
Trelleborg fredagen den 31 december 
 
Sista dagen på 2010 och det gångna året ska summeras… Gott Nytt År, vi ses igen 2011! 
 
Årets Vinterväder 1: Snökaos och extrem kyla dominerade årets första kvartal. 
Årets Askmoln: När snön äntligen lagt sig så började den isländska vulkanen Eyjafjallajökull 
att mullra och spy ut aska som gjorde att åtskilliga flygresor runt om i världen fick ställas in. 
Årets Sommarväder: Var fantastiskt och sällan har vi haft så många soldagar som 2010! 
Årets Vinterväder 2: Redan i november var det dags för nya snökaos och snöskyffeln blev 
ett med vardagen. Vi fick en vit jul för första gången på många år, men nu räcker det! 
Årets Bröllop: Vickan fick sin Daniel den 19 juni och bostaden till brudparet på Haga Slott 
upprustades för 45,5 miljoner av svenska skattemedel… 
Årets Möjliga Bulle: Kan bli 2011-års möjliga pris eller prinsessa. 
Årets Loser: Jonas Bergström, alla kategorier!  
Årets Valvinnare: Moderaternas Fredrik Reinfeldt blev valets stora vinnare och Trelleborgs 
egen Carl Bildt, Ulf Bingsgård, stod som den lokale store segraren. 
Årets Valförlorare:  Mona Sahlin satte nytt bottenrekord för Socialdemokraterna och beslöt 
sig till sist för att avgå i början av 2011. Cathrine Persson i Trelleborg borde ha samma insikt. 
Årets Clown 1: Jimmy Åkesson iklädde sig svensk folkdräkt vid Riksdagens öppnande, men 
när det började pratas rasism i kyrkan tog han sin ambulerande cirkus med sig och gick ut. 
Årets Clown 2: Centerns lokale man, Patrik Holmberg bjöd på nakenchock i Sjöormen. 
Årets Dubbelmoral: Polischef Göran Lindberg stod utåt sett för moral och feminism men i 
verkligheten var det koppleri och våldtäkt med fängelsestraff som följd för Kapten Klänning. 
Årets Sprängare: Han satte Tranås på kartan när han råkade trycka på knappen som gjorde 
att han dog av för tidig utlösning mitt under julruschen på Drottninggatan i Stockholm. 
Årets Läckage: Det blev ett herrans liv när Wikileaks avslöjade hemliga dokument och 
grundaren Julian Assange åkte dit för olaga intrång. 
Årets Släkting: Lasermannen i Malmö visade sig vara en släkting till avlidne skådespelaren 
Sune Mangs. Ska det bli någonting att äta och någonting att dricka lär det bli vatten och bröd. 
Årets Tunnel: Citytunneln i Malmö invigdes den 4 december med comeback av Wilmer X. 
Årets Räddning: Sport och målvakter i all ära, men inget slår den bejublade räddningen av 
de 32 gruvarbetarna som var instängda 620 meter under marken i Chile under 69 dygn. 
Årets Häftigaste Namn: Kronans Droghandel! 
Årets Filmer: Shutter Island, Snabba Cash och Baksmällan.  
Årets Reklam: Com Hem-reklamen där katten bara gapar var ju bara helt underbar! 
Årets Tv-program: Så mycket bättre, Mästarnas mästare och På spåret. 
Årets Tv-serier: Solsidan, Lost, House, Two and a half men och Starke man. 
Årets Idol: Vinnaren Jay Smith tog in sex, droger och rock & roll i Idol! 
Årets Parodi: Robert Gustafsson som dansbandssångare i Rolandz, lägg ner! 
Årets Folkkära:  Tommy Körberg, Kjell Bergqvist och Dolph Lundgren blev alla folkkära 
efter sin medverkan i Stjärnorna på Slottet och Melodifestivalen. 
Årets Misstag: Plura köpte kokain, åkte fast och fick fängelsestraff, men inte ens det kunde 
rucka den popularitet han fått från Så mycket bättre och Mauros och Pluras kök. 
Årets Månad: September eller Petra Marklund som hon egentligen heter fick sitt erkännande. 
Årets Mediahora: Björn Ranelid tog över titeln med varm hand efter Anna Anka. 
Årets Tristaste: Att se bilder där Michael Douglas bara tynar bort gjorde mig riktigt ledsen.  
Årets Upplevelse: Melodifestivalen live på Malmö Arena, tack Helene! ☺ 
Årets Schlager-Miss: Trots en bejublad finalvinst i Globen blev det fiasko i den stora finalen 
för Anna Bergendahl och hennes This is my life. Vem vågar vinna nästa år…? 



