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O M S L A G E T S  F R A M S I D A
Brita Borg på en reklambild för TV-City i Skellefteå, september 1961.

WOLLMAR LINDHOLM/SKM ARKIV

O M S L A G E T S  B A K S I D A
Familjen Karlsson i Svedun, Ragvaldsträsk framför sin nyköpta TV, 1961.

WOLLMAR LINDHOLM/SKM ARKIV

Tisdag 4 september 1956 skedde den o!ciella starten för licens-
belagda TV-sändningar i Sverige. Klockan 8 om aftonen bar det 
av med programmet »Tänker ni rösta?« som leddes av Lennart 
Hyland. I tidskriften Västerbottens hemtrakter "ck man dock 
vackert vänta ytterligare fyra år innan det fanns något mer än 
myror att se i rutan. Man behöver alltså inte vara urgammal för att 
minnas tiden före TV, inte ens ålderspensionär, det räcker långt 
att bara vara norrlänning. Svårt att föreställa sig emellertid i da-
gens ständigt pågående direktsändning, en värld utan television 
och dessutom att det dröjde så länge innan det nya mediet nåd-
de ut till hela nationen. Och kanske är det så att vi redan är på 
väg att lämna dess ursprungliga form. I snabb takt vänjer vi oss 
vid att TV-programmen "nns i alla möjliga små och stora appara-
ter, och att de "nns där när vi har tid och lust att titta. Fast å andra 
sidan tycks det vara så att somliga utsändningar har en närmast 
rituellt kollektivistisk karaktär; schlagerfestival, fotbolls-VM och 
en del annat ska man uppenbarligen gärna beskåda tillsammans 
med andra. Kanske är det en nostalgiskt anstruken kvarleva från 
den svenska televisionens barn- och ungdom då man såg »alla« 
program samtidigt som »alla andra« såg dem. 
 För min egen del blev nog TV riktigt viktigt först med »Brö-
derna Cartwright«, som hette så fast en av de fyra var pappa till 
de andra. Mycket hände under ett intensivt 1960-tal; om Ben, 
Hoss, Adam och Joe Cartwright bekämpade boskapstjuvar och 
slogs med rödskinn i början av decenniet blev det kamp av helt 
annat och allvarligare slag mot slutet, när Vietnamkriget i stort 
sett ocensurerat rullades ut i rutan. Och nog hade TV-reporta-
gen stor betydelse för min och andras uppfattning om vad som 
pågick på andra sidan jorden. Det amerikanska sättet att hante-
ra tillvaron och världen "ck sig onekligen ett antal törnar, som 
fortsatt att sitta i.
 Nåväl, så mycket krig och våld ska det inte behöva bli i årets an-

Västerbotten 2  2013

Från inspelningen av »Nybyggarland«. 
Stående Evert Anundsson; liggande Gunnar Lundebring.
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Pappa Ben, Hoss, Little Joe och Adam, 1962.

dra nummer av tidskriften Västerbotten, men desto mer 
om TV från olika håll och ur skilda perspektiv. 

Det hela började med att Kennet Hedberg och Sverker 
Olofsson från SVT i Umeå menade att en artikel om »han 
som startade TV i Västerbotten«, Åke Söderlind, borde 
vara något för tidskriften. En utmärkt idé som utvecklades 
till ett helt nummer på temat TV. Västerbottnisk TV visar 
sig vid en närmare eftertitt ta en plats strax efter de tre 
stora TV-orterna. Inom !era genrer har Umeå – som i det 

här fallet representerar Västerbotten och ibland också sto-
ra delar av Norrland – dessutom varit marknadsledande. 
Men vi börjar med Eric Forsgren, som gjorde TV från Norr-
land långt innan det gick att se programmen här uppe i 
obygderna.

Samtidigt som ett tänkbart tidskriftsinnehåll började 
växa till sig ringde Lena Friborg, student på Vetenskaps-
journalistikprogrammet vid Umeå universitet, och undra-
de om hon kunde få praktisera på redaktionen. Och det 
kunde hon ju, fyra artiklar från henne blev det. Namn som 
inte nämns på andra håll nämns här: Ola Gerhardsson, 
bildproducent på SVT; Sven Erik Frick, tidigare fotograf på 
samma ställe; Ola Johansson, teknikchef på TV4 Region 
Norr och Krister Hägglund, fotograf på Skellefteå muse-
um, har letat fram bra bilder av olika årgång. Siw Anders-
son, antikvarie på Skellefteå museum, bidrar inte bara 
med egna TV-minnen utan har också hittat de andra som 
minns.

Vad tevebilderna beträ"ande så ska en eloge också rik-
tas till Sta"an Ling som, förmodligen sig själv ovetandes, 
ledde redaktören fram till fotografen Jenne Hellgrens 
samling i Västerbottens museums fotoarkiv.

Under rubriken »Hemma i bygden« gör vi denna gång 
ett besök på Bjurholms hembygdsförening, och tackar 
ordförande Gunnar Lindström för information och Åke Al-
bertsson, styrelseledamot, för fotogra#er.

ANDERS BJÖRKMAN, REDAKTÖR
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En gång i tiden fick jag förmånen att bli den först an-
ställde Norrlandsreportern i det då nya mediet tele-
visionen. Tillsammans med i första hand filmfotogra-
fen Per-Åke Blidegård och senare ljudteknikern 
Lars-Olof »Putte« Palm gjorde jag under några år ett 
par, tre hundra nyhetsreportage och flera tiotal do-
kumentärfilmer och längre program. Fotografen 
Nils-Erik »Newen« Wiklund ersatte ibland Blidegård.

Det var en underbar tid, fylld av ofta ohälsosamt 
långa arbetsdagar men oerhört engagerande, kanske 
den roligaste perioden i mitt liv. Och gensvaret från 
publiken värmde och sporrade; i slutet av 50-talet 
tedde sig det norrländska stoffet som tämligen exo-
tiskt och okänt för rikspubliken. De många upp-

muntrande tillropen noterades med tacksamhet, vi 
var ju både nybörjare och självlärda.

Vårt geografiska bevakningsområde för främst 
»Aktuellt« var ofantligt, det motsvarade nära en tred-
jedel av Sveriges yta. Eftersom även de norra delarna 
av Norge och Finland efter hand ansågs ligga inom 
räckhåll från vår stationeringsort, Skellefteå, ja, då 
växte bevakningsytan till nästan det dubbla.

Vår mer organiserade nyhetsbevakning påbörjades 
1958, flera år innan TV-nätet nått övre Norrland, 
och det var bara i samband med Stockholmsbesök 
som vi kunde se något enstaka av de reportage som 
vi levererat. Instruktioner och synpunkter på arbetet 
kom från redaktionen eller från min bror Nils som då 

I obruten teveterräng
E R I C  F O R S G R E N

Flera år innan televisionen kom till denna tidskrifts hemtrakter levererade Ro-
bertsforssonen Eric Forsgren nyhetsinslag och #lmer från Norrland med omnejd 
till de delar av nationen som redan hade bild i rutan. Lite märkligt onekligen att 
han och hans kameramän inte kunde se sina inslag eftersom det inte existerade 
någon TV-utsändning där de var verksamma… 
Det #nns ett antal personer som förtjänar epitetet TV-pionjär, Eric Forsgren är de-
#nitivt en av dem. Artikeltexten är hämtad i portioner från Forsgrens bok Återseen-
den: Norrland i ett TV-perspektiv.

TV-teamet kommer med !yg.
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 ibland överambitiös ljudingenjör som vid minsta 
mikrofonfnassel röt BRYT! just när man börjat få fart 
på intervjun…

Vårt miniteam betraktades av ett par tekniska che-
fer i Stockholm med viss misstänksamhet – såsom 
inte tekniskt helt professionellt. I varje fall ansågs vi 
i början inte lämpade att göra långa dokumentärpro-
gram. Men det blev som sagt en hel del ändå.

Vad jag i första hand ville visa i de längre program-

pluggade i Uppsala. Från någon studentkorridor ring-
de han och gav sina kommentarer om inslagens längd 
och utförande. Det var roligt redan då men ännu mer 
stimulerande var det förstås att själv kunna se insla-
gen och höra hemmaopinionens synpunkter. 

Skellefteåstudion

Även om vi nästan ständigt befann oss på resa upp-
stod snart nog behovet av en fast punkt. Per-Åke och 
jag körde med våra egna bilar och av journalerna ser 
jag att vi årligen avverkade mellan 4 000 och 5 000 
mil. Hustru Waijlit, som var hemma med våra två 
småflickor, var sambandscentral. Såg vi en telefonki-
osk efter vägen gällde det att stanna, peta i de två tio-
öringarna och kolla om »Stockholm« hade sökt oss. I 
inlandet kunde det vara upp till 15 mil mellan tele-
fonhytterna, men vi visste var de fanns. Så småning-
om fick vi i Skellefteå hyra en tvårumslägenhet som 
anpassades till studio för både radio- och TV-verk-
samheten. Tidigare hade familjens radhus hyst en ra-
dioledning i ett rum med perforerade och ljuddäm-
pande masonitskivor på väggarna.

Sättet att göra reportage i TV var inte så olikt tid-
ningsarbetet, vilket jag sedan tidigare var väl förtro-
gen med. Vaska fram viktigaste fakta, göra en inter-
vju, ta lite filmbilder som visade miljön eller 
händelsen. Det var en ganska rak, man kan kanske 
säga konstlös berättarstil. Men den såg ut att fungera. 
Ett plus var förmodligen att teamet var litet.

Under »Aktuellts« första år tyngdes verksamheten 
vid de stora redaktionerna av det arv TV släpat med 
sig från filmindustrin. Förutom fotograf och reporter 
skulle det finnas en ljudtekniker, en ljussättare/elek-
triker och en passare/chaufför, totalt fem personer i 
teamet. Inte undra på att intervjuerna blev uppstyl-
tade med konstljus i intervjuoffrets nacke och en Kortlivad tidskrift.
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men var intressanta människor i deras egen natur och 
deras vardagliga arbete. Den inriktningen delades av 
fotografen Per-Åke Blidegård. Det blev dokumentär-
filmer av det berättande slaget, så som dokumentär-
filmen i huvudsak såg ut i TV under de första åren. 

Intervjuerna var betydelsefulla och hjälpte till att 
levandegöra. Vi använde det ljud som fanns i miljön 
och försökte undvika »färgläggande« bakgrundsmu-
sik. Som nyhetsjournalist var jag påverkad av den 
gamla anglosaxiska publicistregeln »news – not 
views«. Även om urvalet var subjektivt skulle man 
sträva efter objektivitet, det vill säga höra flera parter, 
sakligt redovisa deras viktigaste argument och tro att 
publiken alldeles själv kunde dra sina slutsatser.

I den del av landet där jag själv började arbeta för 
TV höll man länge denna dokumentärtradition vid 
liv, mycket naturligtvis beroende på att det fanns 
producenter som var personligt intresserade av pro-
gramformen. I Umeå fanns tidigt Sune Jonsson. Hans 
varsamma arbetslivsskildringar blev mycket upp-
märksammade. De var nästan enbart bildberättande 
dokumentärer om bland annat bondeåret, nettingfis-
ke och skidtillverkning, allt skildrat med den lugna 
andhämtning som nu snart är ett minne blott. Kåge 
Jonsson, även han i Umeå, har en annan berättarstil. 
Kameran »rullar på« och de medverkande får mer el-
ler mindre spontant kommentera vad de upplever el-
ler ser. Redigeringen hjälper till att förstärka de ko-
miska poänger som Kåge Jonsson har särskild blick 
för.

Långsamt norrut

Medan TV-nätet långsamt – alltför långsamt tyckte 
norrlänningarna – drog sig norrut fortsatte vi att sän-
da våra filmade reportage till Aktuellt och dra lärdo-
mar av de kommentarer vi fick per telefon. Hösten 

1960, alltså fyra år efter den officiella premiären, 
startade de första sändningarna över riksnätet i Vän-
näs och Skellefteå. I Norrlands inland och fjälldalar 
fick man otåligt vänta ytterligare en tid på de slavsän-
dare som skulle monteras. Ändock hade Kungl. Maj:t 
1957 uppdragit åt Telestyrelsen och Radiotjänst att 
»överväga en snabbare utbyggnad av televisionsnätet 
i Norrland«. Men det fanns en motsättning mellan 
att lägga mer pengar på programmen och att snabba 
på utbyggnaden. Pengarna räckte inte till båda beho-
ven »i det rådande finansiella läget«. Riksdagen hade 
1956 snuddat vid tanken på att medge betalda rekla-
minslag i en eller annan form men avvisade propåer-
na, bland annat därför att man inte trodde att det 
skulle påskynda utbyggnadstakten.

Norrländska riksdagsmän, bland andra herr Lars-
son i Hedenäset, framhöll att televisionen hade lik-
som radion en särskilt angelägen uppgift i glesbyg-
den, bland relativt isolerade människor med 
begränsade möjligheter till kontakter med kulturli-
vet. I 1956 års femårsplan fanns planer på tre statio-
ner i Norrland, Gävle 1959 samt Sundsvall och Bo-
den 1962.

Inte minst radiohandlarna tryckte – av lättförståe-
liga skäl – på om en snabbare utbyggnad. Till Telesty-
relsen kom från flera orter förfrågningar om privat 
eller kommunal finansiering av TV-stationer. Så fick 
till exempel gasbolaget AGA 1958 ett kortvarigt till-
stånd att sända Nackasändarens program till Gävle, 
medan däremot Sundsvalls TV-klubb fick nej på en 
begäran att upprätta en slavstation för återutsänd-
ning av programmet från Stockholm. Mottagnings-
kvalitén skulle inte bli tillräckligt bra, ansåg Telesty-
relsen.

Skyldigheten att skaffa tillstånd för att ha en TV-
apparat infördes i oktober 1956, strax efter att regul-
jära sändningar startat i delar av Sverige. Vid den ti-
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den fanns det två sorters tillstånd, dels den ordinarie 
licensen och dels ett registreringsbevis för apparatin-
nehavare som inte hade fullgod bildkvalitet på grund 
av sändarnas bristande räckvidd. 

Den som var med på den här tiden minns vilka 
 ibland heroiska ansträngningar som gjordes för att 
»få en bild«. De privata TV-antennerna kunde för-
längas med långa vattenledningsrör som under  ibland 
livsfarliga klättringar monterades på skorstenen eller 
på hala tak. Hur televisionens intåg i våra hem radi-
kalt påverkade och förändrade vårt vardagsliv minns 

Stig Lindbergs prototyp 
Lumavision LT 104 från 1959.

vi som var med. Även testbilden kunde ha sin publik.
Fortfarande är vi några som har en mycket positiv 

inställning till televisionen, detta fantastiska, omväl-
vande och numera fullständigt självklara medium. 
Alla tycker vi något om TV, ofta illa; hatkärlek, ver-
kar det som. Televisionen kommer hem till oss med 
både det lysande briljanta och dess absoluta motsats. 
Tillvaron har lärt oss att medan någonting är nytt, 
oavsett vad det handlar om, är det spännande och in-
tressant. Snart nog blir det trivialiserat, alltför själv-
klart, rentav banalt. Bristerna uppenbaras, kritiken 
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kommer. Men likväl sitter vi framför TV:n, i genom-
snitt 150 minuter per person och dag, det vill säga 
två och en halv timme. Tittandet är trots internet 
och alla nya medier stabilt från år till år, enligt SVT:s 
publikanalys.

Ju förr dess…
Hur såg då fritiden ut innan TV-apparaten ockupera-
de våra hem och förändrade våra vanor? Ja, det varie-
rade förstås. Själv växte jag upp i Robertsfors, en 
 liten bruksort, och minns hur knapphändig informa-
tionen »utifrån« var. Förspelet på Odéonbiografen 
bestod oftast av inaktuella journalfilmer från Ufa, Pa-
ramount och SF. På godtemplarlokalen och i bönhu-
set uppträdde föreläsare med ljusbilder. Ämnena 
kunde ha rubriker som »Hemslöjd och heminred-
ning« och »Rationell kreatursskötsel«. En gång kom 
forskningsresanden Sten Bergman och talade om 
»Människor och djur i Korea«. Fullsatt. Dagsnyheter-
na fick vi genom lokaltidningarna, Västerbottens-Ku-
riren och Västerbottens Folkblad. En viktig informa-
tionskälla var naturligtvis radions »Nyheter från TT«. 

Och familjelivet? Ja, inte satt man vid någon brasa 
och samtalade och förde »den muntliga traditionen« 
vidare. Inte heller läste föräldrarna högt för barnen, i 
varje fall inte i det arbetarhem jag själv kom ifrån el-
ler de jag kände till. Nej, vad de vuxna sysslade med 
på kvällarna var hem- och hushållssysslor som då tog 
betydligt längre tid än nu, med dagens alla bekväm-
ligheter och fabrikstillverkade produkter. Eller så var 
man ute på föreningsmöten av olika slag. Barn och 
ungdomar lekte och roade sig utomhus med vad som 
fanns att tillgå. Snö, till exempel, som det var gott 
om en stor del av året i mina hemtrakter.

När så televisionen kom in i våra liv var det oer-
hört omvälvande. Världen fanns plötsligt i våra var-
dagsrum. Vi var alla med i – som det högtidligt hette 

– den stora elektroniska byn. Människor flyttade 
matbordet framför TV:n. Grannar flockades hos den 
som hunnit först med apparatinköpet. 

Vi är naturligtvis många som ibland funderar över 
vilken riktning TV-utvecklingen kan ta i vårt land, 
vilket utrymme icke-innemänniskors förhoppningar, 
värderingar och arbetsliv kan tänkas få. Skildringarna 
av de olika landsdelarnas särart, som det brukar talas 
om ibland. Och förstås de övriga programmen. Blir 
det ännu starkare doser våld, blir provokationerna 
gällare? Upphävs alla gränser mellan det privata och 
det offentliga?

