
Trelleborg fredagen den 30 december 
 
Det är den näst sista dagen på 2011 – ett år fyllt av katastrofer och vansinnesdåd men även av 
befrielser, glädje och bragder! En Krona summerar det gångna året i en späckad årskrönika och 
önskar alla sina trogna läsare ett Gott Nytt År, vi ses igen under 2012! 
 
Årets Vansinnesdåd: Den 22 juli utförde den 32-årige högerextremisten Anders Behring Breivik ett 
bombdåd i Oslo och en massaker på Utöya. En ensam galnings verk kostade 77 människor livet och 
fick Mattias Flink att likna en svärmorsdröm!  
Årets Katastrof: Det femte värsta jordskalvet sen 1900-talets start mätte över nio på richterskalan och 
orsakade den 11 mars en tsunami med 40 meter höga vågor som sköljde in över Japans kust. 
Jordbävningen gav även partiella härdsmältor i kärnkraftverket i Fukushima, över 20 000 människor 
omkom och oerhörda materiella skador orsakades i området.  
Årets Befrielser: Arabvåren startade med att en grönsakshandlare satte eld på sig själva i Tunisien 
fortsatte sen med kravaller i Egypten. Därefter stod diktaturen Libyen på tur och den 20 oktober 
avrättades Muammar Khadaffi av sitt eget folk, efter 41 vidriga år vid makten. Dessutom sköts Al-
qaida ledaren Usama Bin Ladin till döds den 2 maj och Nordkoreas ledare Kim Jong-Il avled strax 
innan jul, allt dock till gagn för en bättre värld inför 2012. Då står förhoppningsvis Syrien på tur… 
Årets Fattighus: Greklands katastrofekonomi satte Eurons framtid på spel.  
Årets Räntebluff: De svenska bankerna var snabba på att höja boräntorna när Riksbanken höjde 
reporäntan, men det var aldrig tvärtom, då nöjde man sig med att sänka… sparräntan! 
Årets Vårdföretag: De anställda på vårdföretaget Carema tävlade om hur mycket man kunde spara in 
på de äldre och ordet vanvård fick ett nytt ansikte med citatet I hope I die before I get old! 
Årets Vinterväder: Efter en sällsynt vit jul höll vintervädret i sig med snö och extrem kyla långt in i 
april och skapade även stora problem i infrastrukturen, främst gällande tågtrafiken. 
Årets Sommarväder: Blev det blötaste i mannaminne där det i princip regnade dagligen. Det var 
dock inte värre än i Bangkok som totalt dränktes i regnmassorna. 
Årets Höstväder: Stormarna avlöste varandra när både snön och kylan lyste med sin frånvaro.  
Årets Blåsväder: Även hos Kungen stormade det rejält, men av helt andra orsaker. Trots vi vände 
blad så blev det bara mer om strippklubbar och kaffeflickor. Men Kungen mindes inte att han hade 
varit på strippklubb någon gång och… det man inte minns har ju heller aldrig hänt! Neee-eeej! 
Årets Kompis: Anders Lettström, barndomsvän till vår monark Carl XVI Gustaf, försökte tysta källor 
och hindra spridningen av olämpliga bilder genom sina kontakter i den kriminella världen. Kungen 
tackade för hjälpen genom att radera Lettström som vän på Facebook.  
Årets Bilder: De påstådda bilderna på i komprometterande situationer ihop med lättklädda damer 
visade sig dock bara vara dåliga montage med en inklippt bild på Kungen från 1976. 
Årets Hovnarr: Blev således de fejkade bildernas skapare, den kriminelle Mille Markovic. 
Årets Bulle: Förra årets möjliga bulle blev verklighet i det Kungliga Hovbageriet och nu inväntar vi 
nedkomsten av nästa års prins eller prinsessa! 
Årets Larm: Mona Sahlins överfallslarm ljöd och polisen rykte ut för att leta efter Sahlin-mannen. 
