Trelleborg fredagen den 15 oktober
Så kom då den första nattfrosten och det blev att skrapa bilrutorna rena från is, något vi inte
direkt längtat efter. Dagarna runt den 7 oktober (då Britt har namnsdag) har däremot haft
temperaturer upp mot 15 grader varmt och sol, något man då allmänt kallar för Brittsommar.
Gammal är äldst och det är rockrävar som Eric Clapton, Leonard Cohen, Phil Collins,
Robert Plant, Neil Young och Rod Stewart som blir skivbranschens livlina i höst. Dessutom
släpps postuma samlingar med såväl John Lennon, Jimi Hendrix och George Harrison.
Kanske inte så konstigt då att även Idol äntligen fått med en altmeister i Geir Rönning, en
47-åring som rockar skiten ur alla de andra yngre förmågorna! Rockage rules!
Något äldre är Cliff Richard som fyllde 70 år igår! Tänk att han hade sin första hit Move it
redan hösten 1958 och har därmed varit toppartist under inte mindre än sju decennier!
På onsdag fyller dessutom Tom Petty, mannen som gett FM-musiken ett ansikte, 60 bast.
Håkan Hellström firar 10 år som artist med att släppa sitt sjätte album 2 steg från paradise
men fortfarande förstår jag inte Håkans storhet och tycker definitivt inte han kan sjunga…
En som däremot kunde sjunga var soulens okrönte kung, Solomon Burke. Hans största hit
Everybody Needs Somebody to Love från 1964 framfördes även av The Blues Brothers. Burke
avled hastigt i ett flygplan i söndags i Amsterdam under en turné, han blev 70 år.
I Amsterdam befann sig även det svenska fotbollslandslaget i veckan för att förödmjukas i
EM-kvalet av det holländska ditot. Efter 3.49 gjorde Holland sitt första mål och 54 minuter
senare hade de flygande holländarna en ledning med 4-0 mot ett totalt utspelat Sverige…
Olycksfågeln Barang Safari ska enligt Erik Hamrén nu byta namn till Van din Drummel!
På söndag möter TFF järnkaminerna från Stockholm, ett Djurgården som med nöd och
näppe klamrade sig kvar genom kvalspel förra året, men som i år överraskat rejält och har
tagit plats strax under de fyra topplagen. En tuff uppgift för vårt blåa lag med andra ord…
Det är väl ingen större högoddsare att TFF:s Andreas Drugge spelar i IFK Göteborg under
2011 med tanke på att hans svärfar heter Glenn Hysén och hans svåger Tobias…
Ni har säkert sett bilderna där den svenske basketballspelaren Jonas Jerbkos hälsena går av,
men hann ni även uppfatta att bollen landade på ett väldigt känsligt ställe sekunderna efter…?
Som det ser ut så gjorde inte hälsenan en tiondel så ont som den skada som bollen orsakade!
Veckans gladaste nyhet: De 32 chilenska gruvarbetarna är nu upphissade och räddade!
Den amerikanska tv-serien Dallas som sändes i 357 avsnitt under 13 säsonger 1978-91 ska
göra comeback. Undrar om det är den snart 80-årige Larry Hagman (JR Ewing) som ska
komma från duschen denna gång och upptäcka att de senaste 20 åren bara spårlöst försvunnit?
Även filmen Jägarna får en uppföljare efter 15 år i Jägarna 2. Kjell Sundvall regisserar som
tidigare och Peter Stormare gör Rolf Lassgård sällskap i en av huvudrollerna.
Hellenius Hörna med David Hellenius har kapacitet att med tiden kunna bli riktigt bra…
Däremot känns det helt klart som om jag kan klara mig utan årets upplaga av Robinson.
Tv-reklamen för Lotto med Kiss är snart i ICA-klass. Den senaste episoden där man
använder Gene Simmons tunga för att slicka på ett frimärke är helt jävla grym!
Veckans understatement: Jag är inte arg, jag är bara jävligt tydlig!
I onsdags hölls Music Quiz med tema Original & Covers på ett näst intill fullsatt Tre Lyktor.
Segrare blev Status Two med Micke och Jonas som prickade in 60 poäng av 75. Tvåor var
The Unbeaten med Totte, Håkan Z och Tommy på 55 poäng och treor Zorro under
pseudonymen Gylle i femman & Krona e gla’ med Pehr och Mats på 52 poäng.
Tre favoritlåtar där covern är bättre än originalet:
• Roll over Beethoven – ELO kör fullständigt över både Beethoven och Chuck Berry!
• You really got me – Van Halen låter som Kinks borde gjort 13 år senare.
• All along the watchtower – Elektrifierad Dylanhyllning av Jimi Hendrix.

Music Quiz på Tre Lyktor har efter ett år blivit accepterad av etablissemanget i Trelleborg
och hade i onsdags inte mindre än 70 deltagare! Det betydde även lite klirr i kassan för
Rosa Bandet då Music Quiz ihop med Tre Lyktor sponsrar detta under oktober!

