Trelleborg måndagen den 31 december
Vi har den sista dagen av 2012, ett händelserikt år i många avseenden men som tur är nästan helt i
avsaknad av katastrofer och vansinnesdåd. Istället var det bragder och glädje blandat med förluster
och tårar som blev det 2012 vi minns. En Krona summerar 2012 i en späckad årskrönika och önskar
samtidigt alla trogna läsare ett Gott Nytt År, vi ses redan på fredag igen med det 185:e alstret sen
april 2009, det första för 2013!
Årets Inbördeskrig: Den befrielse som Arabvåren tog med sig under 2011 nådde även Syrien, men i
motsats till Egypten och Libyen blev det ingen befrielse utan istället ett fullskaligt inbördeskrig där vi
fortfarande inte ser något ljus i tunneln…
Årets Rättegång 1: Anders Behring Breivik, som den 22 juli 2011utförde ett bombdåd i Oslo och en
massaker på Utöya, dömdes efter en tio veckor lång rättegång till Norges hårdaste straff, "forvaring" i
21 år, en norsk specialåtgärd för icke tidsbestämda straff.
Årets Rättegång 2: Peter Mangs dömdes i rond 1 till livstids fängelse för de mord och mordförsök
han begick 2009-10 i Malmö. Domen har överklagats till Hovrätten inför 2013.
Årets Valvaka: Bara några timmar efter att vallokalerna stängt i USA kunde världen dra en suck av
lättnad. Barack Obama hade besegrat republikanen Mitt Romney och de tre ledorden Four more years
tweetades ut av presidenten och gav en retweet på rekordstora 810 000 gånger!
Årets Storm: Orkanen Sandy drog in över USA:s ostkust och 186 människor fick sätta livet till.
Årets Befrielser: Martin Schybbe och Johan Persson släpptes ut ur etiopiskt fängelse efter att ha varit
frihetsberövade i elva månader!
Årets Euroligheter: Grekland gick i bräschen för skuldkrisen i Europa och drog även med sig sina
kompisar Spanien, Portugal, Italien, Irland och Cypern.
Årets Flygvingel: Vi resenärer visade att säkerhet och punktlighet inte betyder ett skit när det gäller
bokandet av flygresor och vi höll alla därmed indirekt på att sätta SAS i konkurs…
Årets Färg: Fläskfilégrått blev till Oxfilérött med ett enkelt ingrepp innan köttdiskarna!
Årets Frysbox: Fanns på Parken Zoo i Eskilstuna som slaktade sina fullt friska djur och kastade dem i
en fryscontainer för att få plats med nya djur.
Årets Nykomling: Stefan Löfven efterträdde Håkan Ljugholt som Sossarnas partiledare i januari.
Löfven sa sig inte ha några skelett i garderoben, men han nämnde aldrig JAS-planet under sängen…
Årets Rör: En kväll med helrör blev till järnrör och superlativ som Blatte och Hora när
Sverigedemokraternas Erik Almqvist och Kenth Ekeroth båda fick lämna partitoppen och Riksdagen.
Årets Blåsväder: Fredrik Reinfeldt kände sig ung en dag och ville flytta pensionsåldern till 75 år!
Årets Twitter: Malmö – en pangstad nära dig, skrev Trelleborgs kommunalråd Ulf Bingsgård på
Twitter efter alla våldsdåd i Sveriges eget Chicago! Uppskattningen blev väl sådär och Bingsgård
tvingades till en Juholtare, alltså ta tillbaka sina uttalanden.
Årets Mattesnille: Om man summerade Trelleborgs dokumenterade ålder (755), hur många år som
gått sen staden fick tillbaka sina stadsrättigheter (145) samt åldern på det gamla Vattentornet (100) så
blev detta 1000 år! Där av firandet under fem junidagar med just namnet Trelleborg till tusen där såväl
Roger Pontare som Boppers underhöll och Bingsgård höll i kulramen.
Årets Skåning: Vargen etablerade sig under året i vårt sydligaste landskap och var även synlig på
Söderslätt såsom i Skanör, Skurup, Beddinge och Norra Grönby under senhösten.
