Trelleborg fredagen den 6 januari 2012
Idag firas Trettondagen, eller trettondedag jul, för att minnas de tre vise männen som kom
till Jesusbarnet med guld, rökelse och myrra, inte med en Iphone som i Tele 2-reklamen! I de
flesta länder avslutas julen med just denna helg, utom i Norden som även har tjugondag Knut.
Den vita julen uteblev som bekant men sista dagen på det gamla året vaknade vi i alla fall till
en gnistrande rimfrost med sol och vindstilla som varade i flera timmar, men redan någon
timme in på det nya året var regnet och blåsten tillbaka i gammal fin form!
I veckan drabbades vi dessutom av stormen Emil som drog in över Syd- och Västsverige
med en vindbyar upptill 25 meter per sekund och en klass 2-varning som följd. Vi klarade oss
hyfsat i söder medan det i Göteborgstrakten blev strömlöst och flera stoppade tågsträckor.
Jag tror dock inte att det är Emil och hans bysse som ligger bakom dödsskjutningarna i
Malmö. Våldet handlar nog istället om konflikter inom den organiserade brottsligheten där det
sen den 24 november begåtts fem mord på 40 dagar och under årets tre första dagar inte
mindre än två skottlossningar med dödlig utgång. Malmö har blivit Sveriges eget Chicago!
Hur året annars ska bli spekuleras det vilt om i media med förväntningar på olika håll och
kanter. Märkligt nog ska alla tjäna mer pengar, bli smartare, smärtare, sundare, sluta röka och
dricka alkohol samt köpa det där träningskortet man pratat om och verkligen må bra, hmm…
2012 är ju annars året då jorden ska gå under! Allt enligt 1500-talsprofeten Nostradamus
Och Mayaindianernas kalender där den långa räkningen tar slut lagom till midvintersolståndet
den 21 december. Då inträffar det astronomiska fenomenet att solen står på linje med
Vintergatans centrum sett från Jorden, vilket endast inträffar vart 26 000:e år. Jodå, så att…
I onsdags var det 26 år sedan Phil Lynott, basist, sångare och ledare i Thin Lizzy, mötte sin
undergång efter lever- och njursvikt av långvarigt missbruk gällande alkohol och narkotika. I
juni släpps en exklusiv box med det bästa från de nyligen upphittade 150 demokassetter som
är inspelade 1971-81, med outgivna versioner men även en hel del nytt material.
Hårdrockens historia hade premiär i tisdagskväll med det första av hela elva avsnitt där Sam
Dunn tog oss med till hårdrockens vagga. Från de klassiska tonsättarna Niccolò Paganini,
Richard Wagner och Gustav Holst följde vi tråden via blues- och jazzgenren med Robert
Johnson, Howlin’ Wolf och Buddy Rich, fram till rockens pionjärer Elvis Presley och Little
Richard samt deras lärljungar i Beatles, Kinks, Cream, Jimi Hendrix och The Who för att
hamna på fredagen den 13 februari 1970 då lägligt nog Black Sabbaths debutplatta släpptes.
SVT måste ha tagit i så att man kräkts efter att ha sänt inte mindre än fem program med olika
inriktning under temat rock under tre kvällar. Dokumentär med Janis Joplin, Tio i Topp 50 år,
just nämnda Hårdrockens historia, Eldkvarns 40-års jubileum från Cirkus samt AC/DC live at
River Plate från 2009. Dessutom visas dokumentären om U2:s Achtung Baby i From the sky
down ikväll och ett timslångt program om Joakim Thåström med en nyinspelad intervju i
morgon. Nu är garanterat kvoten fylld för resten av året på Sveriges Television...
I tv4 har Idol knappt hunnit svalna innan nästa artistrekryteringsprogram går av stapeln. Ola
Salo, Carola, Petter och Magnus Uggla handplockar blivande stjärnor i The Voice Sverige
enbart genom att lyssna på just deras röster, och på tal om 40-årsjubilerande Eldkvarn så hade
Adrian Modiggård, son till Werner Modiggård (trummis i gruppen), bäst röst i första avsnittet.
Expressen hade lagt alla sina röster på norrbaggen Petter Northug i presentationen av 2011års bästa svenska idrottsman. Känns det inte som ett hån mot alla svenska idrottare…?
Ett hån mot alla ensamma var det också av tv 4 att sända Göta Kanal 3, en av de största
kalkonerna i svensk filmhistoria, på självaste julafton kl. 21.00. Hur tänkte man egentligen?
Däremot så drog stjärnfilmen The Stig-Helmer story 30 000 biobesökare under juldagen.
En stjärna som är van vid glitter och glamour är Christer Lindarw som hade sin egen dag i
Stjärnorna på slottet och visade då upp en helt ny sida av den annars så transvestitiska som
media gett oss. Ska bli intressant att se vad Louise Hoffsten kan komma med i nästa avsnitt!

Börje Ahlstedt var med i den första upplagan av just slottsstjärnorna och blev då den första
bråkmakaren sedan han råkat i luven på Peter Harryson. Nu är Börjes glappkäft igång igen
och denna gång vill han efterträda sin teaterkollega Jan Malmsjö och läsa Alfred Tennysons
dikt Nyårsklockan på Skansen vid tolvslaget på Nyårsafton, annars bojkottar han Skansen.
Om Börje funderat på en Juholtare, som enligt Språkrådet är årets nya ord och definitionen
av ett förhastat uttalande som man snart tvingas backa på, återstår att se…
Veckans vadslagning: Vem blir först, Håkan Juholt att avgå som partiledare eller
Kronprinsessan Victoria att nedkomma med tronarvingen? Inga direkta höjdarodds finns för
tillfället att spela på Juholt, där man i princip bara får fem spänn tillbaka på en satsad tia…
Inte heller tror jag att Stefan Holms comeback vid årets Finnkamp blir någon höjdare!
Till sist: Från årsskiftet är det tillåtet att dricka alkohol när man spelar bowling på
tävlingsnivå! Oj då, jag tror aldrig jag någonsin har rullat kula utan en öl eller två!!
Tre rockklassiker signerade Phil Lynott:
• The Boys are back in town – Singelspår från Thin Lizzys oerhört begåvade
genombrottsplatta Jailbreak från 1976.
• King’s call – Hyllning till avlidne Elvis av Phil Solo in Soho 1980.
• Rosalie – Bob Seger’s hitlåt från 1972 i cover med Thin Lizzy från plattan Fighting
anno 1975, men den ultimata versionen finns på Live and Dangerous från 1978.

Postkodmiljonären, Svagaste länken, Vem vet mest, Pengarna på bordet, På spåret och
Slaget om Sverige! Alla populära frågeprogram i tv med olika inriktningar på
allmänbildningskunskap. Den 18 januari samlar vi dessa tillsammans med en nypa Music
Quiz och en doft av Trivial Pursuit under namnet Super Quiz på Tre Lyktor i Trelleborg.
Super Quiz ersätter Music Quiz som är tillbaka den 15 februari med tema Love…
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