
Trelleborg fredagen den 23  april

Idag firas att det är den 50:e krönikan sen starten den 30 april förra året! Cirka 157 000
tecken har det blivit från tangentbordet på dessa femtio under ett års tid…
En månad efter att efter att trumhinnan i vänster öra sprängdes fick jag ett rispapper insatt i
örat. Det är ungefär som att laga ett trumskinn med säckväv, det låter inte helt ok men det
funkar, och nu är större delen av hörseln tillbaka igen, gissa hur skönt det är på en skala då!
Vulkanen vid glaciären Eyafjallajökull på Island har den gångna veckan fortsatt att gäcka
flyget och när luftrummet stängts av i stora delar av Europa har det fått oerhört stora
konsekvenser för alla flygresenärer. Såväl semestrar som tjänsteresor har fått ställas in för
gemene man och vi alla undrar nu hur länge till vi ska ha det så här. Senast vulkanen hade
utbrott var i början av 1820-talet, och då varade det från och till i nästan två år…
Elaka tungor har även påtalat att askmolnet skulle vara Islands hämnd på finanskrisen!
Malena Ernman skulle ha besökt Trelleborg och Trelleborgs Musikkår i söndags men ställde
in efter förkylning. Nej det kan ju inte vara så kul för en operadiva att sitta i en bil eller på ett
tåg mellan Bryssel och Trelleborg med snor i näsan nu när flyget inte gick…
Ett starkt underpresterande TFF förlorade i måndags med matchens enda mål inslaget av
BP på matchens sista spark i den 94:e minuten. Jag förstår att Fotbollskväll bara visade målet
och inget annat från den usla matchen! Elfsborg på Borås Arena på söndag lär inte bli lättare.
Och nu har även stridsvagnen gått sönder, Fredrik Jensen är nämligen kraftigt lårskadad!
Den Allsvenska tabellen har blivit uppochnervända världen. På den övre halvan finns just nu
Mjällby, Häcken, Gefle och GAIS medan Göteborg, AIK och Kalmar återfinns i botten.
Helsingborg imponerade och slog Malmö i tisdagens Skånederby med 2-1, därmed har HIF
fem poängs försprång i toppen, före just Malmö och nykomlingen Mjällby. 
Den hänsynslösa och brutala stämpling som knäckte både vad- och skenben på den svenske
landslagsmålvakten Eddie Gustafsson är något av det fulaste jag någonsin sett inom fotboll!
Österrikaren Lukas Kragl fick endast varning vilket borde bli till en lång avstängning!
Zlatan, Messi och Barcelona är i brygga efter 1-3 mot Inter, men vi ska inte obducera
patienten innan den har avlidit. Det lär bli en helt ny match på Camp Nou på onsdag.
Efter underläge mot Charlo med 0-1 i paus klarade Gylle ändå till sist att kvittera till
slutresultatet 1-1 trots en man mindre i den andra halvleken. I morgon är det den ”riktiga”
hemmapremiären på Gylle Stadion då man tar emot Näset kl.14.00.
Skådespelaren Benny Haag ger sig in i politiken genom att bli partiledare för nya
Spritpartiet. Haags parti vill halvera alkoholkonsumtionen i Sverige och på så sätt spara 50
miljarder. Ska bli intressant att se hur många promille man får av rösterna…
Hur många promille prinsessan Madeleines trolovade Jonas Bergström hade när han
strulade med norskan i Åre kan man ju undra. Hoppas att hon var värd halva kungariket bara.
Om det inom kort dimper ner ett kuvert i din brevlåda som har inledningen H M Konungens
Riksmarskalk får härmed på nådigt uppdrag inbjuda… Då tillhör du den utvalda skara som
ska övervaka kronprinsessvigseln den 19 juni. Hmm… undrar just om Jonas är bjuden.
I tisdags sjösattes årets upplaga av It takes 2 i Trelleborgs Allehanda, det sjätte i ordningen.
Påpassligt nog så var även låten It takes two med i fredagens program av Så ska det låta!
Ett tv-program som föll mig i smaken var ersättaren till Solsidan på fredagar, Modern
Family, med bland annat Ed O’Neill som spelade Al Bundy i Våra värsta år. 
På torsdag är det 30 år sen skräckmästaren Alfred Hitchcock lämnade jordelivet.

Alfred Hitchcocks bästa filmer:
 I sista minuten – Cary Grant i högform blir jagad av besprutningsplan.
 En dam försvinner – När Miss Froy försvinner på tåget har ingen sett henne…
 En läcka i ridån – Med slutscen inspelad i Trelleborg och Jan Malmsjö som aktör.  



Årets upplaga av It takes 2 sjösattes i veckan med en ny struktur och ett nytt utseende…


