
Trelleborg fredagen den 7 oktober 
 
Idag har Birgitta namnsdag och eftersom Britt är en förkortning av just namnet Birgitta så är 
det även relaterat till Brittsommar, när det är en varm och solig höst. Brittsommar är dessutom 
nästan synonymt med det internationella uttrycket Indiansommar, som härstammar från den 
tid då de nordamerikanska indianerna gick på buffeljakt om början av oktober var varm. 
Märkligt nog verkar Britt i år bytt namn till Ophelia och namngav den orkan som igår drog 
in över Sverige med full kraft. Den enda Britt var nog att ovädret kom från Storbritannien… 
Hur mycket det kommer att storma kring Erik Hamrén avgörs ikväll då Sverige spelar EM-
kval mot Finland. Matchen är helt avgörande för om Sverige ska bli grupptvåa, och om man 
klarar det finns även chansen att bli bästa tvåa och kvalificera sig till EM-slutspelet utan 
playoff. Men då krävs det att man tar poäng mot redan EM-klara Holland på tisdag. 
I måndags fyllde både Andreas Isaksson och Zlatan Ibrahimovic 30 år och speciellt i Zlatans 
fall kan man ana en trettioårskris. För hur tolkar man annars hans uttalande i Göteborgs 
Posten i veckan: - Jag börjar se gammal ut. Snart slutar jag spela, då ska jag njuta av livet. 
Andreas Isaksson i sin tur verkar vara sugen på en snar flytt till Sverige och då är kanske 
TFF ett bra val, om TFF spelar i Allsvenskan vill säga. För det ser onekligen ganska mörkt ut 
med den saken. 0-1 förlusten mot Häcken kom som ett brev på posten och nu måste det bli 
vinst mot Mjällby och poäng mot Elfsborg i de återstående omgångarna samtidigt som 
Syrianska kammar noll. Norrköping kan också åka ur om man tar noll poäng men då måste 
TFF vinna båda sina matcher och ta in sex mål samtidigt som Syrianska tar minst tre pinnar. 
Viktor Noring räddade storstilat två straffar mot Häcken men det räckte inte och en olycka 
kommer som bekant sällan ensam, för på träningen i veckan inför U-21 matchen mot 
Slovenien bröt målvakt Noring ett ben i foten och är därmed borta resten av säsongen. 
För Gylle AIF är inte läget riktigt lika prekärt då man i morgon åker till Ängelholm för att 
möta IF Salamis i den första kvalmatchen för att stanna kvar i femman. Tränare Rickard 
Harletun hade taktiken klar igår och meddelade att man skulle täppa till bakåt och göra något 
mål framåt. Det tycker jag låter som en lysande plan inför returen i Gylle nästa lördag! 
En som är van att kommentera fotbollslandskamper är Lasse Granqvist, men det blev faktiskt 
en ishockeymatch som blev utnämnd till Bästa sportreferat under de gångna 50 åren av 
Sportradion. Det var när Tre Kronor vände 1-5 till otroliga 6-5 mot Finland 2003, och då var 
det Granqvist som satt vid mikrofonen. Han blev även tvåa med sitt referat om Zlatans 
klackmål mot Italien i EM 2004 medan Lennart Hyland kom på tredje plats med det kanske 
allra mest klassiska referatet när pucken gliiiiider i mål från ishockey VM i Colorado 1962, då 
Nisse Nilsson gjorde 5-3 på Kanada och Sverige tog VM-guld! 
En som var med då var Sven Johansson, annars mera känd som Sven Tumba. Tumba spelade 
14 ishockey VM-turneringar, tog tre guld och gjorde 186 mål på 245 landskamper, han tog 
åtta SM-guld med Djurgården i hockey samt gjorde även en landskamp och tog ett SM-guld i 
fotboll. Dessutom var han entreprenör och radiopratare samt den som introducerade både golf 
och vattenskidåkning i Sverige. I lördags avled han vid en ålder av 80 år. Sven Tumba är en 
av Sveriges absolut största idrottsmän genom alla tider! 
Efter en längre tids sjukdom avled även Apples grundare Steve Jobs i onsdags. Jobs beskrevs 
som ett kreativt geni och mannen som introducerade såväl Macintoshdatorn 1984 som Iphone 
och Ipad under senare år. Jobs blev 56 år gammal lämnar hustru och fyra barn efter sig samt 
en förmögenhet på 8 miljarder… dollar!! 
Äntligen, hade säkert Gert Fylking uttryckt det om han varit på plats när Svenska 
Akademins ständige sekreterare Peter Englund presenterade Tomas Tranströmer som årets 
Nobelpristagare i litteratur klockan 13.00 igår. Tranströmer blir därmed den sjunde svenska 
författaren genom tiderna och första svensk sen 1974 att få Nobelpriset. 
Märkligt nog var det Bob Dylan som hade lägst odds hos spelbolagen inför kungörandet… 



Onsdagens Music Quiz på Tre Lyktor gick i reklamens tecken där låtvalet byggde på de låtar 
som under åren spelats i reklamsyfte i våra tv-kanaler. Vinnare blev Niklas och Lasse som tog 
sin trehundraåttiotolfte titel före Calle och Per och med lag Laila på tredje plats. 
Eftersom jag dessutom var i Jönköping måndag till tisdag så blev det en ganska stressig 
inledning på veckan. Elmia hade järnvägsutställningen Nordic Rail tisdag till torsdag och jag 
hade hand om BCA:s monter och utställning, samt modelljärnvägen (se bild) på mässan. 
Precis intill Elmia ligger Kinnarps Arena där HV71 spelar sina hemmamatcher i Elitserien. 
Annars är Jönköping känt som Smålands Jerusalem med sina många kyrkor och starka fäste 
inom kristendomen. Mitt allmänna intryck annars under den korta stund jag var där är att 
staden ligger oerhört vackert vid Vätterns strand och att man absolut ska ha en GPS när man 
kör in i city. Ett tudelat centrum och mängder med avstängda och enkelriktade gator gör 
annars att det blir ett helvete att hitta till hotellet, trots att det enligt kartan ligger om hörnan… 
Till sist… På tal om just Jönköping så är det farligt att blanda sig i kyrklig politik. Se bara hur 
det gick för programledaren och debattören Marcus Birro när han började flirta med KDS, det 
blev sparken från tv4. Nä det är nog inte så bra att lägga av helt med alkohol bara så där… 
 
Tre klassiska Nobelpristagare i litteratur och deras livsverk: 

• Selma Lagerlöf – 1909. Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (1906-07) 
• Ernest Hemingway – 1954. Den gamle och havet (1952) 
• John Steinbeck – 1962. Vredens druvor (1940) 

 

 
 

Den modelljärnväg som jag och Fredrik Winge har byggt till BCA hade premiär på Elmia och 
Nordic Rail i måndags och ska visa hur BCA arbetar i befintlig järnvägsmiljö. 
 

 
 


