
Trelleborg fredagen den 10 juli 
 
Den gångna veckan har det firats i dagarna tre i Trelleborg eftersom det var 100-årsjubileum 
för Kungsleden mellan Trelleborg och Sassnitz. Fredag och lördag fanns EMD respektive 
Alcazar på scenen utanför Centralstationen för att uppträda och i måndags var det kunglig 
avtäckning i form av prinsessan Desirée för Johan Falkmans monumentalmålningar på 
Ångkvarnen. Johan har gjort en fantastisk skapelse och jag hoppas verkligen att han får sin 
högst förtjänta framgång som nutidskonstnär. Detta är absolut världsklass och kan kanske så 
småningom bli det ”Eiffeltorn” som Trelleborg så länge letat efter! 
Som vanligt när Trelleborgs Kommun slår på trumman glömmer man bort att marknadsföra 
sitt evenemang. Otaliga personer missade helt festligheterna eftersom det 12-sidiga 
programmet som gavs ut kom att förväxlas med tidningen Vårt Trelleborg. Varför inte helt 
enkelt sätta in ett program om vad som händer som annons i TA både fredag och lördag? 
EMD och Alcazar var oerhört trevliga och ödmjuka att intervjua. Skönt att se att stora 
framgångar inte stiger artisterna åt huvudet. Tanken var att fotografera artisterna i det 58 
meter höga Pariserhjulet (Europas största) på tivolit men vi hittade det inte trots idogt letande. 
Mycket högre eh… lägre kan vi nog inte komma i Trelleborg. 
Turning Leaf och So What spelade på Huggarnas rockfest i fredags. Efter en lång cykeltur 
förgylldes musiken med kalla öl, god stämning och fint väder kvällen uppe på Kapphög. 
Träningen går framåt! Efter 13 träningspass på gymmet, otaliga promenader och cykelturer 
samt lite smartare kost under de 39 gångna dagarna så har pendeln på vågen backat rejält. 
Mest har det dock märkts på midjemåttet och badbyxorna passar igen lagom till badsäsongen.  
På Söderstadion blev i lördags Hammarby för tuffa för ett stelt TFF i återstarten av 
Allsvenskan. Tom Prahl skickade upp Rasmus Bengtsson i anfallet den sista kvarten men det 
räckte inte ända fram. Matchen slutade 1-2 och TFF har fortfarande ingen vinst på bortaplan. 
På måndag kväll besöker Örebro Vångavallen. Då gäller det att hålla den nu allt längre raden 
av hemmavinster intakt.  
Det svenska fotbollslandslaget har träffat en ny bottennivå på rankinglistan. Man är passerat 
av länder som Honduras, Gabon och Nordirland och återfinns nu först på en 42:a plats. 
Brasilien är ny etta efter segern i Confederation Cup och Danmark ligger på 14:e plats. 
I Madrid tog 80 000 fans emot Cristiano Ronaldo på ett fullsatt Bernabeu Stadion. Det var 
dock ingen match som spelades, Ronaldo presenterades bara iklädd sin matchtröja med 
nummer 10. Är man köpt för 963 miljoner kronor så är man! 
Varför blir alltid artister helgonförklarade efter sin död? Den bisarra hyllningen till Michael 
Jackson har dominerat i media i snart två veckor och helt plötsligt är han den allra största 
artisten genom tiderna och kallas för geni. Vid minnesceremonin i Los Angeles fanns det 
17 500 biljetter till 1,6 miljoner spekulanter och det är den största händelsen i LA sen OS 
1984. Hela den amerikanska artisteliten uppträdde med Michaels kista på scenen och 
superlativen om honom var ofantliga. Det är tydligen bara döden som kan få en misstänkt 
pedofil att bli Gud på bara några timmar. Den stora frågan nu är var han ska få sin sista vila. 
Varför inte på månen, det är väl perfekt för någon som uppfunnit Moonwalken! 
50 dagar kvar nu till finalen för It TAkes 2. Förberedelserna går framåt enligt tidsschemat! 
 
Bäst just nu:  

• Turning Leaf. Med en imponerande spelning på Huggarnas rockfest visade Turning 
Leaf att man är redo för nästa steg i karriären. Låtarna vi fick höra från den kommande 
plattan är en klar fortsättning i Ian Gillans och David Coverdales Purpurröda fotspår. 

• Staropramen. Blev min ölfavorit i Prag förra året, serveras på fat på Dalabadet. 
• Mariestad. Min andra favorit. Får gärna serveras på en uteservering en skön och 

avkopplande semesterdag som starköl på en 50 cl flaska. Oj vad mycket öl det blev!  



 
 
Tänk om både Alcazar och EMD skulle få en ny medlem och bli kvartetter… Alcazar skulle bli 
Palcazar och EMD hade definitivt blivit MED-P!  
 

 Och visst är det väl en krona som Erik i EMD har på tröjan! 
Alla foto: Peter Löfqvist 