Oavsett vad som sker var det lysande möjligheter 
som öppnades när TV:n för ett drygt halvsekel sedan 
började flimra i vardagsrummen, från Smygehuk till 
Kummavuopio. Alla i landet gavs möjligheten att 
samtidigt med bilder bli informerade om tillståndet i 
världen, om politik, musik, idrott, mode och åtskil-
ligt annat som kunde inspirera och roa – eller väcka 
förargelse.

En demokratisk informationsrevolution, men hur 
förvaltas gåvan?
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Margareta Larsson, född 1953

– Jag tror det var någon gång 1961 att TV:n kom till 
byn Lillkågeträsk. Det var en gammal tant som hette 
Nanny, hon var den första i byn som skaffade TV. 
Och det blev ju så att många vuxna och i stort sett 
alla barn dom infann sig där då det vart TV-program. 
Vi satt där uppradade framför TV:n som hon hade i 
vardagsrummet, på stolar som i en liten biograf och 
så hade hon en liten kaffeservering där ute som hon 
bjöd dom vuxna. Så det var ju jättemysigt och hon 
var så snäll. Det var aldrig så att man kände att man 
kom olägligt, utan vi satt där och kikade på testbil-
den och väntade att nånting skulle hända. Jag har en 
svag känsla av att det var konståkning som var det 
riktigt stora dragplåstret. Jag minns inte då att det 
var några barnprogram, man var ju så fascinerad bara 
att det rörde på sig. Den enda film man hade sett, 
»Barnen på Frostmofjället« som dom hade kommit 
med till bönhuset och visade. Så det var ju jätte, jät-
te kul. Vi var ju snälla och skötsamma och vi satt ju 
så stilla.

– Sen så dröjde det nog kanske bara ett år till så 
blev det fler som skaffade TV. Min farfars, dom bod-
de bredvid min hemgård och dom hade en stor sal på 
övervåningen, som var en tom och kal sal och där 
ställdes en TV och då skulle pappa, mamma och far-
fars ha TV:n tillsammans. Alla skulle få utnyttja den. 
Då var det dit man sprang och då var det bra, dom 
hade den ju på övervåningen och så hade dom en 
piga som var så dauw [döv] så jag och mina kompi-
sar vi smög ju in och sprang uppför trappen, för när 
hon var i köket hörde hon ju aldrig att vi var där 
uppe och tittade på TV. Det var ju inte så mycket 
program. En gång hade tant Eva, medan vi var uppe 
och såg barnprogrammen, så hade hon gått på affärn, 
hon visste ju inte att vi var på övervåningen. Så när vi 
kom ner så var vi inlåsta. Så då tog vi oss ut genom 
köksfönstret 

– En av farbröderna, han hade som stående plats, 
det var en gungstol som stod mitt på golvet och det 
var alltid han som skulle sitta där. Så fort han for där-
ifrån eller inte var där, då satt jag i gungstolen. Alla 

Att få in TV:n

Man behöver alltså inte vara urgammal för att minnas hur det var när TV:n kom in 
i vardagsrummet, för det var där den skulle stå. Kanske är det rentav så att #nrum-
met förvandlades till vardags- på riktigt när TV:n så småningom blev en helt själv-
klar möbel i de svenska hemmen.

Den tunga apparaten anländer till familjen Karlsson i Svedun, Ragvaldsträsk, 1961.
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andra fick som sitta på stolar där bredvid. Medan 
TV:n var däruppe i salen hos farfars, då hade dom ju 
det där skämtet (om nylonstrumpan framför TV-ru-
tan) och dom runt omkring som var där, dom skrat-
tade ju och sa »ja, man skulle haft en nylonstrumpa«. 
Lite grann var väl att de var misstänkt att det var ett 
skämt. Jag vart i alla fall ensam kvar och då satt jag i 
gungstolen och grunnade på det där. En nylonstrum-
pa, var skulle jag kunna skaffa en nylonstrumpa? 
Men då var det ett litet fönster som bakanför TV:n 
och där hängde ett par nylongardiner, vita nylongar-
diner med lite spets. Och då tänkte jag att jag provar 
med den där gardinen, så då tog jag gardinen och 
hängde frammanför rutan, men det blev ingenting. 
Och då tänkte jag att det var fel, jag skulle ha haft en 
nylonstrumpa.

– Det gick väl ett tag, två år eller så, och då skaffa-
de pappa och mamma TV, mycket tack vare min 
äldsta systers kille som hade sin pappa som TV-hand-
lare i Kusmark. Det var Monark TV. Det var ju 
många som skaffade ungefär den där tiden, vad ska 
jag tro, 1962, -63. Men hur det nu var, dom som inte 
hade TV de fick ju söka sig till dom som hade. En 
gång när vi hade främmande var det några unga kil-
lar som ville komma in och se. Mamma tyckte inte 
det var så lämpligt att det kom in ett helt gäng som 
fyllde soffan och började sitta och se på TV. Men då 
var killarna så nyfikna att dom ställde sig bakanför 
fönstret och titta in, för att vi hade TV:n längst bort 
i rummet, så när dom stod bak fönstret så såg dom ju 
matchen. Så tokigt kunde det vara. Det blev ju så att 
de fick komma in till sist i alla fall.

Kjell Stensson visar i april 1962 
hur man får färg-TV med hjälp 
av en nylonstrumpa över 
bildskärmen, ett nyhetsinslag 
som numera #nns att se när 
och var du vill.
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»TV-tittande skadar inte barnens ögon om det är ljust i rummet och de inte sitter alltför nära.« Tidningsbild från 1959.

– Man gick ju till varandra jättemycket och hälsa-
de på utan att det var några märkvärdigheter. Det var 
som bara att komma in och sätta sig. Jag minns He-
lan och Halvan, det var ju en jättetrevlig sak och då 
var det en av farbröderna i byn som var så vansinnigt 
upprörd för han trodde det var på riktigt. Han tyck-
te att det var så synd om Halvan. Hur kunde han 
göra så där? Dom sa, att det inte var lämpligt för barn 
att titta på det där. Huvvaligen! Så var det Fred 

Flintstone och Lucy show, det gillade jag ju hel-
skarpt, Hylands hörna var ju som en stående sak för 
allihop och då minns man ju Per Oscarsson när han 
tog av sig byxorna. Oj, vilken skandal det blev! Då 
ville mamma att TV:n skulle kastas ut genom fönst-
ret på en gång. Byn var väldigt präglad av EFS och 
bönhuset, det var dom som ordna ungdomsverksam-
het; Solglimten, söndagsskola och juniorgrupper. 
Och då var det ju mycket gammeldags predikanter 
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som kom och det var speciellt en som avskydde TV 
och han hade ju riktigt såna där svavelosande predik-
ningar om syndens… oj, oj, oj. Då var det lite jobbigt, 
för jag ville ju titta på TV, och mamma hon var ju 
uppfostrad inom läsarna.

– Det fanns ju vissa som sa: »Aldrig TV.« TV:n 
skulle inte komma in genom dörren – men det gjor-
de den ju så småningom i alla fall. 

Siw Andersson, född 1950

– Jag växte upp på Vitberget, ett bostadsområde i 
Skellefteå centrum. 1960 köpte vi vår första TV, en 
Luxor med låsbara dörrar och lyse på baksidan. Den 
placerades i hörnet framför soffgruppen. Vi hade en 
hög TV-antenn på husgaveln, men den allra första ti-

den fick vi bara in Vännässändaren. En massa »snö« 
eller »myror« och ibland kunde man se lite balettpo-
ser. Jag tror också vi fick in tysk TV. På hösten fick vi 
egen sändare på Prästfäbodberget, jättefin bild och vi 
kunde se Rom-Olympiaden. Wilma Rudolph som 
sprang och Jane Cederqvist som simmade. Jag minns 
ett jättefånigt program som hette »Småstad«, jag tror 
det gick som familjeprogram med en som var ut-
klädd till polis. Allt var svart-vitt den här tiden.

– Sommaren 1961 var vi på semester och fick läsa 
på tidningarnas löpsedlar att Olle Björklund, nyhets-
uppläsare i Aktuellt och troligen den allra första TV-
idolen i Sverige, hade fått sparken för att han »larva-
de sig« i parkerna

– Jag minns att vi var ett par klasskompisar, det 
måste ha varit före 1963, som var hemma hos en 
klasskamrat som hette Ulla. Av någon anledning gick 
vi in i finrummet hos henne, där vi upptäckte att de 
hade klistrat en film framför TV-rutan, lite tjockare 
kvalité. I överkant var den blåfärgad, i nederkant 
grönfärgad. Det var cirka 8–10 cm breda färgfält 
med ett genomskinligt parti i mitten. Ingen av oss 
andra hade sett detta förut, men Ulla förklarade att 
det var jättevackert när det var naturprogram och 
bröderna Cartwright, »nästan som färg-TV«.

Rune Wästerby, född 1955

– Jag är född och uppväxt i en by utanför Umeå, 
Kroksjö. Vi var inom Vännässändarens täckningsom-
råde. Mitt första minne av TV var innan det fanns 
sändare, för då hade våran granne jägmästare Gri-
penstam köpt en TV, jag var kanske 4–5 år när jag 
följde min syster dit för vi skulle gå och titta på TV. 
Det fanns ju inga program att se på, utan det var ju 
myrornas krig, men så skruvade dom litegrann på 
den där TV:n och så kunde man se att det kanske var Centrum-Radio har TV-sändning på Vitberget i Skellefteå, 1960.
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Tämligen typisk tevekanna.

En investering för framtiden. TV-City öppnar ny a"är i Skelleftehamn, 1960.

någonting bland de där myrorna som hade någon 
form så man kunde ana vad det var. Jag minns att de 
vuxna kom fram till att det var en vilda västern, men 
det var i stort sett bara myrornas krig. Det kom gran-
nar från andra håll också och tittade på det där. Det 
var så pass nytt och spännande att många ville ha en 
glimt av vad man kunde se.

– Vi var också ganska tidiga när väl sändaren kom, 
så var vi bland dom första i byn som skaffade TV. Det 
kom folk till oss på kvällarna, det vart som ett kafé 
hemma hos oss i vardagsrummet på kvällarna. Som 
barnprogram minns jag »Humle och Dumle«, det är 
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det tidigaste minnet jag har.
– Jag vet att vi köpte en brickvagn på hjul så mam-

ma kunde göra fika med TV-kanna och hela baletten 
och rulla in den i vardagsrummet när det skulle 
kvällsfikas.

– Militären hade ofta övningar kring Kroksjö, det 
var någon gång varje vinter och då minns jag att de 
där första åren, då stod dom utanför fönstren och 
tittade på TV, dom här militärerna som var ute på 
övning. Det var en stor hög uppe på snödrivan utan-
för fönstret.
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Ur Philips produktkatalog 
1960–61.
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»Vad ska hända med Jörn?« Så hette det första TV-
programmet som producerades i Umeå. Det sändes 
1964 och var ett 15 minuter långt reportage som vi-
sade konsekvenserna av den massiva utflyttning som 
skedde från Norrland vid den tiden. Över 10 000 
människor flyttade årligen från norra Sverige till 
storstäderna längre söderut. Jörn fick stå som exem-
pel i reportaget som handlade om nedlagda skolor, 
avfolkade byar och industrilokaler som stod tomma 
efter misslyckade försök med lokaliseringsstöd. Folk 
i byarna och på kommunkontoret fick komma till 
tals. Reportaget gjordes av Åke Söderlind som då var 
chef för Sveriges Radio i Umeå. Sveriges Television 
hade inte bildats än och Sveriges Radio gjorde både 
radio och TV. Reportaget skickades till Stockholm 
och sändes därifrån ut över landet.

Inriktningen på programmen har skiftat över ti-
den. 1960- och 70-talen var en period med stor fri-
het för dem som jobbade med att göra TV-program i 

Umeå. Allting gick uppåt och det var en positiv tid. 
Staffan Ling började som producent 1969 och blev 
pappa till många program. 

– Vi hade ett fritt förhållande till det vi gjorde. Vi 
tänkte inte så mycket på publiken eller på vad någon 
annan skulle vilja se. I stället gjorde vi de program 
som vi själva tyckte var roliga eller viktiga, berättar 
Staffan Ling.

Från början fanns det inte mycket resurser i form 
av pengar och teknik. Man hade ingen studio och 
tyngdpunkten låg därför helt på filmproduktion. 
Men klimatet var kreativt och trots de knappa resur-
serna lyckades man göra flera stora filmproduktioner. 
TV-serien »Lavforsen« från 1971 är en fiktiv berättel-
se om västerbottningar som lämnar länet och bosät-
ter sig i Stockholms förorter för att få jobb. Året ef-
ter gjordes serien »Nybyggarland« som handlar om 
folkförflyttning i motsatt riktning. Den skildrar ny-
byggartiden i Västerbottens inland under senare de-

Numera i egen Polar Studio 
LENA FRIBORG

Med en rad lyckade produktioner, rätt läge i landet och en före detta husvagnsfa-
brik håller sig SVT Umeå kvar i den nationella TV-toppen. Här möter vi några av 
dem som ligger bakom framgångarna. 

Sta"an Ling, 2013.
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len av 1800-talet, och beskriver de konflikter som 
uppstod mellan samer och nybyggare. 

– Det fanns en förväntan från Sveriges Television 
att vi ute i de olika TV-orterna skulle göra program 
som skildrade vår landsända, och det gjorde vi också, 
säger Staffan Ling.

När det första TV-inslaget från Umeå gjordes 
1964, arbetade personalen på Sveriges Radio omväx-
lande med radio och TV. Huvuduppdraget var att 
göra regionala radionyheter. TV och andra radiopro-

Åke Lindman som »Lusp-Lasse«, #lmad av Olle Lindh vid inspelningen av »Nybyggarland«, februari 1974.

gram fick man göra i mån av tid. Sveriges Radio höll 
till på Kungsgatan 97, Öst på stan – i det hus där 
kompositören Wilhelm Peterson-Berger tillbringade 
en del av sin barndom. Personalstyrkan bestod sam-
manlagt av cirka 10 personer. 

Till Ersboda över Mariehem

När TV2 startade 1969 behövdes fler program för 
att fylla tablåerna och det ökade efterfrågan på pro-
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duktioner från Umeå. 1970 byggdes det nya radio- 
och TV-huset på Mariehem. Nu hade arbetsstyrkan 
växt till ungefär 25 anställda och fortfarande arbeta-
de personalen med både TV och radio.  År 1979 de-
lades Sveriges Radio upp i två skilda verksamheter, 
Sveriges Radio och Sveriges Television och året där-
på gick TV och radio i Umeå skilda vägar. SVT köp-
te Polarvagnens lokaler på Ersboda och med i flytten 
följde 25 personer som enbart jobbade med TV. På 
Ersboda började nu en kraftig expansion av TV-pro-
duktionen. 

Sonja Mannberg började jobba med TV åt Sveri-
ges Radio i Umeå redan 1966 och är nu den i TV-hu-
set som varit med allra längst. Hon har hunnit med 
många olika jobb. Hon har varit scripta, jobbat med 
ekonomi, varit chefssekreterare, personaladministra-
tör och har nu en roll som projektassistent. Hon be-
rättar om flytten till Ersboda.

– Vi var trångbodda på Mariehem. Siewert Öholm 
och vår chef Åke Söderlind hittade ett hus som var 
till salu, husvagnstillverkaren Polarvagnens lokaler på 
Ersboda, och de jobbade stenhårt för att SVT skulle 
köpa huset. Stockholm var först emot det. Det var ju 
alldeles för stort. Bara att bestycka en 300 kvadrat-
meter stor studio med kameror, ljus och monitorer 

Kungsgatan 97, Umeå. En gång ett radio- och TV-hus. Radio- och TV-hus på Mariehem. Numera endast radio. 

Umeås egen Polar Studio på Ersboda. I bakgrunden spår efter den 
tidigare ägaren. 

skulle bli jättedyrt. Men Åke var envis som synden 
och lyckades få igenom köpet, berättar Sonja Mann-
berg

Nu hade SVT ett stort hus men det var  från bör-
jan ganska tomt. De hade inte mycket teknisk utrust-
ning så teknikerna åkte ned till Stockholm och rota-
de i förråden och lade beslag på avlagd utrustning 
som de hittade där. Till att börja med rustade man 
bara halva studion, mer hade man inte råd med, men 
allt eftersom tiden gick kompletterade man med nya 
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Scenografen Clemens Forsberg med en tidig version av »Plus«, 
februari 1989. 

kameror, ljussättning och annan teknik.
SVT disponerade inte heller hela huset. Vissa lo-

kaler hyrdes ut till andra, bland annat en datorfirma, 
och på bottenvåningen huserade en restaurang. Men 
personalstyrkan växte hela tiden och numera fyller 
TV-folket hela huset. Från början hade alla egna rum 
men nu sitter redaktionerna i kontorslandskap för att 
alla ska få plats.

– Huset på Ersboda och studion där har betytt allt 
för utvecklingen. Utan den hade vi nog inte funnits i 
dag. På den tiden, när vi flyttade fick distrikten käm-
pa för sin överlevnad. De olika distrikten slogs om 
pengarna och Umeå hade tio andra distrikt att käm-
pa emot. Det var lokalen i kombination med stor tju-
righet, drivkraft och bra programförslag som gjorde 
att vi växte som vi gjorde. 

