Trelleborg fredagen den 7 maj
I morgon är det 65 år sen den stora Fredsdagen. Den 8 maj 1945 utbröt stora glädjeorgier
runt om i Europa och i Stockholm fylldes Kungsgatan av jublande människor, där
papperskorgarnas innehåll regnade ner från kontorsfönstren över alla lyckliga nere på gatan.
En som föddes just den här dagen är Tony Löw som blir 65 år just i morgon och då även
rättmätig pensionär. Stort grattis Tony, vi kommer och dricker ubåt och firar dig i morgon!
En insändare i Trelleborgs Allehanda under veckan innehöll följande kommentar: - Det finns
de som inte drar sig för att klanka ner på Radio SMF (Trelleborgs Närradio) – men ute på
Facebook kan de vara. Vad är skillnaden? Och jag som inte tidigare trodde tomtar fanns…
Efter fem förluster på de sex senaste matcherna blev det äntligen en ny seger för TFF mot
nykomlingen Mjällby på ett blåsigt och snarast höstlikt Vångavallen igår kväll! Med segern
lämnade man, i alla fall sporadiskt, över jumboplatsen till mästarlaget AIK som mer och mer
ser ut som ett en nedflyttningskandidat. På söndag möts de båda på Råsunda i en riktig
bottenfinal, men kom ihåg att en gnagare kan vara livsfarlig om den blir instängd i ett hörn!
Helsingborg ser däremot mer och mer ut som en guldkandidat med fem poäng ner till tvåan
Malmö och hela elva poäng ner till tredjeplacerade Örebro.
När de allsvenska domarna hamnar mer i centrum än vad lagen och spelarna gör är det
tydligt att något är fel. Tyvärr är det påtagligt i snart varenda Allsvensk match gällande
uteblivna straffsparkar, felaktiga utvisningar och bortdömda mål. Senast i måndags tog
Mjällbys målvakt Mattias Asper bollen med sig in bakom mållinjen utan att varken domare
eller assisterande uppfattade det, och diskussionen om målkameror fick nytt liv igen…
I morgon blir det ett spännande toppmöte på Gylle Stadion då tredjeplacerade Gylle tar emot
tvåan V.Ingelstad. Leder gör Klågerup på lika många poäng men med något bättre
målskillnad. Gylle har hittills varken släppt in mål eller tappat poäng på hemmaplan. Om man
nu verkligen ska kalla Anderslövs konstgräsplan för Gylles hemmaplan…
I morgon startar dessutom Ishockey VM i Tyskland, gääääsp…
Den sprängda trumhinnan är visserligen på god väg att bli bra igen men ställer fortfarande
ändå till en del. Därför blev det tyvärr inget besök på Svedala Brandstation då Lovehandles,
Turning Leaf och Bulldoggs spelade där i lördags, men det ryktas om att det var riktigt bra ös!
Lovehandles meddelar för övrigt att mastertaperna nu är iväg för CD-produktion och att det
blir smygpremiär med skivsignering av nya plattan på ICA Maxi i Trelleborg lördagen den 5
juni. Den riktiga releasefesten hålls på Debaser i Malmö den 22 juni.
Ikväll träffar jag Hasse Andersson och Mikael Neuman för en intervju till Vavade.se, innan
deras uppträde i Parken. Hasse träffade jag just i Parken för ett år sen och är en av de absolut
trevligaste och mest tillmötesgående personer jag intervjuat i min karriär.
För 51 år sen, 1959 vann Siw Malmkvist Melodifestivalen med låten Augustin. Det var dock
Brita Borg som blev Sveriges bidrag till ESC i Cannes, där låten till slut hamnade på en
nionde plats. I tisdags gick tyvärr Brita ur tiden vid 83-års ålder efter en tids sjukdom.
I veckan blev jag med Iphone. Nu återstår bara att lära sig alla finesser och helgen är räddad!
Är där verkligen något som Niclas Wahlgren och Laila Bagge inte får sponsrat av tv 4…?
Det känns inte helt tryggt att åka på semester till Grekland just nu om jag ska vara ärlig.
Music Quiz med tema 50- & 60-tal hölls i onsdags på Tre Lyktor inför 76 tävlande, det näst
bästa antalet hittills. Segrade gjorde The Buck Cherrys med Niklas Månsson och Lars Jönsson
som imponerade stort med ha full pott, 90 poäng, vilket för övrigt var deras tredje MQ-vinst!
Mina tre första vinylsinglar på 60-talet:
• The Monkees – Theme from The Monkees – Se kommentar under bilden.
• Ola & the Janglers – Let’s dance – Födelsedagspresent på 5-årsdagen 1968.
• Hep Stars – Wedding – Fick jag av min mors kusiner Krister & Bengt samma år.

Min allra först vinylsingel fick jag våren 1967, då jag inte
ens hade fyllt fyra år. I ren iver tappade jag skivan rakt ner
i köksgolvet så att en skärva gick av, men som tur var så
gick den ändå att spela! ”Hey, hey we’re the Monkees!”

