
Trelleborg fredagen den 17 december 
 
Inte nog med all snö, nu har det även blivit bitande kallt med ishavsvindar som får de redan 
sex minusgraderna att känna som tjugo! Att det blir en vit jul i år är väl ingen som tvivlar på. 
Bara en vecka kvar till julafton nu och julstressen går in i sitt slutskede. Det är nu vi svenskar 
ska spendera våra 64,7 miljarder på julhandeln, allt enligt Handelns Utredningsinstitut. 
Våra handbollsdamer har presterat handboll på absolut världstopp. Först slog man de 
regerande Europamästarna Norge på deras egna hemmaplan och därefter tog man sig vidare 
till EM-semifinal där man i morgon möter Rumänien. Bragdguldet 2011 är redan inbokat! 
TFF inleder som sagt mot Malmö FF i årets allsvenska premiär men det blir även ett möte 
klubbarna emellan redan den 11 februari. Dessutom möter man HIF den 2 mars. 
Zlatan fortsätter att  prestera och låg i princip själv bakom 3-0 segern mot Bologna med ett 
mål och två assist. Känns faktiskt som om Ibra är större än självaste AC Milan just nu. 
En annan målbombare som imponerat oerhört är Johan Elmander som till och med blev 
Player of the month i Premier Leauge i november. Det hade jag inte satsat pengar på! 
Målbombare är nog ett klart bättre jobb än att vara självmordsbombare på Drottninggatan i 
Stockholm. Där får man bara en chans och inga större utrymmen finns för misslyckanden… 
Det är kanske inget att skämta om egentligen men faktum är ju att självmordsbombaren från 
Tranås dog av för tidig utlösning! 
Samma faktum gäller Wikileaks Julian Assange som sitter häktad för olaga intrång… 
Det är visserligen 35 år sen som Steven Spielbergs Hajen härjade på bioduken världen runt, 
men den är nu mer aktuell än någonsin efter attacken på människor i Sharm el Shejk.  
Att Idolvinnaren Jay  hajat vad musikbranschen handlar om är uppenbart. Aldrig förr har 
någon från Idol legat så långt ifrån svärmorsdrömmen med sex, drugs and rock & roll. 
Så mycket bättre hade sitt sista program i lördags och borde ha gett Sveriges Television 
rysningar inför serien Stjärnorna på slottet som mycket väl kan bli en blek kopia trots att det 
är tv4 som i princip plagierat SVT:s koncept men gjort det… så mycket bättre! 
Björn Ranelid ska vara med i Let’s Dance och nu ryktas det även att Jonas Gardell är en av 
deltagarna. Alldeles utmärkt, då kan man låta bli att titta med ett riktigt gott samvete! 
Dessutom ryktas det att Big Brother ska göra comeback. Det vore väl perfekt om nämnda 
Ranelid och Gardell blev inlåsta tillsammans med Jan Guillou, Anna Anka, Bert Karlsson, 
Lars Vilks, Carola, Nalle Knutsson och tidigare deltagarna Carolina Gynning och Linda 
Rosing. Man behövde ju inte filma eländet, bara låta dem sitta där ett halvår eller så… 
Tv-serien Solsidan går på export till USA, men i en amerikansk version och inte med de 
svenska skådespelarna Johan Rheborg, Felix Herngren och Mia Skäringer. Om det blir Eddie 
Murphy som kommer att göra samtliga roller framgår dock inte av pressmeddelandet. 
Tänk att de överblivna inspelningarna från det 32 år gamla Bruce Springsteen albumet 
Darkness on the edge of town ligger etta på försäljningslistan för fjärde veckan i rad! 
Årets andra och sista Jul-Kryzz på Idala Gård i tisdags var fullsatt vilket kändes som en bra 
avslutning efter allt strul med snökaos och icke framkomliga vägar ute i byarna. 
I onsdags fick huset på Fjädervagnsvägen 21 nya ägare och det var med varm hand som jag 
överlämnade det till Johnny och Therese och önskade dem lycka till med sitt nya boende. 
Med tanke på att Victorias och Daniels nya kök på Haga slott kostat 945.000 kr. (bara spisen 
kostade 105.000 kr.) så känns det lite fattigt att flytta in i ett hus där köket år sex år gammalt. 
Å andra sidan känns det inte som om jag varken behöver det eller tapeter för 43.000 kr… 
 
Tre personliga favoriter när det gäller julöl, och nej den ska inte vara för mörk: 

• Tuborg Julebrygd – Ska helst köpas på flaska men burk går i nödfall… 
• Mariestad Julebrygd – Halvlitersflaska naturligtvis! 
• Carlsberg Christmas Brew – Förvillande lik Tuborg, men det är ju samma ägare.  



 
 

Bästa julölen är dansk! 


