Trelleborg fredagen den 18 december
Med sex dagar kvar till julafton så ökar tempot ytterligare. Irritationen stiger och köerna blir
allt längre. Vetefan om inte priserna stiger också! En fröjdefull jul var det väl va…?
Det blir troligen en vit jul i hela landet för första gången på många år. Annars är det mest
nykteristerna som drömmer om en vit jul och vill ha bort den så förhatliga julsnapsen från
julbordet. Som någon sa; Alkoholister och nykterister är det värsta jag vet under julen!
En diskussion uppstod i veckan om jultomtens åtta renar. Någon påstod att rentjurarna
tappar sina horn på hösten medan renkorna behåller sina tills de kalvat på våren. Detta skulle i
så fall innebära att Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner och Blitzen, som
ursprungligen härstammar från dikten A visit from St.Nicholas från 1823, alla är honor.
Kanske inte så märkligt att de behövde hjälp av Rudolf då för att hitta rätt i mörkret!
En riktig Tiger nöjer sig dock inte med åtta, han vill ha ännu fler till sin julkör: Teach me
Tiger, I would kiss you... wa wa wa wah! Show me Tiger I´ll would kiss you… wa wa wa wah!
Expressen citerade Tiger Woods i lördags: – Min otrogenhet har skadat Elin! Nää, menar du
verkligen det! Elin i sin tur tiger och hans svärmor uppges vara ganska putt!
Inte alltid så roligt att få hårda paket! Fråga Silvio Berlusconi som fick en tidig julklapp i
form av en miniatyr av Domenkyrkan i, som krossade hans näsa och slog ut två tänder!
Kommunalrådet Ulf Bingsgård i sin tur blev hotad med att få nacken knäckt av någon
missnöjd antagonist tidigare i år. Förstår inte varför de som bara gör sina jobb ska utsättas för
och hotas med våld. Vi ska kanske börja hota gatumusikanterna också om de spelar fel låtar…
En hotbild finns även ständigt över USA:s president Barack Obama som idag på nytt
anländer till Köpenhamn för att delta i klimatmötet. I vanlig ordning så stänger man
Öresundsbron, i rusningstrafiken 07.30 och 16.30 dessutom, till många pendlares glädje, not!
Krona eller Euro…? Ha, precis som om det skulle vara något att tveka om!
Sedan julen 1970 har SVT sänt jullovsmorgon, men från och med i år är det slut med det.
Vem minns inte barndomens jular med Beppe, Scooby Doo och Trazan & Banarne…
Sveriges nya Idol blev mycket riktigt Erik Grönwall som besegrade Calle i fredagens final i
Globen. Med tanke på hur Erik agerar på scen redan nu så är framtiden så ljus att han får
skaffa sig ett par riktigt bra solglasögon! En duett med flickvännen är på gång också…
Paul McCartney summerar sitt årtionde med att konstatera att vissa saker kanske kunde ha
blivit bättre. Tacka fan för det med tanke på att hans skilsmässa kostade 660 miljoner kronor!
Zlatan gav epitetet Hårda skott i krysset ett nytt ansikte då han stänkte in matchens enda mål
på straff i derbyt mot Espanol i lördagskväll med en välriktad kanon!
Henrik Larsson blir ny huvudtränare i Landskrona Bois nästa år, men helt utan någon
tränarutbildning! Vad ska nu Lars-Åke Lagrell säga om det…?
Tysklands tidigare landslagsmålvakt Jens Lehmann blev pinknödig under matchen förra
onsdagen då hans Stuttgart spelade i Champions League och gjorde sina behov inför alla tvkamerorna. Stuttgart mötte rumänska Unirea, eller var det kanske Urinera de hette…
Äntligen lyckades våra damer vara bäst när det gällde! Att försvara innebandyguldet var
precis vad vi behövde efter alla motgångar på damsidan i såväl fotboll som handboll!
Förstod egentligen Nattvandrarna själva humorn i att instifta en vandringspokal…?
Flowing 2.0 på Colosseum är 50 % tuffare än tidigare! Ronja borde bli sadist på heltid!
Nästa krönika kommer redan på onsdag eftersom fredagen infaller på självaste juldagen!
De tre roligaste julfilmerna:
• Ogifta par. Lorrygängets relationsbaserade film om julfirande med en av världens
bästa filmsekvenser där Johan Ulvesson spelar full tomte!
• Tomten är far till alla barnen. Underbar familjefilm om vad julen kan ställa till med.
• Ensam hemma. Både första och andra filmen är riktigt bra med Macaulay Culkin.

