Trelleborg fredagen den 26 augusti
Igår tjuvstartade Palmfestivalen med en kickoff där den fantastiska duon Stefan & Kim
underhöll i festivaltältet. Jag hade privilegiet att jobba med dem redan 2008 och med tanke på
hur duktiga de är gentemot hur okända de fortfarande är så känns det väldigt märkligt…
Festivalen kör i gång på allvar först ikväll då Perikles traditionellt uppträder. Skarpt läge blir
det först i morgon kl.15.00 då It takes 2-finalen äger rum. Lasse Lindbom kommer inte till
Trelleborg förrän vid lunchtid så jag hoppas att Malmö Aviation håller tidsplanen för flyget!
Årets säsongsavslutning av Allsång På Skansen hade närmare 2 miljoner tittare, hoppas att
Lindbom kan acklimatisera om sig till de 800 personerna vi vanligtvis brukar ha…
Tyvärr krockar Palmfestivalens första dag med Malmöfestivalens sista. Avslutningen i
Malmö innebär även den sista föreställningen för The Ark, som sen lägger ner verksamheten.
Krock blir det även i morgon då TFF har avspark mot Halmstad BK på Vångavallen
kl.14.00. Om Zlatan får fortsätta i mål återstår att se. Zlatan Azinovic som lånades in från
Kalmar FF var klart godkänd i sin debut trots TFF:s 0-3 mot AIK på Råsunda i söndags.
Den andre Zlatan med Ibrahimovic som efternamn har en veckolön på 1,6 miljoner kronor,
men fick i veckan se sig passerad av Samuel Eto’o, som får 2,9 miljoner kronor i veckan efter
att ha skrivit på för den ryska klubben Anzhi Makhachkala. Ryska rubel luktar tydligen gott!
Just namnet Zlatan lär bli en högoddsare när det gäller namnet på vår nya tronarvinge.
Redan nu spekuleras det vilt i media om vilket kön det kommer att bli och om man kommer
att ge ett traditionellt kungligt namn som Carl, Oscar, Bertil, Louise, Ulrika eller Christina.
Måns är inget kungligt namn än, men desto mer populärt efter Måns Zelmerlöws fantastiska
insats i årets Allsång på Skansen. I veckan fick han dessutom utmärkelsen Årets skåning.
Ingvar Kamprad lär dock knappast bli vald till Årets smålänning efter att hans förflutna på
nytt hunnit ikapp honom. Att hans nazistkopplingar skulle vara trovärdiga tvivlar jag dock på
eftersom den nya Ikea-katalogen som kom i veckan inte var omdöpt till Mein Kampf-rad…
Vår tids moderne Adolf Hitler har länge varit Muammar Khaddafi, men nu ser det ut som
om Libyen kommer att bli tredje land i år, efter Tunisien och Egypten att befrias från sin
diktator och envåldshärskare, efter inte mindre än 42 års terrorstyre. Det är bara att hoppas att
övriga länder i tredje världen nu följer efter de andra mot befrielsen från diktatur.
Även i Vellinge är friheten större men det kan ha sitt pris, där har nämligen var tredje
gymnasieelev testat narkotika och lika många sjätteklassare har druckit sprit.
Om följande historia utspelas i Vellinge ska dock vara osagt: Matteläraren ryter: - Skärper
sig inte den här klassen i fortsättningen så tvekar jag inte att underkänna 90 procent av er!
Röst från bakre bänkarna: - Ha, så många är vi inte...
90 procent av vädret i sommar har i princip bestått av regn men jag tror inte att det är just det
som gjort att Tone Bekkestad nu lämnat tv4 som metrolog. Kanske hägrar lite coola och nya
heta utvik i tidsskriften Nederbördsnytt eller i månadstidningen Var tog solen vägen...
Hett var det även i Zagreb när Malmö kom undan med blotta förskräckelsen. I tisdags var det
helt ombytta roller då Malmö var ytterst nära att vända 1-4 förlusten till en heroisk 3-0 seger.
Men det blev bara nära och Malmö får nu nöja sig med att spela Europa League.
Nära kan man inte kalla Gylles 2-8 mot Skanör om man inte menar tvåsiffrigt förstås. Igår
kväll spelade man en ödesmatch mot Behar på Gylle Stadion där Gylle visade att man faktiskt
vill vara med och kriga om division fem biljetterna för 2012. Att Skansen förlorade mot
särklassiga jumbon V.Ingelstad får man dessutom se som en klar bonus!
I måndags somnade en av våra mest legendariska låtskrivare in för gott. Jerry Leiber som
ihop med sin kompis Mike Stoller skrev otaliga låtar till bland annat Elvis, blev 78 år.
Även låtskrivaren och sångaren Nick Ashford avled i måndags efter sviterna från sin cancer.
Nick Ashford var med i duon Ashford & Simpson som hade en stor hit 1984 med låten Solid

(as a rock) och var även pappa till låten Ain’t no mountain high enough som blev en stor hit
både med Marvin Gaye & Tammi Terrell 1967 och med Diana Ross 1970.
Gunn Hägglund blev 1958 världens första kvinnliga nyhetsuppläsare i tv och var även
programledare i såväl Halvsju som i Razzel. I fredag avled hon vid 79 års ålder.
I morgon startar Friidrotts VM i Daegu i Sydkorea. I avsaknad av svenska deltagare och
medaljchanser så går blickarna på nytt mot Usain Bolt som för två år sen skämde bort oss med
världsrekord lite när han ville, Nu är det upp till bevis för Jamaicanen att se om han kan putsa
9,58 på 100 och 19,19 på 200 meter…
Till sist: Grattis i efterskott till mitt bonusbarn Anton Löw som fyllde 20 år i söndags och till
Håkan & Jesssica Broberg som gifte sig och gjorde ett lysande val av discjockey i lördags! ;)
Tre personliga favoritlåtar skrivna av Jerry Leiber & Mike Stoller:
• Jailhouse Rock (1957) – Elvis Presley när han var som allra bäst!
• Stand by me (1961) – Ben E. King sjunger en av våra mest älskade rockklassiker.
• Kansas City (1959) – Wilbert Harrison gjorde originalet men Beatles den mest kända.

It takes 2-affischen måste vara den mest förekommande affischen i Trelleborg City just nu!
Här är det Gallerix på Valen-gallerian som lånat ut sitt skyltfönster för den samma.
Lördag kl. 15.00 i festivaltältet var det, be there or be square…

