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År 2000 fyller public service-radion i Sverige 75 år. Det kunde vara anledning nog att teckna de

svenska etermediernas historia. Det tyckte i varje fall dåvarande direktören för moderbolaget

Sveriges Radio Örjan Wallqvist. Hans uppfattning delades av en representativ samling massmedie-

forskare, som han lät kalla till en konferens i ämnet i Radiohuset 1991. Denna vittnade om ett brett

intresse från forskarvärlden att med stöd av företagens rika arkiv i ett brett perspektiv få analysera

Sveriges Radio som ett monopol och senare som ett konkurrensutsatt företag.

En arbetsgrupp fick i uppdrag att ta fram ett projektförslag, som fick sin välsignelse av en andra

forskarkonferens 1992. Tillsammans med en organisationsplan och ett budgetförslag kunde planerna

godkännas vid moderbolagets sista sammanträde samma år, och 10 miljoner kronor avsattes för

ändamålet.

Stiftelsen Etermedierna i Sverige kunde bildas, och de två nya programbolagen Sveriges Radio

och Sveriges Television förbättrade förutsättningarna genom ett löfte att tillskjuta lika mycket

pengar som kunde anskaffas externt. Senare har även Teracom AB och UR inträtt som stödjande

företag, och dessutom har betydande externa anslag erhållits från Marianne och Marcus Wallenbergs

Stiftelse, Telia AB, AB Svenska Spel (f.d. AB Tipstjänst) och STIM.

Verksamheten leds av en redaktionskommitté, där de tre projektledarna professorerna Stig

Hadenius, Dag Nordmark och  Lennart Weibull ingår tillsammans med professorerna Sverker R. Ek,

Jarl Torbacke och Monika Djerf-Pierre. Programbolagen företräds i kommittén av redaktörerna

Margareta Cronholm och Roland Hjelte från SVT och Göran Elgemyr från SR. Ordförande i

kommittén är förre TV1-chefen Olle Berglund.

Ett tjugotal forskare från olika institutioner har arbetat i de tre projekten, och resultaten har

fortlöpande publicerats i en vetenskaplig skriftserie, där hittills 12 böcker utkommit, varav en som

licentiatavhandling och en som doktorsavhandling. De resterande skrifterna kommer ut under år

2000.

1998 publicerades den första av de tre sammanfattande volymerna, Kampen om monopolet av Stig

Hadenius.

Vi har nu glädjen att för en större publik kunna presentera sammanfattningen av det andra

delprojektet som behandlar de två centrala programområdena kultur och underhållning och

författats av Dag Nordmark som är professor i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet.

Med hjälp av programbolagens rika arkiverade ljudmaterial kan vi också erbjuda en CD-skiva

med programexempel från radion, som vi tror kommer att förstärka upplevelsen vid läsningen av

boken. Skivan är producerad av Roland Hjelte.

Den avslutande boken om nyheter, samhällsbevakning och sport svarar Lennart Weibull och

Monika Djerf-Pierre för, och den ges ut som planerat under jubileumsåret 2000.

Olle Berglund

FÖRORD
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En av det tjugonde århundradets

märkligaste uppfinningar är radion…

Människan och nutiden, 1952
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Inledning

I begynnelsen var radio en teknik för trådlös kommunikation, allt-
så ett nytt sätt att sända meddelanden från en punkt till en annan.
Radion var som telegrafen och telefonen, fast utan trådar, och kun-
de på engelska följaktligen kallas ”the wireless”. Idén att radiotekni-
ken kunde utvecklas till ett socialt kommunikationsmedel, där nå-
gon sände inte till en utan till många mottagare, är av senare datum.
Det projekt som utvecklade kommunikationstekniken radio till
det massmedium som kom att kallas broadcasting, Rundfunk, kring-
kasting, rundradio m.m. inleddes vid 1900-talets början, hejdades av
första världskriget men tog fart igen efter fredsslutet. De första
rundradiosändningarna ägde rum i USA 1920, från stationen KDKA
i Pittsburgh, och utvecklingen gick därefter med svindlande fart.
Antalet sändande stationer i USA var vid decenniets mitt mer än
femhundra och kurvan över antalet sålda radioapparater sköt i höj-
den. Trots en viss skepsis mot ett fenomen som föreföll vara ”ty-
piskt amerikanskt” och samma andas barn som jazzen och bilismen
följde Europa efter. The British Broadcasting Corporation (BBC), länge
en förebild för Europas statskontrollerade programföretag, började
sända 1922 och visade att mediet kunde förenas även med den gam-
la världens kulturtraditioner.

Under 1920-talets första år inleddes försökssändningar också i
Sverige med Telegrafstyrelsen, en grupp teknikföretag och ett snabbt
växande antal radioklubbar runt om i landet som pådrivande kraf-
ter. ”Radioflugan” hade kommit till Sverige och därmed tog också
kampen om makten över mediet sin början. Striden dominerades av
två falanger, en med sitt centrum i radioindustrin och en annan
som formerades av pressens intresseorganisationer. AB Radiotjänst,
bildat av Tidningarnas Telegrambyrå (TT) och Tidningsutgivare-
föreningen (TU), drog det längsta strået och tilldelades sändnings-
rätten (koncessionen), dock på villkor att även radioindustrin gavs
säte och stämma i bolaget. Radiotjänst var ett programbolag och
skulle svara för programverksamheten medan distributionen och
alla därmed sammanhängande tekniska spörsmål underställdes Te-
legrafstyrelsen. Bolagets högsta beslutande organ bestod av sju leda-
möter, därav tre från pressen och två från radioindustrin. Staten för-
säkrade sig om insyn och kontroll genom att tillsätta två ledamöter,
av vilka en var styrelsens ordförande. Verksamheten skulle finan-
sieras med mottagaravgifter eller radiolicenser i enlighet med det
engelska systemet och i motsats till USA:s reklamradio.

En av radions konkurrensfördelar
är att lyssnande kan kombineras
med andra sysslor. Och de
obekväma hörlurarna ersattes
snart av högtalare.
foto: SVT Bild.
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Radiotjänsts koncessionsansökan från 1924 ger en aning om hur
man tänkte sig framtiden. ”Vår avsikt”, heter det där, är ”att av
rundradioverksamheten skapa en kulturell institution i folkbild-
ningsarbetets och folkuppfostrans tjänst.” Radio var en allvarlig
sak, präglad av höga ambitioner vilka skulle realiseras genom ett
nära samarbete med bl.a. Kungl. Operan, Stockholms Konsertför-
ening, Musikaliska akademien och Folkbildningsförbundet.1 Beto-
ningen låg på bildning och kultur men man skulle därför inte ”för-
bise det förströelsemoment, som givetvis också har sin plats i rund-
radioprogrammen”. Att radions uppgift var att både bilda och un-
derhålla underströks i det avtal som tecknades mellan Radiotjänst
och Telegrafverket och godkändes av regeringen. Rundradio-
programmen skall vara av omväxlande art, heter det där. De skall
”skänka god förströelse [...] hållas på en hög ideell, kulturell och
konstnärlig nivå och vara präglade av vederhäftighet, saklighet och
opartiskhet. Rundradiorörelsen skall så bedrivas att folkupplys-
ningen och folkbildningsarbetet därigenom befrämjas.”

På nyårsdagen 1925 inledde Radiotjänst sina reguljära sändning-
ar och fyllde snart etern med musik, teaterföreställningar, föredrag

Radion talade till både stora och
små. Och i en stor familj gick det åt
många hörlurar.
foto: SVT Bild
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och litterära uppläsningar. Redan från starten blev radion en viktig
kulturförmedlande institution, där folkbildningsprogram och de
sköna konsterna upptog ca två tredjedelar av programtiden. Nyhe-
ter, väderleksrapporter, sport, religionsprogram, evenemangssänd-
ningar m.m. fick dela på den återstående tredjedelen. Den första ra-
dioutredningen, som lade fram sitt betänkande 1935, redovisade
sändningstid och programkostnader i fyra huvudgrupper: Före-
drag, Musik, Teater och Diverse. De tre första svarade tillsammans
för ca 70 procent av sändningstiden och drog ca 80 procent av de to-
tala programkostnaderna.2 Kulturens dominans framgår också av
Radiotjänsts organisation. Vid de ordinarie sändningarnas start
fanns en musikavdelning, 1929 bildades en teater- och 1931 en före-
dragsavdelning. Radion var alltså under sitt första decennium i
mycket liten grad ett journalistiskt medium även om Tidningarnas
Telegrambyrå varje dag svarade för några summariska nyhetsbulle-
tiner och ett antal neutralt refererande krönikor gav glimtar från
riksdagens, juridikens och den internationella politikens arenor.
Radion fångade upp tidens ström genom direktsändningar från of-
fentliga evenemang som atlantångaren Gripsholms avfärd från
kajen i Göteborg, Nobelfesten i Stockholms konserthus, Valborgsfi-
randet i Uppsala m.m. Men kulturen var ändå huvudsaken.

Kulturförmedlare eller teknisk leksak?
Hur reagerade då Kultursverige på det nya mediet? Ser man till
dess större debatt- och upplysningsorgan blir svaret ’med tystnad’. I
en ansedd kulturtidskrift som Ord och Bild finns ingen enda artikel
om radion under dess första tioårsperiod. Den ägnades inte heller
någon uppmärksamhet av tidsmedvetna avantgardeorgan som Spek-
trum, Kontakt och Quesego, tydligen alltför upptagna av att diskutera
funkisarkitektur, psykoanalys och surrealism för att intressera sig
för denna nya ljudlåda. Ett undantag är den mer populärt hållna
tidskriften Fönstret där radions insatser på kulturområdet verkligen
uppmärksammades, dock först sex år efter de reguljära sändningar-
nas start och då främst i form av nedgörande kritik.

Många företrädare för kultureliten lyssnade till högtalarljuden
men gjorde mycket skiljaktiga bedömningar av deras betydelse. Till
de mest negativa hörde skalden Erik Axel Karlfeldt som i radion
såg ett förfallssymptom. I dikten Ungdom från 1927, tryckt i samling-
en Hösthorn, bryter han staven över flera onda ting, däribland den
distraherande apparat som överröstar själens försynta meddelan-
den. ”Du plockar kvickt ur röret i kloaken”, skriver han med syft-
ning på metoden att ansluta radions jordledning till avloppsrören
för att förbättra ljudkvaliteten,
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en vals från Wien och en bombasm från Rom.
All världens missljud svävar över taken
i denna rymd som troddes stum och tom.

Men det är högre ting du vill förnimma,
och du skall känna vad vi alla känt.
Lägg bort din hörlur i en stilla timma
och lyssna till ditt inres instrument.

Hans generationskamrat och författarkollega Verner von Hei-
denstam visade däremot stor entusiasm över en teknik som öppna-
de gränser, krympte rummet och skapade en ny och närmast ma-
gisk samhörighetskänsla med människor runt om i världen. ”I luf-
ten över mitt hus går en oavbruten ström av ord”, skriver han 1934.
Hela världen kommer till mig bara jag vrider ”på den lilla knappen
framtill på mahagonylådan”.3 Även kritikern och författaren Sten
Selander insåg radions möjligheter som informationsbärare och
hade också blick för dess modernistiska symbolvärde. På den fram-
tidsinriktade Stockholmsutställningen arrangerades i september
1930 Svenska diktens dag, där teknik och dikt skulle mötas genom
att man för första gången spelade in författarröster på grammofon.
Selander höll ett inledande föredrag och betonade litteraturens
uppgift att skildra nutiden i hela dess nervösa splittring, kraft och
rikedom. Sådan dikt kan inte skapas, menade Selander, med hjälp av
gullvivor och solnedgångar utan måste inkorporera den moderna
tidens egna symboler, t.ex. ”bilar och snälltryckspressar och radio-
apparater”.4

Andra källor ger en bild av oklara förväntningar, tveksamhet
och misstro. Bland radions förespråkare fanns författarna Selma
Lagerlöf, Albert Engström och teatermannen Olof Molander, av vil-
ka de sistnämnda ännu inte skaffat egna radioapparater då de utta-
lade sig 1926. Tonsättaren och bitvargen Wilhelm Peterson-Berger
förklarade sig uppskatta radions föreläsningar men betecknade mu-
sikutsändningarna som ett uselt surrogat för den äkta varan. Kate-
goriskt avvisande var skådespelaren Olof Winnerstrand, sedermera
en välbekant radioröst, som tvärsäkert förklarade att både radion
och filmen var tekniska leksaker av övergående intresse, utan någon
som helst konstnärlig betydelse.5

En av tidens intellektuella som gav sig tid att reflektera över ra-
dion och närmare begrunda dess framtidsmöjligheter var kritikern,
essäisten och översättaren Ivar Harrie. Hans ofta citerade uppsats
Kultur, teknik, radio från 1929 är utan tvivel mellankrigstidens mest
framsynta analys av radion som socialt fenomen och möjlig kultur-
faktor.6 Harries utgångspunkt är den föga originella frågan om tek-
niska framsteg verkligen innebär ökad lycka för mänskligheten el-
ler om civilisationskritiker som Oswald Spengler m.fl. har rätt, då
de menar att ny teknik förflackar kulturlivet och får människor att

Nationalskalden Verner von
Heidenstam blickar ut över sina
ägor och funderar kanske på hur
han skall placera sin radioantenn
för att få bästa möjliga
mottagning?
foto: SVT Bild

Motstående sida: Selma Lagerlöf
hade höga tankar om det nya
mediet, lyssnade gärna själv och
talade flera gånger i radio, första
gången 1925 i Karlstads rundradio.
Här samlar hon sig för en
grammofoninspelning i serien
Svenska diktarröster.
foto: Vicke Malmström/

SVT Bild
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spilla tid på oväsentligheter. Harrie avvisar frågan som fel ställd
och tror inte på enkla samband mellan teknik och kultur. ”Teknis-
ka framsteg berika inte omedelbart kulturtraditionen”, skriver han,
men frambringar i vissa fall uttrycksmedel som ger konsten nya
möjligheter eller gör en befintlig kulturtradition tillgänglig för en
vidare krets. Radion kan göra båda dessa saker, menar Harrie. Den
kan alltså dels verka kulturförmedlande och därigenom fylla en
viktig demokratisk funktion, dels ge upphov till ett nytt konstnär-
ligt språk. Radion kunde förmedla vad som redan fanns: föredrag,
konserter, teaterföreställningar m.m. Men den kunde också skapa
dittills okända kombinationer av ljud, ord och musik, uttryck som
ingen hört och som ännu bara vagt kunde anas. Visionen saknade
inte verklighetskontakt och liknande drömsyner fanns, som vi
skall se, bland Radiotjänsts programmakare.

Radion som gökunge – eller värphöna?
Under radions första år var valet mellan förmedling och nyskapan-
de inte svårt. Företagets personella resurser var minimala och möj-
ligheterna till programproduktion i egen regi nära nog obefintliga.
Radiotjänst förfogade med andra ord över en distributionsapparat
av tidigare okänd räckvidd men behövde ”mjukvara” att förmedla.
Tänkbara programleverantörer saknades inte men måste väljas
med omsorg om man skulle kunna leva upp till avtalets påbud om
programverksamhet på en ”hög ideell, kulturell och konstnärlig
nivå”. Goda kontakter med kulturens maktelit var ett villkor för
programverksamheten men också av betydelse för radiobolagets
strävan att legitimera sin verksamhet, ge den sanktion hos stats-
makterna och i den allmänna opinionen. Kultursveriges tunga in-
stitutioner och organisationer intog inledningsvis en avvaktande
hållning och Radiotjänsts ansträngningar att skaffa sig samarbets-
partner blev mer tids- och kraftödande än någon kunnat föreställa
sig.7 Dåvarande programchefen Nils Holmberg, som tillsammans
med verkställande direktören Gustaf Reuterswärd hade huvudan-
svaret för de externa kontakterna, erinrar sig att det vid sidan av det
egentliga programarbetet gällde att ”upprätthålla de så att säga dip-
lomatiska förbindelserna med en massa institutioner som var för
sig hade möjlighet både att hjälpa och att stjälpa”.8

Omvärldens reserverade inställning hade flera orsaker. En kul-
turkonservativ falang anförde estetiska skäl och hävdade som Pe-
terson-Berger, att radion visserligen kunde sprida de sköna konster-
na över landet men inte i deras äkta och ursprungliga form. Vad
lyssnarna fick höra var substitut, sekunda material, konstverk som
förvanskades och profanerades genom att ryckas ur sina naturliga
sammanhang. En annan problematisk omständighet var att tekni-
ken utvecklades snabbare än juridiken, att gällande upphovsrättsli-

En leende mediekritiker. Wilhelm
Peterson-Berger tyckte att radio
förvanskade hans musik men
vande sig med åren. Tillsammans
med Hugo Alfvén hörde han till
radions mest spelade svenska
tonsättare.
foto: SVT Bild

Ivar Harrie förstod bättre än de
flesta vad radion kunde användas
till och utvecklade sina tankar i en
ofta citerad uppsats – Kultur,
teknik, radio – från 1929. Han var
också en ofta hörd radioröst,
särskilt i rollen som litteratur- och
kulturkritiker.
foto: Sören Hoffman/SVT Bild
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ga lagstiftning visade sig svår att tillämpa på detta område och att
konstnärer på olika områden tyckte sig bli utnyttjade av radion.
Men viktigast var nog ändå rädslan för mediet som konkurrent,
mäktig nog att dra publiken från teatrar och konsertsalar, museer
och boklådor och att därmed kraftigt försämra Kultursveriges eko-
nomiska villkor. Med radion stod en ny pjäs på brädet som hotade
att slå ut alla de övriga.9

Hotbilden framkallade bojkotter, föranledde långtgående krav
på ekonomisk ersättning och orsakade i några fall allvarliga kon-
flikter mellan Radiotjänst och konstområdets fackliga organisatio-
ner. Sveriges Författareförening uppvaktade Radiotjänst redan un-
der de reguljära sändningarnas första år men lyckades tvinga fram
ett avtal först sju år senare. 1932 träffades också en uppgörelse med
musikerfacket, men först efter ett par utdragna konflikter då Radio-
tjänst förklarats i blockad.10 Författarkåren ogillade också radions
trevande försök till kulturbevakning och ifrågasatte, som vi snart
skall se, om detta verkligen hörde till mediets uppgifter. Företräda-
re för såväl bokhandeln som privatteatern ansåg sig ha bevis för ra-
dions ekonomiska skadeverkningar. Lättare var det då att komma
till tals med landets större kulturinstitutioner och med folkbild-
ningsorganisationerna. Med Dramaten knöt Radiotjänst tidigt kon-
takter och fick därmed tillgång till uppläsare och skådespelare. Den
andra nationalscenen, Kungl. Operan, var något mer nödbedd men
lät efter inledande tvekan sina sångare medverka i radion. Konsert-
föreningarna på olika håll i landet lämnade redan under de första
åren viktiga bidrag till programverksamheten. Vid 1920-talets mitt
noterade Arbetarinstitutet i Stockholm en viss nedgång i antalet
åhörare och dess föreståndare var snar att utpeka radion som boven
i dramat.11 Den initiala misstron övervanns dock snabbt även på
detta område och ersattes av ett nära och förtroendefullt samarbete.
Folkbildning var, som vi sett, ett av de centrala programpolitiska
målen och föredraget blev, som vi skall se, en av den tidiga radions
dominerande programformer.

Attityden till radion var alltså kluven men dess expansion väck-
te i ett avseende förhoppningar även hos dess skarpaste kritiker. Re-
dan under Radiotjänsts första verksamhetsår översteg antalet ra-
diolicenser siffran 100 000 vilket innebar ansenliga intäkter. Att
enbart ca en tredjedel av penningflödet gick till programverksam-
heten och återstoden till Telegrafstyrelsen respektive statskassan,
hindrade inte att Radiotjänst i mångas ögon framstod som en po-
tentiell kulturmecenat.12 Många menade att ”radiomiljonerna” bor-
de spridas över Kultursverige och komma fattiga musiker, författare
och skådespelare till del. Något sådant guldregn föll aldrig över
kulturens mindre bemedlade men drömsynen förtjänar ändå att
uppmärksammas eftersom den visar hur snabbt Radiotjänst blev
en maktfaktor i det svenska kulturlivet. Med pengar i kassakistan

Det snabbt växande antalet
radiolyssnare skapade arbete för
licensavdelningen på
Telegrafstyrelsens Radiobyrå.
foto: SVT Bild
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kunde företaget köpa de tjänster det behövde och blev snart landets
ojämförligt största enskilda arbetsgivare inom kultur- och under-
hållningsområdet. Om radion möjligen tog med den ena handen, så
gav den frikostigt igen med den andra i form av arbetstillfällen för
folkbildningens, de sköna konsternas och underhållningens före-
trädare. Man kunde ogilla vad radion gjorde och önska sig en annan
sammansättning av programmen. Men att Radiotjänst satte folk i
arbete och att företaget, som statsrådet Arthur Engberg uttryckte
det 1935, verkligen etablerat sig som en ”kulturell institution i folk-
bildningens och folkuppfostrans tjänst” kunde knappast någon för-
neka.

Kultur och bildning – vad var nu det?
Hur Radiotjänst omsatte sina mål i praktiken, hur den förmedlan-
de och nyskapande programverksamheten utvecklades skall beskri-
vas i det följande. Dessförinnan finns det dock skäl att ett ögonblick
dröja vid några av de begrepp och honnörsord som återkom i det
interna och offentliga samtalet om radion. Radion skulle alltså vara
en ”kulturell institution”, dess program skulle ge god förströelse
och hållas på en hög ideell, kulturell och konstnärlig nivå. Innebör-
den av begreppet förströelse är en fråga som bäst diskuteras i anslut-
ning till den faktiska programverksamheten, men det finns skäl att

För rätten att inneha
”radiomottagningsapparat” fick
man på 1920-talet betala 10 kronor
per år.

Ecklesiastikminister Arthur
Engberg, framför ”sockerbiten” 1933,
hade stora förhoppningar på radion
som instrument i folkbildnings-
arbetet.
foto: Bertil Norberg/SVT Bild
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redan här försöka göra en preliminär bestämning av nyckelorden
kultur och bildning. Båda termerna hade brett betydelseinnehåll och
var delvis överlappande. Kultur kunde uppfattas som ett samlings-
namn för de sköna konsterna (musiken, litteraturen, teatern etc.),
bildning betyda solida kunskaper på många områden men särskilt
det humanistiska. Ett konversationslexikon som utgavs två år efter
de reguljära radiosändningarnas start ger en något avvikande för-
klaring och framhåller att kultur också betyder ”människans för-
ädling gm utbildning o. utveckling av andliga egenskaper o. an-
lag”.13 Bildning är alltså något mer än kultur, en aktivitet som inne-
bär utveckling av latenta förmågor och talanger. Formuleringen är
värd att ta fasta på och har sitt förklaringsvärde i sammanhanget.

Att ta på sig uppgiften att verka för ”människans förädling” kan
låta pretentiöst i överkant men det var nog ändå just vad som före-
svävade radions företrädare. Radion ville vara ett slags riksfostrare
som skulle kultivera och förfina sina lyssnare genom att bringa
dem i kontakt med konstens högre livsvärden och vidga deras vyer
genom kunskapsförmedling. Musiken, teaterföreställningarna och
de litterära uppläsningarna var huvudinstrumenten för den första
uppgiften, föredragen för den senare. Radion skulle med andra ord
öka befolkningens kunskaper och därmed göra dem bättre skickade
att delta i det moderna samhällets demokratiska beslutsprocesser i
enlighet med ett inom folkrörelserna odlat medborgarideal.14 Radi-
on skulle emellertid också medverka till känslolivets förädling och
sedernas förfining. Den skulle bedriva smakfostran, utveckla lyss-
narnas förmåga att skilja mellan god och dålig konst. Den skulle,
med Ellen Keys ord, ägna sig åt ”skönhetssinnets odling”. Radio-
tjänst knöt här an till ett annat bildningsideal med sina rötter i
1700- och 1800-talens nyhumanism. Dess kärna var personlighetens
allsidiga utvecklande och det betonade med kraft de sköna konster-
nas och den andliga kulturens betydelse för människans växt. Ra-
dioprojektet var onekligen ambitiöst och det fyllde den första gene-
rationens programmakare med entusiasm. ”Stod man icke här inför
en ny epok av meddelelse människor emellan? Var icke denna upp-
finning en parallell till boktryckarkonsten?”, skriver Julius Rabe,
Radiotjänsts förste riksprogramchef, i en återblick och fortsätter:

Nu kunde man sprida det talade ordet till alla vinklar och vrår.
Allt det vackra och uppbyggande musiken hade att ge skulle man
nu på nytt sätt kunna göra till var mans egendom. Det var ett his-
nande perspektiv, som rymde lycka och berikande för otaliga och
för just dem som dittills kommit att stå litet vid sidan av ’kultu-
rens välsignelser’. Vad under då om vi fattade det som en stor och
inspirerande uppgift att få vara med att bygga upp en svensk ra-
dio!15
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Mediehistoriens problem och glädjeämnen
Föregående sidor har belyst en del av avsikterna bakom den tidiga
radions programverksamhet och några av de reaktioner den fram-
kallade. De har därmed också slagit an ett antal teman som skall
prägla den fortsatta framställningen. Bokens huvudämne är alltså
programverksamheten, dess sammansättning och gradvisa föränd-
ring under ca sjuttio år. Dess första del ägnas radion, dess senare te-
levisionen. I historiens örnperspektiv framstår etermediernas ut-
bud som ett starkt heterogent flöde av enskilda program och pro-
gramserier och av ständig växling mellan andakt och flabbskratt,
torra krönikor och djärv fantasiflykt. Ämnet tvingar genom sin
omfattning och karaktär fram vägval och nödtvungna begräns-
ningar. Som redan framgått står två programsektorer i fokus, näm-
ligen de som grovt kan ringas in med begreppen ”kultur” och ”un-
derhållning”. Gränserna mellan dem är oskarpa och de korsar inte
sällan varandra. Det förra domineras av vad man skulle kunna kal-
la etermediernas estetiska diskurs, att skilja från deras aktualitets-
inriktade, samhällsorienterade, religiösa osv. diskurser, och inne-
håller främst program med inriktning på musik, teater, litteratur,
film och allmänna kulturfrågor. Det kan periodvis knappast skiljas
från ambitionen att bedriva upplysnings-, folkbildnings- och all-
mänbildningsverksamhet och det har därför varit naturligt att ge
ett visst utrymme åt programgenrer som radioföredraget, en del av
televisionens dokumentärfilmsutbud liksom vissa andra typer av
”faktaprogram” i båda medierna. Radion och televisionen har allt-
så också haft uppgiften att underhålla och förströ sin publik. Upp-
draget har fullgjorts med skiftande grader av entusiasm och inte
sällan med ett spänt förhållande till de nyss nämnda. En av den här
studiens avsikter är att undersöka samspelet mellan bildning och
underhållning, hur de influerat och påverkat varandra.16

Radion och televisionen har i sitt utbud införlivat och i skiftan-
de grad modifierat en mängd kulturformer som existerade före
dessa mediers tillkomst. Kabarévisor sjöngs innan mikrofonen var
uppfunnen och diktuppläsning inför publik ägde rum långt innan
Dagens dikt blev en regelbundet återkommande programpunkt.
Etermedierna har emellertid också utvecklat sina egna kulturfor-
mer: hörspelet, featuren, de lyriskt-musikaliska rapsodierna, de epi-
sodiska berättelserna i ord eller bild osv. Att lägga särskilt vikt vid
de ”mediespecifika” programformerna, de som är typiska för radio
och TV och saknar motsvarighet på andra håll, är ett annat i sam-
manhanget tämligen självklart val. Mindre självklart men av ut-
rymmesskäl ändå nödvändigt är valet att låta de svenska program-
bolagens egenproduktion stå i förgrunden och därmed ägna mind-
re utrymme åt för programverksamheten i och för sig viktiga över-
föringar eller inköp från andra nationer och programbolag.
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Innebörden i begrepp som kultur, bildning, underhållning
m.m. har skiftat under etermediernas historia, vilket också innebu-
rit att deras uppdrag som kulturförmedlande, kulturskapande och
underhållande institutioner uppfattats på många olika sätt. Att be-
lysa detta förhållande är ytterligare en av denna studies centrala
uppgifter och det skall ske med hänvisning såväl till programverk-
samheten som till programpolitiska deklarationer, avtal och regel-
verk. Frågan gäller alltså hur programbolagen under olika perioder
definierat termerna, vad de inneslutit respektive exkluderat och
vilka normsystem som styrt sådana överväganden.17 En delaspekt av
detta huvudtema gäller frågor om god och dålig smak liksom inne-
börden i det svårhanterliga begreppet kvalitet. Det blir därmed na-
turligt att ägna relativt stort utrymme åt de debatter som utlösts av
genomgripande förändringar av utbudet, som exempelvis då Melo-
diradion etablerades vid 1960-talets början och satte Sveriges Ra-
dios ställning som kvalitetsmedveten kulturinstitution i fråga.

Vi har ovan sett några exempel på omvärldens reaktioner då ra-
dion under sina första år försökte att finna sin plats i offentligheten.
Då man studerar en institution och dess verksamhet finns risken
att världen ses genom institutionens egna ögon och att dess själv-
bild upphöjs till sanning. Faran kan möjligen avvärjas med ett
kompletterande och delvis korrigerande externt perspektiv. Även
av andra skäl är det naturligt att beskriva de svenska programbola-

Det gick bättre att lyssna
tillsammans när radion fick
högtalare.
foto: Georg Lingsell/

SVT Bild
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gen i ett vidare sammanhang. Programbolagen har varit, och är
fortfarande, betydelsefulla aktörer på den svenska kultur- och un-
derhållningsmarknaden. De har genom hela sin historia varit bero-
ende av externa insatser och också i hög grad påverkat sin omgiv-
ning.

Det skall avslutningsvis ytterligare understrykas att detta är en
historisk studie, präglad av viljan att förvandla glömska och frånva-
ro till minne och närvaro. Av flera skäl lägger den vikt vid nog-
grannhet i hanterandet av kronologin. Den som vill veta hur ett
visst fenomen förändras eller utvecklas, har att fastställa dess kro-
nologi och att kartlägga dess transformationer så noggrant och de-
taljerat som möjligt. Med hänsyn till bristen på tidigare forskning
och källmaterialets omfattning har denna del av uppgiften ägnats
stor omsorg. Den är allt annat än trivial men skulle däremot kunna
kallas elementär, i meningen grundläggande, eftersom den är en
ofrånkomlig utgångspunkt för den fortsatta analysen. Det är först
när vi har ordningsföljden som vi kan diskutera orsaksförhållande-
na.

Att detta är en historisk studie betyder att den beskriver föränd-
ringar men också ställer frågor om förändringarnas orsaker. ”Histo-
riske studier er per definisjon brede, i den forstand at de krever stor
rikdom av variabler for å kunne fremføre sine forklaringer”, skriver
den norske samtids- och mediehistorikern Hans Fredrik Dahl och
pekar därmed på en av forskningsområdets grundläggande svårig-
heter.18 Bakom de enskilda programformerna kan man tänka sig en
mångfald skiftande och samverkande förklaringsfaktorer: kreativa
personligheter, impulser från omvärlden och utländska program-
bolag, styrning i form av avtal och kulturpolitiska målformulering-
ar, tekniska, ekonomiska, administrativa villkor osv. Respekten för
den sammansatta verklighet ur vilken program och programgenrer
framgått kräver därmed öppenhet inför olika möjligheter.

Till uppdraget hör att skriva vetenskaplig text i lättillgänglig
form. Jag har undvikit de stora teoretiska systemen och använder
inte flera facktermer än nödvändigt. Studien bygger i stor utsträck-
ning på tidigare obeaktat arkivmaterial ur programbolagens oöver-
skådligt stora samlingar, vilka jag endast mycket ofullständigt kun-
nat inventera och bearbeta. Den står självfallet också i tacksamhets-
skuld till tidigare forskning på området och i särskilt hög grad till
de arbeten som tillkommit inom ramen för forskningsprojektet
Etermedierna i Sverige. Studien har många begränsningar. Den kan
kanske ändå fungera som en kartskiss, en början på en beskrivning
och vara andra vandrare till vägledning.

Motstående sida: Radion gav
upphov till nya kulturmöten – som
när den samiske författaren Johan
Turi firade sin 75-årsdag i Kiruna
med att bl.a. lyssna på
väderleksrapporten i radio.
foto: SVT Bild
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Finrummet möbleras

Radion började med musik. Det första inslaget på nyårsdagen 1925,
då Radiotjänst inledde sina reguljära sändningar, var Wagners uver-
tyr till Tannhäuser. Efter högtidstal och anföranden följde så ytterli-
gare en rad klassiska pärlor, alla exekverade av en orkester från
Stockholmsbiografen Skandia. Radion fortsatte med musik. Under
inledningsåret upptog den något mindre än hälften av den totala
sändningstiden och på denna nivå låg den kvar under mellankrigs-
tiden.1 Mätt med måttet ”musiktimmar” innebar det en kraftig ex-
pansion, från knappt 700 år 1925 till drygt 1 800 år 1939 och att musi-
ken upptog genomsnittligt ca två timmar per dag vid periodens
början och ca fem vid dess slut. Av bolagets totala programkostna-
der gick i runda tal hälften till musiken. Att fylla etern med musik
låg nära till hands. Musikprogram var relativt enkla att producera,
tillgången på exekutörer god och publikintresset stort. Med musik
kunde man bilda och underhålla, ge både eliten och den breda pu-
bliken vad den efterfrågade. Även om man i styrelseprotokollen
förgäves letar efter något beslut om musikavdelningens formella
inrättande tycks en sådan ha existerat redan från första stund och
stått under ledning av tonsättaren och pianisten Natanael Broman.

Huvuddelen av den stora radiomusikfloden byggde på externa
bidrag. Det gällde vid de reguljära sändningarnas start och samma
förhållande rådde tio år senare. Radiotjänst strävade givetvis efter
att utveckla en genomtänkt programpolitik på detta område men
var på grund av knappa egna resurser nödsakad att nyttja det utbud
som fanns tillgängligt i det omgivande musiklivet. År 1935 kom ca
30 större offentliga konserter från konsert- och orkesterföreningar-
na i Stockholm, Göteborg, Norrköping, Helsingborg, Gävle, Halm-
stad och Malmö. Kungliga Hovkapellet medverkade med två speci-
ellt för radio arrangerade konserter och ett dussintal operaföreställ-
ningar överfördes från scener i rikets första och andra städer. Från
Engelbrektskyrkan och andra helgedomar radierades oratorier och
orgelkonserter. Flottans, Svea livgardes och Göta artilleriregemen-
tes musikkårer svarade för marschmusik och en lång rad inhemska
och utländska ensembler för ett brett kammarmusikaliskt utbud.
Vokal- och instrumentalsolister, dragspelsvirtuoser och körsångare
stod på rad utanför studiolokalerna. Dansmusik, ett återkommande
inslag på onsdags- och lördagskvällar, kom detta år från nöjeseta-
blissemang som Berns salonger, Grand Hotell och Hotell Fenix–
Kronprinsen. Radiotjänst blev snabbt landets utan jämförelse störs-
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ta musikinstitution genom att organisera och förmedla den ton-
kraft och sångarglädje som fanns runt om i landet.

Radioorkestrarna
Det som kunde hämtas utifrån var emellertid inte tillräckligt och
svarade inte alltid mot radions behov. Företaget började därför ock-
så tidigt att bygga upp egna fasta resurser genom att mer långsiktigt
knyta enskilda musiker och ensembler till sig. Flera mindre orkest-
rar medverkade regelbundet i utsändningarna under radions första
år. En av dem, under violinisten Charles Barkels ledning, fick snart
en framskjuten position och framträdde redan i februari 1925 under
beteckningen Radiotjänsts orkester, senare samma år som Radioorkes-
tern.2 Ensemblen byggdes ut i snabb takt och stod snart i centrum
av Radiotjänsts musikaliska verksamhet. Vid 1930-talets mitt be-

Natanael Broman, pianist,
tonsättare, anställd av
Radiotjänst 1924 som dess
förste ”musikexpert”. Broman
var chef för Musikavdelningen
fram till 1951.
foto: Bertil Norberg/

SVT Bild
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stod den av drygt 30 personer och svarade för ett tiotal framträdan-
den per månad. Radioorkestern kan betecknas som en ”all round-en-
semble” men fick särskilt ansvar för populär svensk orkestermusik
och för den typ av symfonimusik som saknades i konsertföreningar-
nas offentliga konserter. Den utgjorde därtill i många fall ramen för
solistframträdanden av mera betydande inhemska och utländska
artister. Ytterligare en ”radioorkester”, stundom kallad Kammar-
orkestern, organiserades i Göteborg på grundval av stadens symfoni-
orkester.

Ytterligare ett betydelsefullt steg i uppbyggnadsprocessen togs
1936 då en dans- och underhållningsorkester etablerades och ställ-
des under ledning av Sune Waldimir Engström.3 Den svarade för en
ansenlig del av den moderna dansmusiken på onsdags- och lördags-
kvällar men deltog också i kabaréprogrammen, framförde lättare
underhållningsmusik och ackompanjerade tillfälligt kontrakterade
estradörer. Medlemmarna i Waldimirs orkester var Radiotjänsts
första heltidsanställda musiker, en förutsättning för att de skulle
kunna bära sina tunga arbetsbördor.

