
Trelleborg fredagen den 13 december 2013 
 
Så kom då även den första snön i svansen på stormen Sven i fredags kväll! I vanlig ordning 
var naturligtvis inte vinterdäcken påsatta heller, så bilen fick helt sonika stå under större delen 
av helgen. Snön varade dock inte så länge och redan i söndags eftermiddag var den borta i tö 
och slask och vi fick oss till livs en ny grå och alldeles typiskt skånsk vinterdag! 
Sven hann ändå med en hel del förödelse under sin korta livstid, Sju personer omkom, vägar 
svämmades över, tåg och flyg ställdes in och i Landskrona försvann ett helt kallbadhus! 
I Nikkaluokta i Lappland blåste det inte, däremot visade termometern på minus 40,7 grader!! 
Idag är det Luciadagen med Luciafirande och Luciatåg. Lucia är latin för den lysande eller 
ljusbärerskan och hon föddes i Syrakusa på Sicilien år 283. Efter sin död år 304 blev hon 
martyr och helgon inom den Romersk-katolska och Ortodoxa kyrkan. Vi firar henne den 13 
december och det moderna Luciafirandet är för att skänka lite ljus i en tid full av mörker. 
Det är även fredagen den 13:e idag, den klassiska otursdagen! Myten om den går ända 
tillbaka till 1307 då ett betydande antal ordensmedlemmar från Tempelherreorden blev 
fängslade och avrättade av Filip den IV av Frankrike just fredagen den 13 oktober det året. Så 
akta er för svarta katter som passerar över vägen och för att gå under stegar just idag! 
Idag är det tyvärr även elva år sen som min vän och bastubroder Palle tog sitt liv genom att 
hoppa från ett högt tak i tjugogradig kyla. Även det var fredagen den 13:e… 
Tur och otur brukar gå hand i hand, men om det även gäller Fotbolls VM i Brasilien nästa 
sommar vågar jag inte sia om. Lottningen av gruppspelet hölls i fredags och ett par av 
grupperna ser riktigt tillspetsade ut! Uruguay, England och Italien hamnade i samma grupp 
och i en annan blir det stentufft mellan Tyskland, Portugal, Ghana och USA. Dessutom 
hamnade världsmästarna Spanien i samma grupp som vice världsmästarna Holland och Chile.  
Den 24-årige fotbollsspelaren Kevin Walker blev framröstad som årets Idol i fredags och nu 
börjar den stora dragkampen om guldkalven! GIF Sundsvall vill naturligtvis behålla sin 
mittfältare i jakten efter en allsvensk plats, samtidigt som tv4 vill att han ska delta i Let’s 
Dance. Ja det gäller ju att smida medans järnet är varmt, för vem minns väl egentligen Daniel 
Lindström, Markus Fagerwall, Marie Picasso, Kevin Borg, Erik Grönwall och Jay Smith… 
Vinnarlåten Belong finns redan på Spotify och den kommer säkerligen att toppa singellistan 
redan idag!  Låten är skriven av fyra studenter på musikutbildningen Musikmakarna i 
Örnsköldsvik i samarbete med Idol-jurymedlemmen Anders Bagge och det känns absolut som 
om låten är ganska tillrättalagd för just… Kevin Walker! Fullängdsplattan släpps just idag! 
Den just nu hyperaktuelle Ulf Lundell hamnade etta med Trunk på förra veckans albumlista. 
Det ska bli intressant att se om hans platta kommer att stå sig i julhandeln! 
Årets julskivor består av alster med Loa Falkman, Susan Boyle Malena Ernman, Charlotte 
Perrelli, Kim Wilde och Erasure. Det känns dock som om jullåtarna Jingle Bells, Have 
yourself a merry little Christmas, O Helga natt och White Christmas har snurrat ett par varv 
för mycket utan att nå någon större utveckling från sitt ursprung. De gamla julklassikerna på 
Absolute Christmas från debutåret 1994 känns fortfarande väldigt fräscha i förhållande… 
Spotify har däremot spottat upp sig rejält under 2013 och introducerat katalogerna från såväl 
Metallica som från Eagles och Pink Floyd. I tisdags var turen kommen till ytterligare en 
musikalisk tungviktare, nämligen Led Zeppelin. Då släpptes de två första plattorna från 1969 
och på söndag är cirkeln sluten med nyutgivna Celebration Day! En riktigt bra julklapp, tack 
för den jultomten! Nu saknar vi väl i princip bara Beatles och AC/DC bland de riktigt stora… 
Till sist: I veckan som gick valde Socialdemokraterna i Trelleborg att ta bort oppositionsrådet 
Catherine Persson som förstanamn på listan inför fullmäktigevalet nästa höst. Istället har 
nykomlingen Torbjörn Persson chansen att bli nytt kommunalråd i Trelleborg. I Trelleborgs 
Allehanda gjorde Catherine även följande uttalande: - En majoritet valde förnyelse framför 
kompetens och erfarenhet! Om citatet stämmer så är det ett gigantiskt självmål av 



oppositionsrådet som därmed får bära bitterhetens ansikte och som dessutom ger oss intrycket 
att Socialdemokraternas nya ledare och vårt presumtiva kommunalråd inte är… kompetent! 
Allra sist: Bo Lindblad, grundare av reseföretaget First Class Travel i Höllviken, höll så sent 
som den 7 november ett föredrag i min och Trelleborgs Företagarklubbs regi. I fredags 
drabbades han av en hjärnblödning och i lördags avled han. Livet är inte alltid rättvist… 
 

Tre udda favoriter ur Led Zeppelin-katalogen: 
 • Ramble on – Led Zeppelin II – 1969    

• Since I’ve been loving you – Led Zeppelin III – 1970 
• Going to California – Led Zeppelin IV – 1971  

 

 
 

Pepparkaksbak inför julen 1965… 
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