Trelleborg fredagen den 30 mars 2012
Sommartiden inleddes med ett fantastiskt vårväder som nästan låg på gränsen till sommar
med strålande sol och en temperatur strax under 15 grader. Årets första öl (nåja…) kunde
därmed inmundigas på uteplatsen efter att helgens digra trädgårdsarbete var fixat.
Det enda negativa med det hela var väl när väckarklockan ringde 05.15 i måndags morse då
mörkret fortfarande låg kvar och det var frostgrader under den tidiga morgonpromenaden…
Vår betyder även Allsvensk premiär där den 88:e säsongen startar i morgon med Gais –
Häcken, Sundsvall – Kalmar och Elfsborg – Djurgården. Först på måndag är Skånelagen i
hetluften och då tar Malmö emot Gefle och Helsingborg beger sig till Norrköping.
Den allra första upplagan av Allsvenskan 1924/25 vanns för övrigt av just Gais och bara
ytterligare fyra av de idag allsvenska lagen fanns med även då. I Malmö var det IFK Malmö
som var kungar och först säsongen 1931/32 gjorde MFF sin debut i den högsta serien.
I Supercupen möts varje år de regerande svenska mästarna och cupmästarna helgen innan
allsvenska premiären. Helsingborg vann bådadera 2011 så vice svenska mästarna AIK blev
lördagens motståndare. HIF visade dock att guld är lite bättre än silver och vann med 2-0.
TFF som numera befinner sig utanför fotbollens finrum får vänta med sin premiär tills nästa
helg och då i Superettan. I tisdags var jag inbjuden till lagets årliga kick-off i Parken där det
traditionellt bjöds på gulaschsoppa och där Tord Grip var årets gästföreläsare. Tord har gjort
en fantastisk fotbollsresa och inte minst sen han slog sig ihop med Svennis, men när han själv
skulle välja var VM-bronset i USA som assisterande förbundskapten det allra största!
Trelleborg satsar hårt på en snabb comeback i Allsvenskan och om man frågar Tord Grip så
blir sejouren i Superettan endast ettårig, men å andra sidan trodde samme Grip att Fredrik
Jensen hade gjort 18 mål under förra årets allsvenska, när det i själva verket var endast sju…
Italienska tidningar jämförde Zlatan med en matador efter helgens uppvisning mot Roma,
där det avgörande 2-1 målet var ett riktigt klassmål. Med en elegant lobb över den holländske
landslagsmålvakten Marten Stekelenburg avslutade Zlatan själv med att nicka bollen i mål.
Strax innan hade han dessutom kvitterat till 1-1 på straff och leder nu skytteligan med tre mål
före Udineses Antonio Di Natale och Napolis uruguayan Edinson Cavani, båda på 19 mål.
I en mållös tillställning tog dessutom Milan emot självaste Barcelona i onsdags, när den
första kvartsfinalen av Champions League gick av stapeln. Fördel Barca inför returen alltså.
Någon Champions League var det ett tag sen det spelades på arenor i Sverige. Tur att
artister som Bruce Springsteen istället kommer dit. Om 120 dagar är det åter dags för Ullevi!
Bossens nya cd Wrecking ball ligger etta på cd-toppen sen tre veckor tillbaka. Frågan är om
Dan Hylanders liveplatta Förscenad går i topp när den nya listan presenteras senare idag...
Just självaste Hylander var läsare av Kronas Fredagskrönika förra veckan och han kunde
då berätta att han uppträder på Tivoli i Helsingborg i morgon och inte kommer med Rickfors
och de andra i 80’s Live till Amiralen i morgon, som jag påstod. Han avslutade även med
följande rader: Tilläggas bör att detta var en väldigt trevligt skriven krönika! Kul! J
Anna Herzman är just nu uppvärmare till just Dan Hylander och tillsammans med andra
skåningar som Danne Stråhed, Nisse Hellberg samt mirakelduon Sara Li & Björn Ranelid
intar hon Möllevallen i Skivarp den 30 juni för årets begivenhet. Eric Saade uteblir dock…
Antingen har det slagit helt slint för den 21-årige Kattarpsbon eller så omger han sig med
väldigt dåliga rådgivare. Först kallade han sig själv för Sveriges enda riktiga popstjärna inför
finaluppträdet i Melodifestivalen och nu vill han ta betalt av sina (nåja än så länge) hängivna
fans. För den nätta summan av 1495 kronor får man ett backstagepass där en snabb träff och
en bild med autograf ingår. Ödmjukhet verkar med andra ord inte vara något som varken han
eller managern Tomas Lingman vet hur det stavas. Inom ett år så är den riktiga popstjärnan
både en föredetting och bortglömd. And not so... Popular!

Den pudel han för övrigt försökte göra under onsdagen luktade mest… fähund!
Att han kommer att drunkna i ett badkar under inverkan av kokain och andra substanser som
Whitney Houston, känns inte heller så aktuellt eftersom han troligtvis inte får bada ensam än.
Veckans bästa Twitter: För 1495 kr får man en pratstund med Eric Saade, hos mig får ni
mer! För 1495 klipper jag er gräsmatta barbröstad och visslar Främling! Mark Levengood
På söndag är det på nytt den 1 april och då är det inte mindre än 50 år sen ett av tidernas
bästa aprilskämt sattes i verket. I dåtidens enda tv-kanal sände tv-nyheterna ett inslag
där Kjell Stensson berättade att man nu installerat ny utrustning i tv-huset, som gjorde att man
inte skulle behöva köpa en ny tv-apparat för att få bilden i färg. Det skulle tillsvidare räcka
med att klippa upp en nylonstrumpa och sätta fast över bildrutan på den gamla svartvita tvn...
Veckans tidigaste aprilskämt var väl annars när Maria Montazami extraknäckte som
väderflicka på tv4:s Nyhetsmorgon i måndags! Undrar var dom hönsen är i påsk…
Till sist: Earth Hour i morgon lördag kl. 20.30… Nä just, vem tänder på det!?
Mitt tips om placeringen i den allsvenska tabellen för 2012:
• 1 – IFK Göteborg – Har värvat mest inför året och fått smeknamnet Real Göteborg!
• 2 – Helsingborgs IF – Regerande svenska mästarna ser onekligen starka ut även i år!
• 3 – AIK – Starkt hemmafäste på Råsunda skrämmer många motståndarlag!
Övriga: 4 – Elfsborg 5 – Malmö FF 6 – Kalmar FF 7 – Häcken 8 – Gais
9 – Örebro 10 – Djurgården 11 – Norrköping 12 – Mjällby 13 – Gefle
Kval: 14 – Åtvidaberg Nedflyttning: 15 – Sundsvall 16 – Syrianska

I helgen besökte jag och Helene Ystad Saltsjöbads spa och konferenshotell där premiärdoppet
för årets togs i utomhuspoolen! Det ska tilläggas att det var kallt, jävligt kallt… Brrrrr!
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