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Hösten tar ett allt fastare grepp om oss och även om den direkta kylan ännu inte hittat hit, så 
är det både blåst och regn som dominerat slutet av september månad. 
Just slutet av september brukar vara hemvist för den traditionella Bokmässan i Göteborg 
som startade igår och håller på fram till söndag. Den 29:e mässan sen starten 1985 har tema 
Rumänien vilket kanske inte låter så där jättesexigt, men som traditionen bjuder går svenska 
författare man ur huse och har lämpligt nog nya alster på plats för signering. 
En av dessa är Trelleborgsbekante tv4-journalisten Steffo Törnqvist vars nya bok Steffos 
Spritbibel är ett praktverk på närmare 2 kilo och 344 sidor. Steffo är den stora alkoholgurun 
och vet allt om just sprit och om jag har tur anländer boken i brevlådan redan idag! 
Tintinböckerna låg i veckan pyrt på det i Stockholms Kulturhus, där den konstnärlige nye 
ledaren Behrang Miri ansåg dem vara rasistiska och ge en kolonial nidbild av dumma 
afrikaner och araber… Jag håller med Herman Lindqvist om att ska allting som innehåller 
afrofobisk, rasistisk och homofobisk litteratur kastas ut, så följer såväl Koranen som Bibeln 
med tillsammans med Robinson Crusoe, Ture Sventon, Tusen och en natt och Onkel Toms 
stuga, samt verk av Astrid Lindgren, Shakespeare, Dostojevskij, Dumas, Strindberg, Rydberg 
och Runeberg som alla innehåller afrofobi, antisemitism och rasism i långa banor! 
Annat är det med författaren Ian Flemings 14 böcker om James Bond mellan 1953 och 
1966! Där är det konspirationer, spionage, spektakulära kvinnoaffärer och att rädda världen 
som står i fokus! Nu när filmerna om James Bond dessutom fyller 50 så släpps samtliga 22 
filmer på nytt i en lyxig Blu-raybox med över 130 timmars bonusmaterial och med plats för 
den kommande filmen Skyfall, som har biopremiär den 23 oktober. 
På onsdag är det dessutom exakt 50 år sen som Hylands Hörna sändes i tv för allra första 
gången. Från början var hörnan ett radioprogram men med tv-sändningarna fick Hyland ett 
oerhört genomslag och begreppet talkshow som inte ens var uppfunnet än, blev en nyhet i 
folkhemmets tv-soffor. Artister som Sylvia Vrethammar och Anni-Frid Lyngstad fick sina 
genombrott i Hörnan och vem minns inte Tage Erlanders Värmlandshistorier och Per 
Oscarssons striptease på juldagen 1966. Hyland skulle dessutom ha fyllt 93 år i måndags. 
50 år senare är det matlagningsprogram som dominerar tv-tablån, i alla fall om det är 
torsdagskväll då det sänds inte mindre än fem program med mat-tema under två och en halv 
timme! Halv åtta hos mig och Kockarnas kamp i tv4, Masterchef USA med Gordon Ramsey i 
tv3, Hela Sverige bakar med Tilde de Paula i sjuan och Nya landgång med Anne Lundberg i 
SVT. Precis som att det inte var svårt nog att hålla matchvikten ändå!! 
Matchvikten som boxaren Ingemar Johansson hade den 26 juni 1959 var troligtvis ideal, för 
efter endast två minuter och tre sekunder i den tredje ronden besegrade han Floyd Patterson 
på teknisk knockout och 30 000 åskådare på Yankee Stadium i New York fick se en svensk 
bli ny världsmästare i professionell tungviktsboxning. I lördags skulle Ingo ha fyllt 80 år men 
en av Sveriges absolut största sportsmän genom alla tider uppmärksammades inte alls, trist! 
Själv missade jag helt att uppmärksamma när Scott McKenzie dog den 18 augusti efter en 
längre tids sjukdom. McKenzie är mest känd genom låten San Francisco (be sure to were 
flowers in your hair), signatur till Monterey Pop Festival 1967. Scott McKenzie blev 73 år. 
Dessutom avled artisten Andy Williams i veckan. Han var mest känd genom sin egna The 
Andy Williams Show 1962-71 samt världshiten Moon river. Williams blev 84 år gammal. 
De blivande artisterna i tv4:s X-factor har nu bantats ned till 18 solister och sex grupper. 
Glädjande nog finns Benny Hult från Minnesberg och Oscar Zia från Holmeja fortfarande 
med och detsamma gäller favoriterna Isak Danielson, Freja Modin och Alexander Holmgren! 
Inför premiären i våras av Superettan i fotboll var nedflyttade TFF upphaussade som just 
favoriter, men bara sju månader senare kan vi konstatera att klubben befinner sig i fritt fall. 



De sportsliga framgångarna har uteblivit, en tänkt topplacering har istället bytts ut mot en i 
botten och publiken har svikit sitt forna allsvenska favoritlag. Därför är det kanske inte så 
märkligt att klubben i veckan fått säga upp samtliga sju heltidstjänster som fortsättningsvis 
ska bli tre, för att undvika konkurs. Mattias Kronvall lär få lämna som klubbdirektör i 
nämnda stålbad och vem tar då över efter honom? Forne tränaren Alf Westerberg kanske… 
Efter gårdagens ödesmatch och 1-5 förlusten mot jumbon Umeå ser det om möjligt ännu 
mörkare ut. Att nå en kvalplats måste numera ses som ett mål än som ett hot eftersom TFF 
bara är ett mål före just Umeå och ett poäng före Värnamo, båda på nedflyttningsplats… 
I helgen I: Ikväll är det biopremiär för Lasse Hallströms nya film Hypnotisören, efter förlaga 
av Lars Kepler och med Mikael Persbrandt och Lena Olin i huvudrollerna. Filmen är 
dessutom Sveriges bidrag till Oscarsgalan den 24 februari nästa år. 
I helgen II: I morgon kväll sitter jag och Heléne på parkett (4:e raden!) på Malmö Arena för 
att avnjuta Night at the Proms, där klassisk musik möter pop. Artister som Art Garfunkel, 
Anastacia, Sarah Dawn Finer, Måns Zelmerlöw och inte minst min gamle 70-talsfavorit John 
Miles avlöser varandra under den närmare tre timmar långa showen! Det ska bli grrrrrrreat! 
 
Tre klassiska James Bond-filmer: 

• Diamantfeber – 1971. Sean Connerys sista officiella framträdande som Bond (om 
man undantar gästspelet i Never say never again 1983) och kanske det bästa! 

• Levande måltavla – 1985. Även Connerys efterträdare Roger Moore lämnade rollen 
som Bond med flaggan i topp efter en spännande jakt med Grace Jones i Eiffeltornet! 

• I Hennes Majestäts hemliga tjänst – 1969. Första och enda filmen med George 
Lazenby som Bond. Tyvärr fick Lazenby oförtjänt hård kritik för filmen som delvis 
utspelas i Alperna är riktigt underhållande med Telly Savalas i rollen som Blofeld. 

 

 

 

Den ordinarie TFF-kaptenen Dennis Melander har gått ljumskskadad större delen av året och 
hans moral och kämpaglöd har verkligen saknats i laget! I veckan var jag och Dennis och 
fixade en reklambild inför Sport Quiz som har premiär på Tre Lyktor den 20 oktober med 

temat Mästerskap & Fotboll. Dessutom blir det brunch och Premier League-fotboll! 
                   Foto: Bengt Rosenkvist – Tre Lyktor 


