Trelleborg Skärtorsdagen den 28 mars 2013
Efter en kall men solig helg möttes vi på nytt av ett snöigt vinterlandskap när rullgardinen
drogs upp på måndagsmorgonen. Jag kan ärligt erkänna att det var nära att jag drog något
gammalt över mig, ställde väckarklockan på april och gick i ide! Inte minst med tanke på att
måndagen i denna vecka faktiskt kallas för blåmåndag eller svarta måndag!!
Märkligt nog är vi faktiskt inte inne i Påskveckan nu, den kallas istället för Stilla veckan!
Själva Påskveckan ligger istället under den vecka som följer efter påsken och som inleds på
söndag med Påskdagen. Däremot äter man faktiskt fortfarande våfflor på… Våffeldagen!
Märkliga turer blev det även i det andra avsnittet av Mästarnas Mästare där Malin Ewerlöf
överraskande nog fick lämna efter förlusten i nattduellen mot OS-cyklisten Berndt Johansson.
Semifinalfavoriter är dock fortfarande Magdalena Forsberg och Torgny Mogren med Berndt
och Dan Corneliusson som outsiders. Dan är för övrigt bara en i raden av firade idrottsstjärnor
som fått känna på medaljens baksida när karriären är över och strålkastarna släcks. I hans fall
blev det skilsmässa som ledde till alkoholproblem och rattfylledom. Idag har han glädjande
nog hittat tillbaka till livet, träffat en ny kärlek och på nytt blivit småbarnspappa!
Dan Corneliusson kallades på sin tid för Mr 100 procent och den 51-årige gamle målsprutan
hade nog inte gjort bort sig om han vart med i VM-kvalmatchen mot Irland i fredags! Redan
efter tio minuter syntes det att irländarna inte var ett dugg sugna på att spela fotboll och för
svenskt vidkommande var man inte förmögna till något mer än att hålla nollan. Buropen
skallade därför ordentligt på arenan efter de spelade 90 minuterna. Jag såg visserligen att
förbundskapten Erik Hamrén fanns vid sidlinjen men det kändes inte som att vi hade sett
samma match, inte med tanke på att han var nöjd med offensiven och tyckte att Sverige haft
de målchanser man ska ha för att vinna matchen. Fakta är att Sverige hade tre skott på mål!
Tillsammans med ytterligare 49 435 åskådare bevittnade jag eländet på Friends Arena, men
det skulle bli än värre efter matchen! Infrastrukturen i det nya arenaområdet är nämligen
nästan obefintlig och när de få taxibilar och bussar som fanns var fullsatta återstod över
40 000 personer som ville med samma pendeltåg. Behöver jag berätta att det blev kaos…
Om Sverige blev bestulna på vinsten så var det ingenting jämfört med vad TFF blev när de
var och spelade mot Lunds BK i lördags. Under matchen var där nämligen inbrott i deras
omklädningsrum där spelarnas värdesaker förvarades. Såväl plånböcker som nycklar och
mobiler blev tjuvarnas byte och inte nog med det, själva matchen slutade bara 1-1.
Den tidigare TFF-kaptenen Dennis Melander blev i veckan klar för IFK Trelleborg! Det
hade aldrig gått på 50- och 60-talet, då hade nog staketgänget samlat ihop till skottpengar!
Våld stod även på fotbollsschemat för några av småklubbarna på Söderslätt i helgen. I den
ena matchen spelade Gylle 2-2 mot seriekonkurrenten Skegrie, men avslutningen blev allt
annat än trevlig när handgemäng uppstod. En spelare i Behar var inte bättre han och har nu en
längre avstängning att vänta efter tumultet mot ÖT Smygehuk, som Behar vann med 5-4.
Vi får hoppas att det blir trevligare när Allsvenskan har premiär på söndag och då Häcken
möter IFK Göteborg i premiärmatchen klockan 15.00. Dessa båda lag tror jag kommer att
tillhöra toppskiktet tillsammans med Malmö, AIK, Helsingborg och mästarna Elfsborg! En
varningens finger ska dock höjas för både IFK Norrköping och nykomlingen Östers IF!
På onsdag blir det dessutom riktigt toppmatch då Paris Saint Germain tar emot Barcelona i
den första kvartsfinalen av Champions League. Zlatan Ibrahimovic, som blev utvisad i
åttondelen mot Valencia, fick i tisdags sitt straff sänkt till endast en match och kan därmed
spela mot sitt tidigare lag. Det är nog en förutsättning om PSG ens ska ha en rimlig chans…
Långa bollar på… Bengt var en jättehit 1992 med Svenne Rubins, kvintetten från Vansbro.
Drygt 20 år senare spelar de på Söderslätts Countryfestival som hålls för andra året i
Anderslöv den 13-14 september och bland övriga artister finns namn som Little Gerhard!

Även Sommar Rock i Svedala, som går av stapeln den 11-13 juli, har samlat på sig kända
artister. Däribland Ulf Lundell, Magnus Uggla, Miss Li, Eldkvarn och hårdrockarna WASP!
Kultförklarade Siw Malmkvist var i Parken i Trelleborg i fredags och gjorde en bejublad
föreställning tillsammans med Trellebelle Ukulele Orchestra. Tyvärr kunde jag inte själv vara
där, men de jag pratat med i veckan och som var där har sagt att det var riktigt underhållande.
Trots detta gav Trelleborgs Allehandas recensent Fredrik Fischer showen en sådan omgång
med påskriset att till och med den snart 89-årige Hans Scheike hade nickat gillande…
Till sist: Den moderna påskkärringen tar idag en uppäggande färd till Blåkulla på den
nyfjädrade och spinnande centraldammsugaren och tar även med en risig espressomaskin!
Allra sist: Glöm inte att ställa äggklockan och ändra om till sommartid nu på lördag natt!
Tre matcher jag gärna minns från VM 1994 med Kennet Andersson i huvudrollen:
•
Sverige – Rumänien 6-5 efter förlängning och straffar. Sverige låg under med 12 och fick Stefan Schwarz utvisad. Då nickade Kennet in den mäktiga kvitteringen
i den 115:e minuten och la sen även in en säker straff. Resten blev fotbollshistoria!
•
Sverige – Saudi Arabien 3-1. Skotten i Dallas löd pang-pang! Kennet gjorde 2-0
och 3-1 och den klassiska bilden med de två dragna pistolerna var född!
•
Sverige – Brasilien 1-1. I gruppspelets sista match fick Kennet till den perfekta
lobben över den brasilianska målvakten Taffarel vilket betydde 1-0 till Sverige!

Vi var på Restaurang Grodan i Stockholm innan VM-kvallandskampen Sverige – Irland.
Där träffade vi några hjältar från VM-94 i USA i form av Pontus Kåmark, Tord Grip och
femmålsskytten Kennet Andersson… den längste av dem alla!
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