Trelleborg fredagen den 30 april
Idag är det Valborgsmässoafton vars namn härstammar från Heliga Valborg, en abbedissa
som levde under 700-talet. Till hennes minne utvecklades senare en kult med häxtro och
motverkandet av onda andar och för att skydda sig mot detta började man tända bål. I vår tid
har bålet istället blivit en symbol för våren där man bränner det gamla och ger plats åt det nya.
Så var då Hennes Kunglig Höghet Madeleine, Sveriges Prinsessa, Hertiginna av Hälsingland
och Gästrikland singel igen efter att Hovet tillkännagett den brutna förlovningen mellan henne
och Jonas Bergström, mannen som gav dumstruten ett ansikte.
Jonas före detta blivande svärfar Carl XVI Gustaf firar idag sin 64-årsdag vilket innebär att
han bara har ett år kvar innan han kan kvittera ut sin folkpension och börja med knyppling.
En annan Jonas vid namn Gardell lägger skulden för den brutna förlovningen på den norska
tjejen Tora som Gardell säger rimmar på h--a. Härligt när det kastas spjut i radhus av någon
som tillhör skaran av de absolut största och värsta mediahororna i modern tid.
På Valborgsmässoafton 1945 begick Adolf Hitler och Eva Braun självmord i Berlin, vilket
gav oss fred i Europa den 8 maj (något vi återkommer till nästa vecka). Inte konstigt att den
tyska diktatorn och Rikskanslern var så dålig på golf, han kom ju aldrig ur bunkern!
Den 30 april är för övrigt även dödsdag för legenden Muddy Waters (1983) och Darrell
Sweet – trummis i Nazareth (1999).
Valborg innebär även att Fredagskrönikan just idag firar 1 år!
När Zlatan gick från Inter till Barcelona i höstas var en av orsakerna till detta att han ville
vinna Champions League och ansåg inte att Inter hade den möjligheten. Ironiskt nog blev det
just Inter som slog ut Barcelona och drömmen får fortsatt bli en dröm för Zlatan.
I finalen i Madrid den 22 maj möts Inter och Bayern München i finalen. Det blir för övrigt
första gången som finalen går en lördag istället för som tidigare på en onsdag.
Det som började så bra med ett drömmål av Joakim Sjöhage redan i den femte minuten fick
en fadd eftersmak när klockan passerat 90 minuter och TFF förlorat mot Elfsborg med 1-4. I
bottenmötet mot Åtvidaberg igår blev det ytterligare ett riktigt bottennapp där TFF låg under
med slutresultatet 0-3 redan efter 41 spelade minuter. Fiasko är tamejfan bara förnamnet!
På söndag möter man dessutom Malmö på bortaplan, som slog IFK Göteborg borta igår.
Helsingborg imponerar stort med endast två tappade poäng efter nio omgångar och det är
märkligt nog endast jumbon TFF som har tagit poäng från serieledarna.
Annars har Allsvenskan den senaste tiden mer handlat om spelaragenter på dubbla stolar och
slavkontrakt än om fotboll. Gais visste kanske inte att slaveriet i Västeuropa avskaffades
redan på 1200-talet med tanke på försäljningsstrategin av Wanderson do Carmo…
TFF:s dåliga formkurva samt Gylles vinst över Näset med 1-0 förra helgen gjorde att jag
igår valde bort TFF och åkte ut till Gislövs idrottsplats för att se det klassiska lokalderbyt
mellan Gislöv och Gylle. Det visade sig vara ett smart val! Efter underläge med 0-1 i den
första halvleken vände de blå pojkarna och vann rättvist med 2-1.
Tränarparet i Gylle, Rickard Harletun och Ola Persson har verkligen lyckats göra ett lag av
alla individualister, men så låter styrelsen också dem att sköta laget utan inblandning.
Tyvärr kan man inte säga detsamma om Trelleborgs invandrarförening Pelister där styrelsen
förra helgen gick emot tränarnas laguttagning och bytte ut målvakten strax innan matchstart.
Resultat: Tränarparet hoppade av och det blev förlust med 1-5 mot IFK Malmö. Division tre
är nog några steg för högt för styrelsen, eller i alla fall för ordförande Jörgen Johansson…
Hovets topplista just nu:
• Beatles – When I’m sixtyfour. Kunglig favoritlåt hos pappa Calle.
• Madonna – Papa don’t preach. Madde sjunger för pappa i telefon från USA.
• Eldkvarn – Madeleine jag kommer hem. Nyligen raderad låt på Jonas I-pod…

I den andra halvleken mellan Gislöv och Gylle hettade det till och en Gislövspelare fick
syna det röda kortet. Till den dit resta bortapublikens stora glädje kan tilläggas…

