Trelleborg onsdagen den 23 december
Idag är det dan före dan och det innebär även den första vita julen på många år om man nu
räknar i sammanhanget snö. Även den efterlängtade julefriden är på ingång efter all stress,
stoj och stök med god mat, klappar och familjesamkväm. Det är som Arne Weise brukade
säga när han tände ljuset strax innan Kalle Anka; att nu är allting precis som det ska!
I Trelleborgs Kommun hade man inte budgeterat med snö i år så nu är det minus i kassan.
Tänk så det kan bli när det snöar lite i palmernas stad, för det är väl inte fel på budgeten…?
Trelleborg var även destination i På spåret i fredags. Det gick dock ända tills sexpoängs
nivån innan jag kunde vart vi var på väg, man blir ju som sagt inte profet i sin egen stad…
GM:s försäljning av Saab känns snart som en långdragen dokusåpa, men det är kanske inte
så konstigt eftersom intressenten Spykers huvudägare också är upphovsman till Big Brother.
Till våren kommer Femman att visa programmet Hur länge kan du vara kvar i en Saab 9-5?
En annan dokusåpa… Anna Ankas jul på tv 3 måste vara ett av de allra sämsta program som
någonsin sänts! Kändisdjungeln blev med ens förstklassig underhållning…
Den nya storfilmen Avatar räknas bli en av publikmagneterna på biograferna under
julhelgen. James Cameron som tidigare står bakom publiksuccéer som Titanic och Terminator
har använt stereoskopisk 3D-teknik som kostat 237 miljoner dollar och är därmed även
världens fjärde dyraste film genom tiderna. Dyrast? Pirates of the Caribbean – Vid världens
ände, den kostade inte mindre än 300 miljoner dollar att färdigställa!
Något billigare har nog fortsättningen på trilogin Noll tollerans, Livvakterna och Den tredje
vågen varit att spela in. Johan Falk i Jakob Ekelunds tolkning har fått nytt liv i sex fristående
filmer där i alla fall de tre första håller klar Beck-klass!
Den 32-åriga skådespelerskan Brittany Murphy avled i söndags. RIP Brittany!
De båda Idolfinalisterna Erik och Calle släppte sina debutplattor lagom till julrushen i
början av veckan. Kritikerna var dock inte nådiga och sågade de bådas alster längs med
fotknölarna. Det är nu det verkligen börjar, välkomna till den krassa verkligheten grabbar!
Årets bästa julskiva: Tony Carey – Christmas hymns. Jag är varken religiös eller speciellt
kyrklig av mig men Careys platta berör på ett sätt så att man nästan känner andlighet!
Den en gång så framgångsrike musikproducenten Phil Spector är för alltid förknippad med
julplattan A Christmas gift for you med jullåtar från Ronettes och Crystals. Spector själv fyller
70 år på annandag jul, men det får han fira i fängelse efter att han fällts för mordet på Lana
Clarkson tidigare i år. Upplagt istället för Weeping Willows jullåt Christmas in prison…
Samma dag är det fem år sen tsunamin drog in över Thailand. En jordbävning utanför
Alaskas kust mätte 9,2 på Richterskalan och skapade den flodvåg som dränkte 300 000
människor varav 543 svenskar. Många av oss hade någon släkting eller nära vän som var med
när det hände. På lördag tänder vi ljus för alla de som försvann i katastrofen.
Zlatan blev faktiskt världsmästare i lördags efter att hans Barcelona till sist vunnit även
klubblags-VM i en gastkramande match. Med endast två minuter kvar av ordinarie tid
kvitterade Barca och sen var det Lionel Messi som avgjorde i förlängningen, vem annars…
Vinsten innebar en sjätte titel för världens bästa lag under en och samma säsong!
Samme Messi blev även senare i veckan helt rättvist vald till världens bäste fotbollsspelare!
Det är inte alla sponsorer som hoppar av från Tiger Woods. Viagra har tagit fram sin nya
kollektion Tiagra som man hoppas få draghjälp med av slogan som När 18 hål inte är nog…
Till sist: En riktigt God Jul! Krönikan är tillbaka redan på Nyårsafton då 2009 summeras!
De bästa jullåtarna… ever!:
• Pogues & Kirsty MacColl – Fairytale of New York (1987)
• Ulf Lundell – Av himlen sänd (1997)
• Nat King Cole – Christmas song (1961)

