
Trelleborg fredagen den 16 november 2012

Med 38 dagar kvar till jul går vi nu in i en intensiv period där den så kallade julstressen står 
för tröskeln. För att elda på det hela ordentligt tänkte jag faktiskt besöka Skandinaviens största 
shoppingcenter Emporia till helgen. Shoppingcentret med en yta på cirka 93 000 m², fördelat 
på tre shoppingplan plus ett öppet takplan med trädgård på cirka 27 000 m², öppnade i slutet 
av oktober med över 200 butiker och restauranger strax intill Malmö Arena i Hyllie. Risken är 
väl ganska stor att det blir både en och annan julklapp som kommer att inhandlas just där!
Vad som blir Årets Julklapp vet vi först på onsdag då HUI (Handelns Undersöknings Institut) 
presenterar då något som är en nyhet, har högt försäljningsvärde eller/och representerar den 
tid vi lever i. Enligt oddsen är hörlurarna knapp favorit före en smartphone. 1988 fick 
bakmaskinen den åtråvärda titeln och sen dess har vi haft såväl filmkamera som wok, mössa 
och spikmatta innan den färdigpackade matkassen blev den ultimata julklappen i fjor.
Att få vara Årets julvärd i Sveriges Television under julafton är även det ett åtråvärt 
hedersuppdrag. Efter 30 år med Arne Weise har det sen 2003 varit varannan damernas ända 
fram tills i fjol då André Pops avlöstes av Kalle Moraeus. Med andra ord var det i år upplagt 
för en kvinna och det blev självaste Sara Dawn Finer som får äta julaftonsgröt på tv-huset!
Själv hade jag efter Fotbollsgalan i måndags nästan hoppats på att det skulle bli Pia 
Sundhage. Förbundskaptenen för våra damer var nämligen galans stora behållning när hon 
med sin gitarr drog en underbar version av Bob Dylans The times they are a-changing! 
När det gäller Zlatan så förändras dock ingenting och den sjunde inteckningen i Guldbollen 
som Sveriges bästa fotbollsspelare kvitterades på nytt ut på galan. Dessutom blev Ibra utsedd 
till Årets anfallare och fick sitt volleymål mot Frankrike i EM framröstat till Årets mål.
Utomjordingen nöjde sig dock inte med bara det… Först slog han in premiärmålet till 1-0 på 
Sveriges nya Nationalarena Zlatan Are… eh förlåt Friends Arena i den 19:e minuten, och efter 
att England haft ledningen i paus, så var det bara Zlatan show i den andra halvleken! En 
kvittering på halvvolley följdes upp med ett läckert frisparksmål för ett komplett hattrick till 
3-2. I det momentet var vi väl alla fullt nöjda men inte Mr Z som skulle fullborda kvällen med 
ytterligare ett mål. På övertid satte han en tekniskt fulländad bicykleta från 25 meter, ett mål 
som i alla fall jag nog aldrig tidigare sett maken till och jag ryser fortfarande!!
Revanschen från den 17 maj 1937 då Sverige förlorade sin invigningsmatch på Råsunda mot 
just England med 0-4 är därmed också fulländad!
Fulländad kan man också kalla den film som nu kommit fram i ljuset och som visar hur de 
två höga SD-partitopparna Erik Almqvist och Kent Ekeroth gör rasistiska och sexistiska 
uttalanden, samt hur man hamnar i bråk beväpnade med järnrör och ljuger för polisen. 
Normalt sett skulle väl en politiker gjort allt för att stoppa en sådan komprometterande film, 
men den är faktiskt både filmad och utlagd på nätet av dem själva! Tänk om alla kriminella 
kunde filma sina egna brott och lägga ut dem på Youtube, så mycket besparingar som Polisen 
kunde gjort! Handlingarna i filmen bevisar bara att Sverigedemokraternas strategi är lika 
hållbart som ett korthus, och att Almqvist och Ekeroth är två fullständiga superidioter!
Om SAS är ett korthus eller ett pappersplan på väg att krascha ner i skräpkorgen lär vi med 
allra största säkerhet få reda på inom kort. Europas punktligaste flygbolag står på randen inför 
en konkurs, något som kan komma att drabba tiotusentals resenärer lagom till jul, men också 
samtliga anställda i den skandinaviska koncernen, där kabinpersonalen nu sägs erbjudas en 
lönesänkning till 80 kronor i timmen! Undrar om det även gäller SAS vd Richard Gustafson?
En kraschlandning blev det tyvärr även för Palmstadens Innebandyklubb som i veckan 
tvingades att lägga ner sitt herrseniorlag och hoppa av spel i division 1, trots att man både var 
obesegrade och favoriter till seriesegern. Men med 800 000 i skulder så handlar det enbart om 
överlevnad, inget annat. Den avhoppade och tidigare ordföranden Lesley Sommer var från 



början nominerad till priset som Årets ledare av Föreningsrådet men plockades snabb bort 
igen av densamma. Jag tror inte att han får priset som Årets kompis heller… 
Många av de aktuella innebandyspelarna har även spelat fotboll i Gylle AIF de senaste åren 
och om nu Gylle inte är världsbäst på fotboll så håller man i alla fall mycket hög klass 
arrangemangsmässigt. Endast tre veckor efter Söderslätts Fotbollsgala hålls Gyllerock i 
Parken i morgon. Samtliga 400 biljetter är slutsålda och under kvällen kommer de fyra 
banden, 69-Hard, Lone Star Band, Frank (tidigare medlemmar från Lovehandles) samt So 
What med projektledare Rickard Harletun själv i spetsen, att spela med start kl.19.30. 
Rock blir det även på söndag då självaste Ulf Lundell uppträder på Malmö Konserthus. Hans 
nya platta Rent förbannat har gått varm i bilstereon de senaste veckorna där låtar som Jag kan 
inte andas här längre, Är vi lyckliga nu? och Mitt ansikte blivit mina nya favoritlåtar!
Bruce Springsteen brukar pekas ut som den amerikanska motsvarigheten till Lundell och 
under veckan har rykten om att Bossen på nytt ska vara på väg till våra trakter cirkulerat i 
pressen. Enligt danska BT är ett konsertstopp redan planerat i Danmark under den sista helgen 
i maj, men det som motsäger ryktena är att Bon Jovi befinner sig i Norden samma helg…
Till sist: På onsdag har Celebration Day, den första officiella spelningen med Led Zeppelin 
sen 1980, release på DVD och Bluray. Den legendariska återföreningen från den 10 december 
2007 på O2-arenan i London, till minne av grundaren Ahmet Ertegün på Atlantic Records, 
hade inte mindre än 20 miljoner ansökare till de då befintliga 18 000 biljetterna!

Tre låtar från ovanstående konsert med Led Zeppelin som jag mest ser fram emot:
• Kashmir – Återfinns i original på albumet Physical Graffiti från 1975.
• Since I’ve been loving you – Hämtad från albumet Led Zeppelin III, släppt 1970.
• Rock and Roll – Andra spåret på Led Zeppelin IV eller…  från 1971.    

Jaha, vad får det lov att vara idag?
Några grabbnävar Highway to Hell blandat med ett halvt kilo Stairway to Heaven kanske…?
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