
Trelleborg fredagen den 20 september 2013 
 
Septembervädret har under den gångna veckan bjudit på spridda skurar. Rejäl värme när 
det varit sol och riktigt råkallt när det varit regn och blåst. På söndag har vi dessutom 
höstdagjämningen här och det innebär att vi från och med måndag står inför ett halvår där 
nätterna är längre än dagarna, ända tills det på nytt äntligen vänder i slutet av mars 2014. 
Söderslätts Countryfestival som hölls i Anderslöv den gångna helgen hade tur med vädret 
och kunde därmed locka till sig en rekordpublik på inte mindre än 5 000 personer, tusen mer 
än förra årets premiär. Rekord var det även i antalet artister som uppgick till inte mindre än 34 
stycken. Själv nöjde jag mig med att endast se Little Gerhard, en svensk rocklegend som slog 
igenom redan 1958. Idag är Gerhard 79 bast, men han hänger verkligen med fortfarande. 
Jag fick även äran att träffa rockkungen backstage efter spelningen tillsammans med Niklas 
Månsson, som intervjuade honom inför sitt radioprogram 50’s & 60’s på söndag. Gerhard 
berättade glatt om sitt rockkungamöte med Elvis Presley i Tyskland hösten 1959, då han själv 
turnerade och Elvis gjorde sin militärtjänst där, samt när han upptäckte Agnetha Fältskog i 
slutet av 60-talet. Just Little Gerhard producerade faktiskt Agnethas tre första soloplattor 
innan en viss Björn Ulvaeus dök upp och tog över 1971, sen vet vi ju alla hur det gick… 
Samme Niklas Månsson tog för övrigt hem vinsten även i fredagens Country Quiz med sina 
40,5 poäng av 50 möjliga! Förutom nämnda quiz hade jag uppdraget som konferencier för det 
Countrylopp på 5 km som sprangs på festivalen under lördagens förmiddag. Kommunalrådet 
Ulf Bingsgård, som är van vid Vilda Västern även i Rådhuset i Trelleborg, var på plats även 
han för att skjuta startskottet, men den Colt han fått låna ville allt annat än att smälla. Efter sju 
försök gav Trelleborgs John Wayne upp och starten gjordes utan någon revolver…   
En som däremot har krutet torrt är TFF:s stjärnförvärv Edward Ofere, som inledde i 
Kristianstad med att göra 0-1 redan efter en kvart, hans femte mål på endast fyra spelade 
matcher. Men säg den glädje som varar, trots ledning med 1-2 och kvarten kvar att spela blev 
det en ny och kostsam förlust. Samtidigt vann nämligen Husqvarna, Oddevold och Sylvia sina 
respektive matcher. TFF tappade mark och ligger nu åter på en fjärdeplats, sex poäng efter 
toppen. Den ryska rouletten rullar vidare på söndag då TFF möter Torslanda på hemmaplan… 
En annan skyttekung är Felix Harletun i Gylle AIF, som i lördags passade på att smälla in 
sitt 13:e seriemål för året, när man mötte V. Ingelstad hemma på Gylle Stadion. Målet, som 
även blev matchens enda, gjordes påpassligt med endast sekunder kvar av full tid. Felix blev 
dessutom femmålsskytt i B-laget i söndags när Gylle spelade 6-6 mot Lilla Beddinge, en 
match där Gylle låg under med hela 0-5 efter en timme! Ikväll kl.18.30 spelas seriefinalen 
mot Vellinge FF borta, ett Vellinge som leder serien endast två poäng före just Gylle. 
Att ha chansen att ta hem seriesegern kan leda till guldfrossa och i Allsvenskan drabbade 
detta såväl Malmö FF som Helsingborg och AIK i helgen. Även IFK Göteborg var nära ett 
poängtapp men man lyckades göra vinstmålet 1-0 mot Halmstad i den allra sista minuten. När 
sju omgångar återstår ligger de fyra topplagen inom en trepoängsmarginal, spännande värre! 
Det var även premiär för årets Champions League i veckan och på nytt visade både Lionel 
Messi och Cristiano Ronaldo att de är ohotat outstanding i den yttersta världseliten! Zlatan 
Ibrahimovic missade en straff och nöja sig med att fortsatt finnas i skuggan av båda dessa. 
I skuggan av en hjärtsjuk Frank Andersson blir det längdhopparen Mattias Sunneborn som 
ersätter Frank i Mästarnas Mästare. Med tanke på att Sunneborn fortfarande är aktiv och tog 
SM-silver i sin gren så sent som förra året så undrar man ju lite vilka kriterier SVT sätter… 
Just Frank Andersson och Mikael Appelgren är dessutom huvudpersoner i de nya och 
riktigt lysande reklamfilmerna för flygbolaget Norwegian, just nu aktuella i tv4! 
Johan Glans är även han aktuell i just nämnda kanal där han gör huvudrollen i tv-serien 
Halvvägs till himlen ihop med skåningarna Jan Malmsjö, Anders Jansson och Mikael 
Segerström. Efter endast två avsnitt vågar jag faktiskt påstå att detta blir en humorklassiker! 



