Trelleborg Skärtorsdagen den 5 april 2012
Att april är en kall och nyckfull vän sjöng Ulf Lundell om redan 1993 på låten Isabella från
plattan med den Österleninspirerade titeln Måne över Haväng. Och nyckfullt är precis vad
vädret har varit under påskveckan där det till och med snöat lite varstans. Något varmare
väder är tyvärr inte utlovat heller till den stundande påskhelgen som i princip startar idag.
Skärtorsdag innebär nämligen traditionsenlig påskmiddag hos Krabban tillsammans med
Bastugänget & friends, det gäller ju att passa på när kvinnstimren befinner sig på Blåkulla…
Var Jessica Andersson befinner sig ikväll vet jag inte, men hon ska i alla fall uppträda på
Söderslättshallen i Trelleborg den 14 april som gästartist vid Trelleborgs Musikkårs
vårkonsert. Jag hoppas vara på plats då för att intervjua den skönsjungande madammen.
Just Jessica blev vinnare av Let’s Dance förra säsongen och i fredags startade så den sjunde
(eller var det möjligtvis den femtioelfte) upplagan. Tyvärr känns det som om tv4 fått göra ett
rejält bottenskrap för att få ihop de tio kändisdansarna med ”toppnamn” som hästbonden PärOla Nyström och Bengt Frithiofsson, hämtad från vilken bag-in-box som helst. Dessutom
deltar Camilla Henemark som inte direkt såg ut att ha varit på kungamiddag om man säger så.
Kanske inte så konstigt att Prinsessan Madeleine nu valt att emigrera till USA…
Bottenskrap får man väl även kalla årets Robinson som i år valt att låta tidigare deltagare
som inte vunnit vara med och då kalla det för Robinson – Revanschen. Jag tycker man istället
kan kalla det för C-kändisar får ytterligare 15 minutes! För Robban är det den fjärde resan
och jag ser egentligen bara framemot att se om han ska bli blå i ansiktet eller inte…
Däremot var det en sanslöst imponerande final av Biggest loser där Ralph Nicolaisen blev
vinnare i tv4:s bantningstävling med att gå ner inte mindre än 79,4 kilo på fem månader, det
vill säga strax under 50 % av hans ursprungliga vikt! Otroligt!!
Några 50 procent finns inte när TFF:s murbräcka Fredrik Jensen är på en fotbollsplan. Förra
veckan lyckades jag faktiskt klara mig helskinnad från blessyrer trots att jag satt intill honom
under en frukost på TFF:s nätverksträff. Naturligtvis låg samtalsfokus på den kommande
premiären av Superettan där TFF får tillhöra favoriterna, och om nu ett dåligt genrep ger en
lyckad premiär så var det väl helt ok att spela 1-1 mot division I-laget Lunds BK…
I morgon kl.17.20 är det så avspark på Vångavallen då man tar emot Ängelholm i premiären.
Oavsett vad så är ändå förutsättningarna bättre än var de var förra året då det blev en
antiklimax i kollosalformat, då TFF tvingades spela sin första hemmamatch på Swedbank
Stadion i Malmö, mot just Malmö eftersom gräsplanen på Vångavallen inte var spelbar. Å
andra sidan så var det ju trevligare att sitta i Restaurang 1910 och äta middag än i ett tält…
Just 2011 vann Malmö FF med 4-2, men i årets premiär fick man inte mer än 0-0 mot Gefle
på samma arena trots massivt spelövertag. Än värre gick det för HIF som fick stryk av
Norrköping med 0-1 men värst av alla hade nog Real Göteborg det (som jag tippat som slutlig
segrare) som fick stryk av (min tilltänkta jumbo) Syrianska med 2-1 i Södertälje. Nåja det
återstår 29 omgångar och bollen är ju, som den gamla klyschan säger, rund!
Det håller absolut även Zlatan med om som åter fick lämna Champions League som
förlorare. Faktum är att Ibra under de senaste elva försöken endast nått semifinal med sina
fem lag (Barcelona 2010). Men det är väl bara att bryta ihop och gå vidare!
Då gick det desto bättre för Madonna som den gångna veckan hamnade etta på Topplistan
över de mest sålda plattorna i Sverige med purfärska MDNA. Dan Hylander fick nöja sig med
en 15:e plats för liveplattan Förscenad, men jag tror han ändå är ganska nöjd med det.
Mikael Rickfors i sin tur lever tungt på gamla meriter och har nu kastat den snart 25 år gamla
hiten Vingar ner i reklamträsket hos Norwegian Air. När jag flugit tusen mil, ska jag flyga
tusen till… Klockrent javisst och dessutom väldigt tajmat, eftersom han i veckan även blev
klar som akustisk artist på Sweden Rock Festival första veckan i juni.

Rickfors var gästartist på finalen av It takes 2 för fyra år sen och vem det blir år hoppas jag
få klart tills det inom kort är dags för kickoff av den åttonde upplagan av den genom åren så
populära musikfrågesporten. Trelleborgs Allehanda är inte med som arrangör i år utan
fokuserar istället på sin nya Smartphone-app som hade premiär i veckan.
Frågesport blir det gott om även nästa vecka då jag håller Super Quiz på Tre Lyktor under
onsdagen och nystartade Pop Quiz på Anderslövs Gästgiveri under torsdagen.
Veckans påskägg: Visst blir man glad när man kör till Statoil för att tanka och bränslet bara
kostar 15,83 för en liter 95-oktanig bensin… NOT!
Mitt tips om vilka tre lag som hamnar i topp av Superettan under 2012:
• 1 – Trelleborgs FF – En tippning mer med hjärtat än med hjärnan, but so what!
• 2 – Östers IF – Den anrika Växjöklubben ser stark ut för året!
• 3 – Halmstad BK – Det är väl klart att Halmstad hör hemma i Allsvenskan!

Bomber och granater! Den 83-årige och evigt unge Tintin är tillbaka och den här gången är
det filmen om Enhörningens hemlighet som har premiär på DVD och Bluray. Den avnjuts
naturligtvis helst ihop med Loch Lomond, Kapten Haddocks egna favoritwhisky!!

