Trelleborg fredagen den 25 oktober 2013
De rödgula löven faller nu snabbt från de allt mer kala träden och virvlar runt i höstvinden.
Den första nattfrosten har redan drabbat oss och natten till söndag övergår vi dessutom till
Vintertid. Tänk vad skönt det ska bli att få tillbaka den timme som bara försvann i slutet av
mars. På söndag kan vi alla ta en extra timmes sovmorgon utan att behöva skämmas!
Det är idag två månader kvar till jul men redan nu står handeln i beredskap med sina fyllda
lager av julsaker och alla tomtar bara väntar på att få bli framplockade. Julmusten har funnits i
butik sen i slutet av september och i veckan hade ICA premiär för sina egna pepparkakor. Jag
hoppas bara att jag slipper höra någon jullåt på radion under ytterligare någon månads tid…
Om lottningen till play-off för Fotbolls-VM i Brasilien nästa år blir en tidig julklapp för Erik
Hamrén återstår att se, Sverige fick nämligen svårast möjliga motstånd, i alla fall på papperet,
och möter således Portugal i Lissabon fredagen den 15 november. Returen spelas på Friends
Arena tisdagen den 19:e i samma månad. Biljetterna till den matchen släpptes i veckan och
50 000 biljetter tog slut på bara 13 minuter! Att Sverige och Portugal möts betyder trist nog
att någon av de båda världsspelarna Zlatan Ibrahimovic eller Cristiano Ronaldo missar VM.
Jag skulle knappast gråta blod om det nu skulle råka bli den sistnämnde…
När Zlatans magiska volleyklack gick mål mot Bastia i lördags satte säkert en och annan
portugis lördagsgodiset i halsen, men än värre skulle det bli! I onsdags satte Ibra inte mindre
än fyra strutar när PSG besegrade Anderlecht med 5-0 på bortplan i Champions League! De
första tre på ortroliga 19 minuter i den första halvleken och minsann om 2-0 målet inte var
ytterligare en klackspark! Folket på den Iberiska halvön är nog inte så kaxiga längre.
Tyvärr lyckades inte TFF med att greppa det sista tunna halmstrået och besegra LB-07 i
måndags. 1-1 betyder att TFF är bortom all rimlig chans att ta kvalplatsen till Superettan när
man i morgon möter Halmia på Vångavallen i årets sista seriematch. Jag hoppas dock att
Anders Grimbergs grabbar kan mobilisera ny kraft för att vinna och ta tredjeplatsen efter
Husqvarna och Oddevold. Det kan ge styrka inför vinteruppehållet och en bra start för 2014.
Vilken tur då att istället Gylle AIF var bäst när det gällde som mest! Efter 2-4 mot Näsby på
Gylle Stadion förra lördagen var det dock inte många som trodde på Gylle, inte heller jag som
i förra veckans krönika skrev: 0-3 krävs i morgon och det känns inte helt troligt. Just 0-3 var
resultatet efter 38 minuter och Gylle hade då gjort samtliga tre mål under de nio gångna
minuterna. När Gylle gjorde 1-4 med två minuter kvar av matchen trodde alla på seger men
det blev 2-4 minuten senare och förlängning. I matchens 114:e minut avgjorde den 43-årige
Patric PG Green med ett lobbskott. Målet som blev matchens sista betydde 2-5 och en
sammanlagd vinst med 9-8! Hjälten PG blev tvåmålsskytt och var även räddare på mållinjen
med 25 sekunder kvar av förlängningen. Att Gylle dessutom lyckades vinna med en trupp på
bara 12 man, där en av dem blev inkallad samma morgon, gör inte det hela mindre heroiskt.
Gylle har skrivit småklubbshistoria igen och man spelar i femman 2014!
Jag både hoppas och tror att Gylles hjältar kommer att få en del ovationer i morgon, då är
det nämligen dags för den tredje upplagan av Söderslätts Fotbollsgala! Själv kommer jag med
andan i halsen eftersom jag är matcharrangör för TFF – Halmia kl. 15.00 på Vångavallen, en
match som för övrigt ingår i själva galabiljetten som bonus! Traditionsenligt kommer jag att
vara konferencier och quizmakare för galan och nyheten för årets Fotbolls Quiz är att en
utvald representant från varje medverkande lag tävlar mot varandra. Första pris är 8 000
kronor som hjälp till ett träningsläger för den vinnande klubben, sponsrad av Here We Go
med Bertil Olsson, som för övrigt även är en av våra hedersgäster. Jag har dessutom sett både
kommunalråd Ulf Bingsgård och kommundirektör Jonas Rosenkvist på deltagarlistan som
representanter för Trelleborgs Kommun, vilket känns fantastiskt trevligt och det höjer
naturligtvis statusen på galan som en av årets största händelser i Trelleborg under 2013!

The Beatles första besök i Sverige 1963 var knappast en av årets största händelser, inte just
då när det hände i alla fall. I onsdags var det 50 år sen som de landade i Sverige och under den
innehållsrika vecka man var här medverkade Beatles bland annat i tv-programmet Drop-In
tillsammans med en då 25-årig Lill-Babs. De fyra engelsmännen var mycket imponerade och
bad att få hennes autograf. När jag under en intervju med Lill-Babs för några år sen nämnde
saken menade hon att det kanske inte varit så märkligt just då, men bara kort efter sitt
Sverigebesök blev ju Beatles det största namnet i popvärlden! Lill-Babs sa även att hon tyvärr
aldrig bad om deras autografer och att det fortfarande retade henne. Marknadspriset på de fyra
namnteckningarna tillsammans ligger idag nämligen på uppemot 100 000 svenska kronor!
Just Lill-Babs var med under den allra första säsongen av Så mycket bättre. I morgon är det
premiär för den fjärde säsongen och då medverkar Agnes, Ulf Dageby, Lill Lindfors, Ebbot
Lundberg, Bo Sundström, Titiyo och Ken Ring. Inspelningen som pågick under nio dagar
startade den 8 juni 2013 på pensionatet Grå Gåsen beläget i Burgsvik på södra Gotland.
Till sist: Idag är det lönedag! En märklig känsla, den har jag inte haft sen juli 2004…
Allra sist: Idag fyller min mormor Elsa inte mindre än 95 år! Tänk så mycket hon fått
uppleva under sitt friska liv, när hon föddes 1918 var precis Det första världskriget slut! Stort
GRATTIS på din stora dag mormor, vi firar dig på söndag! J
Tre favoritlåtar och tolkningar från tidigare säsonger av Så mycket bättre
•
•
•

Det hon vill ha (2010) Plura tolkar Christer Sandelin
Just nu (2011) Laleh tolkar Tomas Ledin
Här kommer natten (2012) Miss Li tolkar Pugh Rogefeldt

Tre generationer med mormor till höger. Bilden togs i Gislöv för några år sen.
Foto: Willy Kronström

