Trelleborg fredagen den 20 april 2012
Det efterlängtade vårvädret och den värmande solen återvände till oss under den gångna
helgen, och förutom snövädret i tisdags så har det faktiskt känts som om våren faktiskt är här
för att stanna. Man har till och med nästan kunnat se med blotta ögat hur knoppar på buskar
och träd slagit ut. Även dagsljuset har blivit längre och idag går solen upp strax innan kl.06.00
och går inte ner igen förrän lite efter kl.20.15 här nere i sydligaste Sverige.
Den 30 april 2009 såg även den första fredagskrönikan dagens ljus och sen dess har det blivit
ytterligare 149 alster under nästan exakt tre års tid vilket gör att jag just idag kan presentera
den 150:e krönikan! För tre år sen hade vi riktig försommarvärme och sol under hela april
månad, vilket den allra första krönikan också handlade om ihop med TFF:s skrala inledning i
Allsvenskan, Kung Carl XVI Gustafs 63:e födelsedag samt en direktsänd intervju som jag
gjorde med Calle Hammer i Radio Active. Calles quizpartner Niklas Månsson hade då
dessutom satt ihop några obskyra musikfrågor som skapade bryderi och som jag försökte
förklara bort med det senare så klassiska uttalandet om att även solen har sina fläckar!
Därför kändes det extra kul i veckan då just Radio Active på nytt hörde av sig och Jan-Inge
Svensson ville ha en intervju med mig i programserien Rock e´ nock inför nästa Music Quiz
som har rocktema. Intervjun skedde naturligtvis på klassisk quizmark (Tre Lyktor) och den
här gången var det jag som ställde frågorna till de presumtiva lyssnarna. Programmet sänds
den 1 maj och vinnaren i tävlingen får två matbiljetter till just nämnda Music Quiz den 9 maj.
Intervju blev det även med schlagerdrottningen Jessica Andersson, i samband med hennes
uppträde ihop med Trelleborgs Musikkår på Söderslättshallen i lördags, men då blev det
ombytta roller och Jessica som var intervjuoffer. Den intressanta pratstunden om hennes
uppväxt som maskrosbarn, det stadigt brinnande intresset för Diggiloo samt tankar och
funderingar inför hennes kommande platta publiceras inom kort som intervju på Vavade.se!
Om Jessica Andersson kommer att medverka i Så mycket bättre fick jag inte reda på,
däremot blev det i veckan klart att Olle Ljungström och Magnus Uggla blir två av de sju
deltagarna i den tredje upplagan som kommer att sändas i höst. Att Agnetha Fältskog är en av
drömartisterna hos produktionsbolaget är ingen hemlighet men att vår tids Greta Garbo
verkligen skulle ställa upp där anser jag som oerhört osannolikt!
Osannolikt är det även i tv-serien Alcatraz som underhåller på måndagskvällarna, där
fångarna från 1963 helt plötsligt dyker upp i San Francisco 49 år senare utan att ha åldrats.
Om man tycker att det påminner lite om tv-serien Lost så är det helt rätt då skaparen till båda
serien är J.J. Abrams och med är även Jorge Garcia som gjorde rollen som Hugo Reyes i Lost.
Premiäravsnittet av tävlingen Mästarnas Mästare kändes dock lite avslagen den här
gången. Jag vet inte om det var Ingemar Stenmarks avsaknad eller uppdelningen i två grupper
som gjorde att det kändes så, för gamla stjärnor fanns det gott om. Den nu 51-åriga Annichen
Kringstad, som dominerade orienteringssporten under första halvan av 80-talet, imponerade
mest och kan säkert bli en bra utmanare till Magnus Wislander om gruppsegern.
Utan någon seger alls och endast en poäng på de inledande två matcherna återfinns TFF på
en blygsam 10:e plats och redan fem poäng efter ledande Jönköping Södra, som man för
övrigt möter på söndag. Mot Öster fick man dessutom både Tuomo Turunen och Johan
Nilsson Guiomar utvisade, vilket gör att det tagit hårt på den redan tunna backlinjen där man
sen tidigare saknar såväl Dennis Melander som Peter Abelsson. Att TFF på nytt släppte en
ledning och föll ihop i den andra halvleken är heller inget gott tecken…
Gylle AIF fick däremot en drömstart i sexan och besegrade Bosnien-Hercegovina på Stadion
med klara 3-0 efter snygga mål av Tom Åkesson, Anders Jonsson och Daniel Persson. På
söndag väntar en tuff bortamatch mot Behár som i sin tur besegrade Skegrie med hela 5-0!
De som förväntade sig en helspansk final i Champions League om en knapp månad fick väl
kvällskaffet i halsen i veckan då Real Madrid förlorade mot Bayern München och Barcelona

mot Chelsea, båda med uddamålet på bortaplan. Nere i Spanien blir det dock två helt andra
matcher och hur det går får vi veta redan kommande tisdag och onsdag. Där emellan möts de
två storlagen i El Clásico, vilken är flyttad från söndag till att spelas redan i morgon kväll.
På tal om just kaffe så läste jag en väldigt positiv artikel om detta i veckan. Tidigare har
påståtts att kaffe kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar samt skapa högt blodtryck men detta är
tydligen helt fel. Istället blir man pigg, får ett skärpt minne och ökar både fettförbränningen
och koncentrationen. Dessutom är risken att drabbas av ålderdiabetes och Parkinson betydligt
lägre för kaffedrickare. Däremot kan kaffe vara dåligt för magen men då är det inte koffeinet
som ställer till det utan garvsyran, som man kan minska genom att öka dosen mjölk i muggen.
Till sist: I måndags startade rättegången mot Anders Behring Breivik som står åtalad för att ha
sprängt regeringskvarteret i Oslo och ha utfört en massaker på Utøya den 22 juli förra året,
med sammanlagt 77 dödsoffer som resultat. 800 journalister bevakar det som stundom liknat
en fars där massmördaren Breivik inte visat någon som helst ånger och istället hävdat nödvärn
som försvar för sina handlingar. Allt mer påminner han om en karikatyr av Adolf Hitler
korsad med Charles Manson och jag hoppas att han får det strängaste straff som över
huvudtaget går att tilldöma någon som gjort så många så fruktansvärt illa! Amen.
Tre dagsaktuella låtar:
• Alcatraz – Nazareths låt från albumet Razamanaz 1973 om fängelseön utanför San
Francisco som stängdes 1963, men som åter är aktuell genom tv-serien.
• (I don’t want to go to) Chelsea – Elvis Costellos låt från plattan This year’s model
från 1978 som Lionel Messi garanterat har i sin Ipod efter onsdagsmatchen…
• Barcelona – Freddie Mercury & Montserrat Caballé från 1989. Idag är 20 år sen The
Freddie Mercury Tribute Concert hölls i London och på lördag är det El Clásico.

Med Jessica Andersson i logen på Söderslättshallen efter en trevlig pratstund!
I handen har jag ett signerat ex av hennes självbiografi
När kalla nätter plågar mig med minnen av hur det var från 2009.

