
Heimdall-broder, 
  

Det är bara att konstatera att de bröder som inte kunde delta i tisdagens Heim-

dall-sammankomst är att beklaga!  
  

Först visades vi alltså Malmö Live, inte bara dess mäktiga kongresshall och dess 

konsertsal, som skapats efter studium av nyårskonserternas Wiener Musikverein 

och som kommer att göra knallsuccé (hm) om akustiken alls visar sig matcha 

designen, utan också dess hotell- och restaurangdel med en skybar, vars utsikt 

faktiskt tycktes överträffa Överstens.  
  

Samtidigt fick vi bl a veta att hotellrummen sträcker sig 25 våningar upp i luften 

i det högsta av de tre hotelltornen och att anläggningen värmeförsörjs av 75 

borrhål 280 meter ner i marken. Själva visningen skulle ta en och en halv timme 

men det var knappt att närvarande bröder ville lämna skybaren efter nästan 

två timmar och det trots att serveringen där öppnar först den 1 maj, samtidigt 

med hotellet i övrigt. 
  

Vi vandrade så till Skeppsbron 2 på Börshusets södra gavel och bjöds på "majs-

kyckling, rostedpotatis, skysås, rostade morötter & syrad lök", som alla tycktes 

uppskatta, ehuru en och annan fråga om ingredienserna uppkom - vad är egent-

ligen t ex "majskyckling" och (språkligt) "rostedpotatis"? 
  

Två nya medlemmar presenterade sig, båda med solid Malmö-bakgrund. 

Magnus Delshammar skulle först bli jurist som fadern, Heimdall-medlemmen 

Evert Persson, hovrättsråd i Malmö  och så småningom lagman i Lund,  men 

växlade bana och blev kirurg, specialiserad på mag- och tarmkanalproblem. 

Också den andre presentatören, Christian Hjort, valde en annan väg än fadern, 

som var den som så djärvt flyttade Wessels ut till Jägerso och dävid skapade 

Nordens första stormarknad. Christian blev i stället kvartärgeolog och dessutom 

en av Sveriges främsta ornitologer med ansvar för såväl fågelstationen på Otten-

by som den svenska fågelinstitutionen på Capri, alldeles i anslutning till Axel 

Munthes Villa San Michele. 
  

En tredje ny medlem presenterade sig på ett alldeles speciellt sätt, nämligen ge-

nom en visionär beskrivning av bakgrunden till Malmö Live och dess betydelse 

för Malmös omvandling från industristad till en stad vars framtid är besöksnä-

ringen. Under Ilmar Reepalus föredrag satt vi lika andlöst tysta och nästan an-

daktsfullt fascinerade som när han berättade om Västra Hamnen på årsmötet för 

två år sedan. Många frågor avslutade så en lyckad sammankomst.  
  

Styrelsemedlemmen Jörgen Larsen skall verkligen hedras för idé och kontakter 

med Skanska men kunde beklagligtvis inte delta. Nja, förresten, "beklagligtvis" 

är kanske inte helt adekvat i sammanhanget - han lär njuta solsemester i Spani-

en...  
  



Med sällskapliga hälsningar 
  

Frank Orton  
  

PS Härnäst blir det en extrainsatt sammankomst tisdagen den 12 maj, då vi be-

söks av akademiledamoten Jesper Svenbro. En fascinerande beskrivning av 

Sapfo och den framväxande offentligheten på Lesbos 600 f kr utlovas utan 

minsta darr på handen av en som fick höra delar därav vid en nylig lunch i 

Stockholm - ett nytt papyrusfynd i början av förra året, Sapfos brors bravader i 

Egypten, förebådandet av den atenska demokratin och mycket annat, allt långt 

mer spännande än vad man kan tro om något så gammalt! 
  

Vidare bör inbokas också söndagen den 31 maj för ett evenemang gemensamt 

med vårt då inbjudna danska brodersällskap, vilket evenemang är under pla-

nering.   
  

Särskilda kallelser kommer förstås i sinom tid. / Ds 

 


