
Trelleborg fredagen den 17 juni 
 
Nu när det bara är en vecka kvar till Midsommarafton väntar vi fortfarande på att det riktigt 
varma sommarvädret ska hitta hit. 18-20 grader är definitivt INTE optimalt för årstiden… 
Den senaste veckan har det varit utsläpp för studenterna i grannkommunerna men det är först 
idag som den stora studentdagen i Trelleborg inträffar. Efter en blöt vecka såväl invärtes som 
utvärtes med spex och galenskap står de ikväll på trappan och skrålar Sjung om studentens… 
Så kom han då till sist, rockikonen Ozzy Osbourne äntrade scenen på Sweden Rock Festival 
sent i lördags kväll som årets sista artist och gav publiken vad de ville ha. En clown som 
kostade sju miljoner kronor, som hoppade upp och ner, sprutade ner de främsta raderna med 
en skumsläckare och drog sina hits som Bark at the moon, Mr Crowley och Crazy train.        
Ozzy och hans stab landade på Kristianstad flyplats i privatjet bara några timmar innan sitt 
uppträde. Annat var det för Rob Zombie och Joan Jett som tidigare under festivalen hamnade 
i Norge och Kristiansand istället för Norje Boke och Kristianstad… 
Den 69-årige saxofonisten och medlemmen av Bruce Springsteens E-Street Band, Clarence 
Clemons, drabbades av en stroke i söndags kväll. Läget sägs vara allvarligt men stabilt. 
I tisdags presenterade Sveriges Radio samtliga av årets Sommarpratare i P1. Bland de mest 
intressanta hittar jag Henke Larsson, Patrik Sjöberg, Bengt Palmers, September, Jonas 
Jonasson (författaren till 100-åringen…) samt Sven Nylander som ska förklara kokainet 2006.  
Sommar betyder också kanalkrig mellan Sveriges Television och Tv4 gällande artister till 
Allsång på Skansen respektive Lotta på Liseberg. Redan på måndag drar Liseberg igång 
medan Skansen har premiär först nästa tisdag med Måns Zelmerlöw som ny allsångsledare. 
TFF hade 2-2 och den ena poängen mot Örebro när matchen visade 90 gångna minuter, men 
orkade inte hålla dem stången och förlorade på övertid med 2-4. TFF som aldrig vunnit över 
Örebro på Bern Arena gjorde annars en bra andra halvlek och tog upp ett tvåmålsunderläge.  
Canal Plus styr spelprogrammet med järnhand vilket innebär att TFF möter Häcken i morgon 
lördag kl.18.00. Som om inte Trelleborg hade problem nog med att få publiken att komma…  
Tom Prahl fick förra veckan Canal Plus utmärkelse som Allsvenskans bäste tränare av sina 
tränarkollegor. Det var lite oväntat, men jag är väldigt glad för den, menade han själv. 
Malmö FF:s nye tränare Rickard Norling öppnade sin tränarsejour med att förlora mot sitt 
gamla lag AIK med 0-2 på Råsunda. Inte konstigt att AIK-fansen fortfarande älskar honom… 
Gylle krossade däremot IFK Ystad i måndags kväll med hela 6-2 efter storspel. På söndag 
har man säsongens kanske tuffaste match då man möter serieledarna Näset i Höllviken, ett 
Näset som bara tappat två poäng under våren och som har 44-12 i målskillnad på tio matcher. 
Ingen rast och ingen ro, sen väntar Rydsgård på torsdag på bortaplan innan det är sommarlov. 
Vancouver Canucks med bröderna Henrik och Daniel Sedin förlorade den sjunde och 
avgörande finalen mot Boston Bruins med hela 0-4. Nästa chans dröjer ytterligare ett år… 
Mini Cooper lanserar sin nya bil med att man ska få den levererad av Thorsten Flinck. Är 
det någon som verkligen tror att den mannen är kapabel till bilkörning? 
På måndag faller domen i Hovrätten mot den misstänkte gryningspyromanen Ulf Borgström. 
Åklagaren yrkar på tio års fängelse för Borgström som själv anser sig vara oskyldigt dömd. 
Men han är kanske bara utbränd efter 20 års hårt arbete med att få tag i tändstickor. 
Veckans Rubrik: Aftonbladet tisdagen den 14 juni: Död man har obducerats. Jag som var 
övertygad om att man bara gjorde obduktioner på levande människor… 
Nästa krönika kommer redan på torsdag eftersom det är Midsommarafton på fredag! 
 
Tre låtar speciellt till veckans händelser: 

• Boston – More than a feeling (1976) Boston Bruins firar vinsten av Stanley Cup! 
• Bibi Johns – Leka med elden (1962) Kräv tio år fängelse till gryningspyromanen! 
• Jahn Teigen – Bli bra igjen (1982) Bli bra igen käre Clarence Clemons! 



 

 
 
För första gången i mitt liv är jag ägare till en helt ny cykel som jag fick i födelsedagspresent 

av Helene förra tisdagen, och naturligtvis är det en Monark som Krona har fått! 
… och jo det blev som synes till sist ändå en tröja från Dressmanns Rolling Stones-kollektion, 

trots det eviga dissandet av deras samarbete, grrrr… 
 
 


