Trelleborg fredagen den 16 december
Med endast åtta dagar kvar till jul är det höstväder med regn, hård blåst och fem plusgrader
som dominerar väderleken på den skånska slätten. Annat var det förra året då snö och kyla i
princip lamslog allt och alla, men får jag välja så behåller jag höststormen framför snön...
I tisdags firades det Lucia lite varstans med skönsång, lussebullar och ljus i hår. I Lund kom
allt detta i skymundan för diskussioner om könsroller och diskriminering gällande killars vara
eller inte vara som lucior. Jag anser att Lucia är en kvinna precis som traditionen bjuder, de
killar som är sugna på det får väl istället iklä sig rollen som stjärtgoss… eh stjärngossar!
Med tanke på den milda väderleken för årstiden så känns det märkligt att det är julgransbrist,
men tydligen är det frosten i våras som ställt till vad man i media kallar Julgranspanik!
Panik när det gäller julklappsinköp drabbar de som skjuter upp saker i det längsta, eller de
som verkligen tror att det är Jultomten som kommer med klapparna. Nu visar en vetenskaplig
studie att Jultomten har 31 timmar på sig, tack vare olika tidszoner och jordens rotation, men
att han behöver ändå 214 200 renar att dra slädvikten som uppskattas till 353 430 ton samt att
släden kommer att utsättas för centrifugalkrafter 17 500 gånger gravitationskraften. En 182
kilos Jultomte kommer då att pressas mot slädens bakre vägg med en kraft av 3 149 961 kg.
Slutsatsen blir att om Jultomten någonsin delade ut presenter på julafton så är han nog död nu.
När det gäller julklappspaket så har Zlatans självbiografi Jag är Zlatan Ibrahimovic snart sålt
i mäktiga 500 000 ex och lär finnas inslagna i åtskilliga av klapparna i vårt avlånga land.
För två år sen avgjorde Zlatan El Clasico med matchens enda mål för Barcelona efter endast
fyra minuter på plan. I lördags tog det bara 21 sekunder innan det stod 1-0 till Real Madrid
men det hjälpte föga. Efter den skakiga inledningen kopplade Barca greppet och tog sin
sjunde raka El Clasico-seger och därmed är man också tillbaka i tätpositionen av La Liga.
Pelé intervjuades av Jens Fjellström i pausen av matchen. Omdömet som Pelé gav om Lionel
Messi var att han naturligtvis var oerhört bra men knappast komplett som fotbollsspelare med
brister på såväl högerfoten som på huvudet. Världens mest komplette fotbollsspelare genom
tiderna enligt Pelé var istället… Pelé! Överraskande ödmjuk som självaste Diego Maradona!
På tal om icke ödmjuka människor så punkterade Mikael Wiehe myten om sig själv som
uppblåst, dryg och egenkär på ett effektivt sätt med glimten i ögat under den dag som var hans
egen i Så mycket bättre. Annat ljud var det 1987 när Magnus Uggla förvanskade texten till
Vem kan man lita på sin coverplatta Allting som ni gör kan jag göra bättre. Efter ramaskri
från låtens upphovsman Wiehe själv, fick Uggla snällt ändra tillbaka texten från att Björn
Afzelius flytt till Italien med miljonerna till originalet att Robert Zimmerman flytt till landet…
När Lena Philipsson gör samma sak 24 år senare har Wiehe mjuknat betydligt och lyssnar
glatt när Lena lägger in såväl Kikki Danielsson, Nanne Grönwall, Runar & Carola, Ingvar
Kamprad och Marcus Schenkenberg som sig själva i texten. Dessutom får det kungliga hovet
en tidig julklapp med textraderna; kungen och hans vänner ljuger medvetet ikapp…
Ja den kungliga julen lär nog bli frostig oavsett väder. Ett gott råd till vår monark är att städa
ur CD-hyllan med alla signerade plattor av Army of Lovers och istället sätta på… Queen!
Laleh har blivit Sveriges nya musikdrottning och släpper sin fjärde studioplatta Sjung i
januari där bonusspåren lär vara hennes låtar från just Så mycket bättre. Dessutom väntar en
längre turné med premiär i Uppsala den 3 mars och med Malmö inbokad den 27 april.
Även Ulf Lundell har nu ändrat sitt surmulna beslut att lägga artisteriet på hyllan och
planerar både platta och turné för 2012. Den vitskäggige och nyblivne 62-åringen är dessutom
riktigt förbannad på Socialdemokraterna och Håkan Juholt: - Jag saknar mitt land och mitt
parti Socialdemokraterna så mycket att jag nästan börjar gråta när jag tänker på det. Lundell
säger även att han inte tänker rösta på Sossarna så länge Juholt finns vid rodret! Han får
medhåll av 74 procent av Sveriges väljare visar en färsk undersökning av Demoskop.

Lundell är även högaktuell i dokusåpan Sagan om tornet som går vidare vid Stenshuvud
utanför Kivik. Det 18 meter höga torn som 2008 uppfördes av arkitekten David Chipperfield
och skulptören Antony Gormley anses nu från högsta instans vara ett svartbygge. Återstår
dock att se om Simrishamns kommun river tornet eller ansöker om bygglov i efterhand…
Årets Idolbygge har från början till slut handlat om Amanda Fondell, den 17-åriga blyga
tjejen från Linderöd som på scen iklätt sig rollen som fullfjädrad rockartist. I fredags tog La
Fondell hem den åtråvärda titeln som Sveriges sista Idol, men det var små marginaler där 52 %
av rösterna samt en kanonversion av den nya Idollåten All the way till sist avgjorde finalen.
Till sist: I dagarna är det 20 år sen radioprogrammet Metropol sändes för allra sista gången.
Det hyllar man med två minnesprogram av de dåvarande programledarna Niklas Levy och
Ingvar Storm, där det andra programmet sänds nu på söndag kl 23.05 i P3.
Tre höjdare från Metropol 1982-91:
• Spanarna – Helena von Zweigbergk, Jacob Dahlin och Jonas Hallberg rapporterade
från veckans spaningar och inslaget blev sedermera även ett eget radioprogram.
• Göte Johansson – Fiktiv figur som skickade rapporter om Mamma Gullan, RuneÖrjan, Hawajan Sunset och Errol Svensson från sin flakmoppe.
• Flipp eller Flopp – Veckans singlar recenserades och flippades eller floppades.

Två minnesplattor gavs ut i början på 90-talet över Metropol. Den första med sketcher och
jinglar och den andra med 35 av de bästa låtarna under programmets nästan tioåriga period.

