Trelleborg fredagen den 27 juli 2012
Så kom det då äntligen, det efterlängtade sommarvädret! Med tjugofemgrader och sol såg i
veckan stranden vid Dalabadet nästan ut som när gräshopporna invaderar Egypten!
Just det fina sommarvädret brukar ha en positiv inverkan på de tävlande när jag kör Sommar
Quiz på just Dalabadets Restaurang och så även i tisdags. Med 69 deltagare och genre som
80-tal, Rockklassiker, Reggae och Solsken blev det en trevlig kväll där Niklas, Per och
Gunnel under pseudonymen 1½ men åsså jag vann på hela 48 poäng av 50!
Om solen fortsätter att lysa på oss även under helgen återstår dock att se. Väderprognosen
för Göteborg ser inte direkt lovande ut när det gäller lördagen då Bruce Springsteen intar
Ullevi för sin andra kväll. När jag sett honom tidigare 1985, 1999, 2003 och 2008 så har det
alltid varit den första kvällen, men eftersom historiken visar att den andra spelningen oftast
varit lite bättre, så ska det bli intressant att se om det även stämmer den här gången.
Bruce Springsteen kommer direkt från några spelningar i Norge där han under söndagen
även besökte minnesceremonin på Utøya som hemlig gäst, eftersom det då var ett år sen som
Anders Behring Breivik utförde den massaker som kostade 69 människor livet.
Att det finns väldigt sjuka människor vittnar även det vansinnesdåd som utfördes mitt under
premiärvisningen av Batmanfilmen The Dark Knight Rises i Denver, Colorado i USA, där en
man 30 minuter in i filmen sparkade upp salongdörren och sköt vilt kring sig med 15 döda
som resultat. Jokern, Pingvinen och Gåtan är ju rena amatörerna jämfört med verkligheten!
Vi får hoppas att OS i London som invigs idag klarar sig från terroristattacker. En rigorös
säkerhet speglar alltid spelen som beskrivs som världens största idrotts evenemang.
Lugnare var det säkert för hundra år sen när OS 1912 hölls i Stockholm även om en portugis
dog och en japan försvann under maratonloppet. 1912 tävlade man faktiskt även i både konst
och kultur och till sist blev det inte mindre än 64 svenska medaljer, ett rekord än idag.
Hur många svenska medaljer det blir i London återstår att se, och om våra tre storfavoriter
Sara Sjöström och Therese Alshammar i simning samt Rolf-Göran Bengtsson i hästhoppning
infriar de höga förväntningarna. Sen har vi ju lite andra outsiders som vårt Damfotbollslag
och Emma Green Tregaro men tyvärr varken Carolina Klüft eller Susanna Kallur…
Om bara guldfavoriten Usain Bolt sen håller sig ifrån att tjuvstarta så lär det inte vara någon
stoppar honom, varken från att ta guld eller från att förbättra sina 9,58 på 100 meter och 19,19
på 200 meter, världsrekord som sattes vid Friidrotts-VM i Berlin 2009.
Världsrekorden för damer på samma distanser är hela 24 år gamla där 200-metersrekordet
sattes under OS i Seoul 1988 av den då 28-åriga amerikanskan Florence Griffith-Joyner med
tiden 21,34. Vid uttagningarna till OS satte hon dessutom världsrekord även på 100 meter
med tiden 10,49. Dessa tider har ingen sen dess ens varit i närheten av och hennes allt för
tidiga död tio år efter Seoul-OS fick många att spekulera i att hon tagit dopingklassade medel.
I just OS 1988 avslöjades i alla fall sprintern Ben Johnson som fuskare efter att han vunnit
100-metersloppet och satt nytt världsrekord med tiden 9,79. Samme Johnson åkte dessutom
fast för samma sak igen både 1993 och 1999 och får för alltid leva med epitetet som världens
största fuskare. Nåja, han kan även få världens största dumstrut att bära också!
OS kommer att ta upp den största delen av tv-tablån de närmaste veckorna men jag ser även
gärna repriserna av Solsidans andra säsong samt den lysande norska deckarserien Varg Veum
som nästan är i samma stil som den danska deckarserien Örnen som sändes för några år sen.
Annars är där inte mycket att se, 57 channels and nothin’s on som Springsteen en gång sa…
På tal om tv-kanaler så får snart Canal Plus namnet C MORE, men med tanke på det
hutlösa priset för alla kanaler man aldrig ser så borde det istället få namnet PAY MORE...
Till sist: Johan Glans blev årets skåning! Dessutom gladde det mig enormt att Björn Ranelid
på nytt blev bortplockad!

Tre favoritlåtar med Bruce Springsteen inför morgondagens konsert:
• Jungleland – Med sina 9,35 avslutar Jungleland Born to run från 1975 och innehåller
ett av Clarence Clemons mäktigaste saxsolon någonsin.
• Bobby Jean – Trots att sju av tolv spår på Born in the USA blev singlar så gällde det
inte Bobby Jean, plattans i mitt tycke bästa spår!
• Hungry heart – Singelspår från The River 1980 som för alltid förnimmer mig om mitt
sista läsår på gymnasiet.

Semestertider innebär även målning av hus. Revan på armen blev dessutom en påminnelse om
att stegar kan vara höga och husfasader kan vara jävligt skarpa att skrapa sig på…
Foto: Helene Löw

