Trelleborg fredagen den 25 september
Känns tryggt när ett säkerhetsföretag av alla blir rånat på 1 miljard! Eller inte…
Min kollega Peter Löfqvist har varit på Mallorca. Han berättade att säkerhetskontrollen var
rigorös på den spanska flygplatsen vid hemresan, men väl ombord på planet så fick alla var
sin vass kniv när man serverade mat. Visst är det märkligt med säkerheten ibland!
Nu är det snart jul igen! Blossa släpper sin nya glögg som smakar clementin redan den 1
oktober. Den finns bara i begränsad upplaga. Vad är då obegränsad upplaga undrar jag…?
Jag och ca 177 399 andra var och såg Flickan som lekte med elden under premiärhelgen.
Klart sevärd men inte ens i närheten av den nerv som fanns i Män som hatar kvinnor.
Kanske inte så konstigt att Stieg Larsson blev manusdepressiv när han skrev boken!
Ständigt denna Anka! Paul Ankas (jo det är han med låten Diana för snart 150 år sen)
lyxhustru, svenska Anna Anka (så synd att hon inte heter Kajsa) ska ge sig in politiken. Med
hennes syn på saker lär det snart bli en kalkon av den ankan och Kalle Anka partiet nästa!
Med allt skitprat som Anna Anka kör med så måste WC-ankan vara uppkallad efter henne!
Kvinnotjusaren Svennis hade verkligen varit värd en ”Lill-Babs” i Här är ditt liv i lördags!
Besöket på Beatlesutställningen i lördags var mycket fascinerande. Det snart är 40 år sedan
gruppen upplöstes men hela tiden kommer det nya böcker och skivor. Det var dessutom första
gången på 19 år som jag drack Jack Daniels. Men är det rock & roll så är det!
I senaste numret av tidningen Rock Classics listas alla gamla gitarrhjältar genom tiderna.
Mina fem högst personliga favoriter är: Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page (Led
Zeppelin), Pete Townsend (The Who) och Eddie Van Halen.
Idag är det 29 år sen Led Zeppelins trummis John Bonham omkom genom Jimi Hendrixdöden (kvävd av sina egna spyor). Jag spelar liveversionen av Moby Dick för att hedra Bonzo!
Veckans Copycat är Kings of Leon som plankar Noiseworks Love somebody i Be somebody.
I måndags släppte Lars Winnerbäck sin nya cd Tänk om jag ångrar mig och sen ångrar mig
igen. Fortfarande ligger 2007-års låt Om du lämnade mig nu kvar på Svensktoppens fjärde
plats och är nu inne på sin 106:e vecka, endast 166 veckor bakom 6:an Du är min man…
TFF gjorde sin bästa förstahalvlek för året mot Häcken, men fick en total genomklappning i
den andra. Slutresultatet 2-2 innebar två tappade pinnar. Svagt! var Dennis Melanders
kommentar. Igår mötte man Örgryte på Gamla Ullevi och då hade man lärt av läxan. Vinst
med 2-0 och genomgående ett bra ”bortaspel” som Alf Westerberg uttryckte det i tv. På
söndag tar TFF emot HIF i årets sista Skånederby, ett HIF som besegrade AIK med 3-2 igår…
I den 96:e minuten satte Michael Owen i United 4-3 på City och avgjorde Manchesterderbyt!
Man kan inte vara annat än imponerad efter att MFF krossat Elfsborg med 5-0 i måndags!
Zlatan satte rekord då han gjorde sitt fjärde mål på lika många matcher när Barca krossade
Racing Santander i tisdags kväll. Tyvärr skadade sig Ibra och det blir nog att vila mot Malaga.
Visste ni att den gamle fotbollsspelaren Ove Grahns (1943-2007) värsta mardröm på
fotbollsplanen var att han skulle bli fälld! Speciellt i matcher strax innan jul… ☺
Gylle är klara för kval efter 3-2 mot Makedonija! Dubbelmöte med hemmamatch den 10:e
oktober och bortamatch den 17:e väntar. Just nu är det Nydala som blir Gylles motståndare.
I morgon är det en sammanslagen kulturdag och skördefest i Trelleborg. Själv ska jag sitta i
juryn och smaka av ett 25-tal äpplekakor tillsammans med marknadsgeneral Lasse Svensson
och Barbro Bengtsson från TFF. Får nog bli en lätt frukost innan, kanske ett äpple bara…
Bäst just nu:
• Beatles. Deras 16 remastrerade plattor känns som en revolution i huvudet!
• Lionel Messi. Världens bäste fotbollspelare just nu gjorde ett otroligt mål i tisdags!
• Yohanna. Is it true var Islands bidrag till Eurovision Song Contest tidigare i år och
den hamnade på andra plats. Nya cd:n Butterflies and Elvis är anmärkningsvärt bra!