– Jag har haft förmånen att vara med från början 
och se hela utvecklingen. Och har fått lära mig nya 
saker hela tiden och jag lär mig fortfarande fast jag 
snart ska gå i pension. Från början hade vi inte ens 
kopieringsapparater utan jobbade med karbonpap-
per om vi behövde flera kopior av saker. 1987 kom 
de första datorerna, berättar Sonja Mannberg

Sveriges Televisions programpolitik fick en ny in-
riktning 1987 och det bestämdes då att hälften av 
alla program skulle göras på de regionala TV-orterna. 
Det gjorde att SVT i Umeå fick nya uppdrag. TV-
ledningen i Stockholm beslutade också att program-
men som gjordes av TV-orterna ute i landet skulle 
samlas och sändas i TV2. Sverker Olofsson var en av 
de som var med då.

– Det rådde konkurrens mellan TV1 och TV2 och 
många trodde förstås att »bonnkanalen« TV2 skulle 
förlora, men i stället visade det sig att svenska tittare 
gillade de program som gjordes ute i landet, och det 
var tvärtom TV2 som fick flest tittare, berättar Sver-
ker Olofsson.

Konsument, andlighet och debatt

I samband med att TV1 och TV2 fick olika uppdrag 
tilldelades de regionala TV-orterna olika teman. 
Umeå fick uppdraget att i första hand göra konsu-
mentprogram och program om livsåskådning. Ansva-
ret för konsumentjournalistiken satte SVT i Umeå 
på TV-kartan. 1987 startade konsumentprogrammet 
»Plus« med Sverker Olofsson som programledare 
och programmet fick höga tittarsiffror. Arbetet med 
livsåskådningsprogrammen drevs av prästen och 
medieläraren Bengt Bergius och SVT i Umeå var 
länge Sveriges Televisions nav i arbetet med denna 
programkategori. Man sände högmässor på söndagar 
och gjorde populära program med andlig sång. Här 
gjordes också »Taxi« och uppföljaren »Existens« som 
tog upp frågor om religionens roll i samhället. På 80- 
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Innan kvälls- blev natt, här med Åke Söderlind, april 1975. 

och 90- talen kom många samhällsprogram från SVT 
i Umeå. Det största var debattprogrammet »Nattöp-
pet« som gjordes i mer än 100 avsnitt.

Västerbottensnytt

En viktig milstolpe i utvecklingen var när SVT i 
Umeå fick ett eget nyhetsprogram, »Västerbottens-
nytt«. Det skedde 2001. Fram till dess hade Sveriges 
Television haft ett gemensamt nyhetsprogram, 
»Nordnytt« för Norr- och Västerbotten. Det fanns 

två redaktioner, en i Umeå och en i Luleå, men pro-
gramutrymmet var gemensamt och programmet 
sändes från Luleå. Beslutet om att dela »Nordnytt« i 
två nyhetsprogram föregicks av en lång kamp. Gunil-
la Eriksson var med då och berättar att kulturen på 
de två redaktionerna var väldigt olika.

– Vi tyckte att Norrbotten var så mycket gruva och 
stålverk. Umeå var mer kultur och humanism. Det 
blev på något sätt hårt mot mjukt och det var en kamp 
mellan oss om vem som skulle få mest utrymme.

Det gällde för redaktionen i Umeå att övertyga 
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ledningen för Sveriges Television att det var värt 
kostnaderna att ha ytterligare ett nyhetsprogram. 
Man tillsatte arbetsgrupper, gjorde konsekvensanaly-
ser och man arbetade envist med att bearbeta led-
ningen för Sveriges Television med argument för att 
Västerbotten borde ha ett eget nyhetsprogram. Vid 
ett tillfälle då ledningen för Sveriges Television be-
sökte Umeå visade umeåredaktionen SVT-ledningen 
en karta över »Nordnytts« bevakningsområde – från 
Nordmaling till Kiruna, en sträcka på 70 mil. Det är 
längre än mellan Stockholm och Köpenhamn. Kan-
ske var det droppen som till slut urholkade stenen 
och strax därefter kom beslutet att starta »Västerbot-
tensnytt«.

Rätt på hugget

Fram till 2003 producerade SVT allmän-TV från 
elva orter i landet: Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun, 
Örebro, Norrköping, Karlstad, Växjö, Göteborg, 
Malmö och Stockholm. En bit in på 2000-talet ansåg 
sig dock cheferna inom Sveriges Television tvungna 
att rationalisera verksamheten och då kom det som 
man i TV-huset på Ersboda kallar för det »stora hug-
get«. Det var Christina Jutterström som var chef för 
SVT och det var hon som höll i yxan. Efter hugget 
var bara fyra orter kvar: Stockholm, Malmö, Göte-
borg och Umeå. De andra orterna gör fortfarande re-
gionala nyheter men inga allmän-TV-program.

– Till Umeås fördel talade det geografiska läget – vi 
ligger ju mitt emellan Luleå och Sundsvall. Och så 
hade vi den största studion – 300 kvadratmeter, det 
är stort för att vara utanför Stockholm. Plus förstås 
att Umeå alltid levererat bra TV-program. Umeå 
blev på det sättet det naturliga valet, berättar Kennet 
Hedberg, tidigare bland annat projektledare och pro-
gramchef inom SVT Umeå. 

Nedläggningen av de sju övriga TV-orterna gjorde 
att Umeå fick en ännu starkare roll. Kaféprogram-
men som tidigare varit ett delat ansvar mellan flera 
orter blev nu bara Umeås uppgift och man började 
sända »Go’kväll« som är Sveriges Televisions största 
produktion med 175 sändningstimmar per år. Pro-
grammet är oerhört populärt och det sänds på bästa 
sändningstid. SVT i Umeå fick också ta över »Mitt i 
naturen« från Sundsvall och »Fråga Doktorn« från 
Norrköping. Båda programmen är stora produktio-
ner med många tittare. Från Luleå fick SVT i Umeå 
ta över barnprogrammet »Vildmark« vilket blev bör-
jan på en stor expansion av produktionen av barn-
program i Umeå.

I dag arbetar omkring 120 personer i TV-huset på 
Ersboda. »Västerbottensnytt« sysselsätter ungefär en 
tredjedel av arbetsstyrkan och på allmän-TV som 
gör resten av programmen finns de övriga två tredje-
delarna. Antalet verksamma inom de frilansande 
produktionsbolagen är inte så stort i Västerbotten ef-
tersom Umeå är den TV-ort som gör den största an-
delen av sina program med egen personal. Men grup-

»Go’kvälls« programledare Inger Ljung Olsson, Emma Hamberg, 
Pekka Heino och Beppe Starbrink.
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pen med frilansande produktionsbolag växer också i 
Norrland.

SVT i Umeå arbetar för närvarande med 13 fasta 
program. Dessutom görs årligen både naturfilmer 
och dokumentärer. Det är programledningen i Stock-
holm som beställer de program som ska göras, och 
SVT i Umeå får sina uppdrag för ett år i taget. Men 
de arbetar hela tiden med att ta fram förslag på pro-
gram. Programledningen vill fylla TV-tablån med oli-
ka typer av program och det är vanligt att de olika 
TV-orterna får tävla om vem som tar fram den bästa 
programidén utifrån givna kriterier som målgrupp, 
tema eller längd på programmet. Den gamla uppdel-
ningen mellan TV-orterna att vissa orter ska göra vis-
sa typer program finns inte kvar formellt, men SVT i 
Umeå är av hävd och tradition bra på att göra konsu-
mentprogram.

Bengt Strömbro är sedan 2009 programchef för 
allmän-TV-programmen på SVT i Umeå.

»Mitt i naturens« Yvette Hermundstad på jakt efter 
!odpärlmusslor med biologen Jenny Pleym.

– Vi har en bra mix av program just nu. Vi har 
bland annat »Mitt i naturen«, »Go’kväll«, »Fråga dok-
torn«, »Plus«, och alla barnprogrammen. Det känns 
stabilt och bra. Vi har duktiga medarbetare som tar 
fram nya bra program och det gör att vi får förtroen-
de hos programledningen. Vi har också många starka 
profiler som syns i TV. Vi har Martin Emtenäs i »Mitt 
i Naturen«, Inger Ljung, Beppe Starbrink, Pekka Hei-
no och Ebba von Sydow i »Go’kväll«, Åsa Avdic i 
»Plus« och Heidi Andersson och Amy Diamond i 
barnprogrammen »Miljöhjältarna« och »Bulldogg«.

SVT Umeås senaste projekt har arbetsnamnet 
»Äldrevården«. Det ska bli en realityserie om boende 
och personal på ett äldreboende.

– Vi vill bidra till diskussionen om hur vi vårdar 
våra äldre och hur arbetsmiljön ser ut för dem som 
arbetar med äldre, Det är en ständigt aktuell och vik-
tig samhällsfråga. Särskilt med tanke på att vi har en 
åldrande befolkning, säger Bengt Strömbro. 
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– Det lät roligt, litet som att ge sig in i Afrikas 
djungler och leta efter Nilens källor, så jag tackade ja, 
berättar Åke Söderlind, i dag snart 88 år och sedan 
några år åter bosatt i Stockholm, efter nästan ett 
halvsekel i Umeå. 

Radio- och TV-stationer fanns vid 60-talets början 
i Luleå och Sundsvall, men i Västerbotten fanns bara 
ett par kontaktombud – Gunvor Stenberg och Ger-
hard Johansson, alias Gejo. Fredrik Burgman fanns 
också med på ett hörn, han gjorde regionala sportny-
heter.

Med sig på resan norrut fick Åke Söderlind en tek-
niker, Hans Jackalin, och på plats tilldelades han en 
sekreterare, Birgitta Doverbrink. Det första radio- 
och TV-huset blev en 40 kvadratmeters lägenhet i 

Peterson-Bergerhuset, mitt emot dåvarande bibliote-
ket öst på stan i Umeå. 

Umeå låg alltså på efterkälken i den eviga – och på 
alla områden pågående – kampen mot de två andra 
norrländska metropolerna så det gällde att kavla upp 
ärmarna. Lokalen rustades till något som i varje fall 
kunde påminna om en radiostudio och själv begav 
sig Åke Söderlind tillsammans med Hans Jackalin ut 
i länet på värvarstråt.

– Vårt uppdrag var alltså att starta en radio- och 
TV-station i ett område, där väldigt få visste något 
om hur man gjorde radio och TV. Så vi började med 
att rekrytera ett nät av kontaktmän runt om i länet, 
folk som fick till uppgift att hålla ett öga på vad som 
hände på orten och rapportera till oss i Umeå. 

Mot källsprången
K E N N E T  H E D B E R G  &  S V E R K E R  O L O F S S O N

Året var 1961 och Åke Söderlind #ck ett erbjudande han inte kunde motstå. Det 
var Håkan Unsgaard, en legend inom svensk TV och vid den här tiden chef för Ra-
diotjänsts distriktsverksamhet, som frågade Åke om han inte hade lust att !ytta till 
Umeå för att där starta en radio- och TV-station. Radio och TV fanns på den tiden i 
samma bolag, Radiotjänst. Åke – född i Gnarp, tidigare gymnasielärare i Sundsvall 
och vid tidpunkten medarbetare på Utbildningsradion i Stockholm – var inte svår 
att övertala.

Åke Söderlind, mars 2013.
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blev nog själva rapporteringen bättre, men förank-
ringen ute i länet blev inte lika stark, säger Åke Sö-
derlind. 

Det nya radio- och TV-stationen fick förstås med 
tiden också fler fast anställda medarbetare. Hjalle 
Westin, som tidigare hjälpt de gamla kontaktombu-
den med tekniken, var en av de första nyrekrytering-
arna. Andra som var med på det tidiga 60-talet var 
Olle Söderlund, senare tung inrikesreporter på Rap-
port, Sune Jonsson, legendarisk dokumentärfilmare 
och fotograf, och Leif Stenberg, välkänd frilansjour-
nalist. Även Göran Carlefors, senare känd TV-profil, 
tillhörde de först anställda.

Västerbotten i det tidiga 60-talet beskriver Åke 
Söderlind som »exotiskt«. Folk levde på jord och 
skog – och på vattenkraftsutbyggnaden – och i tusen-
tal flyttade människor från norrlandslänen söderut. 
Just utflyttningen från norr gav upphov till många 
radio- och TV-program från Umeå. Ett av Åke Sö-
derlinds första egna större TV-program, sänt 1964, 
hade titeln »Ska vi lägga ner Nord-Sverige?« och ett 
annat, några år senare, hette »Stoppa Stockholm!«. 
»Vad ska hända med Jörn?« och »Är Byske bäst?« var 
andra titlar från 60-talet. Vid den tiden producerades 
allt som reportage – studioprogram var ännu inte att 
tänka på.

– På den tiden fanns inga direktiv från Stockholm, 
så vi hade stor frihet att själva bestämma vilka pro-
gram vi skulle göra. 

Det var en kamp, både mot centralmakten i Stock-
holm och mot andra distrikt som också ville åt pro-
grampengar. Historierna om Åke Söderlinds kontro-
verser med de höga cheferna i Stockholm är legio. 
Vid ett tillfälle skrev han en promemoria om hur te-
levisionen inte alls nådde upp till det av riksdagen 
fastställda 50-procentsmålet – alltså att hälften av 
programproduktionen skulle ske ute i distrikten. På 

Det blev många mil i bil runt om i Västerbotten 
och resultatet blev ett imponerade nät av kontakt-
män – som mest ett 20-tal, väl utspridda över länet. 

– Hans hade med sig små inspelningsapparater 
som han placerade ut hos de nyblivna kontaktmän-
nen. Det var apparater som man drog upp med en 
vev och sen snurrade bandet i fem minuter. Första ti-
den lät det ofta ganska konstigt på banden som kom 
till Umeå och det var nog inte så underligt. Dels var 
apparaterna milt sagt svårhanterliga, dels var kon-
taktmännen själva helt utan erfarenhet av att prata i 
mikrofon – radiojobbet var bara ett extraknäck till 
deras ordinarie, civila jobb. 

Många av kontaktmännen var lärare och rektorer, 
men här fanns också någon bankkamrer, polismän 
och revisorer. Skaran av kontaktmän innehöll lokala 
kändisar som Lennart Hartin i Lycksele, Emil Kon-
radsson i Malå, Hilmar Dalsfeldt i Djupsjö, Nordma-
ling, Sigvard Karlsson i Bjurholm och Sten Kårbro i 
Tärnaby. Några av kontaktmännen blev med tiden 
professionella radiomedarbetare – Stig Stierna i Skel-
lefteå och Carl-Axel Nordenberg i Storuman. Ett par 
av kontaktmännen skulle också bli rikskändisar – Sie-
wert Öholm, lärare i Risbäck och kontaktman i Do-
rotea samt Sverker Olofsson, lärare och kontaktman 
i Vännäs. 

– Kontaktmännen fann snart att de fått en helt ny 
status i sina respektive bygder. Dom hade nu möjlig-
het att offentligt tala i radion å sin bygds vägnar och 
ibland blev det kanske litet si och så med objektivi-
teten och sakligheten. Dom kanske inte alltid var så 
professionella alla dessa kontaktmän, men dom var 
väldigt folkkära och dom var uppfyllda av att berätta 
om vad som hände på deras respektive hemorter. 
Tillsammans skapade dom en fantastisk förankring 
ute bland folk för den nya länsradion. När vi så små-
ningom fick anställa professionella journalister så 
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till Thailand…
Ett förhållande som starkt präglade radio- och TV-

verksamheten i Umeå under det sena 60- och tidiga 
70-talet var universitetets kraftiga tillväxt och fram-
förallt dess dragningskraft på politiskt radikala stu-
denter.

– När vi annonserade ut tjänster vid den här tiden 
så blev det oftast bara vänstermänniskor som sökte. 
Dom ville använda sig av radio och TV för att torg-
föra sina politiska åsikter – och dom gjorde det! Inte 
minst den dåvarande ungdomsredaktionen för radio 
i Umeå såg till att tillsynsmyndigheten Radionämn-
den, numera omdöpt till Granskningsnämnden för 
radio och TV, fick arbeta. Ungdomsredaktionen an-
mäldes praktiskt taget varje vecka för sina program, 
berättar Åke Söderlind.

– Radio- och TV-programmen skulle, då som nu, 
vara sakliga och opartiska. Men dom var ju inte dum-
ma, dom som jobbade på redaktionen. Om man bara 
såg till att plocka fram någon stackars motdebattör, 
gärna någon som inte var så framstående, så kunde 
man låta vänstersympatisörerna predika fritt och 

planet hem från Stockholm en gång berättade Åke 
Söderlind för den socialdemokratiske riksdagsman-
nen Georg Andersson om sin promemoria, om hur 
televisionens högsta chefer helt enkelt saboterade 
riksdagens beslut. Andersson tyckte att det lät väl-
digt intressant, han bad att få promemorian och be-
stämde sig på fläcken för att skriva en riksdagsmo-
tion om saken. När sedan motionen behandlades i 
kulturutskottet blev Åke Söderlind kallad till förhör, 
tillsammans med en av de högsta cheferna i företa-
get. Efter förhöret i utskottet var den höge chefen fly 
förbannad för att Åke Söderlind agerat osolidariskt 
mot företaget och han lovade att försöka få honom 
avskedad. Och i korridoren utanför kulturutskottet 
slängde den uppretade chefen till och med en pärm 
mot honom… Men Åke Söderlind blev inte avske-
dad – och han bad heller aldrig om ursäkt, vilket 
Stockholm krävde att han skulle göra.

Nybyggare och vänsterfolk

En produktion som satte Umeå ordentligt på TV-
kartan var »Nybyggarland«, en serie som skildrade 
konflikterna mellan samer och nybyggare i den väs-
terbottniska fjällvärlden.

