Trelleborg fredagen den 14 augusti
Så var det bara två veckor kvar tills finalen i It TAkes 2. Jag träffade finalisterna och artisten
Anders Norman på TA igår och hade genomgång och allting ser ut att vara på plats den 29:e!
KulturKrock som jag arrangerar tillsammans med Peter Löfqvist är också på ingång. Med
mindre än två månader kvar så är det fortfarande mycket som ska fixas. Vi kommer dessutom
att göra en uppföljning av utställningen The Art of Rock & Roll med Rock Ola som gäst!
Drygt två månader kvar till avgång för den tredje upplagan av Rock the Boat men det börjar
redan bli fulltecknat. Det finns dock fortfarande några platser kvar i livbåtarna.
Jag missade derbyt mot Malmö men med tanke på resultatet så var det skit samma. TFF
sjönk efter förlusten från sjätte till tionde plats. På söndag är det Brommapojkarna på Grimsta
och då måste det bli poäng, annars står kvalspöket snart runt hörnan…
Gylle vann över VVK med 3-0 på bortaplan i den första höstmatchen. Femte raka segern och
24-4 i målskillnad inger respekt. Nu lägger vi in överväxeln och kör rakt upp i sexan!
Sverige slog Finland med 1-0 i onsdags, men vilket sömnpiller det var! Hur i hela fridens
namn ska vi kunna slå först Ungern borta och sen vinna även övriga matcher med det spelet?
Sommarens utbud av livemusik har varit rekordartat och vinnarna av publikens plånböcker
har tillfallit de stora giganterna som Bruce Springsteen, AC/DC, U2, Madonna och Sweden
Rock. Som förlorare står bland annat Hultsfredsfestivalen och Robert Wells. Wells spelade
inför 43 000 personer på Ullevi 2003 och nu har klientelet krympt till 486 personer i Sala. Det
låter nästan som Palmrocks siffror förra sommaren…
Det skulle ju inte bli fler böcker om Kurt Wallander, det poängterade Henning Mankell redan
efter Brandvägg för elva år sen. Men så kom Pyramiden året efter, men då bara med små
korta berättelser och med Kurt Wallander som huvudperson. Sen kom Innan frosten 2002 och
då handlade det om Linda Wallander där Kurt Wallander bara som biperson men ändå som
huvudperson om man så säger. Nu är det ännu en gång dags för den sista (?) Wallanderboken
som släpps i handeln på tisdag och har fått titeln Den orolige mannen. Börjar Mankell få ont
om pengar kanske…?
Försökte känna mig lite kulturell i sommar och tog med mig August Strindbergs Röda
rummet (en bok som för övrigt fyller 130 år i år) i solstolen, men redan i inledningen blev
gammalsvenskan med ord som bjödo, höllo, gingo och ty lite för besvärande. Nåväl, jag har
inte gett upp än även om jag inte direkt längtar efter de resterande 263 sidorna…
Så var den snyggaste av prinsessorna också förlovad och alla normala svenska pojkars våta
dröm spär på den tidigare kungliga bröllopsyran ytterligare ett par snäpp.
Var i Sassnitz på den årliga resan med min far och två kompisar i måndags. Det var det
artonde året på rad som vi företog samma tripp men förfarandet har förändrats en del med
tiden. De första åren var vi och tog en öl på någon pub inne i centrala Sassnitz men nu när vi
blivit myndiga handlar det mest om Vikingshop och se hur mycket vikt som säckakärran tål.
Det var mycket fest i lördags. Först en 30-årsfest som även blev till bröllop, grattis Jörgen
och Madde, ni var otroligt fina! Tur att det massiva regnvädret som intog Mörarp slutade i tid.
Sen blev det 40-årsfest hos Mats med hela Turning Leaf, Jim Beam och nattligt poolbad!
Bäst just nu:
• From the Earth to the Moon. Tv-serien i 12 avsnitt som har sänts i repris med sex
dubbelavsnitt under lika många onsdagskvällar.
• Kräftskiva. På lördag är det premiär för kräftor och den årliga Kräftskivan hos Tobbe
och Karina. Albert Engström hade rätt redan 1922 då han påstod att ”Kräftor kräva
dessa drycker” som svar på motbokens införande.
• Premier League. Äntligen startar årets stora thriller i 38 delar under nästan 10
månader! Blir det United, Chelsea, Arsenal eller Liverpool som tar mästartiteln?

Vi är på gång! Vi ska bli laddade…
18:e turen till Tyskland med gänget slutade lyckligt även denna gång, men det var inga
lätta säckakärror som kånkades ner för rulltrapporna.
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