
Trelleborg fredagen den 9 april 
 
Efter den längsta och hårdaste vintern i mannaminne så har våren och solen äntligen hittat 
tillbaka hit. Behöver jag tillägga att vi verkligen har längtat efter dem båda!!! 
Är verkligen Schlager större än Rock i Trelleborg? Schlagertemat i mars drog nämligen 
något mer tävlande än vad rocktemat gjorde i onsdags, när det på nytt var Music Quiz på Tre 
Lyktor. Eller så var det kanske IFK Trelleborg Handbolls kvalmatch mot Irsta (IFK-vinst med 
38-19!) som stal lite deltagare. Hmm, som rockare väljer jag nog att tro på det sistnämnda…  
Vinnare blev lag Båbbisåxx som hade hela 85 poäng av 90 möjliga! Och jodå… det var 
Niklas Månsson från Radio Active som var en av Båbbisåxxarna. Niklas har nu skrapat hem 
två troféer medan Thomas Lagerholm har tre!  
Laddade ner en märklig platta i veckan 
med en grupp som faktiskt kallar sig för 
Trelleborg! De få och vaga uppgifter som 
överhuvudtaget har gått att få fram berättar 
att det är ett ryskt band från St. Petersburg.  
Gruppens namn kommer från ett danskt 
slott (Ok…) som byggdes omkring år 1000 
av Konung Svein. Bandets stil är epic-
viking-kamp-metal med inslag av humppa 
och med texter baserade på skandinavisk 
mytologi och historia. Njord – är Gud av 
hav och vind i den skandinaviska 
mytologin och här äger berättelserna i de 
flesta av albumets låtar rum.  
Det är ett hårt liv att vara artist! Fråga Iggy Pop som nu slutar med stagediving eftersom 
ingen längre tar emot honom när han hoppar…  
TFF var närmast segern i annandagsmatchen mot HIF, men närmare än ett rungande 
stolpskott från Magnus Anderssons bössa kom inget av lagen. Fredrik Jensen var skadad men 
han är tillbaka på måndag då TFF möter Djurgården på Stockholms Stadion. 
En flytande arena som TFF:s nya hemmaplan… Undrar hur många som gick på den luringen 
i Trelleborgs Allehanda den 1 april? Jag tycker nog att spelet är tillräckligt böljande ändå! 
Fotbollskanalen punkt se skriver: Efter 0-1 förlusten mot Örebro på Råsunda får AIK 
kanske satsa på 2TORSK10 istället för fjolårets 2LAX9. Ha ha ha! 
Jag har sagt det förut men det tål att sägas igen, Lionel Messi är världens just nu bäste 
fotbollsspelare! Med fyra mål sänkte han i tisdags Arsenal i kvartsfinalreturen i Champions 
League och slutresultatet 4-1 (6-3 sammanlagt). Arsène Wenger som är Arsenals tränare hade 
bara en kommentar om Messi; - Han är som ett tv-spel! 
Annars var det faktiskt Ibrahimovic som med sina två mål på Emirates Stadium grundlade 
semifinalplatsen. Tänk att det kanske var straffen, som Messi skänkte till Zlatan i slutet av 
matchen mot Zaragoza, som blev den positiva vändningen för svenskens del. Det gör Messi 
om möjligt än större! Nu väntar ett ovisst dubbelmöte mot Inter i semifinalen, men innan dess 
är det dags för El Clasico mot ärkerivalerna Real Madrid, och det är redan i morgon kväll! 
På tisdag är det seriepremiär. Gylle möter Skurup (hemma) på konstgräset i Anderslöv. 
Förre Europamästaren i boxning, Anders Lillen Eklund, blev bara 52 år. R.I.P. 
 
Veckans rocknollor: 

• Katrina Leskanich – känd som Katrina i Katrina & the Waves blir 50 år i morgon. 
• Herbie Hancock – Jazz- och rocklegendar som fyller 70 år på måndag!. 
• David Cassidy – 70-talsidolen fyller 60 år, även han på måndag. 



 
 

   Vinnarlaget Båbbisåxx tar emot 1:a priset av tävlingsledaren i 
   onsdagens Music Quiz på Tre Lyktor med tema Rock! 
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