Radiotjänst hade också ambitionen att bygga upp en egen sym-
foniorkester men så långt räckte ännu inte företagets resurser. Öns-
kemålet är dock lätt att förstå. Radioorkestern i Stockholm och
Kammarorkestern i Göteborg bestod av musiker som delade sin tid
mellan radion och andra sysslor, vilket skapade ständiga samord-
nings- och planeringsproblem. Instrumentalisterna var inte alltid
tillgängliga när radion behövde dem och problemen växte i takt
med att sändningstiden utökades. Bolaget fann lösningen i ett ut-
vidgat samarbete med Konsertföreningen i Stockholm och Orkes-
terföreningen i Göteborg. Det avtal som undertecknades 1937 inne-
bar att Radiotjänst betalade musikernas lön under fem månader av
året och i gengäld fick disponera fem tolftedelar av deras arbetsin-
sats. Programbolaget kunde därmed lägga en musikalisk repertoar
som bättre passade dess behov och också planera utbudet mer själv-
ständigt och långsiktigt. För första gången, heter det i en verksam-
hetsberättelse, blev det nu ”möjligt att för den högre musiken kun-
na upplägga ett slags generalprogram omfattande sju månadskon-
serter under loppet av säsong 1937–38”.4 Evenemangen återkom un-
der de följande åren och blev höjdpunkter i repertoaren. Bland dess
mer prominenta utländska gästdirigenter kan nämnas den finske
tonsättaren Armas Järnefelt, brittiska radions musikchef Sir Adrian
Boult och österrikaren Herbert von Karajan, som med 1938 års fe-
bruarikonsert gjorde sin debut i svensk radio. Den ensemble, med
90 mans besättning, som debuterade i oktober 1937 och då kallades
Radiotjänsts symfoniorkester blev företagets musikaliska flaggskepp
och grundvalen för den högre orkestermusiken.

Samarbetsavtalen ledde till att en rad nya ensembler formera-
des. De gamla radioorkestrarna upplöstes och deras funktioner
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övertogs hösten 1937 av Stockholms radioorkester, Underhållningsorkes-
tern och Göteborgs radioorkester, alla sammansatta av musiker från
Stockholms Konsertförening respektive Göteborgs Orkesterförening.
Nils Grevillius kvarstod som konstnärlig ledare för de båda först-
nämnda och fick 1937 tonsättaren Lars-Erik Larsson som sin när-
maste man.5 Radiotjänst fortsatte på den inslagna vägen genom att
1938 etablera ett fastare samarbete också med orkesterföreningarna i
Malmö, Helsingborg, Norrköping och Gävle. Sten Frykberg började
sin långa radiokarriär som ledare för radioorkestrarna i de sist-
nämnda städerna. Till programbolagets egna musikaliska tillgångar
skall också läggas Radiokören, vars första framträdande ägde rum i
maj 1925. Opera, främst i form av överföringar från Kungliga tea-
tern, hade en framskjuten plats i den tidiga radions programtablåer,
men man kan också på detta område urskilja viljan till oberoende
och självbestämmande. Radiotjänst arrangerade redan 1925 sin förs-
ta studio- eller ”skjortärmsopera”, vilket innebar början på en lång
rad egenproduktioner. Uppsättningarna gjordes med medverkan av
företagets egen orkester och kör. Fortfarande var man dock beroen-
de av externt rekryterade solister.6

Resursuppbyggnaden var av betydelse för programverksamhe-
ten men lade också grunden för radions ställning som inflytelserik
musikpolitisk aktör och fick därigenom mer långsiktiga konse-
kvenser. De fasta personella resurserna gav Musikavdelningen en
särställning bland Radiotjänsts sektioner och möjligheter till utåt-
riktade satsningar. I början av 1930-talet planerade företaget att i
egen regi ge offentliga konserter, något som dock ledde till ingri-
pande från högsta politiska nivå och strandade på musiklivets räds-
la för konkurrens. En försöksverksamhet av denna art, riktad till
militär och skolungdom, kom ändå till stånd under krigsåren och
blev snart ett återkommande inslag i Musikavdelningens arbete. De
offentliga konserterna som ökade kraftigt under 1950- och 60-talen
gav Sveriges Radio en obestridlig centralplats i det inhemska mu-
siklivet. Även om både radion och televisionen tidvis förfogat över
fasta personella resurser på andra områden – däribland radions och
televisionens skådespelarensembler – har de inte kunnat spela sam-
ma aktiva och utåtriktade roll som på musikområdet.

Internationellt samarbete
En annan del av det väldiga musikflödet var frukten av ett omfat-
tande och tidigt utvecklat samarbete med radioföretag i andra län-
der. Bättre än på något annat område förverkligades här de visioner
om mellanfolkligt samarbete och kosmopolitisk förbrödring som
den tidiga radion bar fram.7 Till den ovan anförda listan av musik-
arrangemang under år 1935 kan man lägga fem operaföreställningar
från utländska scener. Wienerfilharmonikerna hördes lika många
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gånger under året och därtill förekom en rad överföringar från
USA och från ett halvdussin europeiska nationer. Ett annat uttryck
för samarbetsviljan var Europakonserterna, arrangerade av Interna-
tionella Radiounionen (Union Internationale de Radiophonie, U.I.R.),
där medlemsländerna förmedlade inhemsk musik till lyssnare i
andra nationer. Också i de s.k. världsprogrammen, mer sporadiskt
förekommande under 1930-talet, var musik en viktig komponent.8

Förhållandet var likartat i det internordiska radiosamarbetet som
inleddes redan 1925.9 Hösten 1935 arrangerades en nordisk musik-
vecka, med konserter från Danmark, Norge, Finland och Sverige,
vilken fick en uppföljare i form av serien Nordiska radiokonserter un-
der 1930-talets senare del.

Grammofonmusiken
Som musikspridare tog radion snart också hjälp av en annan och
något äldre teknisk uppfinning, grammofonen, vars ljudåtergiv-
ningsförmåga förbättrades radikalt under 1920-talet. Elektrogravy-
rens, de elektriska mikrofonernas och högtalarnas tillkomst sam-
manfaller i stort sett med rundradions genombrott. Grammofonen
var inledningsvis ett hjälpmedel med vilket man kunde fylla
mindre gluggar i tablåerna men kom snart att bilda basen för en re-
guljär och omfattande programverksamhet. Radiotjänst tycks ha
använt grammofonmusik för första gången sommaren 1926, då man
i programtablån finner den summariska noteringen ”Sång till luta
[…] samt grammofonmusik”. Den historiska tilldragelsen inträffade
under Musikerförbundets pågående radiobojkott, en händelse som
verkligen ser ut som en tanke. Grammofonen minskade radions be-
roende av externa krafter och vred vapnen ur händerna på ett bång-
styrigt musikerfack. Den nyttjades tämligen sparsamt under de när-
mast följande åren och fick sitt genombrott först vid decennieskif-
tet. Grammofonen svarade 1928 för drygt 3 procent, 1929 för nästan
20 procent och 1930 för drygt 30 procent av den samlade musikti-
den. Volymen sjönk något under de följande åren men låg även fort-
sättningsvis kvar på hög nivå.10

Grammofonmusikens publika genombrott kan förläggas till
hösten 1928, då Grammofontimmen hördes för första gången i radio.
Arkivhandlingar ger en aning om motiven. En dryg månad före
programmets tillkomst behandlade Radiotjänsts styrelse en skri-
velse från landets radiohandlare, vilka önskade sig musikutsänd-
ningar under affärstid för att därmed bättre kunna demonstrera
sina apparaters kvaliteter. Eftersom flera sålda radiomottagare kun-
de antas medföra flera radiolicenser behandlades inlagan i positiv
anda och styrelsen tillsatte en kommitté med uppdrag att utarbeta
förslag i ärendet.11 Att Grammofontimmen föddes ur dess tankemödor
och till en del motiverades av omsorgen om programföretagets eko-
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nomi är en rimlig förmodan. Programmet, som inledningsvis pro-
ducerades av dåvarande hallåmannen Bo Willners, blev snart ett
fast inslag med programtid mellan klockan 17 och 18 varje vardag.
Under några år inledde det de dagliga sändningarna och utgjorde
längre fram gränslinjen mellan eftermiddags- och kvällssändning-
arna. Grammofontimmen erbjöd en mycket blandad musikalisk
kompott, började vanligen med högre konstmusik för att gradvis ge
plats åt det lättlyssnade och populära. Innehållet kunde alltså bestå
av såväl schlagers, vissång och marscher som kammarmusik eller
operaarior. Grammofontimmen har tillmätts stor betydelse för mu-
sikintressets spridande och mycket tyder på att den vann bred po-
pularitet bland lyssnarna.12 Programformen är också en god
illustration till den förstuckna musikpedagogik som dyker upp i
många andra sammanhang, byggd på tanken att om man kan dra
till sig lyssnare med populärmusik, så kan man kanske också få
dem att öppna öronen för mer avancerade klanger. Även Grammo-
fontimmen var en del av folkbildningsuppdraget.

Grammofontimmens tillkomst innebar också början på grammo-
fonarkivets uppbyggnad, en resurs som kunde brukas för många
skiftande uppgifter. En första grammofonopera – första akten ur
Verdis Aida – sändes hösten 1929, grammofonkonserter avsedda för
skolorna inleddes ett par år senare och på sommaren 1933 började
söndagsmorgnarnas grammofonkonserter.13 De senare skilde sig
markant från den blandade Grammofontimmen genom att uteslutan-
de innehålla ”musik av högre konstnärlig syftning” och var där-
med en värdig uvertyr till högmässan som följde strax därefter.14

Smakfostraren
Radions musikutbud var omfattande men också omstritt. Mening-
arna gick isär om hur det skulle sättas samman och på vilken konst-
närlig nivå det borde ligga. Radiomagistrarnas ädla men stundom
något okänsliga folkbildarnit drog åt ett håll, den breda publikens
önskemål åt ett annat. Utfallet av en lyssnarundersökning 1929
skulle med avseende på musiken kunna sammanfattas som ’mera
gammaldans och dragspel men mindre opera och symfonier’. Reak-
tionen var knappast överraskande och inte tillfällig. ”I dag liksom i
tidernas begynnelse klagas från ett håll över att man får för litet
underhållningsmusik, en annan vill ha mycket mera modern dans-
musik, en tredje konstaterar […] att dragspelsmusiken är skandalöst
illa tillgodosedd”, konstaterade en musikkritiker på våren 1934.15 En
luttrad musikchef hävdade vid samma tidpunkt att radiopubliken
var måttligt intresserad av jazz men att det folkliga engagemanget
hade urbergets styrka och martallens seghet på ett annat område.
Om vi ”träffar några nya dispositioner beträffande den s.k. gamla
dansmusiken”, förklarade avdelningschefen Natanael Broman, ”är

En av radions verkliga trotjänare,
Sven Jerring, framför mikrofonen
hösten 1932. Man kunde bli torr i
halsen av många telegram även om
de varvades med grammofonskivor.
foto: SVT/Bild
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det som att röra i en myrstack”.16 Huvudfronten i dispyterna gick
dock mellan den ”högre” och den ”lägre” musiken och speglar den
för hela programpolitiken centrala dragkampen mellan högkultur
och folklighet. Att radions bildningsuppdrag verkligen innefattade
smakfostran blir här tydligare än i något annat sammanhang.

Bilden kan nyanseras något med hjälp av Radiotjänsts egna
innehållskategorier. På samma sätt som i musiksamhället i övrigt
var musikutbudet alltså indelat i ett hierarkiskt ordnat genresys-
tem med betydande utrymme för vad som kan kallas ”mellanmu-
sik”, dvs. ett antal musikaliska genrer vilka beträffande estetisk och
social status stod mitt emellan de utpräglat ”höga” och ”låga”.
”Mellanmusiken”, i Radiotjänsts handlingar ofta betecknat som
”högre underhållningsmusik”, kunde innefatta populära sviter och
uvertyrer, operafantasier och operettpotpurrier. Med avseende på
musikalisk struktur och uppförandepraxis gränsade den å ena si-
dan till den klassiskt-romantiska konstmusiken, å den andra till
schlagers, dansmusik, visor och kupletter. ”Mellanmusik” av detta
slag hade under lång tid en framskjuten plats i radions musikutbud
och upptog en ansenlig del av den sammanlagda musiktiden. Den
tillmättes uppenbarligen stor betydelse som ett medel att locka
lyssnare till radion men även, och inte minst, som en väg in i den
mer avancerade konstmusiken.

Uppfattningen att Radiotjänst överskattade den musikaliska ge-
nomsnittsnivån bland lyssnarna liksom deras förmåga att ta till sig
nya musikaliska uttryck framfördes likafullt regelbundet i den of-
fentliga debatten och var säkert inte grundlös.17 Kritiken fick Pro-
gramrådet, en av regeringen tillsatt församling med rådgivande och
granskande uppgifter, att hösten 1927 arrangera en generaldebatt
kring musikprogrammen, med inriktning just på fördelningen
mellan vad som kallades ”högre och lägre musik”. Händelsen var
ett erkännande av att inte allt stod rätt till och att framförda an-
märkningar kunde ha ett visst fog för sig.18 Många från den tidiga
radions målsättningsdiskussioner välkända argument vädrades här
ännu en gång, däribland den att radion hade uppgiften att lära den
breda publiken uppskatta god musik. Radion borde vara en garant
för smak och kvalitet, vilket enligt bl.a. Musikaliska akademiens
preses Ollalo Morales innebar att den konsekvent borde avvisa mo-
derna avarter som jazz och dragspel och helst även begränsa den
moderna dansmusiken. Riksprogramchefen Rabe visste bättre vad
lyssnarna krävde och att ett alltför seriöst utbud äventyrade licens-
beståndet. Med hänvisning till en omfattande statistisk undersök-
ning tillbakavisade han anklagelserna om ensidighet, erkände att
den ”lägre musiken” hade ett något större utrymme än den ”högre”
men hävdade att fördelningen var rimlig och svarade mot de dubb-
la kraven på god förströelse och hög konstnärlig nivå. Svårigheten
att få dessa båda strävanden att konvergera, menade Rabe vidare,
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var inte mediets egen utan en följd av ett allmänt kulturpolitiskt
dilemma, nämligen den allt bredare klyftan mellan å ena sidan en
elitistisk musiksmak i ett allt tunnare befolkningsskikt och å den
andra en tilltagande förflackning bland den breda publiken. Radi-
on kan inte reformera musiken som den existerar i samtiden, fort-
satte Rabe, men möjligen försöka rida spärr mot den tilltagande
smakförsämringen. På den punkten hade Rabe och Morales en ge-
mensam fiende. Också Rabe ville hålla dragspelet utanför radion
och ansåg instrumentet vara ”det råaste och mest omusikaliska ton-
verktyg som brukas i våra dagar”. Han kunde tänka sig andra ”kon-
cessioner till den breda publikens smak för dålig musik” men vid
dragspelet drog han gränsen.

Vad kunde då göras för framtiden och för att närma bildnings-
och underhållningskraven till varandra? Radion måste vandra på
den gyllene medelvägen, ge något åt alla men också bedriva en var-
sam folkpedagogik med syftet att leda de fåkunniga från musikens
drängstugor till dess gyllene salar. Det gällde, som Rabe formulera-
de målsättningen, att ”ge de stora massorna ett handtag och rädda
dem från dragspelet”. På den punkten tvingades han dock till en
smärre eftergift. Styrelsens arbetsutskott beslöt våren 1928 att drag-

Dragspelet, symbolen för den
undermåliga musik som
Radiotjänst enligt vissa
smakdomare borde bekämpa,
trakterades 1925 av en blivande
mästare, Karl Karlsson alias Calle
Jularbo.
foto: SVT Bild
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spelsmusik skulle få förekomma minst en halvtimme per vecka.
Programrådet framhöll också samma år att det för framtiden fanns
skäl att ta större hänsyn till radiolyssnarnas behov av mer lättfatt-
lig musik av folkuppfostrande karaktär.19

Dragspelsdebatten kan framstå som en smålustig episod från ra-
dions barndomsår men förtjänar att tas på allvar. Föreställningarna
om ”den goda smaken” och dess gränser framstår nämligen som en
av programverksamhetens mest avgörande men samtidigt mest
svårfångade regulativa principer. Uppfattningen att radion hade att
värna om den goda smaken fortsatte att prägla programpolitiken
under många decennier, även om man gradvis avlägsnade sig från
den mycket snäva, elitistiska och helt säkert klassbundna uppfatt-
ning som formulerades i debatten 1927. Skiftande smakuppfattning-
ar har fortsatt att framkalla heta dispyter kring radions och televi-
sionens programutbud, särskilt då det gällt avvägningen mellan det
”höga” och det ”låga”, det kvalitetsmärkta kulturarvet kontra det
”folkliga” och ”populära”. Melodiradiofejden vid 1960-talets början,
Harry Scheins aktion mot televisionens Åsa-Nisse-filmer ett decen-
nium senare och förkastelsedomarna över de publikdragande TV-
såporna ytterligare något senare är episoder i denna långa tradition.

Programrådets rekommendationer 1928 framstår som en reträtt
från de första årens högt ställda ambitioner samtidigt som de un-
derstryker radions behov av att kunna lägga en egen repertoar, an-
passad för dess speciella publik. Detta var möjligt först om företa-
gets beroende av externa krafter, i detta fall främst konsert- och or-
kesterföreningarna, minskades och radion fick tillgång till egna re-
surser. Möjlighet att styra repertoaren var en förutsättning för upp-
fostringsarbetet och utredningen tillhandahöll därmed ett argu-
ment för fortsatt orkesteruppbyggnad. I sina officiella dokument
betonade Radiotjänst fortsättningsvis den dubbla uppgiften, att
svara för både musikalisk underhållning och för s.k. ”musikkultu-
rella insatser”, av vilka de senare avsåg såväl klassisk som folklig
musik. Som ett nationellt verkande programbolag ansåg sig Radio-
tjänst ha ett särskilt ansvar för den svenska repertoaren. Viljan att
värna om den nationella kulturen gällde för övrigt inte bara musi-
ken utan satte sin prägel även på övriga programavdelningar.

Radion som folkbildare
I det första avtalet mellan Radiotjänst och staten lyftes alltså folk-
bildningen fram som ett av de främsta programpolitiska målen.
Uppdraget kunde, som vi redan sett, fullgöras på många olika sätt
och ha både kunskapsförmedlande och estetiskt-fostrande inrikt-
ning. Den första hade två huvudgrenar. I Radiotjänsts första jubi-
leumsbok, utgiven 1929, görs en skillnad mellan å ena sidan radiofö-
redragen, som skulle vara brett allmänbildande och ha en framskju-
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ten plats i utbudet, å den andra radioundervisningen med språkkur-
ser och skolradio som sina viktigaste komponenter. De förra var att
jämföra med det frivilliga bildningsarbete som bedrevs av landets
många folkbildningsorganisationer och riktade sig i princip till
hela radiopubliken. Den senare hade sin publik i mindre special-
intresserade grupper och i det obligatoriska skolväsendet.

Det följande avsnittet skall främst behandla radioföredraget
men det finns skäl att ännu en gång understryka att kunskapsför-
medling och smakfostran gick hand i hand. Större musik- eller tea-
tersatsningar föregicks regelmässigt av pedagogiskt upplagda intro-
duktioner, avsedda att öka förståelsen för och njutning av de sköna
konsterna. Musikavdelningen verkar ha varit särskilt nitisk i det
avseendet och svarade tidigt för en lång rad fristående bildningsse-
rier. Ett exempel är Julius Rabes Huru tonerna tala under säsongen
1926–27 och från det följande decenniet kan man notera Musikens
mästare (1932), Vad tonerna skildra (1936) och Ur gångna tiders musik-
skatt (1939).20 Liknande ambitioner framträder också i en lång rad
rapsodier kring berömda tonsättare och ett från 1930-talets mitt
ökat utbud av musikaliska potpurrier, uppbyggda kring olika te-
man och enligt programledningen avsedda att ge ”även den icke
musikaliskt initierade möjlighet att [...] skapa sig en levande och
personlig uppfattning om det han hört”.21

Föredraget var ändå folkpedagogikens grundform. Dess bety-
delse underströks regelbundet av Radiotjänsts talesmän och marke-
rades ytterligare då en Föredragsavdelning, ansvarig även för språk-
kurser och skolradio, inrättades 1931 som bolagets tredje programav-
delning. Sändningsstatistiken ger en likartad bild. 1925 sändes inal-
les 260 föredrag, motsvarande ca 13 procent av den totala programti-
den. Tio år senare hade siffrorna stigit till drygt 1 000 och ca 15 pro-
cent, vilket innebar att riksprogrammet genomsnittligt erbjöd när-
mare tre föredrag per dag och på denna nivå låg utbudet ända fram
mot 1940-talets slut. Idéhistorikern Karin Nordberg har beräknat
att ca 30 000 program av föredragstyp sändes under den enkanaliga
perioden, alltså de drygt trettio åren mellan 1925 och 1956.22

Föredragens framskjutna position kan alltså förklaras med hän-
visning till det uppdrag programföretaget hade fått av staten men
man skall heller inte bortse från att även de var relativt enkla att
producera. Genren var etablerad inom universitets- och folkbild-
ningsväsendet och kunde utan större svårigheter flyttas över från
föreläsningssalarna till radion. Programbolaget som var angeläget
om att etablera goda förbindelser med folkbildningsorganisationer-
na inrättade ett särskilt folkbildningsutskott och visade sin goda
vilja genom att ställa programtid till deras förfogande. Redan 1925
förekom regelbundna meddelanden från Folkbildningsförbundet.
ABF tilldelades 1927 en halvtimma per vecka för föredrag och in-
formation om förbundets verksamhet. Hösten 1932 fick denna verk-
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samhet ökad programtid och gav då plats för meddelanden från fle-
ra statsunderstödda folkbildningsorganisationer. I Programrådet
fanns företrädare för Folkbildningsförbundet och ABF. Banden
mellan radion och Folkbildningssverige stärktes ytterligare då
ABF-mannen och rektorn för Brunnsviks folkhögskola, Yngve
Hugo, blev Föredragsavdelningens första chef.

Radions bildningsbegrepp var, som ovan antytts, vid denna tid
nära förbundet med det humanistiska ämnesområdet. Statistiken
för de fem första verksamhetsåren visar mycket riktigt höga siffror
för ämnen som historia, geografi, litteratur, konst, teater och musik
med tillsammans närmare hälften av det totala antalet föredrag.23

Att geografi hörde till tätgruppen förklaras till en del av det stora
antalet reseberättelser, en genre som ägde stor publik dragnings-
kraft både utom och inom radion och företräddes av notabiliteter
som Sven Hedin, Eric von Rosen och Sten Bergman. Inom den na-
turvetenskapliga sektorn låg ämnesområdet Lantbruk, jakt och fiske
samt trädgårdsskötsel i topp och hade sin tyngdpunkt i det först-
nämnda området. Sverige var under 1920-talet ännu i hög grad en
agrar nation och ambitionen att öka lantbruksbefolkningens yrkes-
mässiga kompetens en samhällsekonomiskt angelägen uppgift. De
första lantbruksföredragen sändes redan våren 1925 och utformades
från 1928 i nära samarbete med Lantbruksstyrelsen.

Med Hugos tillträde som föredragschef ökade utrymmet för
samhällsvetenskapligt inriktad ”medborgarbildning” och för sam-
hälls- och arbetslivsorienterande föredrag, vilket också yrkats av
folkbildningsorganisationerna. En statistisk bearbetning av antalet
sända föredrag under åren 1932 och 1933 visar att Samhälls- och rätts-
vetenskap nu ryckt fram som det största enskilda ämnesområdet
med drygt 300 föredrag, att jämföra med mindre än 200 för histo-
riska ämnen och ungefär lika många för geografi.24 Samhällsfrågor-
na behöll sin tätplats under hela decenniet. Genom denna satsning
kom radion att trampa in på politiskt känsliga områden, där försik-
tighet var av nöden och speciella arrangemang påkallade. Serien
Nutida svenskt arbetsliv (1932) kompletterades sålunda med en debatt
där företrädare för arbetsgivare- och arbetstagareorganisationerna
fick tillfälle att utveckla sina ståndpunkter och nagelfara motpar-
tens. Den förtjänar också uppmärksamhet som den första före-
dragsserie som gavs ut i bokform och som exempel på Föredragsav-
delningens växande utgivning av studiebrev, handböcker, introduk-
tioner m.m.

Exemplet Nutida svenskt arbetsliv pekar mot ytterligare en ten-
dens i radioföredragens tidiga historia, nämligen att de enskilda och
fristående föredragen gradvis fick ge plats åt tematiskt samman-
hängande föredragsserier. En första större serie arrangerades 1929
och antalet växte därefter snabbt. De mest omfattande serierna, vil-
ka kunde sträcka sig över hela vinterhalvåret, var i första hand av-

Yngve Hugo, en folkbildare av den
gamla stammen med stabil
arbetarrörelseförankring. Hugo var
studieinstruktör i ABF, rektor för
Brunnsviks folkhögskola och LO-
folkhögskolan innan han 1931
knöts till radion som chef för den
nybildade Föredragsavdelningen.
Perioden 1942–1959 var han
radiochef.
foto: Bertil Danielsson/

SVT Bild

En av förkrigstidens populäraste
radioröster var upptäcktsresanden
Sten Bergman som med sin nasala
stämma lämnade fantasieggande
rapporter om läget på Nya Guinea,
Galápagosöarna och andra exotiska
platser.
foto: Bertil Norberg/SVT Bild
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sedda för lyssnargrupperna, också det en innovation och ett ambi-
tiöst försök att reformera radions bildningsverksamhet. Folkbild-
ningens företrädare hade under 1920-talet uttryckt sitt missnöje
med radioföredragens monologiska form, oförenlig med det ”de-
mokratiska samtal” som var folkbildningens ideal och hade studie-
cirkeln som sitt främsta forum. ”Åt radiotalaren är man [...] över-
lämnad på nåd och onåd. Där har man bara att följa med i traven;
inga frågor får svar, intet andrum medges, inga protester hjälpa, han
bara går på”, skriver Harrie i sin ovan citerade essä från 1929.25 Ra-
diotjänst lyssnade till kritiken och försökte finna arbetsformer som
bättre svarade mot folkbildarnas önskemål. Lösningen blev alltså
radio- eller lyssnarcirkeln, där de sammanhållna föreläsningsse-
rierna kompletterades av tryckta lyssnarhandledningar, studiebrev,
litteraturuppgifter, diskussionsförslag m.m.26 Tanken var att radio-
cirklarnas föreläsningar skulle avlyssnas i grupp, följas av diskus-
sioner och egenarbete med hjälp av tillgängligt studiematerial. Ett
första försök med denna inriktning gjordes våren 1931 med Svensk
fackföreningsrörelse, som samlade ett fyrtiotal grupper. Föredragsav-
delningen lade stor kraft på utvecklingen av radiopedagogiken i
denna form. Närmare 300 lyssnarcirklar organiserades kring den ti-
digare nämnda Nutida svenskt arbetsliv och det dubbla antalet kun-
de noteras för Svensk självstyrelse och Internationella ekonomiska frå-
gor (båda 1933–34). Den första stora lyssnargruppsserien med litterär
inriktning var Moderna svenska berättare (1934–35), ägnad namnkun-
niga prosaister från Hjalmar Bergman till Vilhelm Moberg och
kompletterad med en serie uppläsningar. Utifrån samma pedagogis-
ka grundidé organiserades teater- och musikcirklar, varav särskilt
de förra blev både uppskattade och långlivade.27 Vid 1930-talets mitt
var närmare 500 teatercirklar med ca 3 500 deltagare verksamma.
Huvuddelen av det kollektiva och organiserade folkbildningslyss-
nandet tynade dock bort under 1940-talet då en ny syn på radions
uppgifter och förhållande till sin publik gradvis växte fram.

Föredragsavdelningens förnyelsesträvan tog sig också andra ut-
tryck. Om lyssnargruppsverksamheten främst var ett svar på krav
från den organiserade folkbildningen så kan andra tendenser hän-
föras till ett ökande intresse för mediets egenart och ambitionen att
bedriva en mer ”radiomässig” programverksamhet. Som vi strax
skall se kompletterades de traditionella föredragen under 1930-talet
i ökande grad av andra former för kunskapsförmedling – rapsodier,
dialoger, samtal, krönikor m.m. – där bildningsambitionen gick
hand i hand med viljan till formförnyelse och där underhållnings-
elementet skulle vara jäst i degen.28 Föredragsavdelningen svarade
också för ett av radions första större socialreportage och en av den
tidiga periodens mest uppmärksammade programserier alla katego-
rier, nämligen Ludvig ”Lubbe” Nordströms Lort-Sverige eller, som
serien egentligen hette, Ludvig Nordström på husesyn (1938).29 Viljan

Föredragsserier för
lyssnargrupper 1931–39
(med antalet sändningstillfällen)

Svensk fackföreningsrörelse under
fem decennier, 1931 (8)

Den moderna världsbilden,
1931 (13)

Nutida svenskt arbetsliv, 1932 (16)
Den moderna bostadens

problem, 1932 (14)
Mellanfolkligt samarbete, 1933 (13)
Svensk självstyrelse, 1933–34 (16)
Internationella ekonomiska

frågor 1933–34 (15)
Moderna svenska berättare,

1934–35 (12)
Psykologi och social psykologi,

1934–35 (18)
Barnets vård, 1935 (9)
Befolkningsfrågan, 1935–36 (19)
Svenska konungar, 1936–37 (9)
De svenska folkrörelserna,

1936–37 (25)
Ryktbara romaner, 1936–37 (9)
Våra barn i lekåldern, 1936–37 (13)
Goda år och onda, 1937–38 (10)
Norden och världen, 1937–38 (10)
Svenskar i västerled, 1937–38 (13)
Våra barn i skolåldern,

1938–39 (13)
Vad jorden gömmer, 1938–39 (13)30
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till formförnyelse gjorde sig påmind inom snart sagt alla program-
områden. Tydligast var den ändå på Teateravdelningen, Radio-
tjänsts främsta experimentverkstad under mellankrigstiden.

Örats teater
Tanken att rundradion kunde nyttjas som distributionsapparat för
teaterföreställningar väcktes tidigt och var på inget sätt originell.
Radioteater producerades av ett flertal utländska programbolag och
några ”dramatiska uppläsningar” kunde höras i de försökssänd-
ningar som föregick Radiotjänsts tillkomst.31 Att flytta teater över
till det nya mediet framstod ändå som ett vanskligt företag. Pro-
gramchefen Nils Holmberg höll för troligt att radion främst borde
överföra ”riktig teater”, alltså pjäser som spelades på någon av lan-
dets scener och i lätt bearbetad form kunde återutsändas till radio-
publiken. Att instudera en pjäs enbart för radio, där den ju bara
kunde sändas en enda gång, föreföll honom orimligt av ekonomiska

skäl.32 Holmbergs överväganden förefaller ha
styrt bolagets första teaterutsändning, som in-
träffade drygt en vecka efter den högtidliga in-
vigningen. Premiärkvällen upptog en förkortad
version av en historisk komedi, Brita von
Horns Kungens amour, som en dryg månad tidi-
gare haft premiär på Komediteatern i Stock-
holm och fortfarande spelades där. En befintlig
uppsättning flyttades alltså från scenen till stu-
dion, men eftersom man inte trodde att publi-
ken skulle orka med en helaftonsföreställning
var en viss bearbetning nödvändig. Scenversio-
nen skars sålunda ned till en timmas speltid

Radiotjänsts hjärntrust församlad
hösten 1933 för den sedvanliga
presentationen av planerna för den
kommande säsongen. Från vänster
Carl Anders Dymling från Teater-,
Natanael Broman från Musik-,
Yngve Hugo från
Föredragsavdelningen samt
riksprogramchefen Julius Rabe.
foto: SVT Bild

Radioteaterns allra första
uppsättning, Kungens amour,
spelades i radio och på scenen
samma kväll. De som hade tidiga
entréer gjorde klokt i att ha
scenkostymen på sig redan i
studion.
teckning: Gösta Chatham
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och uteslutna avsnitt ersattes av en sammanbindan-
de kommentar. Meningarna var delade om hur väl
försöket utfallit men det gav i alla händelser viktiga
lärdomar, däribland att en scenpjäs med relativt enk-
la medel kunde anpassas för radio. Att von Horns
pjäs fungerade hyggligt i sitt nya sammanhang be-
rodde inte minst på att dialogen var dess centrala
verkningsmedel och styckets visuella element – mi-
mik, kostym, sceneri m.m. – mer umbärliga. Dess
rollfigurer var därtill tydligt individualiserade och
inte fler än att lyssnarna kunde hålla reda på dem.33

Efter denna första uppsättning visste man bättre vil-
ka teaterformer som lämpade sig för radio.

Teaterutsändningar förekom relativt sällan un-
der de första åren. Förutom den ovannämnda pjäsen
gavs våren 1925 Det gamla spelet om Envar, en storsats-
ning på drygt två timmar med skådespelare från
Dramaten.34 Vidare förekom några klassiska stycken samt ett par
akter ur en Ernst Rolf-revy (Leve kvinnan) i en överföring från Casi-
noteatret i Oslo. Ytterligare fyra föreställningar, flertalet i det
mindre formatet, gavs under hösten. Av årets sammanlagt nio före-
ställningar regisserades fyra av Olof Molander, som var livligt
intresserad av radioteaterns utvecklingsmöjligheter och gärna såg
att nationalscenens föreställningar radierades. Att Molander, en av
Kungl. Dramatiska teaterns mest ansedda regissörer, engagerade sig
i verksamheten hade säkert sin betydelse för mediets växande kul-
turella anseende.

Radions sändningstid ökades gradvis och därmed också utrym-
met för dramatiska program. Från och med hösten 1927 förekom
teaterföreställningar, inklusive revyer, sketcher och lyriskt-drama-

Radioteaterns första storsatsning
var Det gamla spelet om Envar som
uppfördes på påskafton 1925 med
skådespelare från Dramatiska
teatern. På denna tidningsteckning
från studion ses ryggarna på herrar
Gustaf Molander, Ivar Nilsson och
Nils Personne. ”Moralitet och
radio, ett medeltidsspel tillrättalagt
för den modernaste av alla
ljudförmedlare – det verkar
onekligen så anakronistiskt som
möjligt”, skrev Anders Österling i
en berömmande recension.

Olof Molander trodde på
Radioteatern och var en av dess
oftast anlitade regissörer under
mellankrigstiden, trots ett tidvis
mycket spänt förhållande till
kollegan och rivalen Per Lindberg.
1933 kunde han mixa stämmor och
effektljud vid denna imponerande
anläggning.
foto Bertil Norberg/SVT Bild
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tiska småstycken, genomsnittligt ett par gånger per vecka. Flertalet
föreställningar gjordes i bolagets studiolokaler men Radiotjänst
svarade också för ett antal ”live-sändningar”, alltså direktöverfö-
ringar från opera-, operett- och revyscener.35 Repertoaren hade så-
lunda ansenlig bredd redan ett par år efter de reguljära sändningar-
nas start och i de ca sjuttio föreställningar som gavs 1927 återfanns
såväl klassisk som modern dramatik samt en del lättare underhåll-
ningsgods. Radioteatern hade därmed etablerat en grundprincip
som kom att bli bestående och som var giltig även för andra pro-
gramområden, nämligen att repertoaren, som det heter i Radio-
tjänsts första jubileumsbok, skulle ”i största möjliga utsträckning
tillgodose olika riktningar, önskemål och behov”.36

Perioden Per Lindberg
Det formella ansvaret för teaterverksamheten vilade under de förs-
ta åren på programchefen och efter 1927 på riksprogramchefen. Sek-
torns expansion motiverade emellertid inrättandet av en speciell
teateravdelning. En sådan, med ansvar också för de litterära pro-
grammen, kom till stånd 1929 och fick regissören Per Lindberg som
sin förste chef.37 Utnämningen väckte viss förundran. Den ryktbare

Bertolt Brecht
Bertolt Brecht     var inget stort namn i Sverige på
1920-talet, i alla fall inte före det första uppföran-
det av Tolvskillingsoperan 1929, och han spelades
först 1949 av Radioteatern. Men det kunde ha blivit
annorlunda. I ett brev 11.7.1927 till Olof Molander,
som då befann sig i Tyskland för att leta pjäser och
studera tysk teater, ber Nils Holmberg honom söka
efter ”en pjäs, som har gjort oerhörd lycka i den
tyska rundradion och uppförts vid flera stationer,
som heter ’Mann ist Mann’ […] Det är något slags
Kiplingshistoria, som är ganska lustig (jag hörde
den i Frankfurt för ett par veckor sedan, då jag var
där) och jag har skrivit till författaren för att få
köpa den.”

Något svarsbrev från Brecht har inte kunnat
påträffas i Radiotjänsts korrespondens och Molan-
der tycks inte heller ha engagerat sig i saken. Man
som man uppfördes första gången på svenska 1968 på
Göteborgs stadsteater och av Radioteatern 1975.

Motstående sida: Dramatik framför
”sockerbiten” anno 1927. Arnold
Sjöstrand och Märta Ekström
gestaltar en scen ur Hjalmar
Bergmans En skugga.
foto: Bertil Norberg/SVT Bild

foto: SVT/Bild
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modernisten Lindberg hade, som Svenska Dagbladet skrev, gjort sig
känd som ”skaparen i ljus och färger och ögonfägnad över huvud
taget”.38 Men var denne bildmakare verkligen rätt man att leda örats
teater? Lindberg kom alla farhågor på skam. Teateravdelningen
blev under hans ledning Radiotjänsts främsta idésmedja där nya
programformer utvecklades med följdverkningar långt in på andra
områden. Lindbergs plötsliga avhopp efter drygt två års chefstjänst
gav upphov till en debatt med principiell räckvidd.

