Trelleborg fredagen den 4 maj 2012
Alldeles lagom till Valborgsmässoafton mojnade stormvindarna och det blev ett underbart
och soligt vårväder som starkt påminde om riktig sommar med temperaturer runt 20 grader!
På våra kringliggande åkerfält har rapsen dessutom rekordtidigt börjat få en gul färg så det
finns alla möjligheter för en både tidig och i så fall kanske även lång het sommar.
Att en vintersport som ishockey har sin VM-start idag känns därför lite märklig. Våra annars
så folkkära Tre Kronor har inte direkt rosat marknaden heller och är efter sex raka förluster
knappast någon guldfavorit. Även om nu NHL-spelare som Henrik Zettterberg, Loui
Eriksson, Johan Franzén, Daniel Alfredsson och Niklas Kronwall förstärker laget så känner
jag ingen större anledning att sitta med hög klubba ikväll när vi möter Norge i premiären…
I år är det för övrigt 50 år sen som Lennart Hyland glädjetjöt Den glider in i mååål när Nisse
Nilsson avgjorde med 5-3 i tom bur mot Kanada och Sverige tog sitt tredje VM-guld.
I större delen av Europa drar det ihop sig för ligaavslut inom fotbollen och det är väl bara i
Spanien och Holland som det redan är avgjort. Där säkrade i onsdags Real Madrid sin 32:a
ligavinst efter 3-0 mot Athletic Bilbao och Ajax sin 31:a efter 2-0 mot Venlo.
Däremot går jakten vidare i såväl Italien som England. Milan har nu bara en poäng upp till
Juventus och mellan de båda Manchesterlagen är det ännu jämnare, med City sju mål tillgodo
på antagonisten United. Två matcher återstår i de båda ligorna.
Att Roy Hodgson skulle bli ny förbundskapten för England kom som en glad överraskning.
För oss svenskar blev han känd redan 1976 då han tog över som tränare i Halmstad BK och
tog SM-guld direkt. Det blev även ett nytt guld med HBK 1979 samt med Malmö FF 1986
och 1988 innan han lämnade för Schweiz och blev förbundskapten där 1992. Den 15 juni
möter Sverige just England i den andra gruppspelsmatchen i EM och det ska bli intressant att
se om han lyckas bättre än sina båda föregångare Fabio Capello och Sven-Göran Eriksson.
Jag vet dock inte vad som krävs för att TFF ska lyckas vända trenden i Superettan. Mot just
Halmstad kom den tredje raka förlusten och man parkerar nu som tredje sist i tabellen med
endast en poäng. Vi ska kanske inte kalla det för ödesmatch i det här läget, men faktum är att
en förlust mot Umeå på måndag kan bli väldigt ödesdiger för fortsättningen av säsongen.
För ett drygt år sen trumpetade TFF:s ordförande Per-Anders Abrahamsson ut att man
planerade att bygga en helt ny arena i norr. På ritningarna fanns köpcentrum, tågstation och
loger och arenan skulle helt anpassas efter Europaspel. Idag är sanningen en annan med spel i
botten av Superettan och en elitlicens som hänger löst. Därför blev nog lösningen med att
kommunen bygger om Vångavallen för drygt 110 miljoner kronor ganska bra ändå till sist!
Själv var jag ute på Trelleborgs enda Stadion i lördags då Gylle AIF tog emot obesegrade
Gislöv i ett föga välspelat men spännande och svängigt lokalderby. Matchen innehöll
ingredienser som fint väder, ojämn gräsplan, god korv, dåliga domare, många mål (3-3), fatala
misstag, en utvisning samt lite gruff mellan spelarna i de båda lagen. Med andra ord en äkta
svensk division 6-match! Ikväll är det dags igen och då gästar Gylle Höllviken och Näsets FF.
Lite småklubbskänsla har faktiskt infunnit sig även i de tidigare så proffsiga Mästarnas
Mästare men det är absolut inte deltagarnas fel. Jag förstår inte varför SVT tvunget skulle
smula sönder ett spännande och vinnande koncept och dela upp deltagarna i två olika grupper,
det blev bara så fel! Däremot så var det klar ståpäls att se de klassiska bilderna från München
1972 när Gunnar Larsson vann OS-guld med ynka två tusendelar före amerikanen Tim
McKee på 400 meter medley! Två tusendelar i simning är ungefär storleken av en nagel…
SVT:s andra flaggskepp Stjärnorna på slottet är inne på sitt sjunde år och där blev Lill
Lindfors både klar och hoppade av i samma stund. Enligt kvällstidningarna hade hon hellre
varit med i Så mycket bättre, men den platsen är väl vikt för Siw Malmkvist nu, eller…?
Den tidigare slottsstjärnan Björn Ranelid kraschade tydligen i veckan… Jag som var helt
hundra på att han gjorde det redan i Melodifestivalfinalen!

Miraklet gästar dessutom Möllevallen i Skivarp den 30 juni tillsammans med Sara Li, och
andra skåningar som Danne Stråhed, Anna Hertzman och Nisse Hellberg. För publikens skull
hoppas jag att Ranelid har självinsikt nog att gå av scenen efter sina tre minuter och inte döda
fler låtar än vad som är nödvändigt! Men fan tro det…
En annan skåning och musiker är Anders Norman och han har releasefest i eftermiddag för
sin alldeles färska CD Just another mile. Plattan innehåller både nya spår och tidigare låtar i
nya versioner och den finns för övrigt redan att ta del av på Spotify.
På onsdag hålls den 27:e upplagan av Music Quiz på Tre Lyktor där jag denna gång
presenterar Rockklassiker som tema. Inför detta medverkade jag i Radio FM Österlen i veckan
där jag dels intervjuades och dels höll i en tävling med två matplatser till nämnda Music Quiz
i potten. Att höra sig själv i radio känns alltid lite märkligt men jag tyckte att programledaren
Jan-Inge Svensson gjort ett gediget förarbete. Dessutom fick jag tre önskelåtar som då får
kompensera att jag aldrig fick medverka i Upp till 13 med Ulf Elfving på 70-talet…
Mina tre önskelåtar i Radio FM Österlen i tisdags:
• Led Zeppelin – Rock & Roll – Från Zeppelins fjärde och överlägset bästa platta
utgiven den 8 november 1971.
• Bruce Springsteen – Born to run – Titelspåret från genombrottsplattan som släpptes
den 25 augusti 1975 gjorde Bruce till just The Boss!
• The Who – Won’t get fooled again – 60-talsrockarna som klev in i 70-talet med
bravur och levererade den helt enastående plattan Who’s next den 31 juli 1971.

På onsdag är det åter dags för Music Quiz på Tre Lyktor där temat är Rockklassiker!
Bilden togs i samband med intervjun för Radio FM Österlen.
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