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Det är ett märkligt vinterväder vi har just nu och väderomslagen är lika ombytliga som våra 
politiker. En frisk blandning från snö och sju grader kallt till sol och plusgrader mixas med 
blåst och underkylt regn, isgator och snorhalt. SMHI hotar dessutom med ännu mer snö i de 
södra delarna redan under morgondagen. Snälla våren kom tillbaks, allt är förlåtet! 
Hur mycket snö som Whitney Houston stoppat i sig under åren vågar jag inte ens tänka på, 
och hennes alltför tidiga död i lördags var tyvärr inte helt oväntad. Med Cissy Houston som 
mamma, Dionne Warwick som moster och Aretha Franklin som gudmor var grunden till en 
sångkarriär lagd redan vid födseln och som 22-åring infriade hon alla förväntningar och lite 
till med att toppa Billboardlistan med sin självbetitlade debutplatta, en platta som för övrigt 
sålt i över 25 miljoner ex. Under närmare ett kvarts sekel ägde hon världen, men kastade bort 
allt och avslutade tragiskt nog sitt liv med att drunkna i ett badkar på Beverly Hilton i Beverly 
Hills, bara timmar innan den årliga musikfesten The Grammy Awards. 
Den svenska motsvarigheten är Grammisgalan som ägde rum i veckan. Att endast eftersända 
höjdpunkterna sent i tisdagskväll var rent ut sagt bedrövligt! Det är ju trots allt 20 år sen som 
Piteåbandet Popsicle önskade livet ur Arvingarna i direktsändning, och de lever ju än… 
Kvällens vinnare blev som väntat Veronica Maggio med tre priser, även om hon tappade de 
kanske två tyngsta, årets artist och årets album, till Lykke Li.  
Prisutdelning blev det även på TFF:s årsmöte i veckan där den avgående tränaren Tom Prahl 
fick ta emot Gunnar Perssons Hederspris, det finaste utmärkelse man kan få i TFF. En snygg 
gest tycker jag, Prahl är trots allt klubbens mest framgångsrike tränare genom tiderna även om 
sortin i höstas blev trist. Under årsmötet fick även storsponsorn Rune Andersson ta emot ett 
glasfat, ett fat som i princip kostat honom 8,8 miljoner kronor! Förlustsiffrorna för 2011 
uppgick nämligen till chockerande nära nio miljoner kronor, vilket i princip är en tredjedel av 
hela fjolårets omsättning. Att ha Rune och hans Mellby Gård i bakfickan varje år man går 
back måste kännas fantastiskt, men är det inte snart dags för styrelsen att ta lite ansvar för 
ekonomin…? Att skylla på den fåtaliga publiken känns inte relevant med tanke på att man, 
enligt Trelleborgs Allehanda, i så fall hade behövt ett publiksnitt på 7 569 personer, alltså 
nästan 4 800 fler än vad som verkligen var där. TFF ska enligt budget omsätta 21 miljoner 
kronor under 2012. Som jämförelse kan vi nämna att Real Madrid och Barcelona omsatte över 
4 miljarder kronor vardera under förra året. Snacka om skilda världar! 
Fotbollsmässigt övertygar man i alla fall och efter 4-1 mot kollegan Ängelholm i helgen så 
ser säkert tränare Alf Westerberg ljuset i tunneln. Smolket i bägaren är väl att Marcus Pode 
lämnat för Mjällby och att Viktor Noring eventuellt kommer att lånas ut till Malmö FF…  
Under mitten av 70-talet spelade faktiskt Björn Ranelid division 3-fotboll i TFF, men det 
kanske vi ska låta vara just nu. TFF har det svårt nog som de har det! 
Just Björn Ranelid är för övrigt en av artisterna i Melodifestivalens tredje delfinal som går 
av stapeln i Leksand i morgon kväll. Även om Ranelid fått mest utrymme i media så handlar 
det i hans fall knappast om något favoritskap, det får istället Andreas Johnson tillsammans 
med EMD:s Mattias Andréasson och gruppen Youngblood som gör en låt av Fredrik Kempe.  
Det som den 62-årige Ranelid har gemensamt med Ove Sundberg i tv-serien Kontoret, som 
hade premiär i söndags, är att det börjar krypa i hela kroppen när de öppnar munnen. Den 
stora skillnaden är att det i Sundbergs fall nog är det som är själva andemeningen… 
Skillnaden mellan en vanlig tisdag och den som passerade i veckan kallas för Alla hjärtans 
dag. Det är då det köps choklad, blommor och smycken som aldrig förr. Tyvärr har handeln 
tagit över hela konceptet som egentligen går ut på att visa varandra kärlek. 
Kärlek eller Love var även temat för Music Quiz på Tre Lyktor i onsdags. Tydligen passade 
temat för lag Soffpotatisarna med snart rikskända quizarna Niklas, Lasse och Jan-Inge, som 
bara missade två av frågorna och slutade på 93 poäng av 95 möjliga, bra jobbat! 



Niklas och Lasse är som bekant titelförsvarare av It takes 2 sen 2010 och i veckan blev det 
klart att vi kör även en åttonde säsong av den populära musikfrågesporten, där finalen som 
vanligt avgörs på Palmfestivalen under lördagseftermiddagen. 
Till sist: På onsdag startar Bokrean! Det är då svenska folket handlar massor av böcker som 
man inte behöver till ett pris man inte kan motstå!  
 
Tre höjdare med Whitney Houston – 1963-2012 

•  Saving all my love for you – Singel från debutplattan Whitney Houston 1985. 
• One moment in time – Den officiella OS-låten för de Olympiska spelen i Seoul 1988. 
• Could I have this kiss forever – Duett med Enrique Iglesias från 2000. 

 

 
 

Nä men är det inte…? Jodå ordvrängaren Björn Ranelid  
spelade faktiskt fotboll i TFF i mitten av 70-talet! 

 
Bilden är hämtad ur boken 70 år med TFF från 1996. 

 
 
 


