
Trelleborg fredagen den 22 oktober

Det känns rekordtidigt men faktum är att det redan har fallit upptill en decimeter nysnö i
stora delar av landet den gångna veckan och man bävar nu för att vi ska behöva uppleva
ytterligare en vinter av förra årets dignitet… 
Kronas höjdare som presenteras på Facebook i princip varje dag har under ett års tid rönt
stor uppskattning bland alla vänner. Igår var det 1 årsjubileum och självfallet en repris av den
första höjdaren Rock and Roll med Led Zeppelin! Länkar till ytterligare 322 i mitt tycke
mästerverk finns som länkar till Youtube på min bloggsida på just Facebook.
Jag missade de första episoderna av Starke man med Anders Janson i huvudrollen men
hittade dem på SVT-Play. Fantastisk underhållning! Ibland undrar man faktiskt om det inte
går till på något liknande sätt i verklighetens kommunhus runt om i landet…
I Trelleborgs kommunhus har det i alla fall varit rena sandlådan sedan kommunalrådet Ulf
Bingsgård föreslagit en oppositionspost för Sverigedemokraterna. Kravet på Ulfs uteslutning
från moderat håll lät inte vänta på sig och alla skyndade dit med både spann och spade.
Vad är viktigast, fotbollen eller pengarna? Det kan man undra eftersom den tidigare TFF-
backen Rasmus Bänksson eh förlåt Bengtsson har bytt ut det tyska bänknötandet mot ett
holländskt dito. Men man gråter kanske hellre i en Porsche än i en Volkswagen…
TFF är i praktiken klart för Allsvenskt spel 2011! Man var som bäst när det verkligen gällde
och vann med klara 3-1 mot Stockholms stolthet Djurgården på Vångavallen i söndags.
Snickaren från Löberöd, Fredrik Jensen, eller stridsvagnen, som Patrik Ekwall i tv 4 kallade
honom för, gjorde två helt avgörande mål och betydde hans femte och sjätte mål i år.
Malmö FF ställde till det för sig och på nytt är det helt jämnt igen om vem av MFF och HIF
som kommer att ta hem guldet. Jag tippade MFF tidigare men nu är jag inte längre så säker…
Trelleborgs FF:s representant för Supporterlaget har framröstats och det blev den gamle
Gylletränaren Jan-Inge ”Nan” Andersson som tog hem titeln, grattis!
Även BK Skansen är nu klart för spel i division fem nästa år efter att ha slagit ut Skillinge!
Gylle fick med fyra man i Årets TA-lag! Adam Silow på plan, tränarduon Rickard Harletun
och Ola Person som tränare och Daniel Persson på bänken vilket är bäst av alla småklubbar!
Dessutom fick Gylle epitetet Årets… Seriesegrare, Gräsmatta, Publikrekord och… Korv!
På tisdag släpps den på förhand mycket omtalade och skandalomsusade boken Livet av
Rolling Stonesgitarristen Keith Richards. Med tanke på att författarens minnesluckor är som
stora svarta hål i kosmos så ska det bli intressant att se vad andra berättat om det han upplevt.
Å andra sidan, kunde Ozzy Osbourne skriva sina memoarer så kan nog alla gör det!
Trodde Keiths bok skulle heta Palmrock, men det namnet var kanske upptaget…
Janne Bark spelar på Riffets höstfest nästa lördag men redan i morgon lirar han på krogen
Rundella i Sölvesborg med en hemlig gäst som media tror är självaste Ulf Lundell! 
Han har kallats för Ulf Lundells arvtagare och i veckan fyllde Lars Winnerbäck 35 år. Det
firades med 162:a veckan på Svensktoppen för låten Om du lämnade mig nu. Fortfarande
återstår dock 117 veckor för att nå rekordet som BAO och Du är min man har…
Med tanke på att Kaj Kindvall avlivar det populära Tracks på grund av att förnyelsen i
programmet stagnerat är det märkligt att Svensktoppen får fortsätta existera.
Veckans skylt: Priserna gäller endast när gatuköket är öppet!
Jag varken känner eller har ens träffat personen i fråga, men när jag fick se bilderna på den
svårt medtagne och cancersjuke skådespelaren Michael Douglas så rördes jag nästan till tårar. 

Veckans nollor:
• Manfred Mann – Mannen bakom Manfred Mann’s Earth Band fyllde 70 år igår.
• Pelé – Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna fyller 70 år i morgon.
• Chris Norman – Sångare och frontman i Smokie på 70-talet fyller 60 år på måndag.



Tänk vad man kan hitta när man letar i Trelleborgs Allehandas arkiv efter helt andra saker! 
I en gammal gulnad TA från 1989 hittade jag bilden till höger på Lars Eriksson som idag
lirar gitarr i Trelleborgsbandet So What. Döm om min förvåning då jag på baksidan av

bilden hittade en annons för nöjesstället Vägasked med just… So What!
So What var nämligen även en svensk popsynthduo som 1989 hade tre hits på Trackslistan

med låtarna I Was Lucky, Why Should I Trust You och You and I (Nathalie).


