Trelleborg fredagen den 29 juli
Fredagen den 22 juli kommer för all framtid att vara inristat i den norska historien som
vansinnets svarta dag. Den 32-årige extremisten Anders Behring Breivik låg bakom både den
bomb som sprängdes vid regeringskansliet i centrala Oslo och den massaker som senare
utspelades på ön Utöya, där det norska socialdemokratiska ungdomspartiet höll sitt årliga
sommarläger. Måltavlan sägs ha varit Norges förra statsminister Gro Harlem Bruntland, som
under dagen fanns på ön, men istället kostade Breiviks terrorattentat 68 andra människor livet.
Om det var sorgen i Oslo som fick vädergudarna att helt tappa greppet ska jag ha osagt men
faktum är att den gångna helgen tangerade alla bottenrekord gällande sol och värme under juli
månad. Istället fick vi närmare 70 mm nederbörd med höstliknande stormar under tre dagar.
Stackars Palmstadens Innebandyklubb som ordnade en niodagars innebandyturnering
utomhus med start just förra fredagen. Det blev att spela innebandy ute, fast inne då istället…
TFF som haft medvind i de två senaste matcherna återgick snabbt i gamla synder och fick se
sig besegrade med 4-1 mot bottenkonkurrenten Syrianska. Att samma lag fem dagar tidigare
krossat IFK Göteborg var en gåta eftersom försvarsspelat var fullständigt bortblåst. I morgon
väntar IFK Norrköping på Idrottsparken då den ryska rouletten rullar vidare.
Efter 30 matcher och avslutad serie hade TFF förra säsongen 39-42 i målskillnad. Efter
endast 18 avverkade matcher har man nu släppt in lika många mål som på hela förra året…
Zlatan visade god målform när Milan träningsspelade under veckan och bjöd på ett riktigt
drömmål med klack och tunnel. Med tanke på att vi närmar oss EM-kvalet som bjuder på
bortamatcher mot både Ungern (2/9) och San Marino (6/9) så känns det väldigt tryggt.
Hur tryggt det kommer att bli efter att VM-kvalet lottats i morgon återstår dock att se.
Sverige har en 19:e plats på Fifas nya världsranking och finns därmed med i den andra
seedningsgruppen för Europa. I den första finns Spanien, Holland, Tyskland, England,
Portugal, Italien, Kroatien, Grekland och Norge och det blir en av dessa som hamnar i
Sveriges kommande grupp. VM går den 12 juni till den 13 juli 2014 i Brasilien.
Ett Brasilien som överraskande nog blev utslaget redan i kvartsfinalen av Copa America.
Uruguay, som även slutade fyra i VM förra året, besegrade Paraguay med 2-0 i finalen.
Sydamerikansk fotboll är ökänd för alla trista filmningar och så blev det tyvärr även i finalen.
När det gäller riktig film är det få som slår regissör Jan Troell, Smygehamns stolthet och en
av Sveriges bästa filmare någonsin. Troell fyllde 80 år i lördags och gratuleras härmed!
53 år yngre var Amy Winehouse när hon samma dag hittades död i sitt hem i Camden,
London. 2008 vann hon inte mindre än fem Grammy för sin andra och sista platta Back to
black. Efter det hamnade hon allt djupare i det narkotikaträsk som troligtvis till slut tog
hennes liv. Amy var endast 27 år och hamnar därmed som sjätte medlem i det föga
oglamorösa sällskapet The Forever 27 Club där Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim
Morrison och Kurt Cobain finns sen tidigare och som alla gått en för tidig död till mötes.
Att missbruk är vanligt förekommande bland rockmusiker är ingen direkt överdrift. En som
säkert kan skriva under på detta är vår nationalpoet Ulf Lundell, som tidigt hamnade i
alkoholens djävulska klor och som trots sin senare nykterhet åkt dit igen ett flertal gånger. Nu
ryktas det att orsaken till den inställda vinterturnén tidigare i år just var ett nytt besök i
alkoholens djupa helveteshål. Därför var det desto roligare att se en storskäggig och grånad
men glad Lundell som tog emot det nyinstiftade Orusts Evert Taubepriset förra veckan.
I helgen är det jazz och blues i Smyge, jag väljer dock fest hos Gert, en nybliven 50-åring!
Tre lysande filmer av Jan Troell som regissör:
• Utvandrarna (1971) – Gav Troell en Oscar samma år för bästa utländska film.
• Ingenjör Andrées luftfärd (1982) – Utan returbiljett till Nordpolen i luftballong.
• Il Capitano (1991) – En skildring om de hänsynslösa Åmselemorden 1988.

Det gäller att passa på när solen är framme… Visserligen gick nästan hela onsdagen åt till att
städa garaget, men till slut fick jag min belöning med ett glas svalkande rosé i poolen! 
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