Lindberg visste vad han ville och framhöll att Radioteaterns
uppgift var att utveckla sin särart, inte att försöka reproducera den
scenkonst som tillhandahölls på landets skådebanor. I samband
med tillsättningen angav Lindberg ytterligare tre principer för den
kommande verksamheten. Den första utgick från konstaterandet
att radions produktionsapparat var enklare än scenteaterns och där-
med också bättre ägnad att spegla tidsandan och nuets flyktiga rö-
relser. ”Radion vädjar mer än scenen till den publik som lever i
nuet”, menade Lindberg, och framhöll att radioteatern borde vara
aktualitetsbetonad och vänd mot tidens frågor. Därmed skulle en
lucka i programutbudet kunna fyllas. Kommentarer till dagens
händelser var en bristvara, ett behov som endast i ringa grad tillgo-
dosågs av den outvecklade nyhetstjänsten och av de neutralt refere-
rande ”krönikor” som radion tillhandahöll. För det andra noterade
Lindberg att radioteatern hade större publik än landets alla scen-
teatrar tillsammans och att den skulle kunna bli vad många re-
formivrande teatermän och progressiva politiker drömde om, näm-
ligen den stora Folkteatern. Tanken satte sina spår i mellankrigsti-
dens kulturpolitiska reformarbete och har, som vi skall se, uppre-
pats många gånger med avseende på både radion och televisionen.
För det tredje skulle Radioteatern ha nationell prägel och öka kän-

Per Lindberg, Radioteaterns
dynamiske chef under några korta
men innehållsrika år. På
manuskripthållaren framför det
enkla manöverbordet ligger
Hjalmar Bergmans Hans nåds
testamente som sändes 1929.
foto: Karl Wallberg/SVT Bild
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nedomen om den svenska litteraturen. Det gällde då att bryta den
svenska författarkårens ointresse för ”eterkonst” och få den att stäl-
la sina krafter i radions tjänst. Författarna skulle lockas att skriva
direkt för det nya mediet men också att omarbeta scendramatik och
episka arbeten så att de passade i radion. ”Radiodramat intar en
mellanställning mellan berättelsen och dramat”, menade Lindberg,
och har i den nationella berättartraditionen en källa att ösa ur. Att
källvattnet räckte till för hans efterkommande och även för televi-
sionen skall vi konstatera i senare avsnitt.

Flera av de i intervjuform uttryckta tankegångarna återkommer
i den verksamhetsplan som Lindberg förelade radioledningen och
där han också preciserade sina meningar om repertoarens inrikt-
ning och produktionsapparatens omfång.39 I enlighet med sin folk-
teateridé ville Lindberg bibehålla spelplanens bredd och mångfald;
på hans radioteater skulle både habituéer och förstagångsbesökare
kunna finna något av intresse. Den erfarne teatermannen Lindberg
var på det klara med att ett utbud av denna omfattning krävde be-
tydande personella resurser och att rekryteringen av
främst skådespelare hörde till Radiotjänsts kroniska
problem. En ensemble, bestående av fyra skådespelare,
anställdes strax efter hans tillträde.

Ett annat akut problem var tillgången på spelbara
pjäser, främst svenska av yngre årgång, vilka kunde
bilda basen för Lindbergs aktualitetsinriktade respek-
tive nationella projekt. Inom den mer namnkunniga
delen av författarkåren var lusten för radioskrivande
tämligen ringa och tidigare försök att med pristäv-
lingar stimulera intresset hade inte haft åsyftad ver-
kan. En första, utlyst redan 1925, hade visserligen re-
sulterat i ett hundratal bidrag men mycket få av god-
tagbar kvalité. I ett andra försök 1927 inbjöd Radio-
tjänst sju namnkunniga svenska författare att tävla
om drygt 5 000 kronor och fick då positiva svar från
fyra litteratörer – Hjalmar Bergman, Sigfrid Siwertz,
Erik Lindorm och Frank Heller – medan tre – Pär La-
gerkvist, Tor Hedberg och Oscar Rydqvist – tackade
nej.40 Svårigheterna att få yrkesförfattarna att skriva
för radion grundade sig delvis på ekonomiska omstän-
digheter. Radiotjänsts honorar var blygsamma i jäm-
förelse med scenteaterns, där uppsättningar också gav
större uppmärksamhet och högre statusvinster.41

Med sedvanlig energi tog Lindberg sig an uppgif-
ten att locka författarkåren till mikrofonen. Den beva-
rade korrespondensen vittnar om hans övertalnings-
förmåga och om hur han i många fall fungerade som
en brevskola i konsten att skriva radiodramatik. En av

Hjalmar Bergman var sin
generations mest medietillvände
författare med stor produktion
både för film och radio. Här på
Dalarö 1930 lyssnar han till
Radiotjänsts utsändningar med
hjälp av en batteriförsedd
mottagare.
foto: SVT Bild
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hans många elever var Ernst Didring som tacksamt tog emot Lind-
bergs råd. I ett av sina svarsbrev bekände Didring att uppgiften vål-
lat honom mer bekymmer än han förväntat men också ökat hans
förståelse för mediets egenart. ”Jag märker mer och mer”, skriver
Didring, ”att radiospel böra skrivas direkt för radio, emedan de krä-
va en alldeles säregen teknik.”42 Samma erfarenhet fick många and-
ra författare göra, däribland Vilhelm Moberg som Lindberg apos-
troferade vid samma tid.43 Radioteatern har ett ”kännbart behov av
svenska folkpjäser, skrivna speciellt med tanke på radions möjlighe-
ter”, framhöll Lindberg som efter att ha läst Mobergs nyligen ut-
komna samling Allmogedramer funnit mannen att avhjälpa denna
brist.44 Moberg var inte nödbedd men tillstod att det ”rent radio-
tekniska” var honom främmande.45 I sitt svarsbrev förutskickade
Lindberg att han inom kort skulle utarbeta ”en allmän promemo-
ria angående radioteaterns krav till skillnad från den vanliga sce-
nens”. Moberg efterfrågade den utlovade handledningen flera gång-
er innan Lindberg till slut urskuldande förklarade, att den nog ald-
rig skulle bli mer än en vacker tanke. Som ersättning bifogade han
emellertid ett slags radiodramatikens ”lathund”, ett antal summa-
riska råd och påpekanden, som kanske kunde vara Moberg till nytta
och som senare betecknats som Lindbergs ”katekes”.46

Lindberg sökte sina textproducenter i den litterära institutio-
nens övre skikt. Bland Radioteaterns bidragsgivare fanns också
mindre namnkunniga skribenter, hemmahörande i litteraturens
”populära kretslopp”, vilka lockades av den nya möjligheten att nå
ut till offentligheten. Deras betydelse skall inte underskattas. Utan
dem hade Lindbergs ambition att tillhandahålla populär och lätt-
lyssnad dramatik stannat på papperet och Radioteaterns publik med
all säkerhet blivit mycket mindre. Ytterligare en tydligt urskiljbar
grupp yrkesskribenter sattes i arbete, nämligen dagspresskåsörerna
vilka främst tänktes svara för aktualitetsinriktade och regelbundet
återkommande småstycken. Många goda märken hörsammade
Lindbergs kallelse, däribland Oscar Rydqvist (signaturen Åbergs-
son), Erik Lundegård (Eld), Hasse Z. och Erik Lindorm.

Lindberg arbetade med självförbrännande energi och fick ma-
nuskripten, skådespelarna och regissörerna att strömma mot stu-
diolokalerna på Kungsgatan 8. Att pengarna samtidigt rann ut ur
bolagets kassa tycks han ha tagit med ro. Lindbergs rykte som en
konstnärligt kompetent men ekonomiskt något lättsinnig teater-
chef föreföll att ha fog för sig. I verksamhetsplanen 1929 räknade
han med en årskostnad för Teateravdelningen på ca 95 000 kr. Det
faktiska utfallet blev nära det dubbla och utgifterna fortsatte att
skjuta i höjden under de följande åren.47 Man kan förmoda att ra-
dioledningen såg på Teateravdelningens våldsamma expansion med
viss oro.

Efter ett halvårs lärotid var Lindberg varm i kläderna. Han

Vilhelm Moberg var en av många
yngre författare som Per Lindberg
lockade till Radioteatern. Moberg
var inte nödbedd och debuterade
1929 med allmogekomedin
Marknadsafton.
foto: SVT/Bild
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hade byggt upp sitt kontaktnät, smort produktionsmaskineriet och
stegrat förväntningarna. Vårsäsongen 1930 blev också hans mest
glansfulla som radioteaterchef och den period då han kom närmast
förverkligandet av sina visioner. Redan under januari presenterade
Lindberg fem stora premiärer och under samma månad en rad
mindre komedier. Under rubriken Ungdomsteater, med programtid
på söndagseftermiddagarna och uppenbarligen tänkt som ett må-
natligt inslag, producerades några scener ur Shakespeares Romeo och
Julia (12.1). Veckans komedi respektive Kvinnans kvart, de inslag som
hade ”att i dramatisk form belysa aktuella frågor av olika slag”, sän-
des på lördagar respektive tisdagar varje vecka.48 Under sin tid på
Dramaten hade Lindberg försökt skapa ett forum för modern och

Tänk på att figurerna icke synas, endast höras.
Räkna därför icke med, att figurernas utseende och
minspel skall kunna brukas till vare sig effekter eller
till att förbereda och motivera en handling. Det måste
finnas ord, aldrig så obetydliga, för figurernas s.k.
stumma reaktioner.
Tänk på lyssnarens svårighet att veta, vem som talar,
när han icke ser från vem orden utgår.
Sök därför att göra texten så karakteristisk som möjligt
för varje figur, som ni begär, att publiken skall minnas.
Rösterna böra helst stå i motsatt förhållande till var-
andra.
Låt icke alltför många figurer föra samtal med varand-
ra i en och samma scen. Tre manliga och två kvinnliga
röster låta sig möjligen skiljas, men endast i undan-
tagsfall flera. En barnröst skiljer sig naturligtvis bra.
Låt heller icke någon figur vara borta ur samtalet för
länge. Blir han borta ur samtalet har man glömt, vem
han är och måste presentera honom på nytt, när han
börjar tala igen.
Däremot kunna ett flertal röster användas såsom icke
individualiserade, d.v.s. såsom namnlösa.
Entréer och sortier måste omtalas eller på annat sätt
annonseras, eftersom de icke synas. Förbiser författa-
ren att göra en sortie påtaglig för publiken, förblir ge-
stalten en längre stund i vårt medvetande som en stum
lyssnare.
Glöm framför allt icke att radiodramat är en intim

ordkonst. Varje ord går (utan hjälp av mimik och gest)
direkt in i lyssnarens öra trots att publiken är mångfal-
digt större än någon teaterpublik.
Detta sistnämnda måste ju också medföra, att radio-
dramats ämnesgrepp bör vara mer allmängiltigt än
vad ämnesgreppet är i flertalet sceniska verk.
Radiodramat har större frihet än teaterdramat så till
vida, att det icke är bundet till något givet rum. Det
kan tillåta sig en rörligare och mera skiftande rytm.
Spelplatsen kan växla, endast den med några ord anty-
des i själva dialogen. Alldeles som i det dekorationslö-
sa, folkliga renässansdramat. Rösterna kunna också
komma från olika avstånd och alltså ge intryck av en
vidare spelplats än på någon teater. Figurerna behöva
alltså icke befinna sig i samma rum för att samtala
med varandra.
Som hjälp att fastslå en bestämd röst såsom en karak-
tär kan man naturligtvis med fördel använda den me-
toden att låta honom använda någon karakteristisk
vändning som ofta återkommer.
Överdriv ej betydelsen av ljud! Endast i undantagsfall
gå enklare ljud fram som de äro i naturen; mestadels
verka de endast som elektriska störningar. Lita därför
endast på ordet.
Handlingen i radiodramat bör om möjligt vara spän-
nande och varje replik innehållsrik. Vagt stämnings-
måleri kräver att man ser figurerna.
Ett radiodrama bör icke ta längre tid än fem kvart.

Per Lindbergs P.M. angående radiodramatik
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experimentellt inriktad dramatik, Klubbteatern, och lanserade nu
ett likartat projekt på sin nya arbetsplats. Serien Litterär teater star-
tade på hösten 1929 med Hagar Olssons nyskrivna, expressionistiskt
influerade och politiskt kontroversiella drama S.O.S. Därmed hade
också avantgardismen fått sin plats i Lindbergs folkteater.

Den nationella linjen som under årets första månad introduce-
rats med pjäser av Strindberg, Bergman och Moberg fördes under
våren vidare med bl.a. fyra pjäser av Hjalmar Bergman och ytterli-
gare några från den yngre generation som representerades av Albert
Viksten, Herbert Grevenius, Rudolf Värnlund och Eyvind John-
son.49 Den ”folkliga” repertoaren hamnade i skuggan av de stora
premiärerna i början av året men växte i bredd under de följande
månaderna. Ett par vaudeviller av Johan Ludvig Heiberg och en
wieneroperett av Karl Millöcker kan föras till denna grupp som an-
nars dominerades av dussintalet komedier, sketcher, ”scener” och
folkpjäser av mindre namnkunniga författare som Ernst Fastbom,
Ove Ekelund, Anna Wahlenberg, Hedvig Nenzén, Hertha Odeman,
Torsten Sandberg och Erik Lundegård.

Till den lättare repertoaren kan man också räkna Veckans kome-
di, som hade den dubbla funktionen att underhålla och ge aktuella
kommentarer. Programserien blev dock knappast vad Lindberg
tänkt sig och anknytningen till dagens händelser tämligen lös. Någ-
ra inslag ägnades det vid tiden högaktuella ämnet funktionalismen,

Klingorna korsas i Friedrich von
Schillers Wallenstein som
Radioteatern gav 1929. Mannen till
höger ser till att åskan mullrar vid
rätt tidpunkt. Vilka ljud hans
kollega i bakgrunden kan tänkas
frambringa är svårare att avgöra.
foto: Pressens Bild/SVT Bild
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ett annat den ekonomiska oron och bankkrascherna, andra åter års-
tidsväxlingarna eller julhandeln. Vilhelm Moberg meddelade i
brev till Lindberg hösten 1930 att han påbörjat en Veckans komedi
”som skall behandla svenskarnas hyllningsraseri vid alla möjliga
födelsedagar – alltså aktuell nästan vilken vecka som helst” och gav
därmed indirekt en karakteristik av hur serien utvecklat sig.50 Ak-
tualitet var ett tänjbart begrepp och Lindberg tycks snart ha över-
gett tanken på en närmare anknytning till dagskrönikan.

Regelbundet återkommande var alltså även Kvinnans kvart, bör-
jan på en tradition som via en rad hem- och husmorsprogram leder
fram mot de senaste decenniernas Radio Ellen och Freja. Även här
var aktualitetsanknytningen av betydelse. Skönhetsvård efter sol och
saltvatten sändes sålunda i slutet av augusti, då badsäsongen var av-
slutad, och följdes månaden därpå av Skolan börjar. Litteraturpriset
sändes i november då Svenska Akademien utsett årets Nobelprista-
gare och En julklapp till John i december. Författarinnan Alice
Svensk, mer känd som Familjen Björcks andliga moder, svarade för
mer än en tredjedel av de i serien ingående titlarna, flertalet med en
påtaglig didaktisk ambition.51 Svensks ”kvartar”, som var gjutna i en
mycket enkel dramatisk form, behandlade ämnen som mode, skön-
hetsvård, barnuppfostran och familjejuridik. Lindberg lyckades
också få bidrag från skribenter som Elin Wägner, Frida Stéenhoff,
Anna Lenah Elgström och Gurli Hertzman-Ericson, vilka gav stör-
re tyngd åt hans kvinnoavdelning.

Avgång och censurdebatt
Med den storstilade vårsäsongen 1930 hade Lindberg visat vad Ra-
dioteatern förmådde som kvalitetsmedveten och mångsidig folk-
teater och kunde inkassera många lovord i pressen. Entusiasmen
var mer behärskad inom företaget. Delar av radioledningen tyckte
uppenbarligen att Lindbergs verksamhet var både överambitiös
och orimligt kostnadskrävande och fann därför anledning att in-
gripa. I en redovisning inför Programrådet sommaren 1930 formu-
lerade radiochefen Gustaf Reuterswärd kritiken i klara verba.52 Pu-
bliken syntes ”vara övergödd” på stora och litterärt tungviktiga
uppsättningar, menade radiochefen och gjorde klart att ”en något
annan inriktning vore nödvändig”. Utbudet skulle skäras ned och
ersättas dels av en radioföljetong, dels en serie mindre sketcher.
Veckans komedi och Kvinnans kvart skulle upphöra medan antalet
radiooperetter däremot gärna kunde få öka. Lindberg höll god min
i elakt spel, avstod från att göra schismen offentlig och fogade sig ef-
ter påbuden. Radioledningens krav var emellertid oförenliga med
hans ambitioner och Lindbergs avgång vid halvårsskiftet 1931 fram-
står därför inte som överraskande. I en artikel några månader sena-
re antyder han att det fanns ytterligare vägande skäl för beslutet.
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Han pekar där på ett problem som var särskilt brännande för hans
avdelning men av betydelse också för andra programsektorer, näm-
ligen de ständigt återkommande angreppen på Radiotjänsts pro-
gramledning så snart någon ”opinions-politikus” blivit upprörd
över ett eller annat inslag i radioprogrammet.53 Under Lindbergs
chefsperiod hade ingen enda svordom passerat opåtalad och inte
heller de allra vagaste anspelningar på aktuella politiska frågor el-
ler det mänskliga driftslivet. Förekomsten av ordet ”postsparban-
ken” i en teaterdialog hade genast framkallat protester mot otillå-
ten reklam. Opinionsyttringar av detta slag var enligt Lindberg ra-
dioverksamhetens främsta hot och uttryckte en dum ängslan

för den fria tanken och det riktiga uttrycket. En ängslan som hotar
att förlägga smaknivån till den pryda och oärliga förljugenhet,
som var god ton omkring förra seklets mitt. Får denna ängslan i
framtiden samma makt som hittills, skall den snart lyckas att sän-
ka radiolitteraturen till missromanens ståndpunkt och skrämma
bort från radion varje författare som sätter värde på en smula fri-
het och vidsynthet i tänkandet.

Lindbergs kritik vändes inte bara mot bigotta och trångsynta
lyssnare utan indirekt också mot en radioledning som föll undan
för påtryckningarna och upprättade en intern moralisk och poli-
tisk censur. Lindberg var givetvis medveten om att radion i enlighet
med sitt avtal med staten skulle vara objektiv och politiskt neutral
och förstod mycket väl att radions heterogena publik krävde försik-
tighet med språkbruk och ämnesval. Likafullt ansåg han uppenbar-

Harry Martinson
Debuterade 1932 som radiodramatiker med det ly-
riska intermezzot Gringo, vilket följdes av upp-
märksammade hörspel som Salvation och Lotsen
från Moluckas. I ett brev till Radiotjänst, daterat
Ösmo 12.3.1932, berättar han om sitt eget radiolyss-
nande:

”Sedan en vecka har jag egen radio och slipper
nu gå över till grannens och lyssna, vilket jag an-
nars gjort i två år. Den är visserligen begagnad men
trerörs och fin. Antennen har jag spänt ut i skogen
till en jättegran. Denna jättegran har väl aldrig
kunnat drömt om att få förmedla en halv konti-
nents eterkonst in i öronen på en anspråkslös, men
längtande skald.”

En så harmonisk förening mellan natur och
modern teknik finner man inte ofta i Martinsons
litterära produktion.

foto: SVT Bild
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ligen att anpassningen till diverse opinionsgrupper gick för långt
och äventyrade radions möjligheter att väcka, engagera och stimu-
lera.54

Korrespondensen mellan Radiotjänst och externa bidragsgivare
ger vissa upplysningar om hur självcensuren praktiserades inom ra-
diobolaget men framträder kanske ännu tydligare i det rådgivande
och policyskapande Programrådets handlingar. Till detta organ re-
mitterades regelbundet klagomål över enskilda program eller pro-
gramtyper. Rådet hade därtill befogenhet att självständigt granska
program och till Radiotjänsts styrelse ”inkomma med de framställ-
ningar beträffande programmens innehåll eller i fråga om riktlin-
jer för programverksamheten, vartill rådet finner anledning”.55 De
lyssnarstormar som med jämna mellanrum blåste upp såg till att
Programrådet inte led av arbetsbrist och åtskilliga av dess ärenden
gällde just Radioteatern.56 Redan 1927 fann Programrådet skäl att
anmärka på och som ”icke lämplig” beteckna en dramatisering av
Carl Jonas Love Almqvists Amorina, vilken sänts på eftermiddags-
tid och därför kunde ha nått en ungdomlig publik. Frågan fördes
upp på dagordningen av den ovan citerade Erik Axel Karlfeldt, le-
damot av Programrådet 1926 som representant för Svenska Akade-
mien och senare hedrad med flera kommittéuppdrag inom Radio-
tjänst.57 Vid samma tillfälle anförde några av rådets medlemmar
också kritiska synpunkter på en utsändning av Pär Lagerkvists Den
svåra stunden, även i detta fall med hänvisning till den yngre publi-
ken, vars outvecklade moraliska medvetande kunde tänkas ta skada
av Lagerkvists expressionistiska svartsyn. 1928 uppmanades radio-
ledningen att beakta den kritik mot antidemokratiska tendenser i
Paul Demassys Jungfrun från Sebastopol som framförts från flera
vänstertidningar, året därpå vissa ”onödiga erotiska anspelningar” i
en komedi av Kurt Götz (Peter, Peter) samt svordomarna i Sigfrid
Siwertz’ Stormträta.58 1930 ägnade rådet stor energi åt anmärkningarna
mot Ivan Oljelunds komedi Fredsfilm, där en enskild organisation –
Svenska freds- och skiljedomsföreningen – ansåg sig utpekad och
tendentiöst kritiserad.59 Gustaf Reuterswärd fick tillfälle att uttala
sig i ärendet och hävdade å ena sidan Radiotjänsts principiella rätt
att släppa fram ”vad engelsmännen kalla för ’controversial matters’”
men förklarade å den andra, att det aktuella stycket inte borde ha
sänts i den form det hade och skyllde misstaget på Teateravdelning-
ens arbetsbörda. Programrådet uttryckte i sitt utlåtande en viss för-
ståelse för ambitionen att i dramatisk form behandla aktuella pro-
blem, men gav radioledningen rådet ”att vid beträdandet av denna
vägen gå fram med största varsamhet”. Våren 1931 diskuterades bl.a.
Henry-Rene Lenormands Samum där de erotiska anspelningarna
åter ansågs ha överskridit gränsen för det tolerabla och pjäsen där-
för varit ”mindre lämplig för utsändning till den stora radiopubli-
ken”.60 Programrådets uttalande i ärendet fick Artur Lundkvist att i
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Dialogen, det fingerade samtalet mellan två eller
flera personer, var en programform som utnyttja-
des flitigt under Radiotjänsts barndomsår och
framstår som ett symptomatiskt uttryck för bola-
gets klyvnad mellan å ena sidan vilja behandla an-
gelägna ämnen, å den andra vara neutral och opar-
tisk. I dialogen kom alltid minst två parter till tals
vilket till synes garanterade värdebalans och ob-
jektivitet.

Dialogen är en litterär genre av ansenlig ålder
med Platon som mest kända företrädare. Bland
hans efterföljare finns Lukianos som med sina sa-
tiriska dialoger visar att formen var både levande
och föränderlig. Den nyttjades flitigt under medel-
tiden och renässansen, främst för behandling av
komplicerade filosofiska och religiösa frågor, och
utgör grundformen i Diderots filosofiska roman
Rameaus brorson (1762). Bland sentida dialogförfat-
tare kan nämnas Paul Valéry, Paul Claudel och
engelsmannen Walter Savage Landor vars Imagina-
ry conversations (1824–29) innehåller en svit fiktiva
diskussioner mellan historiskt bemärkta personer.

Dialogen intresserade Per Lindberg, som när
han tillträdde som radioteaterchef underströk dess
möjligheter för behandling av aktuella frågor. Den
kunde dock brukas för många andra syften. Vissa
språkkurser sändes som dialoger, i en aktualitets-
inriktad serie som Sport och idrott munhöggs Sven
Jerring med stadionchefen Erik Bergvall och sam-
ma form användes i en lång rad faktaförmedlande
program. När Föredragsavdelningen behandlade
den politiskt känsliga Befolkningsfrågan (1935) sked-
de det just i en dialogisk föredragsserie. Inledning-
en till Anders Österlings Dialog om skånsk diktning
(16.8.1930) kan illustrera en flitigt förekommande
variant. Herr A och herr B är på resa i det sydliga
landskapet. Den förre är uppsvensk och ser Skåne
för första gången. Hans många frågor, avfattade i
höglitterär stil, ger herr B anledning att förklara,
understryka och brista ut i smärre föreläsningar:

A: Nu har du fört mig omkring på de skånska vägarna
hela dagen. Din bil är verkligen bra, och ditt landskap
ännu bättre, bror skåning. Jag är verkligen imponerad.

B: Tackar mjukast för komplimangen.

A: Bara något sådant som utsikten från Vemmenhögs
backar i eftermiddagssolen! De ändlösa sädesfälten,
gula som snittytan i en melon, och Östersjön vid syn-
randen, klassiskt blå.

B: Ja, där brukar jag alltid stanna och vila ögonen.

A: Vad heter för resten den där lilla platsen vid kusten
med de underligt formade höjderna och det gamla
gravskeppet mitt i säden, där vi såg seglarna glida fram
på havet, mellan själva stenblocken?

B: Kåseberga.

A: Det skall jag komma ihåg. Och allt det andra också.
Jag visste uppriktigt sagt inte, att Skåne var så vackert.

B: Vi äro alltid glada att få visa vad vi har. Skåne är
inte bara ett landskap, utan många. Jag tror mig känna
den här provinsen rätt så grundligt, och ändå hittar jag
ständigt nya skiftningar och motsatser. Det härliga
Kållaberg, bokskogsdistrikten, åsbygderna, kustforma-
tionerna, slätten som har olika karaktär, vart man än
kommer.

Sten Selanders dialog om Stockholms skärgård i
svensk dikt (19.7.1930) belyser efter samma modell
bl.a. Elias Sehlstedts, Albert Engströms och Au-
gust Strindbergs författarskap med denna geogra-
fiska anknytning medan densammes Amerikanskt
(30.9.1930) ger utrymme för ett meningsutbyte om
den Nya världens brister och förtjänster.64

Dialogen odlades även av Lindbergs efterföljare
på Teateravdelningen och arrangerades i serier som
Aktuella dialoger (1932) och Pro et contra (1937–1938).
Den senare skulle enligt verksamhetsberättelsen
innehålla ”dramatiserade diskussioner kring äm-

Dialogen
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tidskriften Fönstret varna för en utveckling där enbart det oförargli-
ga och konventionella gavs utrymme i radion.61 Man kan förmoda
att Lindberg nickade instämmande.

Debatten om vad radion fick och inte fick yttra sig om ökade i
styrka under de följande åren, då särskilt en grupp vänsterintellek-
tuella kritiserade radions benägenhet att ständigt vara neutral och
oförarglig. Ivan Oljelund, Nils Beyer, Vilhelm Moberg, Anna Lenah
Elgström m.fl. pekade på ”åsiktscensurens” förlamande verkan och
hur Radiotjänsts ovilja att stöta sig med en föregivet allmän opini-
on lade en död hand över det fria åsiktsutbytet.62 Radioledningen
försvarade sig men medgav tämligen oförbehållsamt att ett slags
censur verkligen existerade. Radioteatern måste iaktta en viss för-
siktighet särskilt på två punkter, förklarade Reuterswärd, ”för det
första beträffande de mycket omskrivna svärorden och för det and-
ra i allt som kan sägas sammanhänga med de sexuella problemen”.
Reuterswärd förklarade sig också ogilla stycken som behandlade
”brännbara företeelser och spörsmål. Gentemot [...] dagsaktuella
sketcher måste Radiotjänst vara lika försiktig som i fråga om poli-
tiska föredrag”.63 Mycket tydligare kunde det knappast sägas. Reu-
terswärd var inte mannen som tänkte öppna dörrarna för tidens
vindar och göra radion till ett forum för aktuell debatt. Ingen tve-
kan kan råda om att han och Lindberg hade diametralt skilda upp-
fattningar om mediets uppgifter och möjligheter.

I Lindbergs efterföljd
Ny chef för Teateravdelningen blev den välmeriterade Carl Anders
Dymling, som fick ta sig an uppgiften att konsolidera verksamhe-
ten efter de dynamiska Lindbergsåren och anpassa den efter befint-
liga resurser. Grundprincipen om den mångsidiga repertoaren
kvarstod dock oförändrad och även i en annan fråga slöt han upp
bakom Lindberg.67 Radioteatern kan inte alltid ta hänsyn till alla

nen av allmänt intresse”.65 Ämnena var också av-
gjort mer allmänna än aktuella och ger mera prov
på Radiotjänsts rädsla för att irritera än någon am-
bition att gripa in i den aktuella debatten. I Alf
Ahlbergs Två generationer (1937) diskuteras motsätt-
ningarna mellan ung och gammal och utmynnar i
en förhoppning om samförstånd. Nervositet. Ett me-
ningsutbyte av Ivan Oljelund (1937) förmedlade någ-
ra olika uppfattningar om jäkt och stress som ett
av den moderna tidens gissel. Åke Thulstrup tog
sig an frågan om olika landskapslynnen respektive

nationalkaraktärer verkligen existerar (1937 och
1938) medan Ludvig Nordström i en egenartad
sketch behandlade borgarens, bohèmens respekti-
ve brackans betydelse i det framtida samhällsbyg-
get. Ebba Theorin-Kolares och Nils Bohmans
Mannen och kvinnan (1938) tassar försiktigt kring
frågor om kön och jämlikhet. Rütger Esséns Idyl-
len Sverige (1938) förefaller mer kontroversiell i sina
försök att punktera nationell självbelåtenhet och
sina något svårsmälta kvasifilosofiska funderingar
kring ”svenskhetens” egentliga innebörd.66
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känsliga opinioner, hävdade Dymling, och dras gränserna för dess
verksamhetsområde alltför snävt så löper radion i allmänhet och
Radioteatern i synnerhet ”en allvarlig risk att bli en visserligen
harmlös men blek, opersonlig, i grunden likgiltig familjejournals-
underhållning”.68

Radioteaterns folkpedagogiska funktioner fick en mer fram-
skjuten placering under sin nye chef. En av Teateravdelningens
mest angelägna uppgifter, menade Dymling, var att propagera för
”god teater”.69 Den lättare repertoaren kunde därvid tjäna som en
inkörsport för den mer krävande och locka lyssnare att vandra vi-
dare upp mot Parnassens höjder. ”Man måste lägga ut lustspelsbe-
ten för att kunna fånga dem med tragediens eller det seriösa dra-
mats krokar”, som han 1932 formulerade strategin.70 Det mest påtag-
liga uttrycket för Dymlings teaterpedagogik blev att de huvudseri-
er, som blev en fast institution under hans chefstid bestod ännu un-
der 1990-talet. Dymlings första satsning av detta slag kom hösten
1931 med Klassiska verk, med bidrag av författare som Euripides,
Shakespeare och Molière. Den följdes av Det moderna dramat sä-
songen 1932/33, Strindbergs dramatik hösten 1933, en Shakespeare-serie
våren 1934, Problem under debatt hösten 1934 och Henrik Ibsens res-
pektive G. B. Shaws dramatik säsongen 1934/35. Huvudserierna äg-
nades särskild omsorg i form av PR-insatser, introduktioner i pro-
gramtidningen m.m. utan att därför dominera repertoaren kvanti-
tativt. Dymling gjorde vissa försök att knyta an till Lindbergs
avantgardelinje med en svit uppsättningar ”av utpräglat litterär el-
ler eljest mera exklusiv karaktär” under rubriken Kammarteatern,
men tycks ganska snart lagt ned detta projekt. En annan av Lind-
bergs idéer återupplivades med serien Aktuella dialoger som dock
inte heller den blev långlivad. Den inhemska dramatiken bibehöll
dock sin framskjutna ställning under hela 1930-talet och svarade ge-
nomsnittligt för ca hälften av det totala utbudet. Radioteatern drog
självklart till sig andra yrkeskategorier än dramatiker. År 1935 de-
lade drygt 250 skådespelare på ca 1 000 engagemangstillfällen, 1939
ca 350 på i det närmaste 2 000 uppdrag. Till Radiotjänst kom också
en rad av landets främsta regissörer: Pauline Brunius, Rune Carl-
sten, Torsten Hammarén, Sandro Malmquist, Olof Molander, Knut
Ström m.fl.71 En av de allra flitigaste var Alf Sjöberg som ensam sva-
rade för mer än etthundra uppsättningar under 1930-talet.72

Dymling stannade på sin post fram till 1936 då han efterträdde
Reuterswärd som Radiotjänsts verkställande direktör och Rabe
som riksprogramchef. Ny chef för Teateravdelningen blev Hjalmar
Gullberg, filosofie licentiat, litterär rådgivare vid Dramaten, känd
skald och översättare – onekligen en förstärkning av företagets kul-
turella profil. Den nya chefen hade inga större meriter som teater-
man och framträdde, i motsats till sina föregångare, aldrig som re-
gissör. Han skötte sitt ämbete främst genom att administrera, läsa

Det moderna dramat, 1932/33
Strindbergs dramatik, hösten 1933
Shakespeare-serien, våren 1934
Problem under debatt, hösten 1934
Ibsen-serien, våren 1935
Shaw-serien, hösten 1935
Komedien genom tiderna, våren 1936
Nationernas drama, 1936/37
Modern svensk dramatik, 1937/38
De stora tragedierna, hösten 1938
Stat och individ, våren 1939

Radioteaterns huvudserier
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pjäser, översätta och bearbeta och berikade därtill Radioteaterns re-
pertoar med några egna verk.73 Hans intresse för det mediespecifika
dramat, hörspelet, förefaller ha varit begränsat och hans engage-
mang för den klassiska repertoaren betydligt starkare.74 Gullberg
utfärdade inte några programförklaringar och var uppenbarligen
väl tillfreds med tingens rådande ordning.75 ”Så som Radioteatern
nu under åren utkristalliserat sig tror jag att den funnit en ganska
lycklig form”, framhöll han efter några månader på sin nya post.76

Även om Radioteaterns Sturm und Drang-period nu var förbi kan
vissa betydelsefulla förändringar noteras under Gullbergs chefstid.
Skolradion hade alltså tidigare, om än något sporadiskt, producerat
teaterföreställningar avsedda för barn och ungdom. Ansvaret för
denna verksamhet lades 1936 över på Teateravdelningen, som under
detta år gav ett tjugotal föreställningar och fram till kriget upprätt-
höll en stadig om än krympande produktion för den yngre publi-
ken.77

Den litterära avdelningen
Till Teateravdelningens ansvarsområde hörde alltså också de litte-
rära programmen och här som på många andra områden fann radi-
on en tradition att knyta an till. ”Det fanns en tid”, heter det 1929,
”då högläsningen ännu var en källa till glädje, då familjen om vin-
terkvällarna samlades kring lampan och husfadern föredrog ett
fång vers, någon liten berättelse eller ett par kapitel ur en roman.”78

Den tiden är sedan länge förbi, heter det vidare, men även om radi-
on inte förmår vrida klockan tillbaka kan den likafullt skapa en re-
nässans för det talade ordet. Umgänget ”med goda författare kan
bilda ett tillskott av trevnad i familjens liv och nu som i gamla tider
bli en beståndsdel i den vardagliga samvaron”.79 Att just ”familjeläs-
ningen”, en bland flera högläsningsformer, lyftes fram är knappast
märkligt med tanke på radions inriktning mot hemmiljö och in-
timsfär.80

Att radion lämpade sig för uppläsningar betonades vid pro-
grambolagets tillkomst och underströks i flera senare policydoku-
ment.81 ”Rundradion torde i eminent grad ha förutsättningar att
skapa lyhördhet för det talade ordets konst och påminna om att lit-
teratur över huvud är till ej blott för att läsas utan jämväl för att
höras”, framhöll exempelvis Julius Rabe i en promemoria 1927.82

Litterära uppläsningar kunde erbjuda ”god och bildande förströel-
se”, vara underhållande i ordets högre mening och därtill ge en viss
aktualitetsinriktad kulturorientering genom att uppmärksamma
nyare strömningar i litteraturen.

Programformen expanderade kraftigt under perioden fram till
krigsutbrottet, både i antal sändningstimmar och i andel av den
sammanlagda programtiden. År 1925 upptog den drygt 30 timmar,

I Mälardrottningen, en hyllning till
Stockholm i ord och ton från 1926,
läste  Bo Bergman (ovan) egna
dikter, sekunderad av Sigfrid
Siwertz (nedan).

foto SvD/SVT Bild

foto: Bertil Danielsson/

SVT Bild
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motsvarande ca 2 procent av den sammanlagda programtiden. År
1934 steg siffrorna brant till drygt 100 timmar och ca 3,5 procent,
vilket förklaras av de detta år inledda eftermiddagssändningarna
som riktade sig till delvis nya publikgrupper. Kurvan fortsatte att
klättra uppåt under de följande åren och nådde 1939 närmare 200
timmar och knappt 5 procent. De litterära uppläsningarna upptog
därmed mer programtid än teatern.

Vad kunde och borde då läsas i radio? Programtjänstemännen
gjorde sig inga överdrivna föreställningar om lyssnarnas uthållig-
het och menade att uppläsningarna inte borde överskrida en halv-
timme, vilket kraftigt begränsade texturvalet och kom utbudet att
likna det i den ovan citerade stämningsbilden med familjen kring
aftonlampan. Principen om bredd och mångfald genomsyrade ock-
så detta område och ledde till en mycket brokig blandning av gen-
rer och stilarter. Det litterära fältet inkluderade inte enbart skönlit-
teratur utan även reseskildringar, memoarer och biografier, histo-
riska och filosofiska urkunder m.m.

