
Trelleborg fredagen den 28 augusti 
 
Efter en (1) minut stod det 1-0, efter en halvtimme 3-0 och efter slutsignalen hela 4-0 mot 
Halmstad. Fredrik Jensen må vara minimalt teknisk men han tar igen det med sin snabbhet 
och otroliga spelintensitet. Matchen i måndags var hans bästa i år när han gjorde två mål och 
det blev också stående ovationer från den kräsna Trelleborgspubliken när han gick av planen. 
Trots vinsten så är TFF kvar på nionde plats men nu är det hela tio poäng ner till den 
förhatliga kvalplatsen. I morgon möter man AIK och det gjorde man faktiskt även förra året 
under Palmfestivalen. Då spelade TFF hemma och vann, nu är det bortamatch och kanske blir 
det ombytta roller... Matchen sänds i tv 4 men det kommer jag inte att tipsa om eftersom It 
TAkes 2 går samtidigt som den första halvleken.  
Sa jag att Malmö förlorade mot jumbon Örgryte med 1-0? Nähä, men det gjorde de i alla fall! 
Två raka förluster för Gylle (0-3 mot Näset och 1-4 mot GoF) innebär att man nu är 
avsågade från den absoluta toppen. Dock är man ohotade på den andra kvalplatsen till sexan. 
I helgen startar spanska La liga! Zlatan gjorde på nytt en bra insats när Barca vann den 
spanska supercupen i söndagskväll, men några mål blev det inte trots flertalet bra chanser. 
Zlatans klack fram till Lionel Messis 1-0 var dock av högsta världsklass! Barcelona möter 
Sporting Gijon i premiären och vi får hoppas på den klassiska ketchupeffekten för Zlatans del. 
Såg en gammal repris från 2006 av Fredrik Lindströms intressanta serie Svenska 
dialektmysterier i tisdagskväll. Programmet behandlade skånskan som där beskrevs som 
Sveriges fulaste dialekt, men var intressant speciellt ur den historiska aspekten. Hade inte det 
varit så kallt vintern 1658 så hade kanske aldrig Karl X kunnat gå över Stora Bält och erövra 
Skåne, eller östra Danmark som det då kallades. Då hade vi kanske varit danskar idag. Hu! 
Sydsvenskans Johan Anderberg skrev i söndags om Apple och hur de sedan 1984 utvecklat 
Macintosh med Ipod, Iphone och Macbook. Journalisten tyckte ironiskt att det kanske var 
dags för Steve Jobs att även sälja bilar under Apples varumärke. Mitt förslag är att i så fall slå 
sig samman med ICA och lansera nya Icar. 
På Wikipedia står det att Bolt är en tecknad seriefigur. Jag visste väl att där var något lurt! 
Bolt, thunder and lightning stoppade för övrigt Christer Fuglesangs rymdfärd i tisdags. 
Visste ni att uttrycket ”det är a och o” kommer av från den första respektive sista bokstaven i 
det grekiska alfabetet, alfa och omega, uttrycket är bibliskt och betyder alltings början och 
fullbordan.  
A och O som bokstäver blir däremot Å, alltså ett A med ett O på, enligt Fredrik Lindström. 
Tänk om man haft tid att gå på bio, då hade jag velat se nya Beckfilmen I stormens öga! 
Det tyska hårdrocksbandet Scorpions låt från 1977 är i ropet igen ”He’s a woman, she’s a 
man” måste ju helt klart handla om 18-åriga Caster Semenya som vann 800 meter i Berlin! 
Varmt välkomna till It TAkes 2-finalen på lördag kl.15.00 på Stortorget i Trelleborg, det är 
den femte finalen totalt! Radio Active har chansen att ta hem bucklan för evigt på lördag och 
jag har ärligt talat svårt att se vem som kan hindra dem från att göra det. Men jag har å andra 
sidan hört att de fem andra fyra lagen ätit rått kött och suttit i bur hela den gångna veckan. 
Niklas på Radio Active efterlyser dansbandsmusik på It TAkes 2. ”Då kunde vi ju göra ett 
spontanuppträde i finalen som Peter-Niklaz” säger Niklas med glimten i ögat.  
Det blev istället spontanuppträde med erotisk magdans inför 500 personer på Kickoffen igår.  
 
Bäst just nu:  

• Anton Löw! Fyllde 18 år i fredags och klarade körkortet i tisdags! 
• Män som hatar kvinnor. Årets klart bästa film hittills, men samtidigt en riktigt jävla 

våldsamt rälig rulle. Den lär sopa hem klasvis av Guldbaggar! 
• Anders Norman. Såklart! Årets artist på It TAkes 2. Står på scenen från kl.15.00 i 

morgon. Snart kommer nya skivan också och smakproven från den är riktigt lovande! 