– Det var ju först på 1800-talet som lappmarken 
koloniserades av svenskarna. Lappland var på det sät-
tet något av Vilda Västern, fast här var det samer och 
svenskar som konkurrerade om markerna. 

»Nybyggarland« sändes åren 1972–1974 i sam-
manlagt 14 avsnitt och med största delen lokala ama-
törer i rollerna. Som mest tittade 40 procent av be-
folkningen – låt vara att det ännu var på 
TV-monopolets tid, men det var ändå en hisnande 
siffra. »Nybyggarland« såldes även utanför landets 
gränser, till exempel i Tyskland, där serien kallades 
»Pioniere im Norden«. Ja, serien såldes faktiskt också Åke Söderlind, 1974.
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Två temperament. Öholm och Ling.

ändå påstå att man följde programreglerna. 
Men anmälningar blev det och Åke fick som di-

striktschef ägna många timmar åt att författa skrivel-
ser till försvar för de anmälda programmen. 

I kraftfältet 

Chef för ungdomsredaktionen var Staffan Ling – en 
person som sedan kom att spela en central roll när 
TV-produktionen i Umeå började växa på allvar un-
der 70-talet. Sverige hade just fått två TV-kanaler, 

TV2 startade 1969, och det behövdes plötsligt 
mängder av nya program. Det lilla kontoret i Umeå 
växte, ett nytt radio- och TV-hus byggdes på Marie-
hem, med bland annat en, för dåtida förhållanden, 
fin studio. Antalet anställda mångdubblades på kort 
tid. En av de nyanställda i början av 70-talet var folk-
skolläraren och kontaktmannen i Dorotea, Siewert 
Öholm.

– Siewert hade en osedvanlig förmåga att göra TV-
program om vad som helst. Och han gjorde själv lika 
mycket som de andra producenterna tillsammans – 
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religiösa program, samhälls- och debattprogram, ka-
féer och så vidare. 

Det blev på det sättet massor av programtimmar 
för förhållandevis litet pengar och Umeå blev ett av 
de mest produktiva TV-distrikten, om inte det mest 
produktiva, vilket i sig förstås blev ytterligare ett ar-
gument för att få göra ännu fler program. En annan 
produktiv herre var Staffan Ling och kampen mellan 
honom och Siewert Öholm är legendarisk inom SVT 
i Umeå. 

– Det var två skickliga programmakare och starka 
personligheter – två motpoler som verkligen slogs 
om programpengarna. Det var ett kraftfält, som det 
var spännande att leva i och som starkt bidrog till att 
utveckla Umeå som TV-distrikt. Att vi nu äntligen 
fick möjligheten att göra stora studioprogram bidrog 
förstås också till att produktionen ökade, minns Åke 
Söderlind. 

Avklädd alkemi.

Nästa stora språng i Umeås utveckling som TV-di-
strikt kom 1980 när husvagnstillverkaren Polarvag-
nen lade ner verksamheten i Umeå och Sveriges Te-
levision kunde köpa huset på Ersboda för en billig 
penning. Möjligheten att göra en ny stor studio av 
den gamla utställningshallen var ett trumfkort för 
Umeås framtida utveckling som TV-fabrik. Siewert 
Öholm med »Kvällsöppet« och Staffan Ling med 
bland annat »Sant och sånt« var ett par av de stora 
produktionerna från den tiden.

Åke Söderlinds tid som distriktschef i Umeå sluta-
de 1984. Några år senare lämnade han helt SVT och 
slog sig ihop med Staffan Ling och Lennart Burman, 
som lämnat SVT i samma veva för att starta produk-
tionsbolaget Ling & Co.

– Vi gjorde mycket reklamfilm – men också serien 
»Guld«, som vi sålde till Sveriges Television och tjä-
nade bra med pengar på, säger Åke Söderlind.
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I björnskinnet

Ett avsnitt av serien »Nybyggarland« hette Björnjak-
ten och till den behövde vi en björn, som nybyggaren 
skulle slåss med. Men det var förbjudet att skjuta 
björn i Sverige på den tiden, så vi kom överens med 
Finlands TV, som också skulle sända serien, att dom 
skulle hjälpa oss.

Sent omsider ringde TV-chefen i Tammerfors och 
berättade att björnen var skjuten, så nu fick vi kom-
ma till Finland och filma. Problemet var bara att vi 
låg och filmade i Vilhelminafjällen och att björnen 
blivit skjuten långt uppe vid Enare träsk i finska 
Lappland. Det var otänkbart att flytta hela filmtea-
met dit, så vi bestämde att finländarna skulle skicka 
björnen med flyg till Umeå.

Vad vi inte visste var att import av både levande 
och döda björnar från Finland till Sverige var förbju-
den. Jag åkte glad i hågen till Umeå flygplats dagen 
därpå och kunde se det finska flygplanet närma sig. 
Det var ett litet tvåsitsigt plan och när det taxade in 
mot flygplatsbyggnaden kunde man tydligt se pilo-
ten längst fram och björnen fastspänd på passagerar-
platsen.

Preskriberat
Inte alltid skapar ett bra TV-inslag sig själv. 
 Ibland behövs det handpåläggning av varieran-
de slag. Länets förste och mångårige TV-chef 
Åke Söderlind levererar här några prima histori-
er om hur det kunde gå till när TV blev till. Inspe-
lat och nedtecknat av Sverker Olofsson och Ken-
net Hedberg.

Innan planet ens stannat kom så en bil från Tull-
verket körande ut på plattan. I den bilen satt två sta-
diga karlar som förklarade att dom skulle hämta en 
björn, som enligt uppgift höll på att olagligt smugg-
las in i landet. Troligen var det väl personalen på flyg-
platsen i Ivalo som hade anat oråd och varskott sina 
svenska kollegor.

Tullarna lastade björnen och for i väg med den till 
fryshuset inne i stan och där skulle den förvaras tills 
beslut fattats om vad som skulle hända med den. 
Själv fick jag i alla fall ett kvitto på att björnen till-
hörde Sveriges Television, men någon björn hade vi 
inte och jag fick ringa till regissören däruppe i fjäll-
världen och berätta att det nog inte skulle kunna bli 
någon björninspelning. Regissören blev alldeles galen 
– utan björn skulle ju hela berättelsen spricka!

Så egentligen hade jag inget val. Ett par dagar se-
nare åkte jag ut till fryshuset, visade upp mitt kvitto 
och sa att jag hade fått tillstånd att hämta björnen 
för att köra den till destruktionsanläggningen vid 
slakteriet. Jag var ju rädd att dom på fryshuset skulle 
ringa till Tullverket och kolla, men tydligen trodde 
dom på mitt ord, en 350 kilos djupfryst björn lasta-
des in i herrgårdsvagnen och jag kunde sätta högsta 
fart mot Vilhelmina.

När jag på kvällen kom till hotellet där teamet 
bodde var det stor uppståndelse. Hälsovårdsnämn-
den hade varit på besök, eftersom man fått rapporter 
om att det stulits en björn från fryshuset i Umeå och 
att björnen var på väg till Vilhelmina… Vi bestämde 
oss omedelbart för att ge oss ut i vildmarken utanför 
samhället, där vi grävde ner björnen i en myr. Till 
hälsovårdsnämnden sa vi, att vi inte hade en aning 
om vart björnen tagit vägen.

Tidigt morgonen därpå gav vi oss iväg ut på myren 
och grävde upp björnen. Men den var fortfarande 
djupfryst och trots att vi värmde den framför en eld 
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så blev det inga inspelningar den dagen. I samhället 
på kvällen mötte vi en alltmer bekymrad hälsovårds-
nämnd och vi fortsatte att bedyra att vi inte hade en 
aning om vart björnen tagit vägen.

Dagen därpå for vi ut på myren igen och nu hade 
faktiskt björnen tinat upp ganska bra och vi kunde 
spela in scenerna när björnjägarna styckade sitt byte 
och det blev mycket bra bilder. Men fortfarande 
återstod det att spela in scenerna när nybyggaren, 
Herman Grönlund, skulle slåss med björnen. För att 
kunna ordna det måste vi stoppa in en människa i 
björnskinnet och sy ihop det. Det var inte lätt att få 
någon att hoppa in i det nu ganska illaluktande 
björnskinnet, men en småbrukare från Lavsjön nap-
pade när jag lovade 1000 kronor till den som tog på 
sig rollen. 

Han hoppade in i björnskinnet, vi sydde ihop det 
och fick bra bilder när Herman Grönlund brottades 
med björnen. Men när inspelningarna var klara och 
vi öppnade björnskinnet igen var det en inte särskilt 
munter småbrukare som kom ut – det hade varit 
olidligt varmt och illaluktande därinne och han svor 
och sa att det här var det värsta han varit med om. 
Han skulle inte göra om det, ens om han fick 10 000 
kronor!

Men vi hade fått bra bilder och på kvällen tipsade 
vi hälsovårdsnämnden om att vi hade hittat björnen 
och vi beskrev vägen så att dom kunde hämta det 
som fanns kvar av den. Något rättsligt efterspel till 
vår björnstöld blev det märkligt nog aldrig… 

Polisen och plogbilarna

En tokig, men i högsta grad sann, historia utspelades 
i Tärnaby. Här var ortens ende polis Sten Kårbro vår 
kontaktman och en dag i mitten av december ringde 
han och berättade att ett dussintal norska vägarbeta-

re, som jobbade på ett vägbygge på den svenska sidan 
av gränsen, just fått veta att vägen över fjället var 
igensnöad och att det inte skulle gå att ta sig över till 
Norge den kommande helgen. Norska vägverket be-
klagade, men gutterna fick ställa in sig på att till-
bringa helgen i sina baracker i Sverige.

Norrmännen hade nu vänt sig till Sten och bett 
om hjälp. Det fanns ett dussintal stadiga plogbilar på 
den svenska sidan och med dom borde man lätt kun-
na röja väg över fjället, ansåg norrmännen. Proble-
met var bara att entreprenören som ägde plogbilarna 
vägrade att låna ut bilarna. Svenska vägmyndigheter 
fick inte tränga in i Norge och ploga norska vägar.

Men, berättade Sten Kårbro för mig, dom här gub-
barna är så förbannade, så dom kan mycket väl tänka 
sig att bara ta bilarna och dra i väg. Och då var det ju 
hans sak som polis att stoppa dom. Men vad gör en 
ensam polis mot ett dussin ilskna norska vägarbeta-
re?

Skulle det vara intressant för TV om den olagliga 
aktionen drogs i gång, undrade Sten. Jag kollade med 
»Aktuellt« och dom tände förstås, så vi drog i väg 
dom nära 40 milen till Tärnaby, en fotograf och jag.

I själva verket var den där olagliga aktionen något 
som Sten Kårbro själv hittat på tillsammans med en 
kompis bland vägarbetarna. Men nu var TV-teamet 
på väg och det gällde för Kårbro att snabbt rekrytera 
lagbrytare.

Så när vi kom upp till baracklägret stod tio stora 
plogbilar och varmkörde. Det var bortåt 20 grader 
kallt och klockan var efter sex på kvällen. Så fort vi 
fått i gång utrustningen satte sig karavanen i rörelse 
mot fjället med spelande strålkastare. Fotografen och 
jag hade ingen aning om att allt var ett jippo påhittat 
av vår egen kontaktman på orten.

Vi hade väldigt roligt den natten. Uppe på kalfjäl-
let var det flera meter höga drivor som plogbilarna 
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attackerade. Till sist tog det stopp och vi tvingades 
vända tillbaka mot Tärnaby. Men gubbarna var verk-
ligen arga på de norska vägmyndigheterna och skräd-
de inte orden och vi hade fått fantastiska bilder. Det 
blev ett långt reportage i »Aktuellt« dagen därpå.

Aktionen skapade internationella förvecklingar. 
Norska UD ville ha en grundlig undersökning om 
vilka som låg bakom aktionen, där vi utan tillstånd 
trängt in på norsk mark. Det blev många förhör, men 
sanningen kom aldrig fram, i den officiella rapporten 
slogs det fast att det rörde sig om en spontan aktion 
genomförd av hemlängtande norska vägarbetare.

Revisorn räddar BB

Jag minns när landstinget, någon gång på 60-talet, 
hade bestämt att BB i Malå skulle läggas ned. Vår 
kontaktman på orten ringde och berättade att hela 
samhället skulle ställa upp som en man och demon-
strera mot beslutet när landstingsrådet kom till Malå 
dagen därpå.

Inom TV är vi ju pigga på att berätta om demon-
strationer, så vi förhörde oss noggrant om när de-
monstrationen skulle äga rum och om vad det skulle 

stå på banderollerna. Sen ringde vi »Aktuellt« i 
Stockholm och frågade om dom var intresserade – 
och det var dom ju. Så vi ringde tillbaka till Malå och 
berättade att det skulle komma ett filmteam och 
skildra demonstrationen.

Det vi fick reda på långt senare var att den ende 
som hittills hade en aning om demonstrationen i 
Malå var vår kontaktman, revisorn Emil Conradsson. 
Han satte nu i gång att uppbåda demonstranter, det 
ordnades telefonkedjor, det skrevs plakat halva nat-
ten och hela samhället sattes på fötter. TV skulle ju 
filma demonstrationen dagen därpå. Och det intet 
ont anande landstingsrådet hade förstås ingen aning 
om att det skulle bli en demonstration.

Det blev en strålande demonstration med mycket 
bra bilder – och landstingsrådet tvingades framför 
TV-kameran och en uppretad folkmassa lova att visst 
skulle Malå få behålla sitt BB. 

Ett par år senare fick vi veta sanningen, i samband 
med en konferens, där det också deltog TV-folk från 
Stockholm. Några etiska förebråelser blev det inte – 
alla hade ätit och druckit gott och var på bra humör, 
och alla skålade för vår kontaktman i Malå, revisorn 
som åtminstone tillfälligt hade räddat ortens BB.
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Sedan juni 2012 är Sverker Olofsson formellt sett 
pensionär. Men i praktiken har han inte lämnat TV-
huset helt, och han verkar inte ha några planer på att 
börja mata duvor än på ett tag. Varannan vecka är 
han programledare för programmet »Sverige idag«. 
Han deltar också i spanarpanelen i »Go’kväll«.

– TV-huset är en fantastisk arbetsplats med under-
bara kollegor. Jag har lite svårt att klippa navelsträng-
en efter nästan 30 år, så jag är där och stökar lite, be-
rättar Sverker

Vi sidan av TV-jobben tar han dessutom på sig an-
dra uppdrag, bland annat att moderera konferenser 
och hålla i debatter. Han planerar även att starta en 
blogg där han ska kommentera vad som händer inom 
politik och media.

– Jag har inga planer på att sluta jobba. Samhället 
förs framåt av information och diskussion. Jag har 
haft förmånen att delta i den processen i större delen 

Fortfarande i luften
L E N A  F R I B O R G

Västerbottningen och vännäsbybon Sverker Olofsson är en av Sveriges Televisions 
allra starkaste pro#ler. I 23 år ledde han konsumentprogrammet »Plus«. Samman-
lagt blev det nästan 600 program, där #$are och fuskare fått det hett om öronen, 
och där skrot och skräp slängts i Sveriges mest kända soptunna. 

av mitt liv och jag har inte alls lust att släppa taget 
nu. Samhällsfrågor och politik är ju mitt största in-
tresse, säger Sverker

– Den enda nackdelen med att ägna sitt liv åt jour-
nalistiken är att det inte samtidigt går att vara poli-
tiskt aktiv. Nu skulle jag kunna göra det, men nu vet 
jag inte längre om jag vill. Jag har liksom vant mig 
vid att kunna röja omkring i alla politiska läger och 
ifrågasätta åt olika håll, säger han

– Jag gruvar mig lite för bloggandet. Jag har skrivit 
väldigt lite under åren och är ingen vidare skribent. 
Det skrivna är mer definitivt. I det talade ordet kan 
man vara lite mer diffus. Hur det uppfattas handlar 
mycket om hur man betonar det man säger.

På !ket

Jag träffar Sverker Olofsson på hans hemmaplan, på 

On the air. Sverker Olofsson till höger med programledarkollegan Per-Anders Fredriksson.
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sociala problem. Ofta handlade det om alkoholmiss-
bruk. Miljön i hemmet, med arbetet för rättvisa, 
bättre levnadsvillkor och sociala frågor präglade 
Sverker Olofsson och väckte hans samhällsintresse. 
Sverker har liksom sin far ett engagemang i alkohol-
frågor, själv är han organiserad nykterist och dagens 
syn på alkohol upprör honom. Men det är inte en-
skilda människors drickande han vänder sig emot i 
första hand.

– Jag kan bli så in i vassen irriterad på vissa nykte-
rister, när de börjar fördöma och moralisera. Det är 
ju inte att folk tar sig ett glas vin då och då som är det 
stora problemet. Nej, det är samhällets dubbelmoral 
och medias förhärligande av alkoholen som jag tyck-
er så illa om. Alla vet ju hur mycket elände alkoho-
len ställer till med. Merparten av all misshandel av 
kvinnor och barn skulle inte ske om inte alkoholen 
var inblandad. Drickandet leder till utslagning och 
sjukdom. Ändå fortsätter tidningarna att, dag ut och 
dag in, att skriva om viner, och vinskribenterna blir 
alldeles till sig och får bre ut sig spaltmeter i tidning-
en bara för att det råkar komma några nya viner från 
Chile. 

Lärardrömmar

Sverker gick i realskolan i Vännäs och därefter bar 
det iväg till Östra Gymnasiet i Umeå. Han hade bra 
betyg från realskolan och valde en utbildning som 
med hög status – naturvetenskaplig linje. Det skulle 
nog bli bäst, trodde både han och omgivningen. Sko-
lan var bra och kamraterna trevliga. Men gymnasieti-
den blev ändå ingen höjdare för Sverker Olofsson.

