
Trelleborg fredagen den 14 september 2012

Sensommarvärmen håller stadigt i och i Kristianstad uppmättes det faktiskt hela 27 grader 
varmt under måndagen. Hösten kämpar för att få grepp och kastar in en och annan skur men 
däremellan är det faktiskt den stora gula lampan som regerar!
I Anderslöv har countrymusiken regerat under helgen i regi av Söderslätts Countryfestival, 
där man presenterat namn som Playtones, Anna Hertzman, Abalone Dots (ersatte Calaisa) 
samt Hasse Andersson. Festivalen blev en succé med närmare 3 000 besökare som möttes av 
sällan skådade country-attribut i form av mekanisk tjur, hästar, cowboymat, lassokastning, 
linedancers och inte minst en och annan cowboyhatt. En vit sådan satt på just Hasse 
Andersson som avslutade festivalen under söndagseftermiddagen. Peter Löfqvist och jag fick 
en kortare pratstund med Hasse, som vi intervjuat två gånger tidigare i Parken i Trelleborg. 
Det blev dock inga scoop, bara allmänt trevligt prat med den ödmjuke skåningen.  
Hasse dök naturligtvis upp även i onsdags då skånskt var tema på höstpremiären av Music 
Quiz på Tre Lyktor. Visserligen bara på platta den här gången ihop med artister som Edvard 
Persson, Kal P Dal, Östen Warnerbring, Peps och 45 andra skåningar. Ett nytt prydligt rekord 
sattes där 77 tävlande i 30 lag hade inte mindre än 50 poäng i snitt! Vinnare på den fullsatta 
krogen blev lag Edvards Pack med det strävsamma paret Niklas & Calle på 69 poäng före 
Scouterna och Skånetöserna på 66 p, Jacob's Creek på 65,5 och Vi 2 på 65 p, fantastiskt bra!
Tävlar i musik gör man även i The X-factor som skapades av Simon Cowell för brittisk tv 
2004 och som sen dess har rönt framgångar världen över. I söndags var det premiär för den 
svenska upplagan, som kallats en dopad monsterversion av Idol. I det programmet inledde 
14-årige Isak Danielson och imponerade oerhört! Detsamma gjorde 27-åriga Freja Modin 
som avslutade, men däremellan var det platt fall. Å andra sidan så kanske det räcker att hitta 
två så stora talanger per program vilket man i princip även gjorde under måndagens program. 
16-årige Oscar Zia från Holmeja liknade Eric Saade men sjöng så mycket bättre och i Benny 
Hult från Minnesberg bodde en fantastisk soulröst som tolkade Danny Hathaways I love you 
more than you’ll ever know så man fick gåshud! Fortsättning följer…
Veckans roligaste gåta: Vilken är världens socialaste fågel? Svar: Um-gås!
VM-kvalet i fotboll blev ingenting som smakade fågel för svenskt vidkommande! I tisdags 
tog man emot Europas femte sämsta landslag, Kazakstan, på Swedbank Stadion i Malmö och 
det blev en mycket krampaktig tillställning innan Marcus Berg satte slutresultatet till 2-0 i 
den 94:e minuten. Om fyra veckor väntar Färöarna på bortaplan och bara fyra dagar senare så 
står den tyska maskinen för motståndet på Olympiastadion i Berlin, dagar som helt kan 
avgöra om vi ska skrota planerna på Fotbolls VM i Brasilien sommaren 2014 eller inte…
På söndag får vi se hur det går i Jönköping då TFF intar bibelbältet för att försöka få tre nya 
friska poäng och ta steget upp ovanför kvalsträcket. Matchen sänds i tv4 Sport 17.00.
Samma dag 14.00 tar Gylle AIF emot Anderslöv på Gylle Stadion. För Anderslöv som leder 
serien med en ynka poäng före Behar är det bara vinst som gäller, men kan Gylle överraska?
Countrymusiken som vi tidigare nämnt utvecklades i USA under 1920-talet och är ett 
samlingsnamn av många olika och unika genrer. På den tiden hette USA:s president Calvin 
Coolidge och han satt som de förenta staternas 30:e president 1923-29, under en tid som idag 
kallas förbudstiden, då all form av hantering av alkohol var förbjuden. Idag ser det väl lite 
annorlunda ut och demokraternas Barack Obama är idag USA.s 44:e president sen starten 
1789. Om mindre än två månader, den 6 november, så hålls det 57:e presidentvalet i USA och 
frågan där handlar då om det blir Obama som får fyra nya år eller om det blir republikanernas 
Mitt Romney som får inta ämbetet som världens mäktigaste man. Min uppfattning är dock 
klar sen länge, konservatism är ingen framtid, det är att backa i historien! Republikanerna vill 
bland annat skärpa lagstiftningen med att förbjuda aborter. Bara uttalandena från de två 



republikanska senatskandidaterna Todd Atkin och Tom Smith säger väl allt! Atkin klargjorde 
att han i princip alltid är emot abort, även när det handlar om våldtäktsfall: Det är mycket 
ovanligt med graviditet efter våldtäkt eftersom den kvinnliga kroppen har metoder för att 
stänga ner. Smith var inte mycket klokare då han jämförde då en graviditet orsakad av en 
våldtäkt med att få ett utomäktenskapligt barn om man såg det från ”pappans sida”! Då har 
jag inte ens nämnt den generella klappjakten på homosexuella och gayäktenskap… Vi ska åka 
till New York i februari. Gud hjälpe att det INTE är Mitt Romney som styr USA då! 
Att Barack Obamana har Bruce Springsteen som påhejare och använder sig av hans We take 
care of our own i sin kampanj gör dock inte valet mycket svårare för min egen del…
För Björn Ranelids del så är anklagandet för vårdslöshet i trafik befängd, men i så fall så 
måste en del av den gamla bilen Herbie ha smugit sig in i hans Jaguar och tagit över helt…
Til sist: Även Trelleborg är en farlig stad och speciellt när det gäller dagligvaruhandeln. Förra 
veckan var det fullt slagsmål i köttdisken på City Gross och på Netto bet och sparkade en 81-
årig snattare butikspersonalen som stoppat honom, dessutom är han misstänkt för våldsamt 
motstånd. Tänk, när jag läser sånt så blir jag inte längre rädd för att bli gammal! 

Tre countrylåtar med sting:
• I walk the line – Blev Johnny Cash’s första etta i USA 1956 på Sun-etiketten.
• Help me make it through the night – Kris Kristoffersons låt från 1970 sägs vara 

skriven efter ett citat från Frank Sinatra när denne fick frågan om vad hans tro var: 
Booze, broads, or a bible... whatever helps me make it through the night!

• Blue Bayou – Roy Orbison gjorde originalet 1963 men fasen vet om inte Linda 
Ronstadts cover-version från 1977 slår den med några längder…

Backstage på Söderslätts Countryfestival med en skånsk ikon, Hasse Andersson!
          Foto: Peter Löfqvist