Årets Prinsessa: Klockan 04.26 den 23 februari föddes Prinsessan Estelle, Silvia, Ewa, Mary. Hon
var 51 cm lång och vägde 3 280 gram och Prinsesstårtans dag var härmed ett faktum!
Årets Namn: Namnet Estelle skapade rubriker och historikern Herman Lindqvist gick i taket och
tyckte det var både olämpliga och fula namn. Jo det kom från rätt bakdel det…
Årets Blad: Vändes av Kungen som gick från strippklubb och kaffeflickor och intog morfar-rollen.
Årets Tihi: Den 25 oktober tillkännagav Prinsessan Madeleine att hon och Chris O´Neill förlovat sig
Årets Osmakligaste: Fotografen Elisabeth Ohlson Wallin gick loss på kungahuset i ett bildmontage
med bland annat Kungen, en liggande Camilla Henemark vars nakenhet delvis döljdes av pizzabitar,
samt drottning Silvia med skurhandskar skrubbande bort ett hakkors på golvet…
Årets Åktur: Dagen efter Palmfestivalen fick jag mig en åktur Hammarlöv tur och retur i en kompis
vrålåk, en Ferrari 458 Italia med V8-motor på 4,5 liter och 570 hk och toppfart på 300 km/h!

Årets Filmer: James Bond – Skyfall, Batman – Dark knight rises, Hypnotisören, MI 4 – The Ghost
Protocol, Lockout, Mörkt vatten, Tintin – Enhörningens hemlighet och The Double.
Årets Sämsta film: Hassel – Privatspanarna, utan större konkurrens!
Årets Bluray-box: Star Wars med samtliga sex filmer i superversioner med THX-ljud!
Årets Tv-reklam: Vinkonnässören Bengt Frithiofsson spelande luftgitarr till Queens hit Don’t stop me
now i Elgigantens reklam samt Norweigan Airs reklam med Mikael Rickfors och låten Vingar!
Årets Tv-program: Så mycket bättre, På spåret, Hellenius Hörna, Skavlan och Kockarnas kamp. Med
tvådelad tävling blev Mästarnas mästare tyvärr klart sämre.
Årets Tv-serier: Lilyhammer, Alcatraz, Modern Family, CSI, Criminal Minds och Solsidan – tredje
säsongen. Men… Kontoret, Dallas och Expedition Robinson – revanschen var inte ens nära…
Årets Flyttfågel: Carina Berg flyttade in till kändisar och visade att hon nu är en fullfjädrad tvpersonlighet där till och med Thomas Wassberg visade upp sitt liv efter att tv-kamerorna slocknat.
Årets Polisserie: Johan Falk har visserligen funnits sen 1999 och filmen Noll tolerans, men den nya
miniserien på sex filmer, varav fem haft premiär under 2012, är oerhört mycket bättre!
Årets Krasch: Det vi hoppades vara en snabb infektion på tre minuter visade sig bli en utdragen
influensa som inte slutade förrän Björn Ranelid blev sist i Melodifestivalens final. Som extranummer
bjöd han på årets omkörning och kraschade sin Jaguar rejält! Herrrrrregud! Ojojoj!!
Årets Resning: Thorsten Flink lyckades resa sig igen och gick till finalen i årets Melodifestival!
Årets Eufori: Loreen vann inte bara Melodifestivalen utan hela Eurovision Song Contest med sin
fantastiska Euphoria! Malmö Arena står därmed för ESC-värdskapet i maj nästa år.
Årets Hattrick: Systembolagets egen galjonsfigur Kikki Danielsson fyllde 60, köpte via Internet
narkotikaklassade preparat från Indien och blev både åtalad och fälld!
Årets X-factor: Idols efterträdare visade sig bli både spännande och intressant, inte minst tack vare
kranföraren Benny Hult från Minnesberg, som till sist blev tvåa efter 16-åriga Awa Santesson-Sey.
Årets Musikprogram: Hårdrockens historia, Låtarna som ändrade musiken, Eighties, Tack för
musiken samt alla hyllningar till Rolling Stones, ABBA och Roxette!
