
Trelleborg fredagen den 1 november 2013 
 
Vid midnatt passerade vi tröskeln till november månad och vi befinner oss nu mitt mellan 
höst och vinter. I morgon är det dessutom Alla Helgons Dag, vilken legat den första lördagen 
i månaden och som helgdag sen 1953. Det var dock först i mitten av 90-talet som vi börja fira 
riktig Halloween med urgröpta pumpor och epitetet bus eller godis… 
Ett ordentligt busväder drabbade oss i måndags i form av orkanen Simone, döpt av SMHI 
efter just måndagens namnsdagsbarn. Ovädret med klass 3-varning fick såväl tåg som färjor 
att ställas in och Öresundsbron att stängas. I just Danmark uppmättes det ett nytt vindrekord 
på inte mindre än 54 m/s! Då ska man veta att redan vid 32,7 m/s är det orkanstyrka… 
I Trelleborgs hamn slet sig TT-Lines färja Peter Pan under måndagskvällen och fartygets 
propeller satte sig fast i själva kajen, men skadorna blev som tur var endast materiella.  
4000 fans till Malmö FF trotsade stormen och tog sig till Borås under måndagen för att 
bevittna när det 17:e allsvenska fotbollsguldet gick till MFF efter att man besegrat Elfsborg 
med klara 2-0. Båda målen gjorda av i somras hemvändande Belgienproffset Guillermo 
Molins. Hans sju mål på tio matcher blev helt klart en av de största bidragen till guldet! 
Zlatan Ibrahimovic har tagit tio ligaguld med sex olika klubbar under sina tolv år som 
utlandsproffs i Europa, däremot ännu inget Allsvenskt guld. När den svenska fotbollsgalan 
går av stapeln den 11 november finns givetvis Zlatan med bland de tre nominerade till årets 
anfallsspelare. Taskig sits för Zlatans landslagskompisar Johan Elmander och Tobias Hysén 
som trots eminenta insatser knappast har en suck på priset.  Zlatan finns dessutom med bland 
de 23 nominerade till Ballon D’or, epitetet som världens bästa fotbollsspelare 2013. Inte 
mindre än sex spelare finns med från Bayern München, men det kommer väl som vanligt att 
stå mellan Lionel Messi och Cristiano Ronaldo som funnits med i topp 3 ända sen 2007! 
Den tredje upplagan av Söderslätts Fotbollsgala hölls i Parken i Trelleborg i lördags och det 
blev den klart bästa hittills med nytt publikrekord. Även antalet priser som delades ut till de 
duktiga fotbollsspelarna var rekord och det blev en fantastisk kväll i fotbollens tecken! 
Lottningen till TA-cupen, som spelats inomhus på Söderslättshallen sen starten 1982, 
presenterades under galakvällen. Signifikativt nog hamnade Gylle AIF i samma grupp som 
Trelleborgs FF där de övriga lagen var Ö Torp Smygehuk FF, Vellinge och BFK Behar. 
Gruppspelen avgörs helgerna under vecka 47 och 48 medan finalspelet är den 5 december. 
TFF dominerade förra årets TA-cup med vinster i såväl i junior- som seniorklassen och 
segerorganisatören i de båda vinnarlagen var en och samme, den 17-årige Fabian Karlsson. 
Om Fabian kommer att dubblera och dominera även i årets upplaga återstår att se… 
TFF gjorde vad man skulle i den sista matchen mot Halmia och vann komfortabelt med hela 
4-1 efter bland annat ett drömmål från Daniel Jovanovic. Tyvärr räckte det bara till en 
tredjeplats i årets division 1, men det blev ett bra avstamp inför nästa år och även den 
avgående tränaren Anders Grimberg fick en värdig avslutning på sin tid i TFF! 
Tyvärr fanns där inte mer än 275 åskådare på plats i min första TFF-match, en publiksiffra 
som enligt TA måste ha varit den sämsta TFF haft i seriesammanhang på över 30 år. Nya tag! 
70 personer fler, alltså 345 stycken gästade Högaborg i lördags när man säkrade division 2-
spel för 2014. Den tidigare landslagsmannen och den numera 42-årige Henke Larsson var 
planens dominant och räddade kvar sitt Högaborg i division 2 genom spel i 66 minuter i 
vinstmatchen 2-0 mot Haga. Gammal är alltid äldst, eller hur var det nu… 
64 år gammal blir Ulf Lundell den 20 november och för att fira detta släpper han samma dag 
sin 25:e studioinspelade platta Trunk. Enligt ett pressmeddelande ska det vara fyllt av 
melankoli, ilska och fest. En helt vanlig Lundellplatta från 2000-talet alltså! 
Redan 1965 kom Lill Lindfors debutplatta Jag tycker inte om dig som även innehöll låten 
med samma namn. I lördags vart hon huvudpersonen när den fjärde säsongen av Så mycket 
bättre hade premiär. Just Jag tycker inte om dig var för övrigt Bo Kaspers hyfsade bidrag, där 



Ebbot Lundbergs version av Fri som en vind och Agnes En sån karl var programmets klart 
bästa! I morgon står Bo Kasper själva som huvudperson och då lär vi få höra låtar som Vi 
kommer aldrig att dö, Undantag, I samma bil och Hon är så söt.     
Gamla hjältar dör aldrig, de fortlever i våra sinnen… Hoppas att det även stämmer med 
rockikonen Lou Reed som avled i söndags i sviterna efter en levertransplantation. Att han 
över huvudtaget överlevde 70-talet sägs vara i mirakel! Lou blev 71 år gammal… RIP! 
Tyvärr har även min gamle vapendragare från tiden på Skogs Boktryckeri, Martin Olofsson, 
lämnat jordelivet efter en lång sjukdom. Martin blev bara 44 år gammal. Vila i frid Martin! 
Till sist: Igår var det exakt 31 år sen som jag inledde min DJ-karriär med en spelning på 
Bunnies Disco Club i Trelleborg. Den 29 november gör jag min sista spelning och passande 
nog sluter jag cirkeln på Bunnies återträff på Kräm. Sidekick blir min kompis Peter CC! 
Allra sist: På en festival i Inverness i norra Skottland lanserar Brewmeister med start på 
söndag världens hittills starkaste öl som man passande nog döpt till Armageddon. Den har en 
alkoholstyrka på smått otroliga 65 procent och bryggarna bakom rekommenderar att man ska 
dricka den som en brandy i små kvantiteter. Äntligen kan man komma hem nitad och inte 
behöva ljuga när man säger att man bara druckit en enda öl! 
 
Tre favoritlåtar med den avlidne rockikonen Lou Reed – samtliga är från plattan 
Transformer, som släpptes den 8 november 1972. 
 • Walk on the wild side  

• Perfect day  
• Satellite of love 

 

 
 

Söderslätts Fotbollsgala innehöll även ett Fotbolls Quiz som Patrik Andersson, representant 
för IFK Trelleborgs damer, vann. Priset som var ett bidrag på 8 000 kronor till ett 

träningsläger delades ut av Bertil Olsson på Here We Go, i mitten av bilden 
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