
Trelleborg torsdagen den 2 juli

Så, då var det första halvåret lagt till handlingarna och vi närmar oss nu snö, julklappar och
glögg med stormsteg igen. Men… först ska vi ta oss igenom årets stora höjdare, semestern!
Meteorologerna har tvistat hela året om hur den ska bli vädermässigt men just nu så ser det
faktiskt ut som om solen och sommarvärmen är här för att stanna, gott! 
Efter två dagars svår abstinens utan fotboll så drar VM-kvartsfinalerna äntligen igång ikväll!
Först ut är Brasilien mot Holland och i morgon är det ny stormatch i form av Argentina mot
Tyskland. Jag tippar Spanien – Brasilien i final och Argentina – Uruguay i bronsmatchen…
Topptippade England fick visserligen ett solklart mål bortdömt i åttondelsfinalen mot
Tyskland men hade nog förlorat åttondelen ändå. 44 år tidigare var det England som mot just
V.Tyskland i VM-finalens förlängning hade turen att få ett liknande mål godkänt som gav
England VM-guldet 1966, så man kan ju kalla det för payback med rejäl ränta...
Engelska Mirror Football såg ändå positivt på det hela: At least we didn't lose to Argentina! 
Sällan har väl ordet närbild varit så påtagligt som efter argentinaren Gabriel Heintze’s mål
mot Mexiko, när han fick tv-kameran rakt i huvudet och blev helt tokig på kameramannen!
För oss som upplevt VM-70 och -74 känns det mäktigt att se namnet Müller igen på
Tysklands tröja nummer 13. Kanonjären Gerd Müller gjorde det avgörande 2-1 målet i VM-
finalen 1974 mot Holland och satte samtidigt då även sitt 14:e VM-mål genom tiderna!
Nigerias president vill stänga av sitt landslag i två år för att insatsen i VM varit undermålig,
tänk om Fredrik Reinfeldt skulle ha gjort detsamma efter Sveriges miss i VM-kvalet…
Ibland är det märkligt att höra skåningar som inte bott här på ett tag prata i etern. Den gamle
VM-hjälten från -94, Martin Dahlin, lät i VM-magasinet exakt som… Dan Hylander!
Daniel Westling har tidigare blivit pikad för sin kotlettfrilla, men påminner inte den lille
argentinaren Lionel Messis frisyr om en viss Ringo Starr anno 1963…
Zappade lite förstrött mellan kanalerna efter VM-fotbollen häromkvällen och hamnade mitt
i tv-serien Sopranos där man spelade låten Rock the boat med Hues Corporation från 1974! 
VM-kvalet för damer: Sverige – Azerbajdzjan 17-0! Inte ens division sju har sådana siffror.
Det är ändå ingenting jämfört med när John Isner besegrade John Mahut i Wimbledon med
70-68 i femte och avgörande set. Själva matchen varade i elva timmar och fem timmar!
I tisdags var det premiär för sommarens Music Quiz på Restaurang Dalabadet ihop med
Räkfrossan. Schlagerexperterna Mats Drakenholt och Per Saurow tog hem segern på en
räkmacka och fick därmed också sin revansch för den missade finalplatsen i It takes 2!
Allsångsbråk är ett nytt ord i media sedan SVT och tv4 kört pajkastning och dragkamp om
artisteliten. Nu hotar dessutom SVT att ta in Håkan Hellström som allsångsledare istället för
Anders Lundin nästa år. Jag säger som Lina sa i Emil i Lönneberga; Hu-jeda-mig!!!
Hultsfredsfestivalen firar sitt 25-årsjubileum med att… lägga ner! Ytterligare ett bevis för
att det inte längre fungerar i Sverige med ett mångsidigt koncept som ska passa alla. Det
greppet föll ju Trelleborg Music Festival på redan för två år sen, och det ordentligt! Märkligt
nog funkar det i Danmark där Roskildefestivalen är helt utsåld för första gången på åratal. 
På söndag kommer Lasse Holms Diggiloo till Trelleborg och Östervångsstadion! Jag och
Peter Löfqvist kommer att finnas på plats för att bevakning av arrangemanget med foto och
intervjuer med bland andra Lasse Holm, Markoolio och Jessica Andersson för Vavade.se!
I morgon är det dödsdag för två av medlemmarna i The forever 27 Club. Både Brian Jones
(Stones) och Jim Morrison (Doors) dog den 3 juli, Jones 1969 och Morrison två år senare.

Veckans nollor:
• 1 juli – Öresundsbron – Fyllde 10 år igår och är välmående trots alla belackare!
• 2 juli – Robert Broberg – Ordvrängarens mästare fyller 70 år idag!
• 7 juli – Ringo Starr – Äldst i Beatles, både då det begav sig och nu med sina 70 bast! 



            
      Schlagermästarna blev även quizmästare i tisdags när Music Quiz hade premiär på
     Dalabadet. Med 45,5 poäng av 50 möjliga var Mats och Per överlägsna!
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