Trelleborg torsdagen den 21 juni 2012
Idag infaller Sommarsolståndet och vi får med det årets längsta dag redan dagen innan
Midsommarafton, som alltså infaller i morgon. Fram till 1952 så inföll just Midsommarafton
på den 23 juni men sen 59 år tillbaka firar vi den tredje fredagen i juni månad.
Midsommar inbjuder även till traditioner som att inmundiga sill, nypotatis, gräddfil,
gräslök, kryddad snaps samt dans kring midsommarstången. Det ser dock inte ut som om det
ska bli någon direkt sommarvärme under midsommarhelgen utan vi får väl nöja oss med en
temperatur runt 20 grader och uppehåll, om vi har tur ska kanske tilläggas eftersom ett
regnväder kommer att nå våra sydliga breddgrader lagom till midsommarkvällen…
Annat var det 1994 då det slogs värmerekord och speciellt minns jag midsommarnatten då
Sverige besegrade Ryssland i Fotbolls VM med 4-1 efter två mål av Martin Dahlin!!
Med både avsaknad på värme och det svenska misslyckandet i årets EM-turnering färskt på
näthinnan så är det kanske inte så konstigt att just VM 1994 dyker upp i minnet. Det blev den
bästa av somrar och den blågula fanan fladdrade stolt för våra duktiga bronsmedaljörer!
Visserligen besegrades Frankrike för första gången sen 1969, men i en för svensk del helt
betydelselös match efter de två inledande förlusterna mot såväl Ukraina som England. Med
tanke på att det faktiskt hade räckt med oavgjort i någon av dessa två matcher så känns det
oerhört bittert att Sverige hamnar fyra i gruppen och att Frankrike går till kvartsfinal…
Elof Skäggberg gjorde två mycket bra matcher och är tillsammans med Zlatan den som i
mitt tycke får högst betyg bland de svenska spelarna. Även Chippens andra halvlek mot
Frankrike får oss att drömma om storverk mot Kazakstan, Färöarna och Tyskland i höstens
VM-kval och det vore väl synd om den 117:e landskampen skulle bli Mellbergs sista.
Veckans citat: Jag tycker att Zlatans mål ikväll är EM:s snyggaste hittills och det säger jag
inte för att jag är färgad. Jo det är jag ju… SVT:s fotbollsexpert Daniel Nannskog orerar.
Beslutet att ha måldomare istället för målkameror blev dock ett fiasko. Om man nu tar in
sådana så får man ju först kolla så de inte har vit käpp, såsom ungraren i Ukraina-England…
Ikväll spelas den första kvartsfinalen mellan överraskningen Tjeckien och Portugal. Mot
Holland visade äntligen Cristiano Ronaldo varför han kallas för världens näst bästa
fotbollsspelare och lyfte hela sitt lag till seger, nästan likvärdigt det Diego Maradona gjorde
för Argentina i VM 1986. Om Portugal går hela vägen återstår dock att se eftersom man får
möta Spanien i den första semin om nu dessa båda vinner sina matcher. Kvartsfinalen på
söndag mellan England och Italien är väl annars den som känns mest oviss på förhand…
Som om nu Fotbolls EM inte var nog med smolk i vår ärbara svenska bägare så välte
handbollslandslaget omkull den fullständigt när de i lördags förlorade VM-kvalet mot
Montenegro med sammanlagt 41-40. Sverige finns därmed inte med i Spanien i VM i januari!
Anders Grimberg ersatte i veckan Alf Westerberg som TFF:s huvudtränare. Under åren
1982-92 gjorde Anders 426 A-lagsmatcher och 111 mål i TFF-tröjan. Grimbergeffekten kom
direkt mot Hammarby i onsdags då TFF vann med 2-1 och äntligen tog sin andra seger på de
hittills tolv spelade matcherna. Ett TFF som fram tills nu lidit alla helveteskval efter en
fullständig katastrofsäsong. Vi får hoppas att detta bara är början på den långa resan tillbaka!
I lördags hölls kvalet till It takes 2 på Malmrossalen med 56 tävlingssugna. Det blev en tät
tillställning med 100 låtar på en dryg timme där lag Hem & Skola segrade med 77 poäng. Till
finalen gick även Cat Stevens, Blue for 2, Rixmästarna II och The Southcoasters. Detta
innebär att vi i år har två helt nya finalister men tyvärr bara en kvinna bland de tolv.
Finalklara Baccarudas hade 85,5 poäng men var inte i närheten av kvalrekordet på 92,5 som
sattes 2009. Medelpoängen för året var 49 poäng vilket tangerade det högsta någonsin 2007.

Mer frågetävlingar inom musik blir det redan på tisdag då Sommar Quiz har premiär på
Dalabadets Restaurang. Då får tio av de tävlande lagen på plats välja vars en genre av de
närmare 40 som finns att tillgå och de blir därmed mer involverad i själva tävlingen.
80-tal lär säkert vara en av genren och just det årtiondet upplever just nu en revival i
Sveriges Television i programmet Eighties som sänds på fredagskvällar kl.21.30. I morgon
sänds tredje programmet och då handlar det om 1982. För oss som inte har haft möjligheten
att följa de två första programmen eller det i morgon finns det som tur är SVT Play!
Man ska ju inte frottera sig i tragiska olyckor men faktum är att 80-talslåtarna Var e vargen
med Imperiet från 1986 och Jag blir hellre jagad av vargar med Orup från 1987 faktiskt fick
en helt ny innebörd på Kolmårdens Djurpark i söndags…
Dagen innan avled en svensk skidlegend, Nils Karlsson eller Mora-Nisse tog OS-guld på
femmilen 1948, vann Svenska Dagbladets Bragdmedalj 1944 och segrade även i Vasaloppet
inte mindre än nio gånger 1943-53. Mora-Nisse skulle blivit 95 år på måndag.
Till sist: Ingen EM-fotboll igår kväll… Jag fick abstinens direkt!
De tre svåraste låtarna att känna igen för de tävlande i kvalet till It takes 2 i lördags:
• Space – Magic fly – Ingen av de 28 lagen kände igen den instrumentala låten från
1977 som låg i Poporamas heta hög fem veckor i september samma år.
• Maxine Brown – Oh no, not my baby – Samtliga lag missade även 1964-års låt med
originalet av Oh no, not my baby, som INTE var signerat The Supremes…
• Nicole Kidman – One day I’ll fly away – I genren Obskyrt hämtade jag en låt ur
soundtracket till filmen Moulin Rouge från 2001 som satte stora griller i skallen.

Inte mindre än 28 lag kände sig kallade till lördagens kval inför It takes 2 som hölls på
Malmrossalen. Fyra av de tävlande deltog dessutom för maximala åttonde gången!
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