
Trelleborg fredagen den 8 april 
 
Det känns nästan som om våren gjorde en u-sväng när april månad trädde in. Temperaturen 
har varit hyfsad men regn och stormvarning i klass-2 storlek har ändå dominerat vädret. Nu 
vill vi ha sol, vindstilla och 15-20 grader varmt i helgen så vi kan ta fram grillen! 
Riksbanken presenterade i veckan vem som kommer att finnas på våra framtida sedlar. Det 
blev ganska okontroversiella val där Astrid Lindgren kommer att klä vår vanligaste sedel, 
tjugan. Övriga ansikten blev Evert Taube (50-lappen), Greta Garbo (100-lappen), Ingmar 
Bergman (200-lappen), Birgit Nilsson (500-lappen) samt Dag Hammarskjöld (1000-lappen). 
De som blev utan var Zlatan Ibrahimovic och… Gudrun Schyman. Tur att Riksbanken inte 
fick för sig att sätta hennes ansikte på tusenlapparna, då hade väl alla börjat bränna sedlar. 
Det kändes fantastiskt roligt att få höra Yusuf Islam, eller Cat Stevens som han kallade sig 
som artist på 70-talet, sjunga sin 40 år gamla slagdänga Father and son i Skavlan i fredags.  
På tal om just 70-talet så har Göteborgsbaserade hårdrocksgruppen Graveyard just släppt sin 
första platta Hisingen Blues. Med inspiration från både Led Zeppelin och Deep Purple så låter 
det oerhört bra och är en klar aspirant till årets bästa rockplatta hittills. 
Just kyrkogården lär bli nästa anhalt för SAAB om man inte ser till att börja betala sina 
leverantörsfakturor. SAAB är numera förkotning för: Ställer Av Alla Betalningar! 
Att ge de regerande mästarna Malmö FF fördel att spela sin bortamatch på Swedbank Stadion 
underlättade inte den allsvenska premiären för TFF. Nu blev det individuella misstag av 
spelare som normalt inte finns med i starelvan som avgjorde, men Malmö var samtidigt bättre. 
På lördag är det bortamatch mot GAIS, som för övrigt är det enda lag som ligger under TFF. 
Jag trodde att en supporterklubb höll på sitt lag i både vått och torrt, men supporterklubben 
True Blues systerfalang Blue Fanatics uppmanade alla sina supporters att bojkotta matchen i 
Malmö. Med det uttalandet anser jag även att stolpskottet fått ett ansikte. 
Fyrverkerier är förbjudna på de allsvenska arenorna och ska beslagtas redan i entrén, men 
med tanke på vilken Lützendimma där blev på Råsunda i måndags så börjar man ju undra… 
Gylle besegrade i lördags Hakoah med 2-1 och är vidare ytterligare ett snäpp i DM!  
Famntaget i Smygehamn har hamnat i Johan Tells bok Sveriges tråkigaste sevärdheter. Med 
tanke på att det troligen är Uma Thurmans mormor som är avbildad så är det kanske lite väl 
överdrivet att just Famntaget av Axel Ebbe skulle platsa bland Sveriges 121 tråkigaste 
sevärdheter. Däremot är det välförtjänt att Trollet i Årjäng blivit utsett till det allra fulaste! 
Sveriges Televisions fredagsunderhållning Så ska det låta har blivit oerhört tillrättalagt. Efter 
att ha sett två program undrar man hur mycket info de tävlande egentligen får innan sändning. 
Men vad gör man inte i kampen för att få fler tittare än konkurrentkanalerna… 
På tisdag kommer tv4:s nyhetsankare Steffo Törnquist till Parken i Trelleborg för att hålla 
föredrag om Livets njutningar och det blir även en del provsmakning av honom utvalda 
råvaror. Trelleborgs Företagarklubb (TFK) är arrangör och det finns fortfarande ett fåtal 
biljetter kvar att tillgå. Jag kommer att vara konferencier för evenemanget som startar 18.30. 
Veckans citat: I´d rather have a bottle in front of me, than a frontal lobotomy. Livsnjutaren 
Steffo Törnqvist är en riktig lirare som det ska bli intressant att få träffa! 
På onsdag är det åter dags för Music Quiz på Tre Lyktor och tema den här gången blir andra 
delen av 50- & 60-talet. Matplatserna är fullbokade men det finns fortfarande plats i baren. 
Inom rockkretsar var han allmänt känd som Rock-Ragge och redan 1957 blev han Sveriges 
förste rockkung. I fredags dog 72-årige Ragnar Nygren efter en tids sjukdom. RIP! 
 
Tre personer jag INTE skulle vilja se på sedlarna: 

• Gudrun Schyman – Den gamla kommunisten hade säkert bara bränt upp dem ändå. 
• Håkan Hellström – Har aldrig förstått hans storhet och kommer aldrig att göra det. 
• Björn Ranelid – Blotta tanken på det får mig att vilja emigrera… 



 
 

Man kan inte vara annat än imponerad av Malmös väldiga klack!  
Av 9572 åskådare var där max 2000 som var trelleborgare.   

 
 
 


