Trelleborg fredagen den 2 oktober
En Kröna kallade Cecilia Levin fredagskrönikan för. Fyndigt Cecilia, ett litet pris väntar! 
Men hur fyndigt är det egentligen att ha glastak på en värdedepå…?
Att få en Anka på morgonen har plötsligt fått en helt ny innebörd! Jag kan redan se reklamen
i tidningarna: När gav Du din man en Anka senast?
Även uttrycket ”Lägg in hjärnan innan du startar munnen” har då fått en ny andemening!
Avdelningen värdelöst vetande: Farmor Ankas och Mårten Gås getabock hette Mats!
En annan Mats gifter sig den 10 oktober så det blir ytterligare en redig krock den dagen.
Svensexan i lördags blev en stentuff Iron Man inkluderat fotbollsträning med Alf Westerberg
i TFF, Bodypump på gymmet samt simning i det trettongradiga vattnet på Dala! Go for it!
Veckans NEJ! Pommes till lammstek gav i lördags rött kort till Restaurang Paddys i Malmö.
Skördefesten på Borgen fick manfall. Lasse Svensson hade insjuknat och Barbro Bengtsson
fick förhinder så det blev bara jag och Håkan ”Jazz i Smyge” Fredriksson i äppelkaksjuryn.
Gudskelov så var där bara fem inlämnade alster som skulle avsmakas jämfört med fjolårets
21. Kulturnämnden bet dessutom sig själv i svansen genom att ta inträde på något som
tidigare varit gratis och många sura Trelleborgare vände redan i grinden...
TFF tränar i Vellinge i vinter! Trelleborgs bästa varumärke tvingas ur kommunen. Otroligt!
I söndags var det 15 år sen TFF slog ut Blackburn ur Uefacupen! Det firade man med att
besegra HIF. Storheten var inte vinsten, det var den otroliga vändningen från 0-2 i halvtid till
vinst med 4-2 och årets bästa match! På lördag möter man Djurgården på Stockholm Stadion.
Henke Larsson dominerade i första halvlek, det gav honom landslagsplatsen tillbaka.
Fem matcher, fem mål! Zlatan levererar i La liga. Nu saknas bara mål i Champions League.
Den 38-årige Mats Sundin lägger av med hockeyn efter en fantastisk karriär. Tack för allt!
Veckans funderare: Hmm… ska man verkligen ha varning om man drar av sig tröjan och
kastar upp den på läktaren efter att ha gjort mål, om man har en exakt likadan tröja under…?
Veckans tråkigaste: Vår tids Thor Modéen, den folkkäre Ulf Larsson dog i tisdags.
Folkkär kan man även kalla Anne Lundberg som jag fick intervjuat i Parken i lördags. Hon
visade sig vara en mycket ödmjuk och trevlig programledare med huvudet på skaft, som inte
vill kallas kändis och noga väljer vad hon gör i tv. Inom kort kommer intervjun på Vavade.se!
Arne Anka har blivit serietidning! När kommer seriefigurerna Paul och Anna i egen tidning?
Elaka Dr House är tillbaka på tisdagarna 21.00 i tv 4!
Även Ingvar Oldsberg bjuder på Gubbröra på lördagarna…
Idag skulle serietecknaren Alex Raymond, som skapade Blixt Gordon, Djungel Jim och
Agent X-9 blivit 100 år. Han körde dock ihjäl sig redan 1956, endast 46 år gammal.
ABBA är nominerade till att väljas in i rockmusikens Hall of Fame den 15 mars nästa år
tillsammans med bland annat Genesis, Hollies, Stooges och Donna Summer.
På mindre än två veckor sålde den nya Beatleskatalogen 2,25 miljoner plattor. Den siffran
kan läggas till de 1,2 miljarder sen tidigare sålda exemplaren.
Bruce Springsteen fyllde 60 förra onsdagen, tänk att han och Göran Persson är lika gamla!
Det är mycket nu inför KulturKrock. I måndags pratade Peter Löfqvist och jag i närradion
för Radio ABF och idag kommer Trelleborgs Allehanda för att göra reportage.
Barack Obama besöker Köpenhamn idag och då stänger man Öresundsbron och Sverige!
På lördag blir det Oktoberfest på Centralstationen med tyrolerhattar och ölstop. Schkål!
Music Quiz på Tre Lyktor har premiär på onsdag kl.19.00 då 70-talet står i fokus, be there!
Bäst just nu:
• TFF. Prahl, moral, styrka, list och inställning gav Trelleborgs FF vinsten mot HIF!
• Mariette Hansson. Kan mycket väl bli Idol 2009 om hon sköter sina kort rätt.
• Patrik Andersson. Bjärred visade var skåpet skulle stå och tog hem Superstars i tv 3!

Det blev en lång och innehållsrik lördag med test av äppelkakor, intervju med Anne Lundberg
från Sommarkväll och en kul svensexa innehållande både träningspass och festligheter!
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