Trelleborg fredagen den 26 juni
Vädret visade sig faktiskt från en av sina bästa sidor större delen av midsommarafton.
Visserligen kom det skurar, både när dansen kring stången var under full gång på Dalabadet
och på kvällen, men det var i alla fall inget ”studentregn” som föll. Fuktigt blev det dock på
insidan efter att Jonas kånkat iland hela förrådet från Nils Dacke (TT-Lines båt) och försökt
dränka större delar av Bastugänget och dess bättre hälfter.
Starten på kvällen fick annars en lite fadd smak efter ytterligare en förlust på en av våra allra
svenskaste dagar. Mot Serbien i tisdags var man dock bäst när det gällde! 2-0 efter en kvart
och 3-1 till sist innebär semifinal mot England ikväll. Det blev dock en dyrköpt seger i en
extremt ful match, där varken Wernblom eller Bajrami kunde hålla sig kalla utan drog på sig
ett andra gult kort i turneringen och därmed avstängningar. Wernblom må vara en fighter på
plan men någon form av bokstavskombination måste där finnas bakom fasaden.
Confederation Cup i Sydafrika har jämfört med U-21 EM har varit mer eller mindre avslaget
ända tills det mer eller mindre uträknade USA slog ut Spanien i semifinalen efter en heroisk
insats. Risken att även Brasilien ska stå utanför finalen på söndag anser jag dock som
obefintlig. Annars har det mest pratats om Vuvuzela, de högljudda tutorna som ”stört” alla
gnälliga tv-tittare. Vänta bara tills nästa år då det är VM på riktigt!
Gylles bortavinst mot Örtofta med 5-1 innebär att man har fyra raka segrar och 21-4 i
målskillnad! Trion Harletun, Greko och Tobiaeson har gjort underverk med Gyllelaget i år.
Spotify, Grooveshark och Itunes är alla överskattade musikstreamers med stora svarta hål.
När man väl börjar gräva för att hitta musik inser man hur mycket som finns men mest hur
mycket som saknas. Tacka vet jag min egen HD på 1 Tb med 150 000 låtar!
AC/DC är bara ett av alla band som saknas på dessa streamers och de var i Sverige i helgen
för att spela på Ullevi. Mina plastbarn Anton och Hannes var två av de 53 000 i publiken, men
inte jag. Lite frustrerande att behöva ursäkta sig med att ”Nja jag tycker inte att det är AC/DC
längre utan Bon Scott” (Han har varit död i snart 30 år!) Men jag är inte bitter.
Allsång på Skansen med Anders Lundin har fått konkurrens av tv 4 och Lotta Engberg på
Liseberg. Efter att ha slötittat på ett halvt program undrar jag varför man plagierar istället för
att göra något eget. Hur ska man dessutom kunna konkurrera med alla reklamavbrotten på en
timme?! Lottas gamla flirt Christer Sjögren var gäst i första rundan och hans engelska uttal i
en hemsk Elvistolkning gjorde att jag intensivt önskade mig en vaxpropp. Eller en pistol…
Förutom fotboll och allsånger är det som vanligt i etern när det sommar, bara en massa
gamla repriser. Tv 4 är värst av alla och visar tredje omgången av Beck som man senast sände
strax innan sommaren och då säkert för femte eller sjätte gången. Den fjärde omgången Beck
är dock på ingång och den 25:e filmen med Peter Haber och Mikael Persbrandt i rollerna som
Martin Beck och Gunvald Larsson har biopremiär i september med Levande begravd. Även
Ingvar Hirdwall lär finnas med och servera en stänkare på balkongen. Visste ni förresten att
Hirdwall spelade den som var mannen på taket i Bo Widerbergs Beckfilm med samma namn
1976. Då var det Carl-Gustaf Lindstedt som gjorde rollen som Martin Beck.
Bäst just nu:
• Sveriges U-21 lag. Semifinal mot England ikväll! Det här kan bli hur stort som helst
med våra nya nationalidoler Berg, Toivonen, Dahlin, Elm, Bajrami och Bengtsson.
• Snart semester! För första gången på ett par år blir det en mindre men dock
sammanhängande semester. Hunnebo, Tylösand och Stockholm står på programmet.
Och så Ulf Lundell live förstås, utan honom blir det inte sommar på riktigt.
• Sportmagasinet. Aftonbladets månadsmagasin om sport har mer än bara fotboll. Men
det är fotbollsartiklarna som är bäst, inte minst den om tillbakablicken på säsongen
2008/09 i Europa gällande de målrikaste matcherna.

Märkligt nog så hälsade både Lasse Berghagen och Anders Lundin på oss under
Midsommaraftonskvällen för att hålla allsång. Tur att det inte var Christer Sjögren!

