
Trelleborg fredagen den 13 augusti

Idag är det den stora otursdagen om man ska tro gammalt skrock. Att det blivit just fredagen
den 13:e finns de olika hypoteser om, en av dessa grundas på att man vid Nattvarden var just
tretton vid bordet och att Jesus korsfästes och dog på just en fredag. I den nordiska mytologin
kom ondskans gud Loke som den trettonde gästen till ett gästabud i Valhall och lurade den
blinde Höder att dödsskjuta sin egen bror Balder med en mistelpil. Så nu vet ni det!
Satsade 40 kronor – vann 81 miljoner på Lotto! Varför var det inte jag…?
Säga vad man vill om Facebook, men det är i alla fall ett perfekt media för att lansera event
så som Music Quiz och Rock the Boat. Inte mindre än 7 410 besöker min profil varje månad
vilket innebär 250 stycken om dagen, inte illa!
Först hotade och skallade han dörrvakten så att denne började blöda, sen kom polisen och då
gjorde han våldsamt motstånd samt hotade att döda dessa. Nu står en 36-årig Malmöbo åtalad
för vad han gjorde den 1 maj i år. Det låter som om han haft en riktig helkväll på Tre Lyktor!
En helkväll blir det även ikväll då Skogs Boktryckeri har återträff med forna arbetskamrater.
Själv jobbade jag där 1981–2000. Tryckeriet lades ner i Trelleborg 2003 och flyttades därefter
till Malmö. På Dalabadet står Menu Di Bello på agendan för ett 30-tal gamla Skogsarbetare. 
Bara två veckor kvar tills det är Palmfestivalen, och med den finalen av It takes 2! Artist och
sidekick för året är Janne Bark. Det har varit en hektisk sommar för Janne eftersom han
turnerat med både Ulf Lundell och Dan Hylander. Dessutom ska han bli farsa för 4:e gången
vilken dag som, så vi har ännu inte hunnit träffas och repetera något, men det kommer!
I onsdags spelade Erik Hamréns lagbygge Nya Sverige mot Skottland med lagkapten Zlatan
Ibrahimovic tillbaka i laget. Ibra behövde inte mer än fyra minuter för att göra Sveriges första
mål, där förspelet var en one-touch-delikatess med bollen som på ett snöre. Det blev till slut
hela 3-0 och vi ser nu framemot EM-kvalet den 3 september då Sverige möter Ungern.
Veckans bästa citat: If my father was the king, I would be the prince! Henke Larsson
kommenterar ryktena om erbjudandena som tränare i Polen och proffsspelare i just Ungern…
Kalmar var visserligen snäppet bättre än TFF i söndags men visst känns det snöpligt när
avgörandet kommer i den tredje tilläggsminuten… På måndag möter man Häcken hemma.
Jakten på serieledande Skurup fortsätter efter Gylles 2-0 mot Charlo. Ikväll har man en svår
match mot Näset på bortaplan. Dessutom får man klara sig utan tränare Rickard Harletun som
fick rött kort från bänken. Orsak; protest mot ett domslut trots domare Bert Linde ändrade
domslutet till vad Rickard tyckte var rätt, efter diskussion med linjemannen. Maktmissbruk!
På lördag är det start för Premier League, men tyvärr i fel kanal då Viasat tagit över, suck!
Det blev rena Gay-galan i fredags då mästaren Usain Bolt blev satt på plats av Tyson Gay!
Fjärde omgången av sommarens Music Quiz på Dalabadet hölls i tisdags och det blev ett
tufft slag mellan inte mindre än fem riktigt duktiga lag. Delad vinnare blev Calle & Co och
Gabba Gabba Hey med vardera 47 poäng. Calle och Niklas från Radio Active var med i var
sitt lag av dessa, men vinnarna lottade ödmjukt nog ut sina priser till de andra deltagarna.
Den 11:e september är det dags för Way Out South i Östervångsparken i Trelleborg.
Medverkar gör bland andra Lovehandles, So What och Turning Leaf! Jag kommer att va där!
I morgon är vi och ser Forever Young i Helsingborg med idel 80-talssynthare som Human
League, Alphaville, Ultravox, Reeperbahn, Lustans Lakejer och självaste Jakob Hellman! 
Samma kväll spelar Roxette i Halmstad och Kim Larsen & Sanne Salomonsen i Ystad., Lars
Winnerbäck spelar på Malmöfestivalen söndagen den 22 augusti!

De tre bästa synthlåtarna… ever!
• Ultravox – Vienna (1981)
• Visage – Fade to grey (1980)
• China Crisis – Wishful thinking (1983)



Rädda Willy 19 är namnet på den årliga båtresa till Sassnitz som jag och några kompisar
brukar göra under sommaren tillsammans med Willy (min far). Resan gick av stapeln i
onsdags för nittonde året i följd, där av namnet…


