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Pelle Jaensson:

Han landade drömjobbet vid 58 års ålder. 
Ett halvår senare blev arbetsplatsen, 
Malmö FF:s Swedbank Stadion, belönad 
som årets bästa fotbollsplan i Allsvenskan, 
framröstad av spelarna själva. Men så 
är Pelle Jaensson också uppvuxen i den 
öländska myllan. 

Hur kommer det sig att du 
började jobba på stadion?
– Jag blev sjuk hösten 2014 
och bestämde mig för att 
sluta skriva som jag har gjort 
hela mitt liv. Jag ville göra nå-
got helt annat som jag mådde 
bra av och då kom ju tankarna 
direkt till Malmö FF eftersom 
jag är himmelsblå i hjärtat 
ända sedan barnsben. Det var 
Malmö FF som lockade mig till 
Malmö från allra första början 
när jag var runt 16-17 år. 
– Hur som helst tog jag kon-
takt med Malmö FF och fick 
testjobba där en tid. Tre må-
nader senare hade de be-
stämt sig för att det var lika 
bra att anställa mig på heltid. 
Så nu är jag Malmö FF:s enda 
anställda planskötare och 
jobbar ihop med stadion-
chefen och en hel del inhyrd 
kompetens. 

Hur kändes det att få det 
jobbet?
– Jag blev så glad att jag höll 
på att börja gråta. Både sta-
dionchefen och vd:n fick en 
stor kram av mig, det var fan-
tastiskt.

Har du förändrats i och med 
uppgiften?
– Haha, ja, ja är ju gräsnörd 
numera, är uppe på nätter-
na och kollar vädret. Inför 
matchen mot Paris SG ringde 
jag in extrafolk och var ute ti-

digt på lördagsmorgonen för 
att rulla ut duk över planen 
eftersom det skulle komma 
snö. Vi klarade snön, men 
måndagen innan match kom 
regnet som förstörde allt. Till 
slut fick vi ge upp. 

Champions League ja,
berätta om det!
– Det var helt fantastiskt ga-
let. Cirkus Scott är ingenting 
jämfört med cirkus Champi-
ons League. En helt otrolig 
upplevelse att få vara med 
om. Det är en sak att stå på 
läktaren och se en match, 
men att få vara med och job-
ba från insidan är helt galet 
roligt. 

Du hamnade verkligen i en 
spännande utmaning, både 
med UEFA-krav och Champi-
ons League-matcher?
– Ja, det har varit mycket. 
Först och främst med den 
nya gräsmattan i våras som 
vi har lagt ner väldigt mycket 
energi och arbete på. Vi fick 
böter på en halv miljon från 
UEFA förra året och dessutom 
krav på oss att ha en bra mat-
ta hela den här säsongen an-
nars skulle vi få böta en halv 
miljon till. 

Vad har ni gjort för att klara 
det så bra att ni blev årets 
bästa plan?
– Det är många faktorer som 

spelar in. En grej är ju att vi är 
först i fotbollsvärlden med 
att testa gräsplantor. Vi har 
en lokal odlare som tar fram 
plantorna. I år har vi drygt 
30-40 000 plantor i gräs-
mattan. Men sen har vi också 
bytt ut maskinerna för att 
minska påverkan på planen. 
Nu har vi inga åkgräsklippare 
längre. 

Ni klipper för hand?
– Ja, klipper jag själv så blir 
det 33 000 steg och 1,4 mil. 
Men när jag och stadionche-
fen hjälps åt går det lite for-
tare, då tar det ungefär 2,5 
timme att klippa.

Okej, nog om gräsmattan. 
Din egen idrottsbakgrund?
– Jag spelade fotboll i Fär-
jestaden i min ungdom. Jag 
var ganska lat och spelade 
högerytter och den kombi-
nationen funkar inte. Så jag 
började med höjdhopp istäl-
let, det gick mycket bättre. 

Jag kom tvåa i SM för pojkar 
någon gång i 12-13-årsål-
dern. Det var dykstilen på 
den tiden, jag minns inte hur 
högt men det var en bra bit 
över min egen längd i alla 
fall. Men jag slutade med 
idrotten och blev journalist 
istället.

När var det?
– Jag blev journalist redan 
i grundskolan. Det var på 
högstadiet och jag jobbade 
extra på Ölandsbladet när 
jag avslöjade att skolan hade 
satt mikrofoner på toaletten 
för att komma åt mobbing 
utan tillstånd. Det fick till och 
med genomslag i riksmedia.

