
Trelleborg fredagen den 17 maj 2013

Efter en skakig inledning av veckan kom åter solen fram och med den även den härliga 
försommarvärmen! I helgen som för övrigt är pingsthelg ska det bli upp emot 25 grader varmt 
och det kan ju passa bra med tanke på alla bröllopspar som brukar gifta sig just till pingst.
Temperaturen har även stigit ordentligt i Malmö under den gångna veckan och kommer att 
nå sin högsta punkt på lördag runt klockan 21 då självaste ESC-finalen tar sin start i Malmö 
Arena! Finalen i morgon har föregåtts av de två semifinalerna under tisdagen och torsdagen 
där 20 av bidragen kvalificerat sig. Big five med England, Tyskland, Frankrike, Italien och 
Spanien är klara sen tidigare och så är även värdnationen Sverige, alltså totalt 26 finalister!
Efter att i veckan ha lyssnat igenom samtliga bidrag så tror jag att slutsegern kommer att bli 
Danmark, Tyskland och Spanien i nämnd ordning. Sverige har inte med toppstriden att göra. 
Den 22-årige tidigare Idol-tvåan och Hässleholmsbon Robin Stjernberg är inte någon Loreen 
eller Carola och låten har inte samma övertygelse som Euphoria. Det svenska bidraget är 
istället en högst medelmåttig låt och jag är övertygad om att det tyvärr även kommer att visa 
sig i den slutgiltiga resultatlistan efter framförandet av Becuase of You ou ou ou ou ou…
Inte heller tror jag att det blir någon pallplacering för varken Bonnie Tyler eller Anouk. 
Stjärnornas låtar håller inte hela vägen och man kan inte leva på gamla meriter i ESC 2013!
Själv tippade jag 17 av de 20 och endast Ungern, Grekland och Armenien var fel. Istället 
hade jag Lettland, San Marino och Albanien med bland mina finalister.
Sarah Dawn Finer som Linda Woodruff får däremot lysande tolv poäng, douze points!
I Trelleborg slog man på stora trumman när Malmö fick ESC-finalen och planerna var stora. 
Carola, Tomas Ledin, Charlotte Perrelli och Lena Philipsson fanns alla med på listan över 
önskvärda artister, men dessvärre hade dessa elefanter annat för sig än att åka till Trelleborg 
under ESC-veckan. Därför var det kul att man i tisdags lyckades få hit den tyska delegationen 
med sångerskan Natalie Horler från gruppen Cascada i spetsen! Lägger man så till Owe 
Sandströms schlagerutställning, vikingaschlaget och lördagens ABBA Quiz så blev det ändå 
en hyfsad vecka för Trelleborg i Eurovisionsschlagerns tecken, trots alla uteblivna artister…
Final blir det även på söndag, men då gäller det istället Ishockey-VM. Om Sverige är en av de 
två återstår att se, men efter vinsten mot Kanada i kvartsfinalen på straffar har man allt att 
vinna mot Finland i semifinalen! I den andra möter Schweiz USA, ett USA som skrällde stort 
och besegrade Ryssland i sin kvartsfinal med 8-3. Sverige möter USA på söndag, kanske…
TA-sportens krönikör Jonas Jacobsson hade i lördags ett förslag om att bara arrangera VM 
vart fjärde år och då göra ett kortare NHL-uppehåll precis som när man har OS. På så sätt blir 
VM inte så urvattnat som nu, utan alla de största hockeystjärnorna. Ett klart lysande förslag!
Jesper Blomqvist är inte bara en gammal fotbollsstjärna, han visade även att han är en stor 
gentleman när han i Mästarnas Mästare utmanade Berndt Johansson i nattduellen istället för 
Magdalena Forsberg. Visserligen vann Kobran sin fjärde nattduell, men där lär det också ta 
slut för den 60-årige cyklisten. Det bör bli Magda som gör upp titeln med Anna Lindberg och 
därmed kommer det också att bli den första kvinnliga Mästaren på fem försök!
Zlatan blev fransk mästare i helgen och har, om man även räknar med titlarna i Juventus, nu 
tagit tio titlar i fyra länder med sex klubbar på de senaste tolv åren, vilket är ganska oslagbart!
Den tidigare TFF-spelaren Kristian Haynes känns också oslagbar för tillfället. Hattrick mot 
Syrianska, sex mål efter åtta omgångar och delad skytteligaledning är oerhört imponerande!
TFF själva stod för en stabil insats och slog jumbolaget Qviding med 3-0. Med det är man 
endast tre poäng från en andraplats i tabellen inför matchen mot Torslanda i morgon…
Gylle AIF stod över i den förra omgången och möter i morgon Lilla Beddinge ute på 
Thurevallen kl.15.00. Tre poäng där och man är med och slåss i toppen på nytt!
Bruce Springsteens tredje framträdande på Friends Arena bjöd som väntat på ytterligare en 
toppspelning där Bossen bjöd på hela Born in the USA från 1984 och på Parken i Köpenhamn 



i tisdags tog han hela Born to run ytterligare en gång. Dock kom han aldrig i närheten av den 
magi som skapades förra sommaren på Ullevi, inte nära spelningen 1985 heller för den delen.
Amerikanen Dan Brown, Da Vinci-kodens författare, släppte i veckan sin nya bok som fått 
titeln Inferno. Som hörs har han inspirerats av Dante Aligieris Inferno ur Den gudomliga 
komedin från tidigt 1300-tal. Annars är det samma koncept som tidigare där Robert Langdon 
agerar symbolikexpert och hamnar i nya halsbrytande äventyr, den här gången i Italien.
Dagens 17 maj-historia: Två norrmän rymde från ett fängelse och kom fram till en å och då 
sa den ena: - Om jag lyser med den här ficklampan över ån så kan du gå på strålen. Den 
andra sa: - Tror du jag är dum? När jag har gått halvvägs kommer du ju att släcka lampan...
Till sist: Den 8 juni är det kungligt bröllop i Slottskyrkan i Stockholm mellan Prinsessan 
Madeleine och hennes tilltänkta gemål Christopher O’Neill. På söndag är det lysning för de 
båda och kanske blir det även kvartssamtal med Kungen, ett så kallat Chris-möte!
Allra sist: Centerns Ungdomsförbund (CUF) har lagt fram ett förslag om att legalisera 
cannabis och att sälja det på Systembolaget. Är det egentligen så konstigt att väljarbarometern 
ger Centern lägre procent än vad folkölet har…?

Tre ESC-favoriter som aldrig vann: 
• Nel blu di pintu di blu (Volare) – Domenico Modugno (1958) 3:a
• Congratulations – Cliff Richard (1968) 2:a
• I see a star – Mouth & MacNeal (1974) 3:a

Igår fyllde familjens hund Muzze inte mindre än 8 år!
På bilden syns en av hans absoluta favoriter när det gäller märkliga sovställningar…


