Trelleborg fredagen den 3 juli
Världsartisten Michael Jackson avled natten till förra fredagen vid en ålder av endast 50 år.
Jackson blev ikon för popmusiken med en idoldyrkan utan gränser men också ständigt
förföljd av media. Epitetet Wacko Jacko fick han, inte utan anledning, efter rykten om de
mest märkliga ting som en syrgaskammare i sovrummet och en apa som bästa kompis. Tyvärr
kom musikkarriären de sista åren helt i skymundan för alla anklagelser om övergrepp på barn.
Huruvida det var sant eller ej lär vi kanske aldrig få reda på men ingen rök utan eld. I sommar
skulle han ha inlett sin stora avskedsföreställning med inte mindre än 50 uppträdanden på O2arena i London och troligtvis blev denna press den största orsaken till hans rent för tidiga död.
Ridån har för alltid gått ner för The King of Pop, en av de mest märkliga artister i modern tid.
Den gamle landslagsmålvakten Magnus Hedman står anklagad för doping. Han hävdar att
han är oskyldig trots att det är bevisat att han haft Stanozolol (samma preparat som fällde Ben
Johnson i OS 1988) i blodet samt 55 tabletter i en byxficka i bilen vid tiden för gripandet.
Nej, varför skulle han dopa sig efter karriären, det undrar även jag. Men vad jag undrar mest
över är varför polisen tog honom och varför de helt plötsligt började genomsöka hans bil på
en bensinmack. Mig veterligen så sker inte det så ofta för dem som har rent mjöl i påsarna.
Semifinalen mot England blev en riktig rysare! Efter att ha tagit upp ett underläge från 0-3
till 3-3 blev det en mållös förlängning och till sist straffläggning. Där blev det tyvärr stolpe ut
för vårt fantastiskt duktiga U-21 lag, men de är värda en stor eloge för en fantastisk moral
under hela turneringen. Vi har sett svensk fotbolls framtid och den ser verkligen ljus ut!
Finalen mellan England och Tyskland blev tysk effektivitet mot engelsk kramp. 4-0 var
kanske i största laget men det gäller att ta vara på målchanserna som kommer.
Finalen i Confederation Cup vanns till sist av Brasilien med 3-2. Ett överraskande bra USA
ledde i paus med 2-0 men glömde bort att knyta ihop säcken i den andra halvleken.
I lördags var jag lagledare för Gylles Oldboyslag i Byacupen. Efter oavgjort och avgörande
på straffar (med seger) mot Stora Beddinge stod ett decimerat Ö.Torp för motståndet i nästa
match. Med elva man mot endast sju så verkade Gyllelaget ha vunnit redan innan. Det
straffade sig och man förlorade med 0-2 trots fyra man mer! Nästa år hoppas vi att kunna
införa sjumannalag på halva plan eftersom skaderisken är allt för hög vid dessa turneringar.
Ö.Torp har i alla fall vanan inne nu med sjumanna… Som vanligt vann Klagstorp turneringen
och solen sken, så alla var nöjda och glada.
I morgon är det omstart för Allsvenskan med Hammarby – TFF kl.16.00. Den största frågan
har varit om Rasmus Bengtsson, vår landslagsspelare från U-21, finns med i mittförsvaret.
Om inget riktigt drastiskt inträffar så lär han vara det, men för varje match som går så blir
oddsen klart större att någon utländsk klubb ska köpa försvarsgiganten!
Ny månad innebär nya förutsättningar och nya planer. I juli säger kom-ihåg-lappen att det
ska klippas häck, målas fönster och plank, putsas fönster och rensas ogräs. Förutom alla andra
bestyr som att städa och klippa gräs. Tänk om där istället stod vila i hängmattan eller sola på
stranden. Jag förstår inte riktigt varför man alltid längtar efter sommaren…
Ikväll väljer jag bort EMD för Turning Leaf och So What på Huggarnas rockfest! På måndag
fyller min käraste Helene eh… 28, igen! Hurra! Tänk att hon aldrig blir äldre. PP!
Bäst just nu:
• Morden i Midsomer. Sommar innebär även att Inspektor Barnaby är tillbaka i tv-rutan
för att lösa ett av alla de mord som begås i det annars så fridfulla Midsomer.
• Rocky. Martin Kellermans seriefigur och alter ego finns i ett månatligt seriealbum och
numera även varje dag att läsa på seriesidan i TA.
• AC. Jag hade inte klarat mig länge denna vecka på mitt kontorsrum på den kvava
ovanvåningen utan den. Det måste vara en av årtusendets bästa uppfinningar!

