Trelleborg fredagen den 17 augusti 2012
Trots det fina sensommarvädret känns det ändå att hösten väntar runt knuten och på måndag
är det även skolstart efter sommarlovet. Nu hoppas jag innerligt att både sol och värme
stannar över nästa helg då årets upplaga av Palmfestivalen går av stapeln här i Trelleborg.
Årets festival blir den 37:e i ordningen sen starten 1976 med Mikaeli Marknad och som sen
2005 går just under namnet Palmfestivalen. 2005 var även starten för It takes 2 som nu är
inne på sin åttonde upplaga. Under åren har artister som Mikael Rickfors, Anne-Lie Rydé och
Lasse Lindbom gästat finalen och i år är det 80-talsstjärnan Tone Norums tur att underhålla.
På 2008-års upplaga av It takes 2 sjöng jag Robbie Williams mastodonthit Let me entertain
you och i tisdags hade även Måns Zelmerlöw lånat just den låten i årets sista program av
Allsång på Skansen. Det känns som att det finns en anknytning till det programmet med tanke
på att förra årets avslutningslåt var Triad med Lasse Lindbom och höjdarlåten Tänd ett ljus…
En annan gammal höjdare är Patrik Sjöberg som nu slagit sig in i mediabranschen på allvar.
Först med sin självbiografi Det du inte såg, sen som Expressens OS-krönikör och nu även
som programledare i tv3. Patrik är ingen konventionell reporter och det är just det som är
hans styrka. Han vågar ställa obekväma frågor men har ändå en värme och Göteborgshumor
som nog kan få vilken stjärna som helst att öppna sig. I måndagens program mötte han den
tidigare landslagshjälten Stefan Schwarz, en av våra mest hårdföra fotbollsspelare någonsin,
numera hjälptränare i HIF, eller som Patrik sa; Han flyttar koner, hämtar bollar och vatten!
Även OS blev en höjdare för svensk räkning där man hamnade på 36:e plats i medaljligan
med åtta OS-medaljer, varav ett guld, fyra silver och tre brons. Den största bragden stod vårt
svenska herrlandslag i handboll för när man nådde OS-finalen och rejält skakade världens
bästa handbollsnation Frankrike. Visst kände det nesligt att förlora finalen med 21-22 men ett
silver är klart mycket mer än vad vi räknat med innan spelen började i London den 27 juli.
En av våra stora handbollshjältar var den 22-årige trelleborgaren Andreas Nilsson, som de
senaste åren spelat i Skövde efter starten i IFK Trelleborg. Nu väntar dock proffslivet i Kiel
för den unge mittsexan, något som säkerligen kommer att göra honom ännu bättre!
I Ystad firade man sina silverhjältar Niclas Ekberg, Fredrik Petersen, Kim Andersson och
Mattias Andersson med cabrioletkortege, svenska flaggor, löpsedlar, specialskrivna plakat,
skratt, hurrarop och visslingar inför nästan tretusen människor på ÖP-torget i centrum. Jag
undrar då vad man gjorde för Andreas i Trelleborg? Den förste trelleborgare, så vitt jag vet,
som tagit en OS-medalj! Blev det kortege eller något annat kul? Nej, just det… man ska ju
inte komma här och tro man är något i Jantelagens helt egna huvudstad, Trelleborg!!
Själva OS-avslutningen blev en ren uppvisning där Storbritannien visade musklerna inom
populärmusik med artister som Madness, Pet Shop Boys, Annie Lennox, Ray Davies från
Kinks, George Michael, Spice Girls återförenade, Nick Mason från Pink Floyd, Mike
Rutherford från Genesis, Noel Gallagher från Oasis, halva Queen och Eric Idle från Monty
Python med sin Always look on the bright side of life. Ja man hade till och med dammat av
liveframträdanden på både John Lennon och Freddie Mercury och inget öga var torrt.
Om fyra år är det dags igen och då är det Rio de Janeiro som står värd för de Olympiska
Spelen. Innan dess blir det dock Fotbolls VM 2014 och även då med Brasilien som värd.
Just Brasilien stod för motståndet då det svenska fotbollslandslaget i onsdags sa tack och
adjö till Råsunda fotbollsstadion, som nu ska rivas och ersättas av Friends Arena. Med tanke
på att man invigde arenan med 0-4 mot England 1937 var det minst lika vänligt att låta
Brasilien vinna med 3-0 och att låta dem ha bollen minst två tredjedelar av matchen, det
kallas för vänskapsmatch det! Hoppas verkligen att det ser bättre ut till VM-kvalet den 11
september mot Kazakstan, annars får nog Erik Hamrén se sig om efter ett nytt jobb...

Förhoppningsvis är Zlatan tillbaka i laget då efter den fotskada som Paris nya Eiffeltorn
ådrog sig förra helgen i den franska premiären av Ligue 1, där det blev 2-2 mot Lorient och
två mål från den långe svensken som direkt gjorde skäl för sitt mäktiga arvode.
Den franska ligan var först ut i fotbollseuropa men redan i morgon är det dags för både
Premier League och La Liga medan Serie A och Bundesliga väntar tills nästa helg igen.
I Superettan är det fortsatt tungt för TFF som åter hamnat i en rejäl formsvacka under
kvalstrecket och om man inte vinner mot Varberg på tisdag är risken stor för degradering.
Riktigt så illa är det inte för Gylle men efter 1-5 mot Gislöv undrar man lite till mans vart
gnistan att återvända till femman direkt efter degraderingen förra året, försvann någonstans…
Däremot verkar det som om Ulf Lundell har fått gnistan tillbaka efter sin mystiska sjukdom
och inställda vinterturné förra året. Den 26 oktober blir det turnépremiär i Västerås och
därefter ytterligare 20 spelningar med stopp i Malmö Konserthus den 18 november och med
avslutning på Cirkus i Stockholm den 21 december. Dessutom släpps en studioinspelad
dubbel-cd med namnet Rent Förbannat den 3 oktober och provsmak i form av singeln Är vi
lyckliga nu? redan i september. Lundell är förbannad igen, det känns jävligt tryggt faktiskt!
Förbannat bra kan man kort beskriva den norska tv-serien Lilyhammer med Steve Van
Zandt (Little Steven i Bruce Springsteens E-Street Band) i huvudrollen, som hade premiär på
SVT i måndagskväll. Den känns som en helt ologisk mix mellan Twin Peaks och… Pistvakt!
Däremot undrar man om det verkligen är 2012 när man kollar i tv-tablån för nästa vecka, då
det på måndag sänds både Dallas och Robinson i tv4…
Till sist: Sofia kan vara lugn, Prins Carl Philip har inte slagit någon ännu… och ändå har han
haft racinglicens och tävlat sen 2008!
Tre fantastiska brasilianska fotbollsspelare jag minns:
• Pelé – Vid VM i Mexiko 1970 var jag bara sju år och samlade på fotbollsbilder. Pelé
var kungen och han vann då sitt tredje VM. Världens bäste fotbollsspelare någonsin!
• Sócrates – Vid VM i Spanien 1982 var han lagkaptenen och härföraren som satte
straffar utan ansats. Den 4 december avled brasilianaren endast 57 år gammal
• Roberto Carlos – Frisparken i för-VM mot Frankrike 1997 skruvades runt muren,
antogs gå utanför, men gick stolpe in bakom en förundrad Barthez i Frankrikes mål!

The lucky seven! Spända It takes 2-finalister har startat nedräkningen…

