Trelleborg fredagen den 24 augusti 2012
Sent ska syndaren vakna, eller som i det här fallet sommarvärmen! Den gångna veckan har
det stundtals varit tropisk värme och rekord i Skåne med en temperatur på över 32 grader,
som blandats med åskväder och intensivt regnande. Samtidigt så har Trelleborgs Kommun för
första gången på två år fått otjänligt badvatten och varningsskyltar har fått sättas upp på ett
flertal ställen. Vilken tur då att man har egen pool, med tak dessutom!
Om det fina vädret även kommer att hålla över helgens begivenhet Palmfestivalen återstår
dock att se. En festival som redan igår tjuvstartade med den sedvanliga kick-offen i det
numera 900 kvadratmeter stora tältet. På scen under kvällen fanns showgruppen Titt-In med
de båda festivalgeneralerna Lasse Svensson och Mia Melander, som rev ner många skratt.
Först ikväll är det premiär för allmänheten och då med populära Perikles på scenen i
festivaltältet. Inträdeskostnaden på 250 spänn med ett glas vin eller en öl på köpet är dock i
saftigaste laget och jag undrar om inte festivalkommittén biter sig själv i svansen med det
horribla ockerpriset. Det är ju trots allt varken Lena Ph eller Tomas Ledin man serverar…
I morgon är det dock gratis då 80-talsstjärnan Tone Norum står på scenen tillsamman med
mig, när finalen av årets It takes 2 avgörs mellan kl. 15.00 och 16.30. Jag hoppas visserligen
på nytt publikrekord, men helst inte att kommunens samtliga 42 609 invånare kommer.
Lag Baccarudas med Niklas Månsson och Lasse Jönsson får stå som förhandsfavoriter till
tredje raka segern men jag tror samtidigt att de andra fem lagen gärna vill ha mer än ett finger
med i det musikaliska finalspelet och inte minst Niklas tidigare lagkamrat Calle Hammer.
Just Niklas och Calle sattes på tuffa prov i torsdags då jag medverkade via telefon i Ystads
stolthet Radio Active 103,9, där de båda är programledare. Det gällde för herrarna att
utkristallisera artist eller grupp i tre låtar från tre olika decennier. Vinnare blev Niklas som
gjorde 1-0 i sista stund efter att ha tagit Wilmer X engelskspråkiga Hell-a-vision från 1994.
De övriga två låtarna Ten years after med I’m going home från 1968 och Sham 69 med If the
kids are united från 1978 förblev olösta. Tilläggas kan dock att Calle hade solen i ögonen!
Även Radio FM Österlen 102,2 och programmet Rock e nock hade i veckan en intervju med
mig inför finalen och i morgon har jag utlovat en kortare grej med Hit Mix 91,8 i Vellinge.
Som tur är har dock inte Radio SMF i Trelleborg hört av sig…
I min krönika förra veckan retade jag mig på att man från kommunens sida inte uppvaktat
silvermedaljören och trelleborgaren Andreas Nilsson trots att man hade chansen. I TA fanns
nämligen en bild när han står på det ödsliga Stortorget och två turister kollar in hans medalj…
Jag kallade Trelleborg för Jantelagens huvudstad eftersom jag vet att det tar nästan 30 hundår
att bli riktigt erkänd i sin egen stad, om man inte kommer utifrån förstås! Begreppet du ska
inte komma här och tro att du är något ekar allt som oftast i småstäder av Trelleborgs dignitet
där den lokala avundsjukan härjar. Tydligen uppskattade någon min krönika så pass att
han/hon i princip ordagrant plankade delar av den och skickade in den till Trelleborgs
Allehandas insändarsida, dock under pseudonymen Nya Festkommiten Trelleborg.
Känns förvisso lite trist med copycats som inte anger källor och lika trist med anonyma
insändare men samtidigt kanske det gav ett bra eko bland de styrande i Trelleborg för svaret
lät inte vänta på sig. Från kommunens sida säger man nu att man skickat inbjudningar via
olika kanaler men att man inte vet när han är tillbaka i Trelleborg igen. Vi nöjer oss med det!
Jag ska kanske bjuda på ytterligare ett förslag, och det är att den första advent göra just
Andreas Nilsson till årets lykttändare! Ja ni vet ju var ni läste det först, eller hur…?