I programskriften Acceptera, utgiven till Stock-
holmsutställningen 1930, diskuterades hur de tre
uppfinningarna bilen, biografen och radion inver-
kade på människans förhållande till hemmet. ”Bi-
len och filmen drar henne därifrån”, heter det, ”ra-
dion håller henne kvar. Den ersätter den avskaffa-
de aftonlampan.” Författarna blickar därefter
framåt och håller för troligt att televisionen kom-
mer att få en ”ännu större betydelse i den senare
riktningen. […] Den kommer väl inte nämnvärt
konkurrera med filmen, lika litet som radion med
grammofonen, men den kommer att bli ett nytt
meddelelsemedel och ett nytt sätt att förmedla
kunskap. Om man t.ex. tänker på undervisningen,

så torde väl populärföreläsningarna helt försvinna,
föreläsaren kan stå i en studio och göra naturve-
tenskapliga experiment, demonstrera tavlor etc.
som en lärare i ett klassrum. Detta är väl det första,
som kommer att ske. Det ligger inom de nära möj-
ligheterna att den kommer att inverka på hela vårt
sätt att röra oss. I varje fall växer hemmets funk-
tion i betydelse genom den.”

Det är som bekant svårt att sia, särskilt om
framtiden, och Acceptera-visionärerna träffade inte
rätt på många punkter. Men det är intressant att
notera att de såg televisionen som en viktig del av
morgondagen.

Modernistiska TV-visioner av 1930-talssnitt

Utbudet var alltså varierat men visar en viss dominans för den
inhemska litteraturen från det senaste halvseklet, med en bakre
gränslinje dragen någonstans vid det sena 1800-talet. Utrymmet för
den ”den unga litteraturen” var väl tilltaget, vilket är värt att notera
mot bakgrund av de anklagelser för kulturkonservatism som rikta-
des mot Radiotjänst. Redan senhösten 1925 fick fem författare (Ma-
rika Stiernstedt, Ejnar Smith, Karl Asplund, Gurli Hertzman-Eric-
son och Birger Mörner) läsa ur sina nyutkomna böcker och radion
fortsatte att uppmärksamma litteraturens nyheter. Hösten 1930 läs-

Motstående sida: Den unga
litteraturen hade sin plats i radion
även om den reslige Artur
Lundkvist tyckte att den kom till
tals alldeles för sällan. På ett
diktarmöte i Sigtuna 1935 samtalade
han med Karin Boye som senare
ofta skulle förekomma i Dagens dikt
och där själv läsa sina dikter.
foto: SVT Bild
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tes exempelvis dikter av modernisten och Radiotjänst-kritikern
Artur Lundkvist som tillsammans med de övriga bidragsgivarna i
den uppmärksammade antologin Fem unga också kom till tals i ett
separat program följande vår. Den litterärt intresserade lyssnaren
kunde också höra uppläsningar av samtida författare som bl.a. Nils
Ferlin, Ivar Lo-Johansson, Josef Kjellgren, Pär Lagerkvist, Bo Berg-
man, Hjalmar Gullberg, Johannes Edfelt, Bertil Malmberg och Sig-
frid Siwertz, i några fall med ännu inte utgivna texter.83 Ett ambiti-
öst uttryck för viljan att belysa den inhemska och samtida litteratu-
ren var Ung lyrik, en serie på hela tjugotre program som sändes 1939
och ägnades huvudströmningarna i den moderna svenska lyriken.84

Uppläsningsserier och följetonger
Typiskt för massmediernas kulturformer är deras seriella karaktär,
dvs. att vissa mer eller mindre standardiserade programtyper åter-
kommer med jämna intervaller och på samma sändningstider. Det-
ta mönster började framträda redan under radions första decenni-
um med exempel som Grammofontimmen, Veckans kvart, föredragsse-
rierna, lördagskvällarnas underhållningsprogram osv. Ett exempel
från den litterära sektorn är Historier om barn, sänt hösten 1930, som
följdes av en rad liknande temaorganiserade uppläsningsserier. Den
traditionella fortsättningsberättelsen eller följetongen hade en mer
undanskymd position, trots att den fick en mycket anslående start.
Hösten 1930 sändes nämligen Hjalmar Bergmans Clownen Jac som
skrivits direkt för radio på beställning av Per Lindberg.85 Genom sin
omfattade produktion för Radioteatern var Bergman vid det laget
förtrogen med mediet och förstod att anpassa sig till dess egenart. I
Clownen Jac använde sig Bergman av en från andra sammanhang
beprövad teknik med dramatiskt tillspetsade kapitelslut, tänkta att
öka spänningen och hålla lyssnarnas intresse vid liv till nästa av-
snitt. Seriens ”radiomässighet” stärktes ytterligare av att flera av-
snitt försågs med inledningar, vilka dels knöt an till traditionen
med högläsning under aftonlampan, dels till det direktsända radio-
reportaget. De första avsnitten inramades av en fiktiv uppläsnings-
situation, där medlemmar ur Lindbergs fasta skådespelarensemble
samlades för att läsa ur en god bok och under en stunds lättsam
konversation gav uttryck för olika läsarförväntningar. Seriens av-
slutande avsnitt utformades som utsändningar från en av clownen
Jacs föreställningar i Capitolium. Den refererades av en hallåman –
spelad av Sven Jerring – och fiktionen underströks ytterligare av
sorl, jubel, skratt och visslingar från en imaginär publik. Bergman
medverkade vid några tillfällen själv i serien. I det allra första av-
snittet talade han om den anrika högläsningstraditionen och gav
lyssnarna en aning om vad som väntade dem. Han återkom i det av-
slutande avsnittet där han med stark inlevelse läste sin Clown-kate-

Nils Ferlin producerade sig för
radio. I samarbete med tonsättaren
Josef Briné skrev han flera
radiospel och rapsodier. Mest känd
är folklustspelet Auktion som
sändes första gången 1936 och som
sedan repriserats vid ett flertal
tillfällen.
foto: Bertil Danielsson/

 SVT Bild
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kes. Clownen Jac framstår onekligen som ett evenemang men samti-
digt som ”en solitär i radioföljetongens historia” som Solveig Lund-
gren skriver.86 Berättelsen ställde höga krav på lyssnarna, både ge-
nom sitt innehåll och sin något svåröverskådliga komposition.
Satsningen var djärv men blev knappast någon framgång. Radio-
tjänst gjorde ytterligare ett försök med en radioföljetong på hösten
1931 med Sigfrid Siwertz’ Saltsjöpirater. Också denna var ett beställ-
ningsarbete, en fortsättning på hans succéroman Mälarpirater från
1911, men föll inte heller den särskilt väl ut.87 Programformen fick
därefter vila fram till decenniets slut, då radioföljetongen återkom i
form av Emilie Flygare-Carléns Rosen på Tistelön från 1842, hennes
mest kända verk som ursprungligen publicerats just som följetong.
Därmed slog Radiotjänst in på en annan väg, med välkända verk ur
den svenska berättartraditionen som milstenar. Med Rosen på Tistel-
ön etablerades radioföljetongen som programform och har sedan
dess varit ett fast inslag i repertoaren.

Dagens dikt
Ett inte mindre ambitiöst försök att förnya uppläsningen var Da-
gens dikt. Initiativet kom från Pontus Bohman som enligt egen upp-
gift hämtade idén från den danska radion.88 Programmets tillkomst
sammanhänger också med radions utökade sändningstider. 1937 tog
eftermiddagssändningarna sin början vid lunchtid och inleddes
från den första februari med tolvslaget och klockspelet från Stock-
holms stadshus. Därefter följde Dagens dikt som alltså fick bilda
upptakten till det följande programblocket. Med denna programse-
rie önskade Bohman skapa ”en profan andaktsstund mitt på dagen,
en stund för eftertanke och besinning mitt i en jäktad vardag”.
Klockringningen skulle fungera som samlingssignal och som en
”vädjan om stillhet och koncentration”. Den därpå följande dikten
lästes utan påannons, detta för att lyssnaren skulle kunna närma sig
den utan förutfattade meningar, och följdes av ett harmonierande
musikstycke. Uppbyggnaden var enkel men utan tvivel väl genom-
tänkt.

Början skedde med att skådespelaren Gabriel Alw läste Esaias
Tegnérs Det eviga. Dikturvalet i övrigt karakteriseras väl av verk-
samhetsberättelsens koncisa formulering – ”årstidsbetonad natur-
lyrik och tankelyrik av olika karaktär” – vilken också förtydligar
programidén.89 Liksom en rad andra program från denna period
sökte Dagens dikt skapa närhet till lyssnarna genom aktualitetsan-
knytning, i detta fall den som årstidsväxlingarna och de stora hel-
gerna erbjöd. Under sin långa historia har Dagens dikt kommit att
etablera ett slags lyrikens kyrkoår, där vissa texter återkommit på
bestämda datum och efterhand fått närmast rituell karaktär. Från
1940 har således Erik Axel Karlfeldts Vinterorgel varit ett stående

Gabriel Alw, skådespelare på
Dramatiska teatern, hade darr på
stämman och anlitades ofta som
uppläsare. 1937 tolkade han Gustaf
Frödings dikt Klown Clopopisky.
foto: Bertil Danielsson/

SVT Bild
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inslag på Allhelgonadagen och Hjalmar Gullbergs Ett barn är fött på
denna dag på julafton. Lars Wivallius’ Klagovisa över denna torra och
kalla vår har lästs i slutet av april medan Pär Lagerkvists Det kom ett
brev om sommarsäd etablerats som sensommardikt.

I den profana andaktsstunden skulle alltså också ”tankelyriken”
vara en viktig beståndsdel. De lästa texterna, skriver Bohman, skul-
le ”kasta ljus in i en lyssnares tillfälliga livssituation, eller ge ett
tema, ett allmänmänskligt idétema eller tanketema, som det kunde
vara värt att fundera över en stund, eller erinra om värden, glömda
dolda värden, som en lyssnare kunde ha inom räckhåll”.90 Vid sidan
av den årstidsbetonade naturlyriken kom programmet sålunda att
domineras av dikter med meditativ och uppbygglig karaktär, ett
slags ”livsåskådningsdikter” med inriktning på grundläggande exi-
stentiella frågor. Också det var ett sätt att bedriva folkbildning.

Inledningsdikten Det eviga, för många lyssnare bekant från sko-
lans modersmålsundervisning, hör till nationallitteraturens kano-
niserade verk. Den nationella grundtonen i Dagens dikt är också
tydlig. Under perioden från programmets start fram till 1954, alltså
till enkanalperiodens slut, utgjordes mindre än fem procent av
översättningar. I andra avseenden är Det eviga mindre typisk. I lik-
het med de ovan kommenterade uppläsningsprogrammen låg
tyngdpunkten i Dagens dikt på de senaste femtio årens lyriska dikt-
ning. Valet av Tegnérs dikt rymmer en annan dimension som inte
heller den kan kallas typisk men som likafullt är värd att uppmärk-
samma. Det eviga ”springer fram som en motvision till det våld som
härjade Europa under Napoleon-krigen”, heter det i en litteratur-
historisk handbok.91 Dikten fick ny aktualitet genom de tilltagande
politiska spänningarna i 1930-talets Europa och kunde brukas som
ett slags lyrisk kommentar till dessa. Så fungerade den också vid se-
nare ödesdagar. Det eviga lästes en andra gång vid krigsutbrottet 1
september 1939 och ytterligare ett tiotal gånger under krigsåren då
den allt tydligare fick karaktär av ”beredskapsdikt”.

Många nya programidéer kläcktes, prövades och förkastades un-
der 1930-talets senare hälft men Dagens dikt visade sig vara en av de
mest livskraftiga. Sedan starten i februari 1937 har den sänts konti-
nuerligt i stort sett varje vardag, alltså vid ca 300 tillfällen per år.
Tillsammans med Dagens eko, som startade drygt ett halvår senare,
är Dagens dikt en av radions äldsta ännu bestående programformer.

De litterära uppläsningarna var alltså en under den här aktuella
perioden expanderande programtyp. De lägger inte mycket nytt till
bilden av Radiotjänsts programpolitik på det kulturella området
utan bekräftar snarast iakttagelser från andra sektorer. Även här
framträder ambitionen att ge något av intresse för alla lyssnare i
den breda och heterogena publiken. Viljan att hålla publiken à jour
med de moderna strömningarna inom den svenska litteraturen är
värd att understryka som ett korrektiv till bilden av radion som en

Pontus Bohman började 1930 som
hallåman. Han utsågs 1937 till
ledare för Teateravdelningens
uppläsningssektion och längre
fram till chef för den litterära
sektionen där han satt kvar till
1956. Han verkade sedan i
bakgrunden som konsulent fram
till pensioneringen 1965.
foto: Bertil Norberg/SVT Bild
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kulturkonservatismens högborg och som uttryck för ett på andra
områden förträngt nyhetsmedvetande. Därmed inte sagt att de lit-
terära programmen framstår som något avantgardistiskt forum.
Flera ansatser att göra utbudet bättre anpassat till mediets egenart
kan noteras utan att grundformen, uppläsningen i dess rena och
obearbetade form, därför sköts åt sidan.

Radiomässig radio
Med en viss förenkling skulle man kunna hävda, att radions främs-
ta problem under pionjäråren var att fylla den utmätta programti-
den med lämpligt innehåll. Befintliga kultur- och underhållnings-
former fick bilda stommen i radions utbud, oavsett hur väl de läm-
pade sig för mediet.92 ”Under rundradions första år kunde program-
men utsändas praktiskt taget i den form, i vilken de funnos till-
gängliga”, heter det i en intern resumé över Radiotjänsts tidiga ut-
veckling.93 När organisationen stabiliserats och rutiner för pro-
gramarbetet utvecklats, ökade också utrymmet för reflektioner
kring radions formfrågor, för vad radion – och bara radion – kunde
göra. Det var inte längre tillräckligt att bara låta ljuden strömma ur
högtalarna. Programmen skulle också vara ”radiomässiga”. Termen
dyker upp i Radiotjänsts dokument vid 1930-talets mitt och uttyd-
des av Dymling som program avpassade ”efter radions speciella
verkningssätt och uttrycksmöjligheter”.94 I denna fåra kan man pla-
cera delar av de mer genomarbetade litterärt-musikaliska bland-
programmen, kallade ”radiopotpurri” eller ”kaleidoskop”. Hit hör
bl.a. de lyriska sviter som Lars-Erik Larsson, anställd på Radio-
tjänst 1937, försåg med musik. På hans omfattande verklista finns
bl.a. Dagens stunder (1938), Sången (1939) och den mest kända, För-
klädd Gud med text av Hjalmar Gullberg (1940). Ett annat exempel
från samma genre är Svenska bilder (1935), med text av Alf Henrikson
och musik av Eric Westerberg, genrebetecknat som ett ”kaleidoskop
i ord och toner”. Enligt företagets verksamhetsberättelse ville det

O lyssnare, med dig har sånggudinnan
stämt möte mitt på dagen klockan tolv.
Du var generad först – och så var kvinnan:
hon rörde sig som främling på ditt golv.
Nu kommer hon som en av dina egna.
Hon dröjer aldrig länge vid ditt bord.
Hon säger vad du tänkt i det förtegna
men inte kunnat kläda själv i ord.
[…]

Det bor ett vemod i den svenska sången,
som dröjer kvar när glädjen är förbi.
En sånggudinna håller man ej fången:
snart är hon borta med sin melodi.
Hon har försvunnit bortom sjö och backar.
Ett stycke vardag gjorde hon till fest.
Du slipper tacka – det är hon som tackar,
för att du mottog henne som din gäst.

Hjalmar Gullbergs inledning till den första Dagens dikt-antologin, publicerad 1943
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vara ett på samma gång underhållande och värdefullt program ”i
en för svensk radio ny stil”.95

De viktigaste bidragen till formförnyelsen kom dock från Tea-
teravdelningen. Hörspelet var som vi sett något mer än teater i radi-
on, en självständig konstform och en ny gren på dramats uråldriga
stam. Ambitionen att utveckla radion som medium är tydlig i yt-
terligare en programform som introducerades under Dymlings tid
som radioteaterchef. I England kallades den feature, i Sverige kröni-
kespel, vilken med sina associationer till Shakespeares historiedra-
matik var en mindre lyckad och senare övergiven term. Arten odla-
des alltså av programbolag i andra länder innan den nådde Radio-
tjänst. Den framstår som en i flera avseenden tidstypisk företeelse,
influerad av strömningar från en rad konstområden. Radions krö-
nikespel kan beskrivas som en form av collage eller montage, alltså
en sammanställning av ljudelement, vilka kunde hämtas från dra-
mat, den litterära uppläsningen, föredraget eller nyhetskommuni-
kén, vara musikaliska eller bestå av ”ljud” av mer allmänt och svår-
definierbart slag. Krönikespelet omtalas ibland som en episk-dra-
matisk genre. Det berättar alltså en historia genom att med episka,
musikaliska eller andra element länka samman en rad kortare eller
längre spelscener och skulle därmed kunna betecknas som en ra-
diodramatisk subgenre. Men medan det traditionella dramat kän-
netecknas av en mer eller mindre renodlad fiktivitet så ger featuren
tydligt uttryck för det under mellankrigstiden växande intresset
för dokumentära uttrycksformer. Featuren hämtar åtminstone en
del av sina element från den samtida eller historiska verkligheten
och präglas vanligen av en faktaförmedlande eller pedagogisk am-
bition. Det är också denna blandningen av ”facts and fiction” som
utgör det genrespecifika elementet i de programformer som växt
fram i featurens spår, däribland dokumentärdramat och andra hy-
bridformer med beteckningar som faction och infotainment.

Dymling intresserade sig för den nya programtypen, arbetade
aktivt för dess framväxt i Sverige och regisserade själv periodens
mest lyskraftiga exempel, 1914 in memoriam, som sändes på hösten
1934.96 Att verket, med manus av Karl Ragnar Gierow, representera-
de en ny programform och en radiospecifik genre betonades i pro-
grampresentationen. Stycket är, heter det där, ”ett försök att efter ra-
dions speciella uttrycksmöjligheter lämpa ett krönikespel och
skildrar viktigare händelser under år 1914, endels i referatisk, endels
i dramatiserad, endels i lyrisk form”.97

Gierows radiospel, som handlar om året då det första världskri-
get bröt ut, har tydlig dokumentär inriktning. Händelseförloppet
berättas med hjälp av autentiska ögonvittnesskildringar och orda-
granna citat ur diplomatiska depescher, noter och telegram.98 Urva-
let av material gör anspråk på att vara opartiskt men skildringen är
därför inte strikt neutral. Dess udd riktas mot den stora människo-
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slakten, inte mot någon av de krigförande nationerna, och Gierows
humanistiska appeller var därmed förenliga med Radiotjänsts
strikta neutralitet i politiskt-ideologiska frågor.

Författarens ställningstagande kommer främst till uttryck i de
långa lyriska partier som mer än något annat skiljer 1914 in memori-
am från dess efterföljare. Versavsnitten anger spelets förutsättning-
ar, binder samman enskilda scener och fyller inte minst uppgiften
att visa fram de sidor av krigshändelserna som bara antyds i diplo-
matins sakligt torra dokument. Lyriken anslår ton och ger stäm-
ningslägen. Medan inledningen är lättsam och förmedlar impres-
sionistiska bilder från den svenska horisonten är tonfallet ett helt
annat i avslutningen. Apokalypsens svärdsmän drar fram över det
blödande Europa och

Som förstlingsverk i genren är 1914 in memoriam anmärknings-
värt formellt avancerad. Utöver utdragen ur den diplomatiska
skriftväxlingen och den lyriska kommentaren ingår ett par drama-
tiska sviter, där den ena antyder stämningarna i Sverige och med re-
ferenser till bl.a. bondetåget och Baltiska utställningen tidsfäster
händelseförloppet. Den andra börjar med mordet på den österrikis-
ke tronföljaren i Sarajevo och ger därefter ögonblicksbilder från
fronten och livet i skyttegravarna. Musiken spelar en viktig roll och
fyller flerfaldiga uppgifter. Med några takter ur den 1914 aktuella
operetten Filmdrottningen, en Ernst Rolf-kuplett och sorgmarschen
vid änkedrottningen Sofias begravning samma år understryks på
nytt det historiska momentet. Utdrag ur nationalhymner, folksång-
er eller annan nationellt präglad musik gör det möjligt för lyssna-
ren att följa med i de snabba växlingarna mellan olika spelplatser
och har i flera fall en kommenterande funktion. Scenerna från
skyttegravslivet introduceras med Deutschland, Deutschland über al-
les och It’s a long way to Tipperary medan Marche de Sambre-et-Meuse,

Ryttarens gula kinder,
kotorna kring bridongen
skallra vid banans hinder,
stängsel och vall och grav,
hän emot solnedgången.
Bortom dess glitter
sitter
ryttaren av. [...]
Döden som du ser rasa,
skoningslös, ond och mor-
disk,
skapades ur din tro,

medan du, grå av fasa,
drevs mot en överjordisk,
oemotståndlig ro.
Galla, urin och lymfa
pysa och blodet sprudlar
mörkt ur de lik, som skymfa
döden med vedernamn.
Orörd av allt som sudlar
sveper min svala
dvala
dig i sin famn.
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den ”Elsass-lothringska revanschmelodin”, riktar uppmärksamhe-
ten mot ett av de omstridda landområden som utlöste konflikten.
En kakofoni av folksånger, hållen i fortissimo, ger bilden av Euro-
pas krigiska kaos medan Helan går leder tankarna till den avskär-
made idyllen i Sverige. Skeendets tragik understryks av utdrag ur
Schuberts d-mollkvartett och krigets vanvett av Beethovens moll-
stämda Coriolan-ouvertyr, vilken tillsammans med virvlar på för-
stämda trummor återkommer som ledmotiv. Den akustiska mång-
falden understryks ytterligare av rop från tidningsförsäljare, klock-
klang, sorl av folkmassor, skottsalvor, telegrafsignaler, militära
kommandorop osv.

1914 in memoriam svarar onekligen även mot mycket högt ställda
krav på ”radiomässighet” och framstår som ett viktigt steg in på ett
nytt konstnärligt område. Med sin formella radikalism och sitt heta
engagemang är Gierows krigskrönika likafullt ett unikum. Under
de följande åren slöts krönikespelet i folkpedagogikens björnramar
och didaktiken överordnades ambitionen att utveckla radiospråket.
Programtypen inordnades i tematiskt sammanhållna serier och
fick karaktär av ”föredrag med ljudbilder”, hållna i det lidelsefria
tonläge som hörde genren till. Folkbildningsambitionen framgår
med all önskvärd tydlighet av introduktionen till den första längre
serien, Svenska konungar från säsongen 1936/37. Avsikten med denna,
heter det, är ”att i en rad scener och episoder och med direkta citat
ur källorna i en blandad episk-dramatisk form söka levandegöra de
olika föremålens biografi”.99 Med vissa smärre variationer utnyttja-
des samma grundmodell, en växling mellan föreläsningar, drama-
tiska tablåer och utdrag ur samtida källor, i seriens övriga bidrag
och satte sin prägel även på de följande årens krönikespel. Under sä-
songen 1937/38 gick den stora seriesatsningen under rubriken Rykt-
bara rättegångar – med bl.a. ett notabelt bidrag om Dreyfusaffären
av Herbert Tingsten – vilken till en del också bröt med den annars
dominerande biografiska inriktningen. Levnadsberättelserna kom
dock åter till heders i Svenska regenter, huvudserien 1938/39, liksom i
en rad fristående krönikespel om i fosterlandet bemärkta personer.

Kulturkrönikan
Kulturbevakning hörde från början till radions programrepertoar
och är också det en genre som, i skiftande former, blivit bestående.
Linjen från Kulturkrönikan, startad 1925, till dagens Kulturnytt är inte
rak men i det närmaste obruten. Programformens historia är värd
att uppmärksamma inte minst för det ljus den kastar över program-
företagets sätt att tolka sin publicistiska uppgift i förhållande till
andra medier. Att man redan under sitt första verksamhetsår valde
att ägna programtid åt nyheter på kulturens område är en aning
överraskande med hänsyn till den blygsamma nyhetsförmedlingen

Motstående sida: Ett tvärsnitt av
radiopubliken? Ett sätt att låta
lyssnarna komma till tals och
skapa ”feed-back” var att arrangera
konferenser som denna sommaren
1935.
foto: Bertil Norberg/SVT Bild
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i övrigt. En möjlig förklaring till Radiotjänsts försök att etablera en
motsvarighet till dagspressens kultursidor är att 1920-talet var en
storhetstid för kulturjournalistiken och -essäistiken med skriben-
ter som Fredrik Böök, Olle Holmberg och Frans G. Bengtsson.
Kulturkrönikan ingick givetvis i det stora folkbildningsprojektet
men gav också mediet en viss journalistisk prägel.

Hösten 1925 beslöt alltså Radiotjänst att starta en återkomman-
de programpunkt som skulle ge översiktlig information om och
mer personligt hållna kommentarer till händelser på litteratur-, te-
ater- och musikområdet.100 Olika krönikörer anlitades för olika spe-
cialområden. En av dem var litteraturhistorikern, Svenska Dagbla-
det-medarbetaren och förlagsmannen Göran Lindblad, som i bör-
jan av 1926 väckte ilska genom sin kritiska behandling av Ludvig
Nordströms nyutkomna roman Bröderna Persson i Sverige.101 Lind-
blad hade mycket gott att säga om Nordströms tidigare produktion
men förklarade sig stå frågande inför hans senare verk, med deras
egenartade blandning av novellistik, ”subjektiv nationalekonomi
och skrattsalvor”.102

Lindblads kritiska synpunkter framkallade omedelbart protes-
ter från Svenska Författareföreningen, som i en inlaga till Radio-
tjänsts styrelse hävdade, att Nordström blivit ”föremål för förlöjli-
gande yttrande” och att programinslaget stred mot Radiotjänsts av-
tal med staten.103 Organisationen ifrågasatte om värderande littera-
turkritik över huvud borde förekomma i radio och betonade de av-
görande skillnaderna mellan dagspressens recensionsverksamhet
och den nya radio-kritiken. En författare som angrips i en tidning
har möjlighet att försvara sig, framhöll organisationen:

Mot ett angrepp per radio är däremot den angripna fullständigt
skyddslös. Vart skulle det leda, om radion finge tagas i anspråk för
polemik? Styrelsen anser A.B. Radiotjänst i detta fall förirrat sig
inom ett område, där bolaget av naturliga skäl icke har något att
skaffa. [...] Kritik – nedgörande eller berömmande – hör efter sty-
relsens förmenande endast hemma i tidningar och tidskrifter.

Förefattareföreningens indignerade protest visar tydligare än
många andra strids- och varningsrop vilken förvirring radion
åstadkom då den trängde in på andra mediers revir och tycktes eta-
blera nya lagar och sedvänjor. Ärendet föranledde också åtskilliga
kommentarer i pressen och skapade en viss oro inom företaget. Ra-
diotjänst försvarade dock sin rätt att granska såväl nyutkommen
litteratur som andra aktuella kulturfenomen och att avge värdeom-
dömen om dessa. I sin svarsskrivelse framhöll radiostyrelsen, att
man redan på planeringsstadiet insett att kulturkrönikorna inte
kunde utformas som torra kataloguppläsningar utan måste uppbä-
ras av ”personlighet och auktoritet”. Även om lämpligheten av en-
staka formuleringar i de dittills sända krönikorna kunde ifrågasät-
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tas, så hade dessa inte rubbat styrelsens uppfattning att krönikorna
”i det hela varit synnerligen förtjänstfullt utformade” och visat
vederbörlig respekt för kravet på saklighet och opartiskhet. Radio-
ledningen hade därmed hävdat en viktig princip, nämligen att ak-
tuella kulturfrågor inte kunde behandlas med samma krav på strikt
neutralitet som exempelvis inrikespolitiska ärenden.104 Radion
måste kunna ge utrymme åt subjektiva värderingar, även om de
kränkte namnkunniga författare.

Drygt ett år senare blev dock Kulturkrönikan på nytt ifrågasatt.
Anledningen var denna gång att litteratur- och teaterkritikern Sven
Söderman våren 1927 gått hårt åt en pjäs på Komedieteatern, Edens
lustgård. Söderman tyckte att det var ett uselt stycke, ”konstnärligt
värdelöst och ur anständighetens synpunkt betänkligt”.105 Komedie-
teaterns ägare Ernst Eklund protesterade och hävdade att Söder-
mans diatriber minskat publiktillströmningen och sålunda åsam-
kat honom allvarlig ekonomisk skada. Flera tidningar och tidskrif-
ter ifrågasatte även i detta fall radions rätt att kritisera och döma.
”Att radion skulle bli en svår konkurrent till teatern har man alltid
varit på det klara med”, skrev exempelvis tidskriften Scenen, ”men
kommer radion att begagna sin makt på det sätt som d:r S. nu gjort,
stundar det hårda tider för Thalia.”106 Flera företrädare för teater-
branschen, däribland Svenska Teaterförbundets sekreterare, ut-
tryckte förståelse för Eklunds uppfattning och ansåg radiokritiken
i dess nuvarande utformning vara till mer skada än nytta.107

Att radiokritiken kunde få ekonomiska skadeverkningar var
också huvudpoängen i ett inlägg från bokförläggaren Oskar Fran-
zén på senhösten 1927. Franzén hävdade att radions litteraturanmäl-
ningar påverkade avsättningen på bokmarknaden genom att ensi-
digt uppmärksamma vissa författare och favorisera de stora bokför-
lagen på de mindres bekostnad. Den nuvarande ordningen var såle-
des mer att betrakta som ”reklam för de ledande förlagens alster än
som verklig allsidig orientering bland den nya litteraturen”. Proble-
met var brännande eftersom julhandeln stod för dörren och Fran-
zén föreslog därför att krönikorna för en tid borde upphöra och
återupptas först en tid efter helgerna, ”då de icke på samma sätt som
nu kunna inverka på årets största bokförsäljning”.108 Instämmande
kom från Författareföreningen som därtill underströk det olämpli-
ga i att en enda person fick svara för radions litteraturbevakning
och därmed gavs ett otillbörligt starkt inflytande.

De återkommande angreppen på Kulturkrönikan gav tydligen ra-
dioledningen kalla fötter och fick den att tillsätta en kommitté med
uppdrag att lämna förslag om krönikornas framtida utformning.
Gruppen, som lade fram sina slutsatser våren 1928, försvarade pro-
gramformens grundidé men medgav samtidigt att kritiken i viss
mån varit berättigad.109 Bristande programtid och personella resur-
ser hade inneburit att krönikorna inte kunnat ge full rättvisa åt
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bokmarknadens viktigaste nyheter. Flera kritiker hade påpekat att
Lindblad inte bara var radions ende litteraturkommentator utan
också att hans oväld kunde ifrågasättas då han vid sidan av sina ra-
diouppdrag fungerade som litterär rådgivare åt Norstedts förlag.110

Sådana bindningar kunde ställa Radiotjänst i dålig dager och ge
tyngd åt påståendet att radion ingrep i de fria marknadskrafternas
spel. Kommittén underströk därför betydelsen av att ”de personer
som ge den stora radiopubliken dessa redogörelser i möjligaste mån
äro oberoende av med bokproduktionen förenade ekonomiska in-
tressen”. Lindblad uppfattade formuleringen som ett misstroende-
votum och lämnade omedelbart sitt uppdrag.111

Krönikan upphörde nu för en tid men återupptogs igen på våren
1929, då med utökad programtid och en vidgad medarbetarskara.
Den ägnades nu uteslutande litteraturen och ville enligt Radio-
tjänsts talesmän vara en ”allsidig revy över bokmarknadens nyhe-
ter”. Det kritiska uppdraget tonades ned till förmån för den allsidi-
ga informationen och uppgiften fördelades nu på flera händer. Till
de mest frekventa bidragsgivarna under förkrigsperioden hörde
Ivar Harrie, Margit Abenius och Sten Selander. Även i sin nya form
fortsatte programmet att framkalla protester, dock av annat slag än
tidigare. Radions rätt att kommentera och värdera litteratur ifråga-
sattes inte och litteraturkrönikorna ansågs snarare vara ett stöd för
än ett hot mot bokmarknaden. Stridigheterna kom därmed mer att
gälla vilka litteraturformer och författare som uppmärksammades i
etern, alltså om radion konspiratoriskt favoriserade vissa riktningar
och försökte tiga ihjäl andra. Modernisthövdingen Artur Lund-
kvist anklagade sålunda Radiotjänst för att vilja undertrycka de
nya strömningarna inom den svenska lyriken och gjorde därmed
sitt för att befästa Radiotjänsts rykte som en kulturkonservativ in-
stitution.112

Sten Selander, författare, kritiker,
debattör och litteraturbedömare i
radions Litteraturkrönika med
början 1930. Han svarade också för
en rad dialoger i aktuella ämnen
och en serie betraktelser över
tidsläget under samlingsrubriken
Lekmannapredikningar.
foto: SVT Bild
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Radiounderhållningen
– ett dystert kapitel?

Att döma av Radiotjänsts egen historieskrivning var ingen av bola-
gets uppgifter besvärligare än den att underhålla. I en första sum-
mering vid 1920-talets slut tecknas bilden av fåfäng strävan och
ständiga misslyckanden. Uppgiften att roa och förströ, heter det,
har ”utgjort en ständig källa till veklagan och bekymmer, och fega
undanflykter rädda ej den som löper med tagg i foten”.1 Vid radions
tioårsjubileum erkände programledningen ännu en gång sin oför-
måga att förmedla fröjd och gamman till lyssnarna.2 Den 1935 fram-
lagda radioutredningen gjorde en likartad bedömning men under-
strök samtidigt uppgiftens betydelse och manade till nya krafttag.
Radion borde vara ett alternativ till den kommersiella nöjesin-
dustrins produkter och ge något högre och bättre. Att skapa en full-
god radiounderhållning, heter det uppfordrande, är ”ingenting
mindre än en kulturgärning”.3

Ingen kunde dock anklaga Radiotjänst för att ta lätt på saken. I
avtalet med staten fanns alltså en passus enligt vilken programmen
skulle ”skänka god förströelse” och att detta var en viktig uppgift
underströks med jämna mellanrum av företagets företrädare.4 Det
kunde dock tolkas på många olika sätt. Ordet ”förströelse” gavs gär-
na en långt vidare innebörd än den nu gängse och kunde avse såväl
Wagneroperor, romansaftnar som uppläsningar av god lyrik. När
Julius Rabe 1927 tillträdde som riksprogramchef underströk han i
en promemoria ännu en gång radions skyldighet att förmedla ”en
anspråkslös om än fullt värdig underhållning” och motiverade
uppgiften med hänvisning till publikens legitima behov.5 ”För de
allra största lager av vårt folk”, skriver Rabe, ”är det för den andliga
jämvikten av största betydelse att efter dagens id ha tillgång till för-
ströelse av olika slag.” Radion skulle med andra ord bidra till de
breda befolkningslagrens mentala reproduktion men Rabe anförde
också ett annat och mindre altruistiskt skäl, nämligen att de stora
lyssnargrupperna var ”av största betydelse för licensbeståndet” och
därför inte fick försummas. Ett brett och populärt utbud av under-
hållningsprogram var med andra ord ett sätt att locka nya licensbe-
talare och att stärka Radiotjänsts kassa. Programbolaget fick där-
med, som Rabe framhöll, möjlighet att fylla sina andra och ”otvi-
velaktigt större uppgifter”. Enligt Rabes synsätt kunde underhåll-
ningen inte heller frikopplas från radions folkbildande mission.
Antingen radion leker eller sysslar med allvarligare ting, skriver

Trion Sov i ro från Östersund
(Holger Torgersson, Arvid
Hudberg, Gustav Ljungkvist samt
pianisten Uno Fredman)
debuterade i riksradion 1926 och
hade sin storhetstid under 1930-
talets första hälft.
foto: SVT Bild
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han i en programartikel av något senare datum, ”skall den stå i
tjänst hos det som har uppbyggande värde för människans växt och
daning”.6 Underhållning borde med andra ord också vara bildande.

