Trelleborg fredagen den 16 mars 2012
Med bara fem dagar fram till Vårdagjämningen känns det som om ljuset äntligen är på väg
tillbaka till oss efter en vinter med lika många väderomslag som årets Melodifestivalbidrag.
Som en stormvind tog Loreen och hennes finallåt Euphoria både det svenska folket och den
internationella juryn i lördags och det blev en glasklar seger precis som jag själv hade tippat!
Det är sällan som bidraget man hoppas ska vinna också är det man tror ska vinna. Hur
sällsynt är då det inte att just det bidraget också vinner? Senaste jag upplevde det måste ha
varit när Abba krossade allt svenskt motstånd i finalen med Waterloo den 9 februari 1974…
Jag hade visserligen tippat Björn Ranenilds kärleksepos Mirakel på en åttondeplats, men
ingen blev gladare än jag när det konstaterades att den faktiskt blivit sist! Den låt jag tippade
mest fel var faktiskt Jag reser mig igen med Thorsten Flink och hans Revolutionsorkester
som jag tippade fyra. Å andra sidan fick den tredje mest röster av det svenska folket…
Redan nu är Loreen favorit till ESC-finalen i Baku den 26 maj, men vad media gärna
glömmer är att den även ska passera ett stålbad i en av semifinalerna den 22:e eller 24:e maj.
Något annat än noll poäng från Grekland bör dessutom beaktas som ren… EU-fori!
Veckans namn: En av internationella jurygruppens talesmän hette faktiskt… Klitos Klitou!!
Om vinnaren i onsdagens Music Quiz på Tre Lyktor blev euforisk vet jag inte men faktum är
att schlageroraklet Mats Drakenholt faktiskt hade hela 97 poäng av 100 möjliga och segrade
storstilat före lag Hamngatan 9 och lag Chicago på 80,5 respektive 80 poäng. På onsdag är
det dessutom en extra insatt Schlager Quiz i version 3.2 eftersom där fanns dubbelt så många
bokningar som matplatser. Det blir dock nya frågor, låtar, bilder och… nya tävlande förstås!
Manuset till filmen Livet är en schlager, som vi berörde förra veckan, skrevs av författaren
och artisten Jonas Gardell som blivit utsedd till Sveriges mest inflytelserika opinionsbildare
på Twitter. Det anser i alla fall Medieakademin, som gjort en undersökning av både trafik och
innehåll på mikrobloggen. Jonas själv lät inte vänta länge med sitt svar som han naturligtvis
skickade via just Twitter: Nu får vi se hur inflytelserik jag är… Sluta exportera vapen och
utvisa flyktingar, var snäll mot gamla och be Danny komma på en avsugning! Ooops!
Ett annat uttalande som fått rubriker under veckan är Malmö Redhawks lagkapten Linus
Klasén, som i stridens hetta och i besvikelsens stund sa så här efter att Malmö missat
kvalserien till Elitserien: Man kan inte förlora en match med 7-0, det är en skandal för svensk
hockey och Oskarshamnsspelarna är ett gäng horor! Ett korkat uttalande från just en av
många överbetalda spelare i Sveriges mest underpresterande fiaskolag, Malmö Redhawks!
I onsdags sparkade ledningen dessutom både sportchefen Stefan Nyman och vd:n Anders
Olsson som ersätts med Patrik Sylvegård, gammal spelare i just MIF en gång i tiden. Undrar
just ur mycket pengar som den 32-årige miljardären och huvudägaren Hugo Stenbäck pumpat
in hockeyklubben under det dryga år som gått sen han tillträdde den 1 februari förra året…
På tal om miljardärer så tillhör inte längre Joakim von Anka de fyra rikaste i världen. Rikast
nu är den mexikanske affärsmannen Carlos Slim Helú, som är i topp efter sina investeringar i
telekombranschen. På andra plats ligger Bill Gates, medgrundare av Microsoft och på tredje
plats kommer Warren Buffett, känd för sina försäkringsaffärer. Svenske Ikea-grundaren
Ingvar Kamprad som fyller 86 år i slutet av månaden är fyra med sina 267 miljarder SEK.
Till sist: Beskedet att Anja Pärson lägger av kom inte helt oväntat efter en säsong där det
mesta gått käpprätt åt skogen. Anja kommer för alltid att vara en av våra största sportprofiler
genom tiderna där 42 världscupsegrar och 19 medaljer i OS och VM talar sitt eget språk!
Anja Pärsons tre största prestationer under 14 tävlingsår:
• Turin 2006 – OS-Guld i slalom – gav henne Svenska Dagbladets Bragdmedalj.
• Åre 2007 – 3 VM-Guld, 1 silver, 1 brons – Helt enkelt… fantastiskt!
• Vancouver 2010 – Brons – Kraschade i störtloppet och flög 60 meter! Dagen innan!!!

Att få skriva en artikel på 22 sidor i Föreningen Gamla Trelleborgs Årsbok är ett
fantastiskt hedersuppdrag! Med hjälp av Sven-Åke Hansson fick historien om Bil Larsson
från 2010 nytt liv lagom till bilfirmans 75-årsdag!
Den 56:e årgången av boken trycks i 4 800 exemplar där 4 332 medlemmar spridda över
hela världen fick varsitt exemplar under den gångna veckan!

