
Trelleborg fredagen den 7 december 2012

Lagom till att vi skulle till att skriva december i kalendern så kom den första snön som ett 
brev på posten! Tanken att byta till vinterdäck fanns för en kort stund under lördagen, men 
försvann i samma takt som nattens minimala snö smälte undan. Istället blev det att ge sig ut i 
den tiogradiga kylan på måndagen och göra det trista bytet. Märkligt att man aldrig lär sig…
Under den gångna veckan har snön ställt till stora problem med mängder av trafikstörningar 
i såväl bil- som tåg- och flygtrafiken, där till och med Arlanda i onsdags ställde in alla flyg 
efter en klass 2-varning. Vi har nu snö i hela landet men hittills har vi på den allra sydligaste 
spetsen kommit ganska lindrigt undan, vi hoppas det fortsätter vara så!
Snön föll även lagom till den första advent och lite otippat blev det Carl Aspegren, arkivarie 
på Trelleborg AB, som fick äran att tända den traditionella lyktan. Inger Hansson, ordförande i 
Kommunstyrelsen, betonade i sitt tal att det var en livsgärning och inget som bara gjorts under 
det gångna året. Detta känns ju väldigt märkligt med tanke på att kriterierna som gällt alla de 
andra 28 gångerna varit att man under året skulle ha satt Trelleborg på kartan…
Det bör dock tilläggas att jag faktiskt tippade Calle som lykttändare redan 2005, efter att han 
skrivit boken De första 100 åren om gummifabriken. Men då blev det istället skådespelaren 
Amanda Ooms som blev utsedd till lykttändare, det enda hon i princip hade gjort för att sätta 
Trelleborg på kartan var ju att flytta hit, väldigt märkligt… men föga förvånande!
Handbollsspelaren Andreas Nilsson förbisågs därmed och inte gick det mycket bättre i 
tisdags då Svenska Dagbladet delade ut det 88:e bragdguldet genom tiderna. Det gick istället 
till triathleten Lisa Nordén som både vann silver i OS och guld i VM. Kanske en fin tröst då 
OS-guldet missades med endast nio tusendelar och efter målfoto. Detta på en sträcka som 
bestod av 1 500 meter simning, 43 km på cykel och avslutande 10 km löpning… Tufft!
Om Benny Hult vinner X-factor-finalen på målfoto ikväll återstår att se. Han lär få en tuff 
uppgift att ta sig an ungdomarna Isak Danielson och Awa Santesson-Sey. Oavsett hur det går 
ikväll kommer den 42-årige kranföraren i alla fall att gästa Trelleborg den 16 december, med 
ett uppträde på Rådhustorget. För mig är han redan en stor vinnare, Benny rules!
Vinnare av TA-cupen i inomhusfotboll blev igår TFF efter finalvinst mot Svedala med 3-2 
efter förlängning. Ett TFF som var riktigt illa ute mot Gislöv redan i kvartsfinalen, där man 
lyckades kvittera till 1-1 med bara minuten kvar och sen vinna i förlängningen.
Den största snackisen uppkom dock redan under förra helgens gruppspel då IFK Trelleborg, 
som var klart för finalspel, förlorade mot det tre divisioner lägre placerade Behar med tarvliga 
1-7! Förlusten innebar att Gylle tappade sin finalplats och att IFK fick ta på sig dumstruten!
Kristian Haynes fanns med men spelade inte i finalspelet. Kanske var detta det sista han 
gjorde i TFF, han är nämligen högaktuell för både Halmstad och Mjällby i Allsvenskan och 
det ska bli intressant att se hur styrelsen tacklar detta! I en intervju i Trelleborgs Allehanda i 
lördags, med Alf Westerberg som snart börjar sitt nya liv i IFK Göteborg efter TFF, framgick 
det med all tydlighet att han och styrelsen hamnat i en rejäl konflikt efter sjukskrivningen i 
våras. Jag tror inte att Bosse Andersson hade helt fel i sina kommentarer i samma tidning…
Just fotboll var Lars-Gunnar Björklunds stora passion! 1969 var det han som startade den 
enorma succén Tipsextra i tv. Att visa utländsk ligafotboll i svensk television var då något helt 
nytt, och just den engelska ligan hade väl aldrig nått sin status utan den sedvanliga 
eftermiddagsunderhållningen på lördagarna under vinterhalvåret. I fredags somnade den 
populära sportkommentatorn in efter en längre tids sjukdom, han blev 75 år gammal…
I den engelska ligan är Londonlaget Queens Park Rangers mitt favoritlag, Tyvärr ligger QPR 
just nu sist i Premier League med bara sex poäng och inte en enda seger på de 15 hittills 
spelade matcher. Dock spekuleras det just om David Beckham som spelarförstärkning!
Beckham fanns 1999 med bland de tre slutkandidaterna till Guldbollen, Ballon d'Or. Han 
slutade då tvåa efter brasilianaren Rivaldo. I år står det mellan Lionel Messi, Cristiano 



Ronaldo och Andrés Iniesta. Den lille argentinaren Messi är med bland de tre för sjätte året i 
rad och kan ta sin fjärde raka titel. Han har gjort 84 mål hittills i år och är med fyra matcher 
kvar bara ett mål efter tysken Gerd Müller, som 1972 satte hela 85 mål i Bayern München.
Året efter debuterade Bruce Springsteen på platta och för att fira sitt 40-årsjubileum som 
skivartist spelar han i både Sverige och Danmark under nästa år! Det blir dock inte klassiska 
Ullevi utan nybyggda Friends Arena i Solna som får äran att ta emot Bossen den 3 maj. Elva 
dagar senare spelar han i Parken i Köpenhamn, men redan nu på onsdag den 12 december gör 
han Jon Bon Jovi, Billy Joel, Paul McCartney, Roger Waters och The Who sällskap för en 
välgörenhetskonsert i New York till förmån för offren efter orkanen Sandy.
Peter Ames Carlins nyutkomna bok Bruce som handlar om människan bakom rockikonen 
Bruce Springsteen finns för övrigt på min önskelista till Jultomten! Bara så ni vet… ;)
Till sist: Veckans Music Quiz på Tre Lyktor hade temat Film & tv och de som var duktigast på 
detta var lag Hasse & Hasse som hade 67 poäng av 75 möjliga! De fantastiskt duktiga 
deltagarna var 70 till antalet, uppdelade i 28 lag och de hade inte mindre än 54,5 poäng i snitt!  
Allra sist: Idag är det bara ett halvår kvar till den femte nollan… shit!

Tre favoritlåtar med Little Richard som i onsdags fyllde hela 80 år:
• Tutti Frutti – Richard Wayne Pennimans första singel från 1955!
• Lucille – Har plagierats av otaliga artister, men originalet från 1957 är bara bäst!
• Keep A-knockin’ – Skrevs sent 1920-tal och fick först 1957 sin rockstämpel.

Eftersom jag var DJ under TA-cupens finalspel för tredje året igår så såg jag alla matcherna 
från speakerhytten. Jag fick dessutom ett trevligt besök av Jörgen Aal Flood till höger och 

Fredrik Winge (bakom kameran) under kvällen! 


