
Trelleborg fredagen den 9 december 
 
I morgon har vi endast två veckor kvar till julafton med en ökad julstresspuls som följd. 
Vintervädret har hittills låtit vänta på sig men nu ligger snön och lurpassar och har i veckan 
redan trängt in i de norra delarna av Skåne. Istället drabbades vi av nytt extremväder i helgen i 
form av stormbyar med åska och hagel i stora doser som passerade vår sydigaste spets. 
Riktigt lika illa som föregående helg blev det dock inte och årets lykttändning kunde 
genomföras som planerat på Vikingaborgen. Överraskande nog hade man utsett TFF:s 
supporterklubb True Blues som haft ett tufft år att i vått och torrt hålla på sitt lag. Men det är 
kanske som Barbro Bengtsson brukar säga; Stötta i motgång är finare än att älska i framgång! 
TFF inledde sin försäsong redan i måndags då Alf Westerberg skickade ut den tilltänkta 
truppen till rastning efter fem veckors ledighet. Erdin Demir, som kanske varit bästa TFF:are 
under den gångna säsongen fanns inte på plats utan är nu klar för spel i norska Brann. 
Även sportchefen i TFF lämnar sin post. Lasse Larsson, som startade sin karriär i IFK 
Trelleborg blev sedermera skyttekung i Malmö FF 1987, proffs i Atalanta samt gjorde 9 
landskamper och ett mål. Nu blir han tränare för Tipselit och ersätts av Mattias Kronvall. 
Det svenska landslaget hamnade i samma grupp som Ukraina, England och Frankrike när 
EM-slutspelet avgörs nästa sommar och får därmed en tuff uppgift att ta sig vidare. Danmark 
hamnade i ett riktigt getingbo och får det än tuffare tillsammans med Holland, Tyskland och 
Portugal, medan Spanien och Portugal får en betydligt lättare resa fram till kvartsfinalerna. 
Om de svenska damerna går till kvartsfinal i det Handbolls EM som just nu spelas i Brasilien 
återstår att se. Man är redan klara för åttondelsfinal efter tre vinster och förlusten igår mot 
Kroatien, men vem man får möta där avgörs först när man avverkat Danmark i morgon kväll. 
Som vanligt när det gäller VM är även blåbärsnationerna med och matchen mellan Ryssland 
och Australien som slutade 45-8 talar ju sitt tydliga språk om klasskillnad! 
Detsamma gäller även VM i innebandy för damer som avgörs just nu och efter sjuka siffror 
som 23-0 på Japan och 30-0 på USA är Sverige naturligtvis redan klart för nästa omgång… 
53-0 på två matcher är en bragd i sig men kanske inte så stor som den som simmerskan 
Therese Alshammar gjorde under året. Förutom Svenska Dagbladets Bragdmedalj tilldelades 
hon Jerringpriset på Idrottsgalan i januari och tillhör även favoriterna där om en månad. 
Den enda medaljchans som Nanne Grönwalls nya platta My rock favourites har är möjligtvis 
årets bottennapp! På 16 spår dödar hon storheter inom rockgenren som Kiss, Rainbow, 
AC/DC, The Clash, Slade, Genesis, Slade, Sham 69, Ramones och Mike Oldfield… De bål 
där man brände skivor på 60-talet i protest borde definitivt på nytt vara högaktuella! 
I nästan samma stund som förra veckans krönika lades ut så brann Julbocken i Gävle upp på 
nytt. Det ironiska var att man i år hade tanken att spruta vatten på bocken så att den frös till is. 
Det var bara ett problem, det förblev plusgrader… Man försökte även att sälja julbocken som 
kramdjur för att finansiera en bättre bevakning. Man kan väl säga att det gick sådär… 
Lite mer än sådär har det gått för kvällens finalister i Idol och ikväll avgörs det i en 
helskånsk final där Amanda Fondell ställs mot Robin Stjernberg. Jag vidhåller att det är 
tjejernas år och har Amanda som favorit trots att hon suttit löst de tre senaste fredagarna. En 
trivial sak är att årets vinnarlåt All the way är skriven av Arnthor Birgisson och Darin Zanyar. 
Samme Darin blev två i Idol 2004 och därmed kan man säga att cirkeln nu också är sluten. 
2004 var även året då Carolina Gynning spatserade ut ur Big Brother-huset efter 109 dagar 
som vinnare. Om graviditeten gjort henne mer virrig än vanligt vet jag inte men följande citat 
hördes i Hellenius Hörna i fredags: - Jag har bara gjort ett ultraljud och detta är det första… 
En annan blondin, Anna Nicole Smith, var julmodell för Hennes & Mauritz 1993, men 
eftersom affischerna blev en trafikfara lades kampanjen så småningom ner. Årets ansikte är 
istället rockens egen gentleman Bryan Ferry, som nu iklär sig H&M:s herrkollektion.   
Varken Roxy Music eller Bryan själv tillhör ännu den digra utvalda skara av 296 grupper 



och artister som man sedan 1986 valt in i Rock and Roll Hall of Fame. 2010 valdes ABBA in 
bland celebriteterna och i onsdags blev det klart att det blir Guns N’Roses, Beastie Boys, Red 
Hot Chilipeppers, Donovan och Small Faces/Faces som kommer att väljas in under 2012. 
Det valet känns betydligt mer seriöst än Parlamentsvalet i Ryssland där öppet valfusk har 
förekommit, eller som någon uttalade sig: - Det är som att spela kort med ett gäng skojare! 
Något fusk förekom inte vad jag vet under årets sista Music Quiz i onsdags då jag hade tema 
Julnötter. Vinnare blev The Nöt Knäckers med Niklas och Per med 100 poäng av 110 möjliga 
men det som överraskade mest var att 75 deltagare i 29 lag hade hela 75 p i snitt! 
Även igår kväll satt jag vid musikspakarna men då var det som DJ på den årliga finalen av 
det 30-års jubilerande TA-cupen. Vinnare blev för andra året i rad IFK Trelleborg.  
Till sist: Tänk vad man lär sig mycket genom att titta på Julkalendern och Tjuvarnas Jul! Jag 
hade ärligt talat inte en aning om vad en klappsnappare var innan dess… 
Till allra sist: Brasilianaren Socrates charmade en hel fotbollsvärld under VM i Spanien 1982 
med sina tjusiga straffsparkar utan ansats. I söndags somnade den forne lagkaptenen in efter 
en septisk chock orsakat av blodtrycksfall. Socrates gjorde 60 landskamper och blev 57 år. 
 
Tre höjdare med Guns N’Roses som nu är klara att väljas in i Rock and Roll Hall 2012: 

• November rain – Rockballad på 8,57 hämtad från Use your illusion I anno 1991. 
• Sweet child o’mine – Singelspår från debutplattan Appetite for destruction 1987. 
• Sympathy for the Devil – Temat ur filmen En vampyrs bekännelser från 1994 och 

samtidigt en cover på Rolling Stones mastodonthit från 1968. 
 

 
 
Cirkeln är sluten efter nästan 30 år! Den 31 oktober 1982 gjorde jag min allra första spelning 

på Bunnies Disco Club och i fredags var jag tillbaka vid mixerbordet för en timmes ren  
80-tals nostalgi på Kräm och Bunnies Christmas Party. Yowza yowsa! 

 


