
Trelleborg fredagen den 8 maj 
 
Det har varit mycket fotboll den senaste tiden, både live och på tv. TFF visade styrka och 
besegrade både Örgryte och AIK på Vångavallen under den gångna veckan. Den förstnämnda 
matchen blev inget att berätta om för barnbarnen när man sitter i gungstolen men mot AIK 
fanns det både hjärta och kämpaglöd. TFF som tidigare inte vunnit två allsvenska matcher på 
rad slog sönder den statistiken och är nu med och slåss i tabelltoppen. Man ska egentligen inte 
spekulera, men om laget vunnit mot Häcken på Rambergsvallen med 1-0 istället för den 
nesliga uddamålsförlusten så hade TFF efter den sjunde omgången varit serieledare för första 
gången någonsin under sina 13 allsvenska säsonger. Men en femteplats i Allsvenskan är inte 
fy skam det heller. Leder gör Helsingborg efter derbyvinsten med 1-0 mot Malmö i måndags 
där 37-årige Henke Larsson blev matchvinnare i den 89:e minuten. 
Att åldern inte har någon betydelse, det bevisade även alla löpare i ålder 45 plus under 
Sydkustloppet mellan Skansarna och Smygehamn den 2 maj. Att de i motvind och till stor del 
sandunderlag inte bara genomförde loppet, utan även med idel lysande tider runt två timmar 
är oerhört imponerande! 
Även Manchester United imponerade och körde brutalt över Arsenal på bortaplan med 3-1 i 
semifinalreturen i Championsleague. I finalen den 27 maj väntar nu Barcelona som i sin tur 
slog ut Chelsea efter en sen kvittering till 1-1 i den 93:e minuten, dessutom på lagets enda 
skott på mål under hela matchen! Ett Barcelona som i lördags dessutom krossade Real Madrid 
på bortaplan med tennissiffrorna 2-6! Jag har sett många fotbollsmatcher under åren men 
frågan är om jag sett en bättre match någonsin!? Jag har i alla fall aldrig förr sett en 
utklassning av en sådan dignitet mot ett lag i normal världsklass, alltså Real Madrid, som jag 
såg Barcelona göra i lördags. Det var en klassisk El Classico, kanske den mest klassiska 
någonsin! 
På tisdag är det kval till en annan klassiker, årets Eurovision Song Contest, där Malena 
Ernman försvarar Sveriges färger med operadiscolåten La Voix. Endast 20 av de 37 bidragen i 
de båda kvalen tisdag och torsdag når lördagens final och den stora frågan är om Malena 
kommer att finnas med bland dem. La Voix i sig själv är väl ganska innovativ men om den går 
hem i länder som Moldavien, Andorra och Montenegro är ytterst tveksamt. 
Den 2 maj var det 33 år sen jag var på min absolut första rockkonsert, The Sweet på Olympen 
i Lund 1976. Bandet hade redan då passerat sin populäraste period men starka minnen från 
spelningen lever kvar än idag. Av dåtidens fyra medlemmar finns två kvar i livet men endast 
gitarristen Andy Scott är kvar i bandet. När Sweet besökte Trelleborg sommaren 2007 fick jag 
glädjen att träffa Mr Scott personligen och det blev ett trevligt möte med snack om 
idoltidningen Poster och minnen från just 1976 då scarfen på bilden inhandlades. Biljetten då 
kostade 35 kronor. En biljett till Eagles på Malmö Arena den 29 maj 33 år senare går på 850 
spänn! 
Om jag fått en krona för varje plockad maskros hade jag snart varit miljonär! Antingen är det 
ett extremt maskrosår på gång eller så är det bara jag som ser dessa trädgårdens gula råttor 
överallt där det existerar gräs. Jag säger som Nisse Hellberg i Wilmer X; Ge mig DDT!  
 
Bäst just nu:  

• FC Barcelona. Världens bästa fotbollslag! Vilken superfinal det kommer att bli den 
27 maj i Rom mot Manchester United!  

• Sol och värme. Även om försommaren under några dagar återgick till nyckfullt 
aprilväder med regn och blåst. Solen är tillbaka i helgen! 

• Sweet – Sweet Fanny Adams. En klassisk platta från 1974 som fortfarande håller hög 
klass och är en milstolpe i glamrockhistorien.  

 



 


