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Francois Missen är en le-
dande och prisbelönt fransk 
journalist som på nära håll 
följde Säffle-Gunnars kar-
riär och liv.

– Gunnar bodde ofta hos 
Francois den sista svåra ti-
den, och gjorde så även den 
sista natten innan han föll 
samman på en gata på väg 
till en tidningsredaktion för 
att som vanligt be om en 
biljett till kvällens match. 
Gunnar fördes till sjukhus 
där han dog senare samma 
natt, 41 år gammal.

Uppväxten i Säffle
Det berättar Åke Sandberg, 
Säfflebördig professor som 
i många år botaniserat i 
Säffle-Gunnars liv med av-
sikten att ge ut en bok om 
hans märkliga liv. Efter den 
sagolika karriären lämnades 
Säffle-Gunnar åt sitt öde, 
klubben och fansen övergav 
honom och stjärnan levde 
de sista åren i misär och 
missbruk.

Den numera 86-årige 
Francois Missen var en av de 
som inte svek stjärnan. Han 
är den röda tråden i den film 
om Säffle-Gunnar som ett 
franskt team producerar.

– Filmen har fokus på 
människan Gunnar och 
speglar bland annat hans 
uppväxt i Säffle och Åmål. 

Därför kom teamet hit för 
att under några dagar filma 
miljöer och göra intervjuer, 
berättar Åke Sandberg.

I Säffle besökte teamet 
platser som kan förknippas 
med Säffle-Gunnar, bland 
annat vid strömmen där 
restaurang Strömparterren 
låg förr och hörnet av Skol-
gatan och Västra Storgatan. 
I trähus på båda platserna 
stod en gång Gunnars barn-
domshem.  Man åkte också 
till Annelund dit Gunnars 
föräldrar flyttade då husen 
kring Annelundstorget var 
nybyggda och till Örnäsval-
len i Åmål.

Åke Sandberg intervjuas i 

filmen.
– Jag berättade vad jag vet 

om Gunnars barndom och 
uppväxt och de besök han 
gjorde i hembygden under 
sin framgångsrika karriär. 
Det jag vet om Gunnar har 
jag fått veta i samtal med 
hans yngre bror Lennart, 
som dog för ett par år sedan, 
liksom med vänner i Säffle 
och Åmål. De kommer alla 
att nämnas i filmens efter-
text.

Gamla lagkamrater
Francois Missen har också 
intervjuat två av Gunnars 
barn, som bor i Paris, samt 
några av de gamla lagkam-

raterna i Olympique de 
Marseille, de senare numera 
i 90-årsåldern.

Gunnar Andersson föd-

des i Arvika 1928, växte 
upp i Säffle innan familjen 
flyttade till Åmål där han 
spelade fotboll och bandy i 
IFK Åmål. Han var oerhört 
talangfull och värvades 
snart till IFK Göteborg där 
det bara blev tre matcher 
innan han hamnade i FC Kö-
benhavn. Under en match i 
Barcelona upptäcktes han av 
Olympique de Marseille där 
han från 1950 spelade åtta 
säsonger, gjorde 194 mål. 
Det står sig fortfarande som 
klubbrekord i Olympique de 
Marseille.

Skador gjorde att karriä-
ren dalade, han hamnade i 
sämre klubbar, försökte sig 

på en tränarkarriär men det 
mesta gick snett och de sista 
åren i hans liv präglades av 
sjukdom och alkoholmiss-
bruk.

Efter hans alltför tidiga 
död drabbades Marseille av 
dåligt samvete. På förstasi-
dan i Marseilletidningen Le 
Méridional var rubriken da-
gen efter dödsfallet ”Pardon 
Gunnar”, förlåt Gunnar. Det 
var journalister, klubb och 
supportrar som insåg att de 
inte behandlat Gunnar på 
ett värdigt sätt, under den 
”andra halvleken” av hans 
karriär.

Claes Österman

Marseille glömmer aldrig 
Säffle-Gunnar. Han är en 
av Sveriges mest fram-
gångsrika fotbollsproffs 
genom tiderna och den 
största av alla stjärnor i 
Olympique de Marseille. 
Nyligen var ett franskt 
filmteam i Säffle för att 
göra ett inslag till en 
film om Gunnar “Säffle” 
Anderssons öden och 
karriär.

SÄFFLE. Marseille glömmer aldrig sin största stjärna

Franskt team i Säffle gör 
film om stjärnans öde

Åke Sandberg intervjuas av den franske journalisten Francois Missen som följde Säffle-
Gunnars karriär och var en nära vän under Säffle-Gunnars svåra år.

Filmteamet besökte Annelund där Gunnars föräldrar bodde 
och dit stjärnan återvände flera gånger.

Journalisten Francois Missen blev en av Säffle-Gunnars 
närmaste vänner.

Gunnar Andersson 1928-
1969.

Åke Sandberg, född och 
uppvuxen i Säffle dit han 
fortfarande har starka band, 

är en mångsidig man som 
kan titulera sig författare, 
professor, civilekonom och 
sociolog. Han är sedan snart 
tio år professor emeritus vid 
sociologiska institutionen 
vid Stockholms universitet.

Prisad bok
Han har nyligen gett ut bo-
ken Arbete & välfärd som 
fick 2018 års kurslitteratur-
pris och nyligen kommit ut 

i handeln.
–  Det handlar om att gå vi-

dare med en framtidsinrik-
tad forskning för goda och 
produktiva jobb. Det måste 
ske efter svensk modell med 
utbildning och industriell 
omvandling. Där är arbetets 
organisation och ledning en 
nyckel, sa Åke Sandberg vid 
ett seminarium i ABF-huset 
i Stockholm då boken låg 
till grund för en debatt om 

arbete, ledning, organisa-
tionsmodeller och välfärd i 
Sverige.

–  Det var ett seminarium 
som gav mersmak. Sandler-
salen i ABF-huset var när-
mast fullsatt, berättar Åke 
Sandberg.

Claes Österman
0533-464 41
claes.osterman@
saffletidningen.se

SÄFFLE. Mer än fotboll för professorn och forskaren Åke Sandberg

Fotbollsprofessorns nya bok i fokus 
Fotboll är inte Åke 
Sandbergs enda pas-
sion i livet. Han är till 
vardags professor vid 
Stockholms universitet 
och har nyligen släppt sin 
nya bok Arbete & välfärd 
som bygger på många års 
forskning.

Åke Sandberg (till vänster) under en debatt i ABF-huset i 
Stockholm där hans nya bok Arbete & välfärd stod i fokus.


