
Trelleborg fredagen den 8 juli 
 
Jättehagel, kaskadregn med 150 mm samt drygt 5 300 blixtnedslag under bara några 
timmar. Det var den verklighet som mötte oss när Köpenhamn i lördags kväll förvandlades till 
en katastrofplats. Tivoli fick utrymmas eftersom åkattraktionerna riskerade bli strömförande, 
restauranger tvingades stänga efter att toaletterna förvandlats till fontäner och sundstågen 
ställdes in då spårväxlarna hamnade under vatten. Inget drömscenario för en huvudstad en 
lördag i juli månad och absolut inget man önskar sig när man bara ska åka Öresund runt… 
Trelleborg fick bara 30 mm, men det mesta av det föll typiskt nog strax efter att Kim Larsen 
äntrat Stadsparksscenen. De nästan 3 000 i publiken fick dock uppleva Nationalteatern under 
torra former, men då har jag inte räknat in de gratislyssnare som fyllde Stortorget med sina 
picknickkorgar och bekväma fällstolar. Trelleborgarna förnekar sig ju aldrig… 
Även Roskildefestivalen drabbades av regnet som förvandlade festivalområdet till en stor 
gyttjepöl. Dessutom drabbades festivalen på nytt av en tragedi då en tysk kvinna dödsstörtade 
från ett torn med en linbana 30 meter upp. Med tanke på alkoholkonsumtionen på festivalen 
så känns det oerhört korkat att ta upp folk på något som överstiger mer än två meter… 
Svedala når inte samma höjder med Sommarrock nästa helg men bjuder ändå på namn som 
The Ark, Wilmer X, Mustasch, Poodles, Melody Club, Electric Boys och… The Boppers! 
Från Ullevi i Göteborg direktsände SVT i söndags hårdrocksfestivalen med The Big 4, 
Metallica, Anthrax, Slayer och Megadeath, de fyra största banden inom trashmetal. Själv 
tyckte jag det var overkill och såg bara en stund av Metallica, det kändes som det räckte… 
I tisdags missade jag Allsång på Skansen med flit. Jag tål helt enkelt inte Håkan Hellström! 
Siw Malmkvist kunde inte uttryckt det bättre: - Det är bara ett jäkla liv och du måste ha 
fantasi för att kunna höra vad han sjunger. Jag skrattade hela vägen till stranden! 
I onsdags höll jag årets Sommarquiz på den fullsatta restaurangen på Dalabadet. Vinnare blev  
Kent Svanström och Per Saurow som segrade med en halv poäng över den annars så 
oövervinnlige Niklas Månsson ihop med Jan-Inge Svensson. Tisdagen den 19 juli avslutas 
gästspelet på Dalabadet med ett Sommarkryzz, välkomna då! 
På tal om quiz så är den radioprofil, som sen förra helgen står misstänkt för att ha sexuellt 
förgripit sig på en minderårig, inte någon tidigare konferencier på It takes 2, trots ryktena… 
Svensk sommar innebär inte bara Allsång på Skansen, Lotta på Liseberg, Sommar med 
Ernst, och Morden i Midsomer i tv-tablån. Man har även den goda smaken att reprisera såväl 
Nile City, Hipp Hipp, c/o Segemyhr som Johan Falk och Solsidan. På 5:an ikväll sänder man 
dessutom de kultförklarade avsnitten av CSI som är regisserade av Quentin Tarantino. 
Svensk sommar brukar även förknippas med VM 1994 då Sverige grävde brons i USA. 
2011 kan bli de svenska damernas år som överraskande vann sin grupp efter 2-1 mot USA i 
onsdags. Kvällens kyligaste var definitivt Lisa Dahlkvist som iskallt satte sin straff till 1-0. 
Australien väntar nu lite otippat i kvartsfinal på lördag. Vinner man den är dock risken klart 
överhängande att de imponerande tyskorna sen sätter stopp för de svenska finaldrömmarna… 
TFF parkerar på en vinglig kvalplats efter att ha inkasserat den sjätte raka förlusten mot 
Kalmar FF, när det är halvtid i Allsvenskan. Dock endast en ribbträff ifrån poäng på omöjliga 
Guldfågelarena efter en utvisning av Kalmars målvakt, men närmare än 2-3 kom man inte. 
Nytt möte med Kalmar blir det redan i morgon kl.18.00 på Vångavallen inför max 1 500 pers. 
Ikväll firar vi min Helene som fyllde vinylsingel i onsdags! ♥♥♫♪♥♥[ ̲̅̅H][ ̲̅̅U]R][ ̲̅̅R][ ̲̅̅A[ ̲̅̅!]♥♥♫♪ 
Sen blir det även ett kortare avbrott för fredagskrönikan eftersom det är semestertider… 
 
Tre klassiska regnlåtar att nynna på en regnig kväll i Köpenhamn: 

• Singin’ in the rain – Spelades in redan 1929, med i filmen med samma namn 1952. 
• Regniga natt – Hit för Anna-Lena Löfgren 1962, hon själv avled i maj förra året. 
• Raindrops keep falling on my head – Jättehit för BJ Thomas 1969 som gav en Oscar. 



 
 

Vuxna män som leker med tåg… nä inte riktigt. En Krona har ett uppdrag av kund att bygga 
en järnvägsmodell som ska visa företagets arbete i befintlig järnvägsmiljö. För assistans har 
Fredrik Winge B.S.c. (bilden) anlitats som konsult. Själva modellarbetet ska vara klart till 

Nordic Rail som hålls på Elmia i Jönköping den 4-6 oktober… 
 

 


