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I juni månads sista skälvande sekunder så kom äntligen sommaren tillbaka efter att ha varit 
försvunnen i en dryg månad. Vi fick en helt fantastisk helg med både sol och värme och gissa 
hur mycket vi hade längtat!! Efter det blev resten av veckan ömsom vin, ömsom vatten… 
Under sommarsemestern blir det både vin och vatten och gärna i förening mellan de båda i 
ett glas svalt rosévin vid poolkanten av märket Casas Patronales, det smakar guld! 
En väldigt oväntad men efterlängtad guldmedalj tog Moa Hjelmer i Friidrotts-EM på 400 
meter. Jag vet inte vem som blev mest förvånad, svenska folket eller Moa själv…?  
I söndags tog Fotbolls-EM avsked efter en finalmatch av oväntad utklassningskaraktär. 
Italien gjorde vad man kunde men Spanien var helt enkelt för bra och vann till sist med hela 
4-0! Ett Spanien som under turneringen fått mycket kritik för sitt malande sidledsspel, visade 
upp sin allra bästa sida när det gällde som mest för den gyllene generationen, där inte mindre 
än elva spelare varit med sen EM-guldet 2008. Endast gamla klassiska laguppställningar som 
Brasiliens VM-lag från 1958 och 1970 och Västtysklands EM- och VM-lag från 1972 och 
1974 kan historiskt sätt mäta sig med dessa elva fotbollsgiganter! 
Somliga myter späddes på under EM, som att Tyskland inte besegrar Italien i ett mästerskap 
och att England inte vinner en straffsparksläggning, men myten om att ingen tidigare lyckats 
vinna tre mästerskap i rad rök all världens väg. Nästa gång det beger sig är VM i Brasilien 
2014, vi får väl se om Spanien lyckas kvalificera sig då och kanske inte minst Sverige… 
Min EM-elva: Iker Casillas (SPA) – Mats Hummels (TYS), Sergio Ramos (SPA), Gerard 
Piqué (SPA), Fábio Coentrão (POR) – Andrés Iniesta (SPA), Andrea Pirlo (ITA), Cristiano 
Ronaldo (POR), Cesc Fàbregas (SPA) – Zlatan Ibrahimovic (SVE), Mario Balotelli (ITA). 
Någon laguppställning av den digniteten fick vi inte se på Vångavallen tidigare under 
finaldagen även om TFF lyckades besegra Ljungskile med matchens enda mål inslaget av 
Zoran Jovanovic efter 25 minuter. Matchens gigant var annars målvakten Zlatan Azinovic 
som räddade TFF gång efter annan genom att bland annat knipa en straff i slutet. 
Matchen som var min första för året på Vångavallen blev dessutom en beklaglig tillställning 
för Mattias Adelstam som gör sin tredje säsong i den mörkblå tröjan. Efter en mindre lyckad 
insats kom buropen som ett brev på posten och han fick applåder endast när han gick av 
planen. Detta händer titt som tätt på våra arenor och kanske är det förtjänt av kritik om man 
som spelare inte gör sitt jobb, men jag tycker nog ändå att lagkapten Dennis Melander hade 
rätt när han skällde ut publiken för uppförandet och att han tog sin lagkamrat i försvar. Trots 
allt är det ju faktiskt tränaren som tar ut honom i laget, inte spelaren själva... 
Den gamle bronshjälten Stefan Schwarz satt även han på läktaren. Glidtacklingskungen har 
hunnit bli 43 år och är numera som bekant assisterande tränare i Helsingborgs IF. 
Bara tre år yngre är gruppen Kiss som bildades av Gene Simmons och Paul Stanley i New 
York i slutet av 1972 och som snart då fyller 40 år. Båda två är fortfarande med i bandet som 
i dagarna släpper albumet Monster, som även blir den 20:e studioplattan sen debuten 1974.  
Samtidigt släpper man en mastodontbok i 1 000 ex med samma namn som plattan. Paul 
själv beskrev den i veckan som en coffetable book med skillnaden att tillsätter man bara fyra 
ben har man även ett rejält coffe table! För de hågade så kostar boken 4 250! Dollar alltså!!!   
Har man inte råd med det kan man istället se Tone Norum gratis på It takes 2 som idag har 
50 dagar kvar till finalen. Arbetet intensifierades under den gångna veckan och i slutet av 
månaden kommer säkerligen det flesta pusselbitarna att vara på plats. 
Anne-Lie Rydé som var artist på just It takes 2 för fem år sen syntes på Allsång på Skansen i 
tisdags när man hyllade Povel Ramel som skulle fyllt 90 år den 1 juni. I samma program 
firade man dessutom den drygt 70 år yngre Molly Sandén som fyllde 20 år just i tisdags. 



Samma dag fyllde dessutom Tom Cruise 50 jämnt, men honom firade vi redan dagen innan 
med att se Mission Impossible IV – The Ghost protocol. En film som inte rekommenderas till 
höjdrädda personer eftersom Cruise i Ethan Hunts skepnad är ute och springer på fasaden på 
det 830 meter höga Burj Khalifa i Dubai… 
Till sist: Idag fyller världens bästa Helene år! Hurrrrraaaaaa!!! 
♫♪♥♥[ ̲̅̅G][ ̲̅̅R][ ̲̅̅A][ ̲̅̅T][ ̲̅̅T][ ̲̅̅I][ ̲̅̅S]♥[ ̲̅̅Ä][ ̲̅̅L][ ̲̅̅S][ ̲̅̅K][ ̲̅̅L][ ̲̅̅I][ ̲̅̅N][ ̲̅̅G]♥♥♫♪ 
 
Tre favoritfilmer med veckans 50-åring Tom Cruise i huvudrollen: 

• Collateral – 2004. Blodig action av Michael Mann ihop med Jamie Foxx. 
• Vanilla Sky – 2002 – En mycket förvirrande drömfilm där Cruise tillsammans med 

Penelope Cruz och Cameron Diaz regisseras av Cameron Crow. 
• The Minority report – 2002 – Framtidsthriller av Steven Spielberg där svenskar som 

Max von Sydow och Peter Stormare dyker upp i rollerna. 
 

 
Those were the days… 2007 var det Anne-Lie Rydé som var gästartist på It takes 2… 

I veckan såg vi henne uppträda på Allsång på Skansen tillsammans med Gunwer Bergkvist. 
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