
Trelleborg fredagen den 31 maj 2013

Medan det i början av veckan har varit tropisk temperatur i Norrland med upp emot 27 
grader har vi i Skåne haft mestadels blåst, regn och en temperatur som knappt varit tvåsiffrig. 
Igår kom dock värmen tillbaka och kvicksilvret översteg på nytt 20-sträcket. Det känns 
lovande med tanke på att det i morgon är den 1 juni och därmed… Sommar!
Sommar innebär även festivaler för många musikintresserade, men i år blir det ett mindre 
utbud än tidigare. Först föll Arvikafestivalen 2011 och därefter flyttade Hultsfredsfestivalen 26 
mil norrut till Sigtuna. För en dryg vecka sen ställde Siesta i Hässleholm in och i veckan kom 
även dödsdomen för Peace & Love i Borlänge. 
Håkan Hellström skulle uppträtt på båda de sistnämnda festivalerna, men med tanke på att 
han tydligen tar fem miljoner kronor (!!) för en enda spelning så förstår jag varför det går 
käpp rätt åt helvete för hela festivalindustrin. Rest in Peace… and Love!
Håkan Hellström finns dock inte i morgondagens kval till It takes 2, där platsar nämligen 
bara artister som kan sjunga! Det blir det nionde året för musikfrågetävlingen som startade 
2005 och med hela 30 lag som gör upp om fem finalplatser till den 31 augusti så har vi på nytt 
en uppåtgående trend! Kvalet i år blir väldigt likt det Music Quiz-koncept som jag haft under 
fyra år på Tre Lyktor men temat med The History of Rock finns ändå kvar!
I fredags blev jag intervjuad i Radio Active av Calle Hammer inför kvalet och lite kul var det 
ju allt att låten som föregick min intervju var Sean Banans Här glider kingen in! 
För de som nu bangar It takes 2-kvalet finns naturligtvis onsdagens Music Quiz på just Tre 
Lyktor att tillgå. Säsongsavslutningen har temat Quattro Stagioni eller De fyra årstiderna och 
60 starkt säsongsbetonade låtar utlovas under kvällen inom varierande genrer.
Däremot blir det ingen Music Quiz på Skanörs Krog på lördag som tidigare utannonserats, 
men även en avbokad quiz är ju en quiz, som Ulf Lundell skulle ha uttryckt det hela…
Ulf Lundell uppträder för övrigt i Svedala den 13 juli och andra stora namn som kommer att 
finnas på SommarRock den 11-13 juli är Magnus Uggla och Eldkvarn! Däremot ställer 
hårdrockarna W.A.S.P. in för andra året i rad efter att sångaren Blackie Lawless brutit benet. 
Det tyska powermetal-bandet Helloween ersätter dem under torsdagskvällen.
Några bengaleldar har som tur är inte hittat in i musikvärlden, men tyvärr hör det tydligen 
fortfarande hemma på läktarna i Allsvenskan trots förbudet. I Skånederbyt mellan Malmö FF 
och Helsingborgs IF i onsdags fick matchen skjutas upp flera minuter efter rökutvecklingen. I 
söndags var det än värre för då kastade Göteborgsfansen bengaler upp mot läktaren där 
Djurgårdsfansen fanns, efter att man trotsat ännu ett förbud och stormat planen. Är det inte 
dags att sluta upp med alla jävla dumheter och gå på fotboll för att se just fotboll istället…
I den heltyska Champions League-finalen i lördags var det dock fotboll som gällde och det 
blev en spännande tillställning med två oerhört bra målvakter. Till sist stod favoriten Bayern 
München som Champions League-mästare 2013 efter att Arjen Robben, den flygande 
holländaren, avgjort matchen med sitt snygga 2-1 mål i den 89:e minuten. 
Inför VM-kvalet mot Österrike den 7 juni och Färöarna tisdagen därpå värmer det svenska 
landslaget upp med en vänskapsmatch mot Makedonien på måndag i Malmö. Nu är det upp 
till Zlatan & Co att visa om Sverige ska vara med i VM i Brasilien sommaren 2014 eller ej.
Om det blir ett snabbt återtåg till Elitfotbollen redan 2014 för TFF återstår dock att se, men 
hur som helst så finns i alla fall chansen till det. Man tog nämligen sin tredje raka vinst genom 
att besegra Kristianstad med 2-1 på Vångavallen och befäste därmed andraplatsen i tabellen. I 
morgon möter man serieledarna Husqvarna borta i en tidig seriefinal, det kan bli spännande!
Gylle AIF lyckades bara få 3-3 mot V. Ingelstad och nu stundar tuffa matcher. Redan ikväll 
möter man serietvåan Vellinge FF och därefter väntar serieledarna Turk Anadolu, som i 
skrivande stund har full pott på sina fem spelade matcher. I Månadens Lag i Trelleborgs 
Allehanda i veckan fick Gylle med både Carl Holm och Alexander Jönsson, stabilt!



Till sist: I morgon sänder tv4 Robert Gustafssons 25-årsjubileum med Sveriges roligaste 
man! Då får vi möta Tony Richardsson, Fred Asp, Veiron i Ottan och Greger Hawkwind…
Allra sist: Så var det bara en vecka kvar till den femte nollan… I veckan var Trelleborgs 
Allehanda med Nilla Olsson och Claes Nyberg här på besök för ett reportage om den blivande 
50-åringen. Jag hoppas att rubriken nu inte blir: En Krona blir 50-öring…

Tre låtar att nynna till när man målar huset: 
• Paint it black – Rolling Stones – Aftermath  (1966)
• Jag ska måla hela världen lilla mamma – Anita Hegerland (1970)
• Målarock – Robert Broberg – Målarock (1993)

Akrobatik på hög nivå! Det ska erkännas att det kändes när man stod på stegen för att måla
takåsen, och på den andra gavelsidan fanns dessutom ingen antenn att hålla sig i…
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