 – Egentligen var jag ju redan då mer intresserad 
av samhällsfrågor. Jag var inte så engagerad i mate-
matiken och fysiken och betygen blev därefter, be-
rättar han.

Café Ljuslyktan i Vännäs. Här är det inte ovanligt att 
stöta på honom för här tar han gärna en kopp kaffe 
och en macka, ensam eller tillsammans med vänner. 
Kaféer är över huvud taget är något som Sverker 
Olofsson gillar, och i TV-huset är han känd som en 
som värnar om fikastunden.

– Att träffas och fika är det enklaste sättet dra ihop 
kompisarna för att få en liten snackstund, och det 
behövs ingen särskild anledning. Det blir inte så 
märkvärdigt och man kan prata om stort och smått 
från mopeder till politik, säger han

Sverker Olofsson är född 1947 i Vännäsby, där har 
han bott under större delen av sitt liv. I skolan, ett 
stenkast från hemmet gick han från årskurs ett till 
sex. Det var tryggt och trivsamt att växa upp i Vän-
näsby som var en livaktig ort, berättar Sverker. Där 
fanns allt man kunde behöva, bland annat en biograf, 
där han såg sin första Tarzanmatiné, fem mataffärer, 
flera kaféer, bagerier och en pappershandel. I byn 
fanns också industrier och verksamheter där många 
arbetade och hade sin försörjning: en skofabrik, en 
fabrik som tillverkade luddor som är en slags filtsko, 
ett mejeri, en kvarn, och ett möbelsnickeri med mö-
belaffär.

– Det var ett spännande samhälle, med mycket liv 
och rörelse. Min barndom var nog ungefär som alla 
andras i byn tror jag. Jag minns mest att vi härjade på 
kring husen och hade väldigt roligt. När jag blev stör-
re fick jag mitt första jobb på Hellgrens bageri och 
tjänade 6 kr per dag som springpojke.

Sverkers pappa jobbade på skofabriken. Han var 
politiskt aktiv och ville förbättra villkoren för arbe-
tarna där. Han var en av dem som tog initiativ till att 
starta en fackförening på fabriken. Pappan var också 
ordförande i nykterhetsnämnden. Sverkers mamma 
arbetade som nattvakt på Brattby sjukhem. Familjen 
engagerade sig för att hjälpa människor i trakten med 
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ger en fantastisk känsla, förklarar Sverker
Tanken på att bli lärare lades åt sidan och Sverker 

Olofsson började jobba för radion på heltid. I början 
av 80-talet gjorde han en ny vändning i yrkesvalet 
och flyttade över till Sveriges Television. Där blev 
han reporter på »Nordnytt« och ägnade mycket tid åt 
att bevaka skogsindustrin. 

Succé för Plus

1987 skulle Sveriges Television göra ett konsument-
program och uppdraget gick till SVT i Umeå. Dåva-
rande programchefen i Umeå, Sven Bohlin, pekade 
resolut på Karina Folkesson och sa »du ska vara pro-
ducent« och sedan pekade han på Sverker Olofsson 
och sa »du ska vara programledare«.

– Jag har ingen aning om varför han valde mig. Jag 
hade inte haft någon särskild framskjuten roll i rutan 
tidigare utan hade mest harvat på med mina reporta-
ge om skogsindustrin, berättar Sverker

Då, 1987, var det aktieklipp, Rolexklockor, hög-
konjunktur och rosa tidningar som präglade tidsan-
dan. Men på SVT i Umeå tänkte man annorlunda 
och valde att göra ett program som inte alls låg i ti-
den. Man ville göra ett konsumentprogram som skul-
le skildra den vanliga människans konsumtionsbe-
kymmer. Programmet skulle handla om vilka 
stekpannor som var bäst, om råttfällor som inte fun-
kade och som soffor av konstläder som tappade fär-
gen – en verklighet långt, långt borta från Stock-
holmsbörsen och Café Opera. Programmet fick 
namnet »Plus«.

– Vi fattade inte när vi gjorde det att det skulle bli en 
sån succé, men det blev det. Alla använder ju en stek-
panna. En annan sak som jag tror kan ha spelat roll är att 
jag är man. Tidigare hade konsumentjournalistiken setts 
som en kvinnlig sfär, men nu fick vi en publik med både 

Sverkers dröm var att bli lärare och efter gymna-
siet, 1968, fick han jobb som högstadielärare i Doro-
tea och undervisade i tyska, svenska och engelska. 
Det var stor lärarbrist i inlandet och skolorna där fick 
hålla till godo med ungdomar som just gått ut gym-
nasiet. 

– Det var ett underbart år och en spännande plats 
att vara på. Ungarna kom från många olika ställen 
mellan Lomsjö och Borgafjäll. Avståndet i ålder mel-
lan oss var inte stort. De gick på högstadiet och jag 
hade nyss gått ut gymnasiet. 

Det var slumpen och det faktum att Sverker 
Olofsson hamnade i Dorotea som gjorde att han se-
dan fick sin framtid inom radio och TV. I Dorotea 
lärde han nämligen känna Siewert Öholm som också 
jobbade som lärare, i den närbelägna byn Risbäck. 
Öholm var Sveriges Radios kontaktman i Dorotea. 
Att vara kontaktman innebar att man skulle hålla 
koll på vad som hände på bygden och rapportera till 
Sveriges Radio i form av telegram och radioinslag. 
När Sverker Olofson efter ett år flyttade tillbaka till 
Vännäs tipsade Siewert Öholm radion om att Sver-
ker kunde vara något att satsa på som kontaktman 
för Vännäs. Och så blev det. 

Sverker Olofsson började studera vid Umeå uni-
versitet 1969. Han läste kurser i litteraturhistoria, 
filmvetenskap och nordiska språk. Samtidigt var han 
Sveriges Radios kontaktperson i Vännäs och bevaka-
de vad som hände på orten. Han gjorde korta tele-
gram, intervjuade folk och klippte ihop radioinslag. 
Efter hand blev det mer och mer radio och han bör-
jade sända de regionala morgonnyheterna i radion.

– Jag älskade studion redan då. Att vara i studion 
och sända eller spela in – det är så nära himlen du 
kan komma. Om du har ett budskap som du tror på, 
och du vet att det finns folk därute som lyssnar, då 
vet du att det du säger kan påverka och förändra. Det 
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män och kvinnor. Och så var det ju tunnan, förstås. Vi 
var osäkra på om vi skulle ha med den. Vi trodde att den 
skulle upplevas som töntig, men i stället blev den en 
stark symbol för programmet.

– Vi redigerade eller klippte aldrig i intervjuerna 
som vi gjorde i studion. Det var ett löfte till dem som 
vågade ställa upp och komma dit. För det mesta 
»vann« jag debatten, men ibland fick vi ge oss och 
medge att vi varit överdrivna i kritiken. När det hän-
de framstod jag som rätt korkad, och det är klart att 
det inte kändes så kul. Det hade varit lätt att klippa 
och trixa så att jag skulle framstå i lite bättre dager, 
men vi höll alltid vårt löfte om att inte klippa i in-
tervjun. Den här osäkerheten om vem som skulle 
vinna debatten skapade en inbyggd spänning som 
jag tror bidrog till att göra programmet populärt, 
säger Sverker.

Förutom att fungera som programledare arbetade 
Sverker mycket med att läsa in sig på fakta, prata 
med folk och att förbereda sig inför intervjuerna. 
Han följde också noga det jobb som reportrarna gjor-
de. Det var ju han som skulle ta striden utåt och då 
gällde det att ha ordentligt på fötterna.

– TV är väldigt personfixerat. Det är väldigt myck-
et programledarna som syns och profileras utåt. Men 
du ska veta att bakom det hela ligger ett enormt la-
garbete. Det blir inget program utan bra reportrar, 
fotografer och redigerare. I »Plus« hade vi också hjälp 
av en duktig grafiker. Som programledare är du en av 
flera i laget som gör ett TV-program. 

»Plus« blev framgångsrikt. Programmet hade 
många tittare men det var också en framgång på det 
sättet att det fick ett genomslag i debatten och ska-
pade en opinion som ibland ledde till förändringar.

– Journalistik, när den är som bäst, ska handla om 
att förändra och göra nytta. Och det händer när man 
jobbar med konsumentjournalistik. Folksam föränd-

På Sveriges mest kända soptunna.

rade till exempel försäkringsvillkoren för barn med 
diabetes efter ett av våra program. 

– Ett program som »Plus« ska utmana. Vi ska tänja 
på gränserna och irritera. Mycket anmälningar till 
granskningsnämnden är bra. Det visar bara att vi 
gjort vårt jobb. Men vi ska inte fällas. Det är alltid ett 
allvarligt misslyckande.

Strider vidare

Sverker fortsatte som programledare för »Plus« i 23 
år. Då kom önskemål från programledningen om att 
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– Jag har blivit jätteglad för de priser jag fått. De är 
ju tecken på uppskattning och det blir väl alla män-
niskor glada för.

Hemma i Vännäsby kan Sverker Olofsson vara pri-
vatpersonen Sverker. Här känner han folk, och folk 
känner honom. 

– Folk i byn är inte så impade av att jag syns i TV. 
De vet ju vem jag är. Men att vara känd medför an-
nars mer fördelar än nackdelar, tycker jag. Folk pratar 
med en och hejar. Men man får tänka sig för lite. Jag 
skulle inte vilja läsa i tidningen om att jag har varit 
otrevlig mot en kassörska på Konsum eller att jag har 
kört för fort utanför skolan. 

Han trivs i byn och tycker det är lätt att bo i en li-
ten ort. Behöver man en såg, så går man till grannen. 
Allting löser sig.

– Men visst förstår jag att jag har haft det förmån-
ligt, genom att kunna bo här där jag är född, och 
samtidigt ha ett så stimulerade arbete, bara 20 minu-
ter bort. Umeå är en fantastisk stad med stort utbud 
av musik, film, butiker och nu är det ju spännande 
att se vad det blir av kulturhuvudstadsåret 2014.

det var dags att förändra och förnya programmet. 
Sverker tyckte själv att de inte var lika vassa som ti-
digare, och kanske var det inte han som jobbat så 
länge med programmet som var rätt person att ge-
nomföra de förändringar som behövdes. »Plus« gjor-
des om 2010. Det förlängdes och blev en timme 
långt och det görs inte längre i studio, utan bara ute 
på fältet. Publiken har visserligen minskat något men 
SVT har lyckats locka en yngre publik till program-
met. Sverker gick vidare till andra utmaningar inom 
SVT. Han har bland annat jobbat för »Västerbottens-
nytt«, med intervjuprogrammet »Rakt på« och med 
debattprogrammet »Sverkers stora strid«.

– Programledningen ville att det skulle heta »Sver-
kers sista strid«, men i helvete heller, sa jag. Jag tän-
ker inte sluta strida bara för att jag blir pensionär och 
trappar ned mitt engagemang i STV.

Sverker Olofsson har fått flera priser och utmär-
kelser för sitt arbete. Han är hedersdoktor i medicin 
vid Umeå universitet och han har fått Publicistklub-
bens stora pris. 2009 valdes han till »Årets väster-
bottning« av Västerbottens-Kurirens läsare och samma 
år fick han också Lukas Bonniers stora journalistpris.
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Under förberedelserna för det som skulle bli »Plus« 
träffade den lilla redaktionen Erik Fichtelius, som tre 
år tidigare hade dragit igång »Konsumentekot« på 
Sveriges Radio i Stockholm. Han berättade om kon-
sumentreportern i USA, som kastade dåliga saker på 
»Dilbert’s dump«. Dump betyder soptipp, och idén 
om Sverkers tunna var född.

Skulle det vara en tunna skulle det säga »klonk« i 
den. Karina ringde till gatuförvaltningen i Lycksele, 
och jo, de hade en i metall kvar, som TV kunde få om 
de bara hämtade den själva. Ett nyhetsteam som 
hade vägarna förbi tog med tunnan till Umeå. På re-
daktionen var de eniga om att det som skulle hamna 
i tunnan måste vara riktigt dåligt. I första program-
met hamnade Allmänna reklamationsnämndens 
svarta lista i tunnan. Nästa gång var turen kommen 
till menyer från några Stockholmsrestauranger. På 

grund av hästkött på tallriken. Förre distriktschefen 
Åke Söderlind blev »Plus« förste researcher och pro-
våt oxfilé på krogarna. Från varje måltid tog han med 
sig en bit kött som sedan undersöktes. Flera av oxfilé-
erna visade sig vara just hästkött. Redan 1987 alltså.

– Vi var noga med att inte kasta mat i tunnan, i en 
värld av svält, så vi slängde menyerna. Pet-flaskor 
kastade vi inte heller i tunnan, de ska ju kastas på ett 
annat ställe, säger Karina. 

Redan efter några program fick reportrar då och då 
frågan från oroliga intervjuobjekt: »Ska vi kastas i 
tunnan nu?« Plus-redaktionen insåg ganska snart att 
tunnan var grejen. Den var tuff och uppseendeväck-
ande då, 1987.

– Det är fantastiskt hur TV funkar, vilken genom-
slagskraft den har. En man med kiosk på Teg i Umeå 
ringde och var förtvivlad. Kunder hade sagt till ho-

Bonn-onge på Plus
P I A  S J Ö G R E N

Umeå är Sveriges Televisions %ärde största produktionsort. Konsumentprogram-
met »Plus« har starkt bidragit till den positionen. När Umeå 1987 #ck uppdraget 
från Stockholm att göra det nya konsumentprogrammet blev Karina Folkesson 
från Lycksele producent. Hon var reporter på »Nordnytt« och hade inte tänkt söka 
tjänsten. 

Karina Folkesson 2013.
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nom att han hade hamnat i tunnan. Men det var ing-
et företag från Umeå med på ARN:s lista, det visste 
jag. Det visade sig efter att vi pratat en stund att 
mannen med kiosken själv hade sett programmet, 
men inte litade på det han själv hade sett… 

Tittarsiffrorna för Plus var 20–22%. Det var höga 
siffror, också i en tid med bara två TV-kanaler. Det 
var många som ringde. Många fler än till nyhetsre-
daktionen. Karina Folkesson producerade de första 
50 programmen.

– Nyheter är en genre för sig, formaterad och inar-
betad, ungefär samma nyheter överallt. Det är nog 

därför färre ringer. Till »Plus« strömmade tipsen in. 
Vi hade ögonen på oss, också från kritiker. Det gjor-
de att vi skärpte till oss. Det vi sa måste vara rätt. 

Plus var också först med att bredda konsumentbe-
greppet till att också handla om privatekonomi. Ef-
ter programmet som handlade om huruvida det går 
att leva på pensionen ville tittare skicka pengar till en 
äldre dam i Lycksele. Svarta dagmammor, på grund 
av dagisbristen, togs också upp. 

– »Plus« gjorde det möjligt för oss att gå fram och 
få göra fler samhällsprogram. 

Karina Folkesson gjorde »Damernas«, »Tango« och 

Tunna med riktig klonk.
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från sommaren 1993 »Nattöppet«. »Damernas« var 
lite av ett svar på »Sköna söndag«, som var en dam-
tidning i TV-format. Med »Damernas« ville Karina 
göra ett program för kvinnor om arbetsliv och karri-
är. Hon var själv både redaktör och programledare. 
Samtidigt producerades »Radio Ellen« i Umeå.

– Vi försökte att inte vara för snälla och hade fullt 
med rostiga rör i studion. Hälften av kritiken gick ut 
på att vi var för feministiska. Samtidigt ringde en 
känd feminist vid universitet och sa »nu får du skär-
pa dig! sådant flams…« Det var efter att vi hade haft 
Samuel Fröler, då i »Skärgårdsdoktorn«, som gäst. 
Hon sa inte vad hon hette på telefonsvararen, men 
jag kände igen rösten.

Karina själv trivdes aldrig i rutan.
– TV är så mycket yta. Värst var att sitta i sminket 

i flera timmar. 
Sedan kom »Tango«, med Anneli Gardell som pro-

gramledare, om relationer.
– Vi var sist på banan. Maj Fant hade enorm fram-

gång i fyran med ett amerikanskt format. Vi ville 
göra något annat och byggde upp en pubmiljö i stu-
dion. Där kunde också en man sitta. 

»Plus« blev en språngbräda till »Damernas«, »Tan-
go« och inte minst till debattprogrammet »Nattöp-
pet«, som också blev en långkörare. Sverker Olofsson 
var programledare och Karina Folkesson program-
mets igångsättare och första redaktör. 

– Vi la oss vinn om att hitta goda debattörer från 
de här delarna av landet. De hade platsat i debatt-
program oavsett var de sändes från, men ingen hade 
hittat dem. Vi hade med nya gäster, inte bara de van-
liga tyck-myckarna. Om man tror att TV har stark 
genomslagskraft så spelar det roll att de viktigaste 
produktionerna speglar hela landet, att de har jord-
mån i olika delar av landet.

Och så drar Karina några av Stockholmskollegor-

nas favoriter – eller ja, fallgropar: gubbe med spark 
spottar snus, här sitter de på älven och pimplar, renar 
i motljus. Samtidigt som till exempel gruv- och 
skogsnäring har stor betydelse för hela landet och 
dess export. 

– Man kan inte vara provinsiell i en riksproduk-
tion, varken i ämnesval eller vinkel. Men vi kunde 
visa att norrlänningar också kunde föra sig och bidra 
till debatten i TV.

