
Trelleborg fredagen den 14 oktober 
 
Hösten har dragit sitt mörka skynke över oss och det känns som om temperaturen sjunker 
någon grad för varje dag. Inom kort blir det nattfrost med is att skrapa på bilens fönsterrutor. 
Kylan har dock redan nått Västertorp i Stockholm där Håkan Juholt har sin hyresrätt och 
övernattningslägenhet tillsammans med sin sambo… eh förlåt kulbo Åsa Lindgren. Sedan 
avslöjandet förra fredagen om att han låtit skattebetalarna betala hela hans och sambons hyra 
har snaran om Juholts hals dragits åt allt hårdare. Att köpa choklad eller gå på strippklubb 
känns som peanuts jämfört med märkliga studieresor till Vitryssland, reseräkningar ihop med 
hyrbilsfakturor samt nämnda fusket med hyresbidrag där han fått ut 160 000 kr för mycket. 
Hur den nyblivna partiledaren för Socialdemokraterna ska kunna återfå förtroendet från 
väljare, partikamrater och det svenska folket samt reda ut alla konstigheter på ett trovärdigt 
sätt, det är veckans mest väsentliga fråga. Allt annat än avgång känns som ett smärre krig… 
Det går inte en dag utan att någon politiker eller högre tjänsteman i näringslivet har tagit ut 
för höga arvoden eller fuskat med bidrag till egen fördel. Detta följs sen av sanslöst dåliga 
bortförklaringar och slingranden om att reglerna är diffusa eller att man inte känt till dem. Jag 
anser att det är ren lögn! Det handlar om medvetet fusk och det är så in i helvete korkat gjort! 
Håkan Juholt kan kalla sig för Sambo, Särbo eller Kulbo, men blir aldrig mer än Dumbo! 
Och regeringen med Fredrik Reinfeldt i spetsen skrattar hela vägen till Rosenbad! 
Det är tur att det då finns saker och ting att glädjas åt istället! Sverige slog både Finland och 
Holland i kvalet i veckan och är därmed klara för Fotbolls-EM i Polen och Ukraina 2012! 
Finlandsmatchen var en av de sämsta vinstmatcher ett svenskt landslag presterat så den 
glömmer vi, men mot Holland var man faktiskt bäst när det väl gällde som mest och efter en 
riktig rysare som redan är klassisk, så stod man till sist som segrare med 3-2.  
Med härförare som Isaksson, Källström, Elmander, Larsson och Toivonen i spetsen, riktades 
kanonen mot det nedre skrovet på den flygande holländaren. Tre stenhårda skott brann av som 
slog upp stora hål i skotet, holländaren fick slagsida och sjönk som en sten, Victory!! 
Kim Källströms frisparksmål är dessutom ett av det absolut vassaste jag någonsin sett! 
Nu hoppas jag att TFF kan rida på landslagets positivitet och till en början slå Mjällby på 
Vångavallen på söndag. Visserligen har man ingenting i sina egna händer men att vinna där är 
en ren förutsättning för att man över huvudtaget ska ha en chans till allsvenskt spel nästa år. 
Jag var på lunchmöte med Trelleborgs Företagarklubb hos just TFF igår och träffade då Alf 
Westerberg (som är avstängd på söndag), marknadschefen Barbro Bengtsson samt spelarna 
Kristian Haynes och Peter Abelsson. Man är klart medvetna om den prekära situationen men 
någon panik finns det inte över huvud taget att tala om. Just nu handlar det enbart om att ta tre 
poäng av Mjällby och sen får man se vad som händer i de övriga matcherna. Hoppet finns i 
alla fall, eller som Barbro avslutande uttryckte det hela: It ain’t over ’til the fat lady sings!  
Även Gylle har hamnat i partär efter 1-4 i den första kvalmatchen mot IF Salamis. I morgon 
går returen på Gylle Stadion. Jag hoppas att generalmajor Harletun stridsmålat sitt manskap 
som kl. 14.00 går ut i krig för att besegra fienden med behövliga 3-0! Jag tror det går!! 
En kompis till mig har förresten räknat ut att man får drygt 1 469 kg Toblerone för 160 000 
svenska kronor, det blir inte mindre än 7 345 stycken 200 grams Toblerone. Det du Mona! 
Operasångaren med barytonrösten har tystnat. Ingvar Wixell var en av världens största 
inom sin genre, men för den stora massan är han fortfarande den mest udda artisten i 
Schlagerfestivalens historia, när han sjöng Sveriges bidrag Annorstädes vals i Neapel 1965 
med en tiondeplacering som resultat. Wixell avled i lördags i Malmö vid en ålder av 80 år. 
Den kände filmregissören Daniel Lind Lagerlöf är försvunnen sedan i torsdags. Lagerlöf var 
tillsammans med ett filmteam i Tjurpannans naturreservat i Bohuslän, för att reka inför 
filmatiseringen av deckardrottningen Camilla Läckbergs bok Strandriddaren. Lind har tidigare 
gjort produktioner som Beck och Johan Falk samt tv-serien Skärgårdsdoktorn. 



Än en gång har man dammat av Svensson Svensson som med hjälp av Allan Svensson och 
Suzanne Reuter har biopremiär ikväll med I nöd och lust. Får väl hoppas det blir det sista! 
Det dröjer dock två veckor ytterligare innan Steven Spielbergs film om Tintin har premiär i 
3D. Alla vi som växt upp med den påhittige seriehjälten och hans sjöbusekamrat Kapten 
Haddock, ser säkert framemot den spännande långfilmen Enhörningens Hemlighet. 
På tal om Tintinfilmen så fick den kände radioprofilen sin dom i veckan i målet om sexuellt 
övergrepp av minderårig. Det blev åtta månaders fängelse och sparken från Sveriges Radio! 
Visst är det väl märkligt att vi i Sverige ska behöva be om ursäkt för att Svenska Akademin 
utsett ännu en svensk författare som mottagare till Nobelpriset i litteratur, den åttonde 
svensken på 111 år. Då var det väl betydligt värre när Eyvind Jonsson och Harry Martinsson 
delade priset 1974, eftersom de båda var ledamöter i just… Svenska Akademin! 
Astrid Lindgren fick aldrig Nobelpriset, jag tror det beror helt på att hon var just… svensk! 
Till sist: Är där förresten någon som vet vad Zlatan Ibrahimovic gör nu för tiden…? 
 
Tre andra klassiska svenska fotbollsmål: 

• Kurt Hamrin – gör 3-1 i 88:e från nästan död vinkel mot Tyskland i VM 1958. 
• Anders Svensson – slår in 1-0 (1-1 slut) på frispark i 58:e mot Argentina i VM 2002. 
• Zlatan Ibrahimovic – klackar ofattbart in 1-1 i 85:e mot Italien i EM 2004. 

 

 
 

I måndags var jag och Morgan Levin i Mölnlycke för att trycka Morgans bok om Vismarlöv. 
Tillsammans med offsettryckaren Mia Hansson tog vi fram omslaget till boken. 
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