
Trelleborg fredagen den 8 februari 2013

Snöblandat regn, kyla och blåst regerar just nu i de södra delarna av landet och det känns 
som att vi alla till mans just nu bara längtar till att våren ska infinna sig med sol och värme! 
Om Melodifestivalen värmer folkhemssjälen ska jag ha osagt, men premiärprogrammet drog 
i alla fall hela 3 564 000 svenskar till tv-apparaterna i lördagskväll. Det är den näst högsta 
siffran sen omstruktureringen med fyra delfinaler, andra chansen och final infördes 2002. 
Endast delfinalen 2006 då Carola uppträdde med vinnarlåten Evighet har haft fler tittare! 
Premiären i Karlskrona präglades visserligen av teknikstrul och en nervös programledare i 
Danny Saucedo, men SVT-kolossen var sig annars ganska lik från föregående år med ömsom 
vin, ömsom vatten. Slutresultatet kan man nog inte heller gnälla över även om jag nog tyckte 
att Fredrik Kempes Burning flags med tjejtrion Cookies N Beans var bäst. De och Eric Gadd 
får en andra chans medan David Lindgren och Yohio tog sig direkt till finalen i Globen den 9 
mars, med kvällens vinnarlåtar Skyline och Heartbreak Hotel!
Oavsett vad man nu tycker om den androgyna och 17-åriga Yohio så ska man komma ihåg att 
glamrockarna Marc Bolan & T.Rex, The Sweet och David Bowie inte såg så mycket 
annorlunda ut för 40 år sen! Bli inte förvånade om han även går och vinner själva finalen…
I morgon avgörs den andra deltävlingen i Göteborg och då är den tidigare Idol-deltagaren 
och EMD-medlemmen Erik Segerstedt en av favoriterna med låten Hello goodbye framförd 
tillsammans med norska Tone Damli, som för övrigt har en andraplats i det norska Melodi 
Grand Prix 2009 på sitt schlagersamvete. Själv håller jag tummarna för debutanterna Louise 
Hoffsten och Joacim Cans. Just Cans sjunger normalt hårdrock i Hammerfall men i festivalen 
är det en poprocklåt med tydliga influenser av folkmusik. I startfältet finns även namn som 
Eric Saade-kopian Anton Ewald, Rikard Wolff och Sean Banan, däremot är jag inte så förtjust 
i den märkliga tantmixen Swedish House Wifes med Wahlgren, Silver och Hedlund…
Även i onsdags blev det schlager, eller rättare sagt Schlagdängor, som var temat för kvällens 
Music Quiz på Tre Lyktor. Vi startade med Evert Taube och Flickan från Havanna från 1922 
och gick i mål med Benny Hult och Wild horses 90 år senare! Vinnare av 81 deltagare i 34 lag
blev LiKe med Lise Jörgensen och Kerstin Hedgren som hade maffiga 73,5 p av 85 möjliga!
I slutskedet av just nämnda quiz blåstes vänskapsmatchen på Friends Arena igång mellan det 
svenska fotbollslandslaget och Argentinas dito. På förhand hade snacket varit stort i vad som 
kallades för giganternas kamp, mellan de båda världsspelarna Zlatan Ibrahimovic och Lionel 
Messi. Visserligen blev det 0-0 mellan dem men Messi var ändå kvällens stora vinnare och 
blev även rättvist utsedd till matchens lirare. Zlatan har match med PSG redan ikväll och fick 
nöja sig med första halvlek. Förutom Rasmus Elms frisparksmål på övertid, som spikade 
slutresultatet 2-3, så var Andreas Isakssons spektakulära cykelsparksräddning kvällens stora 
behållning. Men det var nog tur för både honom och Sverige att där inte fanns målkameror…
Den stora plumpen i protokollet var att samme man som tog sig fram till Ronaldinho på 
Råsunda 2006 även den här gången lyckades ta sig ut på plan, ända fram till Messi! Borde 
inte dåren vara avstängd från att gå fler fotbollsmatcher sen sju år undrar ju vän av ordning!
Den tidigare TFF:aren Rasmus Bengtsson fanns glädjande nog också med i den svenska 
truppen men fick inte spela. Efter några tuffa proffsår i både Berlin och Twente har Bänksson 
(förlåt!) nu blivit ordinarie i sitt lag och även tokhyllats av sin tränare Steve McClaren!
Hur det kommer gå för TFF-målvakten Viktor Noring i Celtic återstår att se. Noring lånas ut 
till skottarna under fem månader och de får därmed även förköpsrätt på honom.
Samtidigt blev också den tidigare Helsingborgsspelaren och misshandelsåtalade Alexander 
Gerndt klar för schweiziska Young Boys. Jag som trodde att han bara spelade i… Bad Boys!
Just bad boys i Singapores brottssyndikat lär ligga bakom den spelskandal som just nu nystas 
upp av Europol och som berör närmare 680 fotbollsmatcher i VM-kval, EM-kval och 
Champions League med såväl spelare, domare och andra funktionärer. Att som 



elitfotbollsspelare och domare låta sig mutas är en skam och tyder på riktigt dålig moral och 
jag hoppas att det blir riktigt kännbara straff med avstängningar upp till livstid!
I den uppmärksammade artisthärvan kom i onsdags domarna som överraskande nog friar de 
tre folkkära artisterna Martin Stenmarck, Magnus Carlsson och Lotta Engberg! Domen lär 
dessutom bli framtida prejudikat och ger därmed grönt ljus för artister att ta emot svarta 
pengar. Däremot är det tydligen inte lika tillåtet att betala ut detsamma eftersom artistbokaren 
Bruno Tillander dömdes för grovt skattebrott till fängelse i ett år och nio månader…
Veckans födelsegrisar: Facebook och Youtube firade i tisdags sina respektive födelsedagar. 
Mark Zuckerbergs lilla skötebarn fyllde nio och man räknar att det sociala mediet idag har 
över en miljard användare! Youtube som fyllde fem har 25 miljoner visningar om dagen! 
Till sist: Reg Priestly var sångare i det engelska bandet The Troggs som under några 
sommarmånader 1966 toppade både den engelska och amerikanska topplistan. I måndags 
avled Priestly av den lungcancer han tidigare diagnostiserats för, han blev 71 år gammal.

Tre höjdarlåtar med The Troggs från sommaren 1966:
• Wild thing – Etta under två veckor i USA men bara tvåa i England juli 1966.
• With a girl like you – Etta i hemlandet England under två veckor i augusti 1966.
• I can’t control myself – Ytterligare en andraplats i England i september 1966.

Sommaren 2009 var EMD på besök i Trelleborg och då träffade jag och Peter Löfqvist trion i 
Malmrossalen och fick en längre pratstund innan kvällens show vid stationsområdet. 

I morgon är Danny aktuell som programledare och Erik som artist i… Melodifestivalen!
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