
Trelleborg fredagen den 20 augusti

Efter solsken kommer regn, och inte så lite regn heller! Bara under några tisdagstimmar kom
där över 100 mm nederbörd från himlen i Trelleborg. Dagvatten- och avloppssystemet
havererade helt och många husägare fick vattenfyllda källare. Själv var jag på möte i centrum
under förmiddagen och möttes av gator med en halv meter vatten längs stans kust. Allt som
allt kom där säkert en mindre sjö under den gångna veckan. Vatten, stan är full av vatten…♫♪
Inte heller Helsingborg blev förskonat från regnet i lördags, området där man arrangerade
Forever Young liknade mer en swimmingpool än ett festivalområde. Det är väl en sak med lite
regn, men när det fullkomligt skvalar ner i sju timmar är man ganska mör… och våt!
Det kändes ändå stort att se Ultravox ta sin klassiska låt Vienna. Jag minns fortfarande
Staffan Schmidt som med en dåres envishet påstod att låten hette Venice (Venedig) i tv-
programmet Måndagsbörsen 1981, då han intervjuade Ultravox trummis Warren Cann…
Inte nog med att Roxette gjorde comeback på Marknadsplatsen i Halmstad, även Gyllene
Tider var tillbaka på scenen i extranumren! Då regnade det i alla fall inte…
Ingen Music Quiz den här veckan, det är nästan så att man fått abstinens… Men, det tar vi
igen nästa vecka då det först är säsongsavslutning på Dalabadet på tisdag och sen final för It
takes 2 på lördag. När det gäller just det sistnämnda blev jag intervjuad i Radio ABF av Johan
Jinzen Jönsson i tisdags för att skapa intresse hos nya presumtiva festivalbesökare, kul! 
Inget direkt oväntat att Facebook till slut skulle drabbas av datavirus. Inte heller att det
skedde genom en ”ogilla-knapp”, något som en del användare säkerligen har saknat…
Gylle vann i helgen över Näset med 4-2 och skulle egentligen ha mött Gislöv på Gylle
Stadion i onsdagskväll men matchen fick ställas in efter allt regn. Den spelas nu istället på
tisdag 19.00, men innan dess väntar V. Ingelstad på bortaplan på söndag 14.00. Hualigen! 
TFF tog sin femte raka hemmaseger mot Häcken i måndagskväll efter tre mål under fem
magiska minuter i den första halvleken. Annars såg det nervöst ut stundtals och hade Häcken
fått en tidigare utdelning hade det sannolikt inte stannat vid 3-2 seger för di blåe. Nu leder
TFF även formligan efter att ha tagit 15 poäng på de sex senaste matcherna, något som endast
Malmö FF mäktat med. På onsdag ger man kanske MFF chansen att gå upp i ensamt majestät
då TFF möter Helsingborg, men för det krävs att det blir minst en TFF-poäng på Olympia.
I början av 70-talet blev det Queens Park Rangers som blev favoritlaget för mig när alla
andra valde Liverpool, Arsenal och Manchester United. QPR är på väg tillbaka till fotbollens
finrum och ligger just nu tvåa i The Championship, divisionen under Premier League! Heja!
Det engelska fotbollslaget är inte att förväxla med Q-Park som till sist avskrev ett ärende
från januari då jag fick parkeringsböter trots att jag hade betalat min parkeringsavgift. Det
krävdes dock ett halvårs korrespondens, fotografier, svett och tandgnissel för att få rätt… 
I Färjestad är det tydligen inte bara Löfbergs Lila som gäller, om man är målvakt vill säga!
Media lär oss hela tiden nya ord, det senaste i raden är Allsångsbråk och handlar om vem
som ska ta över efter Anders Lundin i Allsång på Skansen nästa år. Det största problemet
borde vara att Anders inte vet om att han ska sluta, än! Säsongsavslutningen i tisdags bjöd på
stor föreställning av nästa års tilltänkta programledare! Måns Zelmerlöw gick rakt genom tv-
rutan när han framförde en majestätlig version av Et maintenant! Absolut gåshud!
Den sista omgången av Wallander med Krister Henriksson i huvudrollen som Kurt
Wallander har varit riktigt hyfsade! Nu finns det även nya avsnitt av den engelska versionen
där Kenneth Branagh spelar Kurt. Faceless killer var förvånansvärt bra även den!

Tre höjdarlåtar för en regnig vecka:
• November rain – Guns’n’Roses (1992)
• Have you ever seen the rain – Creedence Clearwater Revival (1970)
• Let it rain – Amanda Marshall (1995)



Det blev ett Hondans regnväder i tisdags!


