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Förra fredagen gnällde jag över det blåsiga höstvädret och att det hade regnat konstant 
under hela veckan. Det var innan den tropiska monstertyfonen Haiyan drog in över de södra 
delarna av Filipinerna och förstörde allt i sin väg. Över 60 000 har förlorat sina hem och man 
räknar med att dödssiffran hamnar på minst 10 000 personer! Vindhastigheten uppmättes till 
ofattbara 100 m/s och då ska man komma ihåg att det är orkan vid drygt 32 m/s. Jag ska aldrig 
mer gnälla över att det blåser! I alla fall inte på ett bra tag… 
Att även rapparen Ken Ring var en kriminell och hemlös uteliggare redan i 13-årsåldern 
efter att i princip ha rymt från Kenya hade jag dock ingen aning om. I det tredje programmet 
av Så mycket bättre var det Kens dag och det blev en dag med så mycket känslor att man själv 
satt där med gråten i halsen. Där fick jag för att jag dissade årets säsong i min förra krönika! 
Ken Ring hade för övrigt även veckans bästa citat när han delade ut priset som Årets bäste 
anfallare till Zlatan Ibrahimovic på Fotbollsgalan i måndags: Vinnare är Zlatan, Sveriges 
rikaste ghettobarn! Att Zlatan sen även tog hem priset för Årets mål och sin åttonde Guldboll 
ser jag som en ren självklarhet! Det kändes nästan som att Zlatan även var nära att ta hem 
priserna som Årets tränare, mittfältare och försvarare också… 
Lika självklart var det att Andreas Isaksson skulle ta hem priset som Årets målvakt, för 
övrigt hans åttonde inteckning i det priset sen det första 2002! Tänk att han bara spelade två 
månader i Allsvenskan för TFF innan han blev proffs i Juventus som 17-åring 1999… 
17 år är även TFF:aren Linus Fridolf som i söndags kom hem från U-17 VM i Abu Dhabi i 
Förenade Arabemiraten med en bronsmedalj runt halsen! Att han dessutom fick spela några 
minuter i semifinalen gör inte saken sämre. Bedriften att ta brons lär eka i hela fotbollsvärlden 
och kanske inte minst för Halmstad BK:s Valmir Berisha som gjorde hattrick i bronsmatchen, 
vinst med 4-1 mot Argentina, och som även tog hem skytteligapriset på sina sju mål! Såväl 
agenter som utländska klubbar står säkert i kö för att få hans namnteckning på ett kontrakt. 
Tänker man sen ett steg till så kunde ju Sverige mycket väl ha tagit en silvermedalj istället! 
Världsmästarna Nigeria besegrade nämligen Mexiko i finalen med 3-0, samma siffror som 
man besegrade Sverige med. Hade man bara fått Mexiko eller Argentina i semifinalen så… 
Det roliga i sammanhanget är att ingen av bronshjältarna ens var påtänkta när Sverige med 
Thomas Ravelli, Martin Dahlin och Tomas Brolin tog VM-brons senast i VM i USA 1994! 
Om det blir något Fotbolls-VM i Brasilien för svensk del nästa sommar, avgörs till stor del 
redan ikväll då Sverige möter Portugal i Lissabon i den första av två play-offmatcher. Zlatan 
som gjorde hattrick för sitt PSG i lördags har troligtvis aldrig varit bättre än vad han är just 
nu. Det stora problemet är väl bara att samma sak gäller för Portugals Cristiano Ronaldo, som 
även han gjorde ett hattrick i La Liga i helgen. Ronaldo har för övrigt blivit frimärke i såväl 
Rwanda som Burundi och till våren är det Zlatans tur. Den svenska Posten har tagit fram fem 
stycken olika porträtt på  Zlatan och frimärkena släpps den 27 mars. 
Black Sabbaths bästa tid var förvisso 70-talet, men det hindrar inte att de 2014 är headline 
på Sweden Rock Festival. Hårdrockarna gjorde comeback 2012 och släppte så sent som i 
somras sin nya platta 13, som dessutom blev deras första albumetta i England sen 1970! 
Och så var ryktesfloran igång igen när det gäller en återförening av ABBA. Bandet som har 
sålt 380 miljoner plattor splittrades 1982 och ända sen dess har det i princip spekulerats i en 
comeback varje gång det varit något jubileum. Nästa år är det 40 år sen man vann Eurovision 
Song Contest i Brighton med låten Waterloo och då tar naturligtvis ryktena fart på nytt! 
Även drogryktena kring den 20-åriga Miley Cyrus tog på nytt fart då hon tände en 
hemrullad cigarett på scenen vid MTV European Music Awards i Amsterdam förra helgen. 
Undrar verkligen om hon hade gjort samma sak om galan varit i till exempel London… 
Veckans App: ICA Play! Samtliga av reklamfilmerna som ICA gjort sen i december 2001 
finns nu tillgängliga i din mobiltelefon genom ICA:s egen app. Tack för det ICA-Stig! 



Till sist: Ikväll håller jag Music Quiz för Trelleborgs Musikkår kl. 19.30 på Musikskolan i 
Trelleborg. Kl. 20.45 ser jag gärna att vi är klara för då startar Portugal – Sverige på tv4!!! 
Allra sist: Jag besökte ett seminarium i måndags som SEB i Malmö arrangerade och som 
hade namnet Vinnarkultur i näringsliv och idrott. Peter Wallin som tidigare spelat ishockey i 
Djurgården och New York Rangers, och som även varit General Manager för Tre Kronor 
1998-2000, var moderator och i laget fanns Peter Nilsson, koncernchef på Trelleborg AB, 
Lisa Nordén, OS-silvermedaljör i triatlon i London 2012 och Bengt Baron, OS-guldmedaljör i 
simning i Moskva 1980. Samt Sven Nylander, häcklöparen som var den ständiga fyran. Han 
var fjärde man ut även denna eftermiddag och visst såg han allt lite blek ut om nosen… 
 
Tre låtar som beskriver den gångna veckan: 
 • Vi sitter i samma bil – Bo Kaspers Orkester – Anders Svensson kör medan det 

svenska fotbollsförbundets herrar sitter i baksätet. Therese Sjögran liftar hem… 
• Ken Ring – Mamma – Kens stora genombrott, med den självbiografiska låten 

Mamma, handlar om hur hans mor Rebecca insjuknade och dog i cancer när han 
var 13 år gammal. Låten fick helt ny innebörd efter lördagens Så mycket bättre! 

• Who’s da man – Elias feat Frans Jeppsson-Wall – Ingen kickar fotboll som 
han… Redan 2006 var Zlatan bäst i världen, i alla fall på platta! 

 

 
 

Troligtvis det närmaste jag kommer ett VM-brons i mitt liv! Jag var hemma hos TFF:aren 
Linus Fridolf i måndags förmiddag för att gratulera till bragden i U-17 VM. 
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