
Trelleborg fredagen den 13 april 2012 
 
Det tidiga vårvädret kom av sig fullständigt och påskhelgen blev en ren uppvisning i hur 
märkligt vädret kan te sig i april månad med regn, kyla och blåst. Som lök på laxen snöade 
det dessutom ymnigt under större delen av påskafton, vilket inte var direkt uppäggande… 
Idag har vi på nytt fredagen den 13:e vilket enligt gammalt skrock är en klassisk otursdag. 
Kanske hän rör det sig från då Jesus blev förråd av Judas som var den 13:e vid bordet och den 
efterföljande korsfästningen på långfredagen, men det är bara en av många hypoteser. 
Talet 13 har alltid fascinerat vidskepliga människor och är även det mest kända oturstalet. 
Hotell har sällan en 13:e våning, men ett av få undantag är Hotell Biltmore utanför Miami. 
Den 13:e våningen där är mycket eftertraktad av människor som vill utmana ödet och har 
berättelser om hotellspöken, fladdrande gardiner och lampor som tänds och släcks, scary! 
För RMS Titanic blev istället söndagen den 14 april den stora otursdagen. Krocken med 
isberget skedde strax innan midnatt samma dag efter drygt fyra dygn på det öppna havet och 
cirka 60 mil utanför Newfoundlands kust. Från kollisionen tog det sen bara drygt två och en 
halv timme innan skeppet försvann ned i det mörka och iskalla Atlanten måndagen den 15 
april kl. 02.20. Ombord på Titanic fanns vid avgången 2 224 personer varav 1 514 omkom. 
På söndag är det således 100 år sen den stora förlisningen ägde rum och lagom till det 
besynnerliga jubileet så har regissör James Cameron putsat upp den 15 år gamla 
mastodontfilmen, gjort om den i 3D och placerat den på biograferna för ytterligare ett varv. 
Tur i oturen kan man väl kalla det när rockpionjären Jerry Lee Lewis nu gift sig för sjunde 
gången vid 76-års ålder. Skandaler och tragedier har kantat hela hans vuxna liv sen det i maj 
1958 uppdagades att han var gift med sin 13-åriga kusin Myra Brown, något som ledde till 
stor bojkott av honom som artist under flertalet år.  54 år efter skandalen heter frun istället 
Judith Brown och är då syster till förra frun Myra!! Och kusin!!! Gamla hundar lär sig aldrig. 
Om gamla mästare lär sig får vi se på söndag då den fjärde upplagan av SVT:s stora succé 
Mästarnas Mästare har premiär. Förra året sopade Ingemar Stenmark banan med sina 
motståndare men i år ser de tolv tävlande i startfältet betydligt jämnare ut. Vinnarskallarna 
Stefan Schwarz och Magnus ”Slangen” Wislander är knappa favoriter men Jörgen Jönsson, 
Håkan Loob, Pernilla Wiberg och Susanne Ljungskog kan säkert ge de två en tuff match. 
En tuff match blev det även för Malmö FF som under påskaftonen åkte på en rejäl allsvensk 
påsksmällare och förlorade med 0-5. Full hand eller Häcken full, välj själv löpsedel!  
Efter tre omgångar toppar nykomlingen Åtvidaberg Allsvenskan med full pott, något som 
nog inte hänt sen 1972 och 1973 då man blev svenska mästare med landslagsspelare som Ralf 
Edström, Roland Sandberg, Benno Magnusson, Conny Torstensson och Kent Karlsson. 
TFF fick en tung öppning som favorit i Superettan med endast 1-1 mot Ängelholm hemma 
på Vångavallen under långfredagen. Ikväll har man dessutom en tuff uppgift då möter man 
Öster på klassiska Värendsvallen i Växjö. Matchen sänds på tv4 Sport kl.19.00. 
Gylle AIF har i sin tur seriepremiär i morgon då man tar emot Bosnien–Hercegovina på 
Gylle Stadion. Bosnien–Hercegovina förresten… vilken tur då att det är hemmamatch! 
Hemmamatch kan det även bli för Bayern München i Champions Leaguefinalen den 19 maj 
eftersom den spelas i just München, men då gäller det naturligtvis att man först slår Real 
Madrid i semifinalen. Barcelona ställs i sin tur mot Chelsea i den andra semifinalen, något 
som kan öppna för en helspansk finaluppgörelse. Men först är det El Clásico! Söndagen den 
22 april möts de två giganterna i den 164:e upplagan där matchen i matchen står mellan de 
två skyttekungarna Cristiano Ronaldo och Lionel Messi, som gjort helt sanslösa 40 respektive 
39 mål i La liga under säsongens hittills 32 spelade matcher! 



Quizkungar kan man kalla lag Chicago med Bengt och Monica Sonesson som tog hem 
segern i onsdagens Super Quiz på Tre Lyktor. Inte mindre än fem lag i toppen fanns inom 
ramen för fyra poäng och genomsnittet för de 32 lagen låg på otroliga 54,2 poäng av 75! 
I går kväll var det dessutom premiär för Pop Quiz på Anderslövs Gästis där Marina vann 
med sina 26,5 poäng. En tuff frågesportsvecka med andra ord! 
Även ikväll blir det restaurangbesök men då av mer privat natur. Det är nämligen återträff på 
A9 för alla som en gång jobbat på Skogs Boktryckeri och 37 av mina gamla arbetskamrater 
kommer att vara där. Jag var anställd under närmare 20 års tid från 1981 och hade en helt 
fantastisk tid. 1998 såldes företaget och fem år senare lades dessvärre produktionen ner i 
Trelleborg, men vi som är kvar håller fanan högt! Tyvärr är där alltid någon som fattas oss 
från tidigare träffar och den här gången är det Anita Hoffrén och Göran Lindström… 
I påskhelgen nåddes jag även av det oerhört trista beskedet att min gamle vän Stefan 
Grönqvist hastigt avlidit den 18 mars efter att han drabbats av en mördarbakterie. Jag lärde 
känna Stefan 1981 och trots att han flyttade till Karlskrona redan 1984 så släppte vi aldrig 
kontakten. Ibland blev det sedvanliga julkortet livlinan men vi träffades ändå så sent som för 
några år sen då jag var på genomresa. Stefan blev endast 51 år gammal… 
Även den legendariske förstärkartillverkaren Jim Marshall avled i veckan. Han startade med 
en mindre trumbutik i London 1962 och snart blev namnet Marshall synonymt med rock och 
gitarrister som Jimi Hendrix, Jimmy Page, Keith Richards, Joe Perry och Pete Townsend. Jim 
Marshall gick även under namnet The Father of Loud och blev 88 år gammal. 
 
Tre filmer som passar oerhört bra att se under helgen: 

• Fredagen den 13:e – Skräckfilmsoriginalet från 1980!  
• Great balls of fire – Filmen om Jerry Lee Lewis från 1989 med Dennis Quaid. 
• Titanic – James Camerons version från 1997 med Kate Winslet & Leonardo DiCaprio. 

 

 
 

Stefan Grönqvist 9/3-1961 – 18/3-2012 
 

En sommarkväll någonstans 1983 sitter fyra vänner i en hammock. Stefan Grönqvist till 
vänster och till höger om mig Ulrika Andersson (då Larsson) och Peter Blixt (då Carlsson). 

 


