Trelleborg fredagen den 9 mars 2012
Visst kändes det väl onödigt med den snö som föll igår morse! Vårsolen som lyste så vackert
förra helgen… Som tur var så bytte jag inte till sommardäck då även om jag var sugen.
Rekordvärmen för mars månad som media skrev om har jag fortfarande inte hittat. Så länge
termometern visar minusgrader när man ska ge sig ut på en morgonpromenad kl.05.30 så
känns det inte som det direkt är någon värme att tala om…
Morgonpromenader, bättre kost och grymma gympass ska ge ett bättre liv! Nåja, ett lättare
liv då. Efter att ha slagit nytt världsrekord på vågen den 17 januari är tanken och målet att
viktminskningen den 1 juni ska ha blivit minst 16 kilo. Och redan nu är jag faktiskt halvvägs!
Att gå på gym kan annars vara direkt livsfarligt, i alla fall om det ligger i Stockholm och det
finns en nyss rånad guldsmedsbutik strax intill. Under tisdagseftermiddagen fick ett gym inte
mindre än elva skott rakt genom rutan, samtliga från polisens (våra s.k. beskyddares) vapen.
Lite lugnare är det fortfarande i Trelleborg och inte minst när det gäller stans enda biograf.
Vid besöket på Grand i måndags kväll för att se Nobels testamente, som hade premiär så sent
som i fredags, så var vi inte mer än elva besökare. Gnäll sen för fan inte om bion läggs ner!
Malin Crépin som ersatt Helena Bergström som Annika Bengtzon var alldeles lysande och
filmens stora behållning. Malin har vi för övrigt sett tidigare ibland annat Cornelis och Miffo.
År 2000 spelade just Helena Bergström huvudrollen i Livet är en schlager och nu tolv år
efter så är hon en av tre programledare för Melodifestivalen, schlagerns eget Mecka, som i
morgon har sista chansen, eller om man hellre väljer att kalla det för final.
Veckans schlagerfråga: Bajsar Björn Ranelid i skogen eller solar björnen solarium…
I onsdags kväll sände SVT Uppdrag granskning med Janne Josefsson i spetsen där
fenomenet Christer Björkman synades i sömmarna. Med ledord som maktfaktor, diktator,
karteller, brickspel, maktpositioner och jävbråk sattes schlagergeneralen hårt åt i den heta
stolen men klarade sig bra ur situationen. Precis som Christer säger så är det ju ingen social
institution där alla ska få vara med, mer än när det gäller röstningen! Och med tanke på hans
framgångar under elva år för att göra Melodifestivalen folklig, med tredjeplatsen i förra årets
ESC-final och rekordhöga tittarsiffror i årets hittills fem avverkade program, så känns
Björkmans schlagerform fortfarande uppåtgående och han går spikrakt mot ett 12:e år!
Även Zlatans formkurva pekar stadigt uppåt efter succélandskampen mot Kroatien och i
lördags blev det även ett hattrick på 14 minuter när Milan bortaslog Palermo med 4-0 och
återtog serieledningen i Serie A. Visserligen var man illa ute i London i tisdags men efter
sammanlagt 4-3 mot Arsenal är Milanolaget klart för kvartsfinal i Champions League.
För att Zlatan ska kunna erövra Ballon d’Or som Europas bästa fotbollspelare 2011-12 krävs
det troligen antingen att Milan vinner just Champions League eller att Sverige tar EM-guld.
Annars är Lionel Messi, Christiano Ronaldo och Robin van Persie betydligt troligare namn!
Inte minst Messi förstärkte sina aktier att ta priset för fjärde gången i rad efter sina fem mål
då Barcelona vann med 7-1 och tog sig till kvartsfinal i Champions League även de.
Den sjunde Guldbollen känns dock vikt redan för en viss Zlatan…
Jag vet inte om det kallas för hattrick när det gäller Vasaloppet, men Jörgen Brink tog i alla
fall sin tredje raka seger i söndags och dessutom på rekordtiden 3. 38,41 vilket ger en
medelhastighet på 24,69 km/h under de nio milen mellan Sälen och Mora.
I söndags körde Carina Hammarstrand för 22:a året och eftersom hon lyckats köra samtliga
lopp som finns i samband med Vasaloppet de senaste åren nådde hon därmed det hundrade
Vasaloppet just i söndags. Vilken bedrift av en 49-åring, släng dig i väggen Gustav Vasa!
Den roligaste rubriken var annars Pippa i Vasaloppet som dock handlade om Prins William
av Englands svägerska Pippa Middleton som gjorde sin debut i just nämnda lopp…

Sina livs lopp gjorde förmodligen Carl-Johan Bergman som först tog två VM-medaljer i
skidskytte innan han åkte hem för att träffa sin nyförlösta fru och dotter, men bara för att på
nytt snabbt återvända till tyska Ruhpolding för deltagande i dagens herrstafett! Heja!!
Om Carl-Johan Bergman även hinner med Facebook vet jag inte men faktum är att 4,5
miljoner svenskar faktiskt är användare i snitt 75 minuter varje dag. Kvinnorna är lite värre
och det är också de som mår sämst av att inte logga in dagligen på det nya giftet…
Som just Facebookvän hade jag Ronny Lindkvist som tragiskt nog dog av en hjärnblödning
för en dryg vecka sen. Jag och Ronny var årsbarn och föddes med bara tre dagars mellanrum
men vi lärde inte känna varandra förrän vid Palmrocks skandalomsusade festival sommaren
2008. Vår gemensamma nämnare var bra rockmusik och jag saknar honom redan… RIP!
Till sist: I tisdags kväll kl. 22.00 sände TV6 vad som kan ha varit det värsta som någonsin
visats på i svensk television. I en mix mellan Blair witch projekt och Zombie Holocaust slåss
kändisar a’la Patrik Sjöberg, Lill-Babs, Robinson-Robban och Baren-Meral med levande döda
och jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Den sista dokusåpan ska gå i åtta delar där jag
med säkerhet missar de sju och ett halvt sista. Kikki Danielsson kom tillbaka, allt är förlåtet!!
Mitt tips om hur finallåtarna placeras i morgondagens Melodifestivalfinal:
• 1. Loreen – Euphoria. Blir som jag ser det Sveriges ESC-bidrag i Baku!
• 2. David Lindgren – Shout it out. Når nog inte hela vägen, men nästan…
• 3. Danny Saucedo – Amazing. Fjolårets tvåa får ta steget ner till tredjeplatsen i år…
4. Molly Sandén 5. Lisa Miskovsky 6. Thorsten Flink 7. Ulrik Munther
8. Björn Ranelid & Sara Li 9. Dead by April 10. Top Cats

Hösten 2006 fick jag under tre tillfällen på dryg en vecka chansen att jobba med Christer
Björkman just när det gäller Schlager Quiz. Det blev ett glatt minne för livet och vi har
fortfarande sporadisk kontakt med varandra via sms…
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