Årets Musik-DVD: Led Zeppelins återföreningskonsert från den 10 december 2007 släpptes äntligen
under namnet Celebration Day med en dubbel-CD från konserten som bonus!
Årets Plattor: Bruce Springsteen – Wrecking ball, Kent – Jag är inte rädd för mörkret, Ulf Lundell –
Rent förbannad och Peter LeMarc – Svag doft av skymning.
Årets Återsläpp: Pink Floyd – The Wall, remastrerad nyutgåva som trippel-CD med fantastiskt ljud!
Årets Låtar: Loreen – Euphoria, Adele – Skyfall, Benny Hult – Wild horses, Miss Li – Här kommer
natten, Magnus Uggla – Jag och min far, Darin – En apa som liknar dig, Olle Ljungström – Johnny
the rucker, Laleh – Some die young samt… Norlie & KVV – Där jag hänger min hatt.
Årets Konsert: Bruce Springsteens rekordspelning inför 66 561 personer på Ullevi den 28 juli var
fullständigt outstanding och troligtvis den bästa konsert jag någonsin sett. Tyvärr fick Lars Winnerbäck
i Halmstad, Ulf Lundell i Malmö och Dan Hylander på KB stå i skuggan av detta…
Årets Antiklimax 1: Art Garfunkel var det stora affischnamnet på Night on the Proms på Malmö
Arena, men i pausen meddelades det att han inte var där... Som plåster fick drog Måns Zelmerlöw
Änglahund… Nåja resten av kvällen med John Miles, Anastacia och Sarah Dawn Finer var lysande!
Årets Antiklimax 2: Återföreningen av Black Sabbath med originalmedlemmar blev efter Tommy
Iommis cancer och Bill Wards avhopp till en soloföreställning med enbart Ozzy Osbourne…
Årets Girigaste: Eric Saade tog 1 495 kronor för ett backstagepass med autograf!
Årets Av och på: Olle Jönsson slutade i Lasse Stefanz… och började igen!
Årets Musikal: Kal P Dal! Det var visserligen en ganska tunn story men musiken var lysande och Nic
Schröder gjorde en fantastisk rolltolkning av Kalle själva. Sven Melander gjorde en underbar tolkning
av Mikael Wiehe men såg annars trött ut och hade en alldeles för stor roll i musikalen.
Årets Amatörteater: Titt-In roade både på Palmfestivalen och på Horizont och med tanke på
proffsigheten hos främst Lasse Svensson och Kenneth Björner så är amatörteater ett rent skällsord!
Årets Rasbråk: Hergés seriealbum Tintin i Kongo från 1931 åkte ut och in på Kulturhusets bibliotek i
Stockholm, den gamle sportreportern Bosse Hansson pratade om svartingar i radio, pepparkaksgubbar
förbjöds i Luciatåg och Walt Disney klippte om Jultomtens verkstad utan stereotypa dockor.
Årets Festival: Palmfestivalen höjde inträdet under fredagen till 250 kronor för att höra Perikles, så
epitetet Årets Festival går istället till Anderslövs egen stolthet Söderslätts Countryfestival som hölls
första helgen i september, med Hasse Andersson, Playtones, Abalone Dots och Anna Hertzman.

Årets It takes 2: Underbara 80-talsikonen Tone Norum var gästartist under vårt åttonde år då Niklas
tog sin sjätte (och sista) vinst ihop med Lasse som tog sin tredje!
Årets Quiz: Music Quiz fortsatte att dra fulla hus och under året lanserades även Super Quiz och
Sport Quiz på Tre Lyktor. Sommar Quiz och TP hölls på Dalabadets Restaurang under sommaren.
Årets Möten: Jag träffade Thord Grip, Bill Öhrström, Jessica Andersson, Hasse Andersson, Özz
Nûjen, Tone Norum och Rongedal under året och hade trevliga pratstunder med dem alla.
Årets Charterresa 1: Året startade med en solresa till Puerto Rico på Kanarieöarna. Veckan innehöll
fyra soldagar och inte alltför upphetsande spansk mat…
Årets Charterresa 2: 49-årsdagen firades i Torba utanför semestermetropolen Badrum i sydvästra
Turkiet. Det turkiska köket hamnade här helt i fokus men tyvärr även alla högljudda bönetorn…
Årets Absolut: Vi tillbringade Kristi Himmelfärdshelgen ihop med goda vänner i Åhus!
