Trelleborg fredagen den 9 september
En av svensk ishockeys bästa målvakter genom tiderna är död. Stefan Liv hade i onsdags
eftermiddag just bordat ett plan tillsammans med sitt ryska ishockeylag Lokomotiv Jaroslavl,
som skulle ta dem från Jaroslavl till Minsk för säsongspremiären i den ryska hockeyligan.
Precis efter starten på Tunosjno-flygplatsen gick något fruktansvärt fel, planet störtade in i en
mast, ner i Volga och 43 av 45 passagerare omkom. Bland de omkomna fanns den tidigare
guldhjälten i HV 71 och guldmedaljören i både OS och VM 2006. Stefan Liv blev endast 30
år gammal och efterlämnar fru och två barn, saknad och sörjd av hela Sportsverige. RIP!
Märkligt nog skulle Buddy Holly fyllt 75 år samma dag, även han omkom i en flygkrasch,
men redan den 3 februari 1959 vid Clear Lake, Iowa och vid en ringa ålder av 22 år…
Krasch ser det även ut att bli för Saab som istället för rekonstruktion hamnar på skroten.
Efter de tidigare framgångarna under 2000-talet för de svenska friidrottslandslaget har vi fått
vänja oss vid uteblivna medaljregn, och så blev även i Friidrotts-VM i Daegu i Sydkorea.
Carolina Klüft och Christian Olsson var våra bäst placerade svenskar på en femteplats…
Usain Bolt fick en gruvlig revansch efter tjuvstarten i 100 metersfinalen, tog lätt hem finalen
på 200 meter och satte sen även nytt världsrekord på stafetten tillsammans med Jamaicalaget!
Vitryskan Nastassia Mironchyk-Ivanovas längsta hopp i damernas längdhoppsfinal mätte
egentligen 6.90 men hennes hästsvans slog i vid 6.74 och det var det märket funktionärerna
mätte efter. Just 6,90 hade räckt till ett VM-guld men nu blev det bara en fjärde plats…
Om även Zlatans samurajfrilla spökar ska jag låta vara osagt men faktum är att han inte
presterat i landslaget sen den dök upp. Till helgen är det upp till bevis när Milan har premiär
mot Lazio i Serie A och på tisdag möter man sen Barcelona i Champions League-premiären.
San Marino rankas som världens sämsta fotbollsnation men gav ändå Sverige huvudbry i 63
minuter innan Kim Källström frälste oss med det mål som sedermera blev ytterligare fyra.
På läktaren i San-Marino-matchen satt vänsterbacken Oscar Wendt som blev den stora
svenska syndabocken när Sverige fick stryk med 2-1 av Ungern i fredags. Media gav Wendt
omdömet den sämsta insatsen i ett svenskt landslag under 2000-talet och tyvärr måste jag helt
instämma i den parafrasen. Hur tänkte Erik Hamrén när han behöll Wendt på planen i 90 min?
TFF brukar må bra av lite speluppehåll så det ska bli intressant att se vad laget kan
åstadkomma mot Djurgården på Stockholm Stadion, söndag eftermiddag kl.16.30.
Att Djurgården fick omspel mot Malmö FF har jag dock svårt att förstå. Matchen bör väl i
så fall spelas vidare från den minut den blåstes av och då ledde MFF med 1-0…
När transferfönstret stängde stod just Malmö FF som en vinnare efter att man lyckats värva
den allsvenske skyttekungen Mathias Ranégie som hittills i år gjort 18 mål… för Häcken!
Givetvis har jag röstat på min gamla lumparpolare Per-Olof Larsson som TFF:s representant
i Svenska Supporterlaget 2011! På den sidan fotbollen horar man inte runt i lag efter lag…
Veckans biofilm: Rolf Lassgård är efter 15 år tillbaka i rollen som polisen Erik för att jaga
nya tjuvskyttar i Norrlandsskogana i Kjell Sundvalls Jägarna 2. Premiär i hela landet ikväll!
Veckan citat: Jag är oskyldig! Ola Lindholms uttalande och tystnad får mig att travestera en
kommentar från Gunvald Larssons i en Beckfilm för några år sen. – Oskyldiga är alla när de
sitter här. Då har varenda jävel bara hjälpt gamla blinda kärringar över Skanstullsbron och
gipsat överkörda katter och fan och hans moster, då har ingen gjort nånting…!
New York har under den senaste tiden drabbats av både jordbävning och orkaner och på
söndag är det hela tio år sen attacken mot Twin Towers utfördes av terrorister med kopplingar
till al-Qaida. När de drygt 400 meter höga tornen kollapsade efter mindre än två timmar
kostade det nära 2800 människor livet. Låt oss för alltid minnas och fördöma dådet!
Den nya byggnaden One World Trade Center som nu byggs på Ground Zero, där det norra
tornet stod, ska stå färdigt 2013 och med sina 541 meter ska det bli USA:s högsta byggnad.
Det ska till och med bli så högt att man ska kunna se jordens krökning från toppen av den.

På söndag fyller dessutom Bastugängets fyra Kristian Berg 50 år, ett stort grattis till dig!
Solen har dessutom lovat komma tillbaka lagom till helgen, annars trodde jag att sommaren
drog sin sista suck redan förra helgen, för under veckan har jag mest haft regn hos mig…
Själva regnet har jag dock fått observera genom en fönsterruta eftersom jag under den
gångna veckan legat inlagd på Övervakningsavdelningen på Trelleborgs Lasarett under strikt
läkarkontroll. Chockbehandlingen av cortison som jag ligger inne för blev betydligt smidigare
än förväntat och alla de symptom med andningssvårigheter som jag fick förvarning om
uteblev som tur var. Om allting nu går som förväntat kommer jag hem senare under fredagen,
ögonmusklerna kommer successivt att bli bättre och dubbelseendet som jag brottats med sen i
vintras att lägga sig. Sjukdomen MG och min Mestinon-medicin lär jag dock få leva med…
Veckans tv-filmer: Hets (1944), Wayne´s World (1992), Ola & Julia (1967), Wayne’s World
2 (1993). Jo det blir inte bättre än så när man ligger på sjukhus… Dessutom bör man undvika
Doctors, Grey’s Anatomy samt repriserna på den första säsongen av House från 2004.
Gårdagdsreprisen av dokumentären Fotbollens sista proletärer måste jag dock nämna, en
fantastisk feelgood-saga om hur IFK Göteborg blev ett europeiskt storlag på 80-talet.
Tre passande Spotifylåtar att fördriva tiden med under en vecka på sjukhuset:
• Peter Holm – Syster Jane (1972) – Svensk version av New Worlds Sister Jane.
• Pink Floyd – Comfortably Numb (1979) – Skrevs till dubbelalbumet The Wall och
handlar om hur konceptalbumets huvudperson kollapsar och får medicin, vilket gör att
han känner sig comfortably numb, alltså behagligt domnad…
• Thompson Twins – Doctor! Doctor! (1984) – Spår från 80-talsplattan Into the gap.

Lördagen den 29 oktober hålls den första Fotbollsgalan för Trelleborgs småklubbar i Parken.
Gylle AIF, med kassör Niklas Olsson till höger, är arrangör och Peter Kronström till vänster
kommer att agera konferencier och quizledare under kvällen. Trelleborgs Allehanda är
medarrangör och kommer att stå för prisutdelningen under kvällen. Bilden togs i samband
med den första kickoffen mellan TA, Gylle AIF och En Krona på Vångavallen i söndags.
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