
Trelleborg fredagen den 12 augusti 
 
Sommaren 2011 kommer i de framtida historieböckerna framstå som sommaren då solen tog 
semester. Det känns som om regn och vind oavbrutet har piskat oss blöta hela sommaren och 
där årets soltimmar på stranden för min egen del uppgick till endast 1 (en) timme… 
Som inte det vore nog har världens börser rasat under veckan och kört både fritt fall och berg 
och dalbana i stil med de nöjesfält som Liseberg, Gröna Lund och Tivoli annars kör. 
I Storbritannien serveras alltihop dessutom med plusmeny där demonstranter gått bärsärk i 
de centrala delarna av såväl London som andra större brittiska städer, efter att den 29-årige 
Mark Duggan sköts ihjäl av polisen i stadsdelen Tottenham förra torsdagen. Den gamla 
punkklassikern London’s burning med The Clash från 1977 känns hyperaktuell igen… 
Därför känns det lite harmlöst när de lokala nyheterna handlar om två golfspelare på slätten 
som kommit i luven och börjat knuffa varandra på en golfbana. Speciellt i en sport där man 
faktiskt både får slå och putta enligt regelboken… 
Även den gamla låten Purple Rain fick en helt ny innebörd i lördags då Prince fick avbryta 
sitt framträdande i Köpenhamn efter en dryg timme, då regnet orsakat ett större strömavbrott. 
Att regnet skulle vara bögarnas fel skulle mycket väl satirgruppen Grotesco kunnat ha 
sjungit när de uppträde i Allsång på Skansen förra veckan. Nu har dessutom inslaget anmälts 
till polis som hets mot folkgrupp. Tänk att det finns så oerhört trista och humorlösa människor 
under normalbegåvning som alltid måste missuppfatta allting… Tacka vet jag bögar! 
I radiokanalen Rockklassiker 106,1 MHz har lyssnarna fått rösta fram de 666 bästa 
rocklåtarna någonsin. Stairway to Heaven med Led Zeppelin som brukar vinna de flesta 
sådana här tävlingar hamnade dock bara på en 21:a plats. Vinnare blev Smoke on the water 
med Deep Purple tätt följd av Enter Sandman med Metallica och November rain med Guns 
N’Roses. Noterbart annars var att Ulf Lundells discohit Oh la la, jag vill ha dig kom på 653:e 
plats och att bästa svenska låt Rock the night med Europe kom först på 47:e plats. 
Många rockklassiker bjöd även Full House & Mats Olson på i öltältet på Gislövs Marknad. 
Att det spöregnade mesta delen av kvällen bekom varken band eller publik. 
Våt bana gynnade även TFF som tog tre blytunga poäng mot Gefle på Vångavallen i 
lördags. På söndag väntar serieledande HIF som jag hoppas får sitt livs största överraskning. 
För titelförsvarande Malmö FF har det gått ganska knackigt i årets Allsvenska medan man 
överraskat ordentligt i kvalet till Champions League. Nu återstår endast ett hinder och det är 
ett dubbelmöte med de kroatiska mästarna Dinamo Zagreb under de två kommande veckorna. 
Först väntar dock en vänskapsmatch mot AC Milan på Swedbank Stadion på söndag. Ett 
Milan som tog årets första titel i lördags genom att besegra Inter i Supercupen i Peking. Zlatan 
blev på nytt målgörare men fanns inte med i det svenska landslag som i onsdags överraskade 
och besegrade Ukraina med matchens enda mål, snyggt inslaget av Tobias Hysén på stopptid. 
Patrik Sjöberg var Sommarpratare i fredags. Med tanke på hur mycket kokain han tog under 
sin karriär är det ju inte så märkligt att han nådde ganska högt till sist! 
Några högre höjder har dock inte Gylle AIF uppnått under de senaste fyra matcherna. Tre 
uddamålsförluster med 0-1 samt 0-0 mot Skansen i lördags innebär kvalplats till sexan. I 
morgon stundar ett nytt derby då man tar emot Anderslöv på Stadion, då måste det bli vinst! 
Med två veckor kvar till finalen av It takes 2 stiger pulsen i tävlingsleden. I tisdags hade man 
dessutom chansen att finslipa formen i säsongens sista Sommar Quiz på Dalabadet. 
Reserverna Nørds Inc tog dock en gruvlig revansch och sopade banan med alla övriga lag! 
 
Tre undanskuffade rockklassiker som jag gärna sett i toppen av 666-listan: 

• Dire Straits – Sultans of swing (538) 
• Meat Loaf – Bat out of Hell (426)  
• Van Halen – You really got me (247) 



 
 
Det blev en gungig resa när fem vågliga resenärer trotsade vädret och gav sig till Tyskland på 

den 20:e upplagan av Rädda Willy. Ditresan bjöd på sol men hemresan blev väldigt blöt… 
 
          Foto: Okänd tysk resenär 
 
 
 
 


