
Trelleborg tisdagen den 24 december 2013 
 
Idag är det Julafton och med den startar också själva julhelgen. Förhoppningsvis är den stora 
hetsjakten över lagom till Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul för 54:e året i rad. 
I en enkät visar det sig dock att endast 82 procent av de tillfrågade vet varför vi firar jul. Det 
är alltså närmare 1,5 miljoner svenskar som inte har en aning om varför vi firar jul…  
I år är det vad man kallar för arbetarvänlig jul där många av julens helgdagar ligger på 
vardagarna. Detta skapar klämdagar och för de som vill vara lediga från den 21 december till 
den 7 januari är detta perfekt om man bara sparat undan en semestervecka. Själv nöjer jag mig 
med tre lediga dagar och redan den 2 januari börjar marschen mot Superettan för mig och TFF! 
Enligt Svensk Handel så stjäls det för nio miljarder under ett år och allra värst är det inför 
julen då en hel miljard går förlorat på snatterier och svinn. Enligt undersökningen beräknas 69 
procent av det totala svinnet bero på tjuvar. Resterande 31 procent står de egna anställda för! 
De sista julklapparna inhandlades i Trelleborgs City igår där kommersen var i full gång. 
Värst var det faktiskt utanför Systembolaget där det var lång kö bara för att komma in!! 
Julens ädla drycker i all ära men för många är det maten som står i centrum från de allt mer 
dignande julborden. Ett sådant serverades när Trelleborgs kommun förra måndagen bjöd in 
till Parken för de som på något vis gjort Trelleborg förtjänster under året, där jag själv var 
inbjuden i egenskap av ordförande i Trelleborgs Företagarklubb. Årets Lykttändare hade man 
däremot snålat in på och av de åtta musikerna i Trellebelle Ukulele Orchestra hade endast 
Gert Håkansson fått en inbjudan. Om man nu inte har uppfattningen att det är ett one man 
band förstår jag faktiskt inte hur man kan undvika de övriga sju. Uruselt är bara förnamnet!! 
Trellebelle Ukulele Orchestra har haft ett fantastiskt bra år och det fanns faktiskt tre 
representanter från orkestern i det lag som tog hem segern i den gångna veckans Jul Quiz på 
Tre Lyktor. Christer Nimtoft, Lena Westerfors och Ruth Trulsson hade 80 poäng av 95 
möjliga, samma som tvåorna Anders Persson och Sari Soikkeli som satt vid samma bord… 
Enligt många ekonomiska bedömare så serverade Riksbankchefen Stefan Ingves oss Årets 
julklapp när han sänkte reporäntan med 0,25 procent till 0,75 procent. Sanningen är dock den 
att sänkningen görs eftersom man inte är nöjd med varken konjunkturutvecklingen eller det 
allmänna ekonomiska tillståndet i Sverige. Risken ökar därmed för att prisbubblan ska blåsas 
upp ytterligare och att vi husägare ska bli överbelånade… Så God Jul allihop, eller nåt! 
Samma sak gäller i princip för många av de stora fotbollsklubbarna i Europa vars spelare har 
löner med fantasisummor. Den senaste i raden är den bitske uruguayanen Luis Suarez som i 
veckan tecknade nytt kontrakt med Liverpool och har nu en årslön på 6,24 miljoner pund!!  
Tur att det inte rör sig om sådana summor för spelarna i Trelleborgs FF, då hade nog inte 
marknadschefen fått någon julledighet! 19 spelare av 22 är nu kontrakterade efter att Patrik 
Åström, Magnus Andersson, Jonathan Asp, Philip Cascalheira och Tom Fredriksen skrivit på 
i veckan. Nu saknas det bara tre anfallare sen är truppen för 2014 klar. Ja bara och bara… 
Den förre TFF:aren och landslagsmålvakten Andreas Isaksson meddelade i veckan att han 
gärna fortsätter i landslaget. 32-åringen som gör sin andra säsong i turkiska Kasimpasa, har 
hittills spelat 112 landskamper. En annan tidigare TFF:are är den 23-årige vänsterbacken 
Erdin Demir, som numera återfinns i norska Brann. Härom veckan tog Erik Hamrén ut honom 
i det landslag som åker på januariturné. Demir debuterade i landslaget mot Qatar 2012. Vi får 
hoppas att han kommer att tillhöra den nya generation som tar sats mot EM i Frankrike 2016! 
Även U2 fortsätter att turnera och den 6 juli anländer den irländska gruppen till Köpenhamn 
för sin turnépremiär av Elevation tour, som avslutas den 25 augusti på hemmaplan i Dublin.  
En annan stjärna, Bruce Springsteen släpper sitt nya album High hopes den 10 januari! 
På lördag har Stjärnorna på slottet premiär för sin åttonde säsong i SVT. Malena Ernman är 
först ut och följs sen av Claes Månsson, Leif Andrée, Maria Lundqvist och Lasse Åberg.  



En som vi väl aldrig lär få se i den programserien är Agnetha Fältskog, det närmaste vi 
kommer henne är nog den 55 minuter långa engelska dokumentären som sändes på SVT i 
lördags med intervjuer och gamla klipp med bland annat hennes upptäckare Little Gerhard. 
Den rockande samen Sven-Gösta Jonsson slog igenom nästan samtidigt som Gerhard, men i 
den gångna veckan avled han. 1959 hade han sin stora hit med Vid foten av fjället (Jag är 
lapp och jag har mina renar ...). Sven-Gösta Jonsson blev 74 år gammal.  
Även musikern och kompositören Björn J:son Lindh har somnat in. Mest känd är han kanske 
för sitt stycke Brusa högre lilla å tillsammans med Janne Schaffer, men han skrev även 
filmmusiken till Mannen på taket och Jägarna. Björn J:son Lindh blev 69 år gammal. 
Till sist: Inte heller på fredag blir det någon krönika, istället får ni ge er till tåls en vecka då 
det blir en Nyårskrönika med en summering av 2013 på självaste Nyårsafton.  
Allra sist: Härmed vill jag önska alla mina läsare En riktigt God Jul! 
 

Tre personliga favoriter ur den digra katalogen av jullåtar genom tiderna: 
 • Fairytale of New York – The Pogues & Kirsty MacColl (1987) 

• Av himlen sänd – Ulf Lundell (1997) 
• The Christmas song – Nat King Cole (1946)  

 
 

 
 

Den lilla men stilsäkra julgranen är på plats och vaktas av Pluto (Muzze)!  
Nu väntar vi bara in Piff och Puff, och sen är allting som det ska… 

     

                                                                                                                                                                                  
 


