
Trelleborg fredagen den 11 maj 2012 
 
Vi skriver idag den 11 maj i almanackan, solen går upp ett par minuter efter fem och inte ner 
igen förrän vi passerat 21. Morgonpromenaderna är med andra ord fantastiska vid den här 
tiden då allting slagit ut och världen på nytt blivit som ett konstverk efter den långa vintern. 
Fyra nya konstverk pryder sen förra veckan E6:an på sträckan mellan Vellinge och 
Trelleborg. Tanken är tydligen att de som passerar ska få en historielektion och en resa i tiden. 
Strax innan Maglarp sitter det sista som märkligt nog föreställer ett träd med renhorn. Undrar 
just om det ska hälsa välkommen till ett rent Trelleborg, eller kanske till ett ren-t Helvete…! 
En krasch innebär oftast också det ett Helvete, och i både 50-års jubilerande TT-Lines och 
Björn Ranelids fall är det skuld i frontalkrockar under förra veckan. I Travemünde hamn 
styrde passagerarfärjan Nils Holgersson in i en annan båt med ett mindre hål i skrovet och 
inställda turer somföljd. Det fick mig att tänka på ordvitsaren Robert Broberg; ♫♪ ♫ ♪ Det var 
en båt som sa till en annan; va du va stilig. Vi borde borda varann, gjorda för varann och 
köla lite grann, som bara båtar kan... pada-bam-bam-bam-bam. ♪ ♫♪ ♫ ♫♪ 
I Ranelids fall kan man istället nynna på en annan Brobergare: ♪ ♫♪ ♫ Och du är livsfarlig, 
säger dom, och det lever jag på… för min bil är inte lik din bil, det är en li… eh skrotbil! ♫♪ ♫ 
En annan musiklegend som levererat mängder av odödliga låtar genom åren är den 70-årige 
Paul Simon. I tisdags blev det känt att han tillsammans med den 56-årige cellisten Yo-Yo Ma 
blir tilldelade det hedervärda Polarpriset i augusti och en prischeck på en miljon kronor. 
Tidigare har bl a Pink Floyd, Led Zeppelin, Paul McCartney och Bob Dylan fått samma pris. 
Rockmusik var det gott om även i onsdags då Music Quiz på Tre Lyktor hade Rockklassiker 
som tema. För de som inte är helt insatta i rockhistorien var det kanske lite svårt, men 
vinnarlaget Kippis med Calle och Lasse lyckades trots det få hela 85 poäng av 100. Tvåor 
blev Status Two med Jonas och Micke på 83,5 p och treor Marias pågar med 82 p. Marias 
pågar med Totte och Z i laget tog även hem introtävlingen med 23 rätt av 25. Bra jobbat! 
Ännu en rockstjärna har gått ur tiden. I fredags somnade Adam Yauch, eller MCA som var 
hans artistnamn, in för gott efter en lång tids kamp mot cancer. MCA bildade tillsammans 
med Mike D och Ad-Rock den legendariska hip-hopgruppen Beastie Boys 1981 som så sent 
som i april valdes in i Rock and Roll Hall of Fame i New York. MCA blev endast 47 år. 
På tal om just Boys så uppträder konstellationen NKOTBSB, alltså en klon av New Kids on 
the Block och Backstreet Boys, på Malmö Arena på söndag. Håll er hemma då!! 
Även den girige pojkspolingen Eric Saade fortsätter att krama sina fans på pengar. Efter 
skandalen med att ta 1 495 kronor för en träff, signerat kort och autograf är det nya nu att man 
kan få ligga med honom på stranden för endast 279 kronor. Jodå ett rosa badlakan med Saade 
på helbild i naturlig storlek finns nu att beställa på hans webbshop för de som är sugna… 
Lionel Messi är säkert sugen på att ta sin fjärde inteckning Ballon d’Or, priset som Europas 
bästa fotbollsspelare för 2012. För även om nu inte Barcelona varit lika outstanding som 
tidigare år så har faktiskt Messi varit det. Med en omgång kvar i La Liga så leder den lille 
argentinaren skytteligan på hela 50 mål, fem före Cristiano Ronaldo. Messi har dessutom gjort 
ytterligare 22 mål om man räknar in spanska cupen och Champions League, alltså sanslösa 72 
mål på en ynka säsong. Johan Cruyff, Marco van Basten och Michel Platini har alla vunnit 
priset tre gånger och Messi kan alltså bli historisk om han skulle lyckas med den bedriften. 
I Italien har Zlatan nu satt 28 pytsar och leder skytteligan även han med fem mål, men det 
hjälpte föga… Juventus snuvade honom på hans tionde serieseger i följd efter att hans eget 
Milan fått stryk i derbyt med 2-4 mot Inter. Det spekuleras nu vilt i media om var Zlatan 
kommer att hamna kommande säsong där Real Madrid och José Mourinho är ett hett tips! 
Om Zlatans självbiografi var en förgylld sak upplagd på en piedestal så känns Magnus 
Hedmans dito istället som riktigt mörker där den söndrig och skitig ligger i en jordhög. När 
ljuset släcks har skrivits av Gunnar von Sydow och berättar om hur Hedmans lyxliv som 



