Trelleborg fredagen den 3 maj 2013
Försommarvärmen anlände lagom till Valborgshelgen, men soliga dagar innebär även kalla
nätter och det blev att leta fram isskrapan till bilrutorna innan jag åkte iväg igår morse…
En fin Valborgsmäss brukar även innebära mer jobb för ordningsmakten och så även i år.
Från hela Skåne rapporteras det om stökigheter i form av ungdomsfylla, misshandel och
mindre bränder. I Lund samlades närmare 30 000 besökare för att fira vårens ankomst och
resultatet där blev överfyllda celler och man fick ha hjälp av både Malmö och Helsingborg!
Sydkustloppet fyllde fem år den gångna helgen och för Christer Hallgren & Co blev det ett
härligt jubileum med rekord på deltagarsidan och banrekord för både damer och herrar! Inte
mindre än 651 deltagare kom till start jämfört med de 80 som fullföljde debutåret 2009.
Rekordbra går det även för Gylle AIF som vann sin tredje raka bortamatch när man i helgen
besegrade Skansen med 3-1. Försvarsklippan Alexander Jönsson, de båda tränarna Dimos
Mpatsiaris och Fredrik Bengtsson var alla med i Månadens Lag för april som Sigge Hansson
på TA-sporten tagit ut. Frågan inför kvällens match på Gylle Stadion kl.18.30, då Skegrie BK
står för motståndet, är om vinstsviten kommer att utökas eller om den möjligtvis spricker…
Däremot är inte Utsikten speciellt god för TFF gällande någon topplacering i år heller…
Detsamma gäller för Djurgården i Allsvenskan. En ynka poäng på fem matcher och 1-11 i
målskillnad har fått de så kallade fansen att gå i taket och efter hot mot tränaren Magnus
Pehrsson avgick både han och klubbens ordförande Tommy Jacobson. Jag tycker att det är för
jävligt och det enda som inte luktar ruttet i huliganfrågan är möjligtvis det päron som blev
inkastat på plan i matchen mot Mjällby. Slutgiltigt beslut i just det ärendet tas på måndag.
Å andra sidan… hur ska man kunna begära att publiken håller sig i skinnet när spelarna
själva inte klarar av det. Vi behöver inte gå längre än till efter matchen mellan Evian och PSG
i söndags där det blev fullt slagsmål, eller tumultet efter IFK Göteborgs möte med Malmö…
Göteborgaren Ulf Dageby som vi normalt hittar i Nationalteatern blev sista artist att bli klar
för den fjärde säsongen av Så mycket bättre som spelas in på Gotland i sommar. Det ryktades
om visserligen om Docenternas Joppe Pihlgren men jag hör ju hellre personliga tolkningar av
låtar som Barn av vår tid, Kolla kolla, Livet är en fest och Jack the Ripper!
Frågan är om det verkligen kan bli så mycket bättre när Bruce Springsteen på nytt uppträder
på svensk mark och Friends Arena i helgen. Spelningen på Ullevi den 27 juli förra året ska
bara inte gå att överträffa, sex getingar i Expressen säger ju egentligen allt!
Expressens 84-sidiga specialbilaga om Bruce Springsteen som kom i tisdags är för övrigt
lysande, inte minst låtlistan som 19 experter tagit fram med Thunder road som vinnare!
Sen starten 1989 har hittills 24 personer förärats Piratenpriset, ett pris som delats ut till de
som arbetar i författaren Fritiof Nilsson Piratens anda. Den 13 maj tillkännages vem som blir
den 25:e pristagaren av prissumman på 100 000 kronor, men det lär inte bli Björn Ranelid den
här gången heller. Juryn tycker nämligen att Ranelid stupar på att han saknar humor. Det låter
onekligen märkligt i mina öron eftersom han för mig bara är ett stort jävla skämt!
Säga vad man vill om den helspeedade guleböjen Sean Banan men han har i alla fall humor!
Här är ett smakprov: - Hur många indianer får det plats i ett träd…? Jo, en hel stam!
Den humor som Dr Plura serverar i Let’s Dance går inte heller av för hackor, men det är
också det enda som gör det programmet sevärt…
I det populära tv-programmet Mästarnas Mästare blev den gamle ishockeyhjälten Mats
Näslund nästa stjärna att falla i nattduellen och nu är snart råget måttat som Per Ledin skulle
ha sagt. Ett tips till tv4 inför nästa år: Gå hem, gör om, gör bättre! Ta bort uppdelningen på två
grupper och gör till en med samtliga mästare, som de första åren. Låt de två som kommer sist
i varje program duellera, men ta bort den chansartade tävlingen som man har i nattduellen.
Däremot är jag full av beundran för den mästerliga musik som valts till programserien!

Mästerlig musik bjöd även ABBA på under en tioårsperiod! Lördagen den 11 maj så finns
chansen att återuppleva deras hits på nytt då jag arrangerar en ABBA Quiz ihop med
Trelleborgs Kommun på stadens Vikingaborg. Quizen ingår i arrangemanget Euro Vikings och
är tillsammans med vikingaslag och utställningen av Owe Sandströms scenkostymer för bl a
ABBA och Carola, en del av Trelleborgs schlagersatsning inför ESC-finalen den 18 maj.
Jag har även skrivit en krönika om ABBA som vårt största svenskt musikfenomen, som finns
med i det nummer av Lokaltidningen som kommer i brevlådan nu på onsdag.
Det nummer som Trelleborgs Allehanda gav ut i tisdags, den 30 april, var daterad som
torsdagen den 3 januari… Tacka fan för att det inte vill bli varmt!!
Redan idag startar Ishockey-VM. Det känns dock lite som att det kvittar… Det var roligare
på den gamla goda tiden med spelare som Börje Salming, Håkan Loob och Pekka Lindmark!
Till sist: Det blir en heltysk Champions League-final på Wembley den 25 maj. Den tyska
sauerkrauten mosade den spanska paellan till oigenkännlighet i semifinalspelet!
Allra sist: Natten till torsdag avled den kroatiske proffsmålvakten Ivan Turina i sömnen av ett
medfött hjärtfel. Turina kom till AIK 2010, spelade 65 A-matcher för klubben och i hela 26 av
dem höll han nollan. Han efterlämnar en gravid hustru och två barn, Ivan Turina blev endast
32 år gammal… Hela fotbollssverige har sorg.
Tre lite mer udda favoriter med den Sverigeaktuelle Bruce Springsteen:
•
Tougher than the rest – Spår från Tunnel of love – liveversionen (1988)
•
Bobby Jean – Spår från Born in the USA (1984)
•
Indepencdence day – Spår från The River (1980)

Kändisvin är inne på Systembolaget just nu… Motorheads Shiraz är det klart bästa av de som
finns med på bilden, däremot bör man undvika Kiss Zin Fire, det smakar just… kiss!

