Trelleborg fredagen den 16 april
Vårvädret innebär inte bara sol och värme. Det drar även med sig städning, krattning,
sopning, klippning, beskärning, vertikalskärning, gödning, plantering, tvättning, putsning,
lagning, målning… och så en och annan öl emellan naturligtvis!
Gylle gick rakt upp i serieledning efter 3-0 mot Skurup i premiären! Inte illa alls av ett lag
som bara för två år sen hamnade i botten av sjuan. I morgon står bortamatch mot Charlo på
menyn för Gylles del. Ett Charlo som fick stryk mot Gislöv med 3-4 i sin premiär.
Om tur och otur går hand i hand så lär det nog bli ett målfyrverkeri utan dess like för TFF så
småningom. I förlustmatchen mot Djurgården (0-3) hade man 17 avslut varav sju skott på mål
tre i ramen samt ett felaktigt bortdömt mål och ett missat friläge. Mot Änglarna igår blev
första halvlek den bästa hittills i år och ledning med 2-0 efter mål av Drugge och Adelstam.
Den andra halvleken var totalt omvänt men TFF lyckades ändå hålla ut och vinna med 2-1!
Dråpligare filminspelningar än vad som finns på Trelleborgs Allehandas hemsida under
rubriken On Tour med Drugge och Haynes får man leta efter! Trodde inte Drugge filmade…
När El Clásico spelades i maj förra året beskrev jag det som den bästa fotbollsmatch jag
någonsin sett. Drabbningen i lördags var dock inte i närheten av detta. Barca tog kommandot
direkt, vann med 2-0 och gav varken Christiano Ronaldo eller Real Madrid en chans.
Pedros mål i vinstmatchen mot Deportivo la Coruna i onsdags gick heller inte av för hackor!
Veckans bästa sms: A Lion would not cheat on his wife, but a Tiger Wood!
I morgon är det 40 år sedan Apollo 13 mirakulöst återvände till jorden med samtliga tre
ombordvarande vid liv efter den misslyckade månfärden. Ron Howards Oscarsbelönade film
från 1995 med Tom Hanks i huvudrollen som befälhavare Jim Lovell är klart sevärd!
På lördag är det dessutom 50 år sen den då 21-årige Eddie Cochran så tragiskt omkom i den
bilolycka som så när även tog Gene Vincents liv. Med klassiska låtar som Summertime blues,
Somethin’ else och C’mon everybody får man ändå betrakta Cochran som odödlig.
Malcolm McLaren, mannen som upptäckte Sex Pistols och som sedermera blev manager för
skandalgruppen, avled förra torsdagen i New York efter en längre tids sjukdom.
En intressant koppling är att Sex Pistols basist Sid Vicious spelade in både Somethin’ else
och C’mon everybody som släpptes postumt efter Vicious död i februari 1979.
Som motsats till död har Thomas Di Leva släppt en platta med covers på 80-talets MTV-låtar
som media sågat längs fotknölarna. Hans musik har jag aldrig trott på och knappast heller att
fredsmäklaren himself skulle vara skyldig till misshandel. Vem ska man tro på tro på tro på…
Var i veckan inbjuden till Micke Delén och Johan Widerberg i rockgruppen Lovehandles för
att få en förhandslyssning på fem av spåren från deras kommande platta. Det lät onekligen
mycket lovande med samma tunga gung som tidigare men nu utvecklat med melodiösa
slingor, fräscha gitarriff och fräcka tempoväxlingar. I mitten av juni är det förlossning!
Påven och Vatikanen förlåter först nu efter 44 år John Lennon och the Beatles för
uttalandena som Lennon gjorde 1966 om att Beatles var större än Jesus. Märkligt att det
kommer just när hela den katolska kyrkan håller på att måla in sig i ett hörn efter alla
anklagelser om övergrepp på barn. Låt barnen komma till mig… Hmm var det inte så det var?
Danskarna är också helt underbara! Nu har arbetarna på Carlsbergs lager inlett en strejk för
att den tidigare ransonen på tre starköl om dagen nu krympt till att endast tillåta öl under
lunchen... Oj vad jag saknar Ernst-Hugo Järegårds rolltolkning av överläkaren Stig-Helmer i
Lars von Triers tv-serie Riket. Danskjävlar!!!
Veckans mest aktuella uttryck för Nationalencyklopedin:
• Jonas-krisen – Inställt bröllop med plusmeny för prinsessan Madeleine.
• Vulkan-kaos – Norra Europas flygningar ställs in efter vulkanutbrott på Island.
• Victor-effekten – Victor Svensson var bäste man i TFF när man vann mot Änglarna!

Änglarna gråter, men denna gång är det inte för Elmore James.
TFF besegrade nämligen IFK Göteborg med 2-1 i gårkväll!

