
Trelleborg fredagen den 27 augusti

Hösten kom tidigt i år, på bara tio dagar fick vi halva årsnederbörden och nu hotas skördarna
dränkas i vattenmängderna. Nu hoppas vi bara på uppehåll under helgens Palmfestival…
Igår smygstartade just den 35:e Palmfestivalen i Trelleborg med evenemanget Palm i
bygget där ståupparen David Batra och lokala Teater Tittin underhöll. Först idag börjar den
riktiga festivalen och i festivaltältet finns då i vanlig ordning Perikles. På lördagskvällen står
Amanda Jenssen på Stadsparksscenen och gruppen Highlights, som senast deltog i årets
Melodifestival som webbjoker, spelar i festivaltältet. Har jag glömt något? Hmm… ja visst ja!
It takes 2-finalen är ju på lördagseftermiddagen kl.15.00 med Janne Bark som artist! Om man
inte väljer Bananer i pyjamas med B1 och B2 som uppträder samtidigt i stadsparken förstås…
Janne Barks medverkan i morgon har varit lite osäker den senaste veckan då hans fru skulle
ha nedkommit med parets andra barn (Jannes fjärde) redan för två veckor sen. Men i tisdags
kom deras dotter till världen och äntligen kunde vi alla pusta ut.
Sommarens allra sista Music Quiz på Dalabadet gav Schlagernördarna Per Saurow och Mats
Drakenholt segern med 44 poäng av 50 möjliga. Vinsten gör de två till sommarens stora
quizvinnare med inte mindre än tre inteckningar av fem möjliga, bra jobbat!
Skånederbyt mellan Helsingborg och TFF slutade med en 1-0 seger för HIF. Nyförvärvet
Alexander Gerndt från Gefle avgjorde redan i matchen nionde minut med ett närskott.
Inte konstigt att MFF är med i toppen med tanke på hur mycket det skjuts just nu i Malmö!
Attack av andra klubbars fans, hot mot egna spelare, motståndare och Uefa-delegater samt
sten- och flaskattack mot motståndarnas spelarbussar. Det här var droppen, vi kommer att
agera mot Black Army, säger AIK:s vd Annela Yderberg. Har vi inte hört de orden förr…?
Tre matcher på sju dagar blev tydligen för mycket för Gylle. Först blev det förlust mot V.
Ingelstad med 1-3 i söndags, sen tappade man en 3-0 ledning till 3-6 mot Gislöv i tisdags. Nu
måste det helt enkelt bara bli tre poäng i morgon då man möter Holmeja på bortaplan. 
Milan eller Barcelona eller Milan eller Barcelona eller…? Cirkus Zlatan rullar vidare och
inte ens Ibra själv tror jag vet hur det hela kommer att sluta… 
Smutskastning, förtal, påhopp, skitsnack, hot och tomma löften! Nej, det är varken Black
Army eller någon ny dokusåpa, bara verklighetens Sverige ett helt vanligt valår. Med 23 dagar
kvar till valdagen ockuperar politikerna nu gatorna fullständigt med sin propaganda.
Det är i år 25 år sen allas vår Kalle, Kal P Dal så tragiskt gick bort efter en hjärnblödning. Nu
kommer boken om hans liv på Kira förlag. 440 sidor med raka rör och öppna spjäll! 
Veckans hur gör djur 1: Tjuren som i Tafalla i norra Spanien sprang rakt upp på läktaren och
anföll åskådarna. Det var ingen vanlig tjurfäktning som pågick på arenan utan en tävling där
deltagarna försökte komma så nära tjuren som möjligt utan att bli stångade. Plötsligt
misslyckades ett 30-tal av dem med just detta…
Det tog 17 år, men i onsdags gick borren till sist igenom berget och gjorde klart den första av
tunnlarna som ska gå genom Hallandsåsen. Om man firade det hela med att äta en Oxfilé
Rocha Gil med Hallandssås förtäljer dock inte historien…
Förra veckans bild på Hondan i regnvädret var förvanskad och användes utan tillåtelse.
Fotograf Tom Wall får härmed min stora och offentliga ursäkt!
Inte kostigt att vår uppväxt har varit märklig med tanke på att Rödluvan inte lyssnade på sin
mamma, Pinocchio ljög vilt, Snövit var en slampa som levde med tre män, Pippi jagades av
det sociala och Emil söp sig full redan som barn!

De tre bästa uppträdena på Palmfestivalen under festivalens 35 år:
• Nazareth – Samarrangemang med Palm Rock som fixade hit skottarna 2006.
• Anne-Lie Rydé – Artist på It Takes 2 som 2007 vann publikens kärlek.
• Wilmer X – Satte publikrekord 2003 med över 10 000 personer vid scenen.



I morgon smäller det, då är det final! Tror inte någon i Trelleborg City missat det…


