Trelleborg fredagen den 19 augusti
Den gångna veckan har varit den första där hjulen snurrat på som vanligt igen efter den
uppdelade och långdragna sommarsemestern. Stora delar av Sverige rullar ju numera på
halvfart mellan midsommar och mitten av augusti, istället för semesterstängt under tre veckor.
Jag tror dock inte att det hade haft någon större betydelse när fasen man lagt semestern i
sommar, regnet hade ju strilat ner lika förbannat, i alla fall om man varit på hemmaplan…
Om regnvädret haft någon inverkan ska jag ha osagt men faktum är att Kronprinsessan
Viktoria och Prins Daniel väntar tillökning i den kungliga familjen i mars nästa år. Äntligen
kommer det lite positiva signaler från slottet där det mest annars varit otrogenhetsrykten,
presumtiva porrklubbsbesök, utvikningsmodeller samt svärfars nazistkopplingar.
Det är även oklart om den nu jäsande bullen kommer från det Kungliga Hovbageriet…
Förra veckans överraskning: Det regnade inte i söndags! Inte förrän på kvällen i alla fall…
Om nu regnet bara kan hålla sig borta under Palmfestivalen nästa helg så är allt förlåtet, för
det finns ju inget trevligare än ett festivalglatt Trelleborg klätt i en skinande solskrud!
Med åtta dagar kvar till finalen i It takes 2 börjar de flesta pusselbitarna komma på plats.
Vår finalartist Lasse Lindbom gjorde dessutom en bejublad tv-comeback med sitt Triad i
tisdags då Allsång på Skansen hade säsongsavslutning. Att låten Tänd ett ljus inte helt tvunget
behöver vara en julvisa visade de tre vise männen klart och tydligt!
Tyvärr krockar nämnda It takes 2-finalen med TFF:s hemmamatch mot Halmstad BK och
det är synd med tanke på hur lite som annars händer i Trelleborg. I morgon tar AIK emot TFF
på Råsunda och då får vi hoppas att man kan vända den otur man hade mot serieledande HIF
till tur. Men det är kanske som de som begriper sig på det säger, att tur det förtjänar man…
Jag hade inte hejat på Malmö FF sen 1979 då man förlorade Europacupfinalen mot
Nottingham, men i onsdags var det dags. Det hjälpte dock föga och trots mål på bortaplan så
släppte MFF in fyra. Nu krävs det ett mirakel och 3-0 på Swedbank Stadion nästa vecka.
Zlatan Ibrahimovic togs emot som en kung i Malmö men fick lämna planen haltande efter
timmes spel. Nu återstår det om fotskadan han ådrog sig läker i tid till Ungernmatchen.
Blir förresten inte Zlatan mer och mer lik en italiensk maffiaboss…?
Om såren hinner läka för Queens Park Rangers återstår att se. Nykomlingarna i Premier
League åkte på en stjärnsmäll och förlorade hemmapremiären mot Bolton med hela 0-4!
Stjärnor är där även gott av i den i den fjärde säsongen av Mästarnas Mästare och även
vinnarskallar. Skidlegenden Gunde Svan, svensk fotbolls alla tiders tuffing Stefan Schwarz
och handbollsslangen Magnus Wislander kommer troligen att göra upp om slutsegern.
Gylles match mot Anderslöv fick skjutas upp i lördags då planen på Gylle Stadion var klart
vattensjuk och spelades istället i går kväll. Med tanke på att Gylle inte gjort något mål på över
360 minuter så kom 1-0 efter endast 45 sekunders spel oerhört förlösande. Men efter 1-1 i
halvtid rasade allt och Gylle fick se sig besegrade med 1-2 trots en man mer. Sexan nästa…
Intressanta rockskivor som släpps under hösten: Patti Smith, Leny Kravitz, Red Hot Chili
Peppers, Nick Lowe, Nisse Hellberg, Gavin Degraw, Slash och… självaste Coldplay!
Men hur tänkte man när man bildade NKOTBSB? New Kids on the Block och Backstreet
Boys har gått samman och epitetet rödgrön röra har fått en ny innebörd.
En av våra mest älskade skådespelare gick bort i måndags. Sif Ruud gjorde sin första film
redan 1938 och fick under sin karriär tre Guldbaggar. Sif blev 95 år gammal.
Veckans fyndigaste: Jag dricker inte alkohol av religiösa skäl! (Jag dricker av helt andra...)
Tre personliga favoriter med Lasse Lindbom:
• Lång het sommar (1980) – Svåråtkomlig sommarsingel från Rakt över disc-tiden.
• Traveller in my songs (1974) – Engelska versionen av Tala om vart du ska resa.
• Tänd ett ljus(1987) – Efter 23 långa år stod Triad på scenen igen tillsammans!

I veckan var representanter för finallagen I It takes 2 kallade till informationsmöte på
Trelleborgs Allehandas nya kontor. Som synes på bilden var det ett mycket sammanbitet gäng
som nu tuggar taggtråd för fullt inför årets stora evenemang om åtta dagar…

