Trelleborg fredagen den 6 november
Efter 25 avverkade krönikor under det halvår jag har haft min hemsida online så visar
statistiken att besöksfrekvensen under just fredagen är stadigt stigande. Tack för det alla ni
som är läsare av fredagskrönikan, allmänt annars känd som The Friday Kronichle!
Idag har Gustaf Adolf namnsdag och det kommer från att Gustaf den II Adolf stupade i
slaget vid Lützen just denna dag för precis 377 år sen. Konungen är död, leve konungen!
Det är idag dessutom 55 år sen som Rosemary Clooney 1954 nådde förstaplatsen i USA
med This ole house, en låt som 1964 fick namnet 34:an på svenska med Per Myrberg.
Halloween förra lördagen, Fars Dag på söndag och Mårtensafton på onsdag. Storhelgerna
tornar verkligen upp sig i kalendern… 48 dagar kvar till jul.
Den nya realityserien Ullared med Rose-Marie & Kjell är nog det värsta jag sett på tv på
mycket länge! På Youtube har inslagen satt tittarrekord och speciellt höjdpunkterna med Kjell
och hans hobbys; dricka sprit och sätta fyr på grillen med hjälp av en liter fotogen! – Är du
hungrig nu, frågar reportern när grillen brinner. – Nä fan, det finns brännvin! Det känns som
en doft av Radio SMF mixad med kräksmak, fast i färg. Absolut, som alkisen sa!
Det känns som om Trelleborgs Kommun är ute på hal is när man inte vill lägga den
föreslagna isbanan på Rådhusplatsen i centrala Trelleborg. Varför i så fall inte lägga den på
Valentaket, där är ju knappt någon som parkerar längre nu när det inte gratis!
KulturKrock kommer att dela ut bidrag på självaste Trelleborgsgalan i Söderslättshallen den
19 november. Det är överskottet från den 10 oktober som kommer att tillfalla tre olika
organisationer som gynnar kultur och ungdom i Trelleborg. Nej, inte Radio SMF!
Thin Lizzys rockklassiker The boys are back in town fick en ny dimension i lördagsnatt när
jag tillsammans med Shamrock sjöng den för Rickard Harletun som fyllde 40!
Firade dessutom 27 år som DJ i lördags. Den 31 oktober 1982 gjorde jag min första spelning
på Bunnies Night Club tillsammans med en kollega under namnet The Cat Killers!
Music Quiz på Tre Lyktor drog hela 62 deltagare i 25 lag när vi körde 80-talstema i onsdags!
Erik Hamrén är klar som ny förbundskapten efter att Rosenborg accepterat ett parallellt
åtagande, men det var nära att Lars-Åke Lagrells klantiga förfarande blev dyrare än så.
Efter en mycket rafflande guldmatch stod till sist AIK som segrare av Allsvenskan 2009.
Änglarna låg länge i vinnarhålet men orkade inte hela vägen fram och får nöja sig med silver.
AIK:s Martin Mutumba hade redan tatuerat in AIK Guld 2LAX9 på bröstet, det var vågat!
TFF hade aldrig tidigare besegrat Örebro på bortaplan och inte heller nu blev det så. 1-1
betydde att TFF slutade på nionde plats, strax efter Malmö och Helsingborg.
Övriga Stockholmslag har haft ett helvetes år. Hammarby är redan klar för nedflyttning och
Djurgården är i brygga efter kvalförlusten med 0-2 mot Assyriska i onsdags. AIK:s allsvenska
guld måste ligga som salt i de redan befintliga och öppna såren.
På måndag är det Fotbollsgalan på tv 4. Den stora frågan är väl bara hur många priser Zlatan
får i år. Årets Fredspris bör väl gå till Hammarbys anfallare i alla fall…
Peter Forsberg gör ännu en comeback, denna gång i Tre Kronor utan att ens spela i ett lag.
Jag gjorde även en ”polis” i helgen, alltså drack öl vid samma bord som Bandidos…
Bäst just nu:
• Tottes flickor. Thomas Lagerholm, Marika Brewer och Madeleine Danielsson visade
att Music Quiz på Tre Lyktor är ett lagspel och tog tillsammans 72 poäng och var bäst!
• Flowing. Med Ronja på Colosseum som handledare slipper ingen undan utan att
mjölksyran sprutar. De tuffa pågarna från styrkehallen är inte så tuffa längre då!
• Kent. Nya plattan Röd släpps idag och redan efter några genomlyssningar är det klart
att den kommer att dominera skivhandeln i jul tillsammans med Winnerbäck!