Årets Plattor: Kompilationer, återutgivningar och samlingsplattor dominerade helt årets 
skivflod där i princip endast Eric Clapton, Kent och Slash skilde sig från de andra. 
Årets Landsplåga: Oskar Linnros låt Från och med du spelades överallt och blev till sist 
även signatur till tv-serien Hellenius Hörna. 
Årets Hemskaste: Torgny Melins dansbandstolkning av Ebba Gröns 800 grader. 
Årets Produktivaste: Fenomenet Robyn släppte tre plattor under året och avslutade även med 
att släppa en samlingsplatta med 15 av låtarna från de tre redan nämnda plattorna.  
Årets Retro I: Amerikanska rockgruppen Journeys hitlåt Don’t stop believin’ från 1981 
gjorde comeback på hitlistorna igen under 2010 och blev ännu större.  
Årets Retro II: Tidningen Okej släpptes som bok och 80-talet kändes mycket avlägset. 
Årets Live: Diggiloo i Trelleborg, Ulf Lundell på Kronovalls Slott och Shamrock på Tre 
Lyktor. 80-talsretron Forever Young i Helsingborg försvann tyvärr fullkomligt i allt regn. 
Årets Releasefest: Lovehandles släppte sin första fullängdare på cd och hade releasefesten på 
ett fullsatt Debaser med undertecknad som konferencier och stor succé! 
Årets Musiktidning:  Engelska Classic Rock är helt outstanding! 
Årets Mest Överskattade: Håkan Hellström prisas i all media. Vad han än gör så blir det 
alltid full pott av recensenterna och själv förstår jag ingenting, absolut ingenting! 
Årets Insats: Anna Ramsby & Co samlade in över 100 000 kr till Rosa Bandet i Trelleborg! 
Årets Artist: Janne Bark var helt enkelt lysande som artist på årets final av It takes 2. Inte 
minst versionen av Ulf Lundells Hon gör mig galen gav rekordpubliken rysningar! 
Årets Segrare: Niklas Månsson fick lämna sin Calle, men det spelade ingen roll för 
tillsammans med Lasse blev det ändå den fjärde raka segern i It takes 2 för Niklas. 
Årets Rookies: Tjejerna i Nørds Inc kom in som nykomlingar men gick ändå till final. 
Årets Quiz: 2010 visade att musikfrågesport inte bara var It takes 2 utan även Music Quiz på 
Tre Lyktor, Sommarquiz på både Dalabadet och i Smyge samt Julkryzz på Idala Gård.  
Årets Jubilarer:  Lill Lindfors, Robert Broberg, Cliff Richard, Ringo Starr, Manfred Mann, 
Tom Jones och Pelé fyllde alla 70, Agnetha Fältskog, David Cassidy, Peter Gabriel, Tom 
Petty, Suzi Quatro och Little Steven 60 samt Bono i U2 och Eva Dahlgren fyllde 50 år under 
det gångna året. Dessutom skulle Elvis fyllt ha 75, John Lennon och Frank Zappa 70 samt 
Inxs sångaren Michael Hutchence 50 år under 2010 om de bara fått vara kvar i livet.  
Årets Pensionärer: Tony Löw blev 65 tillsammans med Ritchie Blackmore, Eric Clapton, 
Peter Criss, Ian Gillan, Svenne Hedlund, Claes-Göran Hederström, Ola Håkansson, Kim 
Larsen, Frida Lyngstad, Björn Ulvaeus, Rod Stewart, Pete Townsend och Gert Fylking. 
Dessutom hade Absolute Music 65 release, kanske dags för pension där med… 
Årets Intervju: Intervjuerna med Tommy Körberg i Beddinge samt Lasse Holm och Jessica 
Andersson på Diggiloo var väldigt trevliga att få göra. 
Årets Felsägning: Palmfestivalens Marknadsgeneral Lasse (eller var det Frasse?) Svensson 
glömde vad jag hette och presenterade mig som Robert Kronström… 
Årets Charterresa: Gick till Agli Apostili på Kreta för en veckas rekreation i maj. 
Årets Huvudstad: Ett underbart vackert Budapest besöktes under en weekend i juli. 
Årets Öl: Den inhemska ölen Soproni var mycket god i den heta ungerska huvudstaden. 
Årets Flytt: Fjädervagnsvägen 21 byttes mot Lodvägen 4 och på köpet kom sambo, två 
plastbarn samt hund och swimmingpool! 
Årets Fall: Cykla på fyllan är djävulens påfund, om man inte vill se ut som Terry Butcher… 
Årets Bok 1: Debutförfattaren Jonas Jonasson skrev Hundraåringen som klev ut genom 
fönstret och försvann, en lysande bok som snart blir film av Felix Herngren. 
Årets Bok 2: Carl XVI Gustaf – den ovillige monarken var kanske inte årets bästa bok, 
däremot den mest omtalade. Kungens presskonferens om älskogen i älgskogen troligtvis årets 
mest pinsamma också, så även den lägger vi bakom oss… 



