Trelleborg fredagen den 25 januari 2013
Snön och vinterkylan har oförtrutet fortsatt under den gångna veckan och det var tur att vi
firade Kramens Dag i måndags så att vi kunde få lite extra värme… Nä men ärligt, hur många
någons Dag behöver vi efter Kanelbullens- Ostens- Chokladens- och Handdukens Dag?!
Det var även Guldbaggens Dag i måndags då Sveriges skådespelare höll sin årliga firmafest
på Cirkus i Stockholm med två timmars direktsänd galastämning. Galan hade även sin egen
Guldbabben som, till skillnad från sin manlige kollega på Idrottsgalan, gjorde ett alldeles
lysande jobb som konferencier! Det var väl bara kvällens Hedersbagge Hasse Alfredson som
överträffade henne med sitt fantastiskt roliga tal under 9 minuter och 21 sekunder! När Hasse
fyllde 80 för ett snart två år sen kändes han bara gammal, trött och lite halvbitter. På galan var
han mer vital än någonsin och visade varför han fått epitetet som en av Sveriges roligaste
komiker genom tiderna! Det var ju tur att Babben Larsson inte startade motorsågen…
Regidebutanten Gabriela Pichler tog storslam med den socialrealistiska filmen Äta sova dö
som fick Guldbaggar för Bästa film, Bästa regi, Bästa manuskript och Bästa kvinnliga
huvudroll. Callgirl, med bland annat den nominerade men bagglösa Pernilla August i en av
huvudrollerna, hade på förhand elva nomineringar men fick nöja sig med fyra Baggar i de
mindre kategorierna. Filmen handlar om Bordellhärvan och Geijeraffären under 70-talet då
vår dåvarande justitieminister Lennart Geijer och dåvarande statsminister Olof Palme var
inblandade i en hemlig promemoria (PM) med mörkläggning och falska dementier.
Bo Widerberg regisserade 1984 filmen Mannen från Mallorca, som bygger på Leif GW
Perssons debutroman Grisfesten. Leif GW förnekade vid romanens release 1978 att det fanns
något samband mellan boken och de båda härvorna/affärerna men i sin självbiografiska bok
Gustavs grabb från 2011, medgav han att den skrevs för att hämnas på de personer som ljög
och med det kvaddade honom i samband med Geijeraffären. Det var nämligen GW själva som
var den hemliga källan i det som kom att bli den största politiska skandalen i modern tid!
Leif GW Persson och Olof Palme är båda aktuella även under söndagskvällarna och då i tvserien En pilgrims död, som bygger på GW:s boktrilogi Välfärdsstatens fall, där vi får följa en
fiktiv men annars väldigt trovärdig utredning av det så kallade Säpospåret gällande mordet på
Olof Palme den 28 februari 1986. Jonas Karlsson och Claes Malmberg har bitvis riktigt elaka
roller men är lysande ihop med alldeles utmärkta Rolf Lassgård och Helena af Sandberg.
Just Claes Malmberg har även medverkat i årets uppsättning av programserien Stjärnorna
på slottet som i morgon avslutas med Robert Gustafssons dag. Kan tänka mig att gubbar som
brandchefen Greger, dansbandsfreaken Roland Järverup och Veiron i ottan dyker upp…
Själv dyker jag upp på Tre Lyktor i morgon och presenterar då den andra upplagan av Sport
Quiz. Det blir olympier, världs- och Europamästare i quizen som startar klockan 12.30!
Om fotbollen följt boxningens exempel med bälten och utmanarmatcher skulle det svenska
landslaget just nu varit Världsmästare! En journalist på det engelska fotbollsmagasinet Four
Four Two räknade nämligen 2003 ut vem som vid det tillfället var världsmästare och utgick
då från den allra första fotbollslandskampen mellan England och Skottland 1872. Sen dess har
den inofficiella världsmästaren varierat kraftigt men nu var det alltså Sveriges tur! I Kings
Cup i thailänska Chiang Mai besegrade nämligen Erik Hamréns mannar Nordkorea efter 1-1
vid full tid och 5-2 efter straffar. Redan i morgon sätter man dock titeln på spel igen då man
möter Finland i finalen, ett Finland som besegrade hemmanationen Thailand med 3-1 i semin.
Zlatan som nu gjort 19 mål på 18 matcher i den franska ligan finns med först när Sverige
möter Argentina på Friends Arena den 6 februari. I motståndarlaget finns då säkert även
Lionel Messi, som är än värre med sina 29 mål under Barcelonas 20 spelade matcher.
När det gäller TFF börjar laget alltmer ta form. Mittfältsstrategen Magnus Andersson skrev i
veckan på för ytterligare ett år och blir en viktig pusselbit i Grimbergs nybygge. Däremot så
vill varken Viktor Noring eller Ibrahim Koroma spela så lågt som i division 1…

TFF var även en av aktörerna bakom Näringslivsmässan som hölls på Söderslättshallen i
onsdags förmiddag för andra året i rad. Cirka nittio företag och andra konstellationer fanns på
plats för att nätverka. Själv fanns jag på plats i egenskap av tf ordförande i Trelleborgs
Företagarklubb för att göra reklam för våra event och skaffa nya medlemmar. Föreläste under
lunchen gjorde den förre Rögletränaren Björn Hellkvist som mitt i livet drabbades av
Parkinson och som skapat Shaking Generation, en hjälporganisation för Parkinsonsjuka som
efter endast 15 månader samlat in närmare två miljoner kronor!
Efter en längre tids lymfomcancer somnade Karl-Erik Cacka Israelsson in den 10 januari.
Cacka fick sin stora hit redan 1954 med schlagern Gamle Svarten men var även en duktig
friidrottare som blev 7:a i längdhopp under OS 1952 i Helsingfors. Cacka blev 83 år gammal.
Att bli fyra i Idol är ibland bättre än att vinna. När Jay Smith 2010 vann just Idol så hamnade
Linnea Henriksson på fjärde plats. Idag känns Smith ganska blasé medan Linnéa under förra
veckan fick priset som årets artist på P3-guldgalan, framröstat av lyssnarna. Dessutom är hon
utsedd till att vara förband till självaste Gyllene Tider under hela deras sommarturné!
Veckans bästa: Skämtlöpsedeln om att SJ skulle hålla förhör med den 22-åriga städerskan
om hur hon kunde få tåget att rulla trots kyla och snö, när inte deras egen personal fixar det…
Veckans sämsta: Trelleborgsföretaget Pergo varslade i veckan 150 anställda och planerar att
flytta hela tillverkningsindustrin till Belgien, en svart dag för näringslivet här i kommunen!
Veckans skämt: Radiotjänst meddelar: Om din dator kan ta emot ett helt schemalagt
programutbud i en tv-sändning som samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för
vem som helst, räknas den som en tv-mottagare och du ska betala radio- och tv-avgift!
Till sist: Missa inte Dicte, den nya danska kriminalserien som har premiär i tv4 på måndag
klockan 21.00 med Iben Hjejle i huvudrollen som kriminalreportern Dicte Svendsen!
Tre favoritgubbar i Robert Gustafssons regi:
• Greger Hawkwind – Homosexuell brandchef i kultserien Nile City 105,6.
• Tony Richardsson – Galjonsfiguren från Idrottsgalan 2003 och fram tills att Tony
Richardsson äntligen fick det efterlängtade Jerringpriset 2005!
• Fred Asp – En festare som gärna dricker White Christmas (vodka & tippex)
tillsammans med illern Göran i serien I manegen med Glenn Killing.

Alf Påhlsson och jag representerade TFK på Näringslivsmässan i onsdags…
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