
Trelleborg fredagen den 29 april 
 
Påskhelgen gav oss allt vi hade att önska av sol och värme och precis som för två år sen blev 
det sommar innan vi fick vår. Nu är det bara att hoppas att det håller i sig över Valborg, men 
med tanke på hur det blåst de senaste dagarna blir det väl som vanligt… 
Med Valborgsmässoafton i morgon innebär det att den 1:a maj i år infaller på en söndag. För 
oss företagare blir det en dag mindre att jobba in och inte som de två gångna veckorna. 
Däremot har vi som företagare fördel med att slippa pressen på att deklarationen måste vara 
inne hos Skatteverket senast kl. 23.59 natten till tisdag… 
Det har nästan gått inflation i antalet El Clásico som i onsdags körde sitt tredje race på bara 
elva dagar. På nytt visade den lille argentinaren Lionel Messi att han inte är från denna 
världen och satte två underbara mål, vilket betydde 0-2 inför returen på Camp Nou på tisdag. 
Bollinnehavet var 70-30! Mot Real Madrid!! I Madrid!!! 
Manchester Uniteds 2-0 satte även Schalke 04 i brygga inför returen på Old Trafford på 
onsdag. Det är med andra ord upplagt för drömfinal i Champions League den 28 maj! 
TFF överraskade och tog fyra poäng på de två bortamatcherna mot Gefle och Halmstad i 
påsk. På söndag väntar hemmamatch mot ett Djurgården som hittills i år bara tagit en poäng 
på de fem inledande omgångarna. Tre poäng där och man avancerar ordentligt i tabellen. 
Så var det dags igen med en avbruten match i Allsvenskan efter fyrverkeripjäser och skadade 
funktionärer. Varför är det i princip alltid Stockholmslagen som är inblandade när det händer 
och varför tar man inte i med hårdhandskarna en gång för alla mot dessa fotbollsförstörare. 
I en match som låg närmare 7-3 än det verkliga resultatet på 3-1 tog Gylle AIF sin första 
vinst mot BK Skansen i lördags. I morgon väntar Öja FF hemma på Stadion och det kan nog 
bli en intressant uppgörelse där båda lagen har vardera en vinst och en förlust i bagaget. 
De sexövergrepp som Patrik Sjöbergs berättar om i sin nya bok Det du inte såg är mycket 
tragiska. Patrik vet dock hur man lanserar en bok via media och får den att sälja! 
Jag träffade den gamla danskdödaren Robert Prytz när jag var på Swedbank Stadion i 
onsdags. På en blandning mellan skotska och kirsebergsmål berättade han om sina bravader i 
Mästarnas Mästare. Bland annat ville Pekka Lindmark åka hem när Robban hade åkt ur 
tävlingen. Orsaken var att där då inte fanns någon kvar att sitta och öla med på nätterna… 
Veckans Säljtips: Om man vill få upp priset på sin fastighet ska man be ett kriminellt 
motorcykelgäng flytta in först. Därefter kan man troligen få ut precis det pris man vill då 
kommunen mer än gärna köper upp fastigheten bara för att bli av med nämnda gäng.  
När jag bodde i Stockholm 1998-2000 var det i samma kvarter som skådespelerskan 
Annalisa Ericson. Natten till långfredag somnade hon in vid en aktad ålder av 97 år och 
kommer för alltid att vara en av våra allra största svenska filmstjärnor 
På måndag är det 35 år sen jag var på min absolut första rockkonsert, originalupplagan av 
The Sweet på Olympen i Lund 1976. Vid den tidpunkten hade gruppen redan passerat sin 
allra största popularitet men minnet av konserten kommer för alltid att finnas kvar. 
Leon Harrison Gross, mer känd som Lee Falk och pappa till både Fantomen och Mandrake 
skulle fyllt 100 år igår. Redan 1935 publicerades de första stripparna av Den vandrande 
vålnaden i amerikansk dagspress och mig veterligen har han fortfarande tio tigrars styrka trots 
hårt arbete sedan den 17 februari 1536. Falk själv dog 1999 vid en ringa ålder av 87 år. 
Anna Anka fyllde 40 år igår men ansåg sig själv vital som en 16-åring. Själv tycker jag att 
hon tog i med minst 10 år och hör hemma i förskolans vitala värld eller i frysboxen. 
 
De tre mest underbara djungelordspråken i Fantomens värld: 

• Då Fantomen rör sig står blixten stilla! 
• Då Fantomen frågar svarar man! 
• Fantomen är hård mot de hårda! 



 

På annandag påsk var det premiärdopp i poolen. 
Det ska dock erkännas att det var kallt, ungefär 7 cm… 

                  Foto: Helene Löw 


