
Trelleborg fredagen den 13 juli 2012 
 
Semestervädret fortsätter att gäcka oss med hällregn, åska, dimma och blåst som snart är 
vardagsmat för sommaren 2012. Som tur är har vi dock inte drabbats av samma vattenkaos 
som stora delar av Småland där Hultsfred fick lika mycket regn på en timme som man 
normalt får under hela juli. En klass-2 varning är även utfärdad för det höga vattenståndet. 
Med tanke på vädret var det kanske inte så konstigt att Sverige i princip då stod stilla i 
onsdags, den 11 juli räknas nämligen enligt statistiken som årets slappaste dag. Det var väl 
bara kungafamiljen som hade fullt upp inför Victoriadagen i morgon då kronprinsessan fyller 
35 år och Anette Norberg från curlinglandslaget ska motta Victoriastipendiet 2012. 
Sommarstiltje ger ju även nyhetstorka och när Anja Pärsons baby, Lena Philpssons 
skilsmässa och Antikrundan dominerar nyhetsflödet och löpsedlarna blir man otäckt klar över 
hur nära varandra som numera kvällspressen och skvallertidningarna faktiskt ligger… 
Som en rockande predikant beskrev media Bruce Springsteen & the E-Street Bands 
succéuppträde på Roskilde i lördags. Under tre timmar gav The Boss & Co publiken och 
arrangörerna valuta för de 13 miljoner (30 procent av hela bokningsbudgeten) som festivalen 
lagt på världsartisten. Om två veckor är det Göteborg och Ullevi som är arrangörer och det 
blir sjätte gången jag ser Springsteen, där den första var den legendariska konserten 1985! 
Tre år tidigare invigdes Ullevi som konsertarena då Rolling Stones stod på scenen den 19 
juni 1982. Gruppen hade i det läget 20 år på nacken och som jag minns var inte spelningen 
någon större upplevelse. 30 år senare har man sålt 200 miljoner album, planerar turné för 
2013 och har fortfarande kvar tre av sina originalmedlemmar. Fantastiskt för en rockgrupp 
som i torsdags firade att det var exakt 50 år sen man gjorde sitt allra första gig på The 
Marquee i London inför drygt 100 åskådare. Man kallade sig då för Mick Jagger and the 
Rollin’ Stones och bestod av Jagger, Keith Richards och Brian Jones samt Dick Taylor på bas 
och Mick Avory (senare The Kinks) på trummor. För spelningen fick man fem pund var! 
1962 bildades även Status Quo i London och lustigt nog under namnet The Scorpions! 1967 
fick man ditt nuvarande namn och förra helgen var man i Sverige och Christinehof. Man bjöd 
då på hits från de gångna 45 åren och om man ska tro musiknörden Niklas Månsson så var det 
en ruggigt trevlig treackordsboogierock’n’rollafton! Själv såg jag Status Quo både 1992 och 
1995, vid det senare tillfället på Ullevi och då som förband åt självaste Rod Stewart! 
1992 var även året då Malmö stod värd för Eurovision Song Contest efter att Carola hade 
segrat i Rom året innan med Fångad av en stormvind. Den 18 maj nästa år det dags igen men 
den här gången blir evenemanget på Percy Nilssons egna skötebarn Malmö Arena. Då finns 
även Skandinaviens största shoppingcenter Emporia, som öppnar den 25 oktober! 
När det regnar på prästen så stänker det på klockaren… Det är uppfattningen i Trelleborg 
som kommer att försöka dra nytta av själva ESC-spektaklet så gott det går. Själv ingår jag i 
en kommitté tillsammans bland kommunala namn som Ulf Bingsgård, Jörgen Flink, Michael 
Nordberg, Jonas Rosenqvist, Ingrid Wall samt Valens centrumledare Marcus Middleton och 
vi kommer den 16 augusti att träffas för att dra upp riktlinjer till schlagerfestligheterna. 
Temat schlager fanns inte med på publikens önskemål när årets andra Sommar Quiz på 
Dalabadet avverkades i tisdags. Lag Vi som försöker med Camilla Johansson och Christel 
Mårtensson visade istället stor kunskap i genre som 50-tal, 80-tal, Sommarlåtar, Countryrock 
och Alkohol och tog hem vinsten efter lottning med 39,5 poäng av de 50 möjliga, bra jobbat! 
Om Zlatan kommer att dra någon vinstlott med att välja franska topplaget Paris Saint-
Germain återstår dock att se. Ekonomiskt blir det alldeles säkert en höjdare men PSG och 
franska ligan känns som ett klart nedköp jämfört med Serie A eller La Liga med tanke på att 
Zlatan just nu befinner sig på karriärens absoluta topp! Fortsättning lär följa i historien… 



Även London drog en vinstlott och arrangerar sitt tredje Olympiska Sommarspel, de tidigare 
1908 och 1948, av de trettio sen starten i Aten 1896. Nu återstår det bara 14 dagar tills 
invigningen och pulsen ökar taktfast i den brittiska huvudstaden! 
Patrik Sjöberg ska vara krönikör i Kvällsposten under OS, jag tror det blir en riktig höjdare! 
Krönikör i samma tidning är ingen mindre än Plura i Eldkvarn som på måndagar orerar om 
allt från mat till mopedhjälmar och oflexibla bartenders, även han är en klar höjdare! 
Till sist: I morgon ser vi Lars Winnerbäck på Brottet i Halmstad, en alla hjärtansdags present 
från Helene, som naturligtvis också finns på plats. Vågar vi hoppas på sol och följande hits? 
 
Tre favoritlåtar med Lars Winnerbäck inför lördag: 

• Hugger i sten – Inledningsraderna Jag dricker glögg med balkongdörren öppen i natt 
är verkligen helt lysande! Spår från albumet Kom släppt i september 1999. 

• Elden – Singelspår från just plattan Singel som släpptes 2001. 
• Nästan perfekt – Min personliga favorit och ytterligare ett spår från plattan Kom. 

 

 
 

Semestertider… Såja nu är allt upplagt för en riktigt skön sommarsemester, det är väl bara 
solen som saknas… än så länge! 


