Trelleborg fredagen den 4 november
Inför Alla Helgonsdag på lördag har det under veckan varit höstlov för alla skolbarn och i
området har mörkklädda små figurer smugit runt och knackat dörr i traditionellt bus-ellergodis anda. Lodvägen 4 lär de dock inte komma tillbaka till, där fanns det någon tokidiot som
sprang ut och skrämde de små liven så de fick gå hem till mamma igen och byta brallorOm Halloween satt skräck i folk så är det ingenting jämfört med var Grekland gjort med
börsen genom sitt eventuella sparpaket. Euro-ångest har blivit ett nytt begrepp där krisen i
Europa beräknas kosta tusen miljarder Euro. Det känns nästan som en summa direkt tagen ur
Kalle Anka & Co och Joakim von Ankas kassavalv med alla Ziljoner och Skvattriljoner…
Inga ziljoner men dock 7 miljarder människor blev vi veckan enligt FN:s folkräkningssiffror.
Med tanke på att vi 1950 bara var 2,5 miljarder är det en ganska skrämmande framtidsvision
att vi 2050 är 9 miljarder. Bara i Kina är man nu uppe i 1 miljard 341 miljoner människor!
Efter otaliga turer med innestående löner och rekonstrueringar som luktat självmål ser nu
Saab till sist ut att bli kinesiskt. Tänk att vår svenska bil som är svenskare än Dalahästen,
Abba och Ludmila Enquist verkligen skulle bli en riskokare med namnet Tschaab.
Ett självmål drabbade även Ängelholm i det allsvenska kvalet mot Syrianska. Med endast
13 sekunder kvar av tilläggstiden blev det klart att TFF möter just dem under nästa säsong.
Ett TFF som vi inte har en aning om hur det kommer att se ut när Superettan startar i början
av april nästa år. Silly Season dominerar just nu svensk fotboll, från Allsvenskan till sjuan.
Zlatans säsong har hittills varit mer ris än ros men nu verkar målsinnet på nytt ha vaknat till
liv och det har blivit inte mindre än fyra mål på tio dagar av den långe.
Mållös i mun har han dock aldrig varit och nästa fredag, den 11/11-11 släpps självbiografin
Jag är Zlatan Ibrahimovic som gjort tillsamman med författaren David Lagercrantz. Zlatan
utlovar en massa överraskningar och avslöjanden, bland annat vad som hände bakom
kulisserna i FC Barcelona när tränare Pep Guardiola bänkade och frös ut honom. Någon bild
på Guardiolas pungkulor lär dock inte förekomma i boken, om han nu har några…
Redan på måndag kväll är det Bokens Dag i Trelleborg och då ska jag vara med och
presentera Morgan Levins landsbygdsbok Vismarlöv – byn och människorna. Andra som
kommer är Tomas Tengby, Lennie Norman, Anna Janson och Katerina Janouch.
Tyvärr krockar det med Fotbollsgalan där årets fotbollselit kommer att prisas. Zlatan har
vunnit Guldbollen fem gånger av de senaste sex åren, varav fyra i rad, men lär nog förbises
den här gången. Själv tippar jag att Kim Källström tar hem bollen i brist på annat.
Att Lionel Messi ska få Guldbollen som världens bästa fotbollsspelare för tredje året i rad är
där nog inte många som tvivlar på. Svaret får vi på Fifas stora fotbollsgala i januari.
Till och med vi på Söderslätt har numera en egen fotbollsgala och den allra första hölls i
Parken i Trelleborg i lördagskväll med galamiddag, prisutdelning och dans till Perikles. 170
deltagare fanns på plats på premiären som blev en succé. Om Söderslätts Fotbollsgala nu kan
bli så mycket bättre nästa år återstår att se, men jag kan lova att ambitionen finns!
Så mycket bättre än förra året är kanske svårt att göra just programmet Så mycket bättre,
men hyllningen av Tomas Ledin gav i alla fall en bra start med 1,9 miljoner tittare och etta på
tittartoppen. Grovt underskattade sångerskan Laleh gjorde en lågmäld version av Ledins Just
nu som var programmets stora behållning. Kul i sammanhanget är att sångerskan är 29 år och
låten 31! I morgon är det Eva Dahlgrens tur att bli tolkad, det ska bli spännande.
I Idol känns det som om Amanda Fondell är så mycket bättre än alla de andra. Hennes
version av Ray Charles hit I got a woman från 1954 var en fantastisk föreställning!
Den 25 november når Idoltåget Malmö Arena men redan i veckan skulle Malmö haft sin
Supervecka med Rihanna, Bill Clinton, MIF-Rögle, Bob Dylan & Mark Knopfler samt
Roxette under fem dagar. Tyvärr kom det dock av sig redan på måndagen då den 23-åriga

superartisten Rihanna ställde in sitt framträdande efter sjukdom. Hon var tillbaka på scen på
tisdagskvällen i Globen men ställde sen åter in på onsdagen inför sitt andra framträdande där.
Jag hoppas att anledningen inte var att hon pudrat näsan för hårt i Köpenhamn…
Även Bill Clinton ställde in sitt framträdande i Malmö i tisdags eftersom hans 92-åriga
svärmor insjuknat och sedermera avled. På onsdagen förlorade dessutom Malmö Redhawks
mot Rögle med 2-4 så den där Superveckans tre första event slutade i ett brakfiasko!
På tal om Rihanna, när Amy Winehouse avled i somras så hette det att hennes dödsfall kom
plötsligt och oväntat, men efter obduktionen har man nu kunnat konstatera att hon hade fyra
(4!) promille alkohol i kroppen och då känns det hela varken plötsligt eller oväntat längre.
Oväntat är det inte heller när någon går bort vid 96-års ålder men i Sickan Carlssons fall var
hon den evigt unga filmstjärnan som gjorde filmdebut redan vid 17-års ålder 1932. Svensk
films Grand Old Lady somnade med ålderns rätt in i tisdags förmiddag.
Till sist: Bomber och granater, anfäkta och anamma! Tintin och Enhörningens hemlighet
ligger etta på biotoppen med 127 756 besökare i helgen. Eller som Kapten Haddock nog hade
uttryckt det: Krabbsaltade tångräka, rullsvansapa, kräkvinspimplare, taggsvamp, schizofrena
mördarlakej, galoschkäft, näbbråtta, barbar, fockhals och malliga mollusk!
Tre fotbollsspelare som slåss om Guldbollen på måndag:
• Kim Källström – Favorit till Guldbollen, frisparksmästaren som satte 1-0 på Holland.
• Andreas Isaksson – Sveriges i särklass bästa målvakt de senaste tio åren.
• Olof Mellberg – En försvarsgigant av hög klass när det inte slår slint i hjärnkontoret.

Att vara konferencier på Söderslätts Fotbollsgala
i lördags var ett GYLLEne uppdrag!
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