Men då hade Carl Bildt redan gått hem och ätit upp flätbiten han haft med sig… 
Årets Dumbo: När Mona lämnat posten som Socialdemokraternas ledare tillträdde Håkan Juholt. Han 
kom in som en frisk vind men kraschlandade ganska snart i en röd röra av ersättningar för dubbla 
boenden och svarta pengar. Kulbo blev därmed Dumbo och Sossarna noterade tidernas bottenrekord. 
Årets Skrotbil: Saab gick efter många om och men i konkurs med både muller och bång! 
Årets Bil 1: Jag hämtade ut min nya Honda Civic 1,8 limited edition av 2011-års modell i maj! 
Årets Bil 2: Samma vecka köpte en kompis till mig en Ferrari 458 Italia med en V8-motor på 4,5 
liter och 570 hk. Den enda trösten var att modellen bara var 2010-års… 
Årets Kapitulation 1: Dressmann och Rolling Stones gick samman och jag var såå negativ från 
början, men några av tröjorna var ju ganska snygga ändå… och även kallingarna! 
Årets Kapitulation 2: Mitt spott och spe haglade även över Spotify, alla deras svarta hål och saknade 
artister och låtar, men som komplement var det inte dumt alls upptäckte jag! 
Årets Filmer: Inception, Salt, Wall Street II – Money never sleeps, Up in the air, Jägarna 2, 
Svinalängorna och Baksmällan 2.  



Årets Tv-reklam: AMF-pension där Thomas Ravelli och Kennet Andersson är på tågluffning till 
Barcelona 2041 är lysande! Men… har någon tänkt på att Ravelli faktiskt är 82 år då… 
Årets Tv-program: Så mycket bättre, Mästarnas mästare och På spåret – precis som 2010! 
Årets Tv-serier: Solsidan – andra säsongen, Pan Am, Hawaii 5-0, House, Two and a half men och 
Starke man. Men… Gustafsson tre trappor var inte ens nära! 
Årets Kriminaldrama: Den danska serien Den som dräper med Laura Bach var alldeles lysande och 
detsamma var de sex nyinspelade avsnitten av den svenska serien Irene Huss. 
Årets Radiopratare: Magnus Uggla ledde Uggla i P4 på fredagarna så bra att han borde sluta som 
musiker. Han har ändå inte gjort en riktigt bra platta sen 1978! 
Årets Floppar: Tredje säsongen av Hiphipp och uttjatade Parlamentet. 
Årets Idol: 17-åriga Amanda Fondell tog oss alla med storm och blev den sista segraren i Idol. 
Årets Allsångsledare: Den redan folkkäre Måns Zelmerlöw tog över efter Anders Lundin och gjorde 
det med bravur! Allsång på Skansen blev med ens lite fräschare och mycket trevligare! 
Årets Folkkär: E-Type och Timbuktu blev det genom Så mycket bättre, Dan Ekborg och Niklas 
Strömstedt genom Stjärnorna på slottet och Kenny Bräck genom Mästarnas Mästare. 
Årets Stolpskott: Christer Sjögren gjorde en cover på Lady Gagas hit Bad romance och en parodi på 
sig själv när han uppträdde i Sommarkrysset på Gröna Lund.  
Årets Mediahora: Björn Ranelid är prenumerant av denna titel på heltid! 
Årets Schlager: Azerbadzjan vann visserligen ESC men Eric Saade fick Sveriges bästa placering sen 
Charlotte Nilsson vann 1999 och slutade på en hedrande tredjeplats med sin låt Popular. 
Årets Plattor: Eldkvarn – De berömdas aveny, Sophie Zelmani – Soul, Björn Skifs – Break the spell, 
Coldplay – Mylo Xyloto, Dan Hylander – Den försenade mannen, Veronica Maggio – Satan i gatan. 
Årets Låtar: Laleh – Just nu, Adele – Someone like you och Nicke Borg – Leaving home 
Årets Retro: Pink Floyd-boxen Dark side of the moon och Eldkvarn-boxen Stans bästa band. 
