Trelleborg torsdagen den 23 juni
Midsommarafton i morgon, en märklig känsla… För inte alls så länge sen så rök snön här
utanför och gjorde flytten vi var mitt uppe i fullständigt omöjlig. Som vanligt är det stora
mobbaredagen för oss som inte gillar sill, vi får istället försöka klara oss på det andra som
matbordet har att bjuda på av nypotatis, gräddfil, gräslök samt midsommarsnaps i alla dess
former, sorter och kulörter. Favoriten här är som vanligt en Skåne Akvavit! Eller två…
Fram till 1952 inföll midsommarafton alltid den 23 juni, alltså idag, men sen 1953 firar vi
alltid midsommar den tredje fredagen i juni månad. Norge har dock kvar det datumet.
Årets längsta dag, Sommarsolståndet, inföll redan i tisdags och varade 04.28 – 21.51.
Det blev ingen studentuppvaktning i år, men väl skolavslutning eftersom jag var Trelleborgs
Företagarklubbs representant att dela ut pris till de två UF-företag som gjort bäst insatser. På
30 år har förändringen i kyrkan blivit stor med Öppna lanskap och Sol vind och vatten som
nya visor, men klassiska Den sommartid nu kommer fanns i alla fall kvar på programmet.
Efter nästan sju månader av problem med dubbelseende har jag äntligen fått en diagnos,
vilken lyder Myastenia Gravis (MG), en muskelsjukdom som gör att ögonmusklerna inte dras
samman och som endast drabbar cirka 1 000 personer. Med en dos av 36 tabletter om dagen
och en dryg veckas behandling känns det som om det i alla fall är på rätt väg.
Med tanke på att det är en chans på tiotusen att drabbas av just MG så är det väl klart läge att
köpa Trisslotter, tippa V-75, Lotto och Stryktips nu. Chansen att vinna där är nog större!
Så var det klart med Music Quiz på Tre Lyktor även till hösten. Under fyra onsdagar med
start den 14 september blir det teman som 90- & 2000-tal, Intros och… hmm.
Men innan dess är det Sommarquiz och Sommarkryzz på Dalabadet, se affischen nedan…
Svandöden utanför Malmö påminner ruggigt nog om inledningen av Henning Mankells
Wallander-deckare Innan frosten, där någon håller bensin och sätter fyr på just svanar…
Att brinnande intresse kostar blev Ulf Borgström varse om i måndags med åtta års fängelse.
Att sätta fyr och vandalisera sin egen stad som fansen gjorde i Vancouver efter Stanley Cupförlusten mot Boston är nästan lika korkad som när raggarna var på den lokala drive-in
biografen och skar sönder sätena i bilen när de tyckte att filmen var för dålig…
Inte tomten men väl Stellan Skarsgård är far till alla barnen. Senast är det Bill Skarsgård som
har en av huvudrollerna i Ella Lemhagens nya film Kronjuvelerna, med premiär den 29 juni.
På söndag startar Fotbolls VM för damer i Tyskland. Sverige inleder mot Colombia på
tisdag och möter sen även Nordkorea och USA innan det blir allvar och kvartsfinalspel för
vårt svenska lag. För det blir det väl… Inga fler fiaskon nu tack!
Det var tydligen inte så bra att media hissade TFF efter vinsten mot Elfsborg i mitten av maj.
Sedan dess har man radat upp tre raka förluster och återfinns just nu på tolfte plats, farligt
nära kval- och nedflyttningsstrecken. Ikväll väntar dessutom serieledande Helsingborgs IF på
Olympia och redan på söndag tar man emot AIK på Vångavallen.
Även Gylle ligger farligt nära samma streck efter 0-1 förlusten mot Näset och ikväll väntar en
ny tuff uppgift på bortaplan mot Rydsgård, som hittills vunnit tio av elva matcher…
The Big Man blev aldrig bra igen... Tillståndet efter den stroke som drabbade Clarence
Clemons, saxofonist i Bruce Springsteens E-Street Band, förra söndagen förvärrades under
lördagen och han somnade stilla in, sörjd och saknad av en hel rockvärld. RIP Clarence!
Även musiker som Andrew Gold och Gustaf Kjellvander avled den senaste veckan…
Till sist vill jag även skicka en tanke till Danne vars Malin så tragiskt gick bort i tisdags.
Tre klassiska saxofoninsatser från Clarence Clemons på Bruce Springsteen-låtar:
• Jungleland – Sista men även mäktigaste spåret på Born to run 1975.
• Badlands – Inledningslåten på Darkness on the edge of town 1978.
• Sherry Darling – Inledning med sax på ett sprudlande spår från The River 1980 .

För att råda bot på ångesten i avsaknaden av Music Quiz på Tre Lyktor så kan alla quizälskare
nu boka in Sommarquiz och Sommarkryzz på Dalabadets Restaurang den 5 och 19 juli. Redan
nu är stora delar av borden bokade så vänta inte för länge…
Design: Nathalie Fellebro

