Trelleborg fredagen den 25 maj 2012
I söndags kom sommaren och det blev starten på en underbar vecka med värme runt 25
grader! Även nu till pingsthelgen blir det fortsatt högsommarvärme och som vi har längtat!!
För egen del tillbringades förra helgen i den vackra sommarorten Åhus i nordöstra hörnet av
Skåne tillsammans med några goda vänner. Om det var trevligt? Absolut!
Ortens bowlinghall blev tillflyktsort under lördagskvällen så vi skulle kunna se Champions
Leaguefinalen på tv. Trots herrarnas bowlingseger över damerna, utmärkt mat och dryck samt
trevligt sällskap, så blev finalen inget annat mer än en krampaktig tillställning mellan två lag
som var ordentligt tagna av stundens allvar. Chelseas första finalseger någonsin kom på
straffar över Bayern München men kändes definitivt inte som en seger för fotbollen…
Däremot blev finalen i ishockey-VM en fullständig uppvisning och en klar rysk 4-1 seger
mot överraskningen Slovakien. Tre Kronors sorti redan i kvartsfinalen mot Tjeckien kan inte
betecknas som annat än fiasko och media räknar insatsen som den sämsta sen OS i Salt Lake
City 2002 när Vitryssland slog ut Sverige (4-3) efter Tommy Salos jättetavla i kvartsfinalen.
Besvikelsen var även stor i söndagens avsnitt av Mästarnas Mästare när Stefan Schwarz fick
lämna efter att ha blivit utslagen av cyklisten Susanne Ljungskog. Om SVT nu bara tillåtit
glidtacklingar i nattduellen så hade det säkerligen inte blivit alldeles… Natt-Schwarz!
Programmets behållning var istället när Pernilla Wiberg berättade att ägg har olika koktid
beroende på vilken höjd över havet man befinner sig, det hade jag inte en aaaning om!
Frågan är om där ens är någon som har en aning om vilket lag som TFF kan ställa på bana
när IFK Värnamo gästar Vångavallen i morgon eftermiddag. Efter 2-2 mot Varberg blev
skadeläget än värre än vanligt med inte mindre än 12 spelare på skadelistan. Dessutom har
Kristian Haynes opererats och sjukskrivne tränaren Alf Westerberg är tillbaka först den 7 juni.
Gylle AIF:s tränarduo Harletun & Persson åker berg-och-dalbana i serietabellen. Först vann
man med 5-2 mot V. Ingelstad där Daniel Persson gjorde hattrick, men mot Heleneholm i
onsdags fick man bara 1-1 och med det återfinns man nu på en sjätteplats. Tuffe Fredrik
Bengtsson blev dock spelklar i veckan och hans spelstil är precis vad som behövs framöver!
Att kommentera fotboll och även annan sport har varit Arne Hegerfors liv sen 1969, men
efter Göteborgsderbyt i måndags mellan Gais och Blåvitt så är epoken nu över. Den snart 70årige Hegerfors lämnar oss med många klassiska referat och kommentarer där Det ser mörkt
ut på Kameruns avbytarbänk måste vara den mest klassiska av dem alla!
Det har även varit en mörk vecka för 70-tals discon. I torsdags avled Donna Summer efter att
ha varit långvarigt sjuk i lungcancer. Den 63-åriga discodrottningen slog igenom 1975 med
plattan Love to love you baby, där bara titelspåret tog upp hela den första LP-sidan med sina
modiga 16,50 och 23 simulerade orgasmer, signerad Pete Bellotte och Giorgio Moroder.
I söndags var det Bee Gees-medlemmen Robin Gibb som stod på tur att förlora kampen mot
den mag- och levercancer som tidigare drabbat honom. Den 62-årige Robins tvillingbror
Maurice gick bort redan i januari 2003 och av den populära trion återstår nu bara storebror
Barry. Bee Gees största succé blev filmmusiken från Saturday Night Fever med hits som
Staying alive, Night fever och How deep is your love, som till dags dato sålt i över 25
miljoner ex. Bee Gees blev dessutom förärade en plats i Rock and Roll Hall of Fame 1997.
I måndags förärades polisprofessorn Leif GW Persson årets Piratenpris. Piratensällskapet
som delar ut priset på 75 000 kronor består av 3 500 medlemmar och dessa valde på nytt att
förbise en troligtvis rasande Björn Ranelid, som tidigare uttryckt så stor besvikelse över att
han inte fått priset att han kallat det för fascism. Jag själv kallar det för Eufori!
Hur det går för just låten Euforia och Loreen i Baku i morgondagens final av Eurovision
Song Contest återstår dock att se. Tyvärr har media haussat upp både henne och låten på ett så
gigantiskt sätt att en presumtiv andraplats säkerligen blir en stor besvikelse. Men vad jag kan

bedöma så blir startfältet på lördag ganska undermåligt, så Sveriges femte vinst och den
första sen Charlotte Nilssons med Take me to your heaven 1999, lär inte alls bli helt omöjlig.
Loreen blev fyra i svenska Idol 2004 och 2009 blev Tove Styrke trea i samma program. Den
25 augusti uppträder den nu 19-åriga sångerskan på Palmfestivalen som med ens blivit allt
mindre mansdominerad i och med detta och den nya generalskan Mia Melanders inträde.
Tronföljden i Sverige lär inte heller bli mansdominerad på ett tag framöver, men den stora
frågan där är väl egentligen hur länge det svenska folket kommer att vara i majoritet för att
vilja behålla monarkin där Kronprinsessan Victoria och sedan nydöpta prinsessan Estelle
kommer i tur efter vår nuvarande monark, den sjunde i den Bernadottska ätten.
På söndag firas just nyblivna mamman Victoria för första gången på Morsdag. Traditionen
att hylla mor kommer ursprungligen från USA 1908 och Morsdagen infördes i Sverige först
1919. Reglerna var då att mor själv skulle vila från allt hushållsarbete så långt det var möjligt
och istället var det barnen som skulle bädda, sopa, laga mat och diska.
På söndag uppträder dessutom min gamle sidekick Micke Rickfors på Valen i Trelleborg.
Som en gåva till alla modershjärtan står det i reklamen, men jag undrar om arrangemanget
inte mer vänder sig till rockande pappor, så att mammorna får lugn och ro under den tiden…
Tre minnesvärda låtar med Donna Summer:
• MacArthur Park – En discoversion av Richard Harris originalhit från 1968 som fanns
på plattan Live and more från 1978.
• No more tears (enough is enough) – Duett med Barbra Streisand från 1979.
• Love is in control (finger on the trigger) – Singelspår signerad och producerad av
Quincy Jones från hennes tionde och självbetitlade studioplatta från 1982

I veckan blev det årets första dopp! Glastaket vi satt över poolen gjorde att den faktiskt höll
hela 26 grader och naturligtvis ville även Muzze vara med och känna på vattnet…
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