Framtiden då?
– Jag tittar inte så mycket på TV. Har nog fyllt min 

kvot. Men jag noterar att nu flyger man upp många 
programledare till Umeå. Kanske det måste vara så 
med konkurrensen nu. Men på min tid gjorde vi pro-
gramledartester för att få fram folk som bodde här. 
Det är inte samma tänk nu, det är mer likriktning.

Hon säger inte att något är bättre eller sämre, men 
annorlunda. 

– Jag såg att »Västerbottensnytt« lottade ut biljet-
ter till Melodifestivalen i Skellefteå. Hoppla, tänkte 
jag, det skulle aldrig ha gått på min tid. Då höll vi på 
nyheterna inte på med sådana lättsamheter. 

När Karina fyllde 50 år sa parhästen Sverker 
Olofsson i sitt tal: »Du är så framgångsrik för att du 
fortfarande är en bonn-onge från inlandet.«

– Och jo, det ligger väl något i det. Jag är marknä-
ra. Pappa var rörmokare. Jag skulle ha svårt att jobba 
med medier som når en väldigt smal målgrupp, säger 
superproducenten som slutade på SVT 1998 och 
numera är regionchef för Svenskt näringsliv.
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Staffan Ling var omväxlande idékläckare, producent 
och skådespelare på SVT under nästan 20 år mellan 
1969–1987. Det första programmet han gjorde var 
barnprogrammet »Dickum, Dackum du och jag«. 
Tanken med programmet var att visa hur lekar från 
äldre tider gick till. Det var barn från klass 4C på 
Berghemsskolan i Umeå som lekte Kasta kludd, Bäl-
tan bak, Gås och räv och Svarte man. Pojkarna hade 
byxor, skjorta, västar och svarta skärmmössor och 
flickorna hade flätor, klänningar och förkläden. Pro-
grammet spelades in i Skravelsjö. Ett annat tidigt 
program var »Skvallertimmen«, som spelades in på 
Gammlia i Umeå. I det satt människor och arbetade 
med hantverk och handarbete och berättade under 
tiden skrönor för varandra, så som man gjorde förr i 
tiden under skvallertimmen.

Den första riktigt stora framgången för barnpro-
grammen från SVT i Umeå kom med samarbetet 
mellan Staffan Ling och Bengt Andersson. »Staffan 

Stora program för små
L E N A  F R I B O R G

Barnprogrammen från SVT i Umeå har en lång historia. Det började på 1960-talet 
med TV-pro#len Sta"an Ling. Framgångarna har varit många och tittarsi"rorna 
höga. Numera #nns man lika mycket på webben som i den traditionella ångteven.

och Bengt« är ett känt begrepp för de flesta som var 
barn i Sverige på 70- och 80-talen. Staffan och Bengt 
gjorde först programmet »Sant och sånt«, som med 
humor och glimten i ögat gick ut på att förklara tek-
nik och naturvetenskap för barn. Det första pro-
grammet sändes på nyårsafton 1972 och det blev en 
succé. Programmet tilltalade inte bara barnen. Även 
de vuxna gillade blandningen av naturvetenskap och 
humor och det utvecklades till ett familjeprogram 
som barn och vuxna tittade på tillsammans. Staffan 
och Bengt gjorde mer än hundra »Sant och sånt« och 
de sågs av väldigt många.

– Vi hade himla kul på 70-talet. Bengt och jag 
kompletterade varandra bra och fick en kemi ihop 
som gjorde att vi blev kreativa, berättar Staffan Ling

Staffan Ling inspirerades av Lasse Åbergs »Trazan 
och Banarne« när han 1979 gjorde »Julkul med Staf-
fan och Bengt«. Sedan fortsatte Staffan Ling och 
Bengt Andersson på jultemat och gjorde kalendern 

Ling och Andersson tittar ut i »Julkul”, 1984.
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»Julstrul« som blev en av SVT:s mest sedda kalendrar 
genom tiderna. Handlingen i »Julstrul« kretsar kring 
affären Oskars Koopra i en fjällby någonstans i Väs-

Sta"an Ling, Sissela Kyle, Bengt Andersson, Svante Grundberg och en raklång Kjell »Jompa« Johansson, under inspelningen av »Julstrul« 1984.

JA
N

N
E 

H
EL

LG
RE

N

terbotten. Staffan och Bengt kommer dit som vika-
rier och ska sköta både affär och postkontor, och så 
klart strular de till det hela ordentligt. Inomhussce-
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i alla fall. Ylva Jonsson Sarri har haft många roller på 
SVT i Umeå, bland annat reporter, programledare 
och programutvecklare och är en av dem som var 
med då.

– Vi hade barnprogrammen på nåder när vi börja-
de om igen, men vi gjorde ändå stora planer om att 
utveckla dem mer. Under ledning av Karin Nord-
ström satt vi i vårt lilla hörn av redaktionen och fan-
tiserade om ett helt våningsplan med bara barnpro-
duktion. Och så blev det sedan, nästan i alla fall, 
berättar Ylva Jonsson Sarri. 

De jobbade hårt för att öka produktionen av barn-
program. Och Ylva Jonsson Sarri förklarar vad som 
drev dem:

– Ingenting är så viktigt i TV som barnprogram-
men. Allting börjar ju och slutar med barnen. Det är 
viktigt att våra barn kan se andra barn som leker 
samma lekar, finns i liknande miljöer och pratar sam-
ma dialekt. Det får inte bli så att alla barn i TV leker 
på en enda lekplats och pratar stockholmska.

Ylva Jonsson Sarri berättar om en episod från ett 
möte i Stockholm för folk inom SVT som arbetade 
med ungdomsprogrammen. SVT hade bestämt att 
ungdomsprogram skulle göras omväxlande av SVT i 
Stockholm, Malmö och Göteborg. Ylva Jonsson Sar-
ri opponerade sig och tyckte att även Umeå borde 
göra ungdomsprogram. Då förklarade SVT:s pro-
gramledning att norra Sverige ändå varit represente-
rat genom att SVT i Stockholm och ungdomspro-
grammet »Elbyl« gjort ett reportage från Karesuando. 
Men det här resonemanget vänder sig Ylva Jonsson 
Sarri mot.

– När ett TV-team kommer upp från Stockholm 
till Karesuando tar de med sig sina perspektiv. Det 
blir lätt att de skildrar människor och miljöer som 
något annorlunda och exotiskt som finns långt bort. 
Det blir helt annorlunda när ett reportage om Kare-

nerna gjordes i studion i TV-huset i Umeå, medan 
utomhusscenerna spelades in i Saxnäs och Dikanäs. 
På den papperskalender som alltid finns med till 
SVT:s julkalender fanns det här året en bild av man 
som var utklädd till tomte och beväpnad med en pi-
stol. Han stod utanför Oskars Koopra som han tänk-
te råna. Att tomten var beväpnad upprörde många. 
Tomten blev anmäld till tittarombudsmannen och 
det blev stort rabalder i pressen.

– Vi sålde extra många kalendrar den julen. Folk 
var både för och emot. En del köpte kalendrar som 
de klippte sönder och skickade till oss för att visa sin 
avsky. Och när programmet sedan sändes hade vi cir-
ka 100 000 fler tittare än normalt, berättar Staffan 
Ling och skrattar lite åt minnet.

Staffan och Bengt gjorde ytterligare en kalender, 
»Liv i luckan« julen 1988. Till den fick barn och ung-
domar skriva manus till berättelser som sedan spela-
des upp av skådespelare i programmet. Efter det har 
det inte gjorts fler julkalendrar på SVT i Umeå. Staf-
fan Ling slutade på SVT i Umeå 1987 och då var det 
inte längre någon som gjorde barnprogram i Umeå. 
Uppdraget att göra barnprogram gick till SVT i 
Växjö och det blev en 18 år lång paus i produktionen 
av program för barn i Umeå.

Omstart i vildmarken

Inte förrän 2005 kom SVT i Umeå i gång med pro-
duktion av barnprogram igen. Umeå fick då ta över 
»Expedition Vildmark« från redaktionen i Luleå. I 
det programmet får barn prova olika äventyr som 
fjällvandring, paddling och cykling. Egentligen skul-
le, enligt dåvarande uppdelning mellan distrikten, 
inga barnprogram produceras i Umeå. Men själva 
idén med »Expedition Vildmark« var att det skulle 
spelas in i norrländsk vildmark, så det fick bli Umeå 



48

tarsiffror. Programmet handlar om barn som får olika 
uppdrag för att hjälpa miljön. Tanken är att visa att 
miljöarbete inte alltid behöver vara så komplicerat 
och att det finns mycket man kan göra själv.

Känd från TV

Dagens barn vill vara med i TV, och är det också. 
Barn i länet och särskilt i Umeå känner mycket väl 
till TV-huset på Ersboda. Antingen har de varit med 
på casting, det vill säga provfilmat, eller så har de nå-
gon kompis som har gjort det. Eller så har de någon 
kompis i skolan som varit med i något av program-

suando görs av personer som ser människor och mil-
jön där som något helt normalt och vardagligt, för-
klarar hon.

»Miljöhjältarna«, »Pysselskogen«, »Vildmark«, 
»Myror i brallan« och »Bulldogg« är barnprogram 
som görs av SVT i Umeå.  Allra populärast är pro-
grammet »Bulldogg«. I det får barn som drömmer 
om en hund sin önskan uppfylld och får låna en 
hund att sköta om och leka med över en dag. Många 
barn ser på programmet och hundratals vill bli en av 
dem som får chansen att tillbringa en dag med sin 
drömhund. En tredjedel av tittandet på »Bulldogg« 
görs på webben. »Miljöhjältarna« har också höga tit-

Amy Dimond med chihuahuan Nike i »Bulldogg«.

A
N

N
A

KA
RI

N
 D

RU
G

G
E/

SV
T



49

program. Blandningen är vår styrka. Det ska vara poj-
kar och flickor med olika bakgrund, förutsättningar 
och intressen. De ska spegla samhället helt enkelt. 
Barnen ska förstås kunna prata framför kameran, 
men det är nästan aldrig ett problem nuförtiden. 
Barn kan det i dag. 

Anna Hellgren tror inte att det i första hand är vil-
jan att synas i TV som lockar barnen att vara med i 
barnprogrammen. Barn blir sugna på att ha en hund 

men. SVT i Umeå träffar mer än tusen barn per år 
när de är ute och letar i skolor och föreningar efter 
barn som kan vara med i barnprogrammen, och mer 
än ett hundratal barn kommer årligen till TV-huset 
för att provfilma. Anna Hellgren har fram tills nyli-
gen varit projektledare för de fem serier av barnpro-
gram som görs i Umeå och hon berättar att de letar 
efter olika sorters barn.

– Vi vill att alla typer av barn ska vara med i våra 

Anna och Heidi i »Miljöhjältarna«.
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för en dag och söker till »Bulldogg« eller så tycker de 
att äventyren i »Vildmark« verkar jättespännande 
och vill vara med av det skälet. 

Bengt Strömbro, programchef på SVT i Umeå se-
dan 2009, är stolt över hur barnprogrammen har ut-
vecklats.

– Vi gör program som ska vara spännande och ro-
liga och som man lär sig något av. Vårt uppdrag som 
Public Service-TV gör att vi kan satsa på att göra 
kvalitetsprogram för barn. Det är ju inte publikens 
köpkraft som avgör för vem vi ska göra program. 
Vår målgrupp är alla människor i landet mellan tre 
och 99 år och alla ska hitta något som tilltalar dem, 
säger han.

För varje nytt TV-projekt sätts ett lag av program-
ledare, reportrar, fotografer och redigerare ihop, som 
tillsammans gör programmet. Personalen går lite in 
och ut i olika TV-projekt, både för barn och vuxna, 
men ungefär elva personer arbetar heltid med att 
göra barnprogrammen i Umeå. Det är viktigt för 
SVT att en del program kan spelas in på vintern och 
att vissa kan spelas in på sommaren så att personalen 
har jobb under hela året.

Reality regerar

Barnprogrammen har förändrats. Nu görs flera av 
dem, exempelvis »Vildmark«, »Miljöhjältarna« och 
»Bulldogg« i ett format som kallas reality. I reality-
produktioner har man inte ett manus med i förväg 
bestämda repliker. I stället styr TV-makarna hand-
lingen genom att ge uppdrag till deltagarna i pro-
grammet, eller genom att rigga en speciell situation. 
Sedan skildrar programmet hur människorna rea-
gerar och vad de gör.  Ylva Jonsson Sarri var en av 
dem i Umeå som började utveckla barnprogram i 
realityform.

– Reality är det moderna TV-språket. Meningen 
med TV är att påverka människor och då måste man 
väcka känslor, annars rinner allt av och man minns 
ingenting. Det gäller oavsett om man vill underhålla, 
informera eller undervisa. Reality gör att vi kan se 
andra människors reaktioner och känslor i TV och 
det är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt att berät-
ta, säger hon.

Inte bara programmen förändras utan också hur de 
distribueras. Särskilt barnen är snabba på att ta till sig 
ny teknik och nya sätt att titta på TV. Många barn 
bryr sig inte alls om tiderna i TV-tablån, de tittar i 
stället på SVT-play över internet och kan då se sina 
favoritprogram när de vill. Programchef Bengt 
Strömbro ser mest möjligheter med den utveckling-
en

– Programmen blir vare sig bättre eller sämre i 
SVT-Play men internet är en fantastisk distributions-
form som gör att vi kan nå ut till fler. Vi måste jobba 
med att bli mer tillgängliga på mobilen, på paddan 
eller på vilket sätt man nu vill se på våra program. 
Om 10 år tror jag att barnens tittarbeteende kom-
mer har slagit igenom och att det mesta tittandet 
sker på webben, säger Bengt Strömbro.

Och hur står sig de gamla programmen i dag? Staf-
fan Ling berättar hur det gick när en vän laddade ned 
ett avsnitt av »Sant och Sånt« för att testa på barn-
barnen. Enligt barnen var programmet »lite segt på 
nåt vis men helt okej och rätt kul om man fick spela 
spel och lyssna på musik samtidigt«.

– På den tiden fick våra program kritik för att det 
hände för mycket och att det var för tvära klipp. Man 
ansåg att barn behövde lång tid på sig för att bearbe-
ta bilder och ta in ett budskap. Men det visade sig ju 
vara helt fel. Barn har övat upp en otrolig förmåga att 
hantera mycket information och jag tror inte att det 
är något dåligt. 
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Programchef Strömbro till vänster i en padda med de andra killarna.

Bengt Strömbro har ett förflutet i humorbran-
schen, bland annat som en av mammas nya killar i ra-
dions P3, och nu finns förväntningar från program-
ledningen i Stockholm på att SVT Umeå ska börja 
göra humorprogram för barn igen.

– Ja, det skulle vara kul att kunna ta upp traditio-
nen från Staffan och Bengt, och göra program med 

humor som uppskattas av både barn och vuxna. Vi 
jobbar faktiskt på att kunna göra det på sikt. Men det 
blir inte som på 80-talet för vi har inte längre de re-
surser som krävs för att göra dramaproduktioner på 
det sättet. Om vi gör det blir det något helt annat, sä-
ger Bengt Strömbro.
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»Miljöhjältarna« handlar om barn som får i uppdrag 
att hjälpa miljön på olika sätt. Det här avsnittet ska 
handla om att vår konsumtion, de stora mängder va-
ror vi köper året runt, kan skada miljön, och det är 
Julia Diaz Bergner som har fått uppdraget att göra 
något åt överkonsumtionen i julhandeln. Julia är 11 
år och går i 5A på Östermalmsskolan i Umeå. De 
första delarna av avsnittet är redan inspelade och Ju-
lias uppgift är att samla ihop saker hemma som inte 
används och ta dem till returmarknaden. I dag ska 
hon visa hur det har gått hittills, och så ska hon få ett 
nytt och lite svårare uppdrag. 

Klockan är strax efter nio på morgonen och nu 
vankar inspelningsteamet, som består av fotograf och 
inslagsproducent, omkring och väntar på att pro-
gramledaren ska komma. Det är Heidi Andersson, 
hon som har nio VM-guld i armbrytning och är från 
byn Ensamheten strax norr om Storuman. Hon har 

kört från Storuman nu på morgonen. Det snöar och 
det kommer att bli fina utomhusbilder, men snörö-
ken gör att resan tar längre tid än planerat. När hon 
till sist kommer får inslagsproducent Mathias Fjell-
ström bråttom.

– Nu har vi har kort om tid. Julia kommer snart 
och jag måste hinna förklara för Heidi vad som ska 
hända i dag, och så ska vi hinna filma en scen med 
bara Heidi innan Julia kommer.

Filmandet startar och Heidi berättar för kameran 
vad som ska hända här på Returmarknaden i dag. 
Hon berättar att Julia snart är på ingång och att vi nu 
ska få se hur hon har lyckats med första delen av sitt 
uppdrag. Heidi får ta om fem, sex gånger. Replikerna 
är inte bestämda till hundra procent och det gäller 
för henne att hitta sina egna ord för det som ska sä-
gas, och ändå få med allt som är viktigt.

»Miljöhjältarna« är ett realityprogram som följer 

Miljöhjälten Julia
L E N A  F R I B O R G

Det är onsdag morgon i mitten av december 2012. I dag är det inspelning av av-
snitt 3 i SVT:s barnprogramserie »Miljöhjältarna«. Vi be#nner på oss inspelnings-
platsen, Returbutiken på Gimonäs som är Umeå kommuns återbruksbutik där 
man säljer begagnade saker som folk lämnat in.

Heidi Andersson.
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Mathias Fjellström, Jari Tarvainen och Julia Diaz Bergner.
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tet försvann. 
– Det är just sånt som händer när man spelar in så-

dana här program. Något går inte riktigt som man 
tänkt sig. Men det ordnar sig alltid ändå, säger Mathi-
as lugnt.

