
Trelleborg fredagen den 24 maj 2013

Försommarvädret har varit oerhört nyckfullt med regn och sol i en lagom mix under den 
gångna veckan. Prognosen för helgen ser inte mycket annorlunda ut den heller, med regn och 
endast tolv grader i morgon men förhoppningsvis sol och en varmare temperatur på söndag. 
En skarpt lysande sol passar dessutom perfekt eftersom det på söndag också är Mors dag!
Alldeles lysande var också tv-sändningarna från ESC-finalen på Malmö Arena! Jag tycker 
normalt att finalen är både seg och långdragen men lördagen blev faktiskt undantaget. Kanske 
var det de svenska inslagen med Sarah Dawn Finer, Loreen och Petra Medes fantastiska 
nummer som höjde ribban eller så var det kanske den danska vinnarlåten Only teardrops, med 
den blott 20-åriga borfota och halvsvenska sångerskan Emmelie de Forest!
Jag tippade faktiskt Danmark som vinnare men både min tvåa Tyskland och trea Spanien 
blev rejäla floppar och hamnade till på undanskymda platser, 21:a och 25:a av de 26 
finalbidragen. Robin Stjernberg hamnade på en 14:e plats och det var väl ungefär vad man 
kunde förvänta sig av Sveriges bidrag You, som faktiskt fick en enda tolva… av Norge!
Däremot så tror jag inte att danskarna skulle tillåta Percy Nilsson att hålla även nästa års 
ESC-final i Malmö Arena, det finns säkert gränser även för det nordiska broderskapet!
Inte heller trodde jag att Tre Kronor skulle ta VM-guld i söndags efter sin svaga insats i 
gruppspelet! Efter premiärförlusten mot Schweiz och 0-3 mot Kanada hörde man till och med 
burop i publiken, något som skulle kunna knäcka den mest luttrade stjärnan. Förstärkningen 
från NHL i bröderna Henrik och Daniel Sedin fick det tidigare så svajiga och sargade svenska 
laget att återfå både moral och självförtroende. Fredrik Petterssons galna frimärkes-
slagskotts-straff i kvarten mot Kanada, semifinalkrossen av Finland och vinsten med 5-1 över 
Schweiz i finalen gjorde att vi kunde skriva svensk ishockeyhistoria och ett nionde VM-guld 
genom tiderna. Det var dessutom 27 år sen sist som en hemmanation tog hem just guldet!
Gladast var den svenske förbundskaptenen Pär Mårts som varit ifrågasatt av media både 
innan och under VM-turneringen. Nu fick han till sist sin gruvliga revansch!
Glad var även den 45-åriga tidigare skidskyttestjärnan Magdalena Forsberg som blev första 
kvinna att vinna Mästarnas Mästare! Den fyrfaldiga Jerringprisvinnaren, från 1997-98 och 
2000-01, hade marginalerna med sig i den rafflande finalen. Anna Lindberg hade grisen i 
säcken men stupade på sitt pusselfiasko. Men varför ha ett pussel… i en sportfinal?!
Bitarna i TFF-pusslet ser äntligen ut att passa på plats för den annars hårt prövade TFF-
tränaren Anders Grimberg. Efter två raka vinster ligger TFF på en andra plats i tabellen och 
nu väntar tre viktiga matcher med Kristianstad hemma på måndag, serieledande Huskvarna 
borta och Lunds BK hemma. När jag pratade med sportchefen Mattias Kronvall i veckan så sa 
han sig vara nöjd om det i alla fall blev sju poäng på dessa tre matcher…
Även Gylle AIF är inne i ett vinnarstim och efter 6-0 mot Lilla Beddinge och 2-0 i onsdags 
mot Makedonija så ligger man på kvalplats till femman, tre poäng efter Vellinge FF och Türk 
Anadolu, men med en match mindre spelad. I morgon möter man V. Ingelstad borta kl. 14.00.
I morgon kväll avgörs också den 21:a Champions Leaguefinalen (den 58:e Europafinalen 
totalt) på Wembley i London och det blir då en heltysk uppgörelse mellan Borussia Dortmund 
och fjolårstvåan Bayern München. Det är även första gången som två tyska lag möts i finalen.
Bayern München grundades redan 1900 men inte förrän i slutet av 1960-talet blev man ett 
storlag inom klubbfotbollen. Fram till dess var det TSV 1860 München som regerade i den 
bayerska miljonstaden. Sedan 1969 har det blivit 22 ligaguld och ett stort antal cupvinster 
såväl nationellt som internationellt. Dåtidens Champions League, Europacupen, vann man tre 
år på rad 1974-76 med världsspelare som Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Paul 
Breitner och Uli Hoeness som för övrigt alla blev världsmästare 1974. Sedan dess har namn 
som Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Mattäus, Oliver Kahn och Michael Ballack passerat



och idag heter istället världsspelarna Manuel Neuer, Franck Ribéry, Arjen Robben, Philip 
Lahm, Thomas Müller och Bastian Schweinsteiger. Med andra ord: Weltklasse!
I skuggan av allt detta så drabbades USA på nytt av ett ovädersfenomen i form av en tre 
kilometer bred tornado med en vindstyrka upp till 200 meter i sekunden. Den förödande 
virvelvinden slog till snabbt och skoningslöst i staden Moore i Oklahoma och resultatet blev 
förödande med minst 24 döda, hundratals hemlösa och materiella skador för miljardbelopp…
I Stockholms förorter med Husby i spetsen behövs det ingen tornado för att ställa till 
förödelse. Under fem nätter har ungdomar skapat våldsamma upplopp med bilbränder, 
glaskrossning och stenkastning på både polis och räddningstjänst. Obehagligt nog påminner 
Husby om kravallerna som startade i Brixton i södra London på 1980-talet…
I Trelleborgs kommun är det betydligt lugnare att bo, men enligt den enkät som tidningen 
Fokus gjort om i vilken kommun det är bäst att bo i så hamnar Trelleborg bara på en 272:a 
plats av 290 svenska kommuner, en försämring sen fjolårets ranking med 15 placeringar. Med 
Svenskt Näringslivs nyligen släppta ranking i minnet, där Trelleborg hamnade på 220:e plats, 
så kan vi väl krasst konstatera… att nu kan det nog bara bli bättre!
Till sist: Ray Manzarek som tillsammans med Jim Morrison bildade det amerikanska bandet 
The Doors i Los Angeles 1965 avled i måndags 74 år gammal, efter en längre tids kamp mot 
sin gallgångscancer. Manzarek blev stilbildande i rockhistorien, bland annat genom sitt sätt att 
spela både bas och orgel samtidigt. I Oliver Stones film om The Doors från 1991 spelade Kyle 
MacLachlan (Agent Cooper i Twin Peaks) rollen som Ray Manzarek.
Allra sist: Nu tar även Hässleholm siesta i festivalbranschen!

Tre höjdare med The Doors: 
• Light my fire – The Doors (1967)
• Break on through (to the other side) – The Doors (1967)
• Riders on the storm – LA woman (1971)

På måndag är det 30 år sen jag muckade från det militära efter 297 dagar i Revinge, den 27
maj 1983. Bilden är från Regementets Dag några veckor innan och på bilden till höger om

mig sitter min mormor, morfar och far. Min mor… hon tog bilden!


