Trelleborg fredagen den 27 maj
Så var det tid igen! Efter att den isländska vulkanen Grimsvötn börjat spy ut aska och lava
under lördagskvällen fortplantade sig askmolnet snabbt in över Skandinavien, de brittiska
öarna och norra Europa och fick en hel del flygturer att ställas in i början av veckan. Det är
bara ett drygt år sen den isländska vulkanen vid glaciären Eyafjallajökull gäckade
flygresenärer över halva jordklotet, men fullt i den digniteten lär det inte bli den här gången.
Om det var den isländska vulkanen som skulle få jorden att gå under i lördagskväll framgår
inte, men faktum kvarstår att så inte blev fallet, och med det gick bibelkännaren Harold
Campings profetia i kras. Han hade räknat ut att det var precis på dagen 7000 år sen Noa gick
in i arken, men hur han fått fram detta får vi aldrig reda på eftersom det inte går att få fram…
Annars har det mest handlat om huliganism den här veckan efter den avbrutna matchen
mellan Malmö och Helsingborg i tisdagskväll. Efter endast en halvtimmes spel och ledning
för HIF med 1-0 kastade någon i MFF-klacken in ett knallskott strax intill HIF-målvakten Per
Hansson, vars hörsel skadades. Som detta inte vore nog så tog sig även en så kallad supporter
sig in på plan och fick omhändertas av polis. Skandalsvenskan har på nytt skämt ut sig!
För att återgå till själva fotbollen så är TFF nere på jorden igen efter 0-1 mot Syrianska igår
kväll och det kan tilläggas att man under 90 minuter inte hade en riktigt ordentlig målchans.
Ett TFF som annars varit ordentligt i ropet senaste tiden och till och med toppat formligan.
Patrik Ekwalls krönika om Fredrik Jensen i Kvällsposten i söndags var lysande, speciellt
när han liknade anfallaren vid Super Mac i den klassiska sport- och serietidningen Buster.
En räddning som kändes direkt hämtad ur samma tidning får tillskrivas TFF-keepern Viktor
Noring som vände i luften och fixade en poäng mot IFK Göteborg i söndags!
Ikväll håller jag ett quiz på Idala Gård för just TFF med spelare, ledare och styrelse. Förra
året var tränare Tom Prahl i det vinnande laget, vi får väl se hur det går den här gången…
Gylle åkte lite överraskande dit med uddamålet mot Behár och igår blev det en ny förlust mot
Skabersjö med 0-3. Nu är det poäng mot Skivarp som gäller på tisdag för att undvika botten.
Veckans tristaste 1: Klas Ingessons cancer är tillbaka efter friskförklaringen i oktober 2009.
Det är inte ofta det kommer ett nytt svenskt musikmagasin med fokus på rock, men
nyutgivna Rock’n’Roll från Nostagia Special är både intressant och läsvärt. Inte minst en
intervju med Bill Öhrström som en gång blev erbjuden att ersätta Roger Daltrey i The Who.
Nyinspelningen av den gamla kultklassikern Hawaii Five-O var betydligt bättre än vad jag
vågat hoppats på och sänds nu torsdag kvällar på tv 4. Originalet från 1968 med Jack Lord
som Steve McGarrett släpps inte på DVD i Sverige förrän i höst, men själv köpte jag DVDboxen med den första säsongen när jag var i London redan våren 2008.
På tal om förra veckans karlakarl, den avgående IMF-chefen Dominique Strauss-Khan; Visst
låter det märkligt när någon begär resning efter att blivit fälld i domstol för våldtäkt!
En annan karlakarl är Lars von Trier som förra veckan blev persona non grata, det vill säga
ej längre önskvärd på Filmfestivalen i Cannes. Jag tror inte heller att von Trier är nazist, han
är bara fullständigt galen och pratar utan att över huvudtaget lägga in hjärnan.
Är det någon på allvar som inte tror att Ingemar Stenmark blir Mästarnas Mästare på söndag?
I morgon är jag toastmaster på ett bröllop i Borgholms Slott på Öland då några nära vänner
gifter sig. Må solen och kärleken skina ikapp på det lyckliga brudparet!
Veckans tristaste 2: Vilket betyder att jag missar årets match, finalen i Champions Leaugue!
I tisdags fyllde en av vår tids största poeter och musiker 70 år, grattis Bob Dylan!
Tre personliga favoriter med Bob Dylan:
• Lay lady lay – Från albumet Nashville sky anno 1969 och Dylans countryperiod.
• Positively 4th Street – En lysande låt från 1965 om en nära vän som har svikit honom.
• All along the watchtower – Originalet från 1967 som Jimi Hendrix gjorde känt.

Inför kvalet till It takes 2 var jag i veckan inbjuden till Radio Active i Ystad för att prata om
musiktävlingen. Calle Hammer (och Niklas Månsson) hade även satt ihop några frågor med
bröllopstema och jag citerar det Meat Loaf en gång sjöng… Two out of three ain’t bad!
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