
Trelleborg fredagen den 29 maj 
 
Ikväll hoppas jag på årets musikupplevelse för min egen del. Sedan 1975 har jag lyssnat på 
Eagles och äntligen får jag chansen att även se mina gamla hjältar live. 1994 gjorde gruppen 
storstilad comeback med Hell freezes over, vilket också var medlemmarnas egen tolkning av 
återföreningen efter 17 års uppehåll. Sedan dess har ryktena gått om fortsatta interna strider i 
gruppen, och när dubbelalbumet Long road out of Eden äntligen släpptes hösten 2007 
bekräftade man att detta blev det sista som bandet någonsin skulle göra. Nåväl, vi får väl se 
hur det blir med den saken. Vi får i alla fall hoppas att de fyra kvarvarande medlemmarna 
håller sams ikväll och bjuder på en riktig kanonspelning på Malmö Arena.  
Det fanns även förväntningar i kolossalformat inför gårdagens final i Champions League 
mellan FC Barcelona och Manchester United, men det blev aldrig någon världsklassfotboll 
eller ens någon speciellt bra match. Däremot en märklig sådan där United öppnade med flera 
jättechanser under de första åtta minuterna. När Barcelona därefter gjorde mål på sin första 
chans gick luften ur matchen och man fick sina motståndare att se direkt dåliga ut resterande 
80 minuter. Den 21-årige argentinaren Lionel Messi blev matchvinnare med ett i princip 
omöjligt nickmål i andra halvlek som betydde slutresultatet 2-0 och mästartiteln till Barca. 
Film ska ses på bio heter det i reklamen, och visst är det påståendet sant. Trots att storbilds-tv 
med plasmaskärmar i de största av storlekar och DTS-ljud i hemmabioanläggningarna tillhör 
det moderna hemmet går det ändå inte upp mot bioduken. En ytterligare fördel med bio är att 
det inte heller brukar sitta någon bredvid som är arg och skriker: Skruva ner ljudet!! 
I morgon eftermiddag tar TFF emot Gefle på Vångavallen. En match som TV 4 
direktsänder, men precis som film på bio så är även fotboll bäst live. Gefle återfinns på en 
fjärdeplats efter elva omgångar och kan bli en riktigt otäck överraskning. TFF:s bortamatch i 
måndags mot serietvåan Elfsborg förlorades med 0-1 och även om det inte saknades 
målchanser så fick motståndarna på nytt ett stort spelövertag. Trots klara problem på 
bortaplan har TFF ändå överraskat positivt så här långt och en vinst mot Gefle kan innebära 
en fjärde eller femteplats under EM-uppehållet. Rasmus Bengtsson finns med som enda 
TFF:are i den svenska EM-truppen och för Tom Prahl & Co gäller det nog att spela in en 
ersättare för honom eftersom han garanterat försvinner till proffslivet i sommar. 
Gylle fick ingen spelare med i EM-truppen, men marschen mot toppen på sjuan har startat 
och på söndag är det bara tre poäng mot Makedonija borta som gäller! Annars har man inlett 
säsongen lite halvknackigt och med mestadels målfattiga matcher. I derbyt mot Klagstorp i 
lördags blev det dock patron ur med fyra fullträffar på bara en halvlek och 4-1 till slut. Inte 
konstigt att de (trots allt) glada Klagstorpsfansen hade halva barskåpet med sig till Gylle… 
Med fyra våningar och 8 000 kvadratmeter med bara öl, vin och sprit så bör ju det räcka 
långt. Men när halva södra Sverige tar sig till Puttgarden och Border Shop på samma klämdag 
blir det väldigt trångt. Eftersom jag brukar säga att en riktig karl aldrig har varit i Ullared så 
kan jag inte jämföra med det, men den dagen Ullared har öl, vin och sprit till lika billiga priser 
som Bordershop så lovar jag också att omvärdera mina tankar och ord. 
 
Bäst just nu:  

• Tyska alkoholpriser. Om vi hade haft samma billiga priser på alkohol i Sverige så 
hade vi inte behövt åka till Puttgarden och trängas. Men vår storebror Staten tycker 
tydligen att det är bättre att vi gör det än att de får in svenska alkoholskattepengar. 

• Fotbollskväll. Sveriges bästa fotbollsmagasin sänds måndagar 21.30 på SVT. Med 
Glenn Strömberg som expert blir det högklassigt trots att det är Allsvenskan. 

• House. Ingen är mer cynisk och elak än Hugh Lauries karaktär Dr House. På tisdag är 
det säsongsavslutning för fjärde säsongen och med en ”cliffhanger” från förra tisdagen 
verkar det dessutom bli mer spännande än någonsin. 


