
Heimdall-broder, 
  
Julbuffén i förrgår såg glädjande många Heimdall-vänner på plats, 
inte minst ett rejält antal s k medföljande! Stämningen var hög och 
hjärtlig som vid tidigare sammankomster under året trots en viss 
trängsel vid såväl avgiftsuppbörd och inledande mingel som när 
de många och välfyllda uppläggsfaten skulle inventeras. 
  
Till kaffet serverades numera traditionsenligtt två s k karameller, 
denna gång av  två tidigare sällskapligt ointroducerade 
medlemmar, vilket ledde till en ovanligt inspirerad om än 
något annorlunda presentation av karamell och presentatör.  
  
Sixten Nordström, inte minst välkänd från TV, inledde med ett 
fascinerande ego-föredrag och uppehöll sig därefter påpassligt vid 
Jean Sibelius, som föddes dagen före för jämnt 150 år sedan. 
Härpå berättade Richard Aspegrén, ny kyrkoherde i Skanör och 
Falsterbo, efter några kortkorta ord om sig själv lika fascinerande 
om allt vad Malmö Förskönings- och Planteringsförening, 
gemenligen något vanvördigt "Plantan" kallad, gjort och gör för 
oss i Malmö med omnejd med hjälp av betydande fondmedel, som 
inte minst en presentatörens anförvant en gång ställt till 
förfogande. 
  
Kvällen avslutades med underhållning av fyra spexare från Lund, 
som bjöd på en kavalkad av pianoackompanjerade kupletter 
alltifrån klassiska Uarda till modernare varianter som Ivar Kreuger 
för att så avsluta med Härjavisan ur Hasse Alfredsonska Djingis 
Kahn. 
  
Under kvällen upplystes de närvarande  bl a om att 
karamellpresentatören Richard Aspegrén tidigare under dagen 
invalts som medlem av Heimdall liksom fadern, läkaren Anders 
Aspegrén, före en längre utlandsvistelse medlem av 
Heimdall, och - i alfabetisk ordning - docenten Ingvar 
Andersson, tidigare röntgenchef vid MAS, arkitekten Jonas 



Glock, mångårig klubbmästare i vårt brodersällskap Idun i 
Stockholm men nu på väg att flytta till Skåne, Morten Kjaerum, 
sedan i våras från Köpenhamn pendlande chef för Raoul 
Wallenberg-institutet i ´Lund, f statsrådet Sven Otto Littorin, 
också sedan en tid inflyttad till Skåne från Stockholm, advokaten 
Lars Melin, bland mycket annat aktiv i kulturföreningen Calluna 
på Falsterbonäset, Otto Paulsen, malmöbaserad läkare med 
frekvent verksamhet i Kenya och på Färöarna, samt journalisten 
Sören Sommelius, välkänd kulturdebattör med tidigare 
ägaranknytning till Helsingborgs Dagblad.  
  
De närvarande fick också veta att nästa sammankomst, den 19 
januari, främst kommer att ägnas Cederströms 
monumentalmålning i Malmö rådhus av Magnus Stenbock (se 
medsänd bild), som kommer att presenteras av vår medlem Kent 
Andersson, stadsfullmäktigordförande i Malmö, att 
lundauniversitetets rektor, Torbjön von Schantz, åter 
inhiberat sitt denna gång till den 9 februari planerade 
framträdande och nu kommer att den dagen ersättas av regissören 
och Heimdall-medlemmen Bengt Roslund med ett spännande 
anförande om olika erfarenheter från tiden som producentansvarig 
för TV-programmet "Här är Ditt liv" samt att sällskapets 125-
årsjubileum firas på Malmö rådhus lördagen den 5 mars med bl a 
högtidstal av ambassadören m m Hans Corell. 
  
Högst sällskapliga hälsningar, 
  
Frank Orton 
Ordf 


