
Trelleborg fredagen den 5 juni 
 
Det här med att även solen har sina fläckar blev förra fredagen mer uppenbart än annars. Inte 
nog med att jag skrev att Eagles skulle uppträda på Malmö Arena, jag körde till och med dit 
och undrade var allt folk var. Med tanke på att konserten arrangerades på Malmö Stadion var 
det naturligtvis där alla 17 000 också var, men från att tro att man ska sitta på den sjätte raden 
på Malmö Arena är steget ganska långt till att göra det på Malmö Stadion, ungefär en 
fotbollsplan med ståplats på närmare 100 meter emellan. Konserten i sig var inte heller så bra 
som jag förväntat mig men vi hade i alla fall tur med vädret. 
Jag hade även fel när det gällde tv 4-sändning av matchen TFF – Gefle, men istället tog 
tydligen Stockholm Marathon upp tv-rutan under lördagseftermiddagen. Trots detta så blev 
det den femte hemmasegern i rad, vilket innebär att TFF ligger på en mycket hedrande 
femteplats under EM-uppehållet. Själva matchen var under kontroll ända fram tills stopptid i 
den 95:e minuten, då inte mindre än tre straffsituationer uppstod till Gefles fördel under bara 
någon minut. Den mycket klarsynte domaren valde dock att inte blåsa straff(ar) och TFF 
kunde gå segrande ur striden med 2-1, puh! 
I Arlöv gjorde Gylle processen kort med Makedonija och svarade för årets bästa match och 
en storseger med hela 8-1! I morgon väntar ett nytt derby på Gylle Stadion kl. 14.00 då den 
gamle Gylletränaren Roger Parmstrand är på besök med sitt Lilla Beddinge. 
Naturligtvis så blev det med en klack på sedvanligt Zlatan-manér som det avgjordes. I årets 
sista match och i den 81:a minuten blev Zlatan Ibrahimovic historisk då han med sitt 25:e mål 
för året blev Capocannoniere, skyttekung i italienska Serie A. Inte sen Gunnar Nordahl gjorde 
detsamma 1955 har någon svensk ens varit i närheten. I morgon är det VM-kval i fotboll 
mellan Sverige och Danmark på nationalarenan och då vilar ansvaret tungt på vår nyblivne 
skyttekungs axlar. Ska vi till VM i Sydafrika nästa sommar så måste hemmamatcherna vinnas 
och varför inte passa på att krossa danskjävlarna när det ändå är vår nationaldag! 
Det blev inte mindre än 19 års fängelse för den 68-årige demonproducenten Phil Spector som 
fälldes för mordet 2003 på Lana Clarkson. Efter alla dessa år med the Wall of Sound blir det 
nu Behind the Walls without a Sound för Spector. 
Hur det slutar i den pågående rättegången för ekobrottslingen Torgny Jönsson, som svindlat 
folk på 117 miljoner, återstår att se. Tänk att det var Torgny Jönsson som en gång i tiden 
introducerade mig och mina klasskamrater i att dansa tryckare. Vem kunde ana att han senare 
i livet skulle lyckas med att även krama folk på så mycket pengar… 
På söndag firar jag min 46:e födelsedag. Är det sant!? Kan det verkligen vara ett helt år sen 
vi var i Prag och firade den 45:e… faktiskt samma dag som invigningsmatchen i fotbolls EM 
mellan Tjeckien och Schweiz avgjordes. Matchen avnjöt vi på storbildsskärm på stora torget 
tillsammans med en massa kalla Staropramen. Matchen slutade 1-0 till ”hemmanationen” 
Tjeckien och stort jubel utbröt! Fortsättningen av kvällen blev sen helt fucking unbelievable, 
där vi portades från restaurangen i regnet eftersom vi (jag) blev tagna för fotbollshulliganer. 
Ikväll firar jag bara att det är första fredagen i månaden med bastu, käk och pilsner på 
Dalabadet tillsammans med Bastugänget, det lär bli lite lugnare. Kanske… 
 
Bäst just nu:  

• Classic Rock. Det amerikanska månadsmagasinet, bara innehållande klassisk 
rockmusik har i juninumret en specialare om AC/DC som är helt lysande! 

• Eagles – The last resort. Jag förstår fortfarande inte hur man kunde skippa den på 
Malmö Stadion i fredags. Världens nionde bästa låt i världshistorien… ever! 

• Robin Söderling. Världsettan Rafael Nadal hade 31 segrar och fyra raka titlar i 
Franska Öppna, men det brydde sig inte Söderling om utan vann med 3-1 i set. Av 
bara farten vann han även kvarten och spelar semifinal idag. Svensk tennis lever! 


