
Trelleborg fredagen den 19 juli 2013

I lördags bjöds vi på den bästa sommardagen hittills i år med en temperatur på 25 grader och 
närmast vindstilla. Premiärbesöket på stranden vid Dalabadets brygga renderade dock inte i 
något havsdopp då vattentemperaturen endast visade på högst måttliga 14 grader…
I tisdags var även utetemperaturen nere på just 14 grader, vi får hoppas att det bara var en 
tillfällig felberäkning av våra vädergudar för nu vill vi ju gärna behålla högsommarvärmen!
Betydligt hetare var det i Svedala där tredagarsfestivalen SommarRock hölls torsdag till 
lördag. Man slog publikrekord samtliga dagar och hamnade till sist på totalt 20 500 besökare! 
Med tanke på att Svedala hade stark konkurrens av Gyllene Tider på Malmö Stadion samma 
kväll med närmare 13 500 åskådare på plats är 8 100 besökare under lördagen oerhört bra!
Själv fanns jag bara på plats de sista timmarna då Ulf Lundell uppträdde, men det var nära att 
jag missat min 45:e spelning med honom efter biljettstrul. Radio Active med Niklas Månsson 
och Annette Clarén-Jönsson räddade dock upp situationen och det blev en härlig avslutning på 
kvällen med två timmar spelsugen Lundell, som radade upp sina hits som på ett pärlband. Vi 
bjöds på Den vassa eggen, Snön faller, Danielas hus, Evangeline, Som sommaren, Hon gör 
mig galen och (Oh la la) jag vill ha dig men även låten Hem med dej som bara finns utgiven 
på 14 CD-boxen Under vulkanen och som är en överbliven outtake från 2005.
Lagom till att Ulf Lundell tagit sin turné vidare till Norge för spelningar ibland annat Tromsö 
och Fredrikstad så besökte jag och Heléne hans hemtrakter Kivik och Stenshuvud på Österlen. 
På programmet stod Kiviks Marknad och ridning av Islandsponnys. Om marknaden var en 
besvikelse så blev ridningen en upplevelse utöver det vanliga. Jag var visserligen en van 
ryttare fram till jag fyllde elva år, men sen dess har jag inte suttit på en hästrygg mer än högst 
ett par tre gånger. Därför var kanske de två timmarnas skogsridning i mastigaste laget där 
både tölt och galopp stod på schemat, men det märktes som tur var inte förrän efteråt!
Naturligtvis blev det även ett besök på Kivik Art Centre, ett friluftsmuseum som funnits sen 
2006. Två år senare blev det rikskänt då Sculpture for an objective experience of architecture 
uppfördes, en 18 meter hög paviljong/skulptur i betong av arkitekten David Chipperfield och 
skulptören Antony Gormley. Detta utsiktstorn är sen dess grannen Ulf Lundells största 
hatobjekt och han har sen hösten 2008 drivit en rättstvist med Simrishamns kommun. Efter att 
själva ha varit uppe i toppen av tornet så måste jag hålla med om att det måste vara jävligt 
provocerande, för vem vill egentligen bo granne med ett utsiktstorn 500 meter bort. Och inte 
blev det mycket bättre när man tidigare i år även satte dit en sex ton tung Himlatrappa i stål, 
som även den sträcker sig 18 meter rakt upp i luften. Lundell har kallat platsen för kulturens 
kukmätarkulle och trappan för en erigerad fallos med stöttor. Jag kan hålla med honom om att 
ska man ha en skulpturpark så ska den vara i samklang med naturen, det är den absolut inte!
På vägen hem stannade vi till på mysiga Café & Bistro Kåseberga för en bit mat. Intill finns 
även Ales Stenar men benmusklerna hade fått redan vad de tålde så någon promenad 32 meter 
rakt uppåt blev det inte! Trelleborg har mycket att lära av Österlen, inte minst när det gäller 
uteserveringar Tänk bara hur fantastisk Restaurang Dalabadet kunnat bli med en riktig sådan!
På just Dalabadet satte jag i tisdags deltagarrekord med inte mindre än 76 tävlande när vi 
höll säsongens andra omgång av Sommar Quiz. Det blev en tuff tillställning där inte mindre 
än nio lag hade mer än 45 poäng av 50 möjliga, även det ett rekord i sig! Ingela Kristoffersson 
blev etta och Janne Hansson tvåa, båda på 49 poäng där lotten avgjorde. Efter ny lottning blev 
Ingela D trea med 48 poäng, samma antal som även 4:an och 5:an. Den 30 juli ses vi igen!
Att vi skulle sätta deltagarrekord var egentligen oväntat med tanke på att vi förutom Allsång 
på Skansen och Morden i Midsomer även hade konkurrens av Fotbolls-EM med Sveriges 
avslutande gruppspelsmatch mot Italien. Ett Sverige som i lördags besegrat Finland med hela 
5-0 hade lite spagettiben i den första halvleken, men efter att man bytt in Therese Sjögran i 
paus kunde hon ge svenskorna ledningen med 1-0 och en kassaskåpssäker seger med 3-1! På 



