
Trelleborg fredagen den 23 november 2012

Nedräkningen mot jul fortsätter och idag återstår det bara en månad till lillejulafton. Om en 
vecka är det även dags att ta fram adventsljusstakarna för att lysa upp tillvaro och fönster!
Om tillvaron blir bättre med glögg ska jag ha osagt men med årgångsglöggen från Blossa får 
man i år i alla fall en ostasiatisk upplevelse och smak kombinerad mellan yuzu (en japansk 
citrusfrukt) och ingefära! Blossas årgångsglögg är nu inne på sitt tionde år där 2009-års glögg 
med clementin varit den bästa. Annars är fortfarande favoriten Starkvinsglögg *** Cognac!
Årets julklapp 2012 blev… hörlurarna! Jaha, där hör man…
Mauro Scocco var smart nog att döpa sin purfärska julskiva till just Årets julklapp! Plura och 
Tomas Andersson Wij medverkar på Första snön är alltid vitast är och en ganska hyfsad 
cover på Ulf Lundells Snart kommer änglarna att landa finns också med bland spåren i snön.
Ulf Lundell själv gjorde en briljant tretimmarsspelning på Malmö Konserthus i söndags där 
sju av låtarna hämtades från hans nya platta Rent förbannad. Övriga 17 spår var blandade hits 
från hans 37-åriga karriär med Bente, Jag saknar dej, Snön faller och Hon gör mej galen!
Lika många hits kan inte Rongedal stoltsera med! Förutom genombrottslåten Just a minute, 
som hamnade på fjärde plats i finalen av Melodifestivalen 2008, så blev det idel covers under 
den halvtimme som bröderna uppträdde inför drygt 400 gäster på Trelleborgsgalan i torsdags. 
Själva notan för 30 minuter hamnade på 45 000 kronor, vilket blir en ganska hyfsad timlön!
Nästa år vill jag istället se Benny Hult uppträda på galan. Benny är inför kvällens X-factor en 
av de fem som är kvar i finalfältet och just ikväll gästas man av både Ke$ha och Sarah Dawn 
Finer. Den stora frågan är vem som vill fira jul med Benny efter kvällens framträdande…
Julfirandet för min egen del startar redan i eftermiddag, då jag håller Jul Quiz till sjöss på 
Stena Lines båt M/S Trelleborg med julbord och shopping på vägen ner till Sassnitz!
Detta gör i sin tur att jag tyvärr missar Dan Hylanders konceptspelning ikväll på KB där 
plattan Döende oskuld från 1979 ligger i fokus med självaste Mats Ronander som gäst…
I förra lördagens avsnitt av Så mycket bättre låg fokus på Magnus Ugglas dag. Det var 
visserligen glesare än vanligt med bra covers, men både Miss Li och Darin levererade med 
ackuratess, där inte den sistnämnde imponerade stort med sin version av Astrologen. I 
morgondagens program är det Sylvias dag. Intressantast blir att se om Darin serverar sig själv 
till hennes frukost på sängen och om Uggla kommer att slakta Sylvias hit Tycker om dig…
Just Uggla berättade att han under större delen av 70-talet inte uppträtt nykter en enda gång. 
Sverigedemokraterna verkar ha anammat detta fullständigt och efter framträdande med både 
helrör och järnrör väntar vi nu bara på den baksmälla som får partiet att helt spåra ur!
Det populära frågeprogrammet På spåret startades av Ingvar Oldsberg redan 1987 och går 
ikväll in på sin 25:e säsong. Detta vill man naturligtvis fira och därför blir det nio lag med 
enbart gamla finalister som tävlar i de 13 kommande avsnitten. Med tanke på att repriserna 
sänds söndag 04.00 och tisdag 11.45 undrar man dock vem som är målgruppen för SVT…
Gyllerock som gick av stapeln i Parken i lördags hittade helt rätt i sin jakt på målgrupp, och 
med inte mindre än 550 gäster blev det en helkväll i rockens tecken med uppträde av inte 
mindre än fyra duktiga band. Hjälten för kvällen var Rickard Harletun, det var nämligen han 
som tillsammans med Gylle AIF fått ihop hela logistiken och som mynnade ut i en fantastisk 
afton! Därför var det extra värdigt att just Rickard och hans So What fick avsluta kvällen!
I Gylle har Dimos Mpatsiaros och Fredrik Bengtsson ersatt Rickard Harletun och Ola 
Persson som tränare. Rickard själva fortsätter dock som sportchef i klubben och har då hand 
om alla övergångar, där fyra nya spelare presenterades i veckan. Samt Gyllerock då förstås!
I årets upplaga av TA-cupen hamnade Gylle i samma grupp som IFK Trelleborg, ÖT 
Smygehuk, Behar och Västra Ingelstad. Själva cupen startar i helgen men Gylles grupp spelar 
först nästa helg. Detsamma gäller för TFF som efter några års frånvaro på nytt finns med.
TFF-tränaren Anders Grimberg har skrivit nytt kontrakt och har naturligtvis som mål att få 



