Trelleborg torsdagen den 21 april
Den 100:e krönikan gör idag entré! Det som började som en kul grej på Valborg 2009 är nu
både väletablerad och mäkta populär, med uppemot 500 läsare som mest på en fredag.
Påsk i Sverige betyder massor av olika sorters ägg! I vårt avlånga land äts det inte mindre än
2000 ton hönsägg under påskveckan, vilket är dubbelt så mycket som under en vanlig vecka.
Bara under själva påskafton går det åt hela 6 miljoner ägg, och det är i timmen!!
Att julen varar ända fram till påsk blev jag varse i veckan när jag höll på att få fram(h)julen
rakt in en hög med gamla granar som någon slarver hade tappat från ett släp på infarten…
Lagom till påskhelgen har även solen lovat närvara med temperaturer upp emot 18 grader!
På söndag är det 50 år sen man bärgade Vasaskeppet ur sin 333 åriga grav vid Beckholmen i
inloppet till Stockholm. Fartyget som gick under på sin jungfrutur 1628 efter att ha seglats
endast 1300 meter finns numera på Vasamuséet som är beläget på Djurgården sen 1990.
13-3 i hörnor varav åtta av dem under de första fjorton minuterna hjälpte inte TFF i söndags
mot IFK Norrköping. Det blev till sist stryk med 1-2 efter att man tappat skärpan i avsluten.
I måndags gjorde Andreas Drugge sitt första mål, han hade verkligen behövts i TFF just nu!
Redan ikväll tar Gefle emot TFF på Strömvallen och på söndag är det ny bortamatch då
Mjällby väntar på Strandvallen. Gefle bortaslog Örebro i måndags och Mjällby tog full pott
mot Kalmar i lördags så det är inga direkta duvungar som TFF möter i påskhelgen…
Gylle inledde sin nya division fem-sejour med en förlust med 2-5 mot Rydsgård trots bra
spel. Igår var man dessutom i Båstad och mötte division fyra-laget Västra Karup i den tredje
omgången i DM där det blev ny förlust med försmädliga 0-1. Ingen rast och ingen ro för på
annandag påsk möter man trätobröderna i BK Skansen, och då gäller bara tre poäng!
Veckans nya ord: Zlatanfritt! Milan ångar på serietoppen trots avsaknaden av Zlatan
Ibrahimovic som är avstängd sedan han skällt ut linjedomaren och ertappats med det på film.
En helt otrolig match spelades i veckan där Arsenal fick straff i den 8:e övertidsminuten och
satte den. Det var dock inte över där då Liverpool fick detsamma i den 12:e och gjorde 1-1.
Att Grekland är ett U-land visste jag sen vi var på Kreta i våras, men att myndigheter och
diplomater är så inihelvete kokade att de tror att svenska kvinnor tar våldtäktsförsäkringar och
sen gör anmälningar för att tjäna pengar är både kvinnokränkande och oacceptabelt!
I Vellinge är friheten som alla vet större. Det har även MC-klubben Outlaws tagit vara på och
driver numera Gessie Byakrog som hastigt och (o)lustigt döpts om till Charlies Place…
Så kom hon då äntligen till Trelleborg! Malena Ernman uppträde med Trelleborgs Musikkår
i Söderslättshallen i lördags och var inte alls den operadiva man kanske förväntar sig. I den
intervju jag gjorde med henne visade hon sig vara både rolig, kvicktänkt och ödmjuk. Hela
intervjun finns nu att läsa på: http://www.vavade.se/malena_ernman20110416.html
Efter Ulf Lundells bakslag med sjukdom och inställd vårturné gick han segrande ur striden
gällande Antony Gormleys 18 meter höga betongtorn på Kivik Art Cetre. Kammarrätten
fastslår att tornet ska betraktas som byggnad och inte konstverk, vilket innebär att det är ett
svartbygge eftersom man saknar bygglov. Det sista lär dock inte vara sagt om den saken...
Skärtorsdag är den dag som påskkärringarna enligt gamla folksägner åker till Blåkulla för
att festa med Djävulen. Själv festar jag tillsammans med Bastugänget och diverse annat löst
folk ikväll på Kristians traditionella påkeplock, så det är väl mer eller mindre samma sak…
På långfredag fyller min svåger Jörgen Löw 40 år. Ett stort grattis kompis, vi ses i morgon!
Därmed var även den 100:e fredagskrönikan avklarad och jag önskar alla läsare glad påsk!
Tävling: De tre första som mailar mig rätt svar på nedanstående frågor vinner fint pris:
• It takes 2 – Hur många år har vi kört It takes 2 med detta år inräknat?
• Music Quiz – Vad var det allra första temat för Music Quiz hösten 2009?
• Journalistiskt – Till vilken bilfirma skrev Peter Kronström en bok under 2010?

En träff mellan skönheten och odjuret…
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