
Trelleborg fredagen den 29 november 2013 
 
Nattfrosten gjorde sitt riktiga intåg i veckan och med det fick alla morgontidiga bilister leta 
upp den förhatliga isskrapan som sen sist det var aktuellt haft en ordentlig Törnrosasömn, 
underst i högen av alla bra-att-ha-saker i bilens handskfack, eller ännu värre… i bagaget! 
På söndag går vi in i december månad och då är det även Den första advent och traditionell 
julskyltning. Som jag nämnde i min förra fredagskrönika så brukar jag inte ha rätt gällande 
vem som blir Årets Lykttändare. Få se om det går bättre i år då jag gissar på Trellebelle 
Ukulele Orchestra, som verkligen satt sitt avtryck i musikvärlden genom sina spelningar i 
Liverpool och den klassiska klubben The Cavern, där The Beatles en gång var husband! 
Om Trellebelle lyckas med bedriften att bli lykttändare så blir det gruppens andra utmärkelse 
på drygt en vecka eftersom man förra torsdagen fick Trelleborgs Allehandas Kulturpris för 
2013 och som lök på laxen gav man även ett fantastiskt framträdande på Trelleborgsgalan! 
Det gjorde även Sarah Dawn Finer som så sent som förra året var julvärd i SVT. Även i år 
blir det en kvinna och även i år hämtar man någon från med erfarenhet från Melodifestivalen. 
Petra Mede var nämligen värd för hela ESC-finalen som sändes från Malmö i våras. Petra blir 
även den trettonde julvärden sen starten 1959 då Bengt Feldreich höll i tändsticksasken. 
I veckan avslöjades namnen på artisterna i just Melodifestivalen 2014 och det blev välkända 
schlagernamn som Alcazar, Sanna Nielsen, Shirley Clamp, Linda Bengtzing, Yohio, Martin 
Stenmarck samt Helena Paparizou som 2005 vann ESC för Grekland med My number one! 
En annan långkörare i SVT är Julkalendern som på söndag har premiär för sin 54:e upplaga 
i form av Barna Hedenhös uppfinner julen. I rollerna hittar vi namn som Fredde Granberg, 
Sissela Benn, Björn Gustafsson och Sten Ljunggren, men även Mirjam Kjellman. För 16 år 
sen var det hennes pappa, den forne trelleborgaren Björn Kjellman, som hade huvudrollen i 
julkalendern Pelle Svanslös är dessutom en av de bästa julkalendrarna genom tiderna! 
Julkalendern brukar ha bra tittarsiffror i inledningsprogrammet och det samma gällde även 
för På spåret med Kristian Luuk och Fredrik Lindström, som i fredags hade premiärsiffror på 
hela 2 548 000 tittare! Tv4:s stora barnunderhållning Idol fick nöja sig med 1 085 000. 
Ikväll går Idol in i semifinalomgången med tre deltagare kvar. Det blir antingen Kevin 
Walker eller Elin Bergman som kommer att missa finalen. Erik Rapp är helt enkelt för bra! 
Den som garanterat finns med i finalen är Robbie Williams, dock bara som gästartist… 
Senast jag var i Parken i Köpenhamn var i somras och då var det just nämnde Williams som 
uppträdde inför utsåld arena. Riktigt lika mycket folk var det inte när vi var där med TFF i 
söndag, som avslutning för alla ideellt jobbande krafter, men drygt 14 000 åskådare fick ändå 
se FC Köpenhamn piska Viborg med 4-1 i en klart underhållande match. Bertil Olsson, som 
var arrangör för resan, tog oss dessutom med in i viplogen där vi fick träffa klubbens stora 
brasilianska stjärna Claudemir, som för kvällen typiskt nog var avstängd. Vi fick dock se 
svenskarna Johan Wiland, Pierre Bengtsson och Olof Mellberg spela! 
Tyvärr gick det inte lika bra i onsdagens Champions League för FCK där det blev stryk med 
3-1 mot Juventus. Nu är chansen till vidare avancemang i princip bara teoretisk… 
När det gäller min nya arbetsgivare Trelleborgs FF så börjar sakta men säkert truppen för 
2014 formas. Efter Jonathan Åkerman och Tobias Mattsson blev i veckan Zoran Jovanovic 
och Anes Mravac nästa två spelare att skriva kontrakt med TFF. Dessutom fortsätter Jimmi 
Olsson som assisterande tränare till Conny Karlsson. Conny är just nu på tränarkurs ihop med 
Henke Larsson. Samme Henke som för övrigt är aktuell som Falkenbergs nya tränare. 
Vem som tränar guldlaget Malmö FF nästa år återstår dock att se eftersom Rickard Norling 
helt plötsligt och överraskande sa upp sig i onsdags. Affären Norling-MFF luktar begraven 
hund och är oerhört dåligt skött av båda parter efter en turbulent höst som ändå slutade i guld. 
Vem som ska ta guld i TA-cupen får vi se först nästa torsdag då finalerna spelas på Södan. 
Hittills är IFK Trelleborg, Pelister, Svedala och Skabersjö finalklara och i morgon blir det 