upp sitt lag till Superettan igen så snabbt som möjligt, men först när Silly season lagt sig i 
januari kommer Anders att få arbetsro och kan då spika A-truppen. Det ska bli intressant att se 
hur många (läs få) av årets så kallade stjärnor som då finns kvar…
Bosse Andersson, som ligger tvåa i TFF:s statistik genom tiderna med sina 476 A-matcher, 
anser att klubbens ordförande Per-Anders Abrahamsson bör avgå. I en lång intervju och i en 
insändare i Trelleborgs Allehanda den gångna veckan sågar Bosse TFF:s ordförande jämns 
med fotknölarna i superlativ som överförmynderi och bristande ödmjukhet. Visst kan jag väl 
hålla med om att man inför säsongen 2011 hade en stark övertro efter sin femteplats, men 
presentationen (väckelsemötet) av den nya arenan i norr var nog ändå i särklass. Då talades 
det brett om Europaspel och plats för 12 000 åskådare bekostat genom försäljning av drygt 40 
loger för 2,5 miljoner styck. Detta när man knappt hade ett publiksnitt på 3 000 åskådare sen 
tidigare! Drömmar är bra men de ska inte ingå i budgeten. Misstag som detta och många 
andra kostade tyvärr TFF en allsvensk plats 2012 och sen även en plats i Superettan 2013!
Veckans fotbollscitat 1: Med det upphoppet han har och med den landningen som blir är det 
frågan om man gjort något mer efter det i så fall! Benny Mårtensson, tidigare TFF-hjälte.
Veckans fotbollscitat 2: Försök inte göra om det där hemma, om ni inte har en hoppborg! 
Jamie Redknapp, Daily Mail England. 
Zlatans 4-verkeri mot England har verkligen låtit tala om sig under veckan som gått och 
hans fjärde mål jämförs redan nu med Diego Maradonas solomål i VM 1986. Möjligen är 
Zlatans än större eftersom han inte tog hjälp av Guds hand på något av de första tre målen…
Till sist: Visst är det stort som vd att sänka sin lön med 20 procent när företaget riskerar en 
konkurs! Speciellt när lönen från SAS bara är 10 miljoner om året…
Allra sist: Med tanke på att Socialdemokraternas ledare Stefan Löfvén inte hade några skelett 
i garderoben så är det oroväckande att upptäcka att han har ett helt JAS-plan under sin säng… 
Å andra sidan hade ju Thomas Wassberg fler djur i frysen i Berg flyttar in än Parken Zoo!
Allra allra sist: Olle Jönsson fortsätter i Lasse Stefanz! Då var det en fyllgrej trots allt…

Tre favoritlåtar med Jimi Hendrix som skulle fyllt 70 år på tisdag:
• Fire – Spår från debutalbumet Are You Experienced? som släpptes 1967.
• All along the watchtower – En underbar cover på Bob Dylans original släpptes året 

efter av Hendrix på plattan Elecric ladyland 1968.
• The wind cries Mary – Hendrix tredje singel låg trea på Kvällstoppen 1967.

Dubbelt så bra på Trelleborgsgalan förra torsdagen…? Nja…
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