Hur denna ädla tanke skulle kunna omsättas i praktiken förblev
dock något oklart och vägen var strödd med hinder. Ett var radions
heterogena publik och det därav framtvingade kravet på måtta, god
ton och sedlighet. Det skämtlynne som skapade jubel i offentliga
nöjeslokaler väckte anstöt bland lyssnare i hem- och familjekretsen.
Ekivoka lustigheter och aktuell satir utlöste sällan muntra skratt
men oftare indignerade protester. Det franska skämtlynnet var allt-
för lättfärdigt, det engelska för sofistikerat och det inhemska alltför
upptaget av tvivelaktiga njutningsmedel som snus, brännvin och
tjuvskytte. Det är så mycket som inte passar sig i radion, suckade
Rabe 1934.7

Många av Rabes tankar går igen i de programpolitiska uttalan-
den som Carl Anders Dymling frikostigt strödde omkring sig.
Även Dymling insåg att underhållning var en viktig uppgift men
var också han ovillig att ge den alltför fria tyglar. Bildning och un-
derhållning borde enligt hans mening vara två sidor av samma sak,
ingå i varje enskild programpunkt och alltid balansera och stödja
varandra. Dymling glömde inte det pedagogiska uppdraget och be-
traktade gärna underhållningen som agnet på folkbildningens kro-
kar. Man kan locka lyssnare med lättlyssnat gods, menade han, men
bör samtidigt ta varje tillfälle i akt att fostra dem och ge dem anled-
ning att efterfråga något mer kvalificerat. Programledningens upp-
gift är inte att ge publiken vad den vill ha, ”utan vad den borde vilja
ha”, framhåller Dymling med en formulering som ger en aning om
den paternalistiska anda som svävade över kontors- och studiolo-
kalerna på Kungsgatan 8.8

Visioner saknades alltså inte men därifrån var steget långt till
de konkreta programidéerna. En programform som någorlunda väl
svarade mot drömmen om bildningens och underhållningens för-
ening var Gösta Knutssons frågesporter, också kallade allmänbild-
nings- eller intelligenstävlingar.9 Programgenren var vid 1930-talets
mitt väl etablerad i andra länder – i de engelskspråkiga känd som
’quiz show’ – och hämtades av Dymling hem från en studieresa i
USA. Det första programmet av detta slag sändes i december 1938
under rubriken Vem vet vad där två lag försökte svara på Knutssons
frågor. Grundmodellen kunde varieras på en mängd olika sätt, en-
skilda personer eller lag kunde tävla mot varandra, studenter från
olika lärosäten, yrkesgrupper, städer eller som under kriget man-
skap och officerare från olika förband. Alla kunde dessutom tävla
mot Ejnar Haglund, snart rikskänd som allvetare. Med Knutssons
frågetävlingar lades grunden till en lång tradition av tävlingslekar
– 20 frågor, Vi som vet mest, Vi i Femman etc. – vilken ett par decen-
nier senare togs om hand av och expanderade i televisionen. Knuts-

Licentiaten, pianisten och
allvetaren Ejnar Haglund. ”Han
blev våldsamt populär i hela landet
och hans säregna röst blev under
flera år för de svenska stugornas
folk Uppsala universitets stämma i
världen”, skriver Gösta Knutsson i
en minnesartikel.
foto: SVT Bild

Motstående sida: Den mångsidige
Gösta Knutsson använde sig gärna
av akustiska lustigheter i sina
program. Rätt svar på någon av
hans knepiga frågor kunde belönas
med rasslet från en kassaapparat.
foto: SVT Bild
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son bidrog på flera sätt till radions underhållningsprofil och var
mannen bakom verserade och brett tillgängliga program som Oför-
beredda talares klubb, Knepiga klubben och Månadens magasin, det se-
nare ”en tidning i radioformat” och ett blandprogram med sakligt
och roande innehåll där udda nyheter blandades med smärre re-
portage och underhållningsinslag. Bland dess arvtagare finns såväl
radions Riksronden som ett flertal magasinsprogram och ”caféer” i
televisionen.

Radiotjänsts ursprungliga organisation gav inte plats för någon
separat underhållningsavdelning. Den mer eller mindre tydligt ut-
talade avsikten var att underhållningsuppdraget skulle skötas av de
befintliga programsektionerna och integreras i det samlade utbu-
det. I praktiken innebar det att programverksamheten på områden
som musik, teater, uppläsning m.m. skiktades i en ”lätt” och en mer
allvarligt syftande nivå. Teateravdelningen tillhandahöll som vi
sett höglitterär klassisk och modern dramatik men därtill också en
brokig blandning av sketcher, komedier, farser och folklustspel. I
radions stora folkteater saknades inte slagnummer som exempelvis
Styrman Karlssons flammor, Pojkarna på Storholmen eller Ebberöds
bank och inte heller studentspex och operetter. De litterära uppläs-
ningarna uppvisar en liknande fördelning, där genrer som kåseriet,
humoresken, folklivsskildringen och berättelsen på bygdemål väl
skulle räknas till de underhållande. Några ofta förekommande
namn kan urskiljas i den brokiga mångfalden, däribland populära
kåsörer som Hasse Z och Erik Lundegård (signaturen Eld), vars pro-
sastycken var kvicka och eleganta och därtill lagom långa för att
kunna passas in i programtablåerna. Albert Engströms folklivsbe-
rättelser från Småland och Roslagen kunde med sitt mustiga språk-
bruk och sina återkommande referenser till allmogens dryckesva-
nor vara mer problematiska men åtnjöt stor popularitet och passe-

Gösta Knutsson har roligt när han
leder en frågetävling mellan
arbetare och tjänstemän vid ett
bruk i Bergslagen.
foto: Bertil Danielsson/

SVT Bild

Kapellmästaren Hjalmar Meissner
i dirigentpulten 1931. Meissner var
en ofta anlitad programvärd i
kabaréprogrammen och svarade
under mellankrigstiden också för
en lång rad populära kåserier med
musikillustrationer.
foto: Hugo Edlund/SVT Bild
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rade genom programledningens nålsöga. Engström läste själv flera
av sina historier under 1920-talet och fick senare ett kongenialt
språkrör i skådespelaren Sigurd Wallén, som gjorde recitationen av
Engströms skärgårdshistorier till kraftfull enmansteater. Med ett
femtiotal uppläsningar fram till andra världskrigets utbrott torde
Engström ha varit en av radions flitigast brukade svenska författare.10

Att musiken skulle svara för en betydande del av underhållningsut-
budet var självklart. Enligt Musikavdelningens egna beräkningar
upptog den lättare eller underhållande musiken merparten eller ca
två tredjedelar av den samlade musiktiden. Även Föredragsavdel-
ningen drog sina strån till underhållningsstacken. Vid sidan av re-
dogörelser för Romarrikets religiösa föreställningsvärld och det
moderna socialförsäkringssystemets irrgångar kan man i dess ut-
bud finna vad Rabe kallade ”lätta kåserande föredrag”, dvs. även-
tyrsskildringar, sportföredrag, reseberättelser m.m.

Det finns skäl att ett ögonblick stanna upp inför föredragsavdel-
ningens ”lätta sektor” eftersom det är här de första parodierna på
radions verksamhet dyker upp. Den bekanta metropolen Grönkö-
ping kopplades in på riksradionätet vid 1920-talets slut och blev
1928 föremål för en initierad beskrivning av Nils Hasselskog, en av
stadens andliga fäder.11 Hasselskog var en flitig radiomedarbetare
och svarade bl.a. 1930 för en föredragsserie som formade sig till en
försiktig drift med radiomagistrarnas folkbildningssträvanden
men som också kastade ett förklarat ljus över några andra program-
former. Hasselskogs bidrag utgör början på en lång tradition av in-
ternrefererande skämtlynne i radio och TV. Att parodiera andra
programformer har senare blivit ett så vanligt grepp att det tidvis
kommit att framstå som det enda möjliga. Man kan ur mängden
exempel välja Stig Järrels Mor i busken med förebilder i Olof For-
séns och Lars Madséns ”folkliga reportage”, Radio Mosebackes och
Mosevisionens nyheter och bulletiner, den breda inventeringen av
TV-repertoaren i Galenskaparnas En himla många program eller ak-
tualitetsprogrammet Detta har hänt från 1990-talets senare del.

Serien 1930, som tillät sig att gyckla med radioföreläsningarnas
högtravande allvar, omständliga utredningar av triviala samman-
hang och stundom tungt retoriska stil, innehöll bidrag från flera
Grönköpingsprofiler, däribland magister Ludv. Hagwald, som an-
förde några skolastiska synpunkter under rubriken ”Aga eller icke
aga?”, badkonsultrisen fröken Gurli Petterssons ”Huru skall jag
bada?” och inte minst stadspoeten Alfr. Vestlunds ”Poeten genom
tiderna. Ett populärvetenskapligt genomsnitt”. Radio Grönköping
fångade också upp det växande intresset för ambitionen att med s.k.
mikrofonbesök, föregångare till det sociala reportaget, spegla var-
dagsliv på olika verksamhetsfält runt om i landet. Under rubriken
Mikrofonen är socialt intresserad inbjöds radiolyssnarna 1934 att följa
med på en rundvandring genom Grönköpings verk och allmänna

Albert Engström, en av radions
mest lästa svenska författare, vid
ett framträdande 1926. När han
inte läste själv gjorde Sigurd
Wallén det. Att den senare var en
av lyssnarnas absoluta favoriter
framgår av det diplom han har i
handen.

foto: Bertil Danielsson/

SVT Bild

foto: SVT Bild
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inrättningar, ta del av herr apotekaren Clossmeyers mödor med
sina emulsioner och brandkaptenen Lundstedts djärva kamp mot
den röde hanen.

Revykungarna
Ett annat sätt att fylla underhållningskvoten var att återutsända
revy- och kabaréprogram direkt från scenen, vilket trots underhåll-
ningsindustrins misstro mot det nya mediet förekom redan under
de första åren. Att tidens stora stjärnor snabbt insåg radions kom-
mersiella betydelse på både gott och ont framgår inte minst av
Ernst Rolfs brevväxling med Radiotjänst.12 Han erbjuder regelbun-
det sina tjänster, puffar för sina senaste uppsättningar, klagar på ra-
dions låga honorar och på att den inte nog ofta spelar hans senaste
schlagers men ser också riskerna med en alltför omfattande medie-
exponering. 1927 informerar han Radiotjänst om sin kommande
revy, vars orkester skall bli ”den största attraktion och den bästa ra-
dioorkester som Skandinavien någonsin haft”. Han kan tänka sig att
ställa den till radions förfogade men är mer restriktiv beträffande
själva revyn. Erfarenheten har nämligen visat, skriver Rolf, att

genom utsändningarna har all repertoar så att säga förverkats for-
tare än man anat. Om exempelvis en visa har sin premiär den 1 ok-
tober, så har den genom radion blivit gammal till den 1 januari. Att
följa med i omsättningen i motsvarande grad är ogörligt. Vårt land
har minsann icke så många författare och kompositörer så detta
låter sig göra. Jag har alltså beslutat mig för att utsända min revy,
brottstycken eller i sin helhet, två gånger högst från Stockholm.13

Vid K. Svenska Rundradions tioåra minneshögtid

Är det sant, eller månne vi drömma?
Ha så skyhögt vi nått i teknik,
att vi faktiskt fått rymden att strömma
utav sfärisk orkestermusik,
av vad ädlast har människoanden
utav diktkonst och snille och smak
kan dras ner från det höga med handen
genom blott smula tryck å en spak?

Det är sant! Har jag själv reciterat,
levat Studions Sockerbit opp,
bragt mitt strå till att etern vibrerat
av passioner och stämningsförlopp,

medan långt utom samhällets gränser
så i koja som konungahus
hava suttit med sina licenser
de som lyssnat till sfärernas sus.

Hell Dig, trådlösa Drottning i Norden!
Din förbrödrande guldbrygga välv!…
– Skulle anmärkning tänkas, så vor’ den,
att man aldrig fått höra sig själv.
Dock, är detta ej ägnat att sänka
den behållning ock diktaren har:
Den berusande lyckan att s k ä n k a
gjort mig nöjd med mitt taxhonorar.

Nils Hasselskog, Guldregn 1935
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Även den andre av mellankrigstidens klarast lysande stjärnor
på revyscenen, Karl Gerhard, tillhör radiohistorien från dess be-
gynnelse. Han torde ha debuterat i radio våren 1925, förekommit yt-
terligare några gånger under decenniet och trots en uppmärksam-
mad konflikt med Radiotjänst gradvis utökat antalet radioframträ-
danden under 1930-talet.14 I likhet med Rolf förekom han i många
olika sammanhang. Några av hans aktuella revyer återutsändes helt
eller delvis, han arrangerade kabaréer speciellt för radion och före-
kom som kuplettartist i ett flertal underhållningsprogram. Karl
Gerhards adelsmärke, den samtidssatiriska kupletten, kunde dock
inte utan problem distribueras via radio. En incident på våren 1930
belyser ännu en gång Radiotjänsts inskränkta yttrandefrihet och
att mycket av det som kunde sägas på en revyscen var omöjligt i
etern. Karl Gerhard var kontrakterad för ett kabaréprogram i april
1930, där han skulle sjunga en satirisk kuplett, dock med uteslutan-
de av ett parti som behandlande Bonnierkoncernens nyligen gjorda

Revykungen Ernst Rolf, här på sitt
soligaste humör, förstod att
använda radion för sina egna
syften även om hans ögonfägnande
uppsättningar inte lämpade sig
särskilt väl för mediet.
foto: SVT Bild
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uppköp av Vecko-Journalen. Radioledningen ansåg versen vara
”mera plump än kvick” och med sina angrepp på tidskriftens nya
ägare direkt olämplig i mediet. Minuterna före programstarten för-
klarade emellertid Karl Gerhard att han ämnade sjunga kupletten i
dess helhet, trots Dymlings försök att tala honom till rätta. Dym-
ling ställde sig då på post i kontrollrummet och vred ned volym-
kontrollen när den omstridda versen började sjungas. På grund av
ett eller annat tekniskt missöde kunde den likafullt höras svagt i
radioapparaterna och fick kanske just därigenom mer uppmärk-
samhet än vad som annars blivit fallet.15 Händelsen diskuterades in-
gående i Radiotjänsts styrelse medan Karl Gerhard i pressen gav ut-
tryck för sin indignation över Dymlings agerande och förklarade
att han i fortsättning skulle hålla sig borta från Radiotjänst. Det
dröjde fram till 1933 innan han på nytt framträdde som radiounder-
hållare.

Den censurerade versen, bemängd med aktuella al-
lusioner, hade nedanstående lydelse. Bakgrunden
var alltså att familjen Bonnier 1929 övertog förla-
get Åhlen & Åkerlund och därmed dess flaggskepp
Vecko-Journalen. Finn Malmgren som figurerar i
texten omkom i en polarexpedition 1928, ledd av
den italienske ingenjören Umberto Nobile. Figaro
var en skämttidning med sin storhetstid vid sekel-
skiftet. Fröken Gudrun Ramstad hölls fängslad i
Vatikanstaten några månader 1929, sedan hon i Pe-
terskyrkan vapenhotat en biskop. Fägerschöld torde
syfta på ett inslag i sekelskiftets skandalkrönika.
Carl Laurin var i samtiden känd som kulturhisto-
risk författare och teaterkritiker medan Dahlin var
redaktör för den ökända skandaltidningen Fäder-
neslandet, nedlagd 1927.

Huvudstaden liksom även Nora
gladde sig när herrar Bonnier
tog och köpte in de fyra stora
för en ryslig massa monnier
och svenska folket sade:
’Nu skall Veckojournalens enkla blaska
få en fläkt av fin kultur.’
Men herrarna har redan börjat snaska
uti bild och intervjuer.
Nobile på ett tète-a-the
med Malmgrens fästmö, god idé….
Och mycket comme il faut
men ä’ de inte Figaro som det påminner om.
Sen Ramstadsintervjun gjort publiken smått immun
vill jag minnas det kom
en spalt om Fägerschöldskandalen;
herr Bonnier sänkt idealen.
D’ä inte Carl Laurin,
det är redaktör Dahlin som det påminner om.

”mera plump än kvick”

Motstående sida: Karl Gerhard tyckte tidvis att
det var lågt i tak på Radiotjänst. Här kollar han

takhöjden tillsammans med Alice Babs.
foto: SVT Bild
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Kabaréer och en crooner
Radiotjänsts intresse för överföringar av stora revyprogram från
scenen svalnade hastigt. När Ernst Rolf på våren 1931 ville sälja de-
lar av sin då aktuella scenproduktion, svarade Rabe tämligen av-
mätt att man på Radiotjänst inte längre ansåg ”större revyutsänd-
ningar innebära någon vinst för våra program”.16 Satsningar av den-
na art visade sig av flera olika skäl vara problematiska och kostade
förmodligen mer än de smakade. De visuellt anslående lyx- och
spektakelrevyer som Rolf favoriserade gjorde sig av lätt insedda skäl
dåligt i radio och att Karl Gerhards tidskritik inte lämpade sig bätt-
re har vi kunnat konstatera. Därtill kom en rad problem, gemen-
samma för överföringarna från revyscenerna och försöken att i ra-
diostudion skapa en motsvarighet till dessa underhållningsformer.
”I radions eget väsen ligger fatala egenskaper förborgade, som helt
enkelt upphäva några av grundförutsättningarna för uppgiften att
skapa stämning enligt metoder, som med framgång prövats på tilja
och tribun”, skriver Pontus Bohman i en uppsats som ger en god
bild av den tidiga radiounderhållningens problem.17 Revyartistens
skämtlynne bygger i hög grad på publikens kollektiva gensvar och
därmed på spontanitet, improvisation och precis timing. Radiostu-
dions avsaknad av publikreaktioner skapar en osäkerhet hos artis-
ten, menar Bohman, och får hans skämt att falla platt till marken.
Försöken att lösa problemet med publik i studion, som i program-
serien Kabaré Kanariefågeln, har endast delvis varit framgångsrika

Från premiären på Kabaré
Kanariefågeln i Radiotjänsts
Studio 2. Längst till höger syns
radiochefen Gustaf Reuterswärd
som hälsade publiken välkommen.
foto: SVT Bild
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då artisterna blivit osäkra om de i första hand skulle vända sig till
den i rummet närvarande publiken eller till radiolyssnarna ute i
det stora okända.18

Radiotjänsts försök att skapa ett med revyscenernas underhåll-
ningsformer besläktat alternativ resulterade i den brokiga och svår-
överskådliga blandning av programtyper som gick under samlings-
rubriken kabaré, definierad som ett slags blandprogram ”med so-
listiska inslag av olika karaktär men ändå i enhetlig stil” och med
”en flytande form” där de enskilda inslagen i programmen snabbt
går över i varandra.19 Programtypen, som fanns representerad redan
i de första årens utbud, motiverade personella förstärkningar. 1931
anställdes Carl-Åke Wadsten, mer känd som en av initiativtagarna
till Dagens eko, med uppgift att vara dels hallåman, dels program-
tjänsteman ”med särskild uppgift att handhava kabaretprogram-
men”.20 Wadsten fick förvalta ett snabbt växande fögderi. Vid 1930-
talets början erbjöds lyssnarna ett femtiotal kabaréprogram per år.
1935 hade siffran ökat till knappt etthundra för att vid decenniets
slut uppgå till närmare trehundra, vilket alltså innebar att pro-
gramtypen var ett nära nog dagligen förekommande inslag.21 Det
kan tilläggas att begreppet kabaré i programföretagets egna verk-
samhetsbeskrivningar fungerade som ett paraplybegrepp och där
inkluderade både Gösta Knutssons frågetävlingar och vissa populä-
ra komediserier.

Variationsrikedomen var alltså stor. Musikkabaréerna erbjöd
vanligen ett tematiskt sammanhållet melodiflöde men kunde också
vara aktualitetsinriktade och erbjuda nyheter från den populärmu-
sikaliska fronten, filmmelodier, dansbandsmusik m.m. Med illa
dold stolthet noterar verksamhetsberättelsen 1938 att radion kunnat

Kvartetten Synkopen bildades 1932
av fyra sångare i Oscarsteaterns
kör (Leo Lando, Harry Sylvner,
Sigurd Wallbeck-Hallgren och
Harry Rydberg), här vid ett
framträdande 1946 i Kabaré
Kanariefågeln.
foto: Bertil Danielsson/

SVT Bild
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presentera flera schlagers redan ”innan de kommit i allmän han-
del”.22 Musikkabaréerna kunde även användas för att lansera ut-
ländska artister på Sverigebesök, för gästuppträdanden av en konti-
nental stjärna som Zarah Leander eller för debutantprogram av typ
Ungdom på frammarsch. ”Kabaret med ram” betecknade en stramare
sammanhållen variant, där de olika numren förlagts till en viss
miljö, historisk eller samtida, eller inordnats i ett händelseförlopp.
Grammofonkabaréerna var i huvudsak just vad termen anger, alltså
en tidig form av skivpratarprogram inom en given musikalisk ram,
angiven med programrubriker som Rumänska rytmer eller En afton
på Broadway. Ytterligare en grundform var varietén som gav större
utrymme för talinslag. Som typiska exempel utpekas ofta program-
serierna Kabaré Kanariefågeln – namngiven efter de kvittrande stör-
ningsljud som var välbekanta för de tidiga årens radiolyssnare –
och den något senare tillkomna Kabaré Etervåg.23 Den förra förtjä-
nar uppmärksamhet som radions första estradprogram med studio-
publik och formade sig till ett slags ”stjärnparad” där dåtidens
främsta nöjesprofiler – Fridolf Rhudin, Erik ”Bullen” Berglund,
Waldemar Dahlquist, Sickan Carlsson, Edvard Persson, Sven-Olof
Sandberg, Åke Söderblom m.fl. – förstärkte sin popularitet.24

Som vi sett ingick radion redan under sina första år i ett högkul-
turellt nätverk, med knutpunkter som Dramaten, Operan och
Stockholms Konsertförening, men etablerade under 1930-talet ock-
så nära och täta kontakter med den förkättrade ”underhållningsin-
dustrin”. Att närmare utreda vilken roll radion spelade i detta sam-
manhang och vad parterna betydde för varandra får bli en uppgift
för framtida forskning. En aning om radions reklamvärde och dess
betydelse för skivförsäljning ger dock sångaren Sven-Olof Sandberg
(SOS) i sina memoarer. Sandberg var en flitig radiomedarbetare och
hade onekligen mycket att tacka mediet för. Hans gagekort upptar
drygt 20 framträdanden från åren 1927–29 och mer än 60 under

Mina damer och herrar! Detta är kabaret Etervå-
gen. Vad är det? Etervågen? En våg av eter alltså –
Slår vi upp Nordisk familjebok gives oss följande
förklaring på eter ordagrant läst ”Ett ämne med
utomordentligt ringa täthet” – onekligen en bra
karakteristik på en radiokabaret. Alltså: ”Ett ämne
med utomordentligt ringa täthet, men med stor
elasticitet, vilken fyller världsrymden och all ma-
terie – vilken fyller världsrymden och all mate-
rie”– Jaha ja. Men det blir nog svårt för den här

Introduktion till Kabaré Etervåg 5.2.1938

etervågen att göra. Etervågen i fråga består nämli-
gen bara av det trådsmala utropstecknet Åke Sö-
derblom, den förföriskt blinkande stjärnan Birgit
Kronström, Don Juan junior, herr Björn Forsell,
kvartetten Synkopen och Radiotjänsts dansorkes-
ter. Denna sistnämnda företeelse är visserligen
sammansatt av både talrika och digra individer
men hur de än blåser upp sig torde det bli dem
svårt att ”uppfylla världsrymden och all materie”.
Men det är inte mitt bekymmer…

Åke Söderblom, grammofon-
sångare och komiker på scen och
filmduk, populär även som
radiounderhållare.
foto: SVT Bild
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1930-talet. Ett av hans första framträdanden skedde i ett kabarépro-
gram hösten 1927, där han för första gången framförde Lyssnar du till
mig i kväll, lilla mor. ”Reaktionen blev oerhörd. Växeln ringdes ner
och folk kom vandrande till studion”, skriver han.25 Skivan såldes i
tusental och radion ”hade för första gången visat sin förmåga att
sända upp kometer på schlagerhimlen”. Vintergatan är ett annat ex-
empel på en radiolanserad försäljningsframgång. Sandberg gjorde
egna radiokabaréer men framgångarna var måttliga och hans stjär-
na dalade under 1930-talets första år. Han gjorde come-back i en ra-
diorevy 1934, Revolt i etern, vilken innebar ”god reklam för skivan
med huvudmelodin” och drog ytterligare några smärre skivfram-
gångar med sig.26 I revyn Lyssnarposten (1934) fick Sandberg tillfälle
att framföra Det var på Capri vi mötte varandra, som därmed blev
årets julskiva. Sandberg konstaterar sammanfattande, att Radio-
tjänsts låga honorar innebar att radiorevyerna var en förlustaffär.
Att han ändå ägnade dem sina krafter berodde på att de gav ”god re-
veny i form av återupptäckt popularitet åt mången SOS-schlager”.
Sven-Olof Sandberg är en del av radiohistorien också som vår förste
”mikrofonsångare”, en crooner med en lågmäld och intim, och just
därför också ”radiomässig”, sångstil som uppenbarligen gick rakt in
i mångas hjärtan. I en av Radiotjänsts krönikor heter det att Sand-
berg vunnit folkets gunst genom ”sin stämma, vilken radion varit i
stånd att göra rättvisa – om inte mer”. Det är en spetsig men kanske
inte helt missvisande formulering.27

Optimisten och Pessimisten
Något av den talade radiounderhållningens spännvidd kan fångas
upp med två illustrativa exempel, Optimisten och Pessimisten samt
Familjen Björck, vilka båda startade under 1930-talet och fortlevde

Sven-Olof Sandberg, understödd av
Fred Winters orkester, i kabarén Ju
fler kockar på hösten 1927.
foto: E Holmén/SVT Bild
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en bit in på följande decennium. Båda räknades av många lyssnare
som radioveckans höjdpunkter och alternerade under många år
som publikmagneter i lördagskvällarnas underhållningsutbud. Op-
timisten och Pessimisten hade folklig framtoning och var behagligt fri
från pedagogiska ambitioner. I Familjen Björck var de didaktiska in-
slagen mer framträdande och de växte påtagligt under krigsåren. På
olika sätt betecknar båda serierna viktiga steg i riktning mot för
mediet anpassade programformer.

För manuset till Optimisten och Pessimisten svarade Göteborgs-
journalisten och revyförfattaren Helge Härneman. De båda roller-
na spelades av Ludvig ”Ludde” Gentzel och Eric Abrahamsson, två
för film- och teaterpubliken välkända aktörer. Åtminstone Gentzel
var förtrogen med mediets krav och för de västsvenska lyssnarna
känd från den Göteborgsproducerade Luddes radioklubb.28 Han hade
från 1930-talets början också medverkat i en serie komiska dialoger,
Oss emellan, av liknande art som Optimisten och Pessimisten och även
de med Härneman som författare.29 Den sistnämnda programrubri-
ken förekom första gången våren 1935 och dök under detta och de
följande åren upp sporadiskt i tablåerna. Under 1938 återkom den
regelbundet varannan vecka under större delen av året och kan från
denna tid betraktas som en reguljär programserie.30 Även om Opti-
misten och Pessimisten förvisso inte saknar traditionssammanhang
representerar serien ett viktigt steg mot en mer mediespecifik un-
derhållningsform, en art som knappast var tänkbar i något annat
forum. I likhet med Familjen Björck var alltså Optimisten och Pessi-
misten en serieproduktion. Härneman svarade för manus till samtli-
ga avsnitt, skådespelarna och rollfigurerna var desamma serien ige-
nom. Fiktionens enkla premisser etablerades vid det första sänd-
ningstillfället då de två hårt typiserade karaktärsfigurerna presen-
terade sig för publiken.31

Optimisten och Pessimistens grundmatris är skämtkampen mellan
två komplementära personligheter, en modell som erinrar om de
lekfulla duellerna mellan två av cirkusens stående figurer, August
och den vita clownen, eller mellan filmfarspar som Helan och
Halvan.32 Ludde Gentzel kreerade alltså rollen som Optimisten,
mannen som alltid ser ljust på tillvaron, litar på sina medmänniskor
och väntar sig det bästa av morgondagen. Hans livssyn sammanfat-
tas väl i ett uppmuntrande tillrop till den dystre vännen: ”Du ska
tänka att världen ä utmärkt å din nästa ä den bästa bland männi-
skor å allt är frid och fröjd och ljuvlighet.”

Eric Abrahamsson gjorde motpolen, pessimisten Abram som
alltid räknar med att jordens undergång är nära förestående och är
oemottaglig för alla uppmuntringsförsök. På Luddes oskyldiga frå-
ga om han tror på vattenletning med slagruta, svarar Abram barskt:
”Nä, jag tror inte på nånting” och ger därmed en pregnant formule-
ring av sin livshållning. Den grundläggande polariteten präglar alla
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deras samtal. Ludde älskar fotboll medan Abram är ledsen i en hel
vecka när han sett en match. Ludde uppskattar sällskapsliv och ett
glatt umgänge. Abram har aldrig roligt tillsammans med andra
människor och mycket sällan på egen hand. Abram gör sig bekym-
mer om världsläget och noterar aktuella utspel från Mussolini, Hit-
ler, Per Albin och Bramstorp medan Ludde struntar i storpolitiken
och tycker att hans vän skall göra detsamma: ”Asch, dä ska du inte
bekymra dej om Abram. Dä ä så många andra som sköter dä.” Mot-
sättningen mellan de båda rollfigurerna har också en geografisk di-
mension. Som film- och revyartist kom Gentzel att med sitt milda
västsvenska idiom förkroppsliga det specifikt ”göteborgska” och
förde detta drag med sig in i radioserien. Ludde besjunger sin hem-
stad i alla de tonarter han behärskar och har alltid en underfundig
vits i beredskap. Abram framlider sina dagar i huvudstaden, har
inte särskilt mycket gott att säga om den men anser ändå Stock-
holmståget vara Göteborgs främsta attraktion.

Även Optimisten och Pessimisten utnyttjade radions möjligheter
att genom återkommande referenser till dagskrönikan öka samhö-
righeten mellan rollfigurerna och deras publik. Ludde och Abram
missade inte remarkabla händelser som Greta Garbos förväntade
bröllop, Maurice Chevaliers Sverigebesök eller världsmästerskapet
i bridge och deras samtal rör sig ofta om vardagsnära och för lyss-

Optimisten, Pessimisten och deras
andlige fader: Eric Abrahamsson,
författaren Helge Härneman och
Ludde Gentzel.
foto: SVT Bild
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narna välbekanta ting som Brattsystemet, tipset eller väderleken.
Det folkliga underifrån-perspektivet ger stundom uttryck för en
försiktigt ifrågasättande bild av överhetens påfund, t.ex. Statistiska
centralbyråns maniska registreringsiver och Finansdepartementets
förmåga att ständigt finna nya skatteobjekt. Någon gång kan udden
riktas mot utländska makthavare, som när Abram noterat att Her-
mann Göring befallt de österrikiska statstjänstemännen att gym-
nastisera regelbundet och Ludde kommenterar: ”Ja dä är där dä.
Här hemma behöver man inte vara så mjuk i ryggen.” Längre än så
går de båda vännerna sällan. Optimisten och Pessimisten har sitt in-
tresse som en samhällsspegel där aktuella frågor av större och
mindre dignitet behandlas. Något konsekvent samhällskritiskt
perspektiv står dock knappast att finna.

Däremot kan serien stundom avlägsna sig från det vardagsnära
skämtlynnet och ge plats för mer crazy-betonade fantasilekar. Torr-
sommaren 1938 meddelar Abram att havsnivån sjunkit så kraftigt,
att skärgårdsbåtarna ”får gå långa omvägar för att få något vatten
att gå i”. Semesterfisket har följaktligen inte varit särskilt lycko-
samt, men Abram har i alla fall haft möjlighet att motionera sin
gamla daggmask, ”en trotjänare från 1914, slingrig och finurlig. Ing-
enting biter på honom.” Dessa underrättelser bildar inledningen
till ett samtal med tvära kast och djärva krumbukter som leder
lyssnarna från Skansens nya attraktion – en jätteödla som livnär sig
på vattenbufflar och vildsvin, kan springa som en hjort och slå ihjäl
vem som helst med stjärten – över havsmaneternas påfallande lik-
het med aprikoskompott och fram till tre dalkarlar som fått fem
öre i ersättning vid en sjöreglering och nu tvistar om hur summan
skall fördelas. Man kan misstänka att den unge Povel Ramel upp-
märksamt lyssnade när Optimisten och Pessimisten sändes och att
programmet lämnat ett inte helt oväsentligt bidrag till crazy-hu-
morns introduktion i Sverige.

Familjen Björck
Underhållningsuppdragen fullgjordes också med bravur av Alice
Svensks familjeserie Sveagatan 13, två trappor upp, efter tio avsnitt
och ett drygt halvårs existens omdöpt till Ingenjör Björck med fa-
milj.33 Den började sändas hösten 1936 och betecknades redan i sam-
ma års verksamhetsberättelse som ett ”oumbärligt programin-
slag”.34 Familjen Björck, som serien vanligen kallades, erbjöd under-
hållning för ung och gammal och inbjöd till samling kring radio-
apparaten i hemmets lugna vrå. Med en radiofamilj som vände sig
till landets alla lyssnarfamiljer fyllde serien en av teaterns grund-
läggande funktioner, nämligen att låta publiken möta sin egen av-
bild i scenens fiktionsvärld. Hemma hos familjen Björck delade
man ut julklappar, firade påsk och pingst och for på sommarnöje
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precis som i tusentals verkliga familjer. På Sveagatan 13 oroade sig
föräldrarna över barnens bristande flit i skolarbetet medan de sena-
re suckade över den äldre generationens ringa förståelse för vad
som var ”klämmigt” och ”flott”. Familjen Björck tillhandahöll med
andra ord identifikationsobjekt för lyssnare av olika åldrar och
kön.

Familjen Björck sändes i närmare 130 avsnitt åren 1936–43 och
dess popularitet kan noteras i form av återverkningar på andra me-
dier. Serien gick 1937 som följetong i Svenska Dagbladets söndagsbi-
laga och ett urval avsnitt utgavs i bokform samma år. 1940 kunde
publiken se sin kära familj på biografduken med samma huvud-
rollsinnehavare – paret Olof och Frida Winnerstrand – som i radi-
on.35 Samma år visades ”Björcks bokhylla” på Skansens bokutställ-
ning och något senare ombads seriens skapare att möblera ”Björcks
våning” för en utställning av villor och våningar.36

Kvinnan bakom denna succé, Alice Svensk, framstår som en
ovanligt lyckosam företrädare för den stora skara relativt obemärk-
ta författare som lockades av radion och dess nya publiceringsmöj-
ligheter. Hon hörde till Radiotjänsts verkliga trotjänarinnor och
uppskattade i ett brev 1939 sina radiobidrag till närmare etthundra-
femtio, alla ”Björckarna” då inräknade.37

Den programtid som skulle fyllas med innehåll växte kontinu-
erligt under 1930-talet och ökade därmed behovet av rationella och
mer långsiktigt inriktade produktionsmetoder. Teater- och före-
dragsavdelningarnas ovan nämnda seriesatsningar är ett uttryck för
denna tendens men den illustreras ännu tydligare av Alice Svensks
familjeserie. Med sin långtidskontrakterade författare, sina klara
genremönster, återkommande miljöer och stående figurer var Fa-
miljen Björck både relativt enkel och billig att producera. Att den er-
bjöd lyssnarna igenkännandets glädje och en trygghet i kontinuite-
ten gjorde förvisso inte saken sämre. Familjen Björck är med andra
ord ett slags ”formel-litteratur” för radiobruk med otaliga motsva-
righeter inom populärlitteraturen, filmen och televisionen. Som fa-
miljekomedi hör den till en genre som bevisat sin attraktionskraft i
många andra sammanhang och tider. Bakom den och i det längre
historiska perspektivet kan man ana inflytandet från teaterns sa-
longskomedier och konversationsstycken, familjeromanen med
dess inriktning mot intimsfär och hemmiljö samt möjligen också
dagspresskåseriet med dess stående personer och miljöer. En mera
näraliggande förebild till Familjen Björck erbjuder den danska radi-
ons Familjen Hansen, som började sändas 1928 och fortlevde under
drygt två decennier. Det inflytelserika programbolaget BBC lanse-
rade sin The English Family Robinson något senare och fick efterföl-
jare i många andra radioländer.38 Björcks är en bland många famil-
jer som öppnat sitt hem för de svenska radiolyssnarna. Bland senti-
da och mer kortlivade släktingar finns Ulf Grubbströms Hemma
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hos Hanssons (1957), Per Olof Ekströms Familjen Andersson från 1960-
talets början och Rune Mobergs Pappa och vi från samma decenni-
um. Familjekomedin är en bland många programformer som börjat
i radio och vandrat vidare till televisionen. Ett gott exempel erbju-
der NBC:s The Aldrich family som efter elva lyckosamma radiosä-
songer 1950 flyttade över till rutan. Där har familjelivet sedermera
varit livligt, inte minst i genrer som soap-opera och situation comedy
(sitcom). Världssuccén Dallas är åtminstone till en del historien om
familjen Ewings trassliga relationer. The Cosby show, med den färga-
de övre medelklassfamiljen Huxtable i händelsernas centrum, visar
på genrens livskraft och förnyelsemöjligheter.39 Ytterligare ett par,
något mer aparta, exempel erbjuder familjerna Flinta och Adams.
Familjen Svensson, som TV-debuterade hösten 1994 (Svensson,
Svensson) visade att den inhemska återväxten är tryggad och
publikintresset bestående.

Det är alltså vardagslivet hemma hos familjen Björck, dess gläd-
jeämnen och motgångar, som utgör seriens huvudtema och som ger
den dess inre sammanhang. Fiktionsrummet etableras i seriens förs-
ta avsnitt och handlingen kan sålunda starta in medias res i de föl-
jande. ”Familjen Björck behöver inte presenteras. Alla känner den.
Alla kan vara med i situationen så fort gong-gong-slaget förklarat,
att spelet börjat”, heter det i en av Radiotjänsts årsböcker.40 Serien er-
bjuder vanligen en form av stillsam situationskomik där den dagli-
ga rutinen tillfälligt rubbas av missförstånd, oförmodade möten el-
ler märkliga sammanträffanden. Någon egentlig dramatisk konflikt
är ibland svår att upptäcka och flera episoder får karaktär av still-
samt småprat vid aftonlampan. Familjens liv och leverne relateras
med diskret anknytning till dagskrönikan genom samtalsämnen
som den nya Dramatenchefen, Carl Kylbergs senaste utställning
och Mrs Simpsons intrång i det engelska kungahuset. Familjens liv
är också fast förankrad i årscykeln. Serien ger fortlöpande rapporter
om helgfirande, vårstädning, skolstart osv., vilket ytterligare under-
bygger nukänsla och samhörighet mellan fiktionsfigurer och lyss-
nare.

