
Trelleborg fredagen den 21 september 2012

I och med att Höstdagjämningen infaller i morgon betyder det att hösten är här även på 
papperet! Den milda temperaturen har dock hållit i sig och vi får hoppas att det dröjer ett tag 
till innan den första nattfrosten når våra sydliga breddgrader!
Till just söder och Malmö anländer den ambulerande cirkusen Melodifestivalen den 23 
februari nästa år för den fjärde och sista deltävlingen. Sedan tidigare är Malmö Arena även 
klar som värd för hela ESC-finalen den 18 maj samt semifinalerna den 14:e och 16:e maj.
Skånska Perikles deltog visserligen i den svenska Melodifestivalfinalen 1994 med bidraget 
Vill du resa till månen med mig? men är väl annars mest känd för sin hit Var ska vi sova i natt, 
som i år fyller 30 år, samt att man har uppträtt på Palmfestivalens premiärkväll i festivaltältet 
de senaste åren. Trots att det nästan är ett helt år till nästa gång så har man från 
festivalkommittén redan meddelat att det även blir dacapo på festivalen den 30 augusti 2013!
Om det blir någon dacapo för Trelleborgs HBK i Handbollsallsvenskan nästa år återstår dock 
att se. Efter 14-13 i paus och 22-18 med 20 minuter kvar föll nybygget ihop som ett korthus 
och förlorade med klara 28-32, efter Hawaii-handboll mot H65 Höör i division 1-premiären.
Då gick det bättre för Zlatan och hans Paris Saint Germain som i premiären av Champions 
League spöade Dynamo Kiev med hela 4-1. Zlatan som satte 1-0 på straff efter 19 minuter 
blev därmed historisk eftersom han nu gjort mål för sex olika klubbar i CL. Den 3 oktober 
möter man FC Porto nere i Portugal, det kan bli en bra värdemätare för fortsättningen…
Med åtta omgångar kvar av årets Fotbollsallsvenska har guldstriden hårdnat ordentligt och 
inte mindre än fyra lag, Elfsborg, Häcken, Malmö och AIK, befinner sig inom radien av två 
poäng. Minst meriterade av de fyra är Hisingslaget Häcken som sen 1983, och under sina tio 
tidigare allsvenska säsonger, ramlat ur fem gånger och slutat femma som allra bäst. I år har 
man dock två skyttekungar i laget, Abdul Majeed Waris som gjort 18 mål och leder 
skytteligan samt René Makondele som gjort 12 och ligger delad tvåa. Detta kan avgöra! För 
Malmös del väntar årets svåraste match på måndag då man gästar Olympia i Helsingborg.
Efter förlusten mot Jönköping med 0-2 så känns det som om TFF:s svacka bara blir djupare. 
Spelet hackar, ekonomin blöder och publiken sviker, tre riktigt illavarslande saker. Som om 
detta inte räckte så tvingas nu klubben även att varsla sin personal. Allt enligt Kvällsposten i 
fredags som hänvisade till ett sms som man fick från klubbens ordförande Per-Anders 
Abrahamsson sent under torsdagskvällen: TFF har vid dagens styrelsemöte beslutat att vidta 
ett antal åtgärder för att få ekonomin i balans. Vad detta innebär har inte gått att få fram men 
visst är det konstigt med en ordförande som sms:ar istället för att kalla till presskonferens…
Viktor Noring, som nött Malmö FF:s bänk under hela vårsäsongen, har inte haft någon större 
lycka med sig i comebacken mellan TFF:s stolpar och i söndags släppte han helt felplacerad 
in ett inlägg från närmare 35 meter, som snyggt seglade in i det bortre krysset till 1-0…
Än värre var dock Gylle AIF:s Daniel Persson som bara några timmar tidigare fick på ett 
jätteskott från 40 meter i medvinden där bollen seglade in bakom den förvånade keepern i 
Aderslöv. Målet på Stadion betydde 1-0 och tillika segermål mot serieledarna Anderslöv!
Trelleborgsrapparna Grit Licks med Mohammed Chahin och Padde Andersson, som 
medverkade i söndagens X-factor, har även de förflutet av fotboll på Gylle Stadion. Den korv 
och hamburgare som serveras där är dock ingenting för duon som i tv deklarerade att det är en 
stor kebab med massor av vitlökssås som gäller. Istället för att gå vidare i programserien, blev 
det skivkontrakt och låten Fest hos Abdullah är redan nu en stor hit på Spotify!
Veckans sportcitat: Sverige har inte några tennisstjärnor eftersom de låter sina ungdomar 
bli feta! Ord och inga visor när tennisikonen Mats Wilander dissar svensk tennis där bäste 
svensk återfinns på en 416:e plats på rankinglistan. Kan det vara för mycket kebab tro…?



När Led Zeppelin återförenades på O2-arenan i London den 10 december 2007 i form av en 
hyllningskonsert för den framlidne skivbolagsdirektören Ahmet Ertegun, var detta deras 
första offentliga spelning på hela 27 år. Över 20 miljoner människor försökte få tag på 
biljetter men endast 18 000 hade turen att lyckas. Den 17 oktober får den klassiska spelningen 
premiär på biografer i över 40 länder i form av filmen Celebration Day och redan i november 
släpps den som dvd och Bluray. Det känns som om jultomten kommer tidigt i år!! 
På tal om just  så fyllde smileyn 30 år i onsdags! Den 19 september 1982 skickade 
nämligen dataprofessorn Scott Fahlman på Carnegie Mellon University i Pittsburgh ett 
meddelande där han föreslog att man kunde använda tecknet :-) om man skämtade, och :-( om 
man menade allvar och på den vägen är det!   
Till sist: Vad kallas en syrier som valt barberaryrket? Svar: Frisyrier!

Tre favoritplattor med The Beatles:
• Rubber Soul – 1965. Beatles helt nya sound kom fram på Rubber Soul, där bland 

annat musikinstrumentet sitar gav gruppen nya musikinfluenser i underbara låtar som 
Norwigan wood,  Drive my car, Michelle, Nowhere man och If I needed someone.

• Sgt Peppers lonely hearts club band – 1967. Världens genom tiderna mest omtalade 
platta och kanske även den allra bästa. En milstolpe i rockhistorien som sägs ha gett 
Brian Wilson i Beach Boys en nervös kollaps när han hörde det färdiga resultatet.

• Abbey road – 1969. Eftersom Let it be redan var inspelad blev detta det sista album 
som gruppen gjorde tillsammans. Plattans två bästa spår, Something och Here comes 
the sun är båda skapelser av George Harrison, som under åren annars mest funnits i 
bakgrunden av det rampljus som låtskrivarduon Lennon-McCartney befunnits i.

I morgon blir det ett nytt besök hos Tommy Rosberg på Beatlesutställningen i Gislövs Läge!
För två år sen var det Gunnel Andersson och Cecilia Lundqvist som var där i egenskap som 

vinnare av It takes 2-kvalet. I morgon är två andra lyckliga kvalvinnare på plats…
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