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Högsommarvärmen nådde troligtvis sin kulmen i söndags med en hårt brännande sol och 
lokala temperaturer ända upp mot 30 grader! Sen dess har det varit ömsom vin och ömsom 
vatten, men lagom till helgen säger prognosen att det ska bli soligt och varmt på nytt!   
Med tanke på värmen så kändes det inte så motiverat att gå in och sätta sig i tv-soffan för att 
se EM-finalen mellan Tysklands och Norges damer under söndagseftermiddagen, men det kan 
ju också ha varit besvikelse över att Sverige inte fanns med som en av finalisterna… 
Att det straffar sig att missa två straffsparkar under en match har det svenska laget erfarenhet 
av sen premiärmatchen mot Danmark (1-1) och i söndags hände det igen! Den här gången var 
det Norges tur och det var verkligen ett illa valt tillfälle att göra det på. Under matchens 90 
minuter gjorde nämligen Tyskland ett mål och Norge inget… Därmed tog Tyskland sin sjätte 
raka EM-titel, trots omskriven generationsväxling och det var veteranerna Anja Mittag 
(målskytt) och Nadine Angerer (målvakt) som hyllades som de stora tyska guldhjältarna!  
Sveriges damer fick visserligen nöja sig med titeln EM:s målgladaste lag, men jag tror 
samtidigt att förbundskapten Pia Sundhage är än mer taggad nu för att bygga ihop ett stabilt 
och fullgott landslag som kan konkurrera om VM-medaljerna i Kanada 2015. 
När vi ändå är inne på fotbollsspelande damer så är det glädjande att läsa om den 18-åriga 
Elin Björklund som skrivit lärlingskontrakt med Ldb Malmö! Det ska bli intressant att följa 
den tidigare IFK Trelleborgarens fortsatta utveckling mot allsvenskt spel i Malmö! 
I kvalet till Europa League krossade Malmö FF:s herrar skotska Hibernian med hela 7-0 på 
bortaplan och gick vidare till nästa omgång med hela 9-0 i bagaget! Väl där mötte man igår 
det Walesiska laget Swansea City, som har en framstående nionde plats i Premier Leauge 
under föregående säsong på sin meritlista. Det märktes tydligt och det hela slutade med en 4-0 
seger för walesarna. Returen i Malmö nästa torsdag känns med andra ord betydelselös… 
I helgen är det dessutom omstart för fotbollens alla småklubbar på Söderslätt! För Gylle AIF 
startar höstsäsongen redan ikväll då man tar emot Näsets FF på Gylle Stadion. Med tanke på 
tabelläget där Gylle ligger endast en poäng efter ledande Vellinge FF så bör man slå Näset 
som bara fått ihop sex poäng så här långt, men bollen är som ni alla vet, rund…  
I skuggan av all fotboll så tog Sverige guld i U21-VM i handboll i söndags och Sarah 
Sjöström VM-guld på 100 meter fjärilssim i måndags! Dessutom pågår just nu även VM i 
simhopp i Barcelona där High Jump på 27 meters höjd ingår. Hoppet varar tre sekunder och 
hopparen når vattenytan med 85 km/h och går därifrån ner till noll på 1,5 sekund. Jag tror att 
endast en pistol mot tinningen hade kunnat få mig att hoppa i vattnet från den höjden! 
Den 148 sidor tjocka och väldigt välgjorda magasinet om Zlatan Ibrahimovic som Expressen 
gav ut under den förra veckan innehåller verkligen allt om vår största fotbollsstjärna! Där 
finns hans bästa matcher, största strutar, bästa citat, tatueringar, historik och all Zlatistik. 
Även Expressens sommarbilagor Dokument – Dagar som skakade Sverige har varit väldigt 
läsvärda och djupgående. I gårdagens tidning fanns den tionde och sista delen som hade temat 
Mordet på Olof Palme. Andra teman av de tio har varit 11 september-attackerna, Mordet på 
Anna Lindh, Sovjetubåten U-137 på grund, Tsunamin 2004 och Prinsessan Dianas död.  
Med så blandade teman som Punk, Dansband, Idol, Melodifestivalen, 70-tal, ABBA-covers, 
Soul/Funk, 2000-tal, Pojkband och Väderlekar genomfördes i tisdags sommarens tredje 
upplaga av Sommar Quiz på Dalabadet. Tyvärr var vädret lite ostadigt under dagen så vi 
missade de normala spontangästerna, men 65 deltagare är inte fy skam det heller. Segrare för 
kvällen blev Janne Hansson med 44 p av 50, före Ingela Kristoffersson på 43 p och Kerstin 
Nilsson på 42 p! Årets sista Sommar Quiz på Dalabadet hålls den 13 augusti. För er som inte 
önskar delta i grillbuffén finns det både öl, minigolf och mjukglass att välja på! 
 



Hemglass kommer nästa säsong att uppkalla tre av sina nya glassorter efter Percy Nilsson. 
Dessa blir Stortrut, Herr Nilsson (smakar apa) och 43:an – en seg sak med pikant nöt-smak! 
Till sist: Idag startar Gislövs Marknad och ikväll uppträder So What i öltältet med min gamle 
vän Rickard Harletun vid sångmikrofonen. Vi ses kanske där! 
Allra sist: I lördags avled den amerikanske musikern John Weldon Cale, eller JJ Cale som 
han var mer känd som, efter en hjärtinfarkt. Cale låg bakom några av Eric Claptons största 
hits, men släppte för egen del inte mindre än 16 plattor. JJ Cale blev 74 år gammal. 
 

Tre höjdarlåtar med den just avlidne artisten JJ Cale:  
 • After midnight – Naturally (1972) – Första demon inspelad redan 1966. Eric 

Clapton spelade in sin version till första soloplattan 1970. 
• Cocaine – Troubadour (1976) – Eric Clapton hade en hit även med denna JJ Cale-

låt på sin platta Slowhand från 1977. 
• Carry on – Shades (1981)  

 
 

 
 


