
Trelleborg fredagen den 10 december 
 
Snön har fortsatt att falla över slätten under den gångna helgen och ordet trafikkaos fick 
nästan samma dignitet som gjorde Karsten Erichs i Radio Malmöhus rikskänd för mer än 30 
år sen. Något som för övrigt gav Katastrof-Karre Stora Journalistpriset 1980. 
Att bilars framkomlighet  försvåras av snön är ganska självklart, men att den lamslår i 
princip hela järnvägskommunikationen är för mig en gåta. 
Redan 1971 skrev Stefan Demert den svenska texten till den amerikanska folkvisan Freight 
train som på svenska fick namnet Till SJ, i protest mot SJ:s nedläggning av järnvägar. Nästan 
40 år senare känns den högaktuell igen efter all snökaos med inställda och försenade tåg: SJ, 
SJ gamle vän. Märkligt att du lever än. Men du ser rätt krasslig ut, snart hörs ditt sista tut… 
Idag är det Nobeldagen då Nobelpriset delas ut i Konserthuset i Stockholm med efterföljande 
bankett i Blå Hallen i Stockholms stadshus och dans i Gyllene Salen. Vågar man i dessa tider 
skriva att Kungen kommer utan att det ska misstolkas… 
Redan i tisdags delades dock Svenska Dagbladets Bragdguld välförtjänt ut till Stafettlaget i 
längdskidåkning med Daniel Richardsson, Johan Olsson, Anders Södergren och Marcus 
Hellner för OS-guldet på 4x10 km i Vancouver. Juryns motivering var: "För OS-guldet, en 
efterlängtad bragd, byggd av fulländat taktiskt lagarbete och segervilja". 
FC Köpenhamn är vidare i till sextondelsfinal i Champions League efter att i tisdags ha 
slagit Panathinaikos med 2-0. Dansk dynamit håller hög Europaklass, heja FCK! 
Nästa års allsvenska serieprogram är klart och det blir ett tufft derby redan i premiären den 3 
april då svenska mästarna Malmö FF kommer på besök till Vångavallen. 
TFF har annars dammat av Evert Taubes gamla slagdänga Frithiof & Carmencita i väntan 
på att Tom Prahls tänkta tangokavaljerer till nyförvärv ska dyka upp från Argentina. 
TA-cupens slutspel avgjordes igår där Gylle förlorade sin kvartsfinal mot BK Näset med 0-2 
och ska man vara ärlig var man aldrig riktigt nära. IFK Trelleborg och FC Trelleborg möttes i 
finalen som blev en tuff drabbning, dock inte resultatmässigt där IFK vann med hela 7-2. 
Själv satt jag i speakerbåset och var DJ med Rock & Boll under och mellan matcherna… 
Mycket kvällsjobb denna vecka med andra ord. I tisdags var det Jul-Kryzz på Idala Gård 
och i onsdags var det säsongsavslutning för Music Quiz på Tre Lyktor. Det blev tufft i 
resultatlistan där det endast skiljde 3,5 poäng mellan första och sjunde plats. Vinnare blev 
Totte, Z & Tommy på 59,5 p före Thomas & Pia på 59 och med Niklas & Lasse på 
tredjeplatsen med 58,5 p. Music Quiz är tillbaka den 19 januari. Nytt Jul-Kryzz på tisdag! 
I kväll avgörs finalen för årets Idol i Globen. 29-årige Jay Smith från Helsingborg är stor 
favorit och efter att ha sett hans framförande av Metallicas Enter sandman förra fredagen är 
det bara att kapitulera. Det måste ha varit det bästa framförande jag sett i Idol genom alla år! 
Inte konstigt att tv4 valde att se mellan fingrarna gällande Jays drogpåverkan tidigare i höst, 
utan honom hade årets finalfält varit minst sagt tunt.  
Jag hyllade tidigare i höst Robert Gustafsson som Sveriges roligaste man, men när det gäller 
dansbandet Rolandz är det verkligen ingen höjdare. Pinsamt är bara förnamnet!  
Årets bästa jullåt har gjorts av Coldplay. Lyssna på låten Christmas lights, den är lysande!  
Veckans läcka: Julian Assange och Wikileaks hot om publicering av kvartsmiljonen 
hemligstämplade dokument har i veckan fått makthavarna runt om i världen att sätt kaffet i 
halsen. Där kan man prata om kärringsladder i megakolossalformat! 
Veckans Hälge: - Först skrämmer dom skiten ur en och sen säljer dom det på burk! 
 
Tre personliga favoriter med John Lennon: 

• Woman – Underbar låt från sista plattan Double Fantasy 1980. 
• #9 Dream – Fanns med på plattan Walls and Bridges från 1974. 
•  Happy X-mas (War is over) – Julsång men också protest mot Vietnamkriget 1971.  



 
 

Min hyllning till John Lennon under 
Music Quizen på hans dödsdag i  
onsdags var tydligen så gripande  
att några av quizdeltagarna föll  
i gråt under minnesstunden… 

 
 
 