Julia har samlat ihop många saker som hon ska 
lämna till returmarknaden. Stolar, skidor, en lampa 
och en stor säck med skridskor, skor och lite andra 
småsaker i. Heidi tycker att Julia har lyckats bra och 
att hon har fått med sig massor av grejor. Heidi und-
rar om det var svårt att samla ihop så mycket saker, 
men det tycker inte Julia att det var.

Det är Jari Tarvainen som filmar. Han är fotograf 
och anställd på SVT och har jobbat med TV i över 
30 år. Men det här är första gången han gör barnpro-
gram, vanligtvis filmar han för »Mitt i naturen«.

– Att jobba med det här programmet är lite mer 
uppstyrt. Djuren kan man inte styra över. De kom-
mer när de kommer, och ibland kommer de inte alls. 
Men det gäller att hänga med här också, för man vet 
inte alltid vad barn tar sig för heller.

Hela gänget går in och inspelningarna fortsätter 
inne i Returbutiken. Nu får Julia sin nya uppgift av 
Heidi.

– Nu Julia, ska du få ett svårare uppdrag. Du ska ge 
dig ut, mitt i julhandeln, och du ska övertyga minst 
30 personer om att i stället för att köpa nya saker, så 
ska de välja dina begagnade och insamlade grejer att 
ge bort i julklapp.

Heidi är vänlig men ganska bestämd och tuff. Jari 
filmar hela tiden. Mathias är lugn och hjälper Julia 
med vad hon ska säga och vart hon ska gå. Stämning-
en är vänlig och avspänd. Verksamheten på Returbu-
tiken fortsätter precis som vanligt. Personalen tar 
hand om inlämnade saker – lampor, mattor och sto-
lar sorteras, lagas och bärs till rätt ställe i butiken.  

Heidi intervjuar chefen för Returbutiken, Göran 

och skildrar barnets arbete och tankar utifrån det 
givna uppdraget. Uppgifterna får inte vara för lätta, 
då blir det inte spännande, men inte heller för svåra. 
Det är en balansgång. Osäkerheten om hur det ska 
gå för barnet att klara uppdraget är det som skapar 
handling och spänning i programmet. Det finns ing-
et manus med färdiga repliker, men däremot finns 
det en översiktlig plan för vad som ska hända. 

Mathias Fjellström är inslagsproducent är den som 
styr inspelningsarbetet på plats.

– Mitt jobb är att vara lite som en regissör och or-
ganisatör av inspelningen. Det är kul att jobba med 
ett realityprogram som »Miljöhjältarna«. Saker och 
ting går väldigt fort och det går inte att planera allt i 
minsta detalj, för man vet inte riktigt vad som kom-
mer att hända. Ibland händer det saker som man 
inte hade trott, och då gäller det att hänga med, och 
ibland får man ändra planerna, säger Mathias.

Uppdraget med »Miljöhjältarna« gör Mattias Fjell-
ström som frilansare för SVT, och det är första gång-
en han jobbar med TV. Egentligen är han filmprodu-
cent och arbetar mest med spel- och reklamfilm. 
Senast var han involverad i Flimmer som visades på 
biograferna under hösten 2012. 

– Jag bor i Umeå. Med filmprojekten blir det alltid 
mycket resor. Nu är jag glad över det här uppdraget 
för SVT, så jag kan vara hemma mera. Det finns fler 
och fler produktionsbolag i länet och jag hoppas att 
vi som verkar inom dem får fler möjligheter till sam-
arbeten med SVT, berättar Mathias.

Nu kommer Julia. Hon vet inte att hon ska träffa 
Heidi i dag, men kanske misstänker hon ändå det, för 
hon har ju sett tidigare program och vet på ett unge-
fär hur det brukar gå till. Det uppstår ett missför-
stånd och Julia råkar ta fel väg in i Returbutiken. Där 
stöter hon på Heidi, alldeles för tidigt. Det var inte 
meningen, och det planerade överraskningsmomen-
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Heidi Andersson och Julia Diaz Bergner.
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Lindström. Göran berättar att folk kan lämna in sina 
gamla saker som sedan säljs till någon annan, någon 
som behöver dem. Returbutiken kan också ta emot 
trasiga saker som de lagar och säljer. Ibland lämnar 
folk in splitternya prylar i osprättade kartonger.

När Jari filmar lyssnar Mathias noga på vad som 
sägs för att vara säker på att det viktiga kommer med. 
De får ta om intervjun några gånger för orden ska bli 
de rätta. Det är viktigt att budskapet om vad över-
konsumtion för med sig för miljökonsekvenser verk-
ligen blir tydligt. Sedan uppstår frågan om Göran får 
använda namnet på butiken, eller om det kan ses 
som reklam. SVT är noga med att inte använda varu-
märken i sina TV-program.  Nej, namnet Returbuti-
ken får nog inte vara med, och de får ta om intervjun 
igen. Nu börjar faktiskt Julia se lite uttråkad ut, men 
hon verkar ändå förstå att det är så här det går till när 
det blir ett TV-program. 

Julia berättar varför hon vill bli miljöhjälte. 
– Jag gillar miljön, och hemma så sorterar vi sopor 

och köper miljövänliga produkter. Jag tycker att det 
här är ett spännande sätt att hjälpa miljön på. Jag är 
inte blyg heller och vågar prata. Men nu har uppdra-
get blivit lite svårare, och även om jag inte är blyg så 
är jag inte så bra på att övertyga andra. 

Julia är inte i skolan under de dagar som inspel-
ningen pågår. Men det är inte fråga om någon semes-
ter. Inspelningarna håller på från nio på förmiddagen 
till fyra på eftermiddagen och sedan måste hon job-
ba i kapp med skolarbetet. Skolan och föräldrarna 
stöttar henne. Julia tycker också att Heidi, Mathias 
och Jari är jättesnälla.

– Jag trodde att ett filmteam bara filmar, men de 
hjälper till med allt, och vi gör allt tillsammans de 
här dagarna när inspelningen håller på. Vi har pratat, 
fikat, ätit lunch och till och med åkt skrana tillsam-
mans. Det är jättekul. Fler barn borde ansöka om att 
få vara med. En till från min klass, Lukas, ska också 
vara med i »Miljöhjältarna«.

Heidi Andersson har varit programledare alla fem 
säsonger som programmet spelats in och hon har de-
lat ut många miljöuppdrag till ivriga barn. Hon är 
den som uppmuntrar och peppar barnen. Samtidigt 
är hon sträng och krävande och det är hon som bedö-
mer om barnet har klarat uppdraget, och därmed 
kan kalla sig miljöhjälte. Hittills har alla klarat upp-
dragen.

– Jag har ingen aning om varför SVT valde mig 
som programledare. De bara ringde upp och frågade. 
Jag förklarade att jag aldrig varit programledare för-
ut. Men de trodde på mig ändå och jag har ju lärt 
mig jättemycket. Från början kunde jag inte ens titta 
in i kamera ordentligt när vi filmade. SVT har kunnat 
anpassa inspelningarna efter mina träningar och täv-
lingar. Det var en förutsättning för att jag skulle kun-
na vara med. Programmets miljöbudskap – att ingen 
kan göra allt, men alla kan göra något – kändes också 
helt rätt.

De sista bilderna före lunch ska tas ute. Jari rättar 
till bandet runt Julias mage som håller fast sändardo-
san till hennes mick. Sedan filmar han när Julia tras-
kar i väg från Returbutiken för att ta sig an sitt nya 
och svårare uppdrag. Miljöhjältarna sänds på Barnka-
nalen under våren 2013.
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Fyran kom så småningom
K E N N E T  H E D B E R G

En kommersiell TV-station i Västerbotten – ett i princip omöjligt projekt, som följd-
riktigt snabbt havererade, men som återuppstod och som nyligen #rade 20 år i 
etern. TV4:s lokala station i Umeå är en arbetsplats som bjudit sina medarbetare 
på turbulens, konkurs och knappa ekonomiska förhållanden – men också på jour-
nalistisk frihet, pionjäranda och arbetsglädje.

– Det har varit roliga år, särskilt i början när vi 
hade gott om sändningstid och stor frihet att göra 
program om ungefär vad som helst, säger Leif von 
Schantz (f d Salmgren), som nyligen gått i pension 
efter att ha varit med från allra första början.

Alltihop började sensommaren 1992. Produk-
tionsbolaget Ling & Co hade sålt in en tremånaders 
kurs i mediekunskap till Länsarbetsnämnden. 20 ar-
betslösa personer, rekryterade från hela landet och 
bedömda som tänkbara blivande mediearbetare, 
samlades i företagets lokaler på Västra Esplanaden i 
Umeå. Många av dem hade någon form av teoretisk 
medieutbildning och några hade prövat på doku-
mentärproduktion, men totalt sett var det ett i sam-
manhanget helt oprövat gäng, som av Åke Söderlind, 
VD för Ling & Co, fick veta att de inom några få må-
nader skulle börja sända en timme TV varje dag.

– Det var förstås en oerhörd utmaning, men alla 
var entusiastiska och jobbade på som galningar, så vi 
blev klara i tid och kunde börja sända som planerat, 
minns Åke Söderlind 20 år senare.

Från början gick sändningarna över ett lokalt ka-
belnät i Umeå, men snart fick stationen plats i TV4:s 
lokala fönster över Västerbotten och norra Ånger-
manland – till en början även över Norrbotten. I 
samma veva bytte stationen namn från Kanal Umeå 
till TV Botnia. 

Det var mycket programtid, en timme varje var-
dag skulle fyllas. 

– Det blev förstås mycket studioproduktion, sånt 
ger ju mycket tid för en förhållandevis liten insats.  
Vi hade långa intervjuer, musik i studion, telefonväk-
terier och allt annat vi kunde hitta på, plus en del re-
portage och nyhetsläsning, berättar Åke Söderlind.  

Två tidiga programledare. Hillevi Asp och Sonja Björk Ebert.
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Namn- och logotypvarianter.

Den publicistiska utmaningen var alltså stor, den 
ekonomiska ännu större.

– Så länge det var en kurs och Länsarbetsnämnden 
betalade medarbetarnas löner gick det bra, men när 
vi så småningom skulle stå på egna ben blev det ge-
nast mycket svårare. Västerbotten var, åtminstone då, 
en alldeles för liten marknad för att det skulle gå att 
sälja tillräckligt mycket annonser för att finansiera en 
TV-station.

Så det blev för Åke Söderlind att leta finansiärer. 
Ny huvudägare blev Västerbottens-Kuriren, andra 
bolag som ställde upp var Länsförsäkringar och un-
der en period Norran i Skellefteå.  

Publicistiskt fungerade TV Botnia bra, berättar 
Leif von Schantz.

– Vi gjorde bra program och fick mycket respons 
från tittarna. Man blev igenkänd ute på stan och folk 
kom fram och ville kommentera programmen.

Men ekonomiskt var det hela tiden kärvt – trots de 
nya ägarnas insatser.

– TV-reklam var något alldeles nytt och okänt och 
vi hade egentligen ingen möjlighet att få verksamhe-
ten att gå ihop. Det var inte bara vi i Umeå som hade 
problem, det var lika illa på de flesta håll runt om i 
landet och många lokala stationer gick omkull, berät-
tar Åke Söderlind.

Gunnar Hofverberg, i dag projektledare för »Plus« 
på Sveriges Television, var vid 90-talets mitt redak-
tionschef på TV Botnia: 

– Ambitionsnivån var för hög, kostymen för stor 
och intäkterna för små, så det var krismöten litet nu 
och då och inte alltid som man fick lönen i rätt tid. 
Därför kom väl inte konkursen våren 1996 som nå-
gon större överraskning, åtminstone inte för mig. 

Efter konkursen drevs stationen den första tiden 
vidare av konkursförvaltaren, på sparlåga både jour-
nalistiskt och ekonomiskt. Anton Karlsson, i dag re-
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daktör för »Go’kväll« på SVT i Umeå, var reporter 
och programledare.

– Vi fick lämna kontorslokalerna och studion och 
flyttade till ett rum en trappa upp i huset. Där fanns 
en liten studiohörna, några få skrivbord och EN tele-
fon. Vi hade ingen telefax, så väderprognoserna som 
kom på fax fick vi hämta på en affär i närheten. Nå-
gon internetuppkoppling hade vi inte heller.

Uppdraget blev första tiden efter konkursen att 
med starkt reducerad personal enbart sända korta 
nyheter. För att ha möjlighet att göra något annat än 
nyheter, åtminstone under sommaren, tog Gunnar 
Hofverberg till den något oortodoxa metoden att 
själv gå ut och ragga sponsorer…

– Man kan förstås diskutera det pressetiskt riktiga 
i det initiativet, men just då kändes det motiverat, sä-
ger han.

Arne Müller, nu huvudredaktör på »Västerbot-
tensnytt« då redaktör och reporter på TV Botnia, be-
rättar om ett spektakulärt initiativ som redaktionen 
tog.

– När konkursen var ett faktum gick vi ut i sänd-
ningarna och uppmanade tittarna att teckna andelar 
i TV Botnia, ett slags folkaktie. Det var många som 
nappade. Några pengar var det ingen som tvingades 
betala, men det blev ändå ett kraftfullt stöd för vår 
fortsatta existens. 

Det blev heller ingen nedläggning av stationen, 
TV4 hade i sitt avtal med staten åtagit sig att sända 
lokala program och man tog över Umeå och de andra 
lokala stationerna. 

– Det är åtskilliga miljoner som TV4 pumpat in i 
vår och andra lokala stationer under åren. Men fak-
tiskt så har åtminstone TV4 i Västerbotten gått rik-
tigt bra på senare tid. Det har helt enkelt med åren 
gått allt bättre att sälja reklam, säger Leif von 
Schantz.

Trots turbulens och knappa ekonomiska villkor, så 
verkar alla vara överens om att TV Botnia, TV4 Bot-
nia och allt vad stationen hetat under åren har varit 
en rolig arbetsplats.

– Det fanns ett jävlaranamma och en ambition att 
visa storebror SVT att det finns ett annat sätt att göra 
TV – med mindre personal, enklare teknik och inte 
minst med glimten i ögat, säger Gunnar Hofverberg. 

Arne Müller jobbade som frilans innan han kom 
till TV Botnia.

– Det var galet roligt att jobba där. Vi kunde tänka 
helt nytt, vi hade massor av sändningstid och vi kun-
de både göra seriös journalistik och ha lättare mate-
rial i våra sändningar.

Lite udda »fringisar« kunde det också bli för med-
arbetarna, berättar han. Om ett bryggeri hade köpt 
reklamtid så kunde det lätt slinka med en back läsk 
till redaktionen och om ett bageri annonserade så var 
fikabrödet säkrat den veckan.

– Visst var det roligare i början när vi sände en hel 
timme varje dag och kunde blanda och ge litet som 
vi ville. Jag själv gjorde exempelvis serien »Leffe på 
luffen«, där jag for runt i länet och träffade intressan-
ta människor, berättar Leif von Schantz.

– Med tiden har sändningstiderna krympt och sta-
tionen har blivit mer av en nyhetsfabrik. Men det var 
ändå en rolig arbetsplats. Jag var tidigare en sån som 
aldrig blev kvar länge på ett jobb, men på TV4 blev 
jag kvar i 20 år, fram till pensionen.
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Nummer 3, 1979 av tidskriften Västerbotten handlar om 
lärarutbildningen i Umeå. En artikel har rubriken »Lärarna 
och hembygdsrörelsen«. Om man inte redan visste så blir 
man där helt viss om de ofta täta förbindelser som funnits 
mellan skola och hembygd, och vilken betydelse enskilda 
lärare haft i fråga om bygdens kulturhistoria. Folkskolese-
minariet i Umeå hade ambitioner att i lärarutbildningen 
utveckla personligheter som i isolerade trakter skulle kun-
na verka som folkupplysare och kulturarbetare. Många lä-
rare kom också att bli lokal- och bygdehistoriska forskare 
av rang. Och bland initiativtagarna till !era av länets hem-
bygdsföreningar #nner vi inte sällan just lärarna.

Sigvard Karlsson, dåförtiden skolledare i Bjurholm, 
tecknar i nämnda tidskriftsnummer ett porträtt av sin äld-
re kollega Elfred Olofsson, som vid sidan av lärargärning-
en startade Bjurholms hembygdsförening 1944. Fören-
ingen fyller alltså 70 nästa år. 

Elfred Olofsson föddes i 1904 Balsjö, någon mil väster 
om Bjurholm. Hans far var SJ-anställd och familjen bytte 
!era gånger bostadsort. Balsjö och bjurholmsnejden var 
dock alltid hembygden. Efter avlagd folkskollärarexamen 
och några lärarvikariat längre norrut återvände Olofsson 
till ursprunget och blev folkskollärare i Agnäs 1943. 

Där #ck han kännedom om att en gammal mangårds-
byggnad från sent 1700-tal sålts för att bli kolved. Olofs-
son kontaktade då intendent Beskow på Västerbottens 
museum i Umeå, och i sista stund kunde huset räddas. Ge-
nom bland annat trädgårdssällskapet i Bjurholm anska"a-
des de erforderliga niohundra kronorna och byggnaden 
kunde köpas av släkten Åström i Agnäs, som sedermera 
återbetalade köpesumman till hembygdsföreningen. Kyr-
kan ställde mark till förfogande och den åströmska man-
gårdsbyggnaden !yttades 1947 till Bjurholm för att där 
utgöra början på det hembygdsområde som tog form in-
vid den djupt fårade Öreälven – nära den plats där de för-
sta nybyggarna Mårten Andersson och Brita Persdotter 
nästan 200 år tidigare slagit ner sina bopålar. 