Om Lars Winnerbäcks nya platta Hosianna, som släpptes på skivdiskarna i onsdags, 
kommer att bli en klassiker återstår att se. Skivsläppet som är hans första studioinspelade 
album sen 2009 har fått ett snittbetyg på 3,4 av 5 och låter både dovare och allvarligare än 
tidigare alster. Märkligt nog låter han mer och mer som Lundell eller det är kanske tvärtom… 
Bästa spåret: Gå med mig vart jag går – en duett ihop med ingen mindre än Thåström! 
Den 31 oktober besöker Winnerbäck Malmö Arena, men det blir även en hel del artistbesök 
söderöver under hösten. Hep Stars uppträder i Vellinge den 3 oktober, Mikael Ramel & 
Mikael Neumann i Församlingshemmet den 6 oktober, Andreas Lundstedt håller föredrag på 
biblioteket den 14 oktober, Lill-Babs & Sven Melander gästar Söderslätts Musikkår den 27 
oktober, Riffet har sin höstfest i Parken den 9 november med Sticky & The Bombs och 
slutligen uppträder Py Bäckman & Janne Bark i Parken den 30 november. Det är mycket nu! 
Redan ikväll är det dock Trelleborgspremiär för Southern Band som är huvudattraktion på 
Riffets Tre Akter med temat Blues. Southern Band består av Rickard Harletun och Lasse 
Eriksson från So What, Mats Ohlsson fån Shamrock samt Jocke Magnusson. 
Till sist: Borlängegruppen Sugarplum Fairy har förlorat sin trummis. I tisdags förlorade 
Kristian Gidlund den tuffa kampen mot sin cancer. Kristian blev bara 29 år gammal. 
Allra sist: Att äta buffé är ganska vanligt förekommande på våra restauranger, men nu 
kommer även konceptet med alkoholbuffé. Inträdet är 50 euro (drygt 400 SEK) och för det får 
du dricka så mycket alkohol du vill. Och ja, restaurangen ligger mycket riktigt i Finland! 
 
Tre klassiska låtar med Little Gerhard från Söderslätts Countryfestival:  
 • What you’ve done for me – (1958) Genombrottslåten skrevs av Burton/Pincus. 

• Buena Sera – (1958) Louis Primas låt från 1956 gav Gerhard sin första guldskiva! 
• Den siste Mohikanen – (1961) Den tyska originaltiteln Da sprach der alte 

Häuptling (der Indianer) gjordes av Gus Backus 1960. 
 

 

  

 

En träff med rocklegenden Little Gerhard backstage på Söderslätts Countryfestival! 

54 år tidigare var Gerhard med om ett historiskt tvårockkungamöte när han träffade Elvis 
Presley i Bad Neuheim i Västtyskland. Little Gerhard var på turné och Elvis gjorde lumpen… 

     
                                                                           Foto till vänster: Niklas Månsson  

 


