Trelleborg fredagen den 22 mars 2013
SMHI utfärdade en klass-2 varning inför tisdagen och det utlovades upp till 25 centimeter
snö och vindbyar på över 20 sekundmeter. Detta renderade i inställda färjeavgångar och
skolskjutsar, men någon större mängd snö såg vi inte till här på Söderslätt. Istället var det
Österlen som drabbades värst med glashala vägar och avåkningar i den fykande snön.
Att drabbas av snöoväder på självaste Vårdagjämningen är i princip ett hån och man känner
sig nästan kränkt av att snödropparna detta år är både större, vitare och fler än normalt...
I svensk media räknar man numera ett normalt nöjesår som tiden innan och tiden efter
Melodifestivalen, och visst kändes det väl lite tomt i lördags efter sex veckors schlagercirkus!
Redan nu febras det dock rejält för den kommande finalen i Eurovisionsschlagern som hålls
i Malmö Arena lördagen den 18 maj. Om Armeniens bidrag Lonely planet med rockbandet
Dorians kommer att finnas med då avgörs i den andra semifinalen torsdagen innan. Det roliga
i sammanhanget är att låten är skriven av ingen mindre än Black Sabbaths originalgitarrist
Tony Iommi! Dorians sångare Gor Sujyan påminner dessutom lite om Iommi i utseende…
Just namnet Black skulle bli svärmorsdrömmen Tommy Nilssons nya artistnamn, men
dessvärre visade det sig bara vara en reklamkampanj för Marabous nya lakritschoklad Black.
Tänk om det istället varit nötchoklad han gjort reklam för, undrar vad han skulle hetat då…?
Ett annat smakprov i form av singeln Jag blir yr släpptes i måndags från Gyllene Tider av
2013-års modell. Låten har klar hitpotential och kommer säkert att spelas massor framöver,
problemet är väl bara att Per Gessle på nytt visar att han är popens stora låttjuv. Inte nog att
han snott både inledningen och text från Sorry Suzanne av The Hollies anno 1969, han stjäl
även friskt från sina tidigare alster som Spegelboll från 2003 och Fru Nordin från 2007…
Tyvärr känns även Bruce Springsteens turné, som hade nypremiär i Brisbane, Australien
förra torsdagen, som att man bara tar ett varv till runt jordklotet. I maj anländer showen till
Stockholm och Friends Arena, och jag har svårt att se hur han ska kunna överträffa förra
sommarens magi från Ullevi. Å andra sidan så trodde vi väl aldrig att det skulle bli bättre än
vad det var på samma arena den 8 juni 1985 heller…
Redan ikväll spelar det svenska fotbollslandslaget VM-kval mot Irland på just Friends Arena
och om man vill åka till VM i Brasilien nästa sommar är det bara tre poäng som gäller! Själv
kommer jag att finnas på plats på den mäktiga arenan för att heja fram vårt blågula landslag,
det kommer att bli en fantastisk upplevelse! Sverige vinner med 2-0, Zlatan gör båda målen!
Mästartakter visade även Malin Ewerlöf och Magdalena Forsberg upp när Mästarnas
Mästare hade premiär i söndags! Dessa två kommer säkerligen att finnas med i den slutliga
finalen. Berndt Johansson och Dan Corneliusson verkade mer intresserade av rödvinet…
Italienaren Pietro Mennea, den gamle OS-mästaren på 200 meter från Moskva 1980, som
även hade världsrekordet i 17 år på samma sträcka, avled trist nog igår endast 60 år gammal.
Landslagsmannen Prawitz Öberg, som en gång startade sin fotbollskarriär i Gislöv, dog
även han alldeles för tidigt. I november 1995 somnade Guldbollvinnaren från 1962 in endast
64 år gammal efter att ha drabbats av skelettcancer. På elva sidor i Föreningen Gamla
Trelleborgs nyutkomna och 57:e årsbok ger Lennart Winquist oss historien om Prawitz, som
spelade i såväl Malmö FF som IFK Trelleborg men som även var tränare i TFF 1976-78.
Den tidigare TFF:aren och numera Mjällby-spelaren Kristian Haynes är ny krönikör i
fotbollsmagasinet Offside. På sidan 40 i det just utkomna nya numret berättar Kristian om
varför TFF ramlade ur både Allsvenskan och Superettan och var ödmjukheten tappades. En
fantastiskt bra och gripande läsning från en spelare som alltid haft båda fötterna på jorden!
Hur kommer det då att gå för TFF av 2013-års modell? Jag tror att man måste hitta tillbaka
till den ödmjukhet som Haynes nämner, bli ett lag och spela för varandra. Comebacksatsande
Joakim Nilsson kan bli en viktig kugge, den 26-årige Kevin Amuneke, som tidigare gjort två

landskamper för Nigeria, kan bli en annan och veteranen Magnus Andersson en tredje. Om
bara nio dagar startar Allsvenskan, knappt två veckor senare möter TFF Halmia på bortaplan!
För Gylle AIF:s del blev det respass ur DM efter en tredjeplats, och detta trots att man hade
två vinster och lika många poäng som ettan Croatia och tvåan Nydala. Det blir istället att ta
nya tag och redan i morgon möter man Skegrie BK på Köpingeskolans konstgräsplan klockan
11.00. Dessutom väntar det 67:e årsmötet i klubbens historia på onsdag i klubbhuset.
Ikväll missar jag dessvärre Siw Malmkvist i Parken ihop med Trellebelle Ukulele Orchestra.
Musikföreningen Riffet har dessutom lyckats med bedriften att sätta lapp på luckan!
I morgon medverkar jag i programmet Megamix i Radio 4U - 92,8 MHz. Jag intervjuas
under den sista timmen kl. 13-14 och har själv valt musik som betytt mycket för mig.
Till sist: I en mataffär i Danmark kostar en liter Grön Tuborg 12,40 SEK. Motsvarande
mängd kostar bara 9,50 SEK i en av gränsbutikerna i Sassnitz så nu vill de danska politikerna
sänka ölskatten. I Sverige kostar samma liter öl 30 SEK, här funderar politikerna inte ens!
Allra sist (eller All rasist): Jimmy Åkesson är alltid är sen till jobbet för han vill va-ra sist!
Tre favoritlåtar ur morgondagens intervju i Megamix i Radio 4U - 92,8 MHz:
•
Life on Mars – David Bowie (1971)
•
Behind blue eyes – The Who (1971)
•
Tougher than the rest – live – Bruce Springsteen (1988)

Tur att någon i familjen gillar snö! Vår snart 8-åriga labrador Muzze gör sina egna snöänglar!

