
Trelleborg fredagen den 22 juli 
 
I skrivande stund (torsdag) fullkomligt öser regnet ner över sydkusten och det känns som om 
solen åkt bort och tvingat sommaren till någon slags ofrivillig paus mitt i julisemestern. Det 
enda positiva jag just nu kan komma på är att jag i alla fall slipper fylla på vatten i poolen… 
Tur att vädret förra helgen i alla fall blev hyfsat när vi startade semestern med en weekend i 
den kungliga huvudstaden Stockholm. På programmet stod shopping i city, strövande i Gamla 
Stan och på söder samt de sedvanliga besöken på Skansen och Gröna Lund. På just Gröna 
Lund höll man under lördagskvällen Sommar Krysset med Agneta Sjödin som programledare 
och vi kunde avnjuta såväl Shirley Clamp som Takida. Jo, Christer Sjögren var också med 
men honom avnjuter man inte. Speciellt inte när det ska göras covers på Lady Gaga… 
Sommar Kryzz blev det även på Dalabadets Restaurang i tisdags där lag Balder 15 tog hem 
segern med 40 poäng och full pott. Vinnarlaget innehöll Peter Hansson och Ingemar Karlsson 
som tog hem Music Quiz och tema Schlager på Lyktan i våras så det var väl ingen hyllvältare. 
Det blir ytterligare en chans eftersom vi kör Sommar Quiz på Dala även den 9 augusti! 
Därefter är det dags att ladda för årets Palmfestival där årets artist nu avslöjats som Swingfly. 
Det känns dock inte som om det ligger i samma klass som tidigare år då man presenterat 
betydligt större namn som Slade, Nazareth, Wilmer X, BWO, Darin eller Amanda Jenssen. 
Att Trelleborgs Allehanda som vanligt rackar ner på den oerhört mansdominerade startfältet 
och festivalkommittén får man kanske sätta på kontot nyhetstorka. It takes 2 kan i alla fall 
presentera tre kvinnliga finalister även om årets artist, Lasse Lindbom, är just en man.  
Lasses vän och kollega Niklas Strömstedt var med i förra årets upplaga av Stjärnorna på 
slottet och blev folkkär på kuppen. Nu har han dessutom tilldelats Taubestipendiet på 25 000 
kronor, något hans buksvägerska Eva Dahlgren fick så sent som förra året… 
Ett klassiskt referat: Japaner, japaner, från sig vilt slående japaner... japaner som hoppar, 
japaner som fläker sig, japaner som gör allt för att rädda segern åt Nippon... Referatet är 
Sven Jerrings från OS i Berlin 1936 då svenska herrlandslaget fick stryk i fotboll med 2-3 
men skulle lika gärna kunna varit från damernas final mellan Japan och USA i söndags kväll. 
En mer rafflande fotbollsmatch var det längesen jag såg och under 120 minuter trodde jag inte 
för en sekund att Japan skulle lyckas vinna. Amerikanskorna fick dock kapitulera efter att 
man haft nerverna utanpå de annars så fyndigt vita tröjorna under de påföljande straffarna. 
Det svenska laget gjorde en bragd då man lyckades avgöra bronsmatchen mot Frankrike trots 
den sena utvisningen av Josefine Öqvist. Dessutom var 2-1 målet som Marie Hammarström 
satte något av de snyggaste jag sett i svensk fotboll.  Jag som tidigare inte varit någon större 
beundrare av damfotboll lägger mig helt platt efter dessa uppvisningar och vill bara ha mer! 
Efter sex raka förluster vände det äntligen för TFF! På Vångavallen slog man först Kalmar 
med 3-2 efter segermålet från Fredrik Jensen på övertid, sen spelade man ut IFK Göteborg 
fullständigt i måndags och var närmare 5-0 än vad Blåvitt var en reducering. 2-0 gav även ett 
styrkebesked från den tidigare så utskällda försvarslinjen som nu höll nollan. Nu väntar två 
svåra bortamatcher mot Syrianska i morgon och IFK Norrköping nästa lördag. 
Jag trodde inte att Dennis Melander skulle betyda så oerhört mycket för laget som han 
tydligen gör när han är på plan. Det är faktiskt i klar Patrik Andersson-klass! 
Zlatan upprör i media på nytt. Denna gång handlar det om att han i bästa Beckhamstil har 
lagt sig till med hästsvans. Och detta endast tre veckor efter att han och jag blivit vänner på 
Facebook. Tillfälligheter eller inte, hmm… ;) 
 
Tre smultronställen att besöka när man gästar Sommar-Stockholm: 

• Djurgården – Med både Skansen och Gröna Lund är en spårvagnstur dit ett måste! 
• Kungsträdgården – En kall öl under en solig eftermiddag på en av uteserveringarna. 
• Gamla Stan – En matbit på en av de många pittoreska krogarna där är aldrig heller fel. 



 

 
 

Nämen är det inte… jodå, både jag och Helene skymtade förbi i tv ett flertal tillfällen när vi 
gästade Sommar Krysset på Gröna Lund i lördags. På bilden är det programledaren Agneta 

Sjödin som intervjuar medlemmarna i hårdrocksgruppen Takida. 
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