
Heimdall-broder m fl, 

  

När man tar sig för att söka skildra föredraget i förrgår om Läget inför valet av 

valforskaren och statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oscarsson från SOM-

institutet i Göteborg hade det varit skönt att kunna direkthänvisa till vissa av 

föredragshållarens föredömligt pedagogiska powerpoint-bilder. Det hade varit 

värdefullt också av hänsyn till dem som deltog, eftersom bristen på rullgardin i 

ett fönster mot solen avsevärt försvårade möjligheterna att tillgodogöra sig 

bildernas innehåll, t o m för oss mer eller mindre parkerade på första parkett. 

  

Hursomhaver, det var mycket vi fick veta. Inte minst presenterade talaren 

vinklar och aspekter på valutgången och valmanskårens komposition och 

böjelser, som många av oss nog inte tänkt på tidigare. 

  

Han konstaterade bl a att landet inte i modern tid haft ett så långt uppehåll 

mellan två folkavstämningar som nu, att landet styrts av minoritetsregeringar 

sedan andra världskriget med få undantag och att regeringsbildning brukar gå 

mycket snabbt i Sverige jämfört med Europa i övrigt, i snitt på sex dagar. 

  

Han noterade att det är alldeles ovanligt svårt att sia om det blivande 

regeringsunderlaget i år m h t att så många partier ligger så nära 

fyraprocentsspärren och att det inte minst därför är ovanligt vanskligt att spå hur 

Kamrat Fyraprocent kommer att tänka och handla och vad det kan leda till - de 

tänkbara konstellationerna är minst sagt många… Talaren framhöll bl a 

tolvprocentsregeln som t ex skulle kunna slå till i Jönköpings län, där 

uppsalabon (!) Ebba Busch Thor - förstås på förekommen anledning - står som 

första namn och han påminde om att det ingalunda kunde uteslutas att 

regeringsbildningen kan komma att bero på ett enda mandat hit eller dit. 

  

Vad gäller valdeltagandet framhöll han att trenden länge varit stigande, att 

benägenheten att rösta ökar med åldern fram till ungefär 70 år varefter den 

sjunker och att soffliggarprocenten är förvånansvärt oföränderlig. Ytterligare en 

trend bestod i att andelen politiskt mycket övertygade minskar och att andelen 

som röstar olika i riksdagsval och övriga val i m e m motsvarande mån ökar. 

  

Mot slutet av framställningen blev det - av flera skäl men särskilt till följd av 

majsolens strålar - svårt att hänga med, t ex beträffande en nog spännande 

jämförelse med situationen i Danmark, som Sverige sades vara på väg mot! 

  

Anförandet hade föregåtts av sedvanligt mingel och nog till de 55 deltagarnas 

belåtenhet baconlindad majskyckling med potatisgratäng. Måltidssittningen och 

kafferepandet kuperades f ö något för att föredragshållaren strax efter nio på 



kvällen skulle kunna stiga på sista Öresundståget till Göteborg - citat 

talaren:  Tempot är högt för en valforskare i dessa tider! 

  

Talarens resesituation medförde att karameller och nypresentationer fick vänta 

tills han lämnat, men denna schemaomläggning verkade fungera utan 

mankemang. 

  

Först karamellpresenterades entusiastiskt det 1972 bildade Sydsvenska 

Orkidésällskapet av filosofie doktorn Marie Widén, tidigare chef för Botan i 

Lund, som hänvisade till sällskapets hemsida för information om medlemskap 

och om e u trivsamma blomstermöten i princip en gång i månaden. 

  

Därefter delades ett textblad ut, som inleddes Inte så sällan får man som 

medlem i Heimdall frågan varför Sällskapet heter så och också frågan vem eller 

vad Heimdall egentligen är eller var, varefter dessa båda frågor sökte besvaras. 

Bladet medsänds nu och kommer också att läggas ut på vår 

hemsida sallskapetheimdall.wordpress.com (Du kan f ö höra av Dig till någon 

i styrelsen, om Du råkat glömma Din medlemskod). 

  

Kvällen avslutades med att några nya medlemmar presenterade sig. Sällskapets 

styrelse hade tidigare under dagen valt in åtta nya medlemmar, nämligen i 

bokstavsordning godsägaren Peter Bager på Petersborg, Heimdall-

föredragshållaren i vintras, designprofessorn Olaf Diegel, Lund, välkände 

islamologiprofessorn Jan Hjärpe, handbollssakkunnige lundaadvokaten Jörgen 

Holmqvist, förre KvP-kulturredaktören m m Ulf R Johansson, gästfrekvente 

vägverksingenjören Claes von Otter, Vellinge, med marin erfarenhet av flera 

skilda slag, njurdocenten och bl a veteranbilsentusiasten Gunnar Sterner, 

Limhamn, och civilingenjören Anders Weibull, Malmö, med brokig erfarenhet 

från såväl utvecklandet av Viggens autopilot i Stockholm som ansvar ”för 

samstyrningen av de olika delsystemen i den nybyggda bioeldade 

värmekraftstation i Örtofta”. De tre senare fanns på plats och berättade om sig 

själva liksom civilingenjören från Lycksele men numera för ordföranden 

samåkningslämpligt Vellinge-baserade Per-Erik Molander och 

numismatikern Peter Österlund, mycket respekterad och rekommendabel 

mynthandlare i Helsingborg. 

  

Allra sist rapporterades om den just förestående utflykten med danska 

HLK och om att något kort och koncist skulle komma att nämnas i denna 

rapport om det nya EU-direktivet om datalagring, GDPR, vilket blev så här: 

  

EUs nya datalagringsdirektiv gör det av formella skäl nödvändigt att vi på nytt 

informerar Dig om att vi för utskick lagrar uppgifter om Dig enligt exemplet 

nedan. Dessa matrikeluppgifter, som avses kompletteras med ett fotografi, 



lämnas inte ut till någon utomstående och är åtkomliga på vår hemsida endast 

för medlemmar men kan i framtiden komma att återges i en tryckt matrikel av 

traditionellt slag. Som tidigare angetts, kan Du begära att Dina uppgifter tas 

bort, men det kommer av praktiska skäl att avsevärt begränsa våra möjligheter 

att kommunicera med Dig. 
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Högst sällskapliga hälsningar, 

  

Frank Orton 
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