
Trelleborg fredagen den 25 november

På söndag är det Den första advent och Trelleborg smyckas för den årliga julskyltningen. 
Även årets lykttändare ska då utses och kriteriet för detta är att man under året satt Trelleborg 
på kartan. Ska jag vara riktigt ärlig kan jag faktiskt inte komma på en enda lämplig kandidat  
för 2011, men det lär ju inte bli varken Tom Prahl eller Alf Westerberg i alla fall…
Den första advent brukar innebära glöggpremiär men den tjuvstartade vi med redan förra 
söndagen då vi provade Blossa 11 Arabica, en smakblandning mellan glögg och mörkrostat 
kaffe som var helt ok, men… den slår inte Blossas starkvinsglögg spetsad med cognac!
Den första advent brukar även vara starten för Julkalendern i SVT men i år får vi ge oss till 
tåls till torsdag då det är den 1 december. Årets upplaga, som är den 52:a i ordningen, heter 
Tjuvarnas jul och går i Charles Dickens anda med Gustaf Hammarsten som ficktjuven Kurre.
När Julkalendern hade premiär i tv 1960 fick man börja sända första avsnittet av 24 redan 
den 27 november eftersom man på den tiden inte hade tv-sändningar på onsdagar, tänka sig!
Trettio år efter starten för just julkalendern gick Kurt Olssons Julkalender med Lasse 
Brandeby i rollen, där vi bjöds på allehanda Kurtan-pyssel och diverse Siw Malmkvist-låtar.
Natten till söndag somnade Lasse Brandeby in för gott. Mannen bakom Kurtan avled i 
sviterna av en långvarig prostatacancer men drabbades även av njursvikt, hjärnblödning och 
lunginflammation bara under de senaste åren. Själv minns jag när Lasse var på besök i 
Trelleborg våren 2003 och uppträdde på Trelleborgs Badhus i det populära Mitt i poolen. 
Lasses sista roll blev som gåtmannen i höstens upplaga av Fångarna på fortet, men det syntes 
att han redan då var svårt märkt av sin sjukdom. Lasse Brandeby blev 66 år gammal.
Igår var det dessutom exakt 20 år sen som Queens sångare Freddie Mercury avled i sviterna 
av Aids. Mercury var en av vår tids stora estradörer och sångare och sjöng såväl rock som 
opera med ackuratess och karisma som ingen annan varken tidigare eller senare gjort. 
Vad många kanske inte vet är att även Eric Carr faktiskt avled samma dag för just 20 år sen, 
i sviterna av den ovanliga sjukdomen hjärtcancer. Eric Carr var trummis i Kiss 1980-91.
En som märkligt nog fortfarande lever, och det i högsta grad, är Ozzy Osbourne. Den 2 juni 
står Black Sabbath på Malmö Stadion och innan dess på Stockholms Stadion den 25 maj.
Till Malmö anlände även Idolcirkusen i veckan och ikväll är det direktsändning från Malmö 
Arena. Förra fredagen var det Molly som imponerade mest medan Amanda Fondell hade en 
mellandag. Att ha det i slutskedet av serien är livsfarligt men det blev ändå Amanda Persson, 
min tredjehandsfavorit, som till slut fick lämna istället för namnen Fondell. Temat i kväll är  
kärlek och vi får bland annat se Robin framföra den bekanta Let me entertain you.
Årets Idol som är den åttonde säsongen blir också den sista om man får tro media, istället blir 
det The X Factor som tar över från 2012, precis som det gjorde i England efter Pop Idol 2004. 
Däremot bekräftade tv4 i veckan att man redan planerar en tredje säsong av Så mycket  
bättre där drömgästen för tv4 är Agnetha Fältskog. Min drömgäst är nog Lars Winnerbäck…
Förra lördagen hyllades Lena Ph och som tidigare var det Laleh som levererade. Tösabiten 
säger knappt flaska men låter istället musiken tala och sopar banan med hela Sverigeeliten.
Sopad från banan blev Kee Marcello, eller Kjell Löfbom som han egentligen heter, när 
Europe gjorde comeback 2004 efter tolv år i malpåse, till förmån för John Norum. Kjell, som 
efterträdde just Norum 1986, anser sig fortfarande äga 20 % av Europe och detta har nu 
eskalerat i en stämning på mångmiljonbelopp. För säkerhets skull har han också skrivit en bok 
och i Rockstjärnan som Gud glömde är det mer sex och droger än vad det är rock & roll…
Zlatans bok fortsätter fascinera och i den har jag nu nått den första eran i Italien och 
Juventus. Även om det är Zlatans version av sanningen som vi får, så har jag förståelse för en 
del av hans förakt mot Hasse Borg, Fredrik Ljungberg och Pep Guardiola.
Den sistnämnde fick dock sista ordet i mötet mellan Milan och Barcelona i onsdags då 
Zlatan visserligen gjorde mål men fick se sitt lag besegrat med 2-3 i Champions League. 



