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Så var september här och med det även årets höstsäsong. September är en märklig månad 
för samtidigt som det kan vara högsommarvärme kan det lika snabbt skifta om och tappa tio-
tolv grader över en natt. Dessutom blir det snabbt mörkt på kvällarna och man möts även av 
en väldigt sömnig och blek sol om man slår benen över sängkanten innan klockan 06.00… 
Höstsäsong innebär mer än kortare dagar och längre nätter, det innebär även att tv-tablån 
kommer igång riktigt efter alla sommarrepriser. Redan på lördag dra en ny säsong igång av 
Körslaget på tv4, den sjätte sen starten 2008. Förra året tog Andreas Johnson hem titeln och i 
är står det nog mellan Martin Rolinski (BWO), Gladys del Pilar och Anders Bagge… 
Det betyder att The X-factor (uppföljaren till Idol) får nya jurymedlemmar (förutom Andreas 
Carlsson) i Marie Serneholt, Orup och Ison Glasgow. Start på söndag kl.20.00 i tv4! 
Däremot dröjer det ytterligare några veckor innan vi får se säsong tre av Solsidan eftersom 
produktionen just nu är i slutskedet av de 21 avsnitten. Repriserna av säsong två avslutades i 
söndags och hade då inte mindre än 793 000 tittare, inte så dåligt för en repris minsann!  
Anrika Rolling Stones är i sin tur inne på den femtioförsta säsongen, eftersom man firade 
50-års jubileum så sent som i sommar. Den 12 juli 1962 gjorde man sin allra första spelning 
på Marquee i London och då var arvodet vardera 5 pund. I november gör man två spelningar i 
London och två i New York som renderar 25 miljoner dollar! Vem sa att det var bättre förr? 
Möjligtvis var det häftigare 1985… I alla fall får man det intrycket när man ser filmen om 
Live Aid-galan som arrangerades av Bob Geldof för de svältande i Etiopien. I en nyutkommen 
och klar läsvärd bok, skriven av den brittiska journalisten Lesley-Ann Jones, om Freddie 
Mercury, Queens karismatiske sångare och estradör, får vi bland annat följa spelet bakom 
Wembleys kulisser den 13 juli för 27 år sen, strax innan de fyra ska gå på scen. I motsats till 
de flesta andra band har Queen repat under en veckas tid och gjort ett medley, med några av 
sina allra bästa låtar, av sina 20 minuter. När man går upp tar Freddie den brittiska publiken 
med storm och sopar fullständigt mattan med samtliga andra band under galan. Mercury 
fullständigt ägde publiken på Wembley under denna magiska stund. Det är nu i november 
hela 21 år sen den Zanzibarfödde Farrokh Bulsara avled i aids endast 45 år gammal.  
På tal om just Wembley så har den aktuella världsrankingen för fotboll gällande september 
just presenterats. Spanien leder före Tyskland och England och med Sverige på en blek 18:e 
plats. Igår repade man inför VM-kvalpremiären mot Kazakstan på tisdag med att möta Kina 
på Olympia. Med en halvskadad Zlatan med från start gjorde Sverige en tam insats och vann 
bara med 1-0 inslaget av Johan Elmander direkt efter paus. På tisdag är det skarpt läge och då 
hoppas vi det blir skärpning med ett par klasser, annars kan vi titta i himlen efter VM 2014… 
Det svenska damlandslaget har ingen Zlatan i laget, däremot har man från den 1 september 
världens bästa förbundskapten! Pia Sundhage har under fem år tagit USA till två OS-guld och 
ett VM-silver och jag är helt säker att hon även kommer att göra stordåd med Sveriges damer! 
Däremot får vi väl se vad Sven-Göran Eriksson är kapabel till i Thailand som sportchef i Bec 
Tero Sasana i högsta ligan. Blir det fiasko eller… Happy ending! 
Veckans kungliga citat I: Vår horkarl till kung. Förfalskade enkronor med den texten har 
dykt upp lite varstans i Sverige under sommaren och nu uppger copywritern Karl Fredrik 
Mattsson att det är han som ligger bakom det så kallade konstverket. 
Veckans kungliga citat II: Kämpa för kung och fosterland! Den forne Latin Kings-snubben 
Dogge Doggelito ger Camilla Henemark tips inför en av cellerna i Fångarna på fortet… 
Däremot kunde jag inte se att Håkan Hemlin blev inlåst i någon cell, som han är van vid… 
Minns ni den store svarte fången John Coffey som hade märkliga krafter i filmen Den gröna 
milen från 1999, med bland annat Tom Hanks i en av rollerna? John Coffey hette egentligen 
Michael Clarke Duncan och han avled i måndags efter en hjärtinfarkt, bara 54 år gammal.  



I Malmö 1954 föddes Dan Hylander, artisten som debuterade i SVT:s julkalender redan 1962 
som Tomtenisse! I år är det 32 år sen han och Raj Montana Band släppte plattan Döende 
oskuld, den platta som blev det stora genombrottet. Den 23 november genomför Dan med 
band en konceptspelning på KB där man framför plattan från början till slut. Självaste Mats 
Ronander finns även med på scen eftersom Janne Bark är upptagen med Ulf Lundells turné.  
Ulf Lundells nya singel Är vi lyckliga nu? släpptes i veckan digitalt. Ett provsmak från Uffes 
egna hemsida visar på rockinfluenser a’la Springsteen! Men det är ju inte första gången… 
Till sist: I helgen bjuder Anderslöv på två dagar av Söderslätts Countryfestival med kända 
namn som Playtones, Calaisa, Hasse Andersson och Anna Hertzman. 
Allra sist: Dessutom närmar det sig för årets upplaga av Söderslätts Fotbollsgala i Parken 
som går av stapeln den 27 oktober. Biljetter köper du genom din lokala fotbollsförening. 
Allra allra sist: Lördagen den 17 november arrangeras Gyllerock i Parken med band som So 
What, Lone Star Band och Frank. Medlem i stödföreningen kan du bli på Café Vattentornet. 
 
Tre höjdarlåtar med Queen: 

• Bohemian Rhapsody – I oktober 1975 släpptes den som första singel från klassiska 
plattan A night at the opera. Låten låg etta på Englandslistan under nio veckor innan 
den slutligen knuffades ner av Mamma Mia med ABBA. 

• Radio Gaga – Singel från albumet The Works från 1984, skriven av Roger Taylor. 
Låten finns egentligen med på listan endast för det grandiosa framförandet på Live 
Aid 1985. Lady Gaga sägs även ha tagit sitt artistnamn från just den här låten! 

• Innuendo – Första singel från albumet med samma namn släppt i januari 1991. Blev 
den redan då dödssjuke Mercurys sista platta, han dog i november samma år… 

 

 
 

Freddie – The King of Queen! I onsdags skulle han ha fyllt 66 år… 


