Trelleborg fredagen den 1 juli
Midsommaren blev kallare än normalt men vi slapp i alla fall regnstänk i snapsglasen. Visst
känns det som om högsommaren verkligen är på gång, men får förhinder i sista stund…
Om älgen var en försenad gäst till dansen kring midsommarstången i Östervångsparken får vi
väl aldrig reda på, men faktum är att den i alla fall dansade runt vilt i östra Trelleborg innan
den kom till grönområdet utanför Vångavallen och fick sitt sista skjut, i nacken.
Något provspel med TFF, som behövt en stark och stångande tjur, blev därför aldrig aktuellt.
TFF gjorde inte mindre än tre mål mot Helsingborg på Olympia i ett skede HIF endast släppt
in sex mål på tolv matcher. I matchen mot AIK ledde TFF övertygande med 1-0 i paus.
Problemet var att HIF vann med 7-3 och AIK vände till 1-2. Med fem raka förluster återfinns
TFF på nedflyttningsplats, näst sist i Allsvenskan. Dubbelmötet med Kalmar ligger närmast i
pipelinen där sex omöjliga poäng känns som ett måste för säker allsvensk status under 2012.
Gylle har nu två hedersamma förluster i bagaget eftersom bortamatchen mot Rydsgård även
den förlorades med 0-1. Den handfull Söderslättslag som ligger i femman är tyvärr samma lag
som parkerar på de fem sista platserna i tabellen, med Gylle som det bäst placerade av de fem.
Tur att vi då har våra svenska fotbollsdamer som utan att imponera slog Colombia med 1-0 i
VM-premiären. På lördag väntar en nyckelmatch mot Nordkorea, vinst där och man är vidare.
Även Måns Zelmerlöw gick segrande ur premiären som programledare för anrika Allsång på
Skansen som kvällen till ära hade Skånetema. Vad Per Andersson gjorde där är dock en gåta.
Den enda gåta som fanns i premiäravsnittet av nya Morden i Midsomer var hur i hela friden
man kunde fortsätta spela in serien efter att John Nettles lämnat rollen som Tom Barnaby efter
81 avsnitt. Hans kusin John Barnaby med Neil Dudgeon övertygade inte alls som arvtagare.
Då var till och med John McTiernans actionklassiker Die Hard från 1988, med Bruce Willis
som hårdkokt snut, klart bättre även om jag sett den 58 gånger. Yippie-kie-yae, motherfucker!
Skådespelaren Peter Falk som spelade tv-deckaren Columbo under 70-talet avled förra
torsdagen i sviterna av Alzheimers sjukdom 83 år gammal. Kommissarie Columbo steg 1972
in i våra svenska vardagsrum med sin skitiga regnrock och cigarr och skulle alltid ställa just
one more question innan han på ett listigt sätt avslöjade mördaren i sammanlagt 69 avsnitt.
Ett år äldre blev den legendariske sportkommentatorn Sven ”Plex” Petersson som vi har
mycket att tacka för. Det var han som tillsammans med en viss Ingemar Stenmark, i mitten av
70-talet, gjorde att Sverige i princip stod stilla under de alpina tv-sportsändningarna.
På söndag är det dessutom 40 år sen Jim Morrison avled i Paris efter en överdos narkotika.
I tisdags fyllde Hasse Alfredson 80 år. Han själv uttryckte det hela med att understryka att
han verkligen hatade att fylla 80 år och att han helt tappat gnistan. Visst är det trist att bli
gammal, men alternativet känns på något sätt inte speciellt mycket roligare…
Den dokumentär om Bon Jovi som visades i SVT under midsommarhelgen gav en ny
dimension av en rockgrupp som tydligen helt styrs av den enväldige diktatorn och sångaren
Jon Bon Jovi och med de övriga medlemmarna som i princip inhyrda medmusikanter.
Det är mycket hårdrock i omlopp för tillfället. Knappt har Sweden Rock hunnit svalna förrän
Iron Maiden ikväll uppträder på Ullevi och med Metallica på samma scen redan på söndag.
Trelleborg får nöja sig med den pensionsmässige 65-årige dansken Kim Larsen, som med
proggrockarna Nationalteatern som förband, gästar scenen i Stadsparken i morgon kväll.
Tre klassiska sportreferat av Sven ”Plex” Petersson:
• 8 och 90…! – Bob Beamon satte nytt världsrekord i längdhopp vid OS 1968.
• Sista hindret… och östtysken faller! – Östtyske Baumgartl föll på sista hindret och
Anders Gärderud tog OS-guld med 8.08.02 på 3 000 meter hinder i Montreal 1976.
• Fortsätt så där du gubbe så slutar den här dagen trevligt! – Ingemar Stenmark i
backen på väg ner mot OS-guld i storslalom i Lake Placid 1980.

På Père-Lachaise-kyrkogården i Paris ligger ikonen Jim Morrison begravd sen 40 år tillbaka.
En gång hyllad sångare i The Doors men sedermera fjärde medlem i det föga glamorösa
sällskapet The Forever 27 Club tillsammans med Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin och
Kurt Cobain som alla lämnade jordelivet vid endast 27-års ålder.
Morrison hittades död i ett badkar den 3 juli 1971 och begravdes sex dagar senare. På
gravstenen står James Douglas Morrison 1943-1971 samt ΚΑΤΑ ΤΟΝ AΑΙΜΟΝΑ
ΕΑΥΤΟΥ som är grekiska och tolkas Sann till hans eget sätt att leva.
Fotot togs den 17 maj i år vid ett besök på kyrkogården under en vistelse i just Paris.

