Trelleborg fredagen den 3 december
Den tidiga snön ställer till kaos och oreda här nere i söder och mängder av planerade
evenemang har hastigt fått ställas in. Ett av dem är det Jul-kryzz som jag skulle haft i veckan
på Idala Gård. Nu återstår det att se hur vädret blir på tisdag då nästa kryzz är planerat…
En inställd spelning är ju också en spelning, som Ulf Lundell uttryckte det en gång.
Jag hoppas dock att det uttrycket inte längre gäller eftersom Uffe ska ut på konsertturné med
sitt band under nästa år. Den 18 februari har man premiär i Luleå och exakt en månad senare
når man Malmö Konserthus. Janne Bark lär vara en av bandmedlemmarna under turnén.
Tänkte på låten Snön faller och vi med den när jag stöp som klubbad säl i halkan i onsdags.
Om lokalpolitikern och Socialdemokraten Sten Björk med sitt vita skägg påminner om en säl
eller en valross ska jag dock låta vara osagt. Han blev i alla fall eftermiddagens stora
överraskning när årets lykttändare blev utsedd under adventssöndagen. Hans miljöarbete inom
kommunen var motiveringen till utnämningen, men det muttrades en hel del bland den frusna
publiken om att priset var plåster på såret för sossarnas urusla valresultat tidigare i höst…
Gylle slog det fyra divisioner högre liggande laget Höllviken i öppningsmatchen av TAcupen med 3-2 och bäddade för en riktigt trevlig dag i Söderslättshallen. Vinsten följdes upp
med 2-2 mot Smygehuk och 4-2 mot Klagstorp och därmed var Gylle vinnare av sin grupp. På
torsdag spelar man kvartsfinal och oavsett utgången har Gylle överpresterat redan!
Under de 29 år som TA-cupen verkat har Gylle nämligen aldrig tidigare lyckats ta sig till
slutspel. Det närmaste var 1994 då man spelade 2-2 mot självaste TFF som samma år slagit ut
Blackburn ur Uefa-cupen, så det året kan man faktiskt säga att Gylle var bättre än Blackburn!
TFF står över TA-cupen men har i alla fall fått Peter Abelsson att skriva nytt kontrakt.
Efter en makalös uppvisning stod Barcelona som segrare med 5-0 i El Clasico i måndags.
Man fullständigt krossade konkurrenten Real Madrid som i stort såg ut som statister. Canal
Digitals expertkommentator Pontus Kåmark hade bara en sak att säga efteråt: - Jag har aldrig
sett något liknande! Och det är bara att hålla med, Barca är världens bästa fotbollslag just nu!
I morgon invigs Citytunneln i Malmö med pompa och ståt! Artister som Marie Fredriksson,
Ola Salo, Mikael Wiehe, Pauline och Timbuktu medverkar under snövita invigningen.
Nisse Hellberg återförenar dessutom Wilmer X speciellt för denna kväll! Undrar om Wilmer
spelar Möt mig i din tunnel …eh djungel, menar jag.
Invigningskvällen avslutas med att självaste Kung Carl XVI Gustaf inviger Citytunneln.
Om Kungen signerar boken Den ovillige monarken på någon lokal bokhandel i Malmö
innan under dagen har dock inte gått att få bekräftat…
Inte lätt att vara kunglig i dessa dagar. Nu är det drottning Silvias far som synas med lupp av
Kalla Fakta för hans möjliga nazistsympatier under det andra världskriget…
Höjden av ironi: Att möta hemglassbilen mitt i det värsta snökaoset!
Skådespelaren Leslie Nielsen från Den nakna pistolen avled i söndags 84 år gammal. RIP!
På onsdag är det 30 år sen John Lennon mördades utanför Dakota Building i New York där
Mark Chapman höll i pistolen som avfyrade de dödliga skotten. Visserligen är det tema Film
& tv-serier på Tre Lyktors Music Quiz samma kväll, men jag ska nog kunna klämma in en
eller annan Lennonhyllning under kvällen. Om nu inte snön sätter stopp igen…
I morgon går flyttlasset från Fjädervagnsvägen och nya äventyr väntar runt hörnet, eller i alla
fall en knapp kilometer österut. Trots att jag rensat rejält bland alla saker så är det ändå en hel
del som kommer att följa med. Men man heter väl inte Ekorre i mellannamn för ingenting!
Tre julkalendrar jag minns från min tidiga barndom:
• Teskedsgumman – 1967. Den första Julkalender jag riktigt minns… Se bilden nedan.
• Klart spår till Tomteboda – 1968. På den tiden gick tågen även när det var snö!
• Herkules Jonssons storverk – 1969. En saga av och med Tage Danielsson.

Så här såg Sveriges Radios Julkalender ut 1967. Teskedsgumman spelades av den
då 34-åriga Birgitta Andersson och hennes gubbe av Carl-Gustaf Lindstedt.