söndag väntar Island i kvartsfinal efter lottning, tur det med tanke på att Danmark ändå var ett 
mål bättre än Ryssland! Vinner vi den matchen väntar antagligen Tyskland i semin och blir det 
vinst även där får vi antagligen möta Norge i finalen nästa söndag på Friends Arena. I så fall 
lär det bli fullsatta läktare med 50 000 åskådare. Låt oss verkligen hoppas på det!
TFF är tillbaka i toppen av division ett och efter bortasegern mot Oddevold är det nu bara en 
poäng upp till kvalplatsen. På söndag möter man nästjumbon Karlstad på Vångavallen i den 
sista matchen innan sommaruppehållet, men någon säker vinst ska vi nog inte räkna med. TFF 
har nämligen vikt ner sig ordentligt tre gånger redan i år på hemmaplan. Trots det leder man 
publikligan i division ett södra, visserligen på måttliga 816 åskådare i snitt, men ändå!
Med mindre än en månad kvar till Friidrotts-VM i Moskva skakas idrottsvärlden av att två 
100-meters sprinters, amerikanen Tyson Gay och jamaikanen Asafa Powell har testats positivt 
för doping. Listan över världens tio snabbaste män genom tiderna visar därmed att sju av dem 
åkt fast för doping och ytterligare två, Nesta Carter och Maurice Greene har förekommit som 
misstänkta. Den tionde av dem är Usain Bolt, han är just nu innehavare av världsrekorden på 
både 100 meter (9,58) och 200 meter (19,19). Jag hoppas för friidrottens överlevnad att han 
verkligen inte kommer att bli nästa avslöjade fuskare, det vore en tragedi för all idrott!
Till sist: I en intervju i Kvällsposten frågade journalisten Pascal Engman om Robert Aschberg 
fått en förfrågan att vara med i Let’s Dance och han får svaret: - Ja det har jag, men jag 
svarade att jag hellre stoppar en laddad hagelbössa i munnen och trycker av! Respekt!!!

Veckans tre mest sevärda filmer på hemmabion: 

• Mördaren ljuger inte ensam – Thrillerdeckare i Agatha Christie-stil med 
förlaga från Maria Langs debutroman med samma namn från 1949.

• Försvunnen – Den 28:e filmen av sammanlagt 32 med Krister Henriksson i 
huvudrollen som Henning Mankells Kurt Wallander.

• A good day to Die Hard – Den femte filmen med Bruce Willis som John 
McClane sen seriestarten i skyskrapan i Los Angeles 1988. Yippie-kie-yae, 
motherfucker!

Stairway to Heaven…? Kivik Art Centres nya konstverk Himlatrappan av arkitekten Gert  
Wingårdh har upprört Ulf Lundell på nytt! En erigerad fallos med stöttor, säger han!
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