
Trelleborg lördagen den 24 september 
 
Efter att ha spenderat en av modern tids absolut sämsta somrar i hemlandet Sverige, kändes 
det som en välsignelse när planet lyfte från Sturup med destination Larnaca och därefter Aya 
Napa på Cypern förra fredagen, med fyra förväntansfulla resenärer i mig, Helene och barnen. 
Ja barn och barn förresten… med sina 17 och 20 år har det två grabbarna vuxit till män som 
man kan svinga en bägare med när det gäller såväl öl som whisky och Jägermeister… 
Cypern är Medelhavets tredje största ö och ligger i skärningen mellan Europa, Asien och 
Afrika. Idag är man oerhört präglad av grannlandet Grekland och redan för 3500 år sen var 
det just grekerna som slog sig ner på ön. Genom åren har man sen haft såväl persiskt som 
romerskt styre innan Englands kung Rikard Lejonhjärta erövrade ön 1191. Brittiskt styre blev 
det åter 1878 och detta varade ända fram till 1959, därav vänstertrafiken, då väpnad kamp 
öppnade för slutet av det brittiska kolonialväldet och republiken Cypern utropades 1960.  
I juli 1974 ockuperades 37 % av öns areal av Turkiet, en gränsdragning gjordes rakt genom 
både ön och huvudstaden Nicosia som sen dess är delad. FN har fördömt ockupationen men 
trots att det gått snart 40 år pågår fortfarande förhandlingar om att hitta en lösning.  
Famagusta som fram till 1974 var östra Medelhavets populäraste resmål är sen dess en 
spökstad och Aya Napa som fram till dess var ett mindre fiskeläge fick ta över epitetet. 
Själv har jag besökt Medelhavsön och just Aya Napa vid två tidigare tillfällen men det 
senaste var hela elva år sedan så mycket hade förändrats, själva centrum av turistorten hade 
växt och blivit nästan dubbelt så stort och med barer och restauranger i varenda liten hörna. 
Även Aya Napas mest populära strand Nissi Beach har vuxit men har fortfarande kvar sin 
vita sand och underbart långgrunda strand med temperaturer i vattnet uppemot en 28 grader. 
Med 33 grader i skuggan gäller det att hålla vätskebalansen, och för det finns det Cyperns 
egna inhemska öl i form av både Keo och Leon som smakar gudomligt gott i solen.  
Det cypriotiska köket då? Om man vill ha en bra genom gång ska man beställa Meze som är 
smårätter i form av grönsaker, olika fisk- och kötträtter och grillad haloumiost som kan ge en 
bra start om vad ön har att erbjuda. Grannlandet Grekland är också en klar inspirationskälla 
med rätter som souvlaki, moussaka och dolmades, samt oliver och fetaost såklart! 
Med andra ord en fantastisk vecka på Aya Napa och Hotell Callisto Blue Village med idel 
sol, värme och fantastiskt sällskap! Och med det vill jag tacka mina reskamrater och inte 
minst Helene som bjöd oss på resan, puss älskling!  
Meanwhile in Sweden: Eftersom man kan köpa dagsfärska svenska tidningar redan klockan 
tio på morgonen har jag kunnat följa vad som hänt i både Sverige och övriga världen. Men 
eftersom det varit semester har jag fokuserat på det som hänt i sportens värld. 
TFF tog visserligen en poäng mot Malmö FF i just Malmö men efter ännu en förlust mot 
Gais, med matchens enda mål insläppt i den 86:e minuten, parkerar laget nu på en 
nedflyttningsplats tillsammans med Halmstad BK. Fyra matcher återstår och redan i morgon 
tar man emot en lika formsvagt Örebro på Vångavallen… 
Elfsborgs vinst mot HIF gav nytt liv i toppstriden men sju poäng blir nog för tufft att ta in…  
Gylle tog det sista halmstrået i jakten på fortsatt spel i division fem nästa år och slog jumbon 
V.Ingelstad med 4-2. Idag möter man IFK Ystad i ännu en livsviktig match. 
Min reselitteratur har bestått av AC/DC – Maximum Rock & Roll, den ultimata historien om 
världens största rockband. 529 sidor skrivna av Murray Engleheart och Arnaud Durieux går 
verkligen gått på djupet i sin jakt på den sanna historien om hur skotska immigranter till sist 
blev Australiens största band. Två tredjedelar av den 529 sidor tjocka boken behandlar de sju 
första åren (1973-79) fram till sångaren Bon Scotts alltför tidiga död den 19 februari 1980. 
Trots att Back in black (släppt i juli 1980 med sångaren Brian Johnson) är en av världen bästa 
plattor och världens näst mest sålda med sina 49 miljoner ex (Michael Jacksons Thriller har 
sålt 104 miljoner ex) så bevisar det att Bon Scott-eran var gruppens klart bästa period. 



Maximum Rock & Roll slår Keith Richards Life med hästlängder men kan inte riktigt mäta 
sig med varken Clapton Självbiografin eller Jag är Ozzy Osbourne… 
 
Tre favoritlåtar från tre favoritplattor med AC/DC: 

• Whole lotta Rosie (Live) – If you want blood (you got it) 1978 
• Highway to Hell – Highway to Hell 1979 
• You shook me all night long – Back in black 1980 

 

 
 

Trots den omtalade cypriotiska maten blev det även en och annan hamburgare till lunch… 
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