Trelleborg torsdagen den 18 juni
I morgon är det Midsommarafton och då ska det firas rejält med sill i alla dess färger och
sorter, nypotatis med dill, gräddfil, gräslök och snaps. Eftersom jag inte äter sill så får jag väl
ta igen det med att inmundiga desto fler snapsar. Dessutom blir dansen kring stången så
betydligt mycket roligare då! För vem i vill väl egentligen springa runt på gräsmattan och
sjunga Kou ack ack ack, kou ack ack ack, kou ack ack ack ack kaa, nej, just det!
Midsommarafton innebär även att vi nu nått sommarsolståndet och upplever årets kortaste
nätter innan det på nytt blir mörkare igen. Vad ni kanske inte visste var att Midsommarafton
fram till 1953 alltid inföll den 23 juni, men sedan 55 år tillbaka firar vi alltid midsommarafton
den tredje fredagen i juni månad.
Sommarvädret kom av sig helt efter att slagit nya värmerekord under april och början av
maj, och inte heller över midsommar utlovas det någon större bättring, det lär bli fuktigt.
Det är mycket fotboll på tv just nu. Federation Cup i Sydafrika slåss om tittarna med EM för
U-21-lag som går i Sverige. I EM blev Vitryssland i tisdags en munsbit för svenskarna som
till sist vann med hela 5-1. Glädjande att se Marcus Berg göra tre mål men matchens
behållning var ändå garanterat Gustav Svenssons kanon som borrade sig upp i krysset och
satta punkt för matchen. Det var längesen jag såg ett så klockrent kvalitetsmål! På
midsommarafton lär det dock bli tuffare när det blir italienskt på menyn. Vad jag dock inte
förstår är varför det heter U-21 när Sveriges trupp har 13 spelare av 23 som är äldre än 21…
Även Gylle AIF har i år en ung trupp och möter ikväll Örtofta för första gången i klubbens
62-åriga historia. Om man vinner så innebär detta en fjärdeplats (kvalplats) under
sommaruppehållet samtidigt som man lämnar en lucka ner till övriga fältet.
Inte mindre än 1 miljard kronor fick Real Madrid punga upp för den 24-årige Christiano
Ronaldo. Den spanska klubben storsatsar och har även fått klart med brasilianaren Kaka för
en spottstyver i sammanhanget, endast 720 miljoner kronor. Det kan jämföras med Ralf
Edström som 1973 såldes till PSV Eindhoven för det då svenska rekordet 500.000 kronor.
Pelé värderades dock lite högre än Edström, till ca 10 miljoner kronor. Gunnar Nordahl som
blev förste svenska proffsspelare gick för 135.000 kronor till Milan, men det var å andra sidan
1949. Nu väntar vi bara på att Zlatans övergång till FC Barcelona ska bli offentlig också.
Snopet nog blev det Pittsburgh som till sist tog hem Stanley Cup, trots 2-0 ledning och fördel
av hemmaplan i avgörande för Detroits svensklag. Men vem har tid att tänka på det, på
måndag startar den nya försäsongen med nya vinster och groteska troféer i potten.
It TAkes 2 kvalet avgjordes i lördags på Malmrossalen. Glädjande nog blev det nytt rekord
med hela 39 deltagande lag. Efter några timmars rättande stod det klart att vi kommer att ha
fyra helt nya finalister i år och dessutom är det även i år två kvinnor med. Frågan är väl bara
om någon av dem kommer att ha en chans mot tvåfaldiga mästarna Radio Active från Ystad.
Den 10 oktober arrangerar jag och min kompanjon Peter Löfqvist från Vavade.se
KulturKrock i Parken. I måndags träffade vi media och kunde presentera ett starkt startfält
med Jetset, Precious, Lovehandles, Turning Leaf och So What. Med tanke på att vi kommer
att ha gratis inträde så ger vi heller ingen trelleborgare chans att gnälla över biljettpriset.
Midsommarafton firar jag tillsammans med flickvän och vänner hemma hos Jonas och
Caroline. Skönt att veta att det är krypväg hem till Fjädervagnen…
Bäst just nu:
• Radio Active. En närradiokanal i Ystad och på Österlen, men också de två senaste
årens segrare i It TAkes 2. I år slaktade Calle och Niklas även sitt eget gamla
kvalrekord på 91 poäng av 100 med att sätta 92,5 poäng. Darra övriga finalister!
• Midsommarafton. En av sommarens stora höjdpunkter närmar sig.
• KulturKrock. Nu kör vi så det ryker fram till finalen den 10 oktober!

Peter & Peter i förgrunden som arrangörer och Trelleborgs rockelit strax bakom. Den 10
oktober spränger vi ljudvallen i Parken då det blir en riktig KulturKrock!

