Trelleborg fredagen den 28 juni 2013
Efter att i rask takt ha avverkat min egen 50-årsdag, Hannes student och Midsommar under
tre intensiva helger får det nog bli en lugn helg för att ladda batterierna. Jag har absolut
ingenting emot att ligga lugnt i en solstol om det blir sol och 25 grader varmt i helgen!
Midsommarvädret visade sig från sin allra bästa sida och det utlovade åskvädret uteblev
som tur var, även om det blev både kallt och blåsigt under den senare delen av kvällen.
Midsommar är även en av årets viktigaste mathelger och enligt Svensk Handels prognos har
det sålts mat och andra dagligvaror för sammanlagt 7,3 miljarder kronor under denna vecka.
En vanlig vecka i juni har livsmedelsbutikerna en omsättning på cirka 6,5 miljarder kronor.
Det som speciellt bidrar till ökningen är sill, potatis, gräddfil, jordgubbar och kött till grillen.
På City Gross lär säkert omsättningen också öka efter att man beslutat sälja kvalitetsvin ihop
med sina färdigpackade matkassar. Om nu regeringen och Systembolaget godtar detta…
Antalet vägrån har ökat markant under försommaren och speciellt i Syd- och Västsverige.
Ofta är det en utlandsregistrerad bil som står vid motorvägskanten med motorhuven öppen
och någon som viftar med händerna. Polisen går nu ut med en skarp varning för vägpiraterna
och man uppmanar bilisterna att absolut inte stanna om man ser något liknande!!
Att spela ishockey ända fram tills efter midsommar låter inte riktigt friskt, men nu har i alla
fall den sista pucken glidit i mål även i årets förkortade NHL-säsong där Chicago Blackhawks
blev nya Stanley Cup-mästare efter att ha besegrat Boston Bruins med 4-2 i finalmatcher.
Johnny Oduya, Magnus Krüger, Niklas Hjalmarsson och Viktor Stålberg är de fyra svenskar
som nu sållar sig till skaran av de tidigare 23 som vunnit Stanley Cup, där Stefan Persson,
Anders Kallur och Bob Nystrom var först ut redan 1980 med New York Islanders!
När vi mellanlandade på flygplatsen Chicago O’hare i vintras drack vi faktiskt en öl på just
puben Blackhawks. Dom hade dock inte Samuel Adams Boston Lager där, märkligt nog…
På söndag vet vi även vem som blir mästare i Fifa Confederations Cup. Turneringen spelas
sen 2005 året före en ordinarie VM-turnering och de åtta deltagande landslagen är alltid
kvalificerade som mästare på sin respektive kontinent, ihop med de regerande världsmästarna
och turneringens värdnation, som 2014 är Brasilien. Efter två riktigt rafflande semifinaler blir
det nu drömfinal mellan Brasilien och Spanien, de två just nu bästa fotbollsnationerna i
världen! Brasilien hade länge besvär med Uruguay, som till och med missade en straff i den
första halvleken, men lyckades med endast fyra minuter kvar avgöra. För Spaniens del blev
Italien inte samma munsbit som i VM-finalen där det slutade 4-0. Först efter förlängning och
extrastraffar blev det ett avgörande, där Spanien inte hade ben av spagetti, som Italien…
Fotbolls EM för damer startar den 10 juli med matchen Sverige-Danmark. I veckan togs
truppen på 23 spelare ut av Pia Sundhage där Therese Sjögran blev den stora skrällen!
Efter två raka förluster var väl även TFF:s 5-0 vinst mot Trollhättan en sådan…
Gylle AIF var inte mycket sämre och avslutade vårsäsongen med att krossa Srbija med 5-1 i
måndags. På nytt var det Felix Harletun som visade vägen med sitt inledande hattrick och det
gav även en plats i TA-sportens och Sigge Hanssons elva i Månadens Lag, bra jobbat Felix!
Den Srbija-spelare som i samma match attackerade domaren efter att ha fått en frispark emot
sig i slutet av matchen, då ställningen var 5-1 till Gylle, avslutade även med att sparka bort
matchbollen. Förhoppningsvis var den sparken även hans sista på mycket lång tid framöver!
En av de största sommartraditionerna i Sverige är Allsång på Skansen som funnits sen 1935.
Tv-sändningarna startade dock först 1979 då Bosse Larsson var allsångsledare. När Måns
Zelmerlöw i tisdags kväll tog an den första tonen av Stockholm i mitt hjärta strålade
kvällssolen på den fullsatta Sollidenscenen och artister som Gyllene Tider, Carola, Tomas
Andersson Wij, Zara Larsson och Passenger avlöste varandra med hits och allsång. Carola såg
dock oerhört tantig ut i sin gröna utstyrsel och Per Gessle blir allt mer lik Keith Richards!

Gyllene Tiders sommarturné startar i först nästa fredag i Halmstad, men smygpremiären
avverkades traditionsenligt redan den gångna veckan på Leif’s Lounge på Hotel Tylösand
inför 750 personer. Inför sommarens turné har medlemmarna avböjt att kommentera den
ekonomiska fördelningen av de drygt 170 miljoner kronorna som turnén förväntas omsätta,
men uppgifter finns att Per Gessle la beslag på 80 % senast det begav sig 2004…
Det ska bli intressant att se om Halmstads Pärlor tar tillbaka förstaplatsen på Sverige
Topplistan från Black Sabbath som förra veckan gick rakt in i topp med sitt nya album 13…
ABBA har i sin tur fått en nytändning och ligger på en femteplats med Gold och är 19:e med
More Gold, dessutom återfinns Agnetha Fältskog på en fjärdeplats med sitt album A.
Lars Winnerbäck släpper sitt tionde studioalbum Hosianna den 18 september och har
turnépremiär i Linköping den 18 oktober. Den 31 oktober spelar han på Malmö Arena.
Den 16 september släpper Elton John sitt 30:e studioalbum sen debuten med Empty sky
1969. The diving board beskrivs som en återgång till det pianobaserade sound som gjorde
honom till superstjärna på 70-talet och första singelspåret Home again är klart lovande!
Sarah Dawn Finer blir huvudartist på årets Trelleborgsgala den 21 november. På galan, som
blir den sjunde i ordningen, hyllas även de mest framstående inom näringsliv, idrott, kultur,
samhällsbyggnad, miljö och landsbygdsutveckling. Sarah kommer att uppträda kompad av
galans husband, och sjunga låtar från sin karriär som även innefattar två Melodifestivaler.
Jag glömde nämna att även Eagles saknades på Spotify i min förra krönika, men under
tisdagen blev även hela deras katalog tillgänglig på den svenska musiktjänsten, great!
Till sist: James Gandolfini som spelade Tony Soprano i 86 avsnitt av tv-serien Sopranos
avled hastigt efter en hjärtinfarkt i onsdags i Rom, endast 52 år gammal. Dagen efter spelade
Bruce Springsteen, med Gandolfinis kompis Steve Van Zandt i bandet, hela albumet Born to
run decicerat till honom vid en spelning i Coventry, England!
Allra sist: På onsdag är det premiär för Sommar Quiz på Dalabadets Restaurang där de
tävlande själv får välja kvällens tio musikgenrer. Varmt välkomna, vi kör igång 20.00! :)
Tre höjdare med Eagles, veckans nykomling på Spotify:
•
•
•

Hotel California – Hotel California (1976) / Hell freezes over (1994)
The last resort – Hotel California (1976)
Learn to be still – Hell freezes over (1994)

Sommaren 1973 var både solig och varm, rapsen var gul och själv var jag 10 år…

