
Trelleborg fredagen den 22 november 2013 
 
Nu lackar det mot jul på allvar och idag är det bara nio dagar kvar tills det är Den första 
advent och den stora julskyltningen. I Trelleborg korar man Årets Lykttändare då, alltså den 
trelleborgare som satt sin hemstad på Sverigekartan på mest tydliga och bästa sätt. De senaste 
tre åren har jag gissat på konstnären Johan Falkman, golfspelaren Peter Hanson och förra året 
på handbollspelaren Andreas Nilsson som tog OS-silver i London. Ingen av dem har dock 
tagits till nåder hos juryn som istället valt Sten Björck, True Blues och Carl Aspegren… 
Valet av just True Blues 2011 kändes dessutom ganska krystad eftersom det var just det året 
som TFF fick lämna Allsvenskan. Jaget får ju aldrig vara större än laget. TFF har dessutom 
fått priset som lykttändare inte mindre än tre gånger tidigare: Tränaren Krister Kristensson 
1984, lagledaren Bengt Cederberg 1992 och målvakten Fredrik Fritz Persson ihop med sin 
tränare Jan Ericsson 2006, det år då man gick upp i Allsvenskan senast… 
Jag ser gärna att man utser den blivande TFF-tränaren Conny Karlsson 2015 om TFF på nytt 
skulle nå dit, men fram till dess lär det nog inte vara någon TFF:are som kommer på tal.  
Den första advent innebär även att det blir legalt att dricka glögg och redan nu finns det två 
oöppnade Blossa 13 i huset. De senaste åren har Blossas årgångsglögg hämtat sin inspiration 
från platser som El Salvador och Japan för smaksättningen, men i år har resan gått till 
Dalarna. Glöggen heter nämligen Dalecarlia, vilket är latin för Dalarna. Hur smakar då 
Dalarna? Ja det framgår inte av innehållet, istället vill Blossa att genom gissningar, tolkningar 
och kommentarer ta reda på hur årets smak uppfattas av glöggdrickarna. Kanske blir det 
tvåtaktsolja och Wunderbaum eller falukorv och blåbärssoppa. Falu rödfärg har i vilket fall 
som helst inspirerat till dryckens färg och doften är frisk och bärig, detta kan bli spännande! 
Det är alltid även spännande att se vad som blir Årets Julklapp, i alla fall man får tro HUI 
Research. I tisdags offentliggjordes det hela och det blev överraskande nog Råsaftcentrifugen, 
en produkt som enligt HUI själva speglar konsumenternas ökade hälsomedvetenhet likväl 
som den starka gör-det-själv-trenden inom mat och dryck. Råsaftcentrifugen uppfyller även 
alla de tre kriterierna, som är att representera samtiden, vara en nyhet eller ha ett nyväckt 
intresse samt ha ett högt försäljningsvärde eller ha potential att säljas i stora enheter. 
Jag som helt klart trodde att Årets Julklapp skulle bli den finska drycken Jolgransjos! 
Det Svenska Fotbollsförbundet hade med all säkerhet Fotbolls-VM i Brasilien nästa 
sommar på önskelistan till jultomten, men av detta blev det nada efter två raka svenska 
förluster mot Portugal i VM-kvalets play-offspel. Eller rättare sagt mot Cristiano Ronaldo 
med omnejd, det var ju i princip han som på egen hand tog Portugal till VM med sina fyra 
mål. Tyvärr är världens bäste fotbollsspelare även en riktig jävla sprätt och diva och borde ha 
varit utvisad redan i det första mötet lagen emellan efter skallningen mot Mikael Lustig! 
Jag tror ändå att jag ska ge skulden för förlusten till landslagets nya och fula matchtröja… 
Veckans citat: Vad jobbigt det måste vara för varje SD-rasist att slicka på honom, men skönt 
att skicka honom utomlands. Özz Nûjen om att Zlatan ska hamna på våra frimärken… 
John F. Kennedy har hamnat på otaliga frimärken under åren och just idag är det exakt 50 år 
sen som världens mest spektakulära mord ägde rum i Dallas Texas. Ännu idag finns det tvivel 
om vem so utförde dådet men det mesta pekar ändå på Lee Harvey Oswald… Ikväll sänds 
premiären för tv-serien The Kennedys på SVT, en serie som stoppades i USA. 
Ikväll sänds även premiären av På spåret med Kristian Luuk och Fredrik Lindström på tv4 
som undrar vart vi är på väg…? 
Tv4 sänder även Så mycket bättre som efter en dag med tårar och känslor var tillbaka i den 
krassa verkligheten och Titiyos dag. Trots tolkningar av hennes hits som Talking to the man 
in the moon, Flowers, Come along och Longing for lulluabies så lyfte det aldrig och själva 
programformen har hittills mest varit årets största berg-och-dalbane-program… 



Till sist: Jag hade den fantastiska glädjen att träffa Sarah Dawn Finer backstage igår kväll 
när hon var årets artist på Trelleborgsgalan. Den lilla men stora artisten bad faktiskt om att få 
min krönika i Lokaltidningen signerad och det fick hon!  
Allra sist: Henrik Stenson är just nu trea i världen som golfspelare efter segern i DP World 
Tour Championship på Jumeirah Golf Estates i Dubai. Det ser oerhört lätt ut men jag har 
fortfarande så förbenat svårt att komma igenom det där jämrans bildäcket! 
 
Tre favoritlåtar med Sara Dawn Finer: 
 • I remember love (2007) Schlagerdebuten i Melodifestivalen slutade med en 

fjärdeplats i finalen och en förstaplats på Svensktoppen samma år. 
• Moving on (2009) Låten nådde oanade höjder, inte minst då hon hissades upp i 

luften på scen, och slutade på en sjätteplats i fanalfältet. 
• The winner takes it all (2013) En cover på ABBAs klassiska vinnarlåt från 1980 

framfördes av Sara i pausen av finalen för Eurovision Song Contest. 
 

 
 

Jag och Sarah Dawn Finer efter framträdandet på Trelleborgsgalan igår… 
 


