
Trelleborg fredagen den 4 mars 
 
Så var vi äntligen inne i mars månad och med det har det också blivit allt ljusare på kvällar 
och morgonar. Om två veckors tid lär även våren ligga bra till för ett ordentligt uppvaknande. 
I måndags var det som sagt 25 år sen statsminister Olof Palme blev skjuten till döds, ett dåd 
som enligt svenskt rättsväsen fortfarande är olöst. Lite märkligt egentligen med tanke på att 
Lisbet Palme var ögonvittne och är säker på att det var Christer Pettersson hon såg…  
På tal om Socialdemokraterna så är det nu bara tre veckor kvar innan man ska utse en 
efterträdare för partiledaren Mona Sahlin. I nuläget finns där ingen klar kandidat utan media 
spekulerar bara i namn som Thomas Östros, Sven-Erik Österberg och Veronica Palm. 
Varför inte ta ut den gamla SSU-ordföranden Anna Sjödin ur frysboxen, hon var i alla fall 
färgstark, kunde både bruka våld mot tjänsteman, göra våldsamt motstånd och ta till rasistiska 
tillmälen, så att till och med SD:s Jimmy Åkesson rodnade om kinderna. Låt sen döpa om 
Rosenbad till Crazy Horse och man har skapat ett helt nytt socialdemokratiskt parti.  
Veckans citat: - Det förekommer inga demonstrationer, mitt folk älskar mig! Muammar al-
Khaddafi visar än en gång brist på verklighetsförankring och sin oförmåga att leda Libyen. 
Man behöver dock inte åka till Libyen för att bli skjuten. I den svenska armén verkar man 
numera leva efter devisen; Åk till Afghanistan och träffa dina vänner! 
Träffsäkert är det även i Londonklubben Chelsea där skotträning fått en ny innebörd sen 
Ashley Cole råkat skadskjuta en praktikant med ett luftgevär. Varför man nu har ett sådant 
med sig till en träningsanläggning för fotboll, och som dessutom har ett nattsikte… 
Mörkt som natten var det också hos det svenska valla-teamet efter fatala missar under flera 
dagar vid skid-VM i Holmenkollen. Men plötsligt vände det, allt fungerade som det skulle 
och de svenska damerna tog både guld och silver i onsdagens och torsdagens stafetter! 
Trelleborgs Allehandas sportkrönikör Martin Falkenby beskrev väldigt passande att TFF:s 
försvarsfötter fastnat i klistervalla vid förlustmatchen mot Helsingborgs IF (1-3) i onsdags. 
Att Prahl & Co har problem med försvaret känns ganska klart redan sen den gångna helgen då 
man dessutom fick stryk med uddamålet mot Superettanlaget Ängelholm med 2-3… 
Om det var samma valla som Gylle använde i den svidande förlustmatchen mot Pelister (0-5) 
ska vi ha osagt, men som tack för senast bjuder nu tränare Rickard Harletun spelarna på en 
dubbel i helgen. Man möter först Södra Sandby i DM ikväll och i morgon är det Vellinge.  
Med tanke på ryktena att det var Peter Forsbergs flickvän som satte stopp för den fortsatta 
karriären som hockeyspelare så undrar jag om inte Foppa-toffeln nu också fått ett ansikte! 
För Malmö Redhawks är hockeysäsongen över efter ett riktigt katastrofår! Än en gång!! 
Vilken tur då att Percy Nilsson kunde få jobb som DJ när Melodifestivalen nådde Malmö 
Arena i den fjärde och sista delfinalen förra lördagen! De två senaste åren är det just i Malmö 
som den slutliga vinnaren funnits (Malena Ernman 2009 och Anna Bergendahl 2010) och så 
kanske även i år. För visst var Backyard Babies-sångaren Nicke Borgs suggestiva och Green 
Day-doftande powerballad Leaving Home den bästa låten av de sexton bidragen!  
På lördag är det Andra chansen och då gör åtta bidrag upp om två platser till nästa lördags 
final i Globen. Love Generation bör lätt klara sin grupp medan det i den andra lär bli mer 
ovisst. Jag tror att The Moniker till sist ändå slår ut Pernilla Andersson och tar sig till final. 
Vid årets Oscarsgala fick den danska filmen Hämnden pris för bästa utländska film. 
Mikael Persbrandt fick dock ingen biljett till galan, det hade aldrig hänt Gunvald Larsson! 
I dag fyller Chris Rea 60 år, mannen som gav laidback-rocken ett ansikte, grattis! 
 
Tre favoritlåtar med dagens 60-åring Chris Rea: 

• Nothing to fear. Inledningsspår på God's Great Banana Skin – 1992 
• Looking for the summer. Singelspår från Auberge – 1991 
• I Can Hear Your Heartbeat. Genombrottssingeln från Water Sign – 1983 



 
 

- Men jag lovar, det var Christer Pettersson som var vakt den kvällen på Crazy Horse! 
Men han ba, slog ba och jag ba ilsknade till ba och sen ba blev det svart ba… 

 
Anna Sjödin försöker förklara vad som egentligen hände den 29 januari 2006… 

 


