Trelleborg fredagen den 1 juni 2012
Undrar vem det var som stal 15 grader och solen i veckan? Med 10-12 grader och temporärt
regn blev det ingen lyckad avslutning på en annars ganska fin majmånad.
Trots regnet fick vi i alla fall en glödhet lördag kväll i stugorna när Loreen sopade banan
med samtliga konkurrenter och storstilat tog hem segern i ESC med sin Euphoria! Med poäng
av samtliga 42 länder förutom av Italien hamnade man till sist på 372 poäng, 113 poäng före
Ryssland på andra plats. Detta tål även att jämföras med ESC 2009 då Norge vann tävlingen
och den då 23-årige Alexander Rybak fick rekordhöga 387 poäng för sitt bidrag Fairytale.
Sverige arrangerar därmed ESC-finalen 2013 och är finalklara oavsett vilket bidrag man
kommer med. Frågan är bara om schlagergeneralen Christer Björkman finns med då eller om
han drar sig tillbaka medan han nu befinner sig på den absoluta schlagertoppen.
Med tanke på att Globen är upptagen av Ishockey VM just under ESC-finalen nästa år är det
kanske upplagt för Malmö Arena och Percy Nilsson att få arrangemanget…
Eufori är det även inför Fotbolls EM som startar om exakt en vecka. Sverige värmde i
onsdags upp mot Lasse Lagerbäcks Island och trots en smakstart, där en briljant Zlatan gjorde
1-0 redan efter 1 minut och 45 sekunder, blev det till sist bara 3-2 där främst försvarsarbetet
oroade ordentligt. Ska vårt svenska lag ha en chans att ens ta sig till kvartsfinal måste just
försvarsspelet fungera, annars kommer såväl England som Frankrike och Ukraina
fullständigt att slakta oss! EM-uppladdningen fortsätter på tisdag med match mot Serbien.
Vem som står som Europamästare efter finalen den 1 juli återstår dock att se. Spanien,
Tyskland och Holland är klara storfavoriter medan värdländerna Polen och Ukraina nog får
höja sig åtskilliga snäpp om man vill vara med och slåss om kvartsfinalplatserna…
Lika ovisst är det i Mästarnas Mästare där Pernilla Wiberg och Jörgen Jönsson gick till den
slutgiltiga finalen med tidigare klara mästarna Magnus Wislander och Anna Le Moine. Om
Pernilla vinner beror det nog inte på hennes tidigare artistkarriär och låten It’s a privelige!
Priviligerad har även ishockeyspelaren Niklas Lidström varit under sina år i NHL, men igår
berättade den 42-årige Detroitstjärnan att han lägger klubban och skrillorna på hyllan och
flyttar hem till Sverige efter mer än 20 år i USA. Under sin tid gjorde han 1 564 NHLmatcher, blev Stanley Cup-mästare fyra gånger, tog VM-guld 1991 och OS-guld 2006!
Meriter av den digniteten kan ännu inte den skivaktuella sångerskan Anna Hertzman mäta
sig med, men hon blev i alla fall utsedd till Årets ambassadör av Skurups Kommun när dessa
hade sin näringslivsfest i lördags. Tyvärr var tydligen Anna själv inte inbjuden, men ändå…
I Trelleborgs Kommun firar man Trelleborg till tusen med start idag och målgång på
självaste Nationaldagen. Roger Pontare och Boppers är några av de artister som uppträder
under sexdagarscirkusen. Trelleborg till tusen förresten, vad är där för fel på The Wall…
Just den berömda väggen var det som spökade för TFF:s tidigare sjukskrivne tränare Alf
Westerberg, nu tillbaka i hetluften igen. Efter debaclet mot Värnamo där TFF på nytt fick ett
baklängesmål i slutminuten väntar nu Assyriska borta på söndag och Landskrona BoIS
hemma på torsdag. Behöver jag påtala att sex poäng i princip är helt livsnödvändigt för ett
TFF på 14:e plats och som endast tagit fem poäng på nio matcher. I topp ligger anrika Öster,
med nyförvärvet och gamle TFF:aren Andreas Wihlborg, som bara tappat två ynka poäng.
Hur många poäng de tävlande kommer få på kvalet till It takes 2 nästa lördag beror säkert
mest på vad tävlingsledaren hittar på för klurigheter. Tävlingssugna från när och fjärran har
redan anmält sig men där finns alltid plats för fler så tveka inte!
Årets artist till själva It takes 2-finalen blev också klar i veckan. Det blir 80-talsikonen Tone
Norum som gästar Trelleborg den 25 augusti och förgyller eftermiddagen för både publik och
tävlande. För er som glömt Trackslistan 1985-92 så är det bara att kolla i listan nedan!

Innan dess blir det mer lättsam frågesport på Tre Lyktor där Nostalgi är temat den 13 juni.
Det är nu även klart att vi kör vidare med Music Quiz vid fyra tillfällen under hösten!
Till sist: Idag fyller världens bästa platta 45 år. Den 1 juni 1967 släpptes nämligen The
Beatles mest klassiska platta Sgt Peppers lonely hearts club band.
Tre favoritlåtar med Tone Norum:
• Stranded – Singelspår från första plattan One of a kind från 1986.
• Can’t you stay – Debutsingeln från 1985.
• Allt som jag känner/My summer with you – Duett med Tommy Nilsson som toppade
listorna 1987-88 och som var med i filmen PS sista sommaren.

I veckan levererades den tredelade canvastavla som jag varit med och producerat till
Bil Larsson tillsamman med Peter Löfqvist och Cecilia Magnell…
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