
Trelleborg fredagen den 15 januari 
 
Den bistra vinterkylan slog den gångna helgen klorna i hela vårt avlånga land och 
köldrekord uppmättes på flera håll med närmare minus 40 grader! Olyckskorparna som 
tidigare kraxat om den globala uppvärmningen såg nu plötsligt en annalkande istid närma sig 
istället. Variation förnöjer ju, som Tiger Woods sa… 
Tiger kan kanske få jobb som bock i Gävle nästa jul nu när de tidigare sponsorerna har 
lämnat honom en efter en. Det gäller ju bara att ha ett brinnande intresse! 
Det behöver tydligen inte vara vilda vargar för att de ska skjutas. Skånes djurpark avlivade 
samtliga 12 vargar i helgen när de rymde ur sina burar. Nu är det Var e vargen på riktigt! 
SAAB = Snar Avveckling Av Bilmärke eller Spyker Avsätter Andra Bud… 
På måndag är det 25 år sen Arlövs stolthet Carl Göran Ljunggren, eller Kal P Dal som han 
var mer känd som, fick en hjärnblödning och dog vid endast 35 års ålder. Visste ni förresten 
att Kalles debutplatta Till Mossan som kom 1977 spelades in live i studio under fem timmar 
och sålde i mer än 100 000 ex. Peps Persson var för övrigt producent!  
En annan skåning fyllde 50 år i tisdags. Robert Prytz, som på sin meritlista har Guldbollen, 
Europacupfinal med MFF, 56 landskamper och en tunnel på självaste Diego Maradona! 
Malmösångerskan Pauline blir Melodifestivalens sista joker. Med tanke på allt 
hemlighetsmakeri som varit runt det hela hade jag faktiskt räknat med att få se Ace of Base, 
Lars Winnerbäck, Roxette eller åtminstone Linda Bengtzing… 
Elvis 75-årsdag firades världen runt i fredags utom i SVT och i Trelleborgs Allehanda… 
Grammisgalan för numera en undanskymd tillvaro eftersom inget tv-bolag vill direktsända 
den ökända firmafesten. Ikväll äger den rum på Münchenbryggeriet för de närmast sörjande. 
Annat var det på den tiden då Fredrik Norberg i Popsicle skapade rubriker med att önska livet 
av Arvingarna genom en bussolycka i direktsänd tv. Året var 1993. 
Idrottsgalan kommer däremot att sändas i tv på måndag. Men med tanke på det usla gångna 
året kunde de kanske fått plats med den i pausen på någon film som dom ändå bryter mitt i… 
På tisdag startar EM i Handboll och kanske kommer årets första svenska sportframgångar 
där. Sverige ska spela mot Slovenien, Polen och Tyskland under fyra dagar och därefter blir 
det antingen fortsatt spel mot en eventuell final eller så ordnar väl Oscar Carlén & Co en ny 
redig fylleskandal och förstör hotellrummet på känt rockmanér. 
Vad som är än värre för fotbollen än huliganer är terrorister! Innan de Afrikanska 
Mästerskapen i Angola ens hunnit starta så besköts Togos landslagsbuss med resultatet tre 
döda och nio skadade. Under sådana förhållanden känns själva idrotten inte så viktig längre… 
Kan inte säga att jag direkt sörjer om den tidigare MFF:aren Joseph Elanga nu inte kommer 
till TFF. Det har alltid varit en strulpelle och jag tror inte det blivit bättre med åren… 
2010 har startat illa för Barca som sent i onsdagskväll blev utslagna ur den spanska cupen. 
Anja Pärsons som OS-hopp pendlar mellan hopp och förtvivlan. Två andraplatser i störtlopp 
och i Super G har blandats med ett fall i slalom. Skadan där gav dock ett glatt besked! 
2009 var kanske inte Sveriges bästa år sportsmässigt men man vann i alla fall VM i 
marginalskatt med 56,7 %! 
4:e upplagan av Music Quiz på Tre Lyktor satte nytt publikrekord i onsdags när temat var 
Svensk Pop & Rock. Segrade gjorde Knatte, Fnatte & Tjatte, mer kända som… Radio Active! 
Ikväll är det biopremiär för Snabba Cash som är baserad på en bok skriven av Jens Lapudis. 
Snabba Cash skulle annars ha varit ett bra namn på SEB:s bonusar, om närmare 2 miljarder! 
 
Kal P Dals höjdare:  

• Till Mossan. Debutplattan från 1977 som enligt Kalle själv ska lyssnas på Full Patte! 
• Knabbar på himlens dörr. En helt lysande cover av Bob Dylan på skånska från 1978! 
• Hur e de nu lilla du. Singel från 1979 hämtad från plattan Rock e nock.  


