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Midsommarbuffén blev tidig i väntan på att regnvädret skulle upphöra och som tur var 
klarnade det upp lagom till att sill, lax, nypotatis, gräddfil, gräslök och en och annan snaps 
avverkats och den goda jordgubbstårtan stod på tur. Det ihop med avancerade lekar som 
krocket, dart och ringar samt en Music Quiz framtagen ur det digra arkivet, förgyllde kvällen! 
Under Midsommardagen gjorde det trista vädret ett mindre uppehåll men var på nytt 
tillbaka under söndagen med klar klass 1-varning för både vindar och nederbördsmängd. Kan 
tänka mig att söndagen blev som klippt och skuren för hyrfilm och pizza i många hem…  
Någon pizza blev det inte här på Lodvägen, däremot den blodigt underhållande actionfilmen 
I nationens intresse med Mikael Persbrandt i huvudrollen som Carl Hamilton. 
I USA har pizzan blivit politik och myndigheterna kräver nu att pizzeriorna informerar sina 
besökare om hur många kalorier det finns i varje pizza. Det kan ju bli lite problem eftersom 
man uppskattar att det finns ca 34 miljoner variationer på pizza att tillgå för de 309 miljoner 
amerikanerna som äter tre miljarder pizzor varje år! En kebabpizza innehåller ca 1 700 kcal! 
Pizzans hemland Italien besegrade överraskande nog maskinen Tyskland i EM-semifinalen i 
fotboll igår. Två mål av Super-Mario Balotelli i den första halvleken visade vägen och 
fortfarande har aldrig Tyskland besegrat Italien i en mästerskapsmatch! 
Redan i onsdags kväll blev de regerande mästarna Spanien finalklara efter en ovanligt seg 
tillställning mot Portugal där straffsparkar till sist fällde avgörandet. Barcelonas stjärna Cesc 
Fábregas satte Spaniens sista straff stolpe in medan Portugals Bruno Alves prickade ribban, 
snacka om små marginaler! Cristiano Ronaldo fick snopet nog inte ens lägga sin straff… 
I EM-finalen på söndag möts Spanien och Italien i en tvekamp där jag tror att den spanska 
armadan blir för svår för pastans hemland och att Spanien därmed blir historiskt genom att ta 
sin tredje titel i rad! Men å andra sidan… bollen är ju rund som vi vet! 
Veckans citat: - Såg att Ramadan gjorde mål för Trelleborg mot Hammarby, var det fasta 
situationer som avgjorde? Mats Olsson, krönikor i Expressen vitsar till det! 
Men roligare än så blev det tyvärr inte när Grimbergeffekten kom av sig efter en ordentlig 
snyting uppe i Degerfors där TFF förlorade den ack så viktiga streckmatchen med 1-2, efter 
en första halvlek med katastrofstämpel och ett rent för sent reduceringsmål av Fredrik Jensen. 
På söndag möter TFF sjundeplacerade Ljungskile SK på Vångavallen, en match på förhand 
som kanske var tänkt som förmatch till kvällens EM-final, men nu känns det inte riktigt så… 
Det var nog inte heller tänkt att det skulle bli förlust för Gylle efter ledning med 4-1 i paus 
mot Bosnien Hercegovina men efter 90 minuter stod det istället 4-5. Det är bara att bryta 
ihop och gå vidare, beskrev den alltid lika kloke tränaren Rickard Harletun det hela i veckan. 
Brutet ihop verkar delar av det svenska friidrottslandslaget också ha gjort lagom till 
Friidrotts-EM i Helsingfors där vi varken får se Susanna Kallur eller Carolina Klüft. Däremot 
visade Emma Gren fin form inför OS i London den 27 juli och tog en bronsmedalj i höjd! 
OS-hjälten Mats Sundin tog guld med Tre Kronor i Turin 2006 och valdes i veckan in i 
ishockeyns Hall of Fame som andra svensk någonsin efter Börje Salming. Mats har förutom 
OS-guldet 18 NHL-säsonger med 1 346 matcher, 564 mål och 785 assist samt tre VM-guld 
från 1991, 1992 och 1998 så han är väl värd den fantastiskt fina utmärkelsen! 
Evenemang som Fotbolls-EM, Friidrotts-EM och OS dominerar helt tv-tablån i sommar 
tillsammans med traditionella trotjänare som Morden i Midsomer, Lotta på Liseberg, Allsång 
på Skansen samt Ernst Kirchsteiger och Mat-Tina, men så länge jag bara slipper se det 
politiska eländet i Visby och Almedalsveckan som startar på söndag, så är jag enormt glad! 
Även Sommar Quiz på Dalabadets Restaurang är numera en tradition och i tisdags var det 
premiär för tredje sommaren där. Vinnare blev Ronald & Thania som efter en kupp med att 
välja Hip Hop som genre tog hem segern med 34 poäng, en poäng före lag Magnum 2… 



Skånsk musik fanns inte som tillval av de 38 genren, men det blir det alldeles tillräckligt av 
ändå när Music Quiz är åter på Tre Lyktor vid höstpremiären den 12 september! 
Då återkommer säkert en hel del av de artister som på lördag gästar Möllevallen i Skivarp, 
såsom Nisse Hellberg, Danne Stråhed och Anna Hertzman. Däremot ska jag göra vad som 
står i min makt för att hålla Björn Ranelid och hans Mirrrrrakel utanför quizen… 
Andra skåningar som gästar Sommarrock i Svedala den 12-14 juli är Dan Hylander, 
Amanda Jenssen, Amanda Fondell, Bonafide, Timbuktu, Perikles, Hasse Andersson och 
Joddla med Siv. Däremot uteblir gamla kultbandet WASP, till Svedalaslaktarens stora sorg 
sägs det… De ersätts istället av hårdrocksbandet Hammerfall. 
Vem som ersätter Tove Styrke på Palmfestivalen den 25 augusti återstår dock att se. Trean 
från Idol 2009 är utbränd och har ställt in hela sin sommarturné.  
Inställt för gott blev det när historikern och tv-personligheten Hans Villius gick ur tiden på 
Midsommarafton. Hans välbekanta berättarröst var så genomträngande att den även kunde få 
den mest ointresserade att få ett riktigt bra historiebetyg på 70-talet. Hans Villius blev 90 år. 
Till sist: Dagen innan Midsommarafton blev det Peter Svanslös efter några klipp med den 
berömda frisörsaxen! Ska bli intressant att se om Zlatan följer efter även den här gången… 
 
Tre personliga favoritspelare i Fotbolls-EM 2012: 

• Fábio Coentrão – Portugal – Real Madrids 24-årige offensive vänsterback fick vårt 
eget svenska stolpskott Mikael Lustig att se ut som en parkerad husvagn… 

• Andrea Pirlo – Italien – Precis som Antonín Panenka avgjorde EM-finalen 1976 för 
sitt Tjeckoslovakien, så chippade den 33-årige Pirlo snyggt in sin straff mot England! 

• Iker Casillas – Spanien – Att göra 100 landskamper för Spanien är stort, att vinna 100 
landskamper finns knappt på kartan. Kan bli Europamästare på söndag igen! 

 

 
 

Två utklädda och kärlekskranka rädisor lyckades fångas på bild under Midsommarafton efter 
smuttandet på Skåne Akvaviten i bakgrunden. Bilden ingår numera även i tävlingen  

1000 bilder av Trelleborg av fotograf Peter Löfqvist på Studio Blå. 
Se mer på: http://studiobla.se/trelleborg-till-1000/ 


