Trelleborg fredagen den 2 december
Stormen Berit som i söndags drabbade södra Sverige blåste oss på konfekten i dubbel
bemärkelse! Den planerade julskyltningen med lykttändning och skönsång från våra
Luciakandidater fick ställas in i Trelleborg efter att SMHI utfärdat en klass 3-varning. Just
trean är den högsta varningsklassen för ett extremt väder som kan ge stora störningar i våra
samhällsfunktioner och innebära fara för allmänheten. Nu blev det inte riktigt så jävligt som
2005 och 2007 när Gudrun och Per drabbade Sydsverige men vi fick alla till mans känna av
den på ett eller annat sätt. Själv klarade vi oss med endast några omkullblåsta blomkrukor
medan nära 50 000 abonnenter i Skåne blev strömlösa långt fram till måndagseftermiddagen.
Än värre var det i Landskrona där en 6 000 ton tung och 165 meter lång torrdocka slet sig
loss och flöt iväg drygt tre kilometer. Inga små krafter som är i rörelse där inte!
Själva lykttändningen är istället satt till på söndag, den andra advent, men det blir inte på
Rådhusplatsen utan på Vikingaborgen, som en del av ljusfesten där. Vi får hoppas att man då
även hunnit fixa en ny julgran till Stortorget, eftersom den förra bröts av i stormen.
Halmbocken i Gävle fyller 45 i år och endast 13 av dessa år så har bocken fått stå kvar utan
skador. I fjol klarade den sig, men vaktades då dygnet runt av ett vaktbolag…
Annars ryktas det om att den största bocken flyttade från Gävle redan förra sommaren. Efter
en mellanlandning i Skåne blev han också utlandsproffs i höstas, men tvingades i veckan hem
för att medverka i den rättegång där han anklagas för att ha misshandlat sin hustru vid ett
flertal tillfällen. Landslagsspelaren i fotboll sägs även vara manodepressiv och därigenom
även bedragit sin hustru åtskilliga gånger. Dom i målet väntas falla den 13 december.
Åtalade är även Lotta Engberg, Martin Stenmarck och Magnus Carlsson, men i deras fall
gäller misstankar om att ha mottagit svarta pengar i halvmiljonklassen för sina framträdanden.
Ingen av de nämnda artisterna medverkar i årets julkalender Tjuvarnas Jul, som igår den 1
december hade första lucköppningen. Istället är det Gustaf Hammarsten som spelar
huvudrollen i en kalender som lovar ganska gott efter premiäravsnittet!
Håkan Tjuvholt är säkert besviken att även han förbisågs för huvudrollen, trots sina idoga
försök att övertyga rolltillsättarna under hösten som gick. Även åtskilliga andra riksdagsmän
har ertappats med oegentligheter men vad som skiljer politikerna från artisterna är att politiker
är betalda med skattemedel och att de mycket sällan blir folkkära, Tage Erlander undantagen.
När det gäller epitetet folkkär är den senaste i raden av dem E-Type, eller Martin Eriksson
som han normalt sett heter. Hans heldag i järnåldersstil med ett läckande vikingaskepp och
medeltidssnaps i tv-programmet Så mycket bättre gav oss en helt ny bild av den hårfagre
artisten som med blanka ögon mottog hyllningar från de övriga. Laleh, som var outstanding i
vanlig ordning, har sin dag i morgondagens program och då får vi se vad som döljer sig
bakom den grå musen och vem som kommer att sjunga hennes hit Live tomorrow från 2005.
Programmet brukar ses av en trogen tittarskara på strax under två miljoner. Halvmiljonen
fler tittare hade premiäravsnittet av På spåret med Kristian Luuk och Fredrik Lindström som
därmed blev veckans vinnare. Deras föregångare Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg har
premiär för sin nya programserie Slaget om Sverige på söndag, det ska bli intressant.
Idol hamnade på ynka miljonen tittare. Ikväll väntar semifinal i Göteborg, men det blir utan
Molly som trist nog fick lämna. Amanda Fondell som jag tidigare talat varmt om hade ingen
stor kväll och jag förstår Anders Bagges beskrivning om att hon hade en het potatis i munnen!
Märkligt nog var det Chris Medina som hade kvällens falskaste röst i sin What are words!
Någon falsk röst har dock aldrig Kalle Moraeus visat upp när han uppträtt tillsammans med
varken Benny Anderssons Orkester eller Orsa Spelmän, och inte lär det bli på julafton heller
då han har det hedervärda uppdraget att sitta som årets Julvärd i SVT. Kalle blev även svensk
mästare i luftgitarr 1984 och fick ta emot Povel Ramels Karamelodiktstipendie 2006!

Thailand är ett populärt resmål under jul- och nyårshelgen men det finns ju även alternativa
sätt att inandas den Thailändska kulturen, och nu talar vi inte om kranvatten och rå kyckling.
Att det helt plötsligt framkommit att en del Thaimassagesalonger är vara förklädda bordeller
är föga förvånande. Världens äldsta yrke har ju alltid anpassat sig efter tidens rytm…
Dessutom är det ju inte mer än tiotalet år sen Zlatan låtsades vara polis och stoppade en
chockad pingstpastor som han trodde var sexköpare på Industrigatan i Malmö…
De som sedan dess hävdat att Zlatan Ibrahimovic inte är hundra överbevisades nog i söndags
då Ibra gjorde två mål mot Chievo, sitt 100:e och 101:a i italienska Serie A sen debuten 2004.
Ikväll är det dessutom lottning till Fotbolls-EM som avgörs i Polen och Ukraina i sommar
och då får vi veta vilka tre länder som Sverige får i sin grupp…
Senare i kväll, eller i rättare sagt i natt, är jag DJ på Kräm på Bunnies Christmas Party.
Massor av goa hits från 1980-84 utlovas under en speedad timme mellan midnatt och ett!
En som inte platsar i spellistan är Kikki Danielsson som tvingats ställa in hela sin turné Kikki
gråter ut, på grund av svikande publikintresse. Mer tårar väntar troligen efter detta…
En som inte gråter utan kan skratta hela vägen till banken är Bruce Springsteen som i
onsdags sålde ut sin konsert på Ullevi den 27 juli. 70 000 biljetter gick åt på en knapp timme
och en extra konsert sattes in den 28:e. Inte mycket Kikki och Bruce har gemensamt där inte!
Tre klassiska låtar från 1982-83 som jag spelar på Bunnies Chistmas Party ikväll:
• ELO – Hold on tight – En floorfiller från albumet Time anno 1981.
• J. Geils Band – Centerfold – Hitsingel från 1981 som drog ner större applåder än
huvudbandet på Ullevi 1982 när man var förband till självaste Rolling Stones!
• David Bowie – Let’s dance – Bowies mest dansanta låt någonsin från 1983.

Den kanske mest klassiska rockkonserten i Sverige någonsin gick av stapeln den 8 juni 1985
då Bruce Springsteen och E Street Band i princip krossade Ullevi.
På den tiden kostade biljetten 140:-, idag kostar den fem gånger så mycket!