ytterligare fyra lag. För TFF väntar en tuff grupp med Vellinge FF, ÖT Smygehuk FF, FK 
Behar och… Gylle AIF! Klockan 12.15 ska jag vara på plats för då möts TFF och Gylle!! 
Jag ska visserligen sköta musiken under torsdagens TA-cupfinaler för fjärde året i rad, men 
det räknas inte riktigt med tanke på att jag redan ikväll gör min allra sista spelning som DJ 
någonsin. Karriären som startade på Bunnies Disco Club den 31 oktober 1982 avslutas ikväll, 
drygt 31 år senare på samma klubb där det en gång startade. Klockan 22.00 drar vi igång och 
jag har min gode vän och kollega Peter CC som sidekick under kvällen! Vi kommer dock bra 
att spela den musik som en gång i tiden spelades på Bunnies, alltså 1978-84. Välkomna!!! 
Ulf Lundells hit Oh la la, jag vill ha dig finns med på kvällens spellista och den nyblivne 64-
åringens 25:e studioinspelade platta Trunk släpptes faktiskt så sent som igår. Även en färsk 
intervju finns att ta del av i nya numret av Café, där Uffe talar ut om sin relation till alkohol, 
sin 27 år yngre kvinna samt till sin svärson Mikael Persbrandt! Biljetterna till den exklusiva 
konsert han ger på Berns i Stockholm den 1 december såldes dessutom slut på sju minuter!!  
Ännu snabbare gick det när humor-ikonerna Monty Python släppte biljetterna till sin nya 
show på Londons O2-arena i juli. Efter 43,5 sekunder var biljetterna slut och nu meddelas det 
att man kör ytterligare fyra shower av One down – five to go, som syftar på att en av de sex 
medlemmarna, Graham Chapman, gått bort och att alla de andra nu passerat 70-årsträcket… 
Ulf Dageby fyller 70 först i maj nästa år och Nationalteaterns frontman var huvudperson i 
lördagens avsnitt av Så mycket bättre, det klart bästa efter Ken Rings program. Visserligen så 
saknades Livet är en fest, Jack the Ripper, Bängen trålar, Speedy Gonzales och Vi fortsätter 
spela rock & roll men Ebbot Lundbergs version av Barn av vår tid blev verkligen grädden på 
moset i ett härligt avsnitt. I morgon sänds det näst sista programmet och då är det Agnes dag. 
 

Tre favoritlåtar från min första spelning på Bunnies Disco Club den 31/10 1982: 
 • Rosanna – Toto   

• Cat People (puttin’ out fire) – David Bowie 
• Bara älskande sårar – Dan Hylander & Raj Montana Band 

 

 
Here We Go! I söndags var vi med Bertil Olsson på Parken i Köpenhamn och såg FC 

Köpenhamn mosa Viborg FF med 4-1!      



                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


