Trelleborg fredagen den 24 februari 2012
Som sig bör när det gäller kungliga sagor så var det en kall och blåsig vinternatt och när
klockan på torsdagsmorgonen stod på 04.26 föddes en 51 centimeter lång och 3 280 gram
liten prinsessa! Under gårdagen spekulerades det vilt i media om hennes blivande namn och
med tanke på att Zlatan nu är uteslutet tippar jag istället på Lovisa Kristina Alice Bernadotte.
Med den nya prinsessan kom även vårvädret och vi fick solsken all over the place att fira i
med hurrarop, kanonsaluter och Prinsesstårta i kungligt stora portioner!
Vilken tur bagerierna har egentligen! Precis när Fettisdagen var avklarad…
Det känns skönt att vi efter en vecka fylld av ångest äntligen får något att glädjas åt. Den
orangefärgade mannen har nämligen dominerat hela den svenska mediala världen efter sitt
Mirrrrrakel i lörrrrdags. Det vi hoppades var en snabb infektion på tre minuter visade sig
istället bli en långdragen influensa som förhoppningsvis ändå får sitt slut lördagen den 10
mars när det är final för årets Melodifestival. Vilken pina! Herrrrrregud! Ojojoj…
Jag håller nämligen inte med Peter Englund, som är ständig sekreterare i Svenska Akademin
sen 2009, när han säger att allt som håller Björn Ranelid borta från skrivandet är välkommet...
I morgon går den sista delfinalen av stapeln i Malmö och då slåss bland andra Charlotte
Perrelli, Lisa Miskovsky och Danny med dansbandsduon Lotta Engberg och Christer Sjögren.
Att schlager verkligen är populärt har de två senaste åren visat då vi slagit publikrekord på
Tre Lyktor när vi haft just det temat på vår Music Quiz. När vi annonserade ut att vi på nytt
skulle ha schlager den 14 mars blev det lika många på väntelistan som fanns anmälda och det
blir därför en extra insatt Music Quiz den 21 mars, en vecka efter den ordinarie. Dessutom
blir det andra frågor, så de riktigt stora entusiasterna kan faktiskt tävla på båda quizarna!
Jag ska inte gnälla om överflödets förbannelse, det är faktiskt angenäma problem man
tampas med. Jag kunde ju varit Lars Vilks och fått ägg kastade på mig när jag framträder…
Ägg hör annars bra ihop med bananer och med tanke på det så hade filmen om Sean Banan
premiär i fredags. Kikki Danielsson sägs göra en skruvad version av sig själva, kan det måntro
hänga samman med att hon står åtalad för att ha köpt narkotikaklassade preparat från Indien…
Kikki hänger annars mest samman med genre som schlager och Svensktoppen och just det
sistnämnda har märkligt nog blivit Lars Winnerbäcks melodi. Den 16 september 2007 gick
Om du lämnade mig nu ihop med Miss Li in på Svensktoppens lista och har sen dess legat
inte mindre än 232 veckor. Nu återstår bara 46 veckor tills man är ikapp alla tiders etta Du är
min man med Benny Anderssons Orkester som låg 278 veckor 2004-09. Måtte det inte bli så!
Den 14 juli spelar Lars Winnerbäck för övrigt i Halmstad, vilket jag fick en biljett till på Alla
hjärtans Dag! Årets första konsert blir dock redan om tre veckor, fredagen den 16 mars, då
Dan Hylander och Janne Bark med band spelar på KB i Malmö. Att vi dessutom ska se Bruce
Springsteen på Ullevi den 28 juli har jag nämnt, men nu har även Beach Boys aviserat att man
dagen efter, den 29 juli, gör sin enda Sverigespelning i Göteborg, under sin jubileumsturné då
man firar 50 år som band. Extra roligt är det att Brian Wilson åter är med i gruppen!
Däremot så ställer Black Sabbath in sin återföreningsturné. Istället blir det Ozzy Osbourne
som tar med sig Slash och uppträder på Malmö Stadion den 2 juni, kanske väl så bra det!
Någon större chans hade varken Black Sabbath eller Ozzy när radiokanalen Rockklassiker
106,1 körde igång Rockduellen förra veckan, med 32 grupper och artister som sen reducerats
med hjälp av lyssnarnas röster. I finalen idag möts AC/DC och Mötorhead, och det festliga är
att båda grupperna faktiskt är mer aktuella som vindistributörer än vad de är på skivfronten…
Hyperaktuell är också John Guidetti som efter sin succé som målspruta i den holländska
ligan togs ut i landslaget av Erik Hamrén inför matchen mot Kroatien på onsdag. Vad som
oroar mig är att Guidetti verkar få samma märkliga hjärnsläpp emellanåt som en viss Zlatan
Ibrahimovic, vilket kan ställa till det ordentligt för Sverige i EM. Att dra av sig tröjan för att
fira ett straffmål när man redan har en varning är fullständigt idiotiskt, även för en 19-åring.

Veckans Zlatan handlar inte bara om fotboll utan även om de konspirationsteorier där en
reporter sägs blivit påkörd av sidobackspegeln från Zlatans bil. Att reportern ska höra hemma
i Turin stillade inte teorierna med tanke på att Milan möter just Juventus i seriefinalen på
lördag. De flesta hade säkert räknat med Ibras medverkan, men domen på tre matchers
avstängning sen utvisningen i matchen mot Napoli står fast utan förmildrande omständigheter.
Damfotbollens motsvarighet till Zlatan är brasilianskan Marta som nu återvänder till
Allsvenskan och storsatsande Tyresö. Hon kommer garanterat att höja intresset för svensk
damfotboll. Frågan är bara vad hennes närvaro kommer att göra för Tyresös ekonomi…
Till sist: Fredagarna framöver blir med ens lite fattigare efter att På spåret hade final förra
veckan. Äkta paret Erik och Martina Haag krossade fullständigt det andra äkta paret Niklas
och Jenny Strömstedt med 37-19 och tog hem den prestigefyllda pokalen. Helene och jag var
en bit bakom Haagarna men hade ändå hyfsade 26 poäng i årets svåraste tävling.
Tre fynd på bokrean:
• Patrik Sjöberg – Det du inte såg – Förra årets näst mest omtalade bok efter Zlatans
självbiografi, med fruktansvärda avslöjanden om Patriks styvpappa (79 kr).
• Bengt Liljegren – Pink Floyd: Musiken, människorna, myterna – En så ovanligt som
svensk biografi över en av världens mest mytomspunna rockgrupper (75 kr).
• Cajsastina Åkerström – Du och jag, farsan – En berättelse om Fred Åkerström sedd
med hans dotter, sångerskan Cajsastina Åkerströms ögon (79 kr).
Dessutom finns Ozzy Osbourne – Jag är Ozzy och Keith Richards – Livet på rean!

