Trelleborg fredagen den 21oktober
I mer än 42 år terroriserade Libyens ledare Muammar Khadaffi sitt folk, men igår tog
skräckväldet äntligen slut. Khadaffi togs till fånga och sköts till döds strax utanför staden Sirt.
Betydligt mildare skräck blir det om två veckor när Halloween drar in i de svenska hemmen
med pumpor, dödsskallar, smink och skräckinjagande masker och kostymer...
Någon mask som föreställer Håkan Juholt har jag dock inte sett till, men den borde ju vara
den mest skräckinjagande av dem alla med den hemska svarta mustaschen!
Eftersom Håkan Ljugholt nu friats från misstankarna om korruption ska vi ju inte fortsätta
bråka, utan låta honom åka på sin lilla Sverigeturné där han ska träffa svenska folket och be
om ursäkt. Jag blir dock inte förvånad om han både tar hyrbil OCH begär körersättning…
Om Sverige-aktuelle Paul McCartney varit Sambo eller Kulbo vet jag inte, men faktum är att
den 69-årige gamla Beatlesmedlemmen nu gått och gift sig för tredje gången, där Miss Nancy
Shevell var den lyckliga! Med tanke på att det bara är fyra år sen som Sir Paul genomgick en
av Storbritanniens mest omskrivna skilsmässor så får man ju hoppas att det håller den här
gången, eller att han iaf skrivit äktenskapsförord gällande sina drygt 760 miljoner pund…
En som vet allt det där om giftermål och skilsmässor är Ulf Lundell som nu är rykande aktuell
med sin nya bok Allt är i rörelse, en bok som jag för övrigt själv redan gett mig i kast med. På
SVT Play finns en oklippt och längre version av den som visades i programmet Babel förra
veckan och i den berättar en storskäggig Lundell om handlingen i sin nyskrivna bok, men
även om sin tidigare sjukdom, sin kvinnosyn och att han kanske tänker sluta med musiken.
Sällan har epitetet grinig gammal gubbe passat bättre, Uffe verkar nästan ha gett upp!
En som varit mycket influerad av Ulf Lundell är Lars Winnerbäck som den 7 oktober släppte
sina sju senaste studioplattor på vinyl. Samtliga sju tog sig in på Topp 20 på Sverigetopplistan
över förra veckans mest sålda plattor. Om det är en värdemätare på hur populär Winnerbäck
är eller om det är på hur lite skivor det säljs i Sverige ska vi dock ha osagt…
Det blev en tuff helg att hålla på Gylle och TFF. I lördags tog Gylle emot IF Salamis på
Stadion inför storpublik i kvalreturen. 1-4 skulle vändas till 3-0 och det började bra med 1-0
efter en halvtimmes spel. Men efter ett ribbskott och ett missat friläge blev det istället Salamis
som gjorde 1-1 och då var Gylle helt plötsligt tvungna att göra fem. Detta blev övermäktigt
för hemmalaget som fick se sig besegrade med 1-3 och göra omstart i sexan till nästa säsong.
Inte heller TFF tog chansen och trots ett tidigt ledningsmål av Kristian Haynes förlorade
man sin måstematch mot Mjällby med 1-2 på Vångavallen i söndags. Chansen finns dock än
och på söndag blir det följande resultat: Elfsborg – TFF 0-3 och Syrianska – Gais 0-4.
Syrianska åker ner i Superettan och TFF får möta Ängelholm i det allsvenska kvalet!
Nä, det tror nog inte ens den mest inbitne TFF:aren… Visserligen finns möjligheten att det
går just så, men chansen för det är nog lika stor som överlevandet för en snöboll i Helvetet.
Målskytten Haynes kritiserade sina lagkamrater tufft efter matchen i sin blogg på TA:s
hemsida: Detta skulle kunna jämföras med att vi sitter 30 man i en kanot. Det finns 10 st som
verkligen vill vinna och vi har 10 st som vill vinna men är inte beredda att göra jobbet och de
sista 10 skiter i vilket… Hur tror ni att det går??? Jag är grymt besviken!
Tillsammans med rookien Demir och Pode har Haynes varit TFF:s kanske jämnaste spelare
i år! Jämn har i och för sig även Mattias Adelstam varit, men kanske på ett annat sätt…
Haynes tidigare klubb Malmö FF fick omspelsmatchen mot Djurgården lagd till i lördags
vilket innebar ett tufft schema med inte mindre än fyra hemmamatcher under åtta dagar. De
tre första vanns alla stabilt med 1-0 i Allsvenskan men mot Metalist Khariv igår tog det roliga
slut och Malmö blev på nytt förnedrat på hemmaplan i Euro League med hela 1-4!
Nej tacka vet jag Malmös tjejer i Ldb som tog sitt andra raka Allsvenska-guld!
Även i Idol blir det tjejernas år tror jag, trots att två tjejer redan röstats ut under de inledande
två första fredagsfinalerna. Min personliga favorit är den enda skåningen i sällskapet, 17-åriga

Amanda Fondell från Linderöd, som på ett personligt och fantastiskt sätt tolkat både Nause
och Christer Sandelin (eller var det kanske Plura…). Strax efter kommer två andra duktiga
tjejer, Molly Pettersson-Hammar och Amanda Persson, och de är endast 15 år gamla!
Om nu inte alla hysteriska tjejer kommer att rösta fram den lille fjanten Andre ZunigaAsplund eller den hemske Håkan Hellström-kopian Emil Elton, brrr!
Magnus Uggla som var mentor förra fredagen sjöng då sin nya singel Jag är din man. Det är
bara att konstatera att utvecklingen upphört efter 1980 då samma låt sen dess haft olika text.
Under de senaste åren har rykten florerat om att Uggla blivit av med sitt körkort. Hur det är
med den saken vet nog bara han själv och möjligtvis polisen. Jag har i alla fall mitt kvar och
igår var det faktiskt hela 30 år sen jag körde upp och fick det vid första uppkörningen!
Dessutom var det igår fyra år sen jag blev tillsammans med Helene, puss Darling, love U!
Till sist: Rick Springfield dök upp som gästskådis i senaste avsnittet av Hawaii 5-0. Tyvärr
blev han mördad redan efter tre minuter, men ändå…
Tre andra rockartister som gästskådespelat i kända tv-serier:
• Suzi Quatro – blev mördad av en strömförande mikrofon i det 55:e avsnittet av
Morden i Midsomer med undertiteln The Axeman Cometh från 2007.
• Johnny Cash – spelade 1974 mördaren Tommy Brown i avsnittet Swan Song i den
tredje säsongen av deckarserien Columbo.
• Plura – spelade ideell hjälparbetare i den andra säsongen av Solsidan tidigare i år.

Bara en vecka återstår till Söderslätts Fotbollsgala i Parken!

