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Högsommarvädret håller i sig och redan nu har vädret varit bättre än de två senaste 
somrarna ihop – och det med råge! Även den tidigare så låga havstemperaturen har stigit 
under veckan och håller nu runt 20 grader. Ja utom på Dalabadet då som fortfarande har sina 
blygsamma 16 grader. Nä det är tur man har en pool med 26 gradigt vatten! 
1994 minns vi som en av de bästa somrarna någonsin och inte blev det sämre av att det 
svenska fotbollslandslaget överfriade alla förväntningar och tog VM-brons i USA! Just en 
delad tredjeplats blev det även för våra svenska damer som tyvärr ännu en gång fick stryk av 
Tyskland med matchens enda mål. Det var dessutom den åttonde raka förlusten för Sverige 
mot tyskarna i ett stort mästerskap, det känns som om en förbannelse vilar över mötena… 
Jag tycker att Pia Sundhages lagbygge ändå ska vara stolta över sin insats. Man var 
visserligen inte bäst när det gällde som mest, men vi hade inte de nödvändiga marginalerna på 
vår sida. Josefin Öqvists stolpe ut och Lotta Schelins bortdömda kvittering är tyvärr bara 
signifikativt för hur matchen kom att gestalta sig för Sveriges del… 
Danmark lottades fram som sista kvartsfinallag på bekostnad av Ryssland. Egentligen var 
det helt rättvist om man tittar på målkvoten där Danmark hade 3-4 mot Rysslands 3-5, men 
jag anser inte att lottning ska få lov att förekomma inom fotbollen 2013!! Senast jag kan hitta 
något liknande i fotbollshistorien är när Fotbolls-EM för herrar spelades i Italien 1968 och 
semifinalen avgjordes på slantsingling. Italien och Sovjetunionen hade resultatet 0-0 även 
efter förlängning och de två lagkaptenerna kallades in till domare Kurt Tschenscher från 
Västtyskland som singlade slant med Italien som vinnare. Efter den matchen ändrades 
reglerna och omspel vid lika resultat. I finalen mot Jugoslavien blev det återigen oavgjort, den 
här gången 1-1, och matchen spelades därför om två dagar senare. Då vann Italien med 2-1 
och blev Europamästare 1968. Framgångarna som föddes under detta EM gav även en 
silvermedalj i VM 1970 efter att man fått stryk av Brasilien i finalen med 4-1. Allt kanske 
beroende på att just slantsinglingen gick Italiens väg i domarrummet två år tidigare… 
Danskorna lyckades efter vinstlotten även besegra Frankrike efter straffsparkar, men längre 
än till semifinal mot Norge kom man inte den här gången. Det blir alltså Norge och Tyskland 
som spelar final på ett fullsatt Friends Arena på söndag. I gruppspelet vann Norge med 
matchens enda mål inslaget av Ingvild Isaksen på övertid i den första halvleken, det ska bli 
spännande att se om norskorna kan besegra den tyska maskinen även när det gäller som mest! 
För TFF:s del väntar en spännande höst! Man lyckades nämligen besegra tabelljumbon 
Karlstad i måstematchen på Vångavallen förra söndagen med 2-1 och parkerar nu på en 
tredjeplats, samma poäng som tvåan Oddevold. I veckan fick man dessutom klart med den 27-
årige och tidigare nigerianske landslagsmannen Edward Ofere, som tidigare spelat allsvensk 
fotboll i Malmö FF. Senast det begav sig var Ofere proffs i italienska Lecce…  
Var Zlatan Ibrahimovic hamnar i höst är i fortfarande ovisst. Ryktena talar den ena dagen 
om Real Madrid, nästa om Napoli och den tredje om Manchester City. Jag tror inte ens han 
själv har en aning, för vem kunde för ett år sen ens ana att han skulle spela för Paris SG? 
I veckan gästade Zlatan och PSG för övrigt Stockholm och den nya Tele2 Arena för match 
mot Hammarby inför 23 000 åskådare, en match som slutade 2-0 till PSG och en Zlatan som 
gick mållös från plan. På nytt fallerade dock ordningsvakterna att hålla publiken från plan… 
På Parken i Köpenhamn var dock innerplan fullspäckad med folk i tisdags, dock handlade 
det inte om fotboll utan en konsert med den engelske superartisten Robbie Williams. Under 
två timmar fick Heléne och jag oss en sprudlande show serverad av den karismatiske 
underhållaren som radade upp sina hits som på ett pärlband. Alltifrån Let me entertain you 
från 1997 till förra årets hit Candy. Som tur var signerade Robbie inte min rumpa, så jag slapp 
att gå till tatueraren dagen efter för att föreviga den! 



I Storbritannien är det svenske Tim Bergling som regerar. Avicii ligger nämligen etta på 
Englandslistan med sin nya hit Wake me up som sålt 267 000 ex på bara en vecka! 
Lite värre är dock pojkbandet One Direction som i veckan slagit rekord i flest visningar på 
Youtube under ett dygn. När bandets nya singel Best song ever släpptes i tisdags visades den 
inte mindre än 12,3 miljoner gånger under de första 24 timmarna! 
Till sist: Idag fyller Sir Mick Jagger hela 70 år! Han var alltså inte mer än 18 år fylld när han 
i januari 1962 tillsammans med Brian Jones, Charlie Watts och Keith Richards startade 
Rolling Stones, the greatest rock & roll band in the world! Grattis Mick!! 
Allra sist: Den brittiska komikern Melvin Smith avled förra fredagen efter en hjärtinfarkt. 
Han blev mest känd för sin medverkan i komediserierna Not the Nine O'Clock News och Alias 
Smith and Jones ihop med Griff Rhys Jones. Smith spelade även in en klassisk musikvideo till 
jullåten Rocking around the Christmas tree tillsammans med Kim Wilde 1987 under namnet 
Mel & Kim. Mel Smith blev endast 60 år gammal. 
 

Tre höjdarlåtar från Robbie Williams i Parken i tisdags:  
 • Let me entertain you – (1997) Den ultimata förstalåten, ever! 

• Feel – (2002) Första extranumret med obligatorisk allsång. 
• Angels – (1997) Sista låten för kvällen och avslutning med accapellasång 

tillsammans med närmare 47 000 i publiken… Magiskt! 
 

 
 

Parken brinner! Robbie Williams avlutningsnummer bjöd på ståtliga fyrverkerier! 