Årets Comeback: Helt plötsligt stod hela Triad på Skansenscenen och sjöng Tänd ett ljus! Extra kul 
var det att Lasse Lindbom och jag sjöng samma låt ihop bara elva dagar senare… 
Årets Turné: Ulf Lundell myntade en gång uttrycket En inställd spelning är också en spelning. Under 
våren ställde han in en hel turné för att han var utarbetad. Men bråka med Kivik Art Center angående 
det 18 meter höga tornet, det orkade han minsann!  
Årets Ulf Lundell: Megastjärnan Rihanna ställde in i Malmö, åkte till Stockolm och uppträdde och 
ställde sen in igen på nytt. Inte bra att ha sådana problem redan vid 23-års ålder… 
Årets 27-åring: Den 23 juli blev tyvärr Amy Winehouse ny medlem i den så föga glamorösa klubben 
The Forever 27 där Jones, Hendrix, Joplin, Morrison och Cobain redan fanns. 
Årets Musiktidning: Svenska Rock & Roll och Sweden Rock Magazine visade att man ville ta upp 
kampen med engelska Classic Rock som annars varit helt outstanding!  
Årets It takes 2: Lasse Lindbom var gästartist under den sjunde finalen och trots att tältet än en gång 
blivit större så fylldes det på nytt med härligt goa människor strax innan starten klockan tre.  
Årets Segrare: Vinnare blev på nytt Niklas och Lasse och just Niklas tog sin femte raka inteckning. 
Årets Quiz: Vid sidan om It takes 2 har Music Quiz etablerat sig ordentligt och succén fortsatte på ett 
välfyllt Tre Lyktor under hela året med olika musikteman. 
Årets Möten: Jag fick träffa Thomas Fogdö, Robert Prytz, Janne Bark, Mats Magnusson, Malena 
Ernman, Lenny Norman och Lasse Lindbom under året och hade trevliga pratstunder med dem alla. 
Årets Upplevelse: Vi anlände till Hurghada i Egypten den 25 januari, samma dag som 
demonstrationerna mot Mubarakregimen startade på Befrielsetorget i Kairo. Efter en vecka stängde 
resebolagen dörren till Egypten för resten av säsongen, så vi hade verkligen tur.  
Årets Kändismöte: Under resan fick vi även träffa Tutankhamun i Konungarnas dal utanför Luxor. 
Han hade varit död i nästan 3 350 år så det var inte konstigt att han såg lite sliten ut… 
Årets Charterresa: Gick till Aya Napa på Cypern under en fantastisk vecka i september för hela 
familjen Löw-Kronström för att försöka rädda det som kundes av sol och sommar… 
Årets Huvudstad: En weekend i kärlekens huvudstad Paris gav både Årets Höjdare och Årets 
Förlovning med Heléne vid foten av Eiffeltornet den 14 maj!  
Årets Bröllop: Prins William och Kate Middleton får ursäkta, men det var den 28 maj när mina 
vänner Bert & Sussie gifte sig på Öland och hade ett jättemysigt sommarbröllop med fest på 
Borgholms Slottsruin, där jag själv hade äran att vara toastmaster. 



Årets Retrofest: Jag startade min DJ-karriär på just Bunnies 1982 så det var fantastiskt kul att få 
vända plattor på Bunnies Christmas Party, drygt 29 år efter min allra första spelning! 
Årets Självbiografi 1: Jag är Zlatan Ibrahimovic såldes i över 50 000 ex och blev en av 2000-talets 
bästa klasskildringar sedd genom Zlatans ögon och med hjälp av David Lagerkrantz penna. 
Årets Självbiografi 2: Patrik Sjöbergs självbiografi Det du inte såg skakade om hela Idrotts-Sverige 
och gav upprättelse till alla som en gång blivit sexuellt utnyttjade som barn.  
