Trelleborg torsdagen den 17 maj 2012
Då var det helg igen och den här gången firar vi Kristi Himmelfärdsdag. Enligt det nya
testamentet är det dagen då Jesus lämnade jorden och fördes upp till himlen i en månraket,
eller ja… sort of! Dagen har firats sen mitten av 300-talet och infaller alltid på en torsdag,
vilket gör fredagen efter till en klämdag då många är lediga. Sen 1924 firas även dagen som
folknykterhetens dag, vilket även det är en mycket bra anledning att fira, så skål ta mig fan!
I Norge firar man idag Nationaldagen som präglas av traditioner och glädje över att vara
självständiga. Det var nämligen den 17 maj 1814 som kung Christian Frederik skrev under
landets grundlag. Samma år bildade man dock union med Sverige vilken varade fram till den
fredliga upplösningen 1905, och först då kunde Norge äntligen fira sin riktiga självständighet.
I hockey VM har Norge överraskande tagit sig till kvartsfinal, där man ikväll möter
storfavoriten Ryssland. För Tre Kronors blir det Tjeckien på nytt och då gäller det att snabbt
glömma 4-1 vinsten som man har från själva gruppspelet!
Landslagstruppen till EM i fotboll presenterades av Erik Hamrén i måndags och tyvärr
saknades skadade John Guidetti på listan. Sen tidigare är backklippan Daniel Majstorovic
borta från EM och skadeläget för Andreas Isaksson och Johan Elmander är dessutom långt
ifrån optimal. Man skulle kanske kallat in Henke Larsson precis som vanligt inför EM…
Även TFF-laget dras med skador och med tanke på att det är likadant varje år börjar man ju
undra vad där är för fel på träningsupplägget för Trelleborgslaget. Om tränare Alf Westerberg
är skadad även han vet jag inte men han har i alla fall sjukskrivit sig av privata skäl, något
som definitivt gjort att media börjat med sina vanliga spekulationer…
Mot Brommapojkarna blev man totalt utspelade och 0-2 var rejält i underkant! Matchen
mot Brage i går kväll började bra med 1-0 ledning i paus efter mål av nippertippan Mattias
Adelstam, men snabbt föll man tillbaka i gamla dåliga vanor och matchen slutade 1-1.
Vi får med andra ord hoppas på bättre fotboll på lördag istället då årets Champions
Leaguefinal spelas mellan Chelsea och Bayern München. Det ska bli intressant att se om
Bayern München får fördel av sin hemmaplan, jag tror faktiskt att detta kan bli avgörande!
Manchester United blev snuvade på både Champions League- och Premier League-titeln i år
och Manchester blev en delad stad i söndags kväll efter att Manchester City säkrat sin första
ligaseger på 44 år. Man gjorde det dessutom på övertid i säsongens sista match efter att ha
legat under med 1-2 mot Queens Park Rangers när 90 minuter var gångna. Men efter oerhörd
forcering och två mål efter 91.14 och 93,20 säkrade man segern på ett nästan otroligt sätt och
det kändes nästan som om matchen var tagen direkt ur den gamla sportserietidningen Buster!
Queens Park Rangers lyckades trots förlusten klara sig kvar i Premier League med en poäng
till godo på Bolton som bara fick 2-2 borta mot Stoke. Snacka om nagelbitare ända in i kaklet!
Även vår trestegsstjärna Christian Olsson har haft en karriär som säkert platsat i just Buster,
men med bara 74 dagar kvar till OS-invigningen i London den 27 juli tillkännagav Christian i
måndags att han tyvärr lägger av. Det vi kanske kommer att minnas mest av honom är det
fantastiska året 2004 när han vid inomhus-VM både tog guld och tangerade världsrekordet på
17,83 samt guldet i OS i Aten samma år på det nuvarande svenska rekordet 17,79.
Dagen efter OS-invigningen uppträder Bruce Springsteen på Ullevi, men redan i måndags
höll Bossen en bejublad Europapremiär i Sevilla som start på den tre månader långa turnén.
Springsteen och Winnerbäck blir sommarens begivenhet för egen del men redan den 29
september beger jag mig till Malmö Arena för Night of the Proms med artister som Art
Garfunkel, Anastacia, Måns Zelmerlöw och min stora favorit… John Miles! Jag har dessutom
samtliga plattor med den 63-årige engelsmannen som slog igenom 1976 med plattan Rebel
och hiten Music. Miles har även funnits med i Tina Turners band när jag sett henne både 1996
och 1999 men det blir alltså första gången som jag ser min gamle 70-talsidol solo!

Idoler är det gott om även i Mästarnas Mästare som nu kommit till andra laget med bland
annat Stefan Schwarz, Pernilla Wiberg och Jörgen Jönsson. Någon av dessa tre kommer
garanterat att finnas med i finalen där Magnus Wislander och Anna Le Moine nu väntar…
Det kändes helt underbart att se tillbakablicken av karriären för den hårdföre Schwarz, den
mannens glidtacklingar var definitivt i världsklass! Efter en lång och framgångsrik
fotbollskarriär med 65 landskamper, Guldbollen 1999 och VM-brons 1994 som största
meriter, så har han fortfarande en fantastisk vinnarinstinkt och ser oerhört vältränad ut!
Till sist: Det blev varken Siw Malmkvist eller Agnetha Fältskog som tog den sista platsen i
den tredje säsongen av Så mycket bättre, utan den 66-åriga Sylvia Vrethammar som 1973 fick
en världshit med låten Eviva España, en låt som låg på Englandslistan i hela 28 veckor!
Tre favoritplattor med John Miles:
• Rebel – Debutplattan från 1976 med världshiten Music.
• Stranger in the city – Från 1977 med hitsen Slow down och Manhattan skyline.
• Zaragon – Tredje plattan från 1978 med det 7,45 långa Londoneposet Nice man Jack.

Gårdagens goaste 7-åring är labradoren Muzze!
Han är en av medlemmarna i familjen Löw/Kronström på Lodvägen 4!

