Trelleborg fredagen den 10 maj 2013
Försommarvärmen kom till slut och i Lund uppmättes det hela 23,9 grader i tisdags! I vårt
Trelleborg sattes palmerna på plats vid infarten och därmed är sommarsäsongen inledd!
Två veckor i rad har vi haft helgdagar mitt i veckan. Förra veckan var det 1 maj och den här
veckan har vi haft Kristi Himmelfärdsdag. Visst är det härligt med två fredagar på en vecka,
nackdelen är väl bara att det även blir två måndagar under samma period…
Om man inte har semester idag vill säga. För klämfredagen efter just Kristi Himmelfärdsdag
är en av de vanligaste semesterdagarna i Sverige under året tillsammans med mellandagarna.
Med en vecka kvar till ESC-finalen på Malmö Arena nästa lördag stiger schlagerfebern i takt
med utomhustermometern! Även Music Quiz på Tre Lyktor i onsdags hade Eurovision som
tema, dock utan en enda låt från just ESC! Deltagarna fick istället försöka identifiera de
svenska och utländska finalisterna från 1958-2012 genom andra hits av artisterna. De som
lyckades bäst med detta var Draken Ja som hade hela 73,5 poäng av 75 möjliga och rätt på
utslagsfrågan (11) om hur många gånger Sverige hamnat på prispallen (1-3:e pris) i ESCfinalen. Tvåor blev Balder 15 med samma poäng och treor Värsta Schlagerduon på 73 p, så
det var verkligen stentufft i toppen. Vi satte även ett nytt deltagarrekord med 95 personer!!!
På lördag blir det mer frågesport och då är det ett ABBA Quiz som står i fokus som en del av
Trelleborgs Kommuns satsning Eurovision Vikings, där man blandar schlager med vikingar på
Trelleborgen. Själva quizen hålls kl.16.00 och det finns biljetter på TA från 95 kronor…
Jag var för övrigt med på själva pressvisningen igår där Owe Sandström visade upp de
scenkostymer som han designat till bland andra Carola, Charlotte Perrelli, Kikki Danielsson,
Clabbe, Björn Skifs, Arvingarna och naturligtvis ABBA! Extra intressant var att höra Owes
anekdoter om att när just han var inblandad i scenkostymerna så vann ofta även den artisten!
Och naturligtvis var det samma Owe som underhöll oss i Söndagsöppet med Hur gör djur för
ett tiotal år sen, men det hade jag faktiskt totalt raderat i hårddisken!
Det är väldigt mycket ABBA för tillfället, i Stockholm invigdes i veckan ABBA-museet på
Djurgården och på plats fanns även tre av de fyra medlemmarna. Den fjärde av dem, Agnetha
Fältskog befinner sig just nu i London för att promota sin nya platta A, som släpps på måndag.
1989 instiftade ABBA:s manager Stikkan Andersson det internationella musikpriset Polar
Music Prize, som delas ut för betydande insatser inom musiken och/eller musiklivet i världen. I
år tilldelas ett av de två prisen Youssou N’Dour från Senegal. För den breda massan är han nog
mest känd för sin duett 7 seconds tillsammans med Neneh Cherry från 1994. Bland de tidigare
artisterna som fått priset hittar vi Paul McCartney, Elton John, Ray Charles, Bob Dylan, Paul
Simon, Led Zeppelin, Patti Smith, Pink Floyd, Stevie Wonder och… Bruce Springsteen!
Just The Boss var i Sverige förra helgen för två spelningar på Friends Arena och återvänder
även dit nästa helg för ytterligare en extrakonsert. Det ska bli intressant att se om det blir ännu
en konceptspelning… Hela Born to run från 1975 spelades på fredagen och hela Darkness on
the edge of town från 1978 på lördagen. Ska vi gissa på The River eller på Born in the USA?
Det amerikanska trash-metalbandet Slayer förlorade sin originalgitarrist Jeff Hanneman
förra torsdagen. Hanneman som fick en infektion efter ett spindelbett 2011 drabbades av en
nekrotiserande fasciit (köttätande sjukdom) och avled av njursvikt endast 49 år gammal.
Dagen innan avled även hiphop-stjärnan Chris Kelly av en möjlig drogöverdos. Kelly och
Chris Smith bildade duon Kriss Kross 1992, vars tydliga kännetecken blev att bära byxorna
bak och fram, och hade samma år en hit med låten Jump. Chris Kelly blev 34 år gammal.
Den avlidne AIK-målvakten Ivan Turina fick en grymt mäktig hyllning på Swedbank
Stadion i Malmö förra fredagen då domaren blåste av matchen i just den 27:e matchminuten
(Turina hade nummer 27 på sin matchtröja) mellan Malmö FF och IFK Norrköping. På
måndag spelas dessutom en hyllningsmatch på Friends Arena mellan AIK och Turinas
moderklubb Dinamo Zagreb där allt ekonomiskt överskott går till Turinas familj. Snyggt!!

Däremot var de rasistiska glåporden som Helsingborgsspelaren och ghananen David Accam
fick ta emot på Södertälje Fotbollsarena i matchen mot FC Syrianska inte så snyggt. Och visst
känns det väl lite märkligt att detta händer just i… Södertälje!!
Rättvisa skipades i veckan när Mjällby till sist tilldelades vinsten med 3-0 i det så kallade
päronmålet efter den avbrutna matchen mot Djurgården. Jag kan hålla med om att matchen
borde ha spelats klart redan samma kväll, men knappast i efterhand. Sunt förnuft segrade!
Kanske är det även förnuftet som segrar när den 71-årige skotten Sir Alex Ferguson nu går i
pension som manager efter närmare 27 år i Manchester United. I hans CV ingår bland annat
13 Premier League-titlar, fem FA-cupsegrar samt två titlar i UEFA Champions League!
Ferguson lämnar dock inte United utan blir framöver klubbdirektör och huvudambassadör.
Tre Kronor brukar räknas som den största ambassadören för svensk ishockey, men starten
för Sverige i VM på hemmaplan fick onekligen en rejäl fiaskostämpel efter förlusten mot
Schweiz! Därefter har laget ryckt upp sig något och med Daniel och Henrik Sedin i laget från
och med i morgon så kan vi kanske se framemot en spännande kvartsfinal nästa torsdag!
Till sist: Naturligtvis är det SVT, och inte tv4 som jag felaktigt uppgav i förra krönikan, som
sänder Mästarnas Mästare. På söndag startar finalen som jag tror tas hem av… en kvinna!
Allra sist: Idag är det bara fyra veckor kvar till de 50… Alltså 28 dagar eller 672 timmar eller
40 320 minuter. Och jag som varken köpt käpp, filttofflor, rullator, halkmatta eller gungstol…
Tre rockiga favoritlåtar med ABBA:
• Watch out – Waterloo (1974)
• Rock me – Abba (1975)
• Hole in your soul – The Album (1977)

Krönikören var med vid invigningen av utställningen Eurovision Vikings igår där ABBA:s
världsberömde kostymdesigner Owe Sandström berättade om alla kreationerna!
På lördag är det ABBA Quiz som gäller på samma ställe…
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