TFF hade Varberg i brygga men på något vis så lyckades hallandslaget komma ur greppet
och få in en kvitteringsboll med mindre än två ordinarie minuter kvar. Det oavgjorda
resultatet gör att TFF fortsatt finns på kvalplats med fyra poäng upp till Degerfors på fast
mark. Redan på måndag möter man jumbolaget Värnamo borta och nu gäller det liv eller död!

Jag vet inte hur det är med jantelagen i Helsingborg, däremot vet jag att man håller på sitt lag
i både vått och torrt även om det ibland kan kännas tufft. Som i tisdags till exempel då
Sverige för första gången på tolv år skulle få in en fot i Champions League-slutspelet, sen
HIF själv lyckades kvala dit 2000-01. Den foten försvann emellertid ganska omgående efter
att Celtic gjort 1-0 redan efter 1,45 och ytterligare ett mål i den andra halvleken. Att HIF ska
vända på detta när man på onsdag gästar Celtic Park ter sig dock som Mission Impossible!
Just Daniel Craig som James Bond brukar ligga nära det omöjliga uppdraget och vi får väl
se om den 23:e officiella Bondfilmen som har premiär den 26 oktober blir av samma dignitet.
Att den passar in i sommaren 2012 är dock klart med tanke på att titeln på filmen är Skyfall…
Bondfilmer har väl sin tjusning men själv ser jag nog hellre filmen Snabba Cash II med Joel
Kinnaman i huvudrollen som hade premiär häromveckan. Den första var riktigt bra!
Snabba stålar kan man ju även kalla den lotterivinst som den brittiske skivhandlaren Adrian
Bayford vann på 148 miljoner pund (över en och en halv miljard kronor) förra veckan. Vad
han ska göra med pengarna? Jag tror att jag ska försöka återförena Guns N’Roses i den
ursprungliga sättningen! Ja varför inte, samtliga medlemmar verkar ju fortfarande va i livet.
John Lennon lär dock förbli död... Dåren Mark Chapman som dömdes för mordet på
Beatlesmedlemmen den 8 december 1980 har suttit i fängelse i snart 32 år, men kan nu mot
alla odds bli en fri man. Med tanke på alla de Facebook-grupper som finns och som alla heter
något med Hate & Mark Chapman så undrar man ju hur länge han hade fått leva i frihet.
Däremot är den fängelsedom på två år som de tre tjejerna i det ryska punkbandet Pussy Riot
dömts till i ett rent hån mot allt vad demokrati heter och ett klart beställningsjobb från Putin
själva! Bara att visa sitt stöd för aktivisterna kan ge böter och fängelse i ett Ryssland av 2012års modell, där även Madonna, Paul McCartney, Sting och Patti Smith stödjer Pussy Riot.
Till sist: På tisdag inleds den allra sista säsongen av House som också blir den nionde med
Hugh Laurie i rollen som den helt hänsynslösa och cyniske Dr Gregory House. Med den och
tv-serien Lilyhammer behövs varken något Dallas eller Robinson!
Allra sist: Tänk bara på att den nysläppta plattan Absolute House, som bland annat finns att
köpa på bensinmackarna runtom, inte är något soundtrack från tv-serien…!
Tre fantastiska artister och duettpartners under finalerna på It takes 2:
• Anne-Lie Rydé – Bjöd 2007 publiken på en gnistrande show med En sån karl, Sånt är
livet och duetten Du ser en man som blev ett underbart minne för livet!
• Janne Bark – Gitarrgurun blev pappa bara några dagar innan finalen 2011 och satte
våra nerver på prov. Men när han väl kom så gav han oss rysningar med Ulf Lundells
Hon gör mig galen och en duett i form av Neil Youngs Rockin’ in the free world.
• Lasse Lindbom – Demonproducenten som ligger bakom framgångarna för bland annat
Gyllene Tider, Marie Fredriksson och Ulf Lundell var här under förra finalen och bjöd
på såväl Tala om vart du ska resa, För dina bruna ögons skull och Kom och värm dig.
För att inte tala om avslutningsduetten Tänd ett ljus som Triad gjorde julen 1987.

Peter Kronström goes Andy Warhol featuring Tone Norum…

