Trelleborg fredagen den 14 januari
Visserligen går vi mot ljusa tider, men efter att de flesta igår städat bort julen och med det
alla ljusstakar i fönstren så känns det ganska mörkt trots allt. Fram till Vårdagjämningen den
21 mars är det just nu 66 dagar eller 9 ½ vecka om man nu tycker det…
På tal om just 9 ½ vecka är Änglagård – tredje gången gillt den just nu mest omskrivna och
sedda biofilmen. Jag såg den i veckan och ger den betyget godkänd, men knappast mer.
Regissören Colin Nutleys förmåga att bara göra förutsägbara filmer har än en gång besannats.
Det tog inte mer än två minuter av filmen innan Colins och Helena Bergströms gemensamma
dotter Molly 15 år hade fällt sina första tårar på bioduken, i mammas sanna Nutleyanda!
Då var drömfilmen Inception med Leonardo DiCaprio i huvudrollen klart bättre!
Fortfarande har jag inte fått sett Avatar, men nu har jag införskaffat en 6-discars Blu-ray
utgåva med en förlängd version av filmen, 45 minuter med borttagna scener, en ny alternativ
början och åtta timmar aldrig tidigare visat material. Jag som bara trodde det var en film…
Man får inga Guldbaggar för roller i tv-serier, annars hade Suzanne Reuter varit en het
kandidat den 24 januari efter sin helt lysande tolkning av Elisabeth Meyer i Drottningoffret!
En vecka tidigare, alltså på måndag, är det dags för musikbranschens årliga firmafest,
Grammsigalan. Flest nomineringar för året har Robyn och Oskar Linnros fått med Håkan
Hellström tätt efter. Det ser dock tunt ut på rocksidan där jag i princip bara hittar Plura, Kent,
The Ark och Peter LeMarc med enstaka nomineringar. Galan tv-sänds inte numera...
Att rocken håller på att dö ut är väl en klar överdrift men faktum är att endast tre av förra
årets 100 mest sålda låtar i Storbritannien är rocklåtar. I stället är det hiphop och R'n'B som tar
över mer och mer när det gäller nedladdnings- och försäljningslistorna.
Music Quiz har tema Rock på Tre Lyktor den 11 maj men redan på onsdag blandar vi glam,
progg, disco, punk, pop och hårdrock då det blir tema 70-tal för hela slanten.
Trots sin medverkan på Ulf Lundells platta Den vassa eggen 1985 har Niklas Strömstedt
aldrig varit någon rockare i mina ögon. Istället har stämpeln som smörig och med sliskiga
låtar blivit väldigt påtaglig. Men efter Niklas dag i Stjärnorna på slottet måste jag dock
medge att jag fått en helt ny och betydligt positivare bild av honom.
Ett citat som myntades sommaren 1985 är En inställd spelning är också en spelning… Men
när nu Ulf Lundell ställer in hela sin vårturné på grund av sjukdom så blir man lite betänksam.
Jag hoppas att det beror på utbrändhet, som han själv säger och att han inte, liksom så många
andra inom rockbranschen, fallit tillbaka till gamla vanor och på nytt hamnat i alkoholträsket.
Veckans citat: Allt som håller Ranelid borta från skrivandet välkomnas! Svenska Akademins
ständige sekreterare Peter Englund ger sig ner i samma sandlåda som just Björn Ranelid.
Den lille argentinaren Lionel Messi blev i måndags utsedd till 2010-års bästa fotbollsspelare
för andra året i rad och firade direkt med ett hattrick för sitt Barcelona i den spanska cupen.
Brasilianska Martha fick priset som damernas motsvarighet – för femte gången i rad!!
Andreas Isakssons arvtagare och TFF:s eminente målvakt Viktor Noring är och tränar med
Premier Leaguelaget Fulham, dessutom kan det mycket väl bli landslagsdebut inom kort.
Om nu TFF skulle bli utan sin målvakt i vår så har klubben till sist i alla fall gjort klart med
fjolårslånet från IFK Göteborg, den 23-årige mittbacken Tuomo Turunen, det känns tryggt.
Efter en skakig inledning blev det till sist en ganska enkel resa för Sverige i Handbolls VM:s
inledningsmatch mot Chile och vinst med 28-18. Ska bli intressant att se om hemmaplan kan
ge Sverige fortsatt fördel till att skaka favoriterna Frankrike, Spanien, Danmark och Kroatien.
Tre handbollsfinaler att minnas:
• EM 2000: Sverige – Ryssland 32-31, efterunderläge i paus med 9-15 och förlängning!
• EM 2002: Sverige – Frankrike 33-31 efter en rysare med två förlängningar!
• VM 1990: Sverige – Sovjetunionen 27-23, det första guldet i modern tid.

Tyvärr får vi inte se Ulf Lundell ihop med sin parhäst Janne Bark i vår.
Hela turnén En öppen vinter är inställd på grund av sjukdom!
Bilden är tagen vid ett speltillfälle på Amiralen i Malmö våren 2006.
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