Under midsommarhelgen 1953 invigdes hembygds-
gården med festligheter och högtidstal av museiinten-
dent Ernst Westerlund från Skellefteå. En minnessten över 
den förste nybyggaren restes och bygdeforskaren Tyko 
Lundkvist överlämnade en släkttavla över nybyggarens 
ättlingar i sex led från början av 1700-talet. Vill man inte 
vänta ett år på 70-årskalas kan man sålunda #ra 60 redan i 
sommar.

HEMMA I BYGDEN /BJURHOLMS HEMBYGDSFÖRENING

Elfred Olofsson och Agneta Näsström presenterar Bjurholms 
sockendräkt i maj 1955.
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I mitten Gammelgården, till höger Olov-Pettersstugan.

Å
KE

 A
LB

ER
TS

SO
N

Att Bjurholms hembygdsförening fortfarande i allra 
högsta grad är en livaktig förening blir uppenbart när jag 
kommer på besök en sen måndagseftermiddag i april. Jag 
ska trä"a ordföranden Gunnar Lindström i »Kyrkstugan« 
för ett samtal om föreningens verksamhet och historia. 
Medan vi sitter och pratar fylls samlingssalen på övervå-
ningen av uppemot 70 besökare som väntar på ett före-
drag av professor Lars-Erik Edlund med rubriken »Berät-
telser, ord och namn«. Knepet för att få publik är enligt 
Gunnar Lindström att vara konsekvent kulturhistorisk och 

att inte falla för tillfälliga strömningar. Och när man ge-
nomför Alla Tiders-arrangemang i någon av kommunens 
byar med föredrag, bildvisning och medverkan av elever 
från musikskolan, då är det alltsomoftast lapp på luckan. 

Nationaldag och midsommar #ras på hembygdsområ-
det, som också fungerar som det nav kring vilket Bjur-
holmsdagarna första helgen i juli snurrar. Under juli må-
nad, med ambitionen att utöka, drivs kafé av ungdomar 
som hett eftertraktar jobben eftersom lönen bygger på 
den goda förtjänst verksamheten inbringar.
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Underhållning från logen.

Marknadsbesökare tar igen sig.
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»Sista Styfvern«. Si"rorna på skyltarna anger årtal, inte kilometer…
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Trä#gur, snidad och målad av Per Erik Davidsson.
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Hembygdsförsäkringen
täcker till stora delar ert försäkringsbehov när fören-
ingen försäkrar byggnad och lösegendom, men i en 
del fall behövs en tilläggsförsäkring. Ett exempel kan 
vara om föreningen önskar försäkringsskydd mot ska-
dedjur. Ett annat exempel är om föreningen har en åk-
gräsklippare som omfattas av tra#kförsäkrings-plikten. 
De vanligaste tilläggsförsäkringarna redovisas nedan.

Tilläggsförsäkringar

ALLRISKFÖRSÄKRING av byggnader.
UTSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING i de fall där föreningen 
saknar försäkring för eget lösöre eller där värdet över-
stiger 445 000kr. 
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING för anställda som arbetar 
16 timmar eller mindre per vecka.
BYGGHERREANSVARSFÖRSÄKRING vid större bygg-
nationer.

Samtliga ovanstående tilläggsförsäkringar tecknas ge-
nom SHF:s försäkringskansli.

HUSBOCKSFÖRSÄKRING för sanering av skadean-
grepp orsakade av husbock eller hästmyra på byggna-
der tecknas hos Anticimex. TRAFIKFÖRSÄKRING FÖR 
ÅKGRÄSKLIPPARE tecknas hos det lokala Länsförsäk-
ringsbolaget.

SE ÖVER ERT FÖRSÄKRINGSBEHOV

Hembygdsförsäkringen, 
Östra Långgatan 30A, 432 41 Varberg
hembygdsforsakringen@hembygd.se 
0200-22 00 55

Bjurholms hembygdsförening räknar 2013 in 50–60 en-
gagerade medlemmar, och har en styrelse bestående av 
12 ledamöter inklusive suppleanter som håller möte un-
gefär en gång per månad. Föreningen har nära samarbete 
med Balfors gård och Backfors gård i frågor om byggnads-
vård, lantbrukstraditioner och hantverk. Under höst, vin-
ter och vår bedrivs studiecirkelverksamhet med trä"ar i 
stort sett varje vecka där man framför allt ägnar sig åt fo-
tografering och registrering av föreningens cirka 3000 fö-
remål.

Förutom Åströmska gården, eller Gammelgården som 
den också kallas, #nns på hembygdsområdet ett drygt ti-
otal byggnader som samtliga !yttats till området. Från 
Agnäs kommer Färjkarlens stuga och Olov Pettersstugan. 
Alldeles till vänster innanför entrén till området står »Sista 
Styfvern«, en ka"estuga från sent 1800-tal som tidigare 
stod inne i samhället. Vidare #nns här ladugård, loge, här-
bren, bagarstuga och en lada med årtalet 1671 inristat, 
vilket ger vid handen att vi här har ett av de äldsta tim-
merhusen i länet.

En konstskatt som man i Bjurholm är särskilt stolt över 
är de arbeten av sockenmålaren och träsnidaren Per Erik 
Davidsson som #nns på hembygdsområdet. Han var verk-
sam under 1800-talets andra halva som kringvandrande 
allmogemålare. På !era av byggnaderna på hembygds-
området har man tagit fram tidigare övermålade scha-
blonmålningar av Davidsson. Här #nns också prov på 
hans färdighet som träsnidare.
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Dagens Nyheter, 22 november 2012. En stor bild på första-
sidan illustrerar en artikel om konsekvenserna ifall EU 
skulle dra ned på stödet till unionens ytterområden. Vil-
helmina är exemplet och bilden visar två kvinnor – i övre 
medelåldern – på spark. 

Det som diskuteras i artikeln är hur en del av vår avgift 
till EU ska användas, en framtidsfråga som illustreras med 
två äldre medborgare på spark. Inget fel med vare sig 
kvinnorna eller deras fortska"ningsmedel, men nog är 
bilden aningen talande för hur redaktörerna i ett stort tid-
ningshus i Stockholm ser på landet utanför tullarna. Tänk 
dig en artikel som handlade om EU-pengarnas betydelse 
för jobben i Stockholmsområdet – skulle den artikeln il-
lustreras med en äldre gentleman som tar sig fram över 
Sergels torg med sin rullator? Skulle inte tro det…

Vad har då bilden av de två kvinnorna på spark i Vil-
helmina att göra med vikten av en stark närvaro av Sverig-
es Television, och för den delen Sveriges Radio, i vår del av 
landet – och i alla andra »perifera« landsdelar? Svaret är 
enkelt: SVT och SR är i dag de enda rikstäckande medier 
som har en representation värd namnet i norra Sverige. 
Borta är sedan länge DN, Expressen och Aftonbladet och 
så sent som i början av det här året deklarerade TT att kon-
toren i Sundsvall, Umeå och Luleå skulle stängas. Kvar 
norr om Norrtull #nns nu bara SVT och SR – ja, samma 
förhållande gäller förstås även stora delar av Mellan- och 
Sydsverige.

Varför är det så då viktigt att åtminstone SVT och SR är 
livskraftigt närvarande i de »perifera« delarna av landet? 
Svaret är även i det fallet enkelt: Sverige och världen ser 

Två mångåriga TV-arbetare, Kennet Hedberg 
och Sverker Olofsson, tycker att det är dags att 
göra något åt utarmningen av det svenska me-
dielandskapet.

olika ut, beroende på vilken utsiktspunkt man har. Väster-
botten, för att ta ett exempel, är betraktat från DN-skra-
pan i Marieberg i Stockholm troligen väldigt avlägset, litet 
gammaldags, bonnigt och bidragskrävande. De som bor 
här är gamla, de är ofta ålderdomligt klädda, transporter-
ar sig med spark eller snöskoter och är i vart fall inte sär-
skilt »på« i den digitaliserade tillvaron. Ja, det #nns förstås 
undantag – slagfärdiga skidskyttar eller pratsamma ut-
försåkare, en eller annan författare, någon TV-person-
lighet och några till.

Alla rikstäckande medier talar om Norrland, det vill 
säga hela långa Sverige från Gävle och norrut, som gles-
bygd eller åtminstone landsbygd. Och det inkluderar 
även universitetsstäder som Umeå, Luleå och Sundsvall. I 
begreppen gles- eller landsbygd ligger underförstått 
nyanser som långsamhet och töntighet, däremot knap-
past undertoner som snabbhet, innovativitet, kreativitet 
eller lönsamhet.

Nu kan vän av ordning invända, att Sveriges Radio har 
minsann ett stort kontor i Umeå och medarbetare på !era 
orter i länet – och att SVT Umeå har den största TV-fabrik-
en i landet utanför de tre storstäderna. Ska inte det räcka 
för att åtminstone västerbottniska röster ska höras i det 
nationella samtalet? Svaret är nej. Åtminstone inte per au-
tomatik! 

En stor del av både SR:s och SVT:s redaktioner i Väster-
botten arbetar med regionala nyheter, ett oerhört viktigt 
uppdrag, men också en verksamhet som i huvudsak går 
ut på att göra nyheter för västerbottningar om väster-
bottniska ämnen – att ge västerbottningar möjligheten 
att prata med varandra. Visst letar sig ett antal nyhetsin-
slag från dessa redaktioner in i riksnyheterna, men de blir 
ändå enbart ett litet bi!öde till den !od av nyhetsrappor-
tering som har sin bas i huvudstaden.

Och visst #nns här, både i radio och TV, fortfarande en 
stor och imponerande produktion av det som kallas 
allmänprogram, sånt som inte är nyheter. Det är förstås 

ÅSIKTEN
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fantastiskt att Umeå sänder publikmagneten »Go’kväll« 
fem kvällar i veckan, med rätt många medverkande från 
närområdet. Och det är fullkomligt lysande att det i TV-
huset på Ersboda görs barnprogram, där barn med icke-
stockholmsk accent får medverka. 

Men vart tog samhällsprogrammen från norra Sverige 
vägen? I Luleå försvann Norra magasinet för ett drygt de-
cennium sedan. Kvar #nns bara en naggande god, men 
alltför liten redaktion som gör reportage för »Uppdrag 
granskning«. I Umeå produceras överhuvudtaget inte län-
gre några samhällsprogram alls, den långa tradition som 
började med Siewert Öholm och »Kvällsöppet« på 70-talet 
bröts i mitten av 00-talet. 

När förekom senast ett ämne med norrländsk vinkel i 
ett samhällsprogram i SVT? Och när såg och hörde du se-
nast en politiker, en facklig representant, en näringslivs-
människa eller en kulturperson bosatt norr om Gävle som 
deltagare i en aktuell nationell debatt? Gissningsvis var 
det ett bra ta sedan. Och inte är det särskilt tätt mellan 
gångerna. 

De stora nyhetsprogrammen – »Rapport«, »Aktuellt« 
och »Agenda« – produceras av samma redaktion i en gi-
gantisk redaktionslokal på Gärdet i Stockholm och SVT:s 
enda debattprogram sänds från Göteborg. Med de 
förutsättningarna är det inte att förvånas över om röster 
från norr är sparsamt förekommande.

Det kanske rent av är för mycket begärt att människor 
som sitter i samma stora rum på Gärdet i Stockholm, och 
som bor inom någon mils radie från det stora TV-huset, 
överhuvudtaget ska se problem som #nns i Lessebo, 
Åmotfors eller Ekträsk? Och det kanske också är för myck-
et begärt att redaktionen för »Debatt« ska !yga in folk från 
gruvnäringen i Pajala, statsvetare från Umeå och politiker 
från Skellefteå för att diskutera var staten ska satsa pengar 
i en framtida järnvägsutbyggnad? 

Resultatet blir ett ämnesval där till att börja med frågor 
med särskild relevans för oss som bor i norr överhuvud-

taget aldrig blir aktuella och där sedan infallsvinklarna på 
de ämnen som tas upp präglas av andra värderingar och 
perspektiv än de som #nns i vår del av landet, och där 
röster från norr eller andra »perifera« landsändar aldrig får 
höras. 

Samhället förs framåt genom opinionsbildning och 
opinion skapas genom att folk får säga vad de tycker och 
berätta vad de vet. Risken är stor att en del av landet som 
överhuvudtaget inte får vara med i debatten också kom-
mer att halka efter – eller åtminstone av folk söderöver 
kommer att betraktas som än mer efterbliven.

SVT har med sin ställning som det – tillsammans med 
SR – numera enda rikstäckande mediet, och med en fort-
farande stark förankring runt om i landet, ett särskilt ans-
var för att röster och åsikter från hela Sverige får höras i 
den nationella opinionsbildningen. Det är förstås inte så 
att ett samhällsprogram i SVT producerat i Umeå, eller 
varför inte Luleå eller Sundsvall, skulle lösa alla problem. 
Men sannolikheten att en stark samhällsredaktion i den 
norra delen av landet skulle se och belysa de frågor som är 
relevanta för landsändan – och lyfta fram de opinions-
bildare som #nns här – torde ändå vara större än att söder- 
och västerut baserade redaktioner skulle göra det.

Sverker Olofsson  Kennet Hedberg
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Den här sommaren #nns det större anledning än vanligt-
vis att besöka Västerbottens museum på Gammlia i Umeå. 
Nu är om- och tillbyggnaderna färdiga. Utställningsytorna 
är mångdubblade. Entré, butik och reception är helt nya, 
barnens skaparverkstad Minimus har större och mer än-
damålsenliga lokaler. Och som det verkliga russinet i ka-
kan: äntligen ett riktigt kafé. Där kan du meditera över en 
#ka efter att ha spanat in Helge Lindens måleri och årets 
Sune Jonsson-stipendiat Micke Bergs häftiga fotogra#er. 

Mer dokumentärfotogra# från skilda håll i världen #n-
ner du i utställningen »Stad: Drömmar och verklighet«. I 
Motorrummet står Västerbottens första bil, en Benz Vikto-

ria från 1899, uppställd till allmän beskådan Och har du 
eget barnasinne i behåll eller medför andras missar du 
förstås inte den interaktiva utställningen »Bygga broar«. 

Ordningen ute bland husen och gårdarna på museiom-
rådet är nalta eljest i sommar. Inga djur och inga stugvär-
dar, däremot fullt sysselsatta byggnadsvårdare som förut-
om att ta hand om behövande hus också håller visningar i 
hur man vårdar byggnader på bästa sätt. 

Annars är det som vanligt fullt med veteranbilar på ons-
dagskvällarna och dans på banan både nu och då. På 
www.vbm.se hittar du datum och klockslag.
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NÄSTA NUMMER

Årets tredje tidskriftsnummer har än så länge titeln »Texti-
la alternativ«. Vi berättar om odling och användande av 
hampa och lin, nu och förr i tiden. Vi möter människor 
som i ord och handling ägnar sig åt återbruk i vid bemär-
kelse. Västerbotten 3, 2013 beräknas landa i oktober.

Odling av industrihampa på Holmön.
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Brita Borg på en reklambild för TV-City i Skellefteå, september 1961.
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Familjen Karlsson i Svedun, Ragvaldsträsk framför sin nyköpta TV, 1961.
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Tisdag 4 september 1956 skedde den o!ciella starten för licens-
belagda TV-sändningar i Sverige. Klockan 8 om aftonen bar det 
av med programmet »Tänker ni rösta?« som leddes av Lennart 
Hyland. I tidskriften Västerbottens hemtrakter "ck man dock 
vackert vänta ytterligare fyra år innan det fanns något mer än 
myror att se i rutan. Man behöver alltså inte vara urgammal för att 
minnas tiden före TV, inte ens ålderspensionär, det räcker långt 
att bara vara norrlänning. Svårt att föreställa sig emellertid i da-
gens ständigt pågående direktsändning, en värld utan television 
och dessutom att det dröjde så länge innan det nya mediet nåd-
de ut till hela nationen. Och kanske är det så att vi redan är på 
väg att lämna dess ursprungliga form. I snabb takt vänjer vi oss 
vid att TV-programmen "nns i alla möjliga små och stora appara-
ter, och att de "nns där när vi har tid och lust att titta. Fast å andra 
sidan tycks det vara så att somliga utsändningar har en närmast 
rituellt kollektivistisk karaktär; schlagerfestival, fotbolls-VM och 
en del annat ska man uppenbarligen gärna beskåda tillsammans 
med andra. Kanske är det en nostalgiskt anstruken kvarleva från 
den svenska televisionens barn- och ungdom då man såg »alla« 
program samtidigt som »alla andra« såg dem. 
 För min egen del blev nog TV riktigt viktigt först med »Brö-
derna Cartwright«, som hette så fast en av de fyra var pappa till 
de andra. Mycket hände under ett intensivt 1960-tal; om Ben, 
Hoss, Adam och Joe Cartwright bekämpade boskapstjuvar och 
slogs med rödskinn i början av decenniet blev det kamp av helt 
annat och allvarligare slag mot slutet, när Vietnamkriget i stort 
sett ocensurerat rullades ut i rutan. Och nog hade TV-reporta-
gen stor betydelse för min och andras uppfattning om vad som 
pågick på andra sidan jorden. Det amerikanska sättet att hante-
ra tillvaron och världen "ck sig onekligen ett antal törnar, som 
fortsatt att sitta i.
 Nåväl, så mycket krig och våld ska det inte behöva bli i årets an-

Västerbotten 2  2013

Från inspelningen av »Nybyggarland«. 
Stående Evert Anundsson; liggande Gunnar Lundebring.
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