Alice Svensks dramatiska svit är alltså en berättelse om familje-
liv, om de enskilda medlemmarnas upplevelser och erfarenheter,
deras inbördes relationer och kontakter med den begränsade vän-
kretsen. Samtliga rollfigurer är, som oftast i serier av denna art, psy-
kologiskt tämligen ”platta”, föga föränderliga och tecknade med ett
begränsat antal karaktärsegenskaper. Ingenjör Björck framstår som

Familjen Björck samlad framför mikrofonerna. Från vänster Frida
Winnerstrand som makan och modern, Gull Natorp som hembiträdet
Hulda, Olof Winnerstrand som familjens överhuvud samt Bill Jansson och
Lisbeth Bodin som barnen. En rar och strävsam familj som tillsammans
gjorde närmare etthundratrettio avsnitt i radio.
foto: SVT Bild
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en trivsamt knarrig familjefader med ganska höga tankar om sin
egen person. Han är bildad utan att vara lärd, lätt konservativ i sin
livsuppfattning, redbar och pålitlig. Makan Karin är klok, moder-
ligt omtänksam och milt överseende med makens patriarkaliska
tendenser. Hon vill gärna följa med i modets växlingar men får säl-
lan hushållspengarna att räcka till. Björcks utgör ett slags idealfa-
milj i Stockholms övre medelklass, han med fast anställning på en
teknisk firma där han så småningom avancerar till en chefsbefatt-
ning, hon hemmafru med hembiträdet Hulda till sin hjälp. De båda
välartade barnen, Greta och Ville, går i skola och ägnar sig, med nå-
got anmärkningsvärt undantag, åt redbara fritidssysslor som fri-
märkssamling, amatörteater och skidåkning. Trots hustruns ständi-
ga klagan över hushållskassans knapphet, lever familjen tämligen
väl. Den bebor olika spatiösa lägenheter i Stockholms innerstad,
åker på sommarnöje i skärgården och vintersemestrar i de svenska
fjällen. Serien erbjuder inte bara en bild av utan också ett lågmält
försvar för den borgerliga livsformen. I ett avsnitt får dottern Greta
besöka en av sina mer välbärgade klasskamraters eleganta hem och
där lära sig att det minsann inte alltid är så roligt att vara rik.41 Den
pratsjuka väninnan Inga försöker då och då locka makarna Björck
in i Stockholms mer mondäna cirklar men de låter sig inte impone-
ras av bohemens friare levnadsvanor och funkisinspirerade hem.
Påminnelserna om att det finns en värld på en lägre social nivå är
inte många.42

Familjen Björck framstår otvivelaktigt som en harmonisk fa-
milj, inbäddad i ett lager av hemtrevnad och förnöjsamhet, men se-
rien skall för den skull inte betecknas som någon idyll. En rad av
dess episoder bygger sin dramatiska konflikt på spänningen mellan
den manliga och kvinnliga livssfären och den däremellan ojämlikt
fördelade makten. Med en anakronistisk term skulle ingenjör
Björck kanske kunna kallas ”mansgris”, låt vara av ganska godartat
slag. Han ger ofta uttryck för en raljant och nedlåtande inställning
till kvinnosläktet och dess sätt att sköta hus och hem, misstror
kvinnliga bilförare eftersom de ”ser sig i spegeln lite för mycket...
och pudrar näsan mitt i den värsta trafiken”.43 Hans intresse för den
paranta fru Holten, vid några tillfällen gäst i det Björckska hemmet,
är dock omisskännligt och går enligt hans hustru farligt nära grän-
sen för det passande. Han ironiserar gärna över den ”ljuva kvinnli-
ga logik” som makan utvecklar, tilltalar henne med orden ”kära
barn” och förklarar självtillräckligt att ”vi karlar, som vet vad verk-
ligt arbete vill säga, vi måste ju tycka att det där lilla hushållsplock-
et borde gå som en dans. Om man [...] bara kan organisera en smu-
la.”44 De rationella metoder för hemarbete han vill lansera är dock i
praktiken aldrig särskilt lyckosamma och innovationsförsöken slu-
tar vanligen med att hustrun får städa upp efter makens härjningar
och ringa efter en lämplig hantverkare. Så långt erbjuder Familjen
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Björck en mild satir över manliga översittarfasoner. Fru Björck fin-
ner sig vanligen utan protester i makens fasoner men vid några till-
fällen tryter hennes tålamod och det vardagliga gnabbet kan för
några ögonblick röra vid mer grundläggande problem:

K: Jag har […] sett flera exempel på fruar, som faktiskt plågas av att
de behöva be sina män om pengar. Och män, som anser, att hust-
rurna bör vara djupt tacksamma varenda gång, man sticker åt dem
ett par tior... Vet du vad... jag tror, att det många gånger är därför,
som gifta kvinnor behåller sitt förvärvsarbete... fast de kanske
mycket hellre skulle stanna hemma och sköta hem och barn.

B: Nja... säger du det? Jag tror då snarare, att det beror på, att de
inte vill sänka sina pretentioner. Alla män har inte råd att ha lyx-
fruar […] Men hur vill du egentligen ha det? Vill du, att mannen
ska dela sin lön i två lika delar den första i varje månad och lämna
hälften åt hustrun?

K: Äsch – du begriper mycket väl, att jag inte menar så. Jag vill
bara inte, att hon skall behöva betrakta det som en nådegåva... det
som är hennes självklara rättighet.

B: Vet du… det finns då ingenting, som verkar så krasst och osym-
patiskt och otrevligt, som när man börjar tala om rättigheter och
skyldigheter i ett äktenskap.

K: /fattar eld/ Jaså… det var då också konstigt. Då skulle äkten-
skapet vara den enda formen för avtal, där man inte ens har lov att
ta upp frågan om rättigheter och skyldigheter mellan parterna.45

Fru Karins misshumör går dock snart över, samtalet glider över
på mindre kontroversiella frågor och friden lägrar sig på nytt kring
makarna. Någon egentlig förändring av de ekonomiska maktför-
hållandena kommer heller aldrig till stånd. Ingenjör Björck fortfar
att vara familjens överhuvud även om hans ställning stundom ifrå-
gasätts och patriarkatet då och då råkar i gungning.

Familjen Björck utspelar sig i en privatvärld där frågor om poli-
tik och samhällsekonomi ytterst sällan berörs. Den nyligen passe-
rade depressionen, då ingenjör Björck hotades av arbetslöshet,
skymtar dock förbi i ett avsnitt. Att det expanderande tekniksam-
hället inte enbart är till välsignelse framgår av ett annat, där han
sammanträffar med en ungdomsvän som gjorts arbetslös av ett au-
tomatiserat system som utvecklats av den firma där ingenjör Björck
arbetar.46 Samtidskritiken kan också riktas mot den starka staten
och dess kontrollapparat som när en nitisk folkräknare anställer
husförhör i det Björckska hemmet.47 Tjänstemannen nöjer sig inte
med att förteckna bostadsstandard, familjemedlemmarnas ålder
och utbildning utan ställer snart också tämligen närgångna frågor
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om ingenjörens ekonomi, matvanor, hygien och allmänna livsfö-
ring. När han dessutom vill veta varför ingenjör Björck bara har två
barn och börjar kontrollera om han verkligen läst alla de böcker
han har i sin bokhylla, tycker Björck att det går för långt. Folkräk-
naren blir honom inte svaret skyldig: ”Staten kan aldrig överskrida
sin befogenhet. Staten fordrar ett uppriktigt svar.” Författarinnan
viker dock undan just när det börjar brännas. Episoden slutar med
att ingenjör Björck vaknar och inser att hembesöket bara varit en
dröm. Att staten kunde ge sina medborgare mardrömmar i familjen
Björcks lilla värld är ändå ett anmärkningsvärt faktum.

Möjligen var radion något roligare än vad jämret från de tidiga
åren ger vid handen. Den brant stigande kurvan över licensinneha-
vare tyder hur som helst på framgång för strategin, att med lättlyss-
nade program locka den breda publiken. Det faktiska utbudet visar

Trenne glädjespridare i en paus
under repetitionerna av Kabaré
Kanariefågeln (1942). Från vänster
Sven-Olof Sandberg, John Botvid
och Thor Modéen.
foto: SVT Bild
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också med all önskvärd tydlighet att Radiotjänst inte dominerades
helt av de nitiska folkbildarna och allvarliga magistrarna. Det ”lät-
tare godset” – populärmusiken, folklustspelet, humoresken, kaba-
rén m.m. – upptog en betydande del av programtiden och en lång
rad av tidens mest populära underhållningsartister blev välbekanta
röster för lyssnarna. Lördagskvällarna var underhållningskvällar
då familjen samlades kring radioapparaten för att roas av Ludde,
Abram, ”Björckarna” och alla de andra. Stämningen kunde höjas
ytterligare av Sten Bergmans eller Sven Hedins reserapporter från
exotiska miljöer och aftonen avslutas med modern dansmusik från
något av Stockholms nöjespalats.

Sammanfattningsvis framstår radions första femton år som en
period av framgång och dynamisk utveckling där den tekniska lek-
saken förvandlades till institution och där de egenproducerade,
mer eller mindre ”radiomässiga”, programmen växte fram vid si-
dan av transmitteringarna. Publiken tog den till sitt hjärta. Antalet
radiolicenser uppgick vid 1930-talets slut till drygt 1,3 miljoner och
Sverige var därmed ett av Europas licenstätaste länder. 1925 sände
Radiotjänst i genomsitt ett par timmar per dag. 1939 hade program-
tiden ökat till genomsnittligt nästan elva timmar. Den gav därmed
utrymme för en bred och sammansatt programrepertoar med ännu
bestående huvuddrag: musik i många skiftande former, radiotea-
tern/hörspelet, featuren, de litterära uppläsningarna, kulturbevak-
ningen, föredragen, underhållningsserierna, frågetävlingarna m.m.
Det mesta som hänt under senare epoker kan ses som smärre modi-
fieringar av ett grundmönster som etablerades under de tidiga åren.

Världspolitiken tvingade dock fram en kursändring. Krigsut-
brottet 1939 ställde radion inför nya uppgifter, där den andliga värn-
tjänsten var viktigare än formspråkets och programrepertoarens
fortsatta utveckling. Krigsåren innebar samling kring nationella
värden, fortsatt stor återhållsamhet och försiktighet beträffande
samhälleliga och ideologiska frågor. Den kan uppfattas som en peri-
od av stagnation och som en parentes i programpolitikens historia,
men visar också programmakarnas förmåga att snabbt stämma om
sina instrument i nya tonlägen.
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”I en mörk och en
brydsam tid”

Det var nyårsafton den första krigsvintern 1939, fyra månader efter
Tysklands invasion av Polen och drygt en månad efter Sovjetunio-
nens luftanfall mot Finland. Utrikesminister Christian Günther,
som var radions nyårstalare, hade givetvis en del att säga om den ut-
rikespolitiska krisen men uppehöll sig främst vid den egna natio-
nens läge. Hur djupt vi än känna med vårt blödande broderfolk,
menade Günther, ”så är det dock Sveriges öde som i denna stund
upptar våra tankar. [...] I denna nyårsnatt lova vi svenskar varandra
att hålla samman för att värna om det som är vårt och skall förbli
vårt.”1 Günthers appeller kan tjäna som exempel på en av radions
uppgifter under krigsåren, den att vara en förbindelselänk mellan
statsmakt och befolkning.2 Regeringen använde radion för att infor-
mera och mana till försiktighet och den nyttjades flitigt av företrä-
dare för allehanda kristidskommissioner och kontrollorgan. Stats-
makterna hade all anledning att vara nöjda med Radiotjänsts insat-
ser. Den radioutredning som arbetade under krigsåren och lade
fram sina resultat 1946, framhöll att radion var ”det bästa redskap
en statsledning kan önska, då den vill nå medborgarna med medde-
landen eller uppmaningar”.3 Krigsradion kunde tidvis låta som en
statsradio och censuringripanden var aldrig påkallade. Att mediets
yttrandefrihet var begränsad visste radioledningen sedan tidigare
och att den med hänsyn till tidens krav måste kringskäras ytterliga-
re togs för givet. ”Det är helt enkelt ett uttryck för lojalitet mot lan-
dets intressen sådana dessa i en demokratisk stat är representerade
av den ansvariga regeringen”, förklarade radiochefen Dymling un-
der det första krigsåret.4 Kontakterna mellan Radiotjänst och Sta-
tens Informationsstyrelse (SIS), det ”propagandaministerium” som
inrättades 1940 och stod under Utrikesdepartementets överinseen-
de, var också täta.5 Till dess huvuduppgifter hörde att befrämja na-
tionell självkänsla, sammanhållning och försvarsvilja. Radion var
en av dess främsta hjälpare.

Radioprogrammen nyårsnatten 1939 slutade nu inte med utri-
kesministerns tal. Efter det följde en stråkkvartett av Wilhelm
Stenhammar och så traditionsenligt Tennysons Nyårsklockorna från
Skansen. Nyårsfirandet gick vidare efter tolvslaget med ett uppläs-
ningsprogram, Nordiska skalder hälsar det nya året, där Sverige repre-
senterades av Gunnar Mascoll Silfverstolpe och hans nyskrivna
dikt Östanhavs.

Bruket att låta någon av nationens
mer prominenta personer hålla tal
vid årsskiftet fortlevde under
krigsåren. 1939 gick uppdraget till
Christian Günther, utrikes-
minister i den nybildade
samlingsregeringen.
foto: Sören Hoffman/SVT Bild
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Mascoll Silfverstolpes dikt exemplifierar en annan av radions
uppgifter, att ge röst åt den folkmajoritet som upprördes av krigets
våldsvälde och engagerade sig i grannländernas öden.6 Mellan
Günthers tal och Mascoll Silfverstolpes dikt finns en latent kon-
flikt. Mot utrikesministerns vädjan om nationell samling och upp-
slutning kring regeringens neutralitetspolitik står skaldens erinran
om den nordiska gemenskapen och hans förtäckta maning om stöd
för grannlandet. I detta liksom i otaliga andra fall försökte radion
vara flera herrars tjänare. Den fick balansera och kompromissa och
ställdes ofta inför besvärliga avgöranden.7 ”Även vi i Radiotjänst
kunna ha varma hjärtan”, framhöll Dymling på senhösten 1939 då
Finlandsfrågan stod högt på dagordningen, ”men det är vår skyl-
dighet att samtidigt hålla huvudet kallt.”8

Krigsutbrottet ställde alltså radion inför nya uppgifter och dess
programutbud kom, som vi strax skall se, att i hög grad påverkas av
den utrikespolitiska hotbilden och den inre beredskapen. Det finns
emellertid skäl att också betona en till synes motsatt sida av verk-
samheten, nämligen radions uttalade vilja att ”hålla den gamla kur-
sen” för att därmed framstå som en garant för stabilitet och norma-
litet.9 En rad av de programformer som etablerats under mellan-
krigstiden – Familjen Björck, Optimisten och Pessimisten, Dagens dikt,
Grammofontimmen m.fl. – fortsatte att sändas på regelbundna tider.
Radions rutiner erbjöd en form av trygghet när mycket annat ver-
kade ovant, hotfullt och skrämmande.

Att världen stod i brand undgick ändå ingen radiolyssnare och
knappast heller Radiotjänsts ambition att vara en del av det andliga
försvaret. I detta ingick uppgiften att vidmakthålla motståndsvil-
jan och att under svåra år erbjuda ”lindring och glädje, tröst och
uppmuntran”.10 Att hålla nationen enad, hävda demokratins och
humanismens värden var strävanden som underströks i andra sam-
manhang. De estetiskt inriktade programsektorerna tog på sig upp-
giften att, som Pontus Bohman skriver om Dagens dikt, ”ge ett mera
känslomässigt uttryck för de reaktioner, som nyheterna utifrån
framkallade”.11 Som Bohman framhöll kunde vissa lyriska texter,
tillkomna under helt andra omständigheter, under kriget få en ny
och mättad innebörd. Bohman pekar därmed ut ett grundläggande
tolkningsproblem med giltighet för stora delar av programutbudet.
Ord, fraser och formuleringar kunde av tidsläget få undermeningar
eller bibetydelser, som lätt går en sentida granskare förbi.

Nordismen
En del av beredskapsuppgiften var alltså att ge röst åt radiolyssnar-
nas medkänsla med krigets offer och deras indignation över stor-
makternas brutala erövringspolitik. Mascoll Silfverstolpes ovan ci-
terade dikt är ett bland många uttryck för den starka profinska opi-

Optimisten och Pessimisten fortsatte
under de första krigsåren för att
upphöra hösten 1942. Serien hade
då sänts i mer än etthundra
avsnitt.

Hotet – som förr – är oss nära;
ingen oss fordom betvang.
Frihet, vår nordiska ära,
tala i klockornas klang!

Östanhavs tiger dock
kyrktornens mörka malm.
Gömda och flock vid flock
sjunga soldater en psalm.

Hetare sång än denna
steg ej mot stjärnornas bloss.
Så kan sin tro bekänna
Finland, som kämpar för oss!

Syskon, se natten är stor,
tecknet på natthimlen hårt.
Värnande det som är vårt
står nu vår yngste bror.

Bort mot hans frostiga mosse
tankarna gå från en värld:
Benjamin, fältklädde gosse,
välsignad vare din färd!

Gunnar Mascoll Silfverstolpe

Östanhavs
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nion som utvecklades under vinterkriget 1939–40 och som också
fick ansenligt utrymme i programverksamheten. Regeringspoliti-
ken möjliggjorde i detta fall en öppenhet som längre fram, då de
andra nordiska grannländerna drabbades av kriget, var otänkbar.
Efter Sovjetunionens anfall förklarade sig Sverige som ”icke krigfö-
rande” men avstod från att utfärda någon neutralitetsförklaring
och klargjorde i flera sammanhang sin mening om det sovjetiska
angreppet. I remissdebatten i januari 1940 framhöll statsministern
att den nordiska samhörigheten påverkades djupt av att ”det är ett
av Nordens folk som våldföres och som hotas med att tvingas ut ur
den nordiska gemenskap, som det valt såsom sitt större livsrum”.12

Radiotjänst kunde givetvis inte öppet ta ställning i konflikten men
hade ändå möjligheten att manifestera sin solidaritet genom att ge
stort utrymme för program om och med finsk musik, litteratur, his-
toria m.m., för utsändningar från solidaritetsevenemang och väd-
janden om humanitärt stöd till landets hårt drabbade befolkning.
Radion ägnade Finland en uppmärksamhet som aldrig tidigare
men gjorde därför inte alla nöjda.13 När Radiotjänst kritiserades för
passivitet kunde dock Dymling tillbakavisa anklagelserna med
hjälp av en diger lista över program med ”Finlandsmotiv”. För hös-
ten 1939 upptog den bl.a. tjugofem uppläsningar av finlandssvensk
eller finsk lyrik i Dagens dikt, ett fyrtiotal inslag från Föredragsav-
delningen och cirka dussinet större musikprogram med finska ton-
sättare.14

Propaganda gör gärna bruk av nationalidoler.15 Som sådan kom
skalden Johan Ludvig Runeberg till flitig användning i de olika
Finlandsrörelsernas agitation och nyttjades också av radion. Hans
symbolvärde anas redan i ett styrelsebeslut på hösten 1939. Radio-
tjänst hade tidigare under året till Skolöverstyrelsen översänt ett
förslag angående säsongens skolradiosändningar och fått det i retur
med ett påpekande ”under hand”, att de borde kompletteras med ett
program om den finske nationalskalden.16 Radioledningen efter-
kom denna begäran och Runeberg figurerade under de följande
åren i en rad sammanhang, däribland i Dagens dikt och i propagan-
dan för olika humanitära hjälpinsatser. Runebergsdagen i februari
1940 firades med extra kraft på många håll i landet och radion läm-
nade sitt bidrag i form av föredrag, ett urval av Sibelius’ Runebergs-
sånger och en uppläsning ur Fänrik Ståls sägner. På våren 1940 sän-
des en föredragsserie om skalden och vid samma tid ett krönikespel
om Döbeln vid Jutas. Tonsättningar av Runebergsdikter var åter-
kommande inslag i radions romansprogram.17

Att på detta sätt placera Finland i blickpunkten var en sak, att
peka ut Sovjetunionen som fiende och angripare något helt annat
och betydligt mer äventyrligt. Uttalat antisovjetiska yttringar var
sällsynta men saknades inte helt. I en krönika över det gångna året
1939 ägnade Karl Ragnar Gierow stort utrymme åt utrikesminister
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Molotovs utfall mot Finlands förmenta aggressionspolitik och hans
försäkringar om Sovjetunionens fredsvilja, ord som drygt en månad
efter luftanfallet på Helsingfors i högre grad än tidigare framstod
som skrupelfria propagandafraser.18 Enligt Gierows egna minnes-
bilder ackompanjerades läsningen av Molotov-telegrammen av dis-
harmonisk och ”fullkomligt djävulsk musik”. Det var, framhåller
Gierow, ett sätt att tala om vad man tänkte utan att kränka saklig-
hetsprincipen.19 Opartiskt kunde det däremot knappast kallas.
Gierows sovjetkritiska hållning kom också till uttryck i en av de
dikter som ingick i programmet. Den tappra finska försvarsmakten
är Nordens värn, menar Gierow,

när mitt i de fridsälla talen
de pansrade trojkorna kommo i sträck
och överskred vår Systerbäck
på sin väg mot Torneådalen.

Gierow antyder alltså att den finska armén hejdat ett angrepp
som riktades mot svenskt territorium eller åtminstone mot ett
svenskt gränsområde. Det var frispråkighet av ett ovanligt slag och
ingen skulle väl ha blivit förvånad om protester influtit från den
sovjetiska legationen.

Finlands sak var alltså i hög grad också Radiotjänsts medan
sympatiyttringarna för Danmark och Norge, efter den tyska ocku-
pationen i april 1940, blev betydligt mer lågmälda.20 Radion torde
därvidlag inte avvikit från det allmänna opinionsmönstret eller
den officiella försiktighets- och eftergiftspolitiken. Den tyska fram-
ryckningen gjorde krigshotet mot Sverige mer påtagligt än tidigare.
De aktivistiska tongångar som ackompanjerat Finlands vinterkrig
klingade bort och ersattes av en ängslig bävan för framtiden och oro
för Sveriges möjligheter att hålla sig utanför striderna. Samtidigt
var det angeläget att inte ge upp den nordiska linje som sedan länge
satt sin prägel på programverksamheten. Viljan att hålla den vid liv
märktes kanske tydligast på musikområdet. Radiotjänst arrangera-
de sålunda hösten 1941 sina egna månadskonserter som ersättning
för ”de nordiska konserter, som tidigare utgjort ett betydelsefullt
led i samarbetet mellan de nordiska ländernas radioföretag”.21 Sep-
tember ägnades norsk, oktober dansk, november finsk och decem-
ber svensk musik.

Den nordiska profilen blev tydligare markerad längre fram un-
der kriget och kom då till uttryck i föreläsningsserier som Nordiska
gestalter och Nordens frihetsarv samt en svit krönikespel, Nordisk dikt
och gärning, ägnad stormän ur de nordiska ländernas historia.23

Nordisk skönlitteratur presenterades i separatprogram eller pro-
gramserier som Moderna danska och norska berättare, Danmark genem
Tiderne och Fra Nordkap til Lindesnes.24 Särskilt Danmark var väl re-
presenterat i Radioteaterns repertoar, i några fall med stycken som
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spelades på originalspråk och inscensattes av danska gästregissörer.
På detta område kom diktarprästen Kaj Munk att uppbära en

symbolfunktion som liknar Runebergs. Munks dramatik förekom
flitigt på spellistorna under hela kriget och lyftes fram ytterligare
genom Radioteaterns huvudserie 1942–43, som upptog ett halvdus-
sin av hans verk. Munk var representerad också i den följande sä-
songens huvudserie med den symboliskt klingande rubriken Frihe-
tens drama. När Munk avrättades av ockupationsmakten i januari
1944 gav det osökt anledning till markeringar och sympatiyttringar.
I Dagens eko kommenterades hans död med minnesord och diktläs-
ning. Till Dagens dikt samma dag valde Pontus Bohman ett stycke
av Pär Lagerkvist, enligt programmakarens egen uppgift tänkt som
en ”lyrisk kommentar” till dådet.25

Det tidigare livliga programutbytet mellan de nordiska länder-
na begränsades självfallet efter krigsutbrottet. Förbindelserna med
Finland fungerade relativt väl under hela perioden och med Dan-
mark i mer begränsad omfattning fram till undantagstillståndet
sommaren 1943. Överföringarna från och till Norge upphörde där-
emot i stort sett redan i april 1940.26 Med Danmark och Finland
ägde dessutom ett visst artistutbyte rum, vilket innebar att svenska
musiker, dirigenter och sångare framträdde i finsk och dansk radio
och artister från dessa länder medverkade i Radiotjänsts sändning-
ar. Tilläggas kan att samarbete också förekom med Tyskland åren
1940–42, både i form av radioöverföringar och artistutbyte. Sist-
nämnda år framträdde sålunda ett dussintal svenska artister, där-
ibland Sixten Eckerberg och Sven-Olof Sandberg, i tysk radio me-
dan Radiotjänst gästades av ett stort antal tyska.27 Som eftergiftspo-
litik låg dessa arrangemang i linje med regeringens hållning och
passerade utan alltför högljudda protester.

Svenskheten
Radion var alltså försiktigt nordisk men oreserverat svensk. I sitt
nyårstal 1939 hade utrikesminister Günther manat sina landsmän
att ”värna om det som är vårt” och han kunde knappast önska sig
ett kraftigare gensvar än det han fick av Radiotjänst. Inriktningen
markerades med all önskvärd tydlighet i Dymlings presentation av
programverksamheten på hösten 1941. ”Så som endast sällan i vår
historia känner vi svenskar oss i denna tid såsom ett folk”, framhöll
Dymling och fortsatte:

Vi har ett behov av att göra klart för oss vad Sverige betyder för var
och en av oss, andligt och materiellt. Denna fortgående nationella
självbesinning, som började vid jultiden 1939 har därför helt natur-
ligt blivit ett väsentligt om också inte alltid uttalat ledmotiv i ra-
dioprogrammen, både de som varit och de som kommer. Det är ett

Författaren Kaj Munk, symbol för
det danska motståndet mot
ockupationsmakten och 1944
mördad på order av Gestapo, fick
stort utrymme i den svenska
beredskapsradion.
foto: Pressens Bild

Fredlös dömdes han av mänskor,
och hans själ fick frid.
Höjde sig på starka vingar
över rum och tid.
Genius, från jordiskt renad,
ryckt ur tiden loss,
mänskotanke som blev stenad,
vaka över oss!

Pär Lagerkvist

Ur samlingen Genius (1937)
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tema med många variationer – svensk rättsordning, svensk konst,
svenska gestalter, svenska naturtillgångar, svensk historia kommer
att få sin belysning ur olika synpunkter och på skilda vägar.28

Fokuseringen på de nationella värdena var en viktig del av den
andliga beredskapen samtidigt som den anslöt till en etablerad tra-
dition. Radion hade alltsedan starten fungerat som en nationell in-
stitution men krigsåren gav uppgiften ökad prioritet. Katalogen
över programtitlar som bar fram denna generalinventering av
svenskhet kan göras lång och ur Föredragsavdelningens utbud ex-
empelvis uppta martialiskt inriktade serier som Vårt totalförsvar
(1941), Svenska soldater (1942) och Våra vapen (1943), historiskt-geo-
grafiska som Svenska städer och Svenska öar eller kulturhistoriska
som Ur den svenska smakens historia (1941–43), Bilder ur den svenska
konstens hävder (1943) och Svenska sägner (1943).29 Från Teateravdel-
ningen kom sviter av historiska krönikespel som Svenskar (1941–42),
Svenska kvinnogestalter (1940–41) och Svenska äventyr (1942–43).30 En
av periodens mest ambitiösa folkbildningsinsatser var lyssnar-
gruppsserien Vår stämma (1942), ägnad lyriska klassiker från Bell-
man till Fröding.31 Värnet om ”modersmålets rätta bruk” sköttes av
serien God svenska (1943–44) medan det moderna Sveriges historia
behandlades i en brett upplagd föredragsserie med rubriken Från
representationsreformen till samlingsregeringen (1940–41).

Liknande iakttagelser kan göras beträffande musiken. Av de
närmare 5 000 orkesterverk som spelades i radio under åren 1940–
45 var ca en tredjedel svenska och under samma tid gavs omkring
200 konserter med enbart svensk musik.32 Utbudet dominerades av
namn ur den folkkära nationalromantiska generationen med Wil-
helm Peterson-Berger och Hugo Alfvén i spetsen. Deras ställning i
den inhemska musikhistorien markerades ytterligare genom serien
Svenska symfoniker. Från Roman till Alfvén.33 Samtidigt ökade ut-

Radiotjänsts nyårskabaré 1941 gick i nordismens
tecken och hade rubriken Norden är vårt foster-
land.22 Programmet har inte bevarats med undan-
tag för Karl Ragnar Gierows dikt Svar på ett brev
från Norge:

Mot solnedgången vätta dina fjordar,
ditt rike halvt på språng i havet stannar.
Det blev så långt emellan våra gårdar,
men våra hjärtan äro nära grannar.

”Norden är vårt fosterland”

Klipp av förbindelsen, som än förmedlar
enstaka rop från vän till vän i nöden!
Än har min tanke fria orlovssedlar
och flyger tyst sin väg mot aftonglöden.
[…]

Midvintervakan och den långa kvällen
ha vi två delat och vårt hörn av jorden.
Allt trängre sol går utför fjällen.
Allt längre natt slår armarna om Norden.

Kaj Munks Han sitter vid smältdegeln
gavs av Radioteatern på våren 1943
med Karin Kavli i en av rollerna.
foto: Bertil Danielsson/

SVT Bild



92
r adi o

rymmet för moderna svenska tonsättare och samtida svensk musik.
Till periodens mest spelade svenska tonsättare hörde Hilding Ro-
senberg och Lars-Erik Larsson, av vilka den senare faktiskt ett år
placerade sig före både Peterson-Berger och Alfvén.34 Till Rosen-
bergs och Larssons musikaliska beredskapsinsatser skall vi strax
återkomma.

Hjalmar Gullberg och den inre fronten
Att uppmärksamma dominerande teman i program och program-
serier kan vara ett sätt att försöka fånga utbudets karakteristika. Ett
annat är att rikta uppmärksamheten mot några av företagets med-
arbetare och deras bidrag till beredskapstjänsten. I de närmast föl-
jande avsnitten skall två tongivande personligheter från två olika
programavdelningar – Hjalmar Gullberg från Teater- och Karl
Ragnar Gierow från Föredragsavdelningen – stå i centrum. En
smula ljus kommer därmed också att falla över två av deras främsta
samarbetspartner, de nyss nämnda tonsättarna Hilding Rosenberg
och Lars-Erik Larsson.

I en intervju på våren 1940 karakteriserade Gullberg radion som
”kris- och krigsinstrumentet för den inre fronten mer än något an-
nat”.35 Som teaterchef hade han alla förutsättningar att bruka mediets
möjligheter och frågan är då hur Radioteaterns profil såg ut under
krigsåren? Av skäl som ovan antytts är svaret inte helt lätt att ge. I
sin bok om Gullberg har Lundaprofessorn Carl Fehrman hävdat,
att Radioteatern kännetecknades av en ”mycket medveten antinazis-
tisk tendens och mycket konsekvent motståndsvilja”.36 Påståendet
kan verka förbluffande mot bakgrund av vad vi vet om programbo-
lagets politiska återhållsamhet och det kan heller knappast under-
byggas med hänvisning till repertoarlistornas föga kontroversiella
blandning av klassiker, vardagskomedier och underhållningsstyck-
en. Tiden krävde vaksamhet och Radioteatern torde, liksom alla
andra programavdelningar, ha manövrerat ytterst försiktigt bland
politikens blindskär. Fehrmans karakteristik bör nog uppfattas som
en subjektiv sanning och ett uttryck för den speciella lyhördhet
som föddes ur tidssituationen. Även mycket allmänna anspelningar
på begrepp som frihet, rättvisa, humanitet etc. kunde uppfattas som
kommentarer till och inlägg i den dagspolitiska debatten. Regissö-
ren Henrik Dyfverman har i en annan minnesbild betonat Radio-
teaterns förmåga att arbeta med det antydda och underförstådda
som uttrycksmedel och dess förmåga att lyfta fram tidstypiska ”un-
dertexter”. Som ett bland många möjliga exempel kan man peka på
Sofokles’ Antigone, framförd av Radioteatern 1939. Den antika trage-
dins konflikt mellan titelgestalten och tyrannen Kreon kunde lätt
höjas över sitt historiskt-mytiska sammanhang och ges en både all-
mänmänsklig och aktuell syftning. Det erbjöd inga svårigheter att i

Hjalmar Gullberg, beredskaps-
diktare och 1936–50 chef för
radions teateravdelning. 1940
valdes han in i Svenska Akademien.
foto: Sören Hoffman/SVT Bild
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samtiden finna motsvarigheter till envåldshärskaren Kreon och
knappast heller till Antigone som utmanar makten i humanitetens
och kärlekens namn. Ett annat näraliggande exempel är P. B. Shel-
leys Den befriade Prometeus, som i Anders Österlings nyöversättning
gavs på nyårsdagen 1942 och gestaltar en liknande motståndskamp,
här mot en våldsregim som anförs av överguden Jupiter. Dyfver-
man pekar på ytterligare en för eftervärlden svårfångad aspekt av
Radioteaterns värntjänst, nämligen ambitionen att i de propagandis-
tiska förenklingarnas tid fortsätta att ge plats för komplikationer,
för sammansatta känslor och för den stora västerländska idétradi-
tionen.37 Att Radioteatern under krigsåren med särskild emfas hylla-
de demokratiska och allmänt humanistiska ideal är obestridligt.
Det var ingalunda någon oviktig handling och kunde med skäl
uppfattas som försvar för hotade värden. Motståndsviljan fanns sä-
kert där, problemet är att fixera dess uttryck och förstå receptionens
mekanismer.

Radioteatern gjorde också sitt för de nationella värdena. Tre av
dess huvudserier under krigsåren ägnades svenska dramatiker –
Hjalmar Bergman (1939/40), Tor Hedberg (1941/42) och Sigfrid
Siwertz (1944/45). Att serien med Kaj Munks dramatik, under sä-
songen 1942/43, hade sitt politiska symbolvärde har vi redan kun-
nat konstatera. Den kan likafullt knappast kallas djärv eller origi-
nell. Munk ägnades stor uppmärksamhet av teaterlivet utanför ra-
dion och flertalet av hans pjäser hade spelats på landets större sce-
ner innan de omsider nådde radiolyssnarna. Detsamma kan sägas
om serien Frihetens drama, ofta anförd som det främsta exemplet på
Radioteaterns envetna motståndskamp. Den sändes 1943/44, alltså
vid en tidpunkt då den tyska segermaskinen kört fast vid El Ala-
mein och Stalingrad.38 Serien mottogs överlag positivt samtidigt
som Radiotjänst klandrades för att som vanligt handla i elfte tim-
men. ”Bättre sent än aldrig”, skrev Svenska Dagbladet i samband
med seriestarten och tillade att sanningen ”skulle haft större ver-
kan för några år sen”.39 Andra reaktioner vittnade om en viss leda
vid Radioteaterns abstrakt formulerade hyllningar till frihet och
demokrati och att beredskapslitteraturens högstämda tonläge nu
började klinga en smula ihåligt.40

Chefskapet för Radioteatern var en del av Gullbergs beredskaps-
gärning men han lät också sin skaparkraft komma till mer direkta
uttryck i programverksamheten. 1942 gav han ut diktsamlingen
Fem kornbröd och två fiskar, som blev en stor publik framgång och är
ett i flera avseenden typiskt uttryck för beredskapslitteraturens
anda och stämningar. Verket tillhör självfallet litteratur- men i hög
grad även radiohistorien. Flera av samlingens sviter kom nämligen
till bruk i olika radioprogram och ett par av dem nådde lyssnarna
före läsarna. Dit hör Röster från Skansen, som i samarbete med Lars-
Erik Larsson transformerades till en lyrisk-musikalisk svit och

Hjalmar Bergmans dramatik,
1939/40

Eugene O’Neills dramatik,
1940/41

Tor Hedbergs dramatik,
1941/42

Kaj Munks dramatik, 1942/43
Frihetens drama, 1943/44
Sigfrid Siwertz’ dramatik, 1944/45
Berömda nordiska dramatiker,

1945/46

Henrik Dyfverman var
skådespelare på Gösta Ekmans
Vasateatern och turnerade med
olika sällskap innan han anställdes
som hallåman på 1930-talet. Han
gjorde program om film och var
flitigt engagerad som uppläsare och
regissör vid Radioteatern.
foto: Bertil Danielsson/

SVT Bild

Radioteaterns huvudserier
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En av Albrecht Dürers
bibliska bilder användes
som illustration när
programtidningen Röster i
radio annonserade
Rosenbergs och Gullbergs
oratorium Johannes
uppenbarelse.
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sändes hösten 1941. Tematiskt ansluter den sig väl till krigsårens na-
tionella linje och avrundas med en tidstypisk kärleksförklaring till
”hemmets jord”.41 Snarlik karaktär har Hymn till ett evakuerat Natio-
nalmuseum, textunderlaget till en kantat av Hilding Rosenberg, som
sändes sommaren 1943. Gullberg utgick här från några av museets
mest kända verk, vid denna tid bortförda till en säkrare plats, och
tecknar en bild av fördriven skönhet. Nationalmuseets kulturskat-
ter är liksom människan i krigets Europa på flykt undan förstörel-
sen.42

En mer framskjuten plats i radiohistorien förtjänar Uppenbarel-
seboken i skyddsrummet, en serie koraltexter som Gullberg på Hil-
ding Rosenbergs uppmaning skrev för dennes Symfoni nr 4. Under
medverkan av Stockholms radioorkester, Radiokören och med An-
ders de Wahl som recitatör uruppfördes verket i radio i december
1940 med titeln Johannes uppenbarelse.43 Kantaten markerar kulmen
på ett mångårigt samarbete mellan Gullberg och Rosenberg, vilket
tidigare avsatt resultat som Den heliga natten (1936) och Huvudskalle-
plats (1938). Båda dessa oratorier återkom regelbundet och under
många år i radions sändningar på julafton respektive långfredag
och kan räknas till den tidiga radiohistoriens kanoniska verk. De
fortsatta kontakterna mellan Gullberg och Rosenberg stimulerades
av en gemensam uppfattning om konstens mest näraliggande upp-
gifter. För både diktaren och tonsättaren var det andliga beredskaps-
arbetet en oavvislig plikt.44

Johannes uppenbarelse presenterades i programtidningen som
”höstens viktigaste musikprogram”, vilket knappast var överord.
Även eftervärlden har värderat det högt och betecknat det som ett
av Rosenbergs, och därmed också den moderna svenska tonkons-
tens, viktigaste verk.45 Symfonin är uppbyggd av åtta satser för orkes-
ter, två körer och recitativ. De olika partierna har mycket skiftande
karaktär och ger prov på tvära kast mellan skräckvisioner, andakts-
stämningar och trosvisst jubel. Verket kan också beskrivas som en
syntes av musikformer som Rosenberg tidigare odlat – symfonin,
oratoriet och passionen – samtidigt som det anpassats till radiome-
diet. Recitativen och körerna bygger på texter från Uppenbarelsebo-
ken medan Gullbergs koraler ger ett samtida perspektiv på de bib-
liska undergångsvisionerna. Hans dikter hör hemma i en klassisk
tradition samtidigt som de innehåller en mängd allusioner på tids-
händelserna. De tecknar en mörk bild av mänsklighetens tillstånd
men ger också utrymme för en paradoxal tro på att Vilddjuret kan
besegras och att den stora världsbranden markerar inledningen till
ett nytt fridsrike:

Men de heliga tro: den som dräper med svärd,
skall besegras och dräpas med svärd;
så är skrivet och sagt, så är domarens bud.
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Och de heliga tro, att all visdom är flärd
och de lämna sin lösning åt Gud.46

Johannes uppenbarelse skulle sammanfattningsvis kunna beskri-
vas som ett verk om vånda och förtröstan, där krigets blodiga dra-
ma – som så ofta i beredskapsdiktningen – ses i ett religiöst och me-
tafysiskt perspektiv. Det anspelar på tidshändelserna men tenderar
genom sitt abstrakta symbolspråk, sin bild av kampen mellan Ont
och Gott, att sudda ut de faktiska konflikterna. Rosenbergs och
Gullbergs politiska engagemang skall inte ifrågasättas, men det kan
kanske anmärkas att det låg närmare samlingsregeringens ”neutra-
listiska” linje än exempelvis Torgny Segerstedts och Ture Nermans
aktivistiska. Just därför lämpade det sig väl för radion.

