
Trelleborg torsdagen den 1 april 
 
Idag är det Skärtorsdag vilket i folkmun brukar vara den dag som påskkärringarna åker till 
Blåkulla på sin kvast för att festa med Djävulen. I vår upplysta tid kan detta tyckas som rena 
rappakaljan, men under den stora häxjakten åren 1668-1676 spelade berättelser om Blåkulla 
en stor roll i häxprocesserna. Barn och vuxna som sa sig ha blivit bortrövade dit av häxor blev 
det enda beviset, och det enda som behövdes, för att häxan skulle fällas och brännas på bål. 
I den kristna tron kommer Skärtorsdag av ordet ”skära” som förr betydde rena, vilket syftar 
på att Jesus skulle ha tvättat lärjungarnas fötter strax före Nattvarden, eller den sista måltiden. 
Dessutom har vi den 1 april idag då det är lovligt att lura någon. Man tror att de första 
aprilskämten kom till Sverige i mitten av 1600-talet. Skämtet gick då ut på att lura någon att 
gå dumma ärenden - till exempel fick den lurade ett brev, en så kallad aprilsedel. Det ska bli 
intressant att se vad det är för dåliga aprilskämt som våra dagstidningar har idag… 
Ett skämt kom redan tidigare i veckan då Ricky Martin klev ut ur garderoben och berättade 
att han var homosexuell. Jaha, var där verkligen någon som inte visste detta redan…? 
80-talet är inne i en riktig positiv trend just nu och det tar man vidare genom turnén Forever 
Young som landar i Helsingborg den 14 augusti. Som titeln förespråkar blir det Alpahville 
som uppträder tillsammans med Reeperbahn, samt kultförklarade Jacob Hellman, som sägs 
ha nytt material på gång. Fan tro det om en artist som inte har släppt en platta sen 1989… 
Även Toni Holgersson har gjort comeback. Han kallades för Sveriges nye Ulf Lundell i 
början av 90-talet, men narkotika, alkohol och ett liv som uteliggare satte tillfälligt punkt för 
karriären. Vem minns inte underbara låten Bilder från Washington Square från 1992! 
På tal om Ulf Lundell så släppte han sin nya bok En öppen vinter i veckan. En bok som 
dessutom innehåller en cd med 11 nya låtar! Även The Ark är inne på samma spår när de den 
26 april släpper sitt nya album In full regalia med ett tillhörande 100-sidigt magasin. CD’n 
håller alltså på att få ett helt nytt format nu när det inte säljs plattor som tidigare. 
Efter Lars Lagerbäck är nu även Svennis klar för Fotbolls VM. Han och parhästen Tord 
Grip har tagit sig an att leda Elfenbenskustens landslag i Syd Afrika i sommar med spelare 
som Drogba och Kalou. Intressant att se vem av svenskarna som blir framgångsrikast… 
Fyra bollar i Häcken och ett uruselt bollinnehav på endast 38 % blev resultatet för TFF på 
Rambergsvallen i tisdags. Det enda man kanske kan ta med sig är att man i alla fall 
producerade två mål framåt, även om straffsparken nog var i billigaste laget… 
Nu gäller det att ladda om rejält till måndag då Helsingborgs IF besöker Vångavallen. Ett 
HIF som imponerat stort i inledningen av Allsvenskan med tre segrar på lika många matcher 
samt 4-0 i målskillnad. Nu måste Trelleborg våga för att vinna sina matcher! 
Med tre raka förluster och 0-7 i målskillnad åkte Åtvidabergs tränare Daniel Wiklund ut i 
kylan innan Allsvenskan ens hann in i april, det måste vara nytt rekord! 
Ballingslöv körde ända in i kaklet och besegrade Gylle med 3-0 i DM:s andra omgång.  
Armand Krajnc blev Mästarnas Mästare efter att Louise Karlssons puls vägrat lugna sig 
trots en överlägsen ledning. Visst kändes det riktigt taskigt att hon skulle åka ut på det sättet! 
Men taskigt var väl bara förnamnet när Ralf Gyllenhammars kör åkte ur Körslaget efter att 
sekunderna tidigare gått vidare. Tidernas fadäs var ett faktum, otroligt amatörmässigt av tv 4! 
Som om det inte var nog med att trumhinnan gick sönder så fick jag även öroninflammation i 
samma öra i början av veckan. Var det inte the Who som sa… I hope I die before I get old! 
Till sist: Music Quiz med tema Rock på Tre Lyktor onsdagen den 7 april. Don’t miss it! 
 
Veckans Jubilarer: 

• Eric Clapton – ”Slowhand” blev 65 år och folkpensionär i tisdags. 
• Angus Young – AC/DC  – fyllde 55 år igår men fortfarande tonåring på scen! 
• Agnetha Fältskog – ABBA – fyller 60 år annandag påsk.  


