
Trelleborg fredagen den 18 juni 
 
All media har den gångna veckan varit koncentrerad runt två saker, VM i Fotboll och det 
Kungliga bröllopet. Om jag själv får välja mellan de två så blir det Fotbolls VM fjorton 
gånger av tio, men hur man än försöker att värja sig så kommer vi inte ifrån att vår Viktoria 
faktiskt gifter sig med sin Daniel i morgon. Det enda som i princip ska kunna stoppa det är 
om det blir tsunami, vulkanutbrott eller jordbävning med drivis i Stockholm eller om det 
skulle dyka upp en ny norska i skvallerpressen… 
20 matcher av 64 har nu avverkats i årets VM i Fotboll och av de åtta storfavoriterna har 
endast Tyskland, Holland och Argentina visat klass, Brasilien vann förvisso men imponerade 
föga. Storfavoriten Spanien floppade totalt i onsdags, förlorade med matchens enda mål mot 
Schweiz och Olé byttes mot Hej svejs när Chocolate beat Paella! Spanien har aldrig lyckats ta 
medalj i VM och förbannelsen tycks fortsätta… 
Att det är tufft att möta just Schweiz, det vet vi sen sketchen i Nöjesmassakern på 80-talet, då 
var det dock bortaplan med en kraftig uppförsbacke mitt i Alperna som gällde… 
Hittills har VM varit en klar besvikelse, både spel- och målmässigt. Snittet på gjorda mål har 
hittills endast varit 1,90 per match, och tål klart att jämföras med snittet på 2,21 mål 1990, 
som varit den målsnålaste av de tidigare 18 VM-turneringarna… 
De snyggaste målen har gjorts av Sydafrikas Tshabalala, Brasiliens Maicon, Tysklands 
Klose samt Uruguays Forlan. Uruguay och Schweiz är dessutom VM:s stora överraskningar!  
Honda gjorde 1-0 för Japan mot Kamerun och jag som trodde att det var Hyundai som var 
huvudsponsor för Fotbolls VM, dessutom hade jag inte en aaaning om att uttrycket; en dansk 
skalle, var en beskrivning av ett snyggt självmål! 
Visst låter den högljudda sydafrikanska tutan Vuvuzelan som om en getingsvärm är på 
ingång i en gammal tecknad film med Kalle Anka! 
Säga vad man vill om denne Diego Armando Maradona, men han berör alla och hela tiden! 
British Petroleums oljeutsläpp i den mexikanska golfen fortsätter med i princip oavbruten 
effekt. 157 miljarder kronor ska avsättas av BP för att gjuta olja på vågorna. Elaka tungor 
gjorde dock gällande att Englands landslagsmålvakt Robert Green stod för en delbetalning av 
dessa redan i lördags kväll genom målvaktstavlan som gav just USA 1-1 och en poäng! 
Oldtimern Rod Stewart avlöser Kiss på Malmö Stadion ikväll. 1995 såg jag Roddan på 
Ullevi och då var ingen mindre än Status Quo förband! 
Aktuella plattor just nu: Kent, Ozzy Osbourne, Katie Melua, Robyn, Tom Petty och Chris 
Isaak samt återutgivningen av Rolling Stones klassiska platta Exile on main street från 1972. 
Birgit Magnusson, eller Rock-Olga som hennes artistnamn var, avled förra torsdagen. Hon 
hade nyligen fyllt 70 år och blev känd redan 1958 för låten What you’ve done for me. R.I.P! 
En parodi på polisserien Beck kallad Kommisarie Späck, har nyligen haft premiär på bio, 
dock utan speciellt många besökare. Fredde Granberg (Ronny & Ragge) ligger bakom filmen 
som verkar ha samma prutthumor som just… Ronny & Ragge. Jag ser istället framemot den 
nya Beckfilmen Levande begravd som släpps på DVD den 21 juni! 
Avslutningen av serien Lost blev inte den antiklimax man kanske hade förväntat sig, men det 
är märkligt när man inte kan ta på känslan huruvida det blev ett lyckligt slut eller inte… 
Pierre de Coubertin 1863-1937: Det viktigaste i livet är inte att segra utan att kämpa väl! 
Ha ha, vilket kvalificerat jävla skitsnack, det märks att det var över hundra år sen! 
En vecka kvar till midsommarafton och vi väntar fortfarande på den riktiga sommaren… 
 
Svenska favoritdeckare på film: 

 Martin Beck – Grannen Ingvar Hirdwall spelade även ”mannen” i Mannen på taket! 
 Roland Hassel – Lars-Erik Berenetts enastående tolkning, han bara är Hassel! 
 Johan Falk – En lysande Joel Kinnaman som Frank Wagner stjäl uppmärksamheten. 



 
 

Lika som bär eller bärlika…? 
Daniel Westling får akta sig så att inte Boxer-Robert tar hans plats på lördag… 


