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Man kan undra hur Sällskapets fäder skulle ställt sig till gårdagens ämne Malmö 

FF - lag, bolag, samhällsaktör, dvs till en fotbollsklubb som fokus för en afton i 

ärevördiga Sällskapet Heimdall. Alldeles säkert var det inte något de kunde 

föreställa sig, när de år 1891 formulerade stadgarnas inledning: Sällskapets 

ändamål är att samla personer med allmänna inträssen, hufvudsakligen literära, 

vetenskapliga, konstnärliga och sociala, för att under angenäm samvaro 

vidmakthålla och befrämja dessa inträssen medelst föredrag, diskussioner, 

samtal och, då tillgångarne sådant medgifva, genom inköp af literatur eller på 

andra lämpliga sätt. (originalstavning) 

  

En genomgång av föredragsförteckningen sedan dess ger därmed möjligen föga 

förvånande ingen träff för något enda ämne relaterat till sport och förstås därmed 

inget heller till fotboll. I förstone kunde man möjligen tro att föredraget den 6 

maj 1895 handlade inte om Malmö FF, som ju bildades först 1910 och dessutom 

är så svenskt för att nu inte säga skånskt eller rentav malmöitiskt, men kanske 

om engelska Manchester United, bildad 1878, och Arsenal, bildad tio år senare. 

Ämnesrubriken var nämligen Om det engelska klubblivets uppkomst och 

utveckling. Med mycket stor sannolikhet talade dock filosofie licentiaten och 

disponenten vid Berlingska boktryckeriet i Lund Theodor Hasselquist (1856-

1911) då om något helt annat. 

  

Fotboll kan alltså sägas vara något nytt i kultursällskapet Heimdalls kulturtänk. 

Liksom f ö TV och film, som också varit föredragsämnen på senare tid (Här är 

Ditt liv 2016 och Hitchcock 2017). Men det tycktes bli väl mottaget av kvällens 

auditorium. I den mån man kan bedöma ett anförandes framgång med stöd av 

antalet efterföljande engagerade och entusiastiska frågor till talaren, måste 

nämligen MFF-ordföranden Håkan Jeppssons framträdande i tisdags betecknas 

som en pyramidal succé. 

  

Till en början visade det sig att han själv hade ett genuint MFF-förflutet. Inte 

bara hade han i sin ungdom spelat fotboll i samma lag som MFF-

legendaren Calle Palmérs (1929-2015) son Anders (f 1960) utan dessutom 

representerat klubben som bordtennisspelare, tidvis rankad som sexa-sjua i 

Sverige med plusstatistik mot det bara några år yngre underbarnet J-O 

Waldner (f 1955), så småningom i Kina ju så uppseendeväckande välkänd 

under det unika hedersnamnet Det evigt gröna trädet. 

  

Talaren berättade att han blev styrelsemedlem i MFF 2004 och vice ordförande 

året därpå för att 2010 ta över ordförandeklubban efter företrädaren Bengt 

Madsens (f 1942) drygt tioåriga regim, ett enligt honom själv mycket utsatt 

uppdrag. Som han efterhand beskrev, sysslar klubben med mycket annat än att 



vinna Allsvenskan och försöka slå norska Sarpsborg innevarande vecka, men 

om det s k representationslaget inte vinner sina matcher på fotbollsplanen 

tillräckligt ofta kommer kritiken snabbt och hårt, även om alla andra aktiviteter 

fungerar bra. ”Allt börjar på planen!” är den i sammanhanget ofrånkomliga 

premissen. 

  

Klubbens olika aktiviteter sköts av över 100 tills vidare-anställda och omfattar f 

n bland annat 14 fotbollsakademier på 13 olika orter runt om i Skåne, snart nog t 

o m i Växjö, de prominenta fotbollsledarna Stig och Tommy Svenssons (1914-

2004, resp f 1945) kula och hemort för nästan klassiska Östers IF, svenska 

mästare ganska många gånger (1968, 1978, 1980 och 1981) men dock långt 

ifrån så många som MFF, som med råge, betonade talaren, har allra flest titlar i 

hela Sverige. 