Årets Självbiografi 3: Keith Richards Life kändes däremot mest pompös och glorifierade både honom 
själv och knarkmissbruket. Med tanke på vad han bör minnas så var det dessutom många sidor… 
Årets Bygdebok: Vismarlöv – byn och människorna av Morgan Levin som jag under året hjälpte till 
att ta fram, blev så bra som vi bara hade vågat hoppas på och har snart nått 1 000 ex i försäljning. 
Årets Pristagare: Tomas Transtömer fick Nobelpriset i litteratur. Äntligen, utbrast en del…   
 Årets Jubilarer 1: Hasse Alfredson, Anita Ekberg och Jan Troell fyllde 80 år. Bob Dylan, Jon Lord 
(Deep Purple) och Charlie Watts (Rolling Stones) fyllde 70. Chris Rea, Phil Collins, Chrissie Hynde 
(Pretenders), David Coverdale, Sting, John Mellencamp och Stellan Skarsgård fyllde 60. Dessutom 
fyllde Hard Rock Café 40 och musikkanalen MTV 30 år under året som gick. 
Årets Jubilarer 2: Kristian Berg och Gert Friberg fyllde båda 50 och firade det med trevliga fester. 
Gun o Willy (min mor o far) firade dessutom Guldbröllop den 1 april!  
Årets Frånfälle 1: Gerry Rafferty, Assar Rönnlund, Lena Nyman, Gary Moore, John Barry, Laila 
Westersund, Lasse Eriksson, Elizabeth Taylor, Jan Svanlund, Ragnar Rock Ragge Nygren, Leif 
Burken Björklund, Annalisa Ericson, Ricky Bruch, Clarence Clemons, Andrew Gold, Peter Falk, 
Gustaf Kjellvander, Sven Plex Petersson, James (Zeb Macahan) Arness, Amy Winehouse, Sif Ruud, 
Jerry Leiber, Nick Ashford, Gunn Hägglund, Stefan Liv, Gaby Stenberg, Sven Tumba, Steve Jobs, 
Ingvar Wixell, Henning Sjöström, Kjell Johansson, Sickan Carlson, Joe Frazier, Socrates och Lasse 
Brandeby lämnade alla oss under 2011. Dessutom omkom Per Oscarsson i en brand nyårsafton 2010. 
Årets Frånfälle 2: Jag kände inte Malin Cammerö närmare men hennes bortgång i våras berörde oss 
alla som på något sätt kände hennes pojkvän Danne Jönsson… 
Årets Rykte: Strax innan jul gick det rykte om att även Jon Bon Jovi var död. Det visade sig att det 
var falskt, men där går ju fler tåg som någon ironiker sa… 
Årets Minnen: Det var i år 40 år sen Jim Morrison dog av en överdos i Paris, 30 år sen Bob Marley 
avled i cancer och 20 år sen Freddie Mercury avled i sviterna av aids. 
Årets Sorti 1: Peter Forsberg gjorde comeback i NHL och Colorado Avalanche, men foten höll bara 
två matcher och det blev ett tårfyllt farväl till ishockeyn för en av våra största lirare genom tiderna. 
Årets Sorti 2: The Ark och R.E.M. splittrades. 
Årets Sorti 3: Ola Lindholm och Pontus Enhörning avslutade sina tjänster på Kamratposten och 
Sveriges Radio efter fällande domar. Dessutom stängdes fotbollsspelaren Alexander Gerndt av från 
allt landslagsspel efter sin misshandelsdom.  
Årets Fisk: Magnus Hedman är född i Fiskarnas stjärntecken och det tidigare ålahuvet blev under året 
även torsk sen han fällts för sexköp och fått 2 500 kronor i böter.  
Årets Gubbvälde: Tiden han ikapp även Dominique Strauss-Khan, Silvio Berlusconi och Arnold 
Schwarzenegger som alla togs med byxorna nere! 
