Trelleborg fredagen den 30 juli
Ordningen är nu återställd och Fredagskrönikan tillbaka efter ett kort semesteruppehåll. De
gångna veckorna har till stor del tillbringats på stranden i en skön solstol med en bra bok, en
kall öl samt ett och annat bad. Det kan vi tacka El Nino-effekten för, vars uppkomst
härstammar från Sydamerika och leder till extremiteter i klimatet för både vinter och sommar.
Förra veckans utflykt gick till Österlen med Ulf Lundell-konsert och ett besök på Ystad
Saltsjöbad. Spa-anläggningen i Ystad gör en sällan besviken, men det lilla pittoreska stället
med Bed & Breakfast som vi bodde på i samband med Lundellkonserten hade klara influenser
från en gammal film av Alfred Hitchcock. Jag bara väntade på att Skåne Tranås egna Norman
Bates skulle stå bakom duschdraperiet med kniven i högsta hugg!
Själva konserten med Ulf Lundell hade då en trevligare inramning med Kronovalls Vinslott i
bakgrunden. En två och en halv timme lång spelning som var mil ifrån den ”jämnblöta gegga”
som Kvällspostens recensent skrev om. Småpågar borde definitivt inte få recensera Uffe!
Det började med att Hultsfredsfestivalen ställdes in och i dess fotspår har sen The Ark,
Amanda Jenssen och Carola följt. Även Arvikafestivalen och Status Quo har haft det kärvt
med den skrala biljettförsäljningen och Roxettes comeback på svensk mark fick flyttas till
Halmstad efter att Anderstorp Raceway ställt in sitt arrangemang Legends.
Music Quiz sommarupplaga på Dalabadets Restaurang har dock ökat publikt för varje gång
och i onsdags avverkades den tredje av fem omgångar. Vinnare blev team Zorro, eller
Förhandsfavoriterna som de kallade sig. Tisdagen den 10 augusti kör vi den 4:e omgången!
På onsdag kväll kl.19.30 blir det ett annorlunda Music Quiz på Magasinet i Smyge, med
upplägg i form av ett kryzz med sommarlåtar som grund för frågorna. Dessutom fritt inträde!
Veckans citat 1: You can’t download vinyl! Den analoga vinylskivan har fått liv på nytt!
I gårkväll uppträdde Tommy Körberg i Beddinge och jag var på plats för en pratstund med
mannen, myten, legenden! Missa inte intervjun som inom kort kommer på Vavade.se!
TFF greppade sista halmstrået och tog samtliga poäng mot Gefle i dubbelmötet! Speciellt
imponerande var att ha 3-0 efter första halvlek på bortaplan. På måndag handlar det inte om
halmstrån utan om Halmstad som man tar emot på Vångavallen för fjärde raka vinsten!
Mjällbys holländska skyttekung Moestafa El Kabir är avstängd varannan match. Hade han
inte gjort mer nytta på planen än vid sidan av densamma tro…?
Cirkus Zlatan rullar vidare! Ska det bli Milan, Chelsea, Manchester City eller Juventus,
eller ska Ibra ta upp kampen om centerpositionen i Barcelona med konkurrenten David Villa?
När vår största stjärna i Friidrotts-EM i Barcelona är Carolina Klüft så känns det inte som
om där är speciellt mycket att hämta i medaljväg…
Veckans citat 2: It’s not Scotch. It’s not Bourbon. It’s Jack! Jack Daniels försöker locka oss.
Martina Haags nya krönikebok Fånge i hundpalatset är kanske inte fullt lika bra som
Hemma hos Martina och Martinakoden men klart läsvärd med sin enkla och varma humor.
En fånge på Tidaholmsfängelset, som dömts för dråp, har överklagat för att han inte får ha
något samurajsvärd i sin cell. Tänk va taskiga dom är på fängelserna nu för tiden!
En sommar i början av 70-talet sände Sveriges Television en hel drös med gamla
skräckfilmer som Dracula, Varulven, Frankensteins monster, Mumien och Skräcken från
svarta lagunen. De flesta av dessa filmer var redan då från stenåldern men kunde ändå
skrämma slag på vilken 9-åring som helst (jag), och inte blev det bättre när ryktena gick om
att man sett en Varulv på Pilevallskolan i Trelleborg, något som till och med stod i tidningen!
Skräckfilmsklassiker för varma sommarkvällar:
 Hajen (1975) – Filmen som fick en hel kontinent att sluta bada under en sommar.
 Rosemary’s baby (1968) Roman Polanskis klassiker med Mia Farrow håller än!
 Poltergeist (1982) – Spielbergs spökfilm med Carol Anne som försvinner in i tv’n.

Jag har varit på 43 Lundellkonserter sen 1985. Uffes sidekick Janne Bark (tv) har hängt
med ända sen 1982 och medverkat på de flesta av dessa spelningar! Om en knapp månad
är det It takes 2-final och då får Bark nöja sig med undertecknad som parhäst…

