Trelleborg fredagen den 30 november 2012
I morgon skriver vi den 1 december i almanackan vilket innebär att vi går in i den första
vintermånaden av de tre. Datumen innebär även att det är hög tid att byta till vinterdäck då
lagen om vinterdäck vid vinterväglag träder i kraft. Vi hoppas dock att snön låter vänta på sig.
Första advent på söndag betyder Julskyltning! Förra året fick den ställas in när SMHI
utfärdade en klass 3-varning för stormen Berit, som sen tog det mesta med sig på sin väg. I år
har även Trelleborgs Lucia blåst bort då man inte fått fram tillräckligt många kandidater.
Istället lånar man in S:t Nicolai flickkör som får sprida ljus och värme på sin väg mot julen.
Vem blir då Årets Lykttändare i Trelleborg… Jag har tidigare föreslagit handbollsspelaren
Andreas Nilsson som i somras fick ett OS-silver, men även Benny Hult från X-factor och
golfaren Peter Hanson är klart aktuella efter att ha satt Trelleborg på kartan under året! Eller
Kerstin Biärsjö på Hallongården i Bodarp, som just nu är aktuell i Sveriges skönaste gårdar…
Att advent betyder ankomst var en av nötterna som de tävlande i Jul Quiz till sjöss fick bita i
förra fredagen. Mer än hälften av lagen hade rätt på just den frågan och rent allmänt var
kunskaperna goda även när det gällde att klura ut både julmusik och julbilder. Vinnare på 70,5
poäng blev lag Pussycats med Christel Mårtensson, Kenneth Nilsson och Kristina Ponton,
men segern var bara med en halv poängs marginal före lag Lisa Leijon United…
På hemvägen blev det traditionellt julbord och kvällen avslutades i baren med att se X-factor
där Benny Hult sjöng Simply Reds If you don´t know me by know och Bon Jovis Bed of roses.
Även om han haft bättre dagar så räckte det för att gå vidare och efter ikväll är de bara tre…
X-factor hinner knappt avslutas innan det är dags för nästa musikevenemang i form av
Melodifestivalen! I veckan offentliggjordes samtliga deltagare och det som drog mest
publicitet var återföreningen av Army of Lovers, med den kungliga hovleverantören Camilla
Henemark i spetsen, samt gubbrockskonstellationen Black Sheep Boys med Tommy Körberg
och hans vänner Johan Rabaeus, Claes Malmberg och Mats Ronander! Men även namn som
Ralf Gyllenhammar (Mustasch), Joacim Cans (Hammerfall), Louise Hoffsten, Caroline af
Ugglas och Amanda Fondell utlovar att det blir en hel del rock & roll i schlagerträsket!
Magnus Uggla har deltagit i Melodifestivalen två gånger (1979 och 2007) men har aldrig
lyckats särskilt bra. Annat är det när det gäller att stärka varumärket, då är Uggla i särklass! I
förra veckans avsnitt av Så mycket bättre stal han på nytt showen genom att berätta för Sylvia
att hon var hans våta dröm sen mitten av 70-talet och det var förstås ingen tillfällighet att han
sa det, med tanke på att där bara är två månader kvar tills hans premiär på en ny krogshow…
Sylvia bjöd på sambadans men det blev ingen succé bland deltagarna då Uggla inte dansar
nykter och Olle Ljungström helst inte dansar alls. Däremot framförde Olle en version av
Eviva España i marschtakt som passade perfekt till just wienerschnitzel… Jawohl!
Bragden i Berlin där det svenska fotbollslandslaget fick 4-4 mot Tyskland finns med bland
tipsen inför tisdag då Svenska Dagbladets Bragdmedalj delas ut för största idrottsbragd 2012.
Favoriter är dock Lisa Nordén, Max Salminen & Fredrik Lööf och det Svenska landslaget i
handboll som samtliga tog medalj i OS i London i somras. Även Zlatan finns med som
underdog i spekulationerna och han har faktiskt lägre odds än sitt eget fotbollslandslag!
I lördags var det dags för ett nytt 4-verkeri med två mål och två assist i matchen mellan PSG
och Troyes. Zlatan leder därmed den franska skytteligan på sina hittills 12 gjorda mål!
Något Augustpris blev det dock inte för honom och hans vapendragare David Lagercrantz
gällande boken Jag är Zlatan Ibrahimovic. Istället var det Ingrid Carlberg som tog hem priset
med boken om Raoul Wallenberg; Det står ett rum här och väntar på dig.
David Lagercrantz kommer för övrigt att gästa Parken i Trelleborg den 13 mars nästa år för
ett föredrag i Trelleborgs Företagarklubbs regi där jag själv står som arrangör. Det ska bli kul
att höra lite anekdoter runt boken om Sveriges största fotbollsspelare någonsin!

Anekdot eller inte… så här ska Larry Hagman ha sagt i en av sina sista intervjuer; När jag
dör vill jag bli mald och utlagd på ett fält där de ska plantera marijuana. När man skördar
kan man göra en stor kaka av mig där alla kan få vars sin bit! Larry Hagman som spelade JR
Ewing i Dallas dog i lördags morse efter en lång kamp mot sin strupcancer, 81 år gammal.
Olov Svedelid som skrev böckerna om Roland Hassel dog redan 2008 vid en ålder av 76 år.
Mellan 1986 och 2000 spelades elva filmer in med Lars-Erik Berenett som Hassel. Den tolfte
som i förra veckan släpptes på DVD är dock inte ens värd namnet! Hassel – Privatspanarna,
handlar om Hassel som pensionär och en grupp privatspanare som gör en rekonstruktion av
skotten på Sveavägen 25 år efter mordet på Olof Palme. Olov Svedelid lär rotera i sin grav!
Däremot är filmserien om Johan Falk inte dum alls! Efter premiären med Noll tolerans 1999
och uppföljarna Livvakterna och Den tredje vågen har man nu avverkat ytterligare elva. Den
8 februari släpps den sista av de tolv filmerna med namnet Kodnamn Lisa, det blir spännande!
Victoria Silvstedt gästade Hellenius Hörna i söndags och visade då att hon inte bara är en
dum blondin. Där finns varken hiss, höns, indianer eller ens den minsta kanot i den hamnen!
Detsamma gäller de två trelleborgare som i flera år förföljt och trakasserat artisten
Andreas Wistrand, känd från både Melodifestivalen och på Palmfestivalen. I programmet
Stalkers i TV3 i onsdags försökte Hasse Aro konfrontera de båda, men resultatet blev inte
särskilt lyckat! Nej, att sätta Trelleborg på kartan behöver ju inte tvunget resultera i att man
blir kandidat som lykttändare, speciellt inte när ljuset redan är tänt men ingen finns hemma!
Till sist: Ulf Elfving och Jimi Hendrix fyllde båda 70 år i tisdags! Skillnaden mellan de båda
är att Hendrix dog redan vid 27 års ålder och att Elfving fortfarande tror att han är just 27…
Tre blodtörstiga låtar med tanke på att vargen siktats i Smygehamn:
• Var e vargen? – Singel med Thåström & Imperiet från 1986.
• Run with the wolf – Andra spåret på Rainbows platta Rising från 1976.
• Hungry like the wolf – Singelspår från plattan Rio med Duran Duran anno 1982.

What time is it? It’s Zeppelin-time!!!

