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Natten till söndag gick vi in i september månad och det blir nu bara mörkare för varje dag 
som går. Solen är nere innan klockan åtta på kvällen och kommer sen inte upp igen förrän vi 
passerat halv sju nästa morgon. Trots höstens inträde har faktiskt värmen stannat kvar och till 
helgen är prognosen riktigt gynnsam för både sol och temperaturer över tjugo grader! 
Även festivalvädret som Trelleborg bjöds på under den gångna helgen hade en del sol, men 
den stora snackisen blev förstås mastodontregnet som under en knapp timme dränkte det 
mesta på festivalen under lördagens eftermiddag. Himlen öppnade sig totalt och ner kom 
närmare 40 millimeter nederbörd! Vi i festivaltältet klarade oss helskinnade även om vattnet 
ett tag steg obehagligt snabbt på Stortorget. Stadsparken och på Rådhustorget hade det 
betydligt värre och teknik för närmare 300 000 kronor förstördes i vätan. 
Även It takes 2-finalen drabbades till viss del av ovädret eftersom folk inte kunde ta sig till 
festivaltältet under det massiva regnandet. Visserligen fylldes tältet snabbt med folk men jag 
har i efterhand hört att många som skulle dit aldrig kom. Trots detta satte vi nytt publikrekord 
med över 700 åhörare, att jämföra med de 550 som var på plats under torsdagens kickoff.   
Det blev en mycket jämn och spännande tävling där de fjärde- och femteseedade lagen Sven 
Sabbath och Boston slogs ut i semifinalen och finalen fick därmed avgöras med det tre bästa 
lagen från kvalet. Om semifinalen var jämn så blev det än värre under finalen och när domare 
Niklas Månsson räknat ihop siffrorna hade Beat less med Kalle och Jesper Sandell segrat med 
21 poäng jämfört med Gunnel och Cecilia i Nørds Inc. som hade en ynka poäng mindre, alltså 
20 poäng. Grabbarna i Spice Girls tog hem bronsmedaljerna med sina 17 finalpoäng. 
Nilla Nielsen var vår gästartist detta nionde år och som tur var hann hon hem i tid från sin 
semester på Azorerna, där hon befunnit sig under tre fantastiska veckor. Att hon landat i 
Sverige först natten till lördagen och var jetlaggad märkte man inte ett dugg av. Hon 
charmade oss alla totalt som artist, sidekick och inte minst som tålmodig duettpartner! 
It takes 2 är visserligen över för i år, men musikfrågesport blir det mer av redan på onsdag då 
det är höstpremiär för Music Quiz på Tre Lyktor som därmed även går in på sitt femte år. Det 
spännande temat för kvällen är för övrigt en musikalisk resa Jorden runt på 80 minuter… 
Naturligtvis kommer vi även att gästa Brasilien på onsdag. Frågan är dock om den svenska 
fotbollslandslaget kommer att göra detta nästa sommar då Fotbolls-VM avgörs i fotbollens 
eget Mecca. Ikväll väntar nämligen en mycket svår kvalmatch mot Irland i Dublin och det 
känns som att Sveriges öde kommer att avgöras där och då. Sverige har just nu elva poäng 
efter sex omgångar, precis samma som både Österrike och Irland så man kan knappast klaga 
på spänningen. På tisdag väntar dessutom Kazakstan i en ytterligare mycket svår bortamatch! 
Med en man mindre på plan under de sista 20 minuterna lyckades TFF med konststycket att 
göra segermålet 1-0 med bara fyra minuter kvar av full tid. Matchhjälte blev nyförvärvet 
Edward Ofere som därmed satte sitt tredje mål på två matcher! På söndag hoppas vi på 
storpublik då TFF möter serieledande Husqvarna på Vångavallen. Vi hoppas även på vinst! 
Även Gylle AIF hade stora problem att bärga segern mot jumbolaget Lilla Beddinge på Gylle 
Stadion under måndagskvällen, en match som stundtals spelades i hällregn. När jag anlände 
tio minuter in i matchen stod det redan 0-1 och gästerna hade dessutom haft ett skott i stolpen. 
Gylle vände dock på steken men säkra 3-1 i paus byttes till osäkra 3-2 efter 70 minuter och 
trots en skakig avslutning kunde man ta tre poäng och blanda sig i den absoluta toppstriden!  
Tyvärr har det visat sig att den knäskada som Gylles målvakt Thomas Vigren ådrog sig i 
slutminuterna var allvarlig med såväl korsband som ledband och ligament skadade, trist! 
Årets upplaga av Söderslätts Fotbollsgala börjar ta form och i veckan lades de sista bitarna 
av pusslet innan den slutgiltiga inbjudan går ut till fotbollsklubbarna under nästa vecka. Alla 
som är fotbollsintresserade bör rita in en stor fotboll i kalendern för den 26 oktober redan nu! 
Olof Mellbergs lag FC Köpenhamn har dominerat dansk fotboll fullständigt under 2000-talet 



men i år har det varit rejält med grus i maskineriet och FCK återfinns i botten av tabellen med 
endast en vinst på de sju spelade omgångarna. Nu väntar även Champions League runt hörnet 
och till Bertil Olssons stora glädje lottades man i samma grupp som Real Madrid, Juventus 
och Galatasaray. Vilken tur att den nyss pensionerade Bertil ändå jobbar lite deltid!   
Bob Dylan vägrar dock pensionera sig trots sina 72 år. I oktober uppträder han i Sverige och 
i fredags tog han sig även upp på första plats på den svenska topplistan! Märkligt nog med ett 
bootleg-album, Another Self Portrait (1969-1971), som består av alternativa tagningar, demos 
och överblivet material från de nämnda åren. Bäst på plattan: If not for you från 1970. 
Den brittiske journalisten David Frost var bara två år äldre än Dylan när han avled förra 
lördagen av en förmodad hjärtattack. Mest känd är han nog för sina avslöjande intervjuer med 
den förre amerikanske presidenten Richard Nixon och Watergateaffären, filmatiserad 2008. 
Till sist: Jag vet inte riktigt hur Palmfestivalens kommitté tänkte när man bokade in Benny 
Hult och hans band The Jets som sista band på lördagskvällen. Lugna favoriter och soulmusik 
är väl inte direkt vad en festivalbesökare önskar sig när klockan närmar sig midnatt. 
Malplaceringen gjorde ingen glad och minst av allt Benny själva… 
 
Ytterligare tre heta nyheter under den gångna veckan:  
 • Barack Obama i Sverige – I princip hela Stockholm spärrades av och utrymdes 

under vistelsen av världens mäktigaste man. Med i bagaget fanns en Cadillac av 
pansarplåt, fem helikoptrar, 250 livvakter, 2000 måltider och sex läkare… 

• Prinsessan Madeleine gravid – I veckan kom beskedet om att Madde väntar barn 
med Christopher O’Neill. Nyheten verkade större i USA än Obamas besök här… 

• Vild strejk på Kastrup – Säkerhetspersonalen på Kastrup strejkade vilt under fyra 
timmar i måndags morse. Jag säger som Ernst-Hugo Järegård: Danskjävlar! 

 

 

 
Skönheten och odjuret strax innan det är dags att gå upp på scen för den nionde finalen av It 
takes 2. Nilla Nielsen charmade både mig och publiken så det är kanske taskigt att kalla 
henne för… odjur! ;) 
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