Trelleborg fredagen den 27 april 2012
På tisdag firar vi vårens ankomst med Valborgsmässoafton, den dag då även den kungliga
födelsedagen äger rum. Med tanke på att den svenske monarken Carl XVI Gustaf både blivit
morfar och fyller folkpensionär så finns nog såväl käpp som gungstol och instruktionsbok i
knyppling bland de kungliga presenterna… plus en cd med Army of Lovers såklart!
Att våren verkligen är här framgick inte minst i måndags då personal från den tekniska
förvaltningen i kommunen placerade ut tolv av stadens palmer längs den västra infarten.
Normalt sett är inte palmerna på plats förrän i juni så våren känns verkligen rekordtidig!
Däremot är inte klimatet för företag i kommunen något att yva sig över. I den senaste
rankingen från Svenskt Näringsliv trillar Trelleborg ner 28 placeringar till en 193:e plats av
landets 290 kommuner och i Skåne har man nu bara fyra kommuner bakom sig på rankingen.
Inte heller TFF rosar vår stad för tillfället och är nu åtta poäng efter toppen efter endast tre
spelade matcher i Superettan. På måndag blir det inte heller någon lätt match då man gästar
Örjans Vall i Halmstad (1-1 i fjol mot Halmstad BK) i jakten på den första trepoängaren.
Gylle hade bara sin förstemålvakt Anders ”Osten” Olsson tillgänglig under den första
halvleken i mötet med Behar och då gick det som det gick. Efter ledning med 2-1 och 2-2 i
paus rasade det rejält för firma Harletun-Persson och man fick se ytterligare tre bollar passera
mållinjen i den andra halvleken. På lördag väntar obesegrade Gislöv i ett tidigt lokalderby på
Gylle Stadion, en match som måste vinnas om man inte ska förlora mark till topplagen…
Några snäpp högre upp i fotbollshierarkin finns Champions League som den 19 maj får en
final mellan överraskningslagen Chelsea och Bayern München, som lyckades besegra sina
trätobröder Barcelona och Real Madrid i två spännande och välspelade matcher. Lionel Messi
blev syndabock i Barcelona med en straff i ribban och i Madrid, där det blev straffläggning,
fick både Cristiano Ronaldo och Kaka kalla fötter med missar och nederlag som resultat.
Att Barcelona hade en dalande formkurva anade man redan efter lördagens El Clásico då
Real skapade guldläge i La Liga efter vinsten över Barca med 2-1 på självaste Nou Camp.
Dalande formkurva har det varit även för Milan som beskrevs Marcus Birro som ett lag
med väldigt trötta elefanter i en bakfull dans där tiden till sist kom i fatt varenda en av dem,
efter förlusten mot Bologna. Med fyra omgångar kvar har Juventus tre poängs försprång och
fördel av inbördes möte på Milan, så frågan är om Zlatan verkligen ska få en ny Scudetto i år.
På tal om just elefanter så liknar tv4:s Let´s Dance mer och mer en kunglig cirkus där de
stora elefanterna klampar runt och får det minst av allt att likna dans. Det blir heller inte mer
intressant när deltagare som endast fått 1 poäng av domaren blir kvarröstade i tävlingen…
Nej då ser jag hellre fram emot Så mycket bättre som fått ytterligare tre namn klara i veckan.
Maja Ivarsson från The Sounds, Pugh Rogefeldt och Darin sållar sig till redan klara Magnus
Uggla och Olle Ljungström och så fanns det bara två kvinnonamn kvar att presentera…
Den nu 24-årige Darin blev tvåa i Idol 2004 efter vinnaren Daniel Lindström. Men att
Loreen som tävlar för Sverige i ESC faktiskt blev fyra var dock något jag helt hade förträngt.
Ännu har inte hennes vinnarlåt Euphoria fått chansen på Svensktoppen, medan Om du
lämnade mig nu med Lars Winnerbäck och Miss Li nu ramlat ur listan efter 240 veckor. För
att slå Svensktoppsmästaren Benny Anderssons rekord hade dock krävts ytterligare 39 veckor.
I Mästarnas Mästare låg fokus denna gång på en av våra välkända 56:or, Linda Haglund.
Hennes rekord på både 100 och 200 meter står sig fortfarande som svenska rekord, däremot
har dopingdomen hon fick mot sig redan som 25-åring alltid smutskastat hennes rykte, oavsett
om hon själv var medveten om att det var doping eller inte…
Någon doping behövs förhoppningsvis inte för de 600 tappra löpare som i morgon står på
startlinjen och beger sig ut i Sydkustloppet, en halvmara som går mellan Skåre och
Smygehamn och som även utgör den första delen av tre i Trelleborgsklassikern för 2012.
Ett av de mest klassiska ishockeylagen genom tiderna är Brynäs med stjärnor som Wille

Löfqvist, Stig och Börje Salming, Tord Lundström, Lars-Göran Nilsson, Stefan ”Lill-Prosten”
Karlsson, Inge Hammarström, Håkan Wickberg och Hans ”Virus” Lindberg! Den gångna
veckan, och lagom till 100-årsdagen, tog man sitt 13:e SM-guld sen det allra första 1964.
1965 sökte en man vid namn Bob Dylan musiker till en turné i USA och lösningen blev The
Hawks som ändrade namn till The Band. Gruppen fick snabbt även en egen karriär och med
Levon Helm som legendarisk sångare fick man hits med The Weight, Upon cripple creek och
The night they drove old Dixie down. Bandet gjorde även en mytomspunnen sista spelning
1976 som dokumenterades av Martin Scorcese i filmen The last waltz. Förra torsdagen
somnade Levon Helm in för gott efter sviterna av sin strupcancer, han blev 71 år gammal.
Till sist: I går klarade mitt andra bonusbarn Hannes Löw sin uppkörning för bil endast 18 år
och 16 dagar gammal! Lysande bra jobbat Hannes och stort grattis till ditt körkort! J
Tre rockplattor som släpps i veckan:
• Kent – Jag är inte rädd för mörkret – Mogen medelålder men mindre ångestmättat.
Ihop med plattan lanserar man dessutom tre olika Toscanaviner i Kent I Edizione.
• Europe – Bag of bones – Otidsenliga rocklåtar som tar vid där 80-talet slutade…
• Jack White – Blunderbuss – White Stripes-gitarristens solodebut är fascinerande.

Det blev en omvälvande vecka när min ögonsjukdom Myasteni (MG) på nytt gjorde sig
påmind och större delen av den fick spenderas på Trelleborgs Neurologavdelning för
cortisonbehandling och tester. Sen den förra behandlingen i september har jag dessutom
knaprat i mig inte mindre än 1 350 tabletter av min medicin Mestinon…
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