Årets Bok 3: Bil Larsson – en bilfärd genom tiden producerad av mig och Peter Löfqvist 
sålde slut hela upplagan på Söderslätts Bok & Papper och efterfrågan var ännu större… 
Årets Självbiografi: Både Eric Claptons och Ozzy Osbournes biografier var helt fantastiska! 
Årets Sorti 1: Tony Curtis, Ronnie James Dio, Martin Ljung, Brita Borg, Rock-Olga, Anders 
Lillen Eklund, Anna-Lena Löfgren, Bo Hansson, Teddy Pendergrass, Carey Haim, Leslie 
Nielsen, Peter Graves, Dennis Hopper, Hans Arnold, Malcolm McLaren, Juan Antonio 
Samaranch och Pernell Roberts (Adam i Bröderna Cartwright) lämnade alla jordelivet 2010. 
Årets Sorti 2: Min vän Pernilla Jensen gick bort strax innan jul efter en längre tids sjukdom.  
Årets Sorti 3: Efter 26 år i etern la Kaj Kindvall ner listprogrammet Tracks. Även tv-serien 
Lost försvann efter sex säsonger, ZTV ur kanalutbudet och 50-öringen som betalningsmedel. 
Årets Minnen: Det var i år 40 år sen Jimi Hendrix och Janis Joplin samt 30 år sen John 
Lennon och Bon Scott lämnade oss. 
Årets 100-åring: Malmö FF firade med att ta hem Allsvenskan både på herr- och damsidan. 
IFK Trelleborg firade sitt jubileum med konkurshot… 
Årets Bedrift 1:  Trelleborgs FF låg avsågat och sist i Allsvenskan inför sommaruppehållet. 
På hösten vände man och slutade till sist på en mycket hedervärd femteplats. 
Årets Bedrift 2:  Att vinna division sex som nykomling var en bedrift av Gylle AIF! 
Dessutom slog man division två-laget Höllviken i TA-cupen och avancerade till kvartsfinal 
för första gången. Jag tar mössan i hand och bockar för tränarna Rickard och Ola! 
Årets Publik: 297 personer fanns på Gylle Stadion när Gylle vann sista matchen och sexan. 
Årets Idioti: Hur tänkte man egentligen med allsvenskt sommaruppehåll i två månader? 
Årets Världsmästare: Spanien som med sin spelskicklighet och elegans besegrade ett brutalt 
Holland med matchens enda mål inslaget av Barcelonas Andres Iniesta.  
Årets Utklassning: Barcelona – Real Madrid 5-0!! Barca hade 33 passningar i följd. 
Årets Stjärna: Zlatan Ibrahimovic lämnade Barcelona och intog på nytt Milano, den här 
gången dock i Milans tröja. Resultatet blev stor succé och en femte guldboll i prisskåpet. 
Årets Inställda Föreläsning: Lars Lagerbäck skulle ha föreläst på TFF:s kickoff men han 
hade tydligen tolv miljoner skäl att utebli. 
Årets Medaljörer:  Vinter-OS i Vancouver blev en formidabel lyckoträff för Sverige med 
elva medaljer varav fem i den allra ädlaste valören! 
Årets Bragd: Skidlandslaget får ursäkta, men om man den ena dagen faller i störtloppet och 
håller på att slå ihjäl sig är det en bragd att bara ställa sig i backen dagen efter. Anja Pärson 
gjorde det och tog dessutom ett brons, på ren och skir vilja! 
Årets Ferrytale: Björn Ferrys OS-guld i skidskytte var en ren saga! 
Årets Vändning: Jag hade redan noterat en silvermedalj och gått och lagt mig när svenskorna 
fenomenalt vände OS-finalen i curling mot Kanada och tog Sveriges femte OS-guld. 
Årets Förfall: Magnus Hedman fick en gång rubriker som landslagsmålvakt, blev värvad till 
Chelsea och var omhuldad expertkommentator. Nu var det skilsmässa, gömda pengar och åtal 
för både doping och sexköp. Kan det bli annat med Mikael Brinkenstierna som manager…? 
Årets Sista: Gott slut & Gott Nytt! 
 



 
 

Årets tavla produceras och överlämnades som present till Håkan och Paul Broberg på  
Bil Larsson som tack för samarbetet och tavlan blev sedermera helsidesannons i TA. 


