
Trelleborg fredagen den 9 augusti 2013

Den gångna veckan har det mesta återgått till gamla invanda hjulspår efter ett par veckor av 
spontana semesterdagar när vädret så har tillåtit. Högsommarvädret har fortsatt på den 
inslagna vägen och redan nu kan vi konstatera att det har varit den bästa sommaren på mycket 
länge. De som i år lagt sin semester veckorna 28-31 har verkligen tagit hem högsta vinsten!
Vem som kommer att ta hem de ädlaste valörerna på medaljerna när Friidrotts-VM startar i 
Moskva i morgon återstår dock att se. Tyvärr blir det ett VM som redan innan det startat har 
kantats av dopingrykten. Speciellt har den jamaicanska friidrotten haft det oerhört turbulent, 
då sprintstjärnorna Asafa Powell och Sherone Simpson testade positivt för dopning efter de 
jamaicanska mästerskapen i juni. I måndags dopningstestades på nytt hela det jamaicanska 
friidrottslandslaget i samband med det VM-förberedande träningslägret i Moskva. Om nu inte 
detta fäller den 26-årige dubbla världsrekordhållaren Usain Bolt så ska väl heller inte 
mardrömmen från VM i Daegu 2011 upprepas med tjuvstart och diskvalificering!
Den svenska förbundskaptenen Karin Torneklint har en målsättning att ta tre VM-medaljer, 
vilket jag anser vara ett högt mål – troligtvis alltför högt. För hur vi än ser det så har vi bara 
tagit 14 VM-medaljer sen starten för 30 år sen. Det bästa året var i Helsingfors 2005 med fem 
medaljer, men då var Carolina Klüft, Christian Olsson, Stefan Holm och Kajsa Bergqvist i sitt 
livs form. Nu har vi i princip bara Abeba Aregawi som vår enda riktiga världsstjärna... 
Om vår världsstjärna Zlatan stannar i Paris vet ingen, men PSG tog i alla fall sin första titel 
för säsongen genom att vinna Supercupfinalen över Bordeaux med 2-1. Zlatan ligger även på 
en femteplats på ESPN:s lista över de bäst betalda idrottsstjärnorna i världen. Uppgifterna är 
baserade på såväl löner som reklam- och sponsorintäkter. På de 50 översta platserna hittar vi 
22 baseballspelare, tio basketlirare och åtta inom amerikansk fotboll, däremot ingen från 
varken ishockey- eller friidrottsvärlden. Samtliga de 50 idrottsstjärnorna är dessutom män!
Män som gillar män… Den gångna helgen avverkades den 15:e årliga Pride-festivalen eller 
Stockholm Pride som den också kallas. I kölvattnet för detta medverkade Magnus Uggla i 
måndagens Lotta på Liseberg med låten Nallebjörn där man lät publiken sjunga allsång i text 
som Så vill ja ha en nalle, na na na nalle björn, om ja promt ska ha nån som i röven kör, då 
vill ja ha en björn! Jag vet att Magnus Uggla gärna provocerar men jag tycker inte detta var 
helt ok i ett familjeprogram. Inte heller de två nallebjörnar som var utklädda till läderbögar, 
även om vi slapp att se de simulerade avsugningarna som björnarna normalt utför i numret. 
Jag är inte någon homofob på något vis men medias gigantiska rövslickeri på HBTQ-folket 
får oss heterosexuella att känna oss som om vi var fullständigt ute!
Jag håller dessutom med Ulf Lundell som i veckan uttalade sig om varför han inte ville 
medverka i programmet: - Lotta på Liseberg… it's a horror movie, det är rena skräcken! 
Allsång på Skansen drar enligt tv-toppen dubbelt så stor tittarskara som Lotta och i mitt 
tyckande är programmet även dubbelt så bra! Bland tisdagens artister var det dessutom idel 
bekanta ansikten för min del. Lill-Babs, Tommy Körberg, Mats Ronander och Måns 
Zelmerlöw har jag intervjuat och Petra Marklund presenterade jag på scen när hon kallades 
för September och var i Trelleborg för att uppträda på stadens musikfestival 2008.
Just Lill-Babs firar i år 60 år som artist och i mars fyllde hon dessutom 75 år. Jag håller helt 
med Måns Zelmerlöw som i direktsändningen konstaterade att hon är ett fenomen!
Fenomenalt var det även på Guldfågeln Arena i Kalmar i lördags då den 16-årige Filip 
Sachpekidis fick debutera för Kalmar FF i Allsvenskan. Inhoppet i den 86:e minuten 
resulterade i att han satte 1-0 mot Syrianska fyra minuter senare, något som också blev 
segermålet. Filip blev därmed även den yngste målskytten i den allsvenska fotbollshistorien! 
Gylle AIF tog tre nya friska poäng mot Näset via 5-2 hemma i fredags och skuggar Vellinge 
FF som även de vann sin match mot Türk Anadolu. Redan ikväll väntar en ny match på 
Stadionmattan och den här gången är det ett lokalderby mot antagonisterna Skansen!



Till sist: Prince Rogers Nelson var i Stockholm och uppträdde på Skeppsholmen den gångna 
helgen. Han tog 13 låtar innan det blev extranummer och där tog han ytterligare 15…
Allra sist: Trelleborgskonstnären Johan Falkman har fått en beställning på en tavla av Kivik 
Hotell som ska levandegöra trakten kring Kivik. Som modell för Frithiof Nilsson Piraten har 
Falkman valt att använda Björn Ranelid. Författaren som tackat ja kommenterar det hela med 
att han extremt noga överväger vad han ställer upp på, men att han tackat nej till både ICA 
och Ipren. Märkligt egentligen med tanke han gett svår huvudvärk till såå många…

Tre klassiska båtlåtar: 

• Båtlåt – Robert Broberg (1967) 
• Sailing – Sutherland Brothers & Quiver (1972) + Rod Stewart (1975) 
• Rock the boat – Hues Corporation (1974)

Igår avlöpte den 22:a upplagan av Rädda Willy sen starten 1992! Roger Carlström, Tony  
Löw, Per-Åke Carlsson, Willy Kronström och krönikören hade en heldag på sjön mellan  
Trelleborg och Sassnitz där vädret bjöd på ömsom sol och ömsom blixtar och dunder! 


