
Trelleborg fredagen den 6 december 2013 
 
Stormen tog ett nytt ordentligt grepp om oss under torsdagen och denna gång var det Sven 
som flög in över landet och orsakade en klass 3-varning med orkanvindar. 
Brittiska metrologer varnar nu även för enorma mängder snö och arktisk kyla i vinter. Men 
å andra sidan så brukar det räcka med ett par flingor för att hela London ska lamslås! Vi får 
hoppas att experterna har fruktansvärt fel och att vi istället får sol och plusgrader… 
Det blev dock en mild första advent utan varken regn eller snö och det ska jämföras med 
förra året då både snön och kylan kom som ett brev på posten lagom till den 1 december. Det 
fanns därför gott om folk i Trelleborgs Stadspark för att se Cornelia Dahl utses till årets Lucia 
och Trellebelle Ukulele Orchestra till årets Lykttändare! För en gångs skull fick jag rätt i min 
profetia och det var verkligen ytterligare en välförtjänt utmärkelse som Ukuleleorkestern nu 
kan sätta upp på sin CV. Lykttändarutmärkelsen var dessutom den 30:e i ordningen sen 1984. 
Tydligen var det många som även gissade på mig som lykttändare efter TA:s artikel i 
lördags, men kriterierna för att bli årets lykttändare är tydlig. Man ska ha satt Trelleborg i 
blickpunkten för omvärlden. Det har jag ju knappast gjort! Inte än i alla fall… 
TFF har satt Trelleborg på kartan åtskilliga gånger men årets debacle för seniorerna i TA-
cupen lär knappast gå till fotbollshistorien. Visserligen smulade man sönder Gylle med hela 
8-0 men efter två pinsamma förluster mot Vellinge FF och Pelister var dagen förstörd och de 
båda nämnda division fem-lagen tog på TFF:s bekostnad sig överraskande nog till det 
finalspel som avgjordes igår kväll. Ett tag såg det dock ut som om finalspelet skulle behöva 
ställas in på grund av stormvarningarna, men det blev inte lika illa som man anat och cupen 
kunde slutföras som planerat. Det blev dock historiens längsta finalspel. Dels så gick många 
av matcherna till sudden death och dels blev det brandlarm mitt i alltihop. Jag ska inte skylla 
på IFK Trelleborg men laget hade precis blivit utslagna när larmet började ljuda på Södan... 
Finalerna vanns av Klågerup (dam), IFK Trelleborg (junior) och av FC Höllviken (herr). 
TFF:s juniorer gick visserligen till final och ledde med 2-1 när det bara återstod sekunder, 
men IFK kvitterade och satte sen även 3-2 på sudden death… Surt sa räven! 
Nyförvärven har börjat trilla in hos Trelleborgs FF och efter att målvakten Jesper Hansen 
blev klar sent i torsdags kväll blev även IFK Norrköpings estländske landslagsman Joonas 
Tamm klar för TFF under måndagen. Dessutom stannar både Jocke Nilsson och Ali Jasim 
kvar i klubben under 2014 och vi kan nu räkna in hela 14 man i den kommande A-truppen. 
Den tidigare TFF:aren Kristian Haynes spelar som bekant numera i Mjällby och har även 
varit krönikör i fotbollsmagasinet Offside under året. I det nyutkomna numret (7) så skriver 
han sin sista krönika, en oerhört läsvärd berättelse om sin nigerianske lagkamrat Arokoyo! 
Sista spelningen som DJ avverkades på Bunnies förra fredagen inför 350 personer och det 
blev en riktigt festlig kväll med många bekanta ansikten. Kvällen avslutades dessutom med en 
champagneskål tillsammans med arrangör Klasse Lohmeier och min DJ-sidekick Peter CC till 
tonerna av Eric Carmens rysarballad All by myself från 1975, för övrigt samma sista låt som 
jag serverade på min första spelning i oktober 1982. Cirkeln är därmed sluten, tack för mig! 
Music Quiz fortsätter däremot oförtrutet och i onsdags var det dags för den 42:a upplagan 
och temat TV-stjärnor där vi avhandlade allt från Hylands Hörna till Så mycket bättre. Inte 
mindre än fanns på plats där lag TV-pejlarnaz med inte helt okända trion Niklas, Calle och 
Jan-Inge segrade på 67 p av 75 möjliga. Den 17 december har vi ett extra insatt Jul Quiz som 
går att boka redan nu, annars är vi tillbaka först den 15 januari med det 43:e temat… Covers! 
Sista programmet av årets Så mycket bättre sänds i morgon, det ska bli spännande att se vad 
den 47-årige kaftan-mannen Ebbot Lundberg har för ess i rockärmen! 
Så mycket bättre än att bli tilldelad Svenska Dagbladets Bragdguld går det knappast att bli i 
Sverige. Det skulle då möjligen vara Jerringpriset som det svenska folket gett sin röst till sen 
1979. I tisdags blev det klart att Johan Olsson får det 89:e Bragdguldet för sitt enastående 