Även Bildjournalen som gavs ut som magasin 1954-69 har blivit bok. På 577 underbara 
sidor får vi allt om musik och nöje i Sverige under 15 år, ett 60-talets svar på Youtube!
1969 var året då Bruce Springsteen fick epitetet The Boss, något som följt honom sen dess. 
Igår meddelades det att turnén med E-Street Band når Ullevi den 27 juli, semestermålet är  
därmed klart för vecka 30! Tyvärr blir besöket i avsaknad av Clarence Clemons som avled i 
juni tidigare i år, men Little Steven, som fyllde 61 i veckan, lär i alla fall finnas med på scen. 
Ett år yngre, alltså 60 bast, fyllde Sting den 2 oktober. 1987 släppte han singeln Englishman 
in New York som man kanske kan översätta till Smålänning i Borås i en ny tappning med 
Elfsborgs David Elm. Snållänningen Elm blev nämligen starkt upprörd och bloggade surt 
över att Elfsborg dragit 500 kronor från hans välbetalda lön och ersatt det med tio julkalendrar 
som han antingen kan sälja, ge bort eller behålla själv. Ett oerhört korkat budskap att skicka 
till alla de ungdomar som hela tiden kämpar ideellt för att få ihop pengar till sin verksamhet! 
Ideella småklubbar blir det gott om i helgen när TA-cupen fyller 30 år. 41 lag är anmälda 
och först ut är Grupp B i morgon med Gylle som får möta ÖT Smygehuk, Näsets FF, IFK 
Trelleborg och Anderslöv. En tuff uppgift väntar om man vill gå till kvartsfinal som 2010.
Till sist: På torsdag är det den 1 december och då presenterar jag den 200:e Rockklassikern på 
Facebook. I samband med detta så lottar jag även ut lite Mp3-plattor med de klassiker som 
passerat sen starten med Welcome to the jungle och Guns’n Roses den 7 maj. Håll utkik då!

Tre klassiska produktioner av Lasse Brandeby med Kurt Olsson:
• Kurt Olssons Television – Vem minns inte intervjun med Patrik Sjöberg 1987 om 
Patriks ko-skräck och vad det bredaste och lägsta var som han hoppat i sin karriär. 
• Filmen om mitt liv som mig själv – Myntade i filmen från 1990 uttrycket Backa fram 
när han och Arne skulle hjälpa folk med övergången till högertrafik.
• Rena rama Rolf – Komediserie som sändes under fem säsonger 1994-98 ihop med 
bland andra Robert Gustafsson, baserad på amerikanska The Honeymooners.

En Trelleborgare ihop med två legendarer! Under BCA’s invigning 
dök Hasse Mattisson och Mats Magnusson upp. Hasse var lagkapten 

under Zlatans tid i MFF och Mats, som klippte bandet till själva 
invigningen, gjorde 30 A-landskamper samt spelade i VM 1990
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