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När juni anlände tog sommaren och solen en paus i vårt svenska land så jag och Helene 
begav oss till Torba utanför sommarmetropolen Bodrum i sydvästra Turkiet för att ladda 
batterierna under en vecka. Det blev den bästa solsemestern någonsin med massor av sol och 
runt 35 grader, och det var utan mail, Internet, Fredgskrönikor, Facebook och rockklassiker… 
Den 1 juni var det för övrigt snö och minusgrader i såväl Kiruna som i småländska Gislaved!  
Bodrum är en stad med drygt 35 000 invånare och räknas som Turkiets svar på Saint Tropez 
och från den mysiga skärgården kan man skåda mängder av semesterbostäder på kullarna dit 
de välbärgade turkarna och andra utländska turister vallfärdar under sommarmånaderna. 
Turismen i Turkiet blomstrade upp kraftigt runt 1986-87 och har sen dess haft en stigande 
ström av utländska turister varje år. Detta trots att landet ligger i en utsatt och orolig del av 
världen och gränsar till åtta länder däribland såväl Syrien som Iran och Irak. Turkiet har sen 
länge ansökt om medlemskap i EU men det lär nog dröja ett tag efter de ekonomiska 
smällarna som EU fått av Grekland, Italien och Spanien, Den turkiska valutan är därför 
fortfarande turkiska lire där 1 lire är i princip detsamma som 2 Euro, alltså ca 4,50 SEK. 
Förutom det underbara klimatet och härliga ständerna runt Torba och Bodrum så är det 
maten som hamnar i fokus. Eftersom landet är en smältdegel med ena benet i Europa och det 
andra i Asien avspeglar detta sig i det turkiska köket som oftast är baserat kött och färska 
grönsaker. Speciellt kebab serveras i Turkiet där såväl lamm som kyckling och oxkött är 
ingredienserna, och precis som på både Cypern och i Grekland är Meze, smårätter i oändliga 
variationer, populärt. Till detta dricker man gärna den inhemska ölen Efes eller Turkiets 
egenproducerade och goda vin. Priserna är dock inte så biliga som man först tycks tro… 
Shopping är det även gott om för den som önskar. Massor av tingeltangel slåss med de 
sedvanliga fotbollströjorna och kopior av solglasögon, märkeskläder och Rolex-klockor, men 
det finns även guld, skinn och mattor och det är massiv prutning som gäller överallt. 
Eftersom Turkiet är till 97 % islamskt så fanns det även bönetorn lite varstans där man på de 
mest okristliga tider kunde få sig ett böneutrop serverat med oerhört hög volym. 
Under vår sista kväll i Turkiet startade Fotbolls EM och det har sen dess fortsatt oavbrutet 
med två matcher per kväll. Hittills är det väl egentligen bara Tyskland och Ukraina som 
imponerat och när det gäller just arrangörslandet så är detta på Sveriges bekostnad. Det innan 
EM så ifrågasatta svenska försvaret visade sig vara just så bräckligt som man befarade och 
såväl Olof Mellbergs som Mikael Lustigs individuella misstag resulterade i mål för Ukraina 
som vann med 2-1 efter att vår ende världsspelare Zlatan Ibrahimovic gett Sverige ledningen. 
Speciellt misstaget av Mikael Lustig stör mig något oerhört. Han hade bara en uppgift på den 
avgörande hörnan och det var att markera första stolpen. Det klarar en femårig knattespelare 
med bravur men tydligen inte en fullfjädrad 25-årig proffsspelare från Celtic… 
Det kanske blir så illa att vi i stället får hålla på Danmark fortsättningsvis. I EM 1992 började 
just danskarna med en oavgjord och en förlust på de två inledande matcherna men kunde trots 
det ta sig vidare och till sist vinna hela turneringen! Så visst lever hoppet för svensk del, men 
vi ska inte glömma att det är England och Frankrike vi har kvar att möta...  
Till EM 1992 kom Danmark med på det splittrade och krigshärjade Jugoslaviens bekostnad 
bara tio dagar innan premiären. Man fick kalla hem alla sina spelare som redan hade åkt på 
semestrar runt om i världen och resten av historien är numera en 20-årig fotbollssaga!  
Jörgen Jönsson gjorde en Danmark när han vann årets upplaga av Mästarnas Mästare 
eftersom Jörgen var den som ersatte Gunde Svan bara strax innan inspelningen ägde rum. 
TFF-tränaren Alf Westerberg har på nytt sjukskrivit sig för utbrändhet och vem som 
kommer att ersätta honom blir enligt den lokala draken klart under slutet av denna vecka. 
Jonas Thern och nuvarande andretränaren Hannu Sirviö har nämnts men nu seglar nog även 
den tidigare tränaren Conny Karlssons namn upp efter att han lämnat HIF med omedelbar 



