Trelleborg fredagen den 23 mars 2012
Normalt sett infaller Vårdagjämningen varje år den 21 januari, men eftersom vi har skottår i
år blev det vår redan dagen innan. Att det sen var iskalla vindar, duggregn och endast ett fåtal
plusgrader är ju en helt annan historia… Under veckan har det dock blivit bättre och nu ser vi
framemot en helg med både vårtecken och dubbelsiffriga plusgrader!
Natten till söndag, klockan 02.00 är det dessutom åter dags att ställa fram våra klockor en
timme till 03.00 och gå från Normaltid till Sommartid. Tiden justeras fram en timme för att vi
bättre ska kunna ta del av den ljusa delen av dygnet under sommaren. Redan 1916 införde
man sommartid på försök, men bönderna protesterade så pass att det inte upprepades igen
förrän 1980, Sedan dess har vi haft tidsförskjutningen med en justering 1996 då man flyttade
avslutningen från den sista söndagen i september till den nuvarande sista söndagen i oktober.
På söndag är det även Maria Bebådelsedag vilken förr kallades för Vårfrudagen vilken med
tiden omformats till våffeldagen, vilket i sin tur gör att vi firar vårens ankomst med… våfflor!
Den ultimata vårlåten måste ju vara 21/3 från Dan Hylanders platta Calypso anno 1983!
Den och många andra klassiska låtar fick vi till livs i fredagskväll då Dan Hylander Orkester
hade turnépremiär på KB i Malmö. Med Janne Bark & Co har den gamle skåneräven faktiskt
lyckats återfå den känsla som tidigare bara kunde förmedlas genom Raj Montana Band. Dans
nya liveplatta Förscenad, som hade smygpremiär redan i fredags, är dessutom helt lysande!
Som gammal 80-talsikon finns Dan även med när synthpopens årtionde drar in på Amiralen i
Malmö den 31 mars. I konstellationen 80’s Live uppträder bland andra Mikael Rickfors,
Millas Mirakel, Attack, Magnum Bonum, Tone Norum och Dan Hylander själv.
Det våras även för TFF som i veckan var ute på grönt gräs igen, enligt Trelleborgs
Allehanda. Det kan väl bli en bra omställning från den tunna is man tidigare balanserat på...
Balanserade på gränsen mellan liv och död gjorde Boltons mittfältare Fabrice Muamba i
veckan. Mitt under FA-cupmatchen mot Tottenham i lördags fick Muamba hjärtinfarkt och
föll ihop på planen. Hans hjärta stod stilla i 78 minuter och efter att en hel fotbollsvärld hållit
andan återvände 23-åringen mirakulöst nog till livet och är redan nu på bättringsvägen.
Idag är det 84 dagar kvar tills det prestigeladdade mötet i Fotbolls-EM mellan Sverige och
England . Fyra dagar tidigare har Sverige dessutom sin premiärmatch mot Ukraina i Kiev.
Med i EM-truppen finns troligtvis underbarnet John Guidetti. Det känns dock inte som att
det var så smart av honom att dissa landslagskompisen Tobias Hysén i intervjun med Robert
Börjesson i senaste numret av Café och sen skylla på att han blivit felciterad…
Den ende som hade kunnat göra så och lyckats med det är Zlatan! Han är även den ende jag
vet som kan köpa en villa för överpriset 30 miljoner, renovera den för ytterligare 20 och sen
sälja den igen med brakförlust utan att det bekymrar honom. För Zlatan är… Zlatan!
Med tio matcher kvar av Serie A har Milan skapat slagläge mot Juventus och har nu en
ledning med fyra poäng trots att Turinlaget inte förlorat en enda match under säsongen.
Zlatan gjorde dessutom sitt 20:e mål i Serie A i lördags mot Parma (2-0 borta) och går mot
både skytteligaseger och sin nionde ligaseger på lika många år sen Ajax vann ligan 2004.
Christiano Ronaldo har i sin tur gjort 32 mål på 27 matcher för Real Madrid men än värre
är Lionel Messi i Barcelona med sina 34 mål på 28 matcher! Efter sitt hattrick mot Granada i
tisdagskväll ståtar Messi dessutom med nytt klubbrekord och 234 tävlingsmål i Barcatröjan!
Milan och Barcelona möts för övrigt i Milano redan på onsdag i den första kvartsfinalen av
Champions League. Ska bli intressant att se om Zlatans gäng kan rubba hans gamla lag!
Sverige är redan i semifinal, men då gäller det Eurovision Song Contest som går av stapeln i
Baku den 24 maj. Loreen fick startnummer elva i den andra semifinalen med sin låt Euforia.
36 bidrag i de båda semifinalerna ska bli 20 till finalen den 26 maj där de redan finalklara
länderna Storbritannien, Frankrike, Italien, Azerbajdzjan, Spanien och Tyskland väntar…

Eufori blev det även i onsdags där Music Quiz på Tre Lyktor på nytt hade schlager som
tema. På nytt tog Mats Drakenholt hem segern men denna gång med måttliga 94 poäng av
100. Andra priset delades mellan Per & Lasse och Gunnel med vänner, båda på 82 poäng.
Den 11 april blir det Super Quiz på Tre Lyktor där vi på nytt tar fram allmänbildningen och
låter publiken vara med och bestämma en del av frågorna
För er som inte klarar er utan musikfrågesport under april månad kan jag hänvisa till
Anderslövs Gästgiveri där jag kommer att ha premiär för det nya konceptet Pop Quiz den 12
april. Mer info kommer inom kort…
Till sist: Idag har jag levt 17 822 dagar. Det är mitt personliga rekord!!
Tre favoritlåtar ur Dan Hylanders digra musikkatalog:
• 21/3 – Världens bästa vårlåt: Vackra sol är det du, jag har glömt hur du såg ut! Fanns
ursprungligen på Calypso med Raj Montana Band från 1983.
• Farväl till Katalonien – Från hans kanske bästa platta September anno 1981.
• Höst (till Eva så länge jag kan gå) – Inleder sida två på lp:n Döende oskuld från 1979
med Mats Ronander i kören. Ingen munter historia men ger lite tid för eftertanke…

Orkestern med Dan Hylander och Janne Bark i förgrunden rockade loss ordentligt på KB i
Malmö förra fredagen! Basisten Bobby Djordjevic som syns i bakgrunden jobbar på
Kulturskolan i Trelleborg och vi brukar pratas vid på City Gross lite då och då…

