Trelleborg fredagen den 18 september
En ny rapport visar att det varje sekund dygnet runt finns 750 000 personer runt om i
världen som söker efter barnpornografi på nätet. Vad är det för sjuk värld vi lever i
egentligen!?
Nyaste greppet inom profilreklam är antibakteriell spray med företagslogotyp på. Det är rent
ut sagt svinigt när man försöker tjäna pengar på människors rädsla för influensan.
Idag är det biopremiär för Flickan som lekte med elden, en direkt fortsättning på Män som
hatar kvinnor och därmed den andra delen i Stieg Larssons Millenniumtrilogi. Efter att ha sett
trailern kan jag bara konstatera att den känns minst lika ruggig som den första. Ikväll bänkar
jag mig på den ombyggda Grandbiografen i Trelleborg för att se densamma.
Mikael Persbrandt blev den första gästen i Ingvar Oldsbergs nya serie Här är ditt liv, men
varför fick inte alla hans ex stå där på rad precis som när Lill-Babs var med en gång i tiden…
Kändisdjungeln kan faktiskt vara något av det sämsta som sänts i tv, någonsin!
Superstars i tv 3 med Salming, Stenmark & Co kan däremot bli ganska underhållande.
Malou von Sivers hade tre författargäster i onsdagens Efter tio. Björn Ranelid och Jan
Guillou tjafsade medan Plura lagade mat ur sin nya kokbok. Gjorde han gubbröra tro…?
Kaj Kindvalls Tracks fyllde 25 år i lördags och samtidigt som detta sände man det 1000:e
programmet. Alphaville toppade den första listan, Lars Winnerbäck den 1000:e. Kaj har
dessutom överlevt såväl Kvällstoppen som Poporama vilka lades ner 1975 respektive 1984.
Snacka om krock den 10 oktober! Samtidigt med KulturKrock möter Danmark och Sverige
varandra i VM-kvalet i fotboll. Men lugn, sändning på storbildstv i Parken är redan fixad!
Magnus Hedman fälldes mot sitt nekande för doping förra veckan. Han hade bara haft
oturen att låna ut sina jeans till fel person som sen råkat lägga 55 dopingklassade tabletter i
dem och därefter råkat få samma piller i sig utan att han visste det. Vilken max otur alltså!
På förhand var det årets mest upptrissade match. Inter mot Barcelona i Champions League
började med kramkalas, fortsatte med burop på Zlatan och slutade snopet nog 0-0.
TFF åkte på sin tredje hemmaförlust mot Kalmar. Slutresultatet 1-2 kunde ha varit 1-5 om
inte Viktor Noring storspelat i mål. På söndag möter TFF dessutom formstarka Häcken.
Även Gylle förlorade sexpoängsmatchen ute i Klagstorp med 2-3 trots att man tog upp ett
underläge från 0-2 till 2-2. I morgon möter man Makedonija som i våras besegrades med 8-1,
vinst där och kvalet till sexan i höst är säkrat för Harletun & Co. Jag håller tummarna för er!
Undrar vad man fått för straff i fotbollens division 7 om man hotat linjedomaren under en
match med att stoppa ner bollen i halsen och döda honom? Serena Williams fick poängstraff
och böter som inte direkt drabbade någon fattig för sitt utspel. Men det var ju tennis det…
Idag fyller Englands målvakt Peter Shilton 60 år, det trodde jag han var när han la av!
Det är idag även 39 år sedan Jimi Hendrix avled efter att ha kvävts av sina egna
uppkastningar. Jag spelar låten Fire för att hedra världens bäste gitarrist genom alla tider!
Jag spelar även Unchained melody med Righteous Brothers från 1965 (från filmen Ghost)
för att hedra Patrick W. Swayze 1952-2009, som gick bort i veckan.
I morgon är det traditionellt besök på Tommy Rosbergs Beatlesutställning tillsammans med
vinnarna (Spice Girls) av kvalet för It TAkes 2. Blir nog första gången som Spice Girls möter
Beatles. Den 9 september släpptes för övrigt Beatles restaurerade katalog på nytt i både stereo
och mono. Det ska bli intressant att höra vad Tommy har att säga om de nya boxarna.
Det blir även kräftskiva i morgon så det är lika bra att stryka söndagen ur kalendern redan nu.
Bäst just nu:
• The Boat that rocked. En underbar film som man blir glad och mår bra av att se!
• Lars Winnerbäck. Nya cd:n Tänk om jag ångrar mig och sen ångrar mig igen släpps
på måndag. Den är riktigt j-a bra, Winnerbäck rules again!!!

•

Vilma Davidsson. Glöm aldrig det namnet! TA-chansen vinnare 2009! Idol 2014?

Idoljuryn för 2010?
Michael Nordberg, Nilla Olsson och undertecknad satt i TA-chansens jury i lördags när
finalen gick av stapeln på Barnens Dag i Stadsparken. Efter en kort överläggning enades
juryn om att kora Vilma Davidsson som segrare för andra året i rad.
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