Trelleborg fredagen den 4 januari 2013
Med fyra dagar in på det nya året ligger ytterligare 361 orörda dagar framför oss för 2013.
Att gå in i ett nytt år innebär alltid stora planer och mål om förbättringar inom både det ena
och det andra. Det absolut vanligaste nyårslöftet är att börja träna, äta mindre, leva lite
sundare och på så sätt även bli av med överflödiga kilon som satt sig lite trist. Gymmen täljer
guld med träkniv i januari, det är kö till alla fettförbränningsmaskiner och knappt några tider
till passen med Spinning, Piloxing, Core, Zumba, Indoor walking, Yoga and… you name it!
Alla sorters julmat, glögg, öl, vin, ost, choklad och annat godis har nu gjort sitt och det blir
en tuff tid framöver för att minska på både vikt och midjemått! Men som sig bör på Nyårsdag
i de flesta hushåll så blev det även här en traditionsenlig pizza, som avslutning på frosseriet!
Nytt år innebär även planering av årets kommande arbeten med projekt som It takes 2,
Music Quiz, Sport Quiz, Söderslätts Fotbollsgala, Företagsmässan, arrangemanget med
David Lagercrantz föredrag i Trelleborgs Företagsklubbs regi samt lite annat smått och gott...
Först ut är dock Nöjesquiz, vinterns stora läsartävling i Trelleborgs Allehanda. En musikalisk
frågetävling med musikfrågor från sex decennier där jag är frågeframställare. Bland priserna
finns VIP-biljetter till ESC-finalen i Malmö, konsertbiljetter till Siw Malmkvist och Dan
Hylander samt biobiljetter och CD-skivor. Start för tävlingen sker i TA den 14 januari!
Om de svenska popundren ABBA och Roxette finns med bland musikfrågorna återstår att se...
I den dokumentär som visades om Roxette i mellandagarna fick vi en helt annan bild av
Marie Fredriksson än den glittriga fasad man är van vid. Marie som drabbades av en
hjärntumör för tio år sen fick då domen av läkarna att hon endast hade ett år kvar att leva, men
kämpade på för sitt liv och är idag nästan helt återställd. Det krävs dock en riktig hjälte för att
på nytt ge sig ut på en världsturné med 142 konserter och ta emot en publik på 1,4 miljoner!
Någon ny världsturné lär det väl aldrig bli för ABBA och knappast någon återförening heller,
trots att det är just det som stått högst på önskelistan hos både fans och media de sista 30 åren.
I en serie just nu så skildrar SVT Sveriges största musikunder genom tiderna på ett bra sätt,
med den tredje och sista delen nu på onsdag och temat Abba: Absolut image. Det blir då
glittriga och glamorösa scenkläder, skivomslag och videor med ett starkt visuellt avtryck.
Det är även många nya tv-serier som har premiär vid årsskiftet. På måndag sänder tv4
Inkognito, en ny svensk dramaserie i tre delar med Per Morberg i en av huvudrollerna. Humor
blandas då med spänning som i typ Dödligt vapen och Snuten i Hollywood.
På torsdag har samma kanal premiär för Allt faller, en serie av och med Henrik Schyffert,
Johan Rheborg och Jonas Gardell. Handlingen kommer att kretsa kring Stockholms uteställen
och den både verkar och beskrivs som klart förvirrande…
SVT svarar med att sända En pilgrims död den 13 januari, en serie som kretsar kring mordet
på Sveriges statsminister Olof Palme. Berättelsen är baserad på Leif GW Perssons trilogi
Välfärdsstatens fall och har Rolf Lassgård i en av huvudrollerna.
Kriminaldrama står högt i kurs i tv för tillfället och redan under Annandag Jul sändes den
första av fem fristående filmer som baserats på Camilla Läckbergs karaktärer och litterära
universum i Fjällbacka med Claudia Galli Concha, Richard Ulfsäter och Lennart Jähkel.
Strax innan jul sändes även den välgjorda Morden i Sandhamn: I den innersta kretsen byggd
på deckarförfattaren Viveca Stens deckarserie i tre delar, samt kriminaldramat Odjuret i regi
av Daniel Alfredson efter boken med samma namn av Anders Roslund och Börge Hellström.
Ett annat odjur är tidningen Playboys grundare Hugh Hefner som 86 år gammal gifte sig på
nyårsafton med den 26-åriga modellen Crystal Harris. Man kan tydligen köpa det mesta bara
penningsumman är den rätta… Hefner gifte sig för övrigt första gången redan 1949!
Leif Krantz, mannen bakom tv-succéerna Kullamannen (1967) och Kråkguldet (1969) avled
den 28 december efter en kortare tids sjukdom, Krantz blev 80 år gammal.

Jarl Borssén blev känd i tv-serien Partaj 1969 och som den farliga sjörövaren Blod-Svente i
Pippi Långstrump på de sju haven året efter. Riktigt folkkär blev han genom sin medverkan i
Gäster med gester och han har även benämnts som kejsaren över de små medlen med sitt
återhållna kroppsspråk och stenansikte. Tre dagar innan jul avled Borssén i Munka Ljungby
efter att ha drabbats av hjärt- och lungproblem, han blev 75 år gammal.
Något återhållsamt kroppsspråk kan man dock inte anklaga entertainern och sångaren
Robbie Williams för! Williams, som startade sin karriär i pojkbandet Take That 1990, släppte
sitt nionde album Take the crown i höstas och till sommaren kommer han till Skandinavien för
att uppträda. Den 20 juli står han på Ullevis scen och den 22-23 juli finns han på Parken i
Köpenhamn. Sistnämnda datum är även jag och Heléne på plats, det var min fina julklapp.
Tack så jättemycket älskling! 
Till sist: Från och med den 1 januari fungerar VAB även som Vård Av Bil. När du glömt hälla
på glykol eller om oljan frusit så kan du lugnt bli hemma och förlänga ditt hjullov med att
ratta in kanaler där du kan se dubbade filmer. Jag kan själv knappt bärga mig!
Tre höjdarlåtar med Robbie Williams:
• Let me entertain you – Femte och sista singeln från Life thru a lens (1997)
• Feel – Singel från Escapology (2002)
• Angels – Rysarballad från Life thru a lens (1997)

Palmfestivalens svar på Robbie Williams…
2008 framförde jag Let me entertain you tillsammans med
The Kronettes feat. Therese Olsson och Johanna Mattsson på It takes 2…
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