  

Eleverna vid dessa akademier utvecklas inte bara till bättre fotbollsspelare utan 

sköter sig väl också i övrigt med betydligt bättre studieresultat än genomsnittligt 

i svensk skola med t ex mer än nittiofemprocentig gymnasiekompetens som 

delresultat. Akademierna har som målsättning att utveckla individer som är 

starka både på och utanför fotbollsplanen. 

  

Talaren konstaterade att förstås inte alla vid dessa akademier blir en Zlatan eller 

ens kommer att kunna försörja sig på sin sport och beskrev hur klubben därför 

erbjuder framgångsrik egen arbetsförmedling med matchning, vägledning och 

stödjande åtgärder. 

  

Att leda en fotbollsklubb på elitnivå - även om bara i en internationellt sett 

Musse Pigg-liga som Allsvenskan (cit talaren) - är, sade talaren, som att driva ett 

företag med multimiljonomsättning med intäkter och utgifter inte bara avseende 

saluförande och förvärv av spelare och ledare utan också t ex handhavande av 

varumärke och i MFF:s fall egenägd arena, f ö unikt för landet. 

  

Dynamiskt, tydligt och engagerat förmedlade talaren sitt budskap och klargjorde 

att MFF:s vision lyderAtt vinna och dela glädje, samhörighet och framgång med 

så många som möjligt. 

  

I vanlig ordning inleddes kvällen med livligt mingel och god mat (kalkon som 

inte alls var så torr som fågel kan vara enligt en av våra närvarande experter från 

den skånska landsbygden), följt av kaffe och kaka. Då avslöjades att styrelsen 

vid sitt sammanträde under eftermiddagen som nya medlemmar behagat 

invälja Alf Lindskog, son till hedersledamoten Bengt I Lindskog och nu 

verksam som advokat i Ystad, civilingenjören Jan-Olof Olsson, Bjärred men 

född i Alingsås (och därmed under kvällen misstänkliggjord som möjlig eller 

rentav sannolik Elfsborg-supporter) med ett förflutet i såväl Perstorp AB och 



Gambro AB som Örestads GK, ordboksredaktören Lars Svensson, ju välkänd 

för Sällskapet efter sitt engagerade föredrag i början av hösten om Malmös 

kanaler och kanalbroar, samt Per Tunestål, LTH-professor i 

förbränningsmotorer, invald på förslag av fadern, vår medlem stadsrevisorn Stig 

Tunestål. 

  

En s k karamell bjöds det också. I ett charmigt och väldisponerat anförande 

inom gällande snåla tidsramar presenterade vår medlem Bo Gentili Hjalmar 

Gullberg-sällskapet, vars ordförande han är, och passade därvid på att göra 

reklam för en av sagda sällskap nyligen utgiven bok, som han sade sig själv vara 

mycket nöjd med, den femtonde i hans sällskaps skriftserie, men med den 

möjligen inte helt adekvata titeln Vänskaper i det att den visserligen innehåller 

skildringar av Hjalmar Gullbergs (1898-1961) förhållande till olika vänner 

men också mycket annat intressant om författaren. 

  

Som brukligt fick vi också höra vad som sig i vårt sällskap timat för jämnt 100 

respektive jämnt 50 år sedan, nämligen anföranden den 9 november 1918 av 

docenten och medlemmen sedan 1917 Gustav Axel Jaederholm (1882-1936) 

om Teknisk tillämpning av experimentell psykologi och den 8 november 1968 av 

filosofie doktorn och naturvårdsförfattaren Håkan Hallander (f 1933) om inte 

minst just i dessa dagar på Sydsvenskans sidor på olika sätt aktuella 

ämnet Djuren och världssvälten. Denne föredragshållare hade relativt nyligen 

flyttat från Romeleåsen till allra som mörkaste Småland och uppgavs vänligen 

ha avböjt en inbjudan att återbesöka Heimdall denna kväll förebärande att han 

skulle köra till Göteborg för att hämta en båt för färd på olika lokala insjöar. 

  

Kvällen avslutades med upplysningen att nästa sammankomst äger 

rum tisdagen den 4 december, då vår medlem Sixten Nordström detta 

Bergman-år kommer att kåsera om sitt år med Bergman på Malmö Stadsteater 

med enligt uppgift både ett och annat spännande och roande inte minst från back 

stage. 

  

Högst sällskapliga hälsningar, 

  

Frank Orton 
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