femmilslopp i masstarten i klassisk stil vid VM i Val di Fiemme. Olsson var i ledningen i 
större delen av loppet och det blev en riktig tv-rysare! Själv tycker jag att det var helt rätt val 
och jag tycker även att han bör få nämnda Jerringpris före golfaren Henrik Stenson. 
1980 tilldelades skidkungen Thomas Wassberg Bragdguldet efter att ha tagit OS-guld genom 
att besegra finländaren Juha Mieto med en futtig hundradel. I 33 år har han vägrat att ta emot 
priset men i år ändrade han sig plötsligt. Snacka om envisa tjurskalliga män! I like!! 
Tjurskallighet och vinnarmentalitet har alltid varit Gunde Svans signum och kanske är det 
just det som gjort honom till den han är. I tv-serien I huvudet på Gunde Svan har vi under 
hösten sett honom utmana de allra största stjärnorna och i avslutningsprogrammet var det 
racerföraren Kenny Bräck som stod på tur. Tänk att Kenny verkligen överlevde kraschen i 
IndyCar i Texas 2003. Otroliga 214 G uppmättes i kraschen, det högsta värde som uppmätts 
sedan man började registrera kraschvåld i racing. Kennys skador inkluderade bland annat 
brutet bröstben, krossad ryggkota, brutet lårben och två krossade fotleder, nervskador och inre 
blödningar. Kenny tillbringade 18 månader med rehabilitering och få trodde att han någonsin 
skulle kunna komma tillbaka som racerförare. Men Kenny kunde och gjorde det, otroligt!!! 
Till sist: Om jag tippade rätt lykttändare så hade jag desto mer fel gällande vem som gör upp i 
kvällens Idol-final. Erik Rapp åkte ut i fredags med buller och bång och nu avgörs det mellan 
Elin Bergman och Kevin Walker. Jag tror jag skiter i vilket och ser På spåret istället! 
Allra sist: Idag lottas VM i fotboll, känns det inte lite som om även det kvittar…? 
Allra allra sist: Nelson Mandela avled sent under torsdagskvällen. Antiapartheidkämpen som 
ledde Sydafrika till demokrati efter 27 år i fängelse blev 95 år gammal. Vila i frid kämpe! 
 

Tre personliga favoriter ur den digra raden av Bragdguldvinnare 1925-2013: 
 • 1974 & 1978 – Björn Borg – En av Sveriges tre största idrottsmän genom tiderna!   

• 1975 & 1978 – Ingemar Stenmark – Vid sidan av Björn Borg och kanske någon 
ytterligare idrottare Sveriges största idrottsman. Fortfarande otrolig vinnarskalle! 

• 1994 – Fotbollslandslaget – Ett VM-brons i USA var nästan mer än en bragd! 
 

 
 

Den allra sista spelningen som DJ på Bunnies Christmas Party / Reunion i fredags blev en 
känslofylld tillställning tillsammans med Peter CC som sidekick i DJ-båset! 


