Trelleborg fredagen den 19 oktober 2012
Som vanligt när det gäller vädret så verkar tiden vara ur led. I mellersta Sverige har det redan
rekordtidigt fallit flera decimeter snö och till helgen ska vi i söder få sol och 18 plusgrader!
Att snön faller sjöng Ulf Lundell om redan 1978, men så här 34 år efteråt är det mest det
allmänna tillståndet i landet som han är arg över. Ja till och med riktigt så förbannad att han
lyckats bli etta på Sverigetopplistan med sin nya dubbel-cd Rent förbannat. I fredags blev han
intervjuad i tv av Fredrik Skavlan och även om han inte var lika vitskäggig som tidigare, så
såg han ändå så pass vild ut som att han nyss vaknat i sin höststormade hammock ute i Kivik,
efter en lång och hård brottningsmatch med en vinbox…
Glam- och sminkrockarna Kiss har sen tidigare släppt både vin och öl under sitt eget
varumärke, men gör nu istället det man är allra bäst på, alltså spela in plattor och uppträda.
Med färska plattan Monster i bagaget besöker man Sverige i sommar och uppträder då på nya
Friends Arena i Solna den 1 juni, innan man drar vidare till Sölvesborg för Sweden Rock
Festival, där man uppträder på den svenskaste av alla dagar, Nationaldagen den 6 juni.
Just Sweden Rock går av stapeln den 5-8 juni och man har i nuläget förutom
huvudattraktionen Kiss lyckats engagera band som Rush, Status Quo, UFO och Krokus.
De brittiska metallarbetarna i Iron Maiden kommer dock inte till Sverige förrän den 13 juli
och även då är det nybyggda Friends Arena som gäller. Själva invigningen av arenan sker den
27 oktober då man blandar hejvilt bland artister som Roxette, Mustasch, Tomas Ledin, Agnes,
Loreen, Tommy Körberg, Kalle Moraeus, Danny Saucedo och Sven-Ingvars…
Den 14 november spelas den första fotbollsmatchen på den nya arenan och då möter Erik
Hamréns Sverige Roy Hodgsons England i en vänskapsmatch. Ett Sverige som haft en skakig
inledning av VM-kvalet med knappa segrar mot både Kazakstan och av FIFA 158:a-rankade
Färöarna. Efter en timmes spel mot Tyskland i tisdags var man dessutom på god väg mot att
tangera det största nederlaget någonsin i ett VM-kval (0-5 mot Tyskland i Hamburg 1937), då
stod det nämligen 0-4 på ljustavlan på Olympiastadion i Berlin. Vad som sen hände är svårt
att förklara men när Rasmus Elm satte 4-4 i den 93:e minuten hade Sverige under 30 minuter
gjort en vändning som aldrig tidigare skådats i detta sammanhang, och mot ett Tyskland som
för övrigt inte tappat en fyramålsledning i landslagssammanhang gällande fotboll sen 1908!
Inte ens vändningen där Tre Kronor gick från 1-5 till 6-5 i VM-kvartsfinalen 2003 i
Helsingfors kan mäta sig med bragden i Berlin. Ja, jag kan till och med sträcka mig till att
säga att jag aldrig någonsin sett något liknande i något sammanhang, om man inte räknar in
när Rocky mötte Ivan Drago i filmen Rocky IV från 1985 förstås…
Den tysta minut som man innan matchen höll för den tidigare tyske landslagshjälten Helmut
Haller, som avled förra torsdagen 73 år gammal, var en parodi där det fanns allt utom
tystnad. Kanske skulle man tagit den efter matchen istället, då höll i alla fall tyskarna käft!
Det är dock möjligt att det i Berlin istället kallas för en tysk minut…
Redan i morgon drar Allsvenskan igång på nytt! På papperet ser det ut som om ledande
Elfsborg har det lättaste restprogrammet och AIK det svåraste, men allt kan ju hända…
TFF har bara kvar att möta lag som inte har något att spela för mer än placeringen och på
måndag kl.19.00 möter man Falkenberg på Vångavallen, som är det första av dessa tre lag.
Sport Quiz på Tre Lyktor har temat Mästerskap & Fotboll och vi kör igång lördag 12.30!
I morgon är det dessutom bara en vecka kvar tills det är dags för Söderslätts Fotbollsgala i
Parken! I veckan har Sigge Hansson börjat presenterat nomineringarna för de 12 pris som ska
delas ut och på tisdag ska samtliga av de nominerade träffas för fotografering på TA.
När det gäller Nobels Fredspris har detta delats ut sedan 1901. Att EU skulle få priset var en
rejäl överraskning, men ändå helt ok så länge det inte var ekonomipriset de fick…

Priset till världens bästa gitarrist är även det överraskande, eftersom det går till Eddie Van
Halen. Allt enligt tidningen Guitar World Magazines omröstning bland läsarna som därefter
har Brian May i Queen och Alex Lifeson i Rush. Först på fjärde plats hittar vi stilbildaren,
pionjären och gitarrvirtuosen Jimi Hendrix. Man kan tydligen inte lita på någon nuförtiden…
Däremot är där väl få som kan motsäga att Du är min man med Benny Andersson Orkester
skulle vara tidernas Svensktoppslåt. Björn & Bennys låt låg på listan 278 veckor, varav 66 av
dem som etta, 2004-09. Tvåa på tidernas lista blev Peter Jöbacks Guldet blev till sand och
trea Håll mitt hjärta med Björn Skifs. Min favorit Vingar med Mikael Rickfors hamnade tia!
Benny Hult är fortfarande min man i X-factor trots att han i fredags inte dominerade lika
stort som tidigare, med sin version av Seals Crazy. Bäst för kvällen var definitivt 14-åriga
Awa Santesson-Sey med en underbar cover på Duffys Mercy! Ikväll är det nya val att göra!
För att få fler väljare ska Sverigedemokraterna rensa upp i leden och införa nolltolerans.
Enligt Jimmie Åkesson finns inget utrymme för extremister, rasister, rättshaverister eller andra
som har ett personligt behov av politiska eller privata utsvävningar. Den naturliga frågan efter
detta är; Finns där verkligen några Sverigedemokrater kvar sen detta gjorts?
Till sist: Parken Zoo i Eskilstuna – Vi fryser in världens djur …och ljuga kan vi också!
Allra sist: Idag firar rugbyklubben Pingvin RC 50-årsjubileum, jag skickar ett stort grattis!
Tre andra svenska fotbollsbragder med mirakelvändningar jag gärna minns:
• 1973: Ungern – Sverige 3-3 – Ralf Edström kvitterade i 77:e minuten på en nick
serverad av Ove Grahn, Sverige var kvar i kvalet och gick sedermera till VM-74.
• 1985: Sverige – Västtyskland 2-2 – Mats Magnusson kvitterade i sista matchminuten
till 2-2, men matchen efter mot Tjeckoslovakien förlorades med tårarna i Prag.
• 2001: Turkiet – Sverige 1-2 – Henke Larsson kvitterade till 1-1 i 88:e, Andreas
Andersson nickade in segermålet 1-2 på övertid och Sverige var klart för VM 2002!

Den 20 oktober 2007 så hände det… Helene och jag firar 5-årsjubileum i morgon!
♫♪♥♥[̅̅I] [̅̅L][̅̅O][̅̅V][̅̅E] [̅̅U] [̅̅D][̅̅A][̅̅R][̅̅L][̅̅I][̅̅N][̅̅G] ♥♥♫♪