Gullbergs kanske mest kända radioverk, kantaten Förklädd Gud
(1940) med musik av Lars-Erik Larsson, hör också till krigsåren
men saknar tydlig anknytning till tidsläget. Möjligen skulle dess
bukoliska romantik och drömmar om en bättre värld kunna kallas
en livsuppehållande lek på trots mot ondskan. Den hör därmed till
samma kategori som Rosenbergs symfoni nr 5, Örtagårdsmästaren,
uruppförd i radio på hösten 1944 och enligt tonsättaren avsedd som
en ”innerlighetens pendang” till skräckvisionerna i Johannes uppen-
barelse.47

Gierow och det som var värt att försvara
En av krigsradions mest nitiska textleverantörer var Karl Ragnar
Gierow. Han hade börjat sin radiobana redan 1929 och fortsatte un-
der 1930-talet som radiodramatiker, översättare, bearbetare, förelä-
sare m.m.48 Hans tidigare kommenterade krönikespel, 1914 in memo-
riam (ovan s. 56), var ett viktigt bidrag till radions formella förnyelse
och räknades säkert som en tung merit då han 1937 anställdes som
fast medarbetare på Föredragsavdelningen. Gierows flit under krigs-
åren imponerar och vi har redan kunnat notera några av dess resul-
tat. Om man förutom större verk räknar in repriser, några översätt-
ningar och uppläsningar i Dagens dikt kan Gierow noteras för mer
än åttio bidrag under perioden 1940–45, dvs. i genomsnitt något
mer än ett per månad.

Gierows arbeten för radion har mycket skiftande karaktär men
är nästan undantagslöst präglade av tillkomstsituationen. I likhet
med Gullberg var Gierow engagerad i den demokratiska mot-
ståndskampen och lät liksom radioteaterchefen sina texter komma
till bruk i flera olika sammanhang. Skådespelet Rovdjuret uruppför-
des sålunda på Dramaten våren 1941 och spelades några månader se-
nare av Radioteatern. Med sin bild av den förkroppsligade ondskan,
en varulv som hör hemma både i styckets vagt skisserade medeltid
och i samtidens Europa, kan också det uppfattas som ett typiskt be-

Hilding Rosenbergs karriär är
intimt förknippad med radion där
en rad av hans verk uruppförts. I
ett uttalande i Röster i radio 1940
redovisade han motiven för sitt
skapande: ”Är mörker omkring oss:
skapa ljus! Förlorar du tron på
människan: skapa ny tro! Är sorg
omkring dig: skapa glädje!”
foto: Jarl Ekenryd/SVT Bild

 ”Så sant vi äga ett fädernesland”
var ett av Karl Ragnar Gierows
bidrag till beredskapsradion. Att
det kostade pengar att försvara
landet påpekades av
programtidningen inför
sändningen 1941.
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redskapsverk och därtill som karakteristiskt för Gierows metod att
väva samman myt och samtida verklighet.49 Greppet återkommer i
diktsamlingen Vid askens rötter från 1940, där han med hjälp av Ed-
dans berättelse om Ragnarök ger en bild av den samtida världskata-
strofen.50 Utdrag ur samlingen presenterades i ett separatprogram
kort efter dess utgivning och flera av dess titlar kom till bruk i Da-
gens dikt. En av samlingens sviter, Väktarsånger, tonsattes av Lars-
Erik Larsson och framfördes i radio första gången i december
1940.51 Den aktuella syftningen bakom den lyriskt-musikaliska
svitens skildring av striden mellan asagudar och jättar var inte svår
att förstå. Att striden ledde till Ragnarök och gudarnas undergång
var något mer problematiskt. Men, som Gierow framhöll, myten
berättar att i den stora slutstriden slöt de bästa männen upp på gu-
darnas sida, inte för att de därmed var säkra på segern utan ”därför
att det är bättre för en man att falla på ljusets sida än att vinna på
mörkrets”.52

De båda senast nämnda verken tecknar i symbolisk form bilden
av en krigsdrabbad värld. Andra delar av Gierows produktion an-
sluter sig till krigsårens stora generalmönstring av svensk kultur-
historia. Dit hör programsviter om vikingatågen, den medeltida
balladen, Carl Michael Bellmans diktning m.m. och likartad in-
riktning har också hans rapsodier och krönikespel. Gierows mest
storslaget nationalistiska propagandastycke var fem fristående men
tematiskt sammanhängande program med titlarna Svensk skog, Sve-
riges vatten, Sveriges berg (I–II) och Svensk jord.53 Sviten behandlar
Sverige i det närvarande och förflutna. Med ett formspråk som an-
sluter till hans tidigare feature beskriver den landets näringar men
också dess myter och traditioner, idéarv och konstnärliga manifes-
tationer. Gierow växlar mellan å ena sidan nyktra beskrivningar av
naturtillgångar, industrier och kommunikationsleder, å den andra
lyriska bilder där bergen är landets rygg, vattnet dess ådernät och
vinden dess andedräkt. Beredskapsandan ligger implicit i Gierows
inventering av landets materiella och andliga tillgångar. Vid några
få tillfällen kommer den till mer direkta men fortfarande tämligen
lågmälda uttryck. Detta är det land ”som vi äger och bebor och som
vi också i fortsättningen ämnar äga och bebo”, heter det på ett ställe
och mycket mer militant blir Gierow sällan.54 Försvarsappellerna
kunde däremot draperas i mytisk förklädnad, så exempelvis i Sveri-
ges berg, där Gierow ännu en gång knyter an till de nordiska gudasa-
gorna, närmare bestämt till berättelsen om hur jätten Trym stal
Tors hammare och hur gudarna därmed stod vapenlösa mot Ut-
gårds hela jättehär. Fabeln varnar oss, menar Gierow, för att försjun-
ka i godtrogen vila och passiv förtröstan på rättfärdighet i en värld
där jättarna är nära. Om ”Sverige förlorar sin hammare, sitt smide,
sitt stål”, menar Gierow,

Det gäller att vara försiktig med
vad man säger i radio, påpekade
Föredragsavdelningens Karl
Ragnar Gierow, inte för att stor
frispråkighet skulle kasta Sverige
in i kriget men för att det kunde
försätta svenska diplomater och
politiker i pinsamma situationer
och göra dem benägna att minska
Radiotjänsts frihet.
foto: Sören Hoffman/SVT Bild
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så är också landets kraft stulen. Vi blir lika vanmäktiga som Tor,
när han fann sitt bälte tomt. Om någon Loke söver vår vaksamhet
och i vår vila utlämnar oss åt Utgårds jättemakter, så har vi förlo-
rat vår existens.55

Den lyhörde lyssnaren kunde i dessa uppfordrande formule-
ringar ana anspelningar på den svenska järnmalmsexporten till jät-
temakten Tyskland.

Ytterligare en sida av sin mångsidiga talang visade Gierow upp i
den radiogenre som kallades dialog, enklast definierad som en
mindre dramatisk scen om aktuella frågor (jfr ovan s. 46). Med ana-
lytisk skärpa och ofta överraskande berättargrepp behandlar
Gierows beredskapsdialoger begrepp, attityder och livshållningar
med påtaglig samtidsrelevans. En av dem, Ja, ja och nej, nej (1942),
handlar på ytplanet om en träta mellan två makar som söker en ny
bostad men inte kan komma överens om hur den skall vara beskaf-
fad. Förbindelsen mellan detta meningsutbyte och underrubriken,
”Ett program om anpassningsförmåga och motståndskraft”, kan
tyckas svårfunnen men bakom samtalet om byggnadsstilar och ar-
kitektoniska ideal finns problem av principiell räckvidd. På en all-
män nivå handlar det om olika attityder till förändring och förny-
else respektive hävd och tradition. På en annan och mer konkret
gäller diskussionen den politiska nyordningen i Neuropa och valet
mellan å ena sidan bekväm anpassning till det synbarligen ound-
vikliga, å den andra viljan att göra motstånd och att därmed försva-
ra det bestående. Ett annat exempel är ”Jag vill vara neutral, säger Fri-
da” (1942) där Gierow belyser neutralitetsbegreppet och dess möjliga
innebörder, ytterligare ett Chronschough och Trumperstråle (6.4.1942)
som tar upp frågan om den svenska nationalkaraktären och avsakna-
den av en svensk symbolgestalt av samma slag som Englands John
Bull eller Frankrikes Marianne. Det hör till genrens natur att de frå-
gor som formuleras sällan blir entydigt besvarade. I den sokratiska
dialogens anda låter Gierow olika uppfattningar brytas mot va-
randra och överlåter åt lyssnarna att dra sina egna slutsatser. Samti-
digt kan man nog hävda att den sida som talar för lugn, besinning
och respekt för traditionen reder sig bäst i ordstriderna.56

Detta är vad vi försvara heter ytterligare ett av Gierows många
program från krigsåren och rubriken sammanfattar en viktig del av
Gierows beredskapsinsatser.57 Poängen med många av hans program
var just att rikta uppmärksamheten mot Sveriges materiella och
andliga tillgångar, de värden som kriget hotade att ödelägga. Att
oupphörligen påminna om den nationella kulturens rikedomar var
ett sätt att hålla motståndsviljan vid liv. Det kunde också ske med
mytiskt inspirerade bilder av kampen mellan Ont och Gott eller
med inträngande analyser av krigstidens begreppsvärld.58

Karl Ragnar Gierow debuterade
som skald när han var 21 år och
kom sedan till Norstedts Förlag.
Han anställdes av Radiotjänst 1937
och var en av Föredragsavdelningens
flitigaste programmakare under
krigsåren.
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Upplysning och underhållning
Krigshotet och avspärrningen ställde krav på en ny typ av folkupp-
lysning och Radiotjänst levererade en strid ström av föredrag om
hur man bäst kunde förbereda sig för det som alla fruktade och
kunde inträffa. Föredragsavdelningen betonade emellertid också
behovet av att ”vidga perspektiven utöver ögonblickets ångestfulla
frågor ut mot de stora sammanhangen”. Avdelningen spred alltså
inte bara kunskap om luftskydd, hemvärn och folkförsörjning utan
satsade också på lyssnargruppsserier under samlingsrubriker som
Livets och dödens problem (1942) och Världsreligionernas kärnord
(1943–44). Vilka värden som stod på spel framgick också av serien
Arvet från Athen (1942–43), som behandlade de gamla grekernas liv
och leverne och därmed också en fråga som kriget gjort ”tragiskt
aktuell”. Just nu, heter det i ett av föredragen, ”är det lärorikt att
studera, hur den västerländska humanitetstanken har sina rötter i
det antika Grekland”.

Radiotjänst hade täta förbindelser med försvarsmakten vilket
gav upphov till en rad tidstypiska programformer.59 Ett av de mer
spektakulära inslagen var ”radiomajoren” Arvid Erikssons före-
drag, vilka för en tid gjorde honom till rikskändis. Radion vände sig
också till de värnpliktiga, i veckomagasin som Giv akt! – Lediga! och
önskeprogram som Någonstans i Sverige och Säg det i toner! 60 Radion
drev insamlingar i egen regi och gav kraftfullt understöd till and-
ras. Det började med Uppbåd på senhösten 1939, ett påkostat helaf-
tonsprogram med en mängd folkkära artister, och fortsatte med fle-
ra kampanjer för Finlands krigsdrabbade befolkning och inte
minst för statens försvarslån.61 Till det sistnämnda ändamålet lät
radioledningen – enligt protokollet ”i propagandasyfte” – beställa
ett verk som blev en enastående framgång både i och utanför radi-
on, Obligationsmarschen med text av Alf Henrikson, musik av Lars-
Erik Larsson och sång av Sven-Olof Sandberg.62 Till paret Henrik-
son & Larssons produktion från denna tid hör också ”beredskaps-
valsen” Det går över samt Hälsning över havet, avsedd för besätt-
ningarna på svenska handelsfartyg.63

Även andra musikformer kunde tjäna den andliga beredskapen.
”Svenska folket kan sjunga”, hävdade Röster i radio 1940 och upp-
manade radiopubliken att göra just detta, närmare bestämt att ta
aktiv del i de sångstunder som Radiotjänst började arrangera vid
denna tid.64 Programtidningen gav också klara besked om varför
man skulle sjunga: ”I svåra tider söker man sig till de andliga kraft-
källorna. Samfälld sång är kraft, ger styrka. Den enar, samlar.”

Också radions lätta musa var mobiliserad. Radioledningen be-
tonade ofta betydelsen av avkoppling i allvarstider och Yngve Hugo,
från 1942 Dymlings efterträdare som radiochef, fastslog en smula
barskt att rekreation var en ”medborgerlig skyldighet och en sam-

Vår folkförsörjning 1940–41 (16)
Från representationsreformen till

samlingsregeringen 1940–41 (12)
Vardagens psykologi 1940–41 (12)
Vi och våra barn 1941 (8)
Bonde i by och gård 1941 (6)
Vi och vårt arbete 1941–42 (10)
Vår stämma 1942 (8)
Livets och dödens problem 1942 (5)
Under knapphetens kalla stjärna

1942 (6)
Arvet från Athen 1942–43 (7)
Svensk industri på frammarsch

1943 (8)
Svenska sägner 1943 (6)
God svenska 1943–44 (11)
Världsreligionernas kärnord

1943–44 (12)
Den svenska skogen 1944–45 (9)
Lyriken och vi 1944–45 (8)

Lars-Erik Larsson anställdes 1937
som dirigent och tjänsteman på
Musikavdelningen. Under krigsåren
svarade han för en rad lyriskt-
musikaliska sviter och för
populärmusikaliska bidrag till
beredskapsandan som
Obligationsmarschen.
foto: Bertil Danielsson/

SVT Bild

Föredragsserier för

lyssnargrupper under

krigsåren  (jfr s. 33)
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hällsangelägenhet av största vikt”.65 Samtidigt var det ett känsligt
område. Världskrigets blodbad kunde få radiounderhållning att
framstå som hån och hädelser och det var viktigt att undvika allt-
för skärande kontraster mellan allvarstyngda nyhetskommunikéer
och uppsluppna radiotoner.66 ”Man kan icke”, heter det i program-
tidningen, ”omedelbart efter en T. T.-kommuniké om krigsförkla-
ring, bombfällning, torpedering och minsprängning sända schla-
gern ’Hurra, vad vi är bra’ eller ’Titta in i min lilla kajuta’. En viss
moderation skadar nog inte, allra helst nu, då ångestgreppet är som
hårdast.”67

Några nya underhållningsformer föddes under krigsåren, andra
redan etablerade modifierades så att de svarade mot tidens behov.
Den kära familjen Björck fick uppleva vedermödor i form av kaffe-
ransonering och luftskyddsövningar och slöt mangrant upp i den
inre fronten. Serien fick nu en mer uttalat didaktisk karaktär än ti-
digare och visade fram en mönsterfamilj där fru Karin stickade
strumpor till vinterkrigets frivilliga och barnen Ville och Greta äg-
nade sig åt frivilligt jordbruksarbete. Många avsnitt avslutades med
pappa Göstas känslofulla tirader om krigets ondska och fredens
välsignelser. Serien ställde gärna de krigsdrabbades lidanden i kon-
trast till beredskapssvenskarnas mer begränsade uppoffringar. Alice
Svensk beskriver exempelvis hur Ingas intellektuella make Evald

Ur Obligationsmarschen

Kom med från Lund och Bovallstrand
till Arvidsjaur och Härnösand
bland vårens gröna strån!
Och låt oss vandra hand i hand
i hela Sveriges långa land
och täcka statens lån.
Tiden som var
blev det överskott på.
Än finns det kvar
lite slantar från då –

Går du med efter obligationer?
Har du hört vilken ränta du får?
Vi ska skramla till många miljoner,
vi ska tömma vår spargris i år.

Text: Alf Henrikson
Musik:  Lars-Erik Larsson

Ulla Billquist – ”Sveriges Vera
Lynn” – gjorde sitt första
radioframträdande 1926 och slog
igenom som sångare i Cirkusrevyn
1929. Hennes kanske största
skivsuccé och beredskapsschlagern
framför andra var Min soldat med
text och musik av Nils Perne.
foto: Bertil Danielsson/

SVT Bild
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börjar skriva en dikt om det finska broderfolket. Den skulle handla
”om hjältarna därute under en isig måne och i köldens förlamande
grepp”, berättar Inga,

– han läste upp utkastet för mig – och det var så gripande, så jag
grät. Men så – när han skulle arbeta ut den – ja, då går värden och
drar in på värmen så att han fick sitta och skriva i – ja, det kan inte
ha varit mer än tretton–fjorton grader. Undra på om dikten inte
blev, vad den kunde ha blivit.68

En annan tidstypisk del av radions underhållningsutbud var
militärkabarén, ett utflöde av den livaktiga amatörteaterverksam-
heten på landets militärförläggningar, med sin storhetstid under de
första krigsåren.69 Att döma av det magra källmaterialet anslöt sig
arten väl till gängse kabaréformer och erbjöd en blandning av mo-
nologer, instrumentalnummer, sketcher och kupletter, allt med in-
riktning på militärlivets vedermödor och glädjeämnen. Tematiskt
anslöt sig militärkabaréerna väl till beredskapsandan medan tonlä-
get avvek från normen. Av tradition värnade radion om professio-
nalism och gav bara i sällsynta fall plats för amatörer på olika fält.
Här fick de dock för en tid höja sina stämmor och vädra sina drag-
spelsbälgar.

Början tycks ha skett med Briggen Albertina från Karlskrona

Även den lätta musan var
mobiliserad. 1942 kivades Elof
Ahrle med Douglas Håge i en
sketch med den passande titeln
I vapenrock.
foto: Sören Hoffman/SVT Bild
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kustartilleriregemente i december 1939.70 Stycket ville, som det he-
ter i en programpresentation, vara ”en budbärare om det goda hu-
mör, som trots de höstliga stormarna råder i skansar och logement,
och där allvar och beslutsamhet döljer sig under den skämtsamma
ytan”.71 Briggen Albertina erbjuder en stillsam drift med beredskaps-
livets vardagslunk och dess överdrivet nitiska befälspersoner. Sati-
ren är dock tämligen lågmäld och spänningarna mellan befäl och
bassar hinner knappast mer än antydas innan samhörigheten åter
betonas – om kriget kommer skall de kämpa som en man. Många
andra välkända beredskapsteman gör sig påminda. Sammanhåll-
ningen, den okuvliga försvarsviljan och blickarna bakåt mot natio-
nens ärorika förflutna återfinns i följande kabarékuplett, att sjungas
till melodin Ut i naturen:

När som våldet uti världen
vill regera fria härden,
vaknar svensken till besinning,
ej egen vinning
nej, en tvinning
av nationen. Den skall svetsas,
ej till anfall skall den hetsas
även om det läge som vi nu ha är spänt.
Krigets krutrök ha vi ofta känt,

1941 fick en god del av landets
manliga befolkning fira julen i fält
och radion gjorde vad den kunde
för att höja stämningen i
militärförläggningarna och
förmedla kontakter mellan
beredskapsvakten och de
hemmavarande. Sven Jerring var en
ofta anlitad programledare i
sådana sammanhang.
foto: Bertil Danielsson/

SVT Bild
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så det i våra knutar nästan bränt.
Vi gått i fält såsom förr,
vi vill försvara egen dörr.72

Det var inte stor poesi men ett uttryck för ”folkets röst” och
hade därmed sitt bruksvärde.

Beredskapsswing
Inom radions underhållningssektion skapades också motstånds-
fickor av annat slag.73 Den amerikanska underhållningsmusiken,
särskilt jazzen, behandlades i förkrigstidens musikdebatter främst
som en kulturfara och ännu en av dessa irriterande modeflugor från
USA. Likväl fick jazzen ett visst utrymme i programutbudet,
främst i form av överföringar från konserter av Sverigegästande
storstjärnor som Louis Armstrong (1933), Duke Ellington (1940 och
1944) och Paul Whiteman (1941). Den amerikanska musiken kunde
också höras i några av 1930-talets kabaréprogram, t.ex. i Höstfest på
Söder (1936) där söderkisen Loffe, gestaltad av Elof Ahrle, berättar
om sina triumfer på dansgolvet till toner av swingbandet The Får
Crazy Hotting Boys. Den amerikanska populärmusiken behöll sitt
grepp om den yngre publiken och tycks ha fått ett nytt symbolvär-
de under kriget, som antipod till det totalitära Tysklands discipli-
nerade marscher och som uttryck för en ledigare, lättsammare och
mänskligare livsstil. Jazzkritikern Ingmar Glanzelius har framhål-
lit ”beredskapsswingens” betydelse som ett slags ideologisk vatten-
delare och ställt ett USA-orienterat ”egensinne” mot Tysklands kol-
lektiva taktfasthet. I den svenska kulturmiljön kom intresset för
den amerikanska musiken att ingå i en ny ungdomskultur och där-
med signalera motstånd både mot Europas totalitära regimer och
mot vuxenvärldens hegemoniska anspråk. Kopplingen är befäst re-
dan i Vårat gäng, som började sändas 1939. Serien utspelar sig på Sö-
der och handlar om en grupp ungdomars klubbmöten i Blomqvists
vedbod, där de diskuterar nya musikstilar som Hot, Swing och Stajl
samt gör sig lustiga över vuxenvärldens okunnighet och inskränkta
livssyn. Det stora lyftet för Vårat gäng kom våren 1940 då klubben
gästades av den omstridda sångstjärnan Alice ”Babs” Nilsson, som
just haft sitt genombrott med långfilmen Swing it, magistern!. I sam-
band med detta celebra gästspel lanserades en ny signaturmelodi
som flätar samman Södermiljö, ungdomlighet och amerikanism:

Var finns grabbarna som kan
göra swing av ’Lossa sand’
Benny Goodmans överman?
Jo, i Vårat gäng.

Alice ”Babs” Nilssons stjärna steg
under 1940-talet då hon var
gästartist i ungdomsserien Vårat
gäng och medlem i Povel Ramels
Föreningen för flugighetens främjande,
där med smeknamnet Swingflugan.
foto: Sören Hoffman/SVT Bild



104
r adi o



105
” i  e n  m ö rk  o ch  e n  br yd s a m  t id ”

Vårat gäng för fram en motståndsanda som befinner sig
långt från militärkabaréernas hurtfriska storsvenskhet och be-
reder dessutom marken för den mer målmedvetna ungdoms-
satsning som hör efterkrigsradion till. Man måste dock kon-
statera att även denna rebelliska skara fick göra sin värntjänst.
Under rubriken Vårat gäng som fältartister dök den på senhös-
ten 1942 upp i välkänd beredskapsmiljö.

Propaganda eller inte?
Radion ägnar sig inte åt propaganda, hävdade Carl Anders
Dymling i en uppsats 1941.74 Termen kunde möjligen nyttjas
om agitationen för försvarslånen och kanske för vissa program
om hälsovård och nykterhet. Men i övrigt, menade han, bedri-
ver radion saklig upplysningsverksamhet och sprider kultur
och underhållning utan några som helst propagandaavsikter.
Samtidigt medgav Dymling beredvilligt att radion arbetade
för att stärka ”den inre fronten” och att den deltog ”i kampan-
jen för nationella värden”.75 Från en sentida utsiktspunkt före-
faller det alltså som om Dymling mer värjde sig mot ordet än
mot saken. Om man med propaganda menar en mer eller
mindre systematisk verksamhet med syfte att påverka männi-
skors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd rikt-
ning, så framstår krigsradion onekligen som en mäktig propa-
gandacentral.

Några av propagandans grundteman har uppmärksam-
mats i det föregående. Mest framträdande var otvivelaktigt na-
tionalismen, den nära nog ständigt pågående gestaltningen av
Sveriges ära, andliga rikedomar och stolta förflutna. Förkun-
nelsen handlade om Landet men också om Folket, om gemen-
skap och nationell samhörighet. Särskilt under krigs- och kris-
perioden har propagandan en benägenhet att avskärma ge-
menskapen utåt, skriver Leif Furhammar med syftning på
spelfilmen, ”att dra upp gränserna mot de andra [...] som hotar
gemenskapen – och samtidigt ökar vår känsla av samhörighet
därinnanför”.76 Iakttagelsen är giltig även för radion. Gränsen
kunde tidvis vidgas så att den även innefattade de nordiska
grannländerna men när krigshotet skärptes drog den sig sam-
man kring de nationella skyddsobjekten. Gränsdragningen
har samtidigt en annan, icke-geografisk dimension. Den natio-
nella propagandan underströk gärna Sveriges hemvist i en väs-
terländsk värdegemenskap, som överskred alla mer eller
mindre tillfälliga nationsgränser och hyllade begrepp som fri-
het, demokrati och humanism. Den blågula fanan skulle för-
svaras men även arvet från antiken.

Radion gav en tämligen tydlig bild av de goda krafterna i

Radio

Var skall jag stanna?– Vem vill ni tro
av alla röster som skrika?
Det är hundra streck på min radio
och alla strecken är lika.
Vad vill ni ha för er själ idag:
rapport, konsert eller föredrag?
[…]
Det är Tyskland, tror jag, där spelas mest,
men även England har toner.
Vem spelar säkrast? – Vem spelar bäst
av alla stolta nationer?
Nu skriker någon igen. – Vi går
förbi, det är bäst när man inte förstår.

Var är din lykta, var är din ring?
– Här är din aladdinlåda,
som lyfter dej ut all världen kring
att mänskans storhet beskåda.
Så kommer plötsligt en störning vid,
men – varsågod: vi tar in Madrid.

Ett mänskoverk! – så orimligt allt.
Hör: fjorton städer förstörda.
Spritt nya bombplan. – Det drar rätt kallt
och grannarna kunde bli störda.
Jag bryter av – i en skrattrefräng
och jag går i säng.

Motstående sida: Det svängde om
Vårat gäng. Här är det Björn
Wigardt som värmer upp i
kostymateljén inför en förestående
sändning.
foto: Sören Hoffman/SVT Bild

Nils Ferlin
Ur Röster i radio nr 49, 1942
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den pågående världskonflikten men hade det svårare med de andra.
Frånvaron av konkreta fiendebilder förefaller typisk för radion och
är en av de punkter där den skiljer sig från den samtida filmen. Den
neutrala staten Sverige hade officiellt inga fiender och följaktligen
lyser sådana också med sin frånvaro i den regeringstrogna mono-
polradion. Här hotades inte Sverige av Tredje rikets härar och knap-
past heller av Röda armén men väl av Ondskan, Mörkret, Uppenba-
relsebokens Vilddjur och Utgårds jättar.

Furhammar talar om filmpropagandan som ”suggestionseste-
tikens genre” och utpekar känslan som propagandans adressat.77

Medierna har i detta avseende vissa beröringspunkter men skiljer
sig markant i andra. Krigsradion präglas förvisso till en del av käns-
lopräglad retorik men inte mindre av sin förtröstan på upplysning
och kunskap som propagandainstrument. Beredskapsandan skulle
hållas levande med hjälp av dikt och toner men också av föredrag
och krönikor. Radion utmärker sig knappast för någon originalitet
i förhållande till övriga delar av den kulturella offentligheten. Att
beredskapslitteraturens tidstypiska tonfall ofta klingade i högtalar-
na har vi kunnat konstatera, likaså att Radioteatern i stor utsträck-
ning repriserade verk som var kända från landets övriga scener och
att Musikavdelningen odlade en repertoar som också hördes i lan-
dets konsertsalar. Flera av radions huvudteman känns också igen
från den samtida svenska filmen. Hela kulturlivet var försatt i för-
svarsberedskap och radion rättade disciplinerat in sig i ledet.78

Krigsåren var alltså inte någon förnyelsens epok men kom likafullt
att få avgörande betydelse för radions fortsatta utveckling. Ofredsti-
den gav radion rika möjligheter att demonstrera sitt samhällsan-
svar och sin samhällsnytta. Man kan förmoda att den just därige-
nom stärkte sin ställning i förhållande till statsmakterna och den
allmänna opinionen. Den plikttrogna värntjänsten jämnade mar-
ken för efterkrigstidens kraftfulla expansion och för radions ökade
frihet.
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Nya vindar genom
öppna fönster

”Nu har det kommit en ny epok”, konstaterade reportern Olof For-
sén i en debatt med rubriken Radion och tidens problem på senvin-
tern 1948. Den hade börjat tre år tidigare, närmare bestämt under de
omtumlande majdagarna 1945 då Hitlers tredje rike definitivt föll
samman och radion gav prov på sin enastående förmåga att snabbt
förmedla nyheter från världens alla hörn.1 Sedan dess har radion
”fått en friare ton”, fortsatte Forsén. Den har blivit djärvare, mer
respektlös och mer medveten om sin egenart. Forsén var inte ensam
om att känna förändringens vind fläkta kring pannan. Efter krigs-
årens isolering slogs nu fönstren upp mot omvärlden, nyfikenheten
var stor liksom viljan att bryta upp och söka nya färdvägar.

Det skedde i både bokstavlig och bildlig bemärkelse. Företagets
medarbetare gav sig ut på långa reportageresor i det krigshärjade
Europa, nya genrer och former introducerades, tonläget i intervjuer,
samtal och föredrag rörde sig bort från det officiösa och ängsligt
neutrala.2 Påbudet om att programverksamheten skulle ligga på en
”hög ideell” nivå utgick symptomatiskt nog ur det nya avtal som
1947 tecknades mellan AB Radiotjänst och Kungl. Maj:t. Även atti-
tyden till publiken förändrades. Vid en konferens i Oslo 1946 kriti-
serade Henrik Hahr, då verksam vid Föredragsavdelningen, en ännu
livskraftig förmyndarattityd som innebar att programledningen
egenmäktigt avgjorde vad folk borde lyssna på. I stället för att vända
sig till organisationer som gör sig till talesmän för lyssnarna borde
man försöka komma i direktkontakt med ”opinionen”, menade
Hahr. Med intervjuer, lyssnarpaneler och rapportörer skulle pu-
blikvanor och publiksmak kartläggas.3 På flera områden kan man
se hur radion försiktigt och gradvis tonade ned sin roll som folk-
uppfostrare och sökte en ny identitet som serviceorgan där lyssnar-
nas förväntningar och önskemål skulle vara vägledande. Rollbytet
fick genomslag i den långsiktiga planeringen. I Radiotjänsts chefs-
kollegium diskuterades på hösten 1946 ett förslag till ny programta-
blå, enligt vilken den attraktiva programtiden 19.30–21.00 borde
tillgodose behovet av ”rekreation efter en lång, tröttsam arbetsdag”
och de mer ”exklusiva” programmen (teater, konserter, opera, folk-
bildningsserier, större reportage m.m.) förläggas till de senare kvälls-
timmarna. Radion skulle ge ”lyssnarna vad de har rätt att fordra”,
som det heter i en programförklaring inför säsongen 1949/50.4

Det tidigare så dominerande folkbildningsuppdraget sjönk där-
med undan till förmån för uppgiften att ge intellektuell stimulans.
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De stora lyssnargruppsserierna upphörde i slutet av 1940-talet med
Folkrörelserna och det nya samhället (1947–48), en serie om fjorton pro-
gram, som lockade långt färre lyssnare än förväntat, som final.5 Se-
nare föredragsserier omfattade sällan mer än 4–5 delar och fick kla-
ra sig utan pedagogisk stödapparat i form av studiebrev och lyssnar-
handledningar. Det organiserade och kollektiva lyssnandet mins-
kade, radion upphörde att vara en del av Folkbildningssverige för att
i stället anta rollen som ”den enskildes studieförbund”. Att docen-
ten Ingvar Andersson tog över ledningen av Föredragsavdelningen
efter folkhögskolerektorn Yngve Hugo hade sannolikt sin betydelse
för att även de fristående föredragen minskade till förmån för de-
batter, samtal och krönikor.6 Folkupplysningsarbetet fortsatte men
i andra, lättsammare och mer journalistiskt präglade former. Radi-
ons vilja att spegla sin samtid kom på detta område till uttryck i ett
aktualitetsinriktat vetenskapligt magasin, Värt att veta, som starta-
de på hösten 1949. Under rubriken Frågan är fri svarade ”lärda i
Lund” på lyssnarfrågor. Att föredraget fortfarande kunde fungera
som forum för provocerande samhällsbevakning framgår dock av
Ivar Lo-Johanssons Ålderdoms-Sverige, en serie i fyra delar som sän-
des hösten 1949.7

Radion vände sig också mot nya publikgrupper. Barnradion
kunde blicka tillbaka på en tradition från 1920-talet men nu blev
också ungdomsgrupperna, främst tonåringarna, föremål för en bre-
dare satsning med nya tonfall och accenter.8 Under tidigare perio-
der hade radions sporadiskt förekommande utbud för denna mål-
grupp präglats av samma uppbyggliga uppfostringsanda som ge-
nomsyrade vuxenprogrammen. De äldre arrangerade teater-, mu-
sik- och uppläsningsserier för de unga och talade mer till än med
sina lyssnare. I ungdomsprogram som Vi öppnar ett fönster (1944–45)
och det mer långlivade Fönstret (1947–51) märks en ny strävan och ett
nytt socialt patos. Drivkraften bakom denna nysatsning var Gun-
nar Helén som på flera sätt klargjorde att han ville fånga in ung-
domsgrupper i samhällets marginaler, spegla dess attityder och ge
dem en röst: ”Den likgiltiga ungdomen behöver känna igen sig
själv, sin egen smak och sina egna tycken för att man överhuvudta-
get ska kunna påverka den i kulturskapande riktning. Fönstret är
inte i första hand ett fönster mot världen för den vakna ungdomen
utan ett fönster för den indifferenta ungdomen.”9 Programmet
blandade reportage och intervjuer med hobbytips och swingmusik
men hade en ”samhällstillvänd” grundton som väckte viss förargel-
se. Protesterna var särskilt kraftiga mot ett reportage om ungdoms-
livet i det fromma Jönköping, där den yngre generationens negativa
beskrivning av sin hemstad fick stå oemotsagd. I den ungdomskul-
tur som Fönstret delvis speglade, delvis organiserade, spelade även
populärmusiken en viktig roll. Programmet höll sig med ett eget
husband och gästades av en rad tonårsidoler. Dess betydelse ligger

Om radions försök att finna nya
former och bredda sin publik
vittnar en offentlig debatt i Lund
på hösten 1947 under rubriken ”Har
radion inget att ge de intellektuella?”
Docenten Carl Fehrman
medverkade i diskussionen.
foto: Sören Hoffman/SVT Bild

Motstående sida: Gunnar Helén
kom till radion som rekordung
hallåman. Han svarade för ett par
klassiska reportage vid krigsslutet,
gjorde utrikesreportage från ett
sönderbombat Nordtyskland och
drog vid samma tid igång radions
första större ungdomssatsning. För
Vi öppnar ett fönster inhämtade han
våren 1944 synpunkter på
filmrepertoaren av denne
ungdomlige biobesökare.
foto: Sören Hoffman/SVT Bild
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ändå främst i att det verkligen lät unga människor komma till tals i
intervjuer, reportage, diskussioner och monologer. Genom att bryta
vuxenvärldens hegemoni och låta ungdomen tala i egen sak pekar
Fönstret fram mot långt mer lössläppta och ungdomsdominerade
programformer i radions senare historia.

