Trelleborg fredagen den 29 oktober
På söndag övergår vi från sommartid till vintertid och med det blir det plötsligt lite ljusare på
morgonen. Baksidan av det hela är att det blir desto mörkare på kvällen…
63 dagar återstår av året vilket innebär att det är 56 dagar till jul. Vid ett besök i Malmö City
i veckan kändes det betydligt närmare än så med tanke på att julsakerna redan ligger framme.
Malmös nya slogan: Vi träffas i Malmö!
Aftonbladet i fredags: Skytten i Malmö agerar ensam, är försiktig, vill inte bli observerad
och väntar i mörkret på tänkbara offer. Vilken slutledningsförmåga kvällstidningar har!
Den gärningsmannaprofil som tagits fram för den nya Lasermannen berättar allt, utom
vilken stjärntecken han är född i… Men han måste ju helt klart vara Skytt!
TFF tog en rejäl skalp när man i måndagskväll slog Änglarna i Götet med 2-1. Med en trupp
utan Fredrik Jensen, Peter Abelsson, Ibrahim Koroma och Tommie Persson presterade man
stundtals ett nästan himmelskt spel i den andra halvleken efter underläge med 0-1 i paus.
Det är dessutom hög tid för TFF-ledningen att förhandla med de spelare som ännu inte
förlängt sina kontrakt, däribland Jensen, Abelsson, Jonathan Asp och… Andreas Drugge!
Malmö tog på nytt kommandot i guldstriden med HIF efter att ha klippt Häcken längs
fotknölarna i onsdags. De två sista omgångarna blir helt avgörande där Malmö har plusmål.
MFF hade endast tre svenskklingande namn av 18 möjliga i den senaste A-truppen. Om
Lasermannen fortsatt får härja i Malmös stadsdelar så kan det kanske bli problem att få ihop
lag till den sista matchen mot Mjällby den 7 november…
PSV Eindhoven – Feyenoord 10-0! Det hade aldrig hänt på Henke Larssons tid!
Visserligen fanns där en hel del plagiat i Så mycket bättre, men jag tror ändå att fyrans
artistvariant av SVT:s Stjärnorna på slottet kan bli riktigt bra. Mysfarbror själv, Lasse
Berghagen, var värd i det första avsnittet där den största överraskningen var Thomas Di Leva.
Hans version av Berghagens klassiker Sträck ut din hand var fullständigt lysande!
Kvällsposten i torsdags förra veckan: Carola hemligt opererad. Så hemligt var det!
Elton John sågar dagens låtskrivare, musik och talangjakter. Märkligt när det kommer från
en som inte gjort en bra platta sen Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy 1975…
På tal om det är nu 12 av 32 bidrag till Melodifestivalen 2011 klara med artister som Linda
Bengtzing, Danny Saucedo, Melody Club, Dilba och hrrm… Lasse Stefanz.
Det är comebackernas år inom musikväsendet där den grupp som gjort flest avskedsturnéer
och följaktligen också flest comebacker är på gång igen. 46-åriga The Who arbetar just nu på
ett nytt album och planerar även en turné under 2011! Detsamma gäller U2 som just nu är i
studio och spelar in plattan Songs of ascent. För svenskt vidkommande släpper Hansson de
Wolfe United och Freda’ nya plattor och gör turnéer i höst.
Jag har nu hunnit halvvägs i Ozzy Osbournes självbiografi Jag är Ozzy och måste konstatera
att boken har ett högt läsvärde, inte minst i ett musikhistoriskt perspektiv. Att huvudpersonen
sen bjuder på sig själva genom att berätta om minst sagt dråpliga händelser i både sin ungdom
och som artist och sångare i Black Sabbath får ses som en ren bonus.
Ozzy kommer förresten till Sweden Rock Festival i Sölvesborg för att uppträda nästa år.
Veckans DVD: Beck – Levande begravd. Micke Persbrandt är i sitt esse!
Det var inte Ulf Lundell som var hemlig gäst när Janne Bark Band lirade i Sölvesborg, utan
självaste Dan Hylander. Tror dock inte att vi kan förvänta oss något liknande i morgon när
Bark gästar Trelleborg och Musikföreningen Riffets 5-årsjubileum i Parken…
TFF:s tre bästa spelare 2010:
• Andreas Drugge – TFF:s viktigaste spelare under 2010. Lämnar efter säsongen?
• Viktor Noring – Har kapacitet att bli bättre än självaste Andreas Isaksson.
• Kristian Haynes – Vice lagkaptenen gör aldrig en dålig match!

Världens bästa fotbollsspelare som Pelé, Beckenbauer, Maradona, Cruyff, Banks,
Garrincha, Best, Cantona och Bobby Charlton pryder kortleken som jag hittade på Design
Torget i Malmö. Ska man vara lite petig så känns väl Zlatan som katten bland hermelinerna
och bland de 52 saknas faktiskt Lionel Messi! Annars får man en riktig samlarbildskänsla
och med en kortlek endast innehållande Ess kan man ju aldrig förlora!

