
Trelleborg fredagen den 17 september

Två dagar kvar till valet och det mesta talar för en klar seger för Alliansen, kanske till och
med så klar att man får egen majoritet i Riksdagen. Sveriges arbetarparti Socialdemokraterna
satte tidigt ett rödgrönt krokben på sig själva och har helt enkelt inte kunnat leva upp till de
förväntningar som väljarna ställt på oppositionen. Mona Sahlin har inte heller direkt utstrålat
något förtroende och partiet har på två år sjunkit från 46 till 29 procentenheter i tidningarnas
opinionsundersökningar. Det blir nog att rensa rejält bland rosorna efter valet…
På Sverigedemokraternas valsedel till kommunfullmäktige i Kalmar hittar jag namnet Peter
Kronström på sjätte plats. Där borde nog rensas en del bland tistlarna och ogräset också!
Men hur tänkte egentligen Centerpartiets Patrik Holmberg när han poserade ”naken” i
Sjöormsfontänen i sin personvalskampanj? Ville han visa ”centerpartiets” uppgång…?
Way out South i lördags bjöd på lokala musikinslag i form av bland annat Turning Leaf,
Lovehandles och So What. Samtliga tre band bjöd på bra framträdanden men det var faktiskt
de sistnämnda som var kvällens största positiva överraskning. Bandets sångare Rickard
Harletun har tagit enorma kliv framåt med sitt scenframträdande och det är jättekul att se! 
Harletun sitter på dubbla stolar och är även tränare för Gylle, nu serieledare med två poäng i
sexan inför slutstriden. Efter 0-1 och tio man i paus vände man starkt och vann mot Klågerup
med 3-1. Gylle möter Kyrkheddinge hemma på söndag, därefter är det Minnesberg borta och
slutligen Skansen hemma den 3 oktober. Får hoppas Gylle är klara seriesegrare redan då…
Även TFF är i medvind och slaktade först AIK med 4-1, där det kunde blivit åtta! Det följde
man upp med 3-0 mot BP igår! 31 poäng och nu bara 1 pinne från femteplatsen. Forza TFF!
Om jag ska välja på söndag så blir det… TFF – Elfsborg på Vångavallen! 
Malmö kopplade däremot ett ordentligt grepp om guldet när man seriefinalen och tillika
Skånederbyt besegrade Helsingborg med 2-0 inför en fullsatt arena i Malmö i onsdags.
Vid en enkät som kvällstidning gjorde dagen efter Sverige – San Marino svarade 80 % att det
var idiotiskt av Olof Mellberg att bli utvisad. Resterande 20 % undrade vem Mellberg var…
Det blev ingen lyckad debut för Zlatan efter 0-2 och missad straff mot Cesena förra helgen.
Revanschen kom dock redan i onsdags då han gjorde båda målen när Milan besegrade
Auxerre i Champions League. Zlatan har nu bara 119 mål och 266 matcher innan han är ikapp
Il Cannonieres rekord. 1949-56 gjorde Gunnar Nordahl 221 mål på 268 matcher i Milan.
Så har då IFK Trelleborg inget allsvenskt handbollslag längre. A-laget har dragit sig ur serien
och samtliga spelare är fria att gå till andra föreningar. De tidigare ekonomiska problemen
kvarstår dock i huvudföreningen och nu återstår att se om fotbolls- och friidrottssektionerna
klarar sig undan det överhängande konkurshotet… 
Min gamla duettpartner Anne-Lie Rydé har just släppt sin nya platta Dans på rosor med idel
dansbandsklassiker i egen tappning. Jag själv är väldigt kluven om vad jag ska tycka…
I onsdags avverkades säsongens första Music Quiz på Tre Lyktor med tema 80-tal del II.
Vinnare blev team Tubsox med Niklas och Lasse som tog sin femte vinst med 75,5 poäng av
79 möjliga. Pristagarna fick dessutom byta priser efter en lite kaosartad prisutdelning, men så
kan det gå när det är Solstorm på kontoret och när vimsiga damer rättar alldeles gaaalet…!
Det är i morgon 40 år sen en av de absolut största rockartisterna genom tiderna lämnade 
jordelivet. Jimi Hendrix avled den 18 september i Londonstadsdelen Notting Hill efter att ha
gått rockdöden till mötes, kvävd av sina egna uppkastningar efter en kombination av vin och
sömntabletter. Jimi dog vid 27-års ålder men legenden om världens bästa gitarrist lever kvar!

Jimi Hendrix tre absoluta höjdare:
• Fire (1967) – Singel hämtad från debutalbumet Are you experienced. 
• All along the watchtower (1968) – Bob Dylan-cover som Hendrix gjorde ännu bättre!
• Hey Joe (1967) – Hendrix debutsingel om Joe, som skjuter sin otrogna kvinna.



Jimi Hendrix står bronsstaty i en välkänd pose med sin Fender 
Stratocaster på Capitol Hill i sin födelsedagsstad Seattle. Jimi var 

egentligen vänsterhänt men spelade på en högersträngad gitarr.
Konstnären Daryl Smith uppförde konstverket 1997.