verkan under gårdagen, där den rödblå skutan tas över av den tidigare guldtränaren Åge 
Hareide med Stefan Schwartz som adept. TFF ligger just nu på en 14:e plats och bara en enda 
poäng före Värnamo och Umeå under det sista strecket. Snacka om Silly season!! 
Jag har tidigare nämnt Gylle AIF som årets berg-och-dalbanelag och efter att 9-2 mot Kick 
utbytts mot nesliga 2-5 mot Skegrie så undrar man ju om firma Harletun/Persson inte delat ut 
åkband till samtliga spelare… och inte blev det roligare av att Trelleborgs Allehanda i veckan 
gav Gylles ordförande vass kritik efter trakassering av domartrion mitt under matchen… 
Det är mycket fotboll just nu och till och med Kalle Anka & Co har i sitt senaste nummer 
ankifierat det svenska EM-laget där spelarna fått namn som Zlankan Ibraformovich, Kjell 
Skrällström, Elof Skäggberg, Isak Storlabb och Elmer And.  
Jag har ett bra förslag även på Mikael Lustig som Bror Stolpskott…  
Ytterligare två stora idrottsmän har lämnat oss för de sälla jaktmarkerna den senaste tiden. 
Först var det Vladimir Krutov, en av världens bästa hockeyspelare någonsin som avled endast 
52 år gammal efter en längre tids problem med alkoholmissbruk. Krutov ingick i den 
sovjetiska KLM-kedjan ihop med Igor Larionov och Sergej Makarov som tog två OS-guld 
och fem VM-guld under 80-talet. Karriären avslutades sorgligt nog i svenska Brunflo 1996. 
Även kubanen och den olympiske boxaren Teófilo Stevenson avled i måndags efter en 
hjärtinfarkt. Stevenson som tog OS-guld 1972, 1976 och 1980 blev bara 60 år gammal. 
Nöjesprofilen Nalle Knutsson avled samma dag 69 år gammal och just Nalle var en av de 
som svarade när jag satte in en annons i DN 1998 om att jag villa hyra ett rum som 
innebonde. Jag tyckte dock att han lät lite väl mycket gay och det kändes väldigt suspekt… 
En annan nöjesprofil är Robert Gustafsson och efter att ha läst ut hans bok Från vaggan till 
deadline kan jag konstatera att där verkligen finns en väldigt allvarlig och oerhört hårt 
jobbande person bakom epitetet Sveriges roligaste man. Jag upptäckte dessutom oehört 
många likheter mellan mig själv och honom och främst när det gäller arbete och fokusering, 
även om han säkert är hundra gånger extremare (och framgångsrikare) än vad jag själv är. 
Framgångsrikt har även Music Quiz på Tre Lyktor varit under tre års tid nu. I onsdags hölls 
säsongens sista quiz med Nostalgi som tema, vilket innebar många gamla härliga örhängen 
och ingen låt senare än 1989. Kvällens vinnare blev Niklas, Lasse och Per i lag Treo som nog 
såg det hela som en bra uppvärmning inför i morgon… 
För då är det kval inför årets It takes 2 som gäller! Niklas och Lasse i lag Baccarudas är 
genom sin finalseger 2011 direktkvalificerade men för övriga 26 deltagande lag blir det säkert 
en nervös eftermiddag. Ska bli intressant att se om Per Saurow kan göra stordåd ihop med 
förre mästaren Calle Hammer i lag The Southcoasters, om Gunnel och Cecilia i lag i Nørds 
Inc. åter går till final efter missen 2011 och om där är nya talanger som blir finalister eller om 
det gamla gardet med Rixmästarna II, Blue for 2 och Henrikssons står pall för pressen!! 
Under semesterveckan missades det en hel del både på gott och ont. Finalen av Mästarnas 
Mästare, Ozzy Osbourne på Malmö Stadion och Sweden Rock i Sölvesborg tillhörde det 
förstnämnda, finalen av Let’s Dance samt Trelleborg till 1000 garanterat det sistnämnda. 
Ikväll ska jag dock inte missa något, varken studentskivan hos Jacob Schaar eller den oerhört 
viktiga EM-matchen mellan Sverige och England. Då gäller det inte liv eller död… det är 
mycket viktigare än så, som Liverpools gamle tränare Bill Shankly en gång uttryckte det.  
 
Tre minnesvärda firanden av min födelsedag: 

• 2008 – Den blivande 45-åringen firades med överraskningsresa till Prag av Helene. 
• 2003 – 40-årsfesten i Smyge med 55 gäster i tält i trädgården blev fantastisk! 
• 2012 – En mysig båttur i den turkiska skärgården och en god middag på kvällen. 

 



 
 

Efter en god middag en underbar kväll vid randen av Medelhavet i Torba,  
Turkiet där den fina fullmånen höll oss sällskap i bakgrunden! 

 


