Trelleborg fredagen den 11 juni
Inte mindre än 163 grattishälsningar anlände i måndags via telefon, mail, sms och post! 151
av dessa kom via Facebook så nu vet jag varför det kallas sociala medier!
Jag delar födelsedag med Tom Jones (70 år), Prince (52 år) och Dean Martin (1917-1995).
Dessutom släppte Rolling Stones sin första singel C’mon i England just den 7 juni 1963!
De 47 fyllda åren innebär även att det nu bara kvarstår 1092 dagar tills jag firar den största
nollan av dem alla, nämligen nollan som konstaterar att man passerat 50-sträcket, ruggigt!
Virusen som satte sig på stämbanden vägrar ge med sig. Det är min själ sista gången jag
kommer hem från Kreta! För inte kan det väl vara åldern…
Kvalet till musiktävlingen It takes 2 avverkades på Malmrossalen i lördags med 29 lag som
tävlande om fem finalplatser. Niklas och Lasse tog som lag Baccarudas en väntad seger med
81 poäng av 100, men sen blev det tufft med Nørds Inc, Spicegirls och Double Trouble, alla
inom en halv poängs marginal. Med just en halv poäng tog dessutom Ystadbaserade
Rixmästarna II hem den sista finalplatsen före Tomelillakillarna Blue For 2, som därmed
missar finalen för första gången, liksom Henrikssons på åttonde plats. Medelpoängen låg på
46 poäng, att jämföras med 45 från 2008 och 45,5 från 2009, helt perfekt med andra ord.
Under den gångna veckan har AC/DC, Eric Clapton & Steve Winwood, Green Day och
Whitney Houston varit på Sverigebesök. Till helgen är det dessutom dags för sminkrockarna
Kiss att inta Sverige och på söndag uppträder de på Malmö Stadion. Jag såg dem faktiskt i
originaluppsättning 1996, så för egen del blir det inte aktuellt. Det var även nära att det blev
Kiss redan 1976, men jag fick bara välja en konsert så valet blev ändå till sist favoriterna The
Sweet på Olympen i Lund, biljetterna kostade nämligen hela 35 kronor!!
Är det inte liiite för mycket runt det kungliga bröllopet…? Alla kanaler sänder på alla
möjliga tider i specialprogram efter specialprogram. Det hade varit betydligt roligare om
samma hype gällt Sweden Rock med Aerosmith, Guns’n’Roses, Billy Idol, Gary Moore m.fl.
Fyra års väntan är över. Idag startar äntligen… Fotbolls VM!!! Jag tippar att Spanien och
Brasilien kommer att göra upp om guldet med England och Argentina (eller Tyskland) som
outsiders. Det enda av de afrikanska lagen som kommer att ha en chans är Sven-Göran
Erikssons Elfenbenskusten, men då gäller det att slå Portugal i ”dödens grupp”. För Danmarks
del får man möta gruppsegrarna, troligen Italien, i åttondelen om man lyckas bli tvåa i
gruppen efter Holland. På förhand tycker jag det mesta ser ganska givet ut, men jag kan också
missta mig rejält. Det får väl den kommande veckan utvisa…
Alla butikskedjor som säljer storbilds-tv har satsat hårt på lansering inför Fotbolls VM. Det
går helt enkelt inte att titta på din gamla tv längre, utan allting måste vara i HD-format och i
minst 60 tum. ONOFF har till och med Thomas Ravelli på omslaget av sin broschyr. Undrar
bara varför man använder uttrycket Mera Mål ihop med Ravelli, det får jag inte ihop...
Gylle kom snabbt över den nesliga 0-1 förlusten mot Kyrkheddinge och fullkomligt krossade
Minnesberg med 9-0 på Stadion i lördags! Tror aldrig jag sett någon liknande förnedring av
ett mittenlag. Till det kan även läggas att Gylles B-lag slog Minnesbergs dito förra veckan
med 7-0. Tyvärr lyckades man inte ta tillvara positiviteten utan föll med 1-4 mot Skansen i
gårkväll på Albäck, ett Gylle som hade lååångt till toppformen senast. Skulle dock trenden
med vinst varannan match hålla i sig så lär Skurup få det hett om öronen nästa lördag igen!
Senare idag tar Anton Löw studenten! Grattis Anton, du har gjort ett lysande läsår!
I morgon fyller min far Willy 72! Grattis farsan, vi kommer och dricker upp din cognac!
Fotbolls VM jag gärna minns:
• 1994 – Den heta sommaren då Sverige grävde guld men fick brons i USA.
• 1974 – En 11-årings våta dröm då Ralf Edströms volley gick i mål mot V.Tyskland!
• 1986 – Då vi höll på Danmark och fick blandade hatkänslor för Diego Maradona…

Så här såg det ut när det begav sig, året var 1975 och jag var just 12 år fyllda.
Tidningen Poster anordnade en tävling i att sminka sig som Kiss och jag hakade på!
”Belöningen” var att hamna i tidningen och bli ”uppvisad” av Gene Simmons!
35 år senare är Kiss åter i Sverige, still going strong!
Och jo, jag vet att stjärnan sitter på fel öga…

