
Trelleborg fredagen den 9 oktober 
 
Onsdagens Music Quiz på Tre Lyktor var en resa rakt in i 70-talet, något som roade en hel 
del tävlingssugna. Premiärvinnare blev Nils Persson som normalt sett är en av medlemmarna i 
duon Blue for 2. Nils har även varit med om att vinna It TAkes 2 premiäråret 2005 och har 
dessutom varit med i samtliga finaler sen dess. Snacka om luttrad vinnare… 
Kvällens låt måste ha varit Man borde tjacka spikskor (och listigt dra iväg) med Blomman. 
Säga vad man vill om Facebook men den är i alla fall väldigt bra att promota event på! 
Matchen mellan Djurgården och TFF slutade 0-0 och det sa också det mesta om den… 
Den 1 november avgörs Allsvenskan, då möts IFK Göteborg och AIK i den sista omgången! 
Men först är det VM-kval mellan Danmark och Sverige och på lördag är det inte liv eller död 
som det gäller, det är mycket viktigare än så! Nu hade vi behövt den berömda danskdödaren 
från tv-serien N.P. Möller på 70-talet, Jan Malmsjö kom tillbaka – allt är förlåtet!  
Henke kan bli Sveriges äldsta utespelare genom tiderna i morgon, och även äldsta målskytt..! 
I morgon är det dags för årets stora kulturella händelse i Trelleborg! KulturKrock i Parken 
som naturligtvis även visar fotbollsmatchen på storbild! Fotboll är kultur, det har jag bestämt 
och Peter Löfqvist höll med… lite.  
Förutom fotboll uppträder rockeliten i Trelleborg med Precious, Jetset, Lovehandles, 
Turning Leaf och So What. Till det lägger vi Kristofer & Freddy, Fashion Roadkillers och 
Anders Norman som support och sen kryddar vi med The Art of rock & roll II där Jan ”Rock-
Ola” Olofsson är speciellt inbjuden som gäst. 16.00 klipper Ulf Bingsgård bandet! 
Ännu mer krock blir det när Gylle spelar kval i morgon på Stadion mot Kvidinge kl.14.00. 
FC Trelleborg har chansen att spela i division 2 nästa år om man lyckas besegra Nike.  
Legendaren Benny Mårtensson är tillbaka som tränare i Ö.Torp. Visst är oddsen låga på att 
52-åringen även kommer att spela när det väl blir vår och gräsunderlag! Forza Benny! 
Såg 10 minuter på Svenska Hollywoodfruar i måndagskväll, sen orkade jag inte mer! Vem 
kan säga att Ankpladder är Bjuv musik och var fasen är fågelinfluensan när man behöver den? 
Carolina Gynning har skrivit en bok! Visste faktiskt inte att hon kunde hela alfabetet! 
Oktoberfesten på Stationen, arrangerad av Musikens Vänner, blev en publikmässig succé. 
Nästan fullsatt båda dagarna med massor av skummande ölstop och tyrolermusik. Maten med 
wurst, sauerkraut och apfelstrudel var en klar besvikelse, men vi slapp pommes i alla fall… 
Musikens Ovänner då… Det måste ju bara vara Håkan Hellström!! 
Enligt en enkät vill 64 % av svenskarna se Astrid Lindgren som postum mottagare för 
Nobelpriset i litteratur, men det blev inte så – i år heller. Priset gick istället till Herta Müller… 
Låten Järnvägsspår som inleder Lars Winnerbäcks nya platta var perfekt att starta bilresan 
med till Jönköping och Nordic Rail på Elmia i måndags morse. Snacka om rätt spår! 
Kiss nya platta Sonic Boom låter oförskämt fräsch! Paul Stanley (57) och Gene Simmons 
(60) rockar fortfarande! Men visst är låttexten “If it´s too loud, you´re too old” på låten Hot 
and Cold snodd från… just det, Lovehandles!  
Den 31 oktober har jag varit DJ i inte mindre än 27 år. Clabbe är dock klart värre och i 
lördags drog han igång en ny omgång av Rakt över disc! Han är dessutom 63 bast… 
I indrivningsbranschen finns det säkert mycket jobb efter kriser och konjunkturnedgångar. 
Funderar lite på att starta ett nytt bolag. Vad sägs om Kronafogden!? 
John Lennon skulle idag ha fyllt 69 år om han inte skjutits ner den 8 december 1980, endast 
40 år gammal. Jag spelar Norweigan Wood från den remastrerade Beatlesplattan Rubber Soul. 
 
Bäst just nu:  

• Kent – Töntarna. Ny singel från kommande albumet Röd som släpps den 6 november. 
• Peter LeMarc – Klassiker. Hade glömt vilken underbar låtskatt LeMarc sitter på! 
• Lasse Granqvist. Sveriges bästa fotbollskommentator! Numera på Canal Plus. 



 
 
Tre Lyktor bjöd i veckan på världspremiär för Music Quiz och i just premiären var det  
70-tals tema som gällde för de tävlingssugna… 
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