Du har skrivit hela ditt liv?
– Jag började på Barome-
terns lokalredaktion i Mör-
bylånga, frilans på Ölands-
bladet och efter högstadiet 
började jag som volontär 
på Barometerns lokalredak-
tion i Borgholm. När jag var 

17 år sökte jag till Skurups 
folkhögskola och fick dis-
pens eftersom jag inte hade 
fyllt 18 år än.  Sen har det 
rasslat på med jobb i Malmö 
och Stockholm. Min senaste 
fasta anställning var som 
nyhetschef på KvällsPosten i 
Malmö. Det var bland annat 
i samband med Palme-mor-
det och så var jag bland de 
första reportrarna på plats 
när U137 gick på grund i mi-
litärt skyddsområde utanför 
Karlskrona, det var den 27 
oktober 1981. Jag hyrde en 
helikopter från Öland och 
kom fram innan de hun-
nit stänga luftrummet eller 
spärra av. Ryssarna stod och 
siktade på mig när vi kom 
flygande.

Du har också gjort nära 
tusen profilintervjuer i Kal-
marPosten, i 25 år för att 
vara exakt.
– Ja, jag började med pro-
filintervjuerna 1990. Den 

första intervjun var med Åke 
Andersson och jag intervjua-
de honom igen år 2006, då 
han var vår 500:e profil. Sen 
har jag fortsatt med en inter-
vju varje vecka fram tills nu, 
det bör ha blivit runt 1000 
intervjuer.

Och nu får du själv bli profil. 
Hur känns det?
– Det är hemskt. Jag vill pas-
sa på att be om ursäkt till alla 
jag har plågat genom åren. 
Att släppa taget om profilin-
tervjuerna känns lite vemo-
digt men ändå skönt. Det är 
ett bra tillfälle nu efter 25 år 
och en bra tid för förnyelse. 

En sista kuriosa. Du är född 
på BB i Mörbylånga?
– Det stämmer. Jag tror att 
det låg på andra eller tredje 
våningen vid torget. På bot-
tenvåningen låg slakteriet.
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 Pelle Jaensson
Namn: Pelle Jaensson
Ålder: 58
Familj: Mina fantastiska barnbarn My, Lisen och Lilly
Bor: Kirseberg, Malmö
Uppväxt: Öland
Kör: Helst inte ett dugg. Går eller åker buss
Dricker under en trevlig kväll: Vitt vin
Mitt första jobb: Jordgubbsplockare på Öland
Karriär: Vilken av dem? Journalist, smörgåsrestauratör, skribent, 
planskötare…
Nuvarande jobb: Planskötare Malmö FF Swedbank Stadion
Min tuffaste utmaning: Har utsatt mig för så många att jag inte 
vet om jag ännu mött den tuffaste
Min största förebild: Just nu är det Anders Lindsjö (Stadionchef 
Malmö FF)
Dold talang: Är faktiskt snäll, vänlig och empatisk 
Det gör jag helst en ledig dag: Umgås med barnbarnen eller ser 
en MFF-match. Det bästa av två världar…
Om jag fick testa ett annat jobb för en dag: Gigolo

I mitt kök lagar jag helst: Svensk husmanskost och italienska 
godsaker
Favoritpryl i hemmet: Sköna fåtöljerna i köket
Mitt bästa matminne: Massor, men samtliga innehåller äkta 
öländska kroppkakor
Bästa bok jag läst: Dumskallarnas sammansvärjning av John 
Kennedy Toole
Det bästa med Kalmar: KalmarPosten
Vad kan bli bättre med Kalmar: Två KalmarPosten
Musik jag gillar: Allt utom dansband och tradigaste jazzen
Favoritprogram i tv: Är usel Tv-tittare men ser gärna Beck, någon 
fotbollsmatch eller en sån där film som man blir lite tårögd av
Senaste film jag såg: En man som heter Ove
Drömresa: Till Champions League-finalen 2018 där jag ska se 
Malmö FF spela.
Det gör mig glad: När jag kan glädja andra
Det gör jag om 10 år: Ligger på alla fyra och fixar nåt på någon 
av Malmö FF:s fotbollsplaner…

Drömjobb på
himmelsblå
arena
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BOKA ANNONS!

Gym, Spa, Massage, Viktminskning, Apotek, Hälsokost,
Skönhetsklinik, Kiropraktor, Frisör, Terapi mm
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