Trelleborg fredagen den 30 april
Kan man sakna något man aldrig haft? De senaste veckorna har jag jobbat för fullt för att få
klar min hemsida i offentligt skick, och ju närmare slutet jag kommit ju mer har jag saknat att
ha den. Egentligen skulle den ha varit klar redan för ett år sen, men det är ju så det är för
skomakarens ungar och alla andra bagarbarn, man kommer alltid sist i raden av köer.
Idag firar vi Valborgsmässoafton och ännu en månad för nådens år 2009 tar till ända.
Förutom att vi firar detta med att kolla in en fånig eld så kan vi också konstatera att vår
konung Carl XVI Gustaf idag fyller 63 år. Det firar han enligt media med att äta av sina 5 kg
nypotatis som han fått gratis från Bjärehalvön. Andra hugade spekulanter får betala 500
kronor kilot för sina, men vad gör man inte för att få vara kunglig hovleverantör! Jag tror
däremot att jag avvaktar några veckor till innan jag köper mina första knölar, då bör de ha
kommit ner ett par tusen procent i pris.
April brukar som bekant vara en kall och nyckfull tid när det gäller vädret, förutom i år då vi
haft försommarvärme och sol praktiskt taget hela månaden. Om det är en kompensation för att
vi under det senaste halvåret fått dras med lågkonjunktur, arbetslöshet, börsfall och konkurser
så lär det bli riktigt hett om öronen de kommande månaderna!
Något värmande spel fanns det dock inte tillstymmelse till när TFF inkasserade årets första
förlust på Rambergsvallen i Göteborg mot det förhandstippade bottenlaget Häcken. Inte ens
en målchans kunde räknas in på TFF:s konto. Måtte det bli bättre i morgon när TFF tar emot
suveräna jumbolaget Örgryte som förutom noll poäng också har en målskillnad på 1-13 och
Marcus Allbäck skadad. Upplagt för underskattning alltså! Gylle däremot följde upp den
mållösa premiären mot VVK med en vinst mot Helsingkrona på bortaplan med hela 6-5 efter
att ha legat under med 3-5 när det återstod endast tio minuter av matchen.
”Även solen har sina fläckar” ursäktade jag mig med efter min oförmåga att komma med
rätta svar i direktsänd närradio ute i Ystad, när jag härom veckan gästade Calle Hammer på
Radio Active för en intervju inför årets It TAkes 2, med en tillhörande megasvår popquiz a´la
Niklas Månsson. Visst, Chemical Romance borde jag kanske ha tagit men att det var
skådespelaren Steve Martin som sjöng i ljudexemplet för 80-talet och att det var Tone Norum
som varit gift med den gamle Musikmatchen-domaren Max Lorentz hade jag dessvärre ingen
aning om. Det är bara att konstatera att ju mer man kan, ju mer inser man hur mycket mer det
finns att kunna.
It TAkes 2 är inne på sitt femte år men det finns fler femårsjubilarer. På Svensktoppen ligger
Du är min man med Benny Anderssons Orkester på sjätte plats denna vecka. Den gjorde sin
entré den 11 juli 2004 och är nu inne på sin 251:a vecka! Vad detta säger mest om,
Svensktoppen eller låten, ska vi dock låta vara osagt.
Bäst just nu:
• Lost – Säsong 5. Tv 4 sänder femte säsongen av serien på tisdagskvällar kl.22.40, men
ligger åtta veckor efter USA vars avsnitt finns att se på nätet redan dagen efter.
• Wallander-trilogin. Tre filmer med en lysande Kenneth Branagh i rollen som den
engelske Kurt Wallander. Bra mycket bättre än Krister Henrikssons avslagna version
av den melankoliske poliskommissarien från Ystad.
• Fotboll – Expressens Fotbollsmagasin som säljs varje fredag som bilaga med
huvudtidningen för endast 10 kronor och som ger läsning för hela veckan!