Årets Biografi 1: Bruce av Peter Ames Carlin, den absoluta biografin över Bruce Springsteen.
Årets Biografi 2: Freddie Mercury – den definitiva biografin av Lesley-Ann Jones.
Årets Bibel: Steffos Spritbibel av Steffo Törnquist.
Årets Jubilarer 1: Little Richard fyllde 80 år, Lou Reed, Aretha Franklin, Paul McCartney och Brian
Wilson blev alla 70. Jon Bon Jovi, Axl Rose, Mauro Scocco, Tom Cruise, Beatles, Rolling Stones,
Status Quo, James Bond, Svensktoppen och Hylands Hörna fyllde 50 medan Europe fyllde 30.
Ingemar Johansson och Johnny Cash skulle ha fyllt 80 år och Brian Jones, Jimi Hendrix & Dio 70 om
de hade levt... Det var dessutom 100 år sen Titanic förliste och sen Sommar-OS gick i Stockholm!
Årets Jubilarer 2: #2 i Bastugänget fyllde 50 i slutet av januari och hade uppvaktning hemma. Själv
firade jag 30 årsjubileum som DJ och på den tiden under namnet The Cat Killers…
Årets Frånfälle 1: Min gamle vän och den tidigare trelleborgaren Stefan Grönqvist fick en
mördarbakterie i kroppen och dog tragiskt i Karlskrona i slutet av mars, endast 50 år gammal.
Årets Frånfälle 2: Peter Åslin, Etta James,Stig Vig, Whitney Houston, Erland Josephson, Davy Jones,
Ronnie Montrose, Dick Clark, Levon Helm, MCA, Donald Duck Dunn, Jim Marshall, Donna Summer,
Robin Gibb, Teófilo Stevenson, Nalle Knutsson, Mora-Nisse Karlsson, Hans Villius, Sixten Jernberg,
Jon Lord, Stig Ossian Ericson, Marvin Hamlisch, Scott McKenzie, Neil Armstrong, Andy Williams,
Hasse Tellemar, Anita Björk, Bo Gentzel, Michael Clarke Duncan, Göran Stangertz, Teofilo
Stevenson, Hans Lindgren, Gösta Gummesson, Larry Hagman, Lars-Gunnar Björklund, Ravi Shankar,
Fontella Bass och Norman Schwarzkopf lämnade alla jordelivet under 2012.
Årets Mästare: Hockeyspelaren Jörgen Jönsson tog till de metoder som behövdes för att vinna
Mästarnas Mästare och till och med skallade sina motståndare i nattduellen!
Årets Besvikelse: Premiärmatchen i EM mot Ukraina där Sverige förlorade efter att man tappat
markering på den halvskadade och nästan 36-årige Andrij Sjevtjenko, två gånger!!
Årets Stolpskott: Bjöd Mikael Lustig på när han i samma match lämnade stolpen på hörnan…
Årets Bragd: Det svenska fotbollslandslaget låg under med 0-4 i VM-kvalmatchen i Berlin när det
återstod mindre än en timme. När matchen var slut stod det 4-4 och bragden i Berlin var ett faktum!
Årets Mål: Zlatan Ibrahimovic fick just den utmärkelsen på Fotbollsgalan för sitt mål mot Frankrike i
EM. Två dagar senare gjorde han sitt fjärde mål mot England (4-2) med en cykelspark som rankades i
samma klass som Diego Maradonas andra mål i VM 1986 för Argentina mot England!
Årets Världsartist: Zlatan visade på nytt att han är en av världens bästa fotbollsspelare! Fyra mål mot
England, just nämnda cykelspark och den sjunde Guldbollen på åtta år bekräftade detta.
Årets Arena: Man döpte Solnas nya skrytbygge till Friends Arena men efter Zlatans fyra mål i
premiärmatchen borde det istället kallas för… Zlatan Arena!
