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Fredag 9 februari 2007

fredag

Veckans
medlidande ...

... går till Jesscia Simpson
som i en intervju tydligen
sagt att hon irriteras av sin
urringning. Stackars, stackars henne.

intro!

Lat i kvadrat

Dagens fråga, tillika
I-landsproblem: Hur
fult är det att vara lat?
I helgen som gick
rörde jag mig mellan
köket, sängen och ena
soffhörnet. Lördagen
var strålande vacker.
Ett faktum jag
sket helhjärtat
i. I söndags var MALIN NYSTRÖM
malin.nystrom@ingress.se
det meningen att jag skulle städa. Couldn’t care less. I ställlet tittade jag på tusen
omgångar av svenska Top Model, som jag hatar, blev irriterad på att TV-shop hade reklamterror om deras underkläder samt blev plågsamt medveten om att någon
svensk Dixie Chicks-kopia fått mängdrabatt på reklam
för sin nya skiva.
Inget av det jag borde ha gjort var sådant som inte
kunde göras någon annan gång. Senast jag hade en lugn
helg i min soffa var någon gång i november. Dock anar
jag att jag är mogen nog att prata pension. Jag känner
mig dålig över att jag var så lat. Den irriterande idén säger att jag är en dålig människa som inte försökte rädda
världen i stället för att titta på sunk-tv i mysbyxor. Eller
åtminstone försökte rädda lägenheten undan anfallande
dammråttor.
Bara tanken gör att det obehindrat skramlar in vuxenpoäng. Hade jag jobbat på Rolling Stone hade jag förmodligen fått sparken. Eller går det att casha in vuxenpoäng samtidigt som man gillar allt med en gnutta punksjäl? Eller är det helt enkelt så att majoriteten av Sveriges punksjälar har passerat eller är på väg att passera
de trettio? Är punk på väg att bli vår generations dansband? Kanske dags att sluta fundera. Eller kapitulera.
Jag har ingen aning.

Film i Fagersta
På söndag visas Göta kanal 2 - Kanalkampen på
bion i Fagersta. Filmen är naturligtvis en uppföljning
på den populära Göta kanal där två båtar tävlar om
att komma först igenom Göta kanal.
Upplägget är det samma i denna ﬁlm men kryddas av medföljande tv-team som vill ha maximalt
med drama.

För övrigt ...
... kanske man ska se vad som
blir av Tv 3:s nya sexsatsning Lustgården. Tilde Fröling, som ska vara programledare tillsammans med Dajana Lööf, har shapat upp
sitt rykte något med galna kitschserien Rocky
och Drago.
För de som inte
vet det kan fredag
informera att Tilde
Fröling i tidiga år
formats vid Mariaskolan i Fagersta.

Med lokala kändisar som Robinson-Magnus och mindre lokala dylika
som Inﬂames-Peter har communityn skagg.se fått en smakstart.
Personerna som ligger bakom sidan har enligt obekräftade uppgifter
starka kopplingar till norra länsdelen.
Experterna sågar det men kändiseliten verkar inte hålla med. Allt ﬂer
låter skägget växa och trenden tog
fart redan under sommaren 2006.
I december förra året var det premiär för communityn skagg.se. En
sida som fortfarande är under uppbyggnad och relanseras igen till helgen med vissa förbättringar.
Bakom sidan står tre grabbar från
Göteborg som inte vill avslöja sig
riktigt än.
– Våra alias är Sky, GlennBob och
Jeffa, säger Sky till fredag.
Projektet skagg.se startade den 21
november klockan 23.32, exakt enligt Sky.
– Det började som ett diskussionforum på sidan freeride.se, Sveriges
största community för äventyrare.
Sedan tog det form till att bli en

Skagg.se
Community för äventyrande killar och tjejer, med eller
utan skägg.

egen sida som är en del av ett större projekt.
– Men det vill jag hålla hemligt
just nu, säger Sky.
I dag har communityn omkring
30 medlemmar, både tjejer och killar.
– Skagg.se är en sida för äventyrare med bra humor. Killar och tjejer
ska se det som en rolig grej att delta
i och besöka sidan.
Alla som känner för det kan gå
med i communityn, vare sig man
har skägg eller inte.
– Det handlar inte om det. Många
tänker säkert, vadå skägg? Men på
hemsidan får man en förklaring.
Communityns dragplåster är Inﬂames basist Peter Iwers. Han blev
först utsedd till månadens skägg i
december/januari, och är nu även
utsedd till Årets Skägg 2006.
Skagg.se är under utveckling och
kommer enligt Sky att växa sig större. Nu håller gänget bakom sidan
för fullt på att lansera sidan.
– Än så länge är det mest bland
vänner.
Den 25 till 28 januari var gänget

också i Trysil för ett litet PR-event.
På hemsidan skriver man; ”Vi vill
betona att vi är högst ödmjuka inför
alla medlemmar, skäggintresserade
och uppmanar alla som bestämmer
sig för att följa oss mot vår skäggvision till att inneha samma respekt!
Man måste inte ha grov skäggväxt
eller ens fjun för att bli medlem utan
det handlar mest om att leva som ett
skägg, vara ett skägg och tänka som
ett skägg.”
– Vissa förstår nog direkt vad vi
menar och andra inte, säger Sky.
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