Trelleborg fredagen den 11 september
Idag är det ett olycksbådande datum. För åtta år sen flögs två kapade plan in skyskraporna
Twin Towers i New York och dödade 2 595 personer. Anna Lindh dog på dagen två år senare
efter att hon dagen innan knivattackerats på NK i Stockholm och den 11 september är även
dödsdag för Sveriges största racerförare genom tiderna, formel 1 föraren Ronnie Peterson,
som avled 1978 av sviterna från olyckan på Monza i Italien dagen innan.
Snart kommer filmen Flickan som lekte med elden, uppföljaren till Män som hatar kvinnor!
Visste ni att yx-scenen med Jack Nicholson i Shining är direkt tagen från Victor Sjöströms
film Körkarlen från 1921. Selma Lagerlöf skrev boken som blev den tidens skräckklassiker.
Den gamle skräckmästaren Dennis Melander har humor! Jag hade inte förväntat mig något
annat i och för sig med tanke på hur han brukar skoja med sina motståndare på planen.
I morgon möter TFF Kalmar FF, som på senaste tiden fått delar av laget uppköpt. Alla tre
Elmbröderna har blivit proffs och den senaste av dem, David Elm, blev klar för Fulham 30
sekunder innan transferfönstret stängde. Förra året blev Kalmars lagkapten Henrik Rydström
utvisad och TFF kunde vända och vinna med 2-1 genom Erik Sundin och Magnus Andersson.
Borde inte alla tre bröderna Elm spela för Elmsborg egentligen…?
Matchen mot Ungern i lördags blev tidernas rysare där en viss Zlatan Ibrahimovic avgjorde.
Igen! Mot Ungern. Igen!! På övertid. Igen!!! Efter kris á la Malta och 1-0 på självmål i
onsdags var den enda glädjen Albaniens heroiska insats mot Danmark i Tirana.
Världsrekord! skrek Ralf Edström i radion när Zlatan gjorde mål. Var han nykter tro…?
Det svenska damlandslaget var sämst när det gällde. Igen!
Gylle tog starkt nog en poäng mot serieledarna Öresund i lördags efter 1-1 på Gylle Stadion.
På söndag har man chansen att bli klara för kval när man möter Klagstorp på bortaplan.
Efter Svininfluensan kommer nu Vininfluensan. Den slår oftast till på lördags- och
söndagsmorgnar som en rejäl box mitt i huvudet.
Aftonbladet avslöjar att prinsessan Madeleine rökar! Ingenting är tydligen perfekt…
Tredje säsongen av dokusåpan Färjan hade premiär i måndags. Hur mycket mer kan det
egentligen hända på en båt? Tacka vet jag Rock the Boat III som avgår den 17 oktober!
Även Idol har startat och där är man inne på sjätte upplagan. Jag har en tveeggad inställning
till programmet men tycker om juryns elaka men ändå uppriktiga sätt mot deltagarna.
I morgon sitter jag i juryn för TA-chansen i Stadsparken under Barnens dag tillsammans
med Nilla Olsson och Mikael Nordberg. Då gäller det att glömma allt man lärt av Idoljuryn.
Efterlyst sände förra veckan ett reportage om den gamle Norrmalmstorgsrånaren Janne
Olsson som 1973 tog bankgisslan i Stockholm för att få ut Clark Olofsson. Det hela gick åt
pipan och Janne fick flera år bakom lås och bom. Efter avtjänat straff har han hållit sig på rätt
sida lagen och har idag ett stort fint hus i Thailand. ”När fan blir gammal blir han religiös”,
kommenterade han själv det hela. Clark är fortfarande ung för han sitter inne. Igen!
Madonnas nya kille heter Jesus, men det är inte första gången hon är i luven med kyrkan.
Riksbankschefen Stefan Ilves har beslutat att reporäntan ska ligga kvar på 0,25 % ett år till.
Tänk om övriga banker nu kunde ta efter de siffrorna när det gäller låneräntan också.
Onsdagen den 7 oktober är det premiär för musikquiz på Tre Lyktor med undertecknad som
eventproducent. Läs mer inom kort i nya numret av Zick Zack!
Ikväll är det Gylle Rock i klubbhuset! On stage: So What & DJ Krona. Let there be Rock!!!
Bäst just nu:
• Sverige! Gäller endast insatsen mot Ungern i lördags, inte den usla Maltamatchen.
• Zlatan! 2-1 målet efter 93,08 mot Ungern var inte snyggt, men ack så viktigt!
• Clas Ohlson. Nya gubbdagiskatalogen är här! Yes!!!