Årets Sport-term: Att Zlatanera är numera detsamma som att dominera fullständigt!
Årets Svenska OS-medaljörer: Guld: Fredrik Lööf & Max Salminen i segling. Silver: Sara Algotsson
Ostholt i ridsport, Håkan Dahlby i skytte, Lisa Nordén i triathlon och Landslaget för herrar i handboll.
Brons: Johan Eurén i brottning, Jimmy Lidberg i brottning samt Rasmus Myrgren i segling. Andreas
Nilsson i handbollslandslaget blev dessutom första trelleborgare någonsin att ta en OS-medalj!
Årets Dyraste Glasfat: Detta förärades Rune Andersson på TFF:s årsmöte efter att han täckt årets
förlust på chockerande 8,8 miljoner kronor, en tredjedel av 2011-års omsättning!!
Årets Nedflyttning 1: TFF var storfavoriter inför säsongen med Alf Westerberg på tränarposten, men
efter en katastrofal vår och Westerbergs sjukskrivning hamnade TFF i den brygga som till sist även
blev deras fall. Man låg på nedflyttningsplats endast en gång under säsongen och det var efter sista
matchen. Därmed blev även renoveringen av Vångavallen för drygt 110 miljoner inställd.

Årets Nedflyttning 2: Trelleborg fick även sitt handbollslag Trelleborg HBK nedflyttat i tredje
divisionen och för de styrande var det bara att börja om från noll igen…
Årets Skuld: Palmstadens Innebandyklubbs ordförande Lessly Sommer lämnade sin post med skulder
på 800 000 kronor och gick under jorden. Herrarnas A-lag tvingades dra sig ur division 1, drabbades
av spelarflykt och klubbens framtid ser väldigt oviss ut med alla skulder.
Årets Sorti: NHL-stjärnan Niklas Lidström och tv4:s sportankare Peppe Eng pensionerade sig.
Årets Gala 1: Söderslätts Fotbollsgala hölls för andra året i Parken med Gylle AIF, Trelleborgs
Allehanda och En Krona som arrangörer. Biljettförsäljningen var lite sämre än fjolåret men allt annat
var betydligt bättre. Tredje gången gillt heter det ju!
Årets Gala 2: Den sjätte upplagan av Trelleborgsgalan hölls på Söderslättshallen och vi fick en trevlig
kväll med tvillingbröderna Rongedal som underhöll 30 minuter för 45 000 kronor…
Årets Gala 3: Gylle med Rickard Harletun arrangerade Gyllerock i Parken och satte lapp på luckan!
Årets Restaurangbesök: Dagen innan Bruce Springsteens konsert på Ullevi gjorde vi en ”Bruce” och
besökte Leif Mannerströms krog Kometen i Göteborg och blev där serverade wienerschnitzlar stora
som pizzor! Men bearnaisesås kunde han ju inte laga, det såg vi ju i tv-serien Kockarnas kamp…
Årets Bananskal: Efter att Trelleborgs Företagarklubbs ordförande Mats Nilsson hoppade av fick jag
frågan av valberedningen om att bli TFK:s nya tillförordnade ordförande, och på den vägen är detÅrets Tristaste: När jag träffade min gamle lumparpolare Thorbjörn Nissen på julskyltningen den 1
december berättade han att han tyvärr drabbats av cancer…
Årets Hopp: Min vän Roger Carlström visade att cancer kan besegras genom jävlar anamma!
Årets Fiasko: Blev även årtusendets fiasko, i alla fall för de som delade Mayafolkets tro att jorden
skulle gå under när deras kalender tog slut den 21 december i år efter 5 126 år. Kanske hade det rökts
för mycket maya någonstans…
Årets Sista: Gott Slut 2012 & Gott Nytt 2013!

Nio höjdare under 2012! Med Heléne på semester i Tanum Strand, Music Quiz på Tre Lyktor, intervju
med Jessica Andersson, båttur i Turkiet, duett med Tone Norum på It takes 2, Fotbollsgalan med
Sanna och Bertil, Företagsmässan, Mormors 94-årsdag samt Sport Quiz med Dennis Melander!