Årets Karlakarl: Basketspelaren Kobe Bryant är den nye härskaren i vänsterprasslarnas Hall of Fame 
efter att ha bedragit sin hustru med inte mindre än 105 kvinnor! 
Årets Mästare: Den 55-årige Ingemar Stenmark utklassade allt motstånd och blev Mästarnas 
Mästare. Jag har fortfarande inte glömt hans stillastående jämfotahopp 130 cm rakt upp på en mur! 
Årets Bragd: Våra fotbollstjejer tog VM-brons efter en heroisk match mot Frankrike!  
Årets Bedrift: Sverige var uträknat utan Zlatan men visade moral och styrka och besegrade ett redan 
EM-klart Holland med 3-2 på Råsunda och tog sig till nästa års EM-slutspel i Polen och Ukraina. 
Årets Mål: Kim Källström visade vägen redan efter 14 minuter med att sätta 1-0 på en frispark i 
krysset. Det var inte bara ett viktigt mål, det var dessutom ett riktigt snyggt sådant! 
Årets Världsartist: Zlatan Ibrahimovic hade ett mellanår som fotbollsspelare i landslaget. I Milan 
gick det dock bättre där han tog sin sjätte scudetto och den sin åttonde serieseger på lika många år. Det 
hela avrundades med att han även fick motta sin sjätte Guldboll på sju år. 
Årets Guld: Helsingborgs IF var bäst i både Skåne och Sverige och tog över SM-bucklan efter MFF. 



Årets Fall 1: Det började illa med att få hemmamatchen mot Malmö FF flyttad till Malmö, sen 
fortsatte skadehelvetet och TFF hamnade i bottenträsket precis som i fjol. Skillnaden var dock att det 
aldrig vände, utan man ramlade till sist ner i Superettan och Tom Prahl lämnade tränarposten. 
Årets Fall 2: Även Gylle AIF fick respass från femman efter endast en säsong och blev då 
tillsammans med TFF, FC Trelleborg, Pelister, ÖT Smygehuk, Anderslöv, V.Ingelstad och Behar ett 
av åtta lag som degraderades i seriesystemet bland fotbollsklubbarna på Söderslätt.   
Årets Gala: Trots alla degraderingar fick Söderslätts Fotbollsgala en smakstart med Gylle AIF som 
arrangör tillsammans med Trelleborgs Allehanda och En Krona. 170 biljetter såldes och med tanke på 
all goodwill som galan gav i år så kan det kanske bli lapp på luckan redan 2012! 
Årets Finlandshistoria: Vad är bättre än sex? Jo 6-1! Finland firade VM-guldet efter att ha krossat 
Tre Kronor i hockeyfinalen med just siffrorna 6-1… 
Årets Antiklimax: Alla höll andan och ingen förstod först vad som hade hänt. Den oslagbare Usain 
Bolt hade tjuvstartat i VM-finalen på 100 meter och fick rött kort. Hur det gick sen i själva finalen har 
jag inget minne av. Bolt själv tog dock revansch på stafetten med både guld och nytt världsrekord. 
Årets Chock: På annandagen kom chockbeskedet att vår gode vän Roger Carlström drabbats av en 
hjärntumör. Han opererades den 29:e och prognoserna är goda för hans fullständiga tillfrisknande. Vi 
håller alla tummar vi har för Roger och hans närmaste familj!  
Årets Lättnad: Efter att ha haft dubbelseende under nio månader fick jag diagnosen MG, medicin och 
behandling. Visserligen får jag leva med min ögonsjukdom och medicinering, men så länge jag är 
symptomfri så kan jag leva ett helt normalt liv igen. Helvetet är över och glädjen är tillbaka! 
Årets Sista: Gott Slut 2011 & Gott Nytt 2012! 
 

 

 
 

Fyra av årets höjdare! Förlovningen i Paris, Egyptenresan,  
Söderslätts Fotbollsgala och föräldrarnas Guldbröllop 


