
Trelleborg fredagen den 23 augusti 2013  
 
Årets sommarväder kan vi verkligen inte klaga på, men hösten kom helt utan förvarning 
och bara på någon vecka blev det både mörkare och kallare. Nu står september månad runt 
hörnan och vi kan med säkerhet konstatera att sommaren är över för den här gången. 
Även Friidrotts-VM i Moskva är över sen i söndags då det var Grand Final med stafetten på 
4 x 100 meter för både herrar och damer och som gav de båda jamaicanerna Usain Bolt och 
Shelly-Ann Fraser-Pryce vardera en tredje guldmedalj i detta VM!  
Den enda svenska VM-medaljen var visserligen i valören guld men jag har faktiskt lite svårt 
att ta till mig den där riktiga glädjen som man tidigare haft när Bergqvist, Olsson, Klüft och 
Holm vunnit. Jag vill väl inte kalla det för att Sverige köpt ett guld genom att ge Abeba 
Aregawi svenskt medborgarskap, men visst känns det onekligen lite märkligt att 1500-meters 
löperskan flyttar tillbaka till Etiopien i samma stund som hon blir så kallad svensk… 
Annars var det mer snack om Emma Green Tregaros regnbågsfärgade naglar än vad det var 
om hennes höjdhopp på 1,97 som till sist gav en femteplats. Om bara ett halvår invigs de 
olympiska vinterspelen i Sotji i ett Ryssland som varken månar om demokrati eller mänskliga 
rättigheter. Borde inte detta vara ett krav för att få att arrangera just OS, VM och EM…? 
It takes 2 är naturligtvis ett betydligt mindre arrangemang i sammanhanget, men med lokala 
mått mätt ändå ett av årets största evenemang i Trelleborg! Under den gångna veckan har det 
gigantiska pusslet på nytt tagit form och om åtta dagar kör vi den nionde finalen sen 2005! 
Lika länge har Barbro Bengtsson jobbat som marknadsansvarig i TFF, men den 1 oktober 
lämnar hon den blå skutan för nya utmaningar i handbollsvärlden. Barbro kom in som ett 
friskt yrväder och redan under sitt första år fick hon epitetet årets nyförvärv av Trelleborgs 
näringsliv. Ett bättre omdöme kan man knappast få som marknadsansvarig i en fotbollsklubb. 
Trots att hon aldrig rörde bollen var hon navet i TFF under nästan ett helt decennium! 
TFF befäste sin position i tabelltoppen efter bortasegern mot Trollhättan i söndags och man 
har nu bara fem poäng upp till serieledarna Husqvarna. Ett Husqvarna som man för övrigt 
möter på Vångavallen den 8 september. Innan dess stundar dock nya klurigheter i form av 
Sylvia (hemma på söndag) och Lunds BK (borta den 2 september).  
Den tidigare TFF:aren Kristian Haynes spelar numera i Mjällby och i våras tog styrelsen 
beslutet att sparka sin sportchef mot spelartruppens vilja. När Haynes nyligen drabbades av en 
okänd ryggskada och det är massören som uttalar sig i media och inte riktigt vet vad felet är, 
så börjar man ju undra om inte lagets läkare har åkt samma väg som sportchefen… 
Haynes gamle lagkamrat Dennis Melander återfinns numera i IFK Trelleborg och efter 
lagets förlust med 0-1 i derbymatchen och seriefinalen mot Höllviken FC på Vångavallen 
förra veckan, så blev kapten Melander så ilsk att han sparkade sönder det ena avbytarbåset! 
När jag fyllde 40 skrev några av mina vänner en nidvisa om att jag var den första huliganen 
som tog våldet med sig in på planen, det känns tryggt att veta att där faktiskt finns fler…  
Det var stundtals stökigt även när Gylle AIF besökte Snarringe IP för toppmatchen mot 
Skegrie i lördags eftermiddag. Trots 1-0 i paus inslaget av Filip Bengtsson släppte Gylle 
koncentrationen för en kort stund och Skegrie kunde snopet nog vända matchen och vinna 
med 2-1. Gylle ligger på en tredjeplats och står över den 15:e omgången som spelas i helgen. 
Helgens stora fotbollsbomb var annars Rickard Harletuns comeback på plan efter hela 19 
års frånvaro, när han i söndags spelade i Gylles B-lag som besegrade Charlo med 4-3! 
I premiären av Idol på tv4 i måndags fick vi se ytterligare en skönsjungande fotbollsspelare i 
den 24-årige Kevin Walker. Kevin har tidigare spelat allsvenskt för AIK och återfinns just nu 
i GIF Sundsvall som ligger i toppen av Superettan. Hur länge till återstår att se… 
Veckans bästa tv-program var för övrigt inte Idol utan det kritikerrosade brittiska dramat 
Broadchurch vars fyra första avsnitt av åtta visades den gångna veckan på tv4! 



Den norske skådespelaren Rolv Wesenlund, mer känd som Fleksnes avled natten till söndag. 
Tv-serien Fleksnes fataliteter som hade svensk premiär 1973 blev oerhört populär och fick 
folk att gå runt och säga Mayday Mayday och Day-O! Rolv Wesenlund blev 76 år gammal.  
Till sist: Idag är det exakt 40 år sen som Jan-Erik Olsson gick in på Kreditbanken vid 
Norrmalmstorg i centrala Stockholm, beväpnad med en k-pist, tog fyra ur bankpersonalen 
som gisslan och barrikaderade sig i banken tillsammans med den ökände Clark Olofsson. 
Dramat upplöstes efter fem dygn när polisen satte in gas. Ingen av rånarna eller gisslan 
skadades. Uttrycket Stockholmssyndromet är faktiskt uppkallat efter just denna händelse. 
Allra sist: Visst kändes det väl som hyckleri när några av våra mest kända politiker klädde 
sig i slöja för en dag, för att manifestera en muslimsk och gravid kvinna iklädd slöja som 
överfallits och misshandlats i förorten Farsta natten till lördag. Men vi ska kanske enbart vara 
glada att de nämnda politikerna inte försökte bli gravida istället… 
 
Tre klassiska avsnitt av Fleksnes fataliteter:  
 • Beklager, teknisk feil – (1974) Fleksnes får in alla kanaler genom att banka på tvn. 

http://www.youtube.com/watch?v=Ujx8hZ3qFoc  
• Ensom– (1974) Fleksnes är rastlös och roar sig med allehanda ting framför 

spegeln, däribland Day-O. http://www.youtube.com/watch?v=AJ97uLeXhH8  
• Radioten – (1976) Fleksnes som radioamatör med klassiska uttrycken LA8PV och 

Mayday Mayday. http://www.youtube.com/watch?v=HmUzAZHBPBo  
 

 
Sommaren 2013 kommer vi nog att minnas just för det soliga och varma vädret… 

Samt för alla underbara dagar när man bara kunde ligga och flyta runt i poolen!  
 

                                                                                                                                                     Foto: Helene Löw 
 


