
Trelleborg fredagen den 20 juli 2012 
 
Sommarvädret håller på att slå alla bottenrekord när det gäller sol och värme, i alla fall här 
nere i de sydligaste trakterna av vårt avlånga land. I måndags hade Haparanda den högsta 
temperaturen i Sverige och det säger väl det mesta om sommaren 2012… 
Sommaren 2012 kommer även att stå i historieböckerna som den sommaren då Zlatan blev 
världens dyraste fotbollsspelare med en omsättning på sina övergångar på 1,6 miljarder SEK. 
I onsdags presenterades han som nyförvärv i den franska klubben Paris Saint-Germain och 
för besväret med att sätta sin namnteckning får han minst 330 miljoner kronor under tre år. 
Jag är dock ganska övertygad om att det kommer att bli Real Madrid som blir adressen innan 
de tre åren är gångna och att det är där som Ibra kommer att avsluta sin fantastiska karriär. 
I Allsvenskan är man nu precis halvvägs och Elfsborg toppar tabellen tre poäng före Malmö 
FF och sex poäng före Helsingborgs IF. Just MFF gick i måndags upp i topp i den allsvenska 
Maratontabellen (Allsvenskan sedan 1924/25) efter att ha passerat den tidigare ettan IFK 
Göteborg. Ett IFK som inför säsongen var storfavorit och allmänt kallades för Real Göteborg 
efter sina spektakulära värvningar, men efter endast tre vinster, en elfte plats och 18 poäng så 
har de dyra investeringarna och skyhöga förväntningarna knappast infriats på lång väg. 
Med sina 17 säsonger i Allsvenskan huserar TFF på en 19:e plats av 61 lag, men något 
avancemang i den tabellen känns långt ifrån aktuell just nu. I morgon har man returmöte med 
Ljungskile och ska man avancera till säker mark i Superettan är det bara tre poäng som gäller! 
Det blir dock utan Mattias Adelstam som nu lämnar TFF efter att han hånats och knäckts på 
Vångavallen av sin hemmapublik. Detta hände under matchen mot Ljungskile, som även blev 
den sista matchen för honom i den blå tröjan. Jag säger bara lycka till… 
Tillsammans med Intersport lanserar Patrik Sjöberg nu en snygg tröjkollektion kallad 242, 
eftersom det nu är 25-årsjubileum för hans världsrekord på just 2,42 satt på Stockholms 
Stadion den 30 juni 1987. Ribban svajade till… men låg kvar! 
En annan idrottslegend är skidkungen Sixten Jernberg som gick ur tiden i lördags. Med sina 
fyra OS-guld och lika många VM-guld är han Sveriges garanterat främste skidåkare genom 
tiderna. Sixten Jernberg blev 83 år gammal. 
Tolv år yngre var Deep Purples originalorganist Jon Lord, som avled i måndags efter att en 
längre tid ha kämpat mot cancer i bukspottskörteln. Lord spelade i Purple 1968-2002 och var 
den som tillsammans med Ritchie Blackmore förde in klassiska influenser i hårdrocken, så 
kallat barockrock. Lord var även med och skrev rockklassikern Smoke on the water efter 
branden i Montreux där Frank Zappa och The Mothers of Invention uppträdde i december 
1971. Världen har därmed förlorat ytterligare en av de allra största rockstjärnorna! 
På måndag är det dessutom ett år sen Amy Winehouse avled som den senaste medlemmen i 
den så föga glamorösa klubben The Forever 27 Club…  
Dagen efter är det dags för årets tredje Sommar Quiz på Dalabadet, vilket även blir det sista 
med musiktema där de tävlande själv få välja bland 38 musikgenre. Den 7 augusti blir det 
nämligen ett sista Quiz, men då helt baserat på allmänbildningsfrågor. 
Det är inte ofta som jag själv får delta i något Quiz så därför var det desto roligare när jag i 
onsdags tillsammans med bland annat Niklas Månsson och Calle Hammer fick tävla i Anders 
Normans Music Quiz på Millennium i Höllviken. Som gäst fanns även bluesgitarristen Steve 
Grahn vilket gjorde att tävlingen fick en klar blå färg och ställde till det en hel del för de 
tävlande. Till sist visade det sig att vi hade segrat med 18 poäng, hela fyra före tvåorna. 
Just Anders Norman var artist på It takes 2-finalen för tre år sen och har sen dess efterträtts 
av namn som Janne Bark, Lasse Lindbom och 80-talsartisten Tone Norum, som är finalartist 
den 25 augusti. Just nu diskuterar hon och jag vilka låtar som kommer att framföras… 



80-talet var även det årtiondet då den dåliga smaken exploaterades för fullt. Om tv-serien 
Dallas tillhör den genren vill jag inte uttala mig, men faktum är att en nyinspelning av serien 
kommer att sändas på tv4 i höst med den snart 81-årige Larry Hagman som JR men även med 
Patrick Duffy som Bobby och Linda Gray som Sue-Ellen! Den populära tv-serien sändes i 
357 avsnitt mellan 1978 och 1991 och var under tidigt 80-tal världens populäraste tv-serie! 
 
Tre lysande Deep Purple-låtar med Jon Lord på Hammondorgel-solo: 

• Child in time – 10,20 långa spåret från Mark II:s genombrottplatta In rock från 1970. 
• Lazy – Finns på Machine Head från 1972, men jag föredrar liveversionen på 10,27 

från Made in Japan med några toner från Hugo Alfvén's Swedish Rhapsody #1. 
• Knocking at your backdoor – Inleder comebackplattan Perfect strangers från 1984. 

 

 
 

Lars Winnerbäck fotograferad av krönikören själv förra lördagen på Brottet i Halmstad.  
Visst blev det Hugger i sten och regnet uteblev även denna underbara konsertkväll! 


