Trelleborg fredagen den 14 december 2012
Snöovädret tilltog ordentligt söndagen den andra advent och drabbade den här gången även
oss längst ner i söder. Dagen efter fick skolbussarna ställas in, flera olyckor med främst
lastbilar rapporterades in och framkomligheten på vägarna var minst sagt besvärlig.
Med endast tio dagar kvar till julafton är ändå frågan om vi ska få en vit jul eller inte. Två av
de tre senast åren har vi haft det, men statistiken visar att det endast är vart fjärde år i snitt
som det inträffar, eller rättare sagt 28 gånger på de senaste 111 åren…
Julhandeln går nu in i sitt mest intensiva skede och trots dåliga tider och lågkonjunktur
väntas årets julhandel bli rekordstor. Omsättningen i detaljhandeln för december beräknas till
hela 66 miljarder kronor, en ökning med 1,5 procent jämfört med samma månad 2011!
Hos Guldfynd på Valen i Trelleborg har julhandeln legat nere sen söndagens rån. Tre
maskerade män gick mitt under rådande snökaos loss med hammare och kofot på montrarna
och försvann sen snabbt från platsen med smycken för en okänd summa. Rånet som skedde
vid middagstid filmades av några åskådare, men ingen vågade ingripa mot förövarna. Om det
var klokt eller fegt, ja det är ju en bra fråga... För vem vill ha en kofot i skallen i julklapp?!
Inte klokt var det i alla fall när lärarna i Laxå stoppade pepparkaksgubbar i årskurs fyras
Luciatåg för att man inte ansåg det vara politiskt korrekt. Men killar i klänning med Ku-KluxKlan mössor går bra! Vad är nästa steg, Djurens Vänner som förbjuder Lussekatter kanske?
1995 blev CD-skivan Årets Julklapp men de senaste åren har den tappat oerhört i försäljning.
Numera streamas det istället musik via Spotify, som idag tillhandahåller 20 miljoner låtar.
Snart får man även ett nytt gränssnitt och med Metallica och Paul McCartney i arkivet tog
man även ett stort steg mot att täppa igen de svarta hål som finns. Nu inväntar vi bara att
AC/DC, Beatles, Led Zeppelin och Pink Floyd går samma väg, samt att katalogerna för John
Lennon, Eva Cassidy, Slade, Patty Smyth och Chris Isaak med flera blir helt tillgängliga.
Bruce Springsteen är en av de artister som funnits med på musiktjänsten sen starten 2006
och i maj gästar han Skandinavien på nytt! Biljetterna till konserten på Zlatan Arena den 3
maj såldes slut på 25 minuter, extrakonserten dagen efter och Parken i Köpenhamn den 14
maj tog inte mycket längre tid. Ändå finns det hur många biljetter som helst i omlopp, men då
till höga priser på tvivelaktiga sajter. Märkligt att denna svartabörsförsäljning av biljetter
öppet får lov att fortsätta existera!! Idag släpps biljetter för Bossens tredje spelning i
Stockholm den 11 maj, biljetter som inom kort säkert kostar det dubbla av ursprungsvärdet…
Någon hausse på biljettförsäljningen har det inte varit under Handbolls EM för damer som
just nu avgörs i Serbien. Under Sveriges matcher har det gapat tomt på läktarna och inte ens
hemmanationen har dragit fulla hus. Sveriges snyggaste landslag hade Norge i säcken men
Bella Gulldén & Co glömde knyta till och därmed blev det heller inget medaljspel…
Däremot är de svenska herrlandslaget på nytt världsmästare i innebandy efter att ha besegrat
Finland med 11-5 i finalen. Ett Finland som hade Kukkola, en märklig läskedryck i sitt lag!
Något liknande namn har säkert Palmstadens Innebandyklubbs förra ordförande Lessly
Sommer också kallats för av besvikna medlemmar och arga föräldrar! 800 000 i skulder är
knappast kaffepengar och som lök på laxen så var det ganska arroganta svar som han gav TAsportens reporter Sigge Hansson i en tidningsintervju i veckan. Jo Lessly, där är säkert mycket
som gått fel, men man kan inte bara sticka huvudet i sanden och gömma sig för det. Och om
du inte är klar över att du är personligt ansvarig i en styrelse, ska du heller inte ingå i en!
Zlatan är dock i högsta grad personligt ansvarig för Paris Saint Germains topplacering i
Ligue 1! I tisdags gjorde han hattrick på 25 minuter när Valenciennes besegrades på bortaplan
med 4-0 och den långe från Rosengård har nu gjort 17 mål under de 14 matcher han spelat.
Barcelonas Lionel Messi hann inte mer än jubla över att ha slagit Gerd Müllers målrekord
under ett och samma år förrän det kom uppgifter om att brasilianaren Zico hade gjort 89 mål
1979 och Zambias Godfrey Chitalu 107 mål 1972. Den lille argentinaren har nu 88 fullträffar!

Fullträff blev även den pil som en armborstskytt skickade in i magen på sin cirkuspartner
mitt under en föreställning i söndags. Men det heter väl inte Cirkus Scott för ingenting!
I cirkus X-factor var 16-åriga Awa bäst genomgående och vann också rättvist i fredags.
Benny gjorde dock sitt bästa framförande när det gällde som mest och det blev ett riktigt
paradnummer av I love you more than you´ll ever know, Donny Hathaways hit från 1972.
Just 1972 släpptes trippelalbumet The Concert for Bangladesh med bland andra George
Harrison, Bob Dylan, Eric Clapton och den indiske musikern Ravi Shankar. Redan under
slutet av 60-talet samarbetade Shankar med Beatles och gjorde även ett framförande på
Woodstock. Han fick motta Polarpriset 1998 och i tisdags dog han, 92 år gammal.
Fredrik Jensen är bara 27 år men tvingas lämna toppfotbollen redan nu efter alla skador.
Jensen med nummer 13 debuterade i Allsvenskan 2008 och var under de gångna fem åren en
av TFF:s allra färgstarkaste lirare. Sällan har en spjutspets kommit så nära Busterklass!
Hög klass har det varit även på den tredje säsongen av Solsidan och jag ser nu redan fram
emot den fjärde! Säsongens sista avsnitt innehöll följande underbara citat: - Att låta Ove
Sundberg fixa inflyttningsfesten är ju ungefär som att låta Gary Glitter vara barnvakt".
Jonas Gardells citat går heller inte av för hackor: - Nån blev arg för att jag skrev att SD
bestod av rasistiska fyllon. Förlåt! Rasistiska, homofoba, kvinnohatande fyllon menade jag
förstås! Jonas blev för övrigt utsedd till Årets Svensk efter Torka aldrig tårar utan handskar.
Till sist: Julbocken i Gävle omkom natten till Lucia i en brand. Sedan traditionens start julen
1966 har bocken endast fått stå kvar på Slottstorget 13 gånger…
Allra sist: Bara en vecka kvar nu tills Mayakalendern tar slut och världen går under. Hur
jävla korkat är det inte att välja just en fredag för detta fjantiga påhitt!!
Tre favoritlåtar med Benny Hult från tiden i X-factor:
• Wild horses – Makalös cover på Rolling Stones med kör från första finalrundan.
• I love you more than you´ll ever know – Donny Hathaways hit från 1972
• Longing for lullabies – Sopar golvet med Kleerup & Titiyo!

Rymdskepp, växthus eller igloo? Nä det är vår pool som ligger under all snön och lyser!

