Trelleborg fredagen den 30 augusti 2013
Sensommarvädret har under den gångna veckan visat sig från sin bästa sida och nu håller
vi alla våra tummar för att det håller i sig även under den kommande helgen då det är…
Dags för Palmfestivalen! En festival som startade under namnet Mikaeli Marknad 1976 på
initiativ av Jarl Svensson och Alf Näslund för att skapa en årlig folkfest för trelleborgare och
hemvändare. I år är man inne på sin 38:e upplaga och med både knallar och tivoli kvar sen
starten har man under de senaste åren försökt att mixa den traditionella marknaden med ett
nyskapande festivaltänk där musik och show blivit mer tongivande.
Under åren har en mångfald av artister passerat i Trelleborg med världsnamn som Slade och
Nazareth samt nationella storheter som Wilmer X, Darin, Amanda Jenssen, Timbuktu, BWO,
Arvingarna, Svante Thuresson och vår allra folkkäraste artist Barbro Lill-Babs Svensson.
I år gästas festivalen av Alcazar, Perikles, Benny Hult, Anna Herzman och Nilla Nielsen
samt de lokala förmågorna i Jukeboxers, Jetset, Feelix Coverband och Grit Licks.
Om Benny Hult nu kan medverka förstås. Han skulle varit solist i måndagskväll när
Trelleborgs Musikkår höll sitt musikkryss, men halsont satte stopp för det framträdandet...
Lite nervöst är det även att Nilla Nielsen, som ska vara gästartist på finalen av It takes 2, ska
missa finalen på grund av förseningar. Hon åker nämligen hem från Azorerna idag och landar
i Sverige först natten till lördagen. Inför finalen 2010 sattes mina nerver dock på betydligt
tuffare prov. Janne Bark som var gästartist det året skulle bli pappa i god tid innan finalen
men det hela drog ut rejält på tiden och med bara några dagars marginal nedkom hans fru med
parets första gemensamma barn! Låten Hon gör mig galen fick därmed en helt ny innebörd!
Årets final av It takes 2 kommer att bli oerhört jämn och mycket spännande! I alla fall ser det
så ut när man kollar resultatet från kvalet i juni, det skiljer nämligen inte mer än tre och ett
halvt poäng mellan ettan och femman gällande de fem finallagen!
Man räknar med att cirka 100 000 kommer att besöka årets festival, jag är dock inte girig så
jag nöjer mig helt klart med att en procent av dessa besöker It takes 2-finalen i morgon, vilket
då faktiskt skulle innebära att vi satte ett nytt prydligt publikrekord. Låt oss hoppas på det när
marknadsgeneralen Mia Melander debuterar med att inviga den nionde finalen. Hoppas att
Mia har bättre minne än vad Lasse Svensson hade 2009, så jag inte blir kallad för Robert…
Något publikrekord var det knappast tal om på Vångavallen i söndags. Jag var en av de
blott 731 åskådarna som fick bevittna ännu en onödig TFF-förlust, för övrigt den fjärde för
året på hemmaplan! Jag vet inte om det sitter i spelarnas huvuden, men varje gång som TFF
haft chansen att haka på i den absoluta tabelltoppen har man vikt ner sig. Dessutom har man
släppt in inte mindre än 15 mål hemma jämfört med endast sju på bortaplan…
På Lundsbergs internatskola i Värmland behöver man inte spela fotboll för att få stryk.
Redan i den delvis självbiografiska boken Ondskan från 1981 så beskrev Jan Guillou den så
kallade kamratuppfostran som återigen eskalerat på skolan. Våldet är dock av betydligt grövre
karaktär idag än vad det var på 50-talet, då var det stryk och inte stryk-järn som gällde.
Även Trelleborgs Allehanda får en del stryk när man pratar med de trelleborgare som
prenumererar på papperstidningen. Jag kan hålla med i kritiken gällande riksnyheterna, där
man ofta läser samma nyhet på onsdagen som stått i Kvällsposten redan under söndagen, men
på det lokala planet är man fortfarande bra på hugget. Initiativet som togs av TA att bjuda in
ansvariga politiker och chefer inom den tekniska förvaltningen, till en öppen debatt om skräp
och ogräs i kommunen, var både genomtänkt och bra, men fick tyvärr inget genomslag hos
kommunen. Vårt kommunalråd Ulf Bingsgård tackade först ja till inbjudan, men backade
eftersom han inte ansåg att det fanns något att debattera om och att frågan om ogräs och skräp
inte är en politisk fråga. Vet inte karln om att det är riksdagsval den 14 september 2014???

Kanske var det så att Malmö FF valde bort det allsvenska guldet när man i veckan sålde
stjärnanfallaren Tokelo Rantie till brittiska Bournemouth, med serieledning och nio omgångar
kvar. Men i så fall får man ändå 35 miljoner skäl att gråta hela vägen bort till banken…
Veckans citat: - Titta dig själv i spegeln, du är för fan inte ful! Alexander Bard, Idol.
Till sist: På onsdag fyller mamma Gun 75 år. Stort Grattis mamsen! 
Allra sist: Radioprataren Kent Finell avled i tisdags efter att hastigt ha insjuknat under den
föregående helgen. Finell tog över som programledare för Svensktoppen efter Ulf Elfving
1973 och blev sen den som ledde programmet längst av alla. Kent Finell blev 69 år gammal.
Tre duetter att minnas (eller glömma) från It takes 2-finalerna 2007-12:
•

•

•

Allt som jag känner – 80-talsikonen Tone Norum bjöd på stor show förra året när
jag blev Tommy Nilssons ersättare för några minuter. Inte ett öra var torrt!
Du ser en man – Dagen innan finalen 2007 träffade jag Svante Thuresson, som
gav mig sångtips för duetten Du ser en man ihop med Anne-Lie Rydé. Det blev en
riktig publik fullträff trots min minimala sångkonst…
Tänd ett ljus – Bara dagarna innan finalen uppträdde Triad, med Lasse Lindbom i
spetsen, i Allsång på Skansen med julklassikern Tänd ett ljus. Med fyra månader
kvar till jul blev den låten i duett med Lasse en härlig kick-off för finalen 2011!

Igår morse var It takes 2-delegationen på Radio Active i Ystad och hade förpostfäktning med
programledaren Calle Hammer (mitten). Tvekampen mellan mig och Niklas Månsson slutade
som tur var oavgjort och vi kan alla därmed få en lugn final i morgon! 