miljonär fullständigt urartar i skilsmässa, knarkmissbruk, doping, sexköp och slutligen 
utblottning med självmordstankar. Om det nu är som Hedman beskriver så kommer pengarna 
som han får in från boken verkligen att gå till just… välgörande ändamål! 
John Gray som skrev boken Män är från Mars, kvinnor är från Venus har tjänat rejält med 
pengar på något vi redan visste. Boken har sålt i över 8 miljoner exemplar sen 1992 och jag 
äger själv ett ex av pocketversionen. Jag har visserligen bara läst omslaget, men det säger allt! 
Om TFF tittade i instruktionsboken för fotboll inför matchen mot Umeå vet jag inte, men det 
faktum att man vann en seriematch för första gången på 275 dagar kändes oerhört förlösande. 
Kanske något som kan ge energi även i kväll då man möter Brommapojkarna på Grimsta IP. 
Matchen sänds dessutom i tv4-Sport med start kl. 19.00, heja heja! 
Gylle AIF tar i sin tur emot Korpföreningen Malmö på Gylle Stadion i morgon kl.14.00. Med 
bara fem poäng på fyra matcher skulle det sitta som en fläskläpp med ytterligare en vinst! 
Tre Kronor har lyckats med bedriften att vinna alla sina fyra hittills spelade matcher i VM 
och i morgon står Ryssland på tur i den femte. Inte sen 2007 har man börjat ett VM så här bra, 
men å andra sidan slutade man ju bara fyra då efter förlust mot Kanada med 1-4 i semin. 
Fotbollstruppen till EM tas ut av Erik Hamrén och Marcus Allbäck på måndag. Jag får ju 
verkligen hoppas på att John Guidetti finns med i den och inte Alexander Gerndt! 
Till sist! På måndag är det ett helt år sen jag och Helene förlovade oss vid Eiffeltornets fot i 
Paris! Tänk vad tiden går när man är lycklig! ♥♥[ ̲̅̅P][ ̲̅̅U][ ̲̅̅S][ ̲̅̅S]♥♥ 
 
Tre personliga favoritlåtar med Polarpristagaren Paul Simon: 

• Sound of silence – Från den självbetitlade plattan med Art Garfunkel från 1966. 
• Scarborough Fair/Canticle – Inleder plattan Parsley, Sage, Rosemary and Thyme, 

även den från 1966 och tillsammans med parhästen Art Garfunkel. 
• 50 ways to leave your lover – Singelspår från Paul Simons jazzinspirerade och fjärde 

soloalbum Still crazy after all these years från 1975. 
 

 
 

I fredags var jag på releaseparty för Anders Norman och hans nya platta Just another mile på 
Skeppsbron 2 där Anders och hans sjumannaband underhöll under en knapp timme. Till höger 

på bilden syns även Anders dotter Louise Norman som höll i försäljningen… 
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