Efterkrigstiden var även i andra avseenden en expansiv period.
Kurvan över licensbetalare fortsatte att stiga brant. Därmed ökade
Radiotjänsts intäkter, vilket gav företaget möjligheter att stärka sin
ställning som kulturproducerande institution. Vikten av att vid-
makthålla, och helst förstärka, de goda relationerna med det svens-
ka kulturlivet, betonades eftertryckligt både i det nya koncessions-
avtalet och i den arbetsordning som antogs 1947.10 En förutsättning
var att radion påtog sig delvis nya uppgifter och man kan i ett in-
ternt replikskifte kring utsändningen av Natanael Bergs radioopera
Judith samma år ana hur synen på förhållandet mellan radion och
kulturlivet förändrades. Arrangemanget hade inte väckt någon
större entusiasm, varken utom eller inom företaget. Det försvarades
ändå av Julius Rabe som hävdade att en kulturinstitution som Ra-
diotjänst ”måste sända en sådan svensk opera när den kommer upp
på repertoaren”. Denna tvångssituation var Musikavdelningen för
övrigt inte ensam om, tillade han.11 Protokollen vittnar om att
”good will-värdet i kulturella kretsar” tillmättes stor betydelse
även i andra sammanhang.12 Radion ville vara kulturlivets plikt-
medvetna distributionsapparat men den började också spela en mer
aktiv och utåtriktad roll på vissa områden. Som vi sett försökte Ra-
diotjänst redan på 1930-talet arrangera offentliga konserter men
hölls då tillbaka av det institutionella musiklivets rädsla för kon-
kurrens. Ambitionen fanns dock kvar och en försöksverksamhet
som inletts under kriget antog nu fastare former. 1948 startade Ra-
diotjänsts första regelbundet återkommande konserter i egen regi,

I Fönstret, ”ungdomens eget
program”, pratade Åke Falck och
Birgit Linton film år 1947.
foto: Sören Hoffman/SVT Bild
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symfonimatinéerna med Radioorkestern under Sten Frykbergs led-
ning. Repertoaren dominerades inledningsvis av välkända symfo-
niska verk men kom under 1950-talet att i ökande utsträckning ge
plats för samtida musik, ofta i uruppföranden. Den ursprungligen
breda och populärt inriktade konsertserien fick gradvis karaktär av
avantgardeforum och det verkar följdriktigt att en konsertserie på
hösten 1954 arrangerades i samarbete med Stockholms konsertför-
ening och gick under rubriken Nutida musik.13 Evenemangen är vik-
tiga som uttryck för radions vilja att spela en aktiv roll i kulturlivet
och lade grunden för det breda utbud av offentliga konserter som
radion arrangerade ett årtionde senare.

Företagets strävanden på kulturområdet rönte också stor upp-
skattning av den radioutredning som 1946 lade fram sitt betänkan-
de. Radiotjänst, heter det där, har blivit ”ett organ för kvalificerad
underhållning och en mångsidig kulturinstitution”.14 Den är lan-
dets största arbetsgivare på kulturområdet, den stimulerar och stö-
der konstutövare på olika fält och dess värde som distributör av
kvalificerad kultur kan knappast överskattas.15 Radions höga ambi-
tioner har paradoxalt nog blivit dess främsta problem, fortsätter ut-
redningen, eftersom programtiden inte längre räcker till för allt
som radion kan och vill göra. Planeringen för införandet av flera
samtidiga program, dubbel- eller trippelprogram, bör därför påbör-
jas så snart som möjligt. Det skulle visserligen dröja nästan ett de-
cennium innan radion fick sin andra kanal men betänkandet vitt-
nar ändå om framtidstro och utvecklingsoptimism. Ytterligare ett
expansionsområde skymtade vid horisonten. Televisionens fram-
tidsutsikter var enligt Radioutredningen inte särskilt goda, men det
kunde ändå finnas skäl att följa utvecklingsarbetet i utlandet.16

Nämnden för televisionsforskning började sitt arbete 1947 och följande
år tillsatte Radiotjänst en televisionskommitté med uppgift att stu-

Vårsäsongen 1947 stängdes
ungdomsprogrammet Fönstret med
ett framträdande av sångkvartetten
Flickery Flies som till tre fjärdedelar
bestod av Gunnar ”Siljabloo”
Nilsson, Allan Johansson och
Bengt Ehnberg. Den fjärde
medlemmen, Brita Borg, sjöng sin
stämma från en studio i Falun.
foto: Sören Hoffman/SVT Bild
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dera televisionens ”programmässiga, ekonomiska och juridiska
problem”.17 En statlig utredning med snarlik inriktning tillkom
några år senare.

Den nya frihet som Forsén lovprisade tog, som vi strax skall se,
många skiftande uttryck. Begreppet ”frihet” rymde emellertid ock-
så sina tidstypiska komplikationer. När Yngve Hugo i en stor pro-
gramartikel på hösten 1945 pekade på den fria debatten som ”ett av
det demokratiska samhällets privilegier” lät han också förstå att
detta var en förmånsrätt som skilde Västvärlden från Östblockets
diktaturstater.18 Radion undgick inte att påverkas av det kalla krig
som blev fredens styvbarn och drogs mer eller mindre mot sin vilja
in i den inhemska debatten om den ”tredje ståndpunkten”, rätten
att ställa sig neutral i konflikten mellan Öst- och Västmakter. Ett
exempel är författaren Eyvind Johnsons uppmärksammade tal till
Uppsalas studenter på våren 1951. Johnson hyllade USA som frihe-
tens garant, varnade för ”de östliga och asiatiska allianser” som ho-
tade Västeuropas oberoende och bröt staven över de svenska intel-
lektuella som vägrade att acceptera det kalla krigets svartvita
världsbild. Att Johnsons vårtal sändes i radio uppfattades i vissa
kretsar som Radiotjänsts tysta uppslutning bakom hans stånd-
punkter och ett flagrant avsteg från principerna om opartiskhet och
balans.19

Kulturkrönikor och Tidsspegel
För kultursektorn innebar den nya friheten bl.a. en kraftig utbygg-
nad av den kulturkommenterande verksamheten, ett bland många
tecken på den nyhets- och aktualitetsinriktning som satte sin prägel
på radion under efterkrigstiden och fick sitt kanske mest påtagliga
uttryck i Aktualitetsavdelningens tillkomst 1945. Uppgiften att
fånga ”nuflödet” och ”spegla omvärlden” betonades regelbundet i
den interna och externa debatten och kom till uttryck i många nya
programrubriker – ”spegel” är en av tidens favoritmetaforer. Majda-
garna 1945 hade gett prov på radions möjligheter som nyhetsför-
medlande organ. Nu gällde det att utveckla denna potential.

Sedan tidigare fanns alltså Litteraturkrönikan, som fortlevde i
sina gamla former men visade en försiktig ambition att vidga per-
spektiven och ge större utrymme åt händelser på den internationel-
la scenen.20 Dess upplästa essäer fortfor att präglas av en grundläg-
gande affirmativ hållning även om enstaka kritiska omdömen ska-
pade missljud i den harmoniska konserten. Vid ett programkollegi-
um i början av 1953 noterade Sven Jerring att en ny roman av Ulla
Isaksson fått ovanligt hård kritik och undrade om detta innebar ett
avsteg från praxis. Pontus Bohman medgav att så var fallet men att
grundprincipen kvarstod orubbad: radions litteraturkritik behövde
inte vara ensidigt berömmande men den skulle alltid vara positiv.21

Eyvind Johnsons vårtal till
Uppsalas studenter 1951 blev ett
ärende för Radionämnden.
foto: SVT Bild
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Kulturbevakningen förstärktes hösten 1943 med en Konst- och
kulturvårdskrönika, redigerad av Gustaf Näsström, med inriktning
mot bildkonst, konsthantverk, arkitektur och stadsmiljöfrågor.22

Fredsåret 1945 tillkom en Teaterkrönika med Herbert Grevenius som
främste bidragsgivare, några år senare kompletterad av Gunnar Ol-
léns långlivade amatörteaterkrönika. Programpunkten Musikaliskt
aktuellt, som enligt verksamhetsberättelsen gav ”reportagemässiga
glimtar ur det levande musiklivet, intervjuer med gästande konst-
närer etc”, introducerades 1946 och gav följande år plats för en Mu-
sikkrönika som breddade registret med debatter om aktuella frågor.23

Nyheter på filmområdet hade uppmärksammats i flera programse-
rier redan under 1930-talet (På hemväg från bio, Med Gunilla och Tho-
mas på bio, Kvällar på bio m.fl.) och en Filmkrönika startats 1941. Den
återuppstod som Filmspegel 1952 och återtog snart sitt gamla
namn.24 De nya programmen verkade i Litteraturkrönikans anda
med positiv information och konsumentupplysning som ledstjär-
nor. De avlägsnade sig däremot från den monologiska miniföre-
dragsmodellen och utformades mer eller mindre konsekvent som
magasinsprogram med en blandning av kommentarer, intervjuer
och korta reportage.

En av den nya tidens mest livskraftiga skapelser var Tidsspegel,
startad på hösten 1947 med Erik Hjalmar Linder och Gunnar Helén
som programledare. Serien förtjänar att lyftas fram av flera skäl.
Den exemplifierar det växande intresset för samtidsdebatt och det
vidgade utrymmet för subjektivt värderande kommentarer. Därtill
kommer att Tidsspegel bestod under flera decennier, om än med skif-
tande utformning och tilltagande betoning på politik och sam-
hällsfrågor. Programmet lanserades ursprungligen som en motsva-
righet till tidningarnas ”pressröster” och tog som sin uppgift att för
radiolyssnarna redovisa, förklara och kommentera delar av den ak-
tuella debatten. Tidningsläsarna får ofta bara lära känna den ena
partens åsikt, heter det i en programpresentation: ”radion kan möj-
ligen ge en föreställning om hela replikskiftet och dess innebörd,
dess omfång och verkningar”.25

I de första programmen riktades uppmärksamheten mot de in-
hemska partipolitiska trätorna men perspektivet vidgades snart och
kom att omfatta det vida fält som gick under beteckningen ”den
aktuella kulturdebatten”. Det rymde mycket. Tidsspegel kunde i ett
och samma program behandla jordbruksfrågor, Svenska kyrkans
missionsverksamhet, den samtida romanen, stavningsreformer och
nya barnuppfostringsideal. Programmet lanserade därmed ett kul-
turbegrepp som genom sin omfattning avvek från det gängse och
där gränserna mellan ”kultur” och ”samhälle” började suddas ut.
Man kan här ana konturerna av den bredare, sociologiskt och etno-
logiskt inspirerade, definition av begreppet kultur som under 1950-
talet fördes fram inom arbetarrörelsen och som under vänsterradi-

Erik Hjalmar Linder, chef för
Föredragsavdelningen 1947–49 och
en av initiativtagarna till Tidsspegel.
foto: Harald Borgström/

SVT Bild
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kalismens glansdagar på 1960- och 70-talen dominerade det offent-
liga samtalet.26

Under Linders och Heléns redaktörsperiod tog Tidsspegel vanli-
gen sin utgångspunkt i aktuella debattinlägg och arbetade efter en
försiktigt balanserande pro och contra-modell. Genom att låta före-
trädare för olika ståndpunkter komma till tals kunde även kontro-
versiella frågor belysas utan att opartiskheten äventyrades. Inläg-
gen sammanbands av redaktionella kommentarer, präglade av pe-
dagogisk ambition och en vilja att klargöra bakgrund och samman-
hang. Arbetsmetoden kan belysas med ett inslag under hösten 1947
som behandlade Ivar Lo-Johanssons nyutkomna roman Geniet. Lo-
Johanssons verk innehöll en provocerande skildring av ungdoms-
sexualitet och hade framkallat en rad, i huvudsak avståndstagande,
reaktioner. Romanen drog blickarna till sig främst som debattin-
lägg, mindre som konstverk, och lämpade sig inte minst av detta
skäl för behandling i Tidsspegel. Programledarna refererade kom-
mentarer och debattinlägg från skilda håll, lät den läkaropinion
som utmanats av romanen komma till tals i några kortare inlägg
och gav romanförfattaren själv möjlighet att utveckla sina stånd-
punkter. Linder och Helén försökte avslutningsvis hyfsa debatten,
förklara och lägga till rätta, men tillät sig också att själva deklarera
sin misstro mot Lo-Johanssons reformförslag. De underströk samti-
digt att en av debattens stora förtjänster var att man nu kunde tala
öppet om ”känsliga ting”. Och det var väl också en av poängerna
med Tidsspegel.

Både Linder och Helén lämnade Radiotjänst vid 1940-talets slut
och Tidsspegel förändrade därmed karaktär. Som redaktörer funge-
rade nu utifrån kommande publicister och kulturpersonligheter:
Alf Henrikson, Karl Fredriksson, Eva Hökerberg, Roland Pålsson,
Krister Wickman, Bernhard Tarschys m.fl. Flera program gjordes av

Gustaf Näsström (till höger),
reporter med kulturhistorisk
inriktning och krönikör på
konstområdet, kunde väcka
förargelse med sina bitska
kommentarer. Här intervjuar han
målaren Olle Olsson från
Hagalund för Konstkrönikan 1944.
foto: Bertil Danielsson/

SVT Bild

Motstående sida: Två programledare
för Tidsspegel, Nils Erik Bæhrendtz
och en halvliggande Erik Goland,
jämför sina intryck efter ett
program 1957.
foto: Jarl Ekenryd/SVT Bild
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Gustaf Näsström, som väckte uppseende ge-
nom sin raljanta hållning och sina skarpa ut-
fall mot för honom misshagliga fenomen.
Näsström bröt också med det grundmönster
som etablerats av Linder och Helén genom att
ta upp aktuella frågor utan hänvisning till en i
andra fora pågående debatt.27

Tidsspegel och flera av kulturkrönikorna
sammanfördes i början av 1952 i ett block med
titeln Orientering och förekom därefter under
olika underrubriker: Människor och meningar
som fortsatte att uppmärksamma den aktuella
kultur- och samhällsdebatten samt Fynd och
fakta som främst ägnades vetenskapliga nyhe-
ter och problemställningar.28 Hösten 1954 änd-
rades Tidsspegels uppläggning under sin nye
programledare, Nils Erik Bæhrendtz.29 Pro-
grammet fortsatte att spegla pressdebatten,
främst i en av Birger Norman redigerad serie,
men knöt i övrigt an till Näsströms linje och
förde självständigt upp frågor på dagordning-
en. En av Bæhrendtz’ innovationer var ett
återkommande inslag där inbjudna debattö-
rer – Ingemar Hedenius, Lis Asklund, Lena
Larsson m.fl. – gav uttryck för sina mer eller
mindre kontroversiella uppfattningar på oli-
ka områden. Programledaren underströk att
de olika gästerna talade i egen sak, att syn-
punkterna var deras egna och alltså inte Ra-
diotjänsts. Genmälen förekom inte i program-
men. Däremot inbjöds lyssnarna att ge sina
kommentarer, vilka redovisades i följande
program.

Programserien Tidsspegel illustrerar väl
framväxten av en ny syn på radions yttrande-
frihet och dess rätt att i enskilda program ge
utrymme för partsinlagor och polemiska ut-
spel. Takhöjden i företaget hade ökat. Av den
ängslan för ”controversial matters” som ett
par decennier tidigare drev bort Per Lindberg
från Radiotjänst fanns inte mycket kvar. Ob-
jektivitet var fortfarande programverksam-
hetens ledstjärna men denna strävan skulle
prägla det samlade utbudet, inte nödvändigt-
vis varje enskilt program. Radions objektivi-
tet skulle, som Börje Lindell formulerade det i

Huru djupa och tankfulla var vi icke förr
när vi satt i vår fållbänk och lyssnade till vårt inre.
Radion pratade icke beständigt i hörnet
om böcker och stjärnor, färder och främmande länder
och störde icke med sång våra tankars flykt.
Så vi stirrade stumt i den varma luften ut
i vårt lantliga kök och var andligen innehållsrika.
Aldrig är Ramel så rolig som vi var då
aldrig Mozart så vacker, aldrig Platon
så tänkvärd att lyssna till som vårt inre var.
Ty vi tänkte: Fläsk och potatis är allt bra gott.
Det är mera gott än spicken sill och potatis.
Men revbensspjäll och potatis är ännu godare.
Tänk vad det ändå är gott med revbensspjäll.
Det fick vi på Johanssons barndopskalas i förfjor.
Men Johansson lånade räfsan i går. I morgon
lämnar han räfsan tillbaka. Då ska vi se
om han knäckt någon pinne. Snusdosan står på skänken.
Handelsman snålade allt på målet i struten.
Han har pengar på banken. En annan får släpa och slita.

Sålunda lyssnade vi till vår egen själ
innan radion började överrösta vårt inre.

Skådespelerskan Anna Lindahl svarade för många
uppskattade Selma Lagerlöf-uppläsningar. När Charlotte
Löwensköld gick som radioföljetong uppträdde hon i
tidsenlig kostym.
foto: Sören Hoffman/SVT Bild

Alf Henrikson
(dagsvers i Dagens Nyheter 14.3.1951, citerad i Tidsspegel)

Vårt inre instrument
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ett debattinlägg 1952, inte ”vara en hartass utan en summa av sub-
jektiviteter”.30

Kulturarvet och avantgardet
Förnyelsen under efterkrigsperioden innebar inget tvärt brott med
folkbildningstraditionen och fortfarande framstod radion som en
av kulturarvets främsta försvarare. Traditionsmedvetandet kom
bl.a. till uttryck i Radioföljetongen, som under perioden 1945–55 do-
minerades av namnen Hjalmar Bergman och Selma Lagerlöf. La-
gerlöf lästes under fem säsonger och fick stort programutrymme.
Jerusalem, radioföljetong 1947–48, omfattade inte mindre än trettio-
nio delar.31 Tre dramatiseringar av hennes romaner framfördes un-
der samma period av Radioteatern. Radiotjänsts förkärlek för jubi-
leumsfiranden förnekade sig inte heller. Radioteatern ägnade sin
huvudserie 1948–49 åt Strindbergs dramatik, med anledning av ett-
hundraårsminnet av författarens födelse, och Musikavdelningen
påminde något senare sina lyssnare om att 150 år förflutit sedan
Franz Berwalds födelse och 125 år sedan Franz Schuberts död.32 Pe-
terson-Berger, Stenhammar och Alfvén var fortsatt radions mest
spelade svenska tonsättare medan Mozart, Bach och Beethoven in-
tog motsvarande rangplatser bland de utländska.

Kulturradion höll de döda levande men öppnade också fönstren
mot världen och samtiden. Med början 1945 producerade sålunda
den litterära sektionen en lång rad programserier ägnade den mo-
derna berättarkonsten. Den inleddes med Moderna amerikanska be-
rättare och gick under de följande åren vidare med sviter om mo-
dern fransk, rysk, tysk, brittisk, nordisk och italiensk epik.33 Även
den unga svenska litteraturen fortfor att ägnas tillbörlig uppmärk-
samhet.34 Radions litterära salong öppnades också för lågstatusgen-
rer som lyst med sin frånvaro under förkrigstiden. Ett belysande
exempel är Mannen i svart (1953–58), där Olof Thunberg på sen
kvällstid läste skräck- och kriminalnoveller.

Radioteatern visade upp en likartad vändning mot det moderna
och internationella och förde fram huvudserier som Ny fransk dra-
matik (1945/46), Ny amerikansk dramatik (1949/50) och Ung svensk
scendiktning (1951/52).35 Huvudserien 1954/55 bar titeln Vår tid i dra-
mat och ville ge en spegelbild av det senaste kvartsseklets viktigaste
problem. Den skulle, som det heter i en studiehandledning, vara ett
”brännglas för tidsfrågorna”.36

Radioteaterns inriktning mot samtids- och avantgardekonst
förstärktes under 1950-talet, sannolikt som en följd av att Herbert
Grevenius vid decenniets början övertog uppdraget som radiotea-
terchef efter Hjalmar Gullberg.37 Därmed följde också ett pånyttfött
intresse för hörspelet som mediespecifik uttrycksform, stimulerat
av den nye radioteaterchefen och ytterligare underblåst av efter-

Rysk dramatik, 1946/47
Äktenskapsdramer, 1947/48
Strindbergs dramatik, 1948/49
Ny amerikansk dramatik, 1949/50
Pär Lagerkvists dramatik, 1950/51
Bondedramat, 1951/52
Jean Anouilhs dramatik, 1952/53
Vilhelm Mobergs dramatik, 1953/54
Vår tid i dramat, 1954/55

Herbert Grevenius, författare och
teaterkritiker i Stockholms-
Tidningen, efterträdde 1950 Hjalmar
Gullberg som Radiotjänsts
teaterchef och stannade på denna
post fram till 1957. Under hans
ledning blev Radioteatern ett forum
för den unga svenska dramatiken.
foto: Sören Hoffman/SVT Bild

Radioteaterns huvudserier
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krigsgenerationens misstro mot scendramatikens konventioner och
hämmande tyngdlagar. I radion fanns, som Sivar Arnér påpekade,
en ny frihet utanför tidens och rummets begränsningar. Radiotea-
tern gav generöst utrymme för en lång rad debutanter, däribland
Björn-Erik Höijer, Werner Aspenström och Lars Helgesson, och för
formexperiment av mycket skiftande slag. Efterkrigstiden innehål-
ler många minnesvärda och betydelsefulla insatser, vilka kunde
förtjäna utförligare kommentarer. Arnérs Ensam på udden. En min-
nespjäs bakom slutna ögon (1949) får här tjäna som exempel och före-
bildligt uttryck för den nya generationens radikala förnyelse av
hörspelets formspråk. Stycket är ett genuint hörspel, med en radio-
dramatisk motsvarighet till den moderna prosans inre monolog
som dominerande gestaltningsform. Det saknar handling i traditio-
nell mening men har ett episkt grundelement i form av huvudper-
sonens samtal med sig själv, ständigt uppbrutet av minnesfragment,
strödda replikskiften och röster ur det förflutna. Tiden och rummet
saknar gränser. Växlingarna mellan då och nu, här och där, kan ske
mitt i en replik.38

Viljan att ge ökat utrymme för hörspelet låg också bakom en av
Grevenius’ första större satsningar som radioteaterchef, serien Expe-
rimentteatern, som skulle innehålla ”för radion och dess speciella
tekniska möjligheter skriven dramatik med tonvikt på vad som kan

Skådespelaren Olof Thunberg var
skräckinjagande uppläsare i serien
Mannen i svart, producerad av
Torsten Jungstedt.
foto: Jarl Ekenryd/SVT Bild
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anses formellt avancerat”. Tanken var, framhöll Grevenius, att visa
upp de nya vägar som beträtts i olika länder och att därmed ge se-
rien ett slags laboratoriekaraktär.39 En tradition från Per Lindbergs
dagar hade därmed återupprättats.

Den nya dramatiken drog naturligt nog till sig många nya regis-
sörer ur samma generation. En av dem var Ingmar Bergman som
gjorde sin första regiinsats för Radioteatern 1946 och medverkade
vid ytterligare trettiotalet tillfällen under den följande tioårsperio-
den. Möjligen spelade skiftet på chefsstolen en roll även här; Berg-
man har vid flera tillfällen pekat på Grevenius som en stötta och
hjälpare under ungdomsåren.40 Den internationella forskningen
kring Bergman som filmskapare och teaterman har vuxit snabbt
under det senaste decenniet men ägnat ringa intresse åt hans arbete
för radio.41 Här finns ändå material att hämta som skulle kunna för-
tydliga vissa linjer i Bergmans konstnärskap, däribland hans för-
hållande till den nationella dramatiken. Flera av Bergmans radio-
insceneringar ägnades Strindberg, därav några mindre kända styck-
en som Holländaren och Moderskärlek. Ingmar Bergman fick äran
att sätta upp Hjalmar Bergmans otryckta Lodolezzi sjunger, som
skrivits på beställning av Per Lindberg redan 1918 men därefter fal-
lit i glömska.42 På samma nationella linje kan man placera in Berg-
mans uppsättningar av F. A. Dahlgrens klassiska sångspel Värmlän-

Den produktive radioteater-
regissören Ingmar Bergman med
några av sina favoritskådespelare
under uppsättningen av Leka med
elden 1947. Runt bordet sitter Eva
Dahlbeck, Bibi Andersson, Max
von Sydow, Ulf Palme, Birgitta
Valberg och Gunnar Björnstrand.
foto: SVT/Bild
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Ingmar Bergmans regiuppdrag för Radioteatern 1946–56

Rekviem av Björn-Erik Höijer, 1946.
Rabies eller Lindras livets kval av likars jämmer. Sex

scener ur människolivet av Olle Hedberg, 1946.
Sommar av Björn-Erik Höijer, 1946.
Holländaren. Dramatiskt fragment av August

Strindberg, 1947 (i serien Samnordisk radioteater).
Vågorna. Ett tankespel i fyra dialoger av Gustav

Sandgren, 1947.
Leka med elden av August Strindberg, 1947.
Lodolezzi sjunger. En komedi om konstnärskap av

Hjalmar Bergman, 1948.
Moderskärlek av August Strindberg, 1948 (i serien

Strindbergs dramatik).
Kamma noll. En komedi om skuld och oskuld av

Ingmar Bergman, 1949.
Medea av Jean Anouilh, 1951.
Sommar av Björn-Erik Höijer, 1951. Nyinstudering.
Värmlänningarne av F. A. Dahlgren, 1951.
Nattens skuldbörda av Alberto Perrini, 1952 (i serien
Experimentteatern).
Brott och brott. En komedi av August Strindberg,

1952.

Blodsbröllop av Federico García Lorca, 1952 (i serien
Bondedramat).

Påsk av August Strindberg, 1952. Nyinstudering.
En vildfågel av Jean Anouilh, 1952 (i serien Jean

Anouilhs dramatik).
En lusteld eller Unga präster predika bäst av Alfred

de Musset, 1953. Nyinstudering.
Holländaren av August Strindberg, 1953.
Trämålning. En moralitet av Ingmar Bergman, 1954.
Ett bord av apel av Herman Melville, 1954.
En nyck av Alfred de Musset, 1955.
Bollen. Radiopjäs av Carlo Fruttero, 1955.
Munken går på ängen av Carl Gendrup, 1955.
Farmor och Vår Herre av Hjalmar Bergman, 1956.
Vox humana av Jean Cocteau, 16.2.1956 (inspelad

1951).
Det gamla spelet om Envar av Hugo von

Hofmannsthal, 1956.
Tunneln av Pär Lagerkvist, 1956.
Porträtt av en Madonna av Tennessee Williams,
1956.

Om Ingmar Bergmans hetsiga temperament berät-
tar en ögonvittnesskildring i personaltidningen
Information nr 19 (10.12) 1951:

”Det är inspelning av Värmlänningarna på
GA. Musikavsnitten äro redan inspelade
och spelas nu upp från A1 för att samman-
fogas med det övriga. Plötsligt blir det av-
brott: musiken kommer inte. Ingmar Berg-

ningarne, Pär Lagerkvists Tunneln och ytterligare en Hjalmar Berg-
man-pjäs. Av yngre svenska dramatiker intresserade han sig för
Olle Hedberg, Gustav Sandgren och inte minst Björn-Erik Höijer,
vars utveckling som författare i allmänhet och dramatiker i synner-
het är intimt förknippad med Radioteatern. Ingmar Bergman hör-
de till hans mest entusiastiska påskyndare och svarade för tre radio-
uppsättningar under åren omkring 1950.43 Flera av Bergmans egna
pjäser spelades också av Radioteatern, några i regi av författaren.

man blir förargad och slänger med kraft
sitt manus i golvet. Jag ringer till RRC och
dom medger, att ledningen brutits där. Jag
meddelar Bergman detta. Han blir nu yt-
terligare förargad, fattar en stol, slänger
den i väggen, sparkar benen av en fåtölj,
sparkar hål på en väska, rusar sedan fram
till mig, dunkar mig kraftfullt i ryggen
och säger milt: Tag det lugnt bara!”
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Även om traditionens makt som vi sett var stark på musikområ-
det kan man också här urskilja ambitionen att ge plats för samti-
dens konstnärliga uttryck.44 Radions förhållande till de mest avant-
gardistiska strömningarna inom konstmusik var länge tämligen re-
serverat, men attityderna förändrades efter 1945 och den moderna
musiken förefaller därefter att ha haft lättare att komma fram i ra-
dion än i musiklivets övriga institutioner.45 1946 inleddes en serie
”midnattskonserter på grammofon”, en pendang till söndagsför-
middagarnas grammofonkonserter, med verk av internationella
storheter som bl.a. Rachmaninov, Sjostakovitj och Stravinsky. 1947
startade programserien Den unga musiken som gav plats för Sven-
Erik Bäck, Ingvar Lidholm, Karl-Birger Blomdahl m.fl.46 Under
1950-talet fick samtidsmusiken också ett återkommande program-
utrymme i de s.k. ”tisdagssoaréerna” på sen kvällstid och i den ovan
nämnda konsertserien Nutida musik. Den senare betecknar genom-
brottet för den unga svenska modernistgeneration som represente-
ras av de nyss nämnda namnen och med dem den s.k. Måndags-
gruppen.47 Radiotjänst fortsatte också att beställa musik av promi-
nenta svenska tonsättare, med den uttalade avsikten att stödja och
stimulera intresset för svensk tonkonst.48 Bland många remarkabla
uruppföranden under efterkrigsperioden kan nämnas Hilding Ro-
senbergs stora operaoratorium för solist, kör och stor orkester, Josef
och hans bröder, som gavs i fyra delar 1946–48. Verket var, med ton-
sättarens egna ord, ett jätteföretag som aldrig blivit möjligt utan
”det väldiga mediet radion”.49 Bland övriga exempel kan nämnas
Gösta Nystroems Sinfonia del mare och Karl-Birger Blomdahls kör-
verk I speglarnas sal, byggd på texter av Erik Lindegren.50

Nattövning
Som avantgardets främsta tummelplats framstår ändå programse-
rien Nattövning. Litterärt och musikaliskt tills ni somnar, som inleddes
på hösten 1947 med Karl Axel Arvidsson och Börje Lindell som re-
daktörer.51 Nattövning var ett smalt och udda program men likafullt
tidstypiskt genom sin vilja att överskrida etablerade gränser. Tio år
tidigare hade ett program av denna typ varit omöjligt. Nu, när efter-
krigstidens reformvindar blåste, kunde det göras.

Nattövning producerades anmärkningsvärt nog av radions Aktu-
alitetsavdelning, vars chef Henrik Hahr envist motsatte sig alla för-
sök att flytta programmet till någon annan och till synes mer läm-
pad redaktion. Kulturbevakning, hävdade Hahr, var en väsentlig
del av Aktualitetsavdelningens verksamhet och kunde bl.a. hänvisa
till en lång rad kulturkommenterande inslag i Dagens eko.52 Och
Nattövning förmedlade verkligen nyheter, några så nya att de föddes
i själva sändningsögonblicket. Den organisatoriska placeringen var
kanske en av förutsättningarna för programmets tonläge och dess
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frigörelse från mediets egna traditioner på området. Nattövning vil-
le inte vara ännu ett av kulturens andaktsprogram utan blanda all-
var med skämt och ge plats för diverse respektlösa upptåg.53 Nattöv-
ning gjorde skäl för sitt namn. Det började vanligen efter de sena
kvällsnyheterna och kunde pågå till långt efter midnatt. Det var,
som en recensent framhöll, ”medvetet exklusivt och high-brow-be-
tonat” och dess lyssnarskara med all säkerhet begränsad.54 Inte des-
to mindre räknades Nattövning till Aktualitetsavdelningens pro-
graminstitutioner och höll sig kvar på repertoaren under flera de-
cennier.

Två av Nattövnings
redaktörer, Magnus
Enhörning och Börje
Lindell, på uppdrag 1952.
Vem de träffade i
höstmörkret är höljt i
dunkel.
foto: Ulf Stråhle/

SVT Bild
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Nattövning togs tämligen väl emot av pressen men framkallade
protester från flera av företagets mest ansedda och erfarna medarbe-
tare. Att programmet inledningsvis hade underrubriken ”litterär
kabaré” innebar enligt Hjalmar Gullberg ”en grav och orättvis an-
märkning” mot Teateravdelningens kabarésektion.55 Sven Jerring
ogillade uppläsningen av en erotiskt frispråkig novell, enligt hans
mening mer på sin plats i herrtidningen Top Hat än i ett kulturpro-
gram, och undrade om programinnehållet genomgående måste
vara så extremt och snedvridet.56 Musikavdelningens Per Lindfors
gick tillrätta med programmets säregna musikkultur. Han hade
särskilt retat upp sig på Fanfar för 50-talet, ett stycke som framförts
på piano och dammophon, dvs. dammsugarslang, men ondgjorde
sig även över en intervju med den omstridde franske författaren
och f.d. tukthusfången Jean Genet, vilken berört honom ”synnerli-
gen obehagligt”.57 Den hade genomförts på franska, utan översätt-
ning eller sammanfattning, vilket Lindfors ansåg som en försvåran-
de omständighet. Lindell bemötte den senare anmärkningen med
påpekandet att översättningar ”från de stora kulturspråken” nor-
malt inte förekom i Nattövning. Programmets exklusivitet och dess
inriktning mot en moraliskt suspekt avantgardekultur var uppen-
barligen svår att svälja för radiomän av den gamla skolan.

Nattövning väjde alltså inte för det kontroversiella utan tycks
tvärtom ha satt en ära i att utmana konventioner och tabuföreställ-
ningar. På hösten 1948 inbjöds sålunda Bengt Anderberg att läsa ur
sin roman Kain, som vid publiceringen tidigare samma år framkal-
lat en våldsam press- och folkmötesfejd, mest på grund av dess ero-
tiska frispråkighet. När ett verk av den norske komponisten Knut
Wiggen presenterades för lyssnarna våren 1955 underströk pro-
gramledaren nogsamt att det väckt ”en hel del rabalder” vid en ny-
ligen timad konsert på musikföreningen Fylkingen.

Innehållet i Nattövning var annars mycket blandat och erbjöd
såväl uppläsningar, musikstycken och smärre dramatiska iscensätt-
ningar som reportage, intervjuer och introduktioner av internatio-
nella konstskapare. Arvidsson och Lindell uppehöll sig ständigt vid
frontlinjerna och fullgjorde med brio sina uppdrag som kulturens
nyhetsreportrar. Sålunda spelades några av den ungerske tonsätta-
ren Béla Bartóks pianostycken, föregångna av en introducerande
översikt, på sommaren 1948, dvs. mer än ett decennium innan
Bartók blev ett någorlunda välbekant namn för den svenska kon-
sertpubliken.58 Nattövning framstår över huvud som ett viktigt fo-
rum för den moderna musiken med företrädare som Arnold
Schönberg, Alban Berg, Pierre Boulez m.fl., och hade nära förbin-
delser med avantgardeorganisationer som Fylkingen och Kammar-
musikföreningen i Stockholm.

Andra exempel på framsynt nyhetsbevakning kan hämtas från
litteratur- och teaterområdet. Den tysk-judiska lyrikern Nelly Sachs
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uppmärksammades första gången i ett inslag sommaren 1948, alltså
långt innan hennes verk översattes till svenska och nästan tjugo år
innan hon erhöll Nobelpriset. Följande år presenterades James Joy-
ces väldiga och till svenska ännu inte översatta modernistepos
Finnegan’s wake och ytterligare några år senare svarade Nattövning
för ett uppförande av Pablo Picassos lilla skådespel Åtrån fångad i
svansen. Med all rätt presenterades det som den första surrealistiska
pjäs som spelats i svensk radio. Först drygt ett decennium senare
sattes stycket upp på en svensk scen.

I Nattövning trädde också den unga svenska litteraturen fram på
bred front. Särskilda hedersplatser var vikta för modernistiska tra-
ditionsgrundare som Gunnar Ekelöf och Gunnar Björling men där
hördes också Gösta Oswald, Rut Hillarp, Östen Sjöstrand, Lars Gyl-
lensten, Lars Forssell m.fl. läsa ny- eller opublicerade texter. Under
1950-talets sista år spelades några Nattövningar in på det nyss öppna-
de Moderna museet i Stockholm. Museets tillkomst innebar födel-
sen av en ny nationell arena för avantgardekonsten, sändningarna
att radion markerade sin plats på denna. Nattövning sändes vid pass
en gång per månad fram till 1964 och blev under sin slutfas ett fo-
rum för experiment med radiomediets egna uttrycksformer, ljud-
mässiga ”ready-mades” och ljud/dikt-kompositioner, arrangerade
av Staffan Olzon och Evan Storm.59 Programmet försvann för att på
nytt dyka upp i programtablåerna under 1960-talets senare del, tyst-
nade åter men väcktes till nytt liv under 1980-talet då Ingela Lind
och Tomas Blom samt senare Evan Storm, Brynn Settels och Peter
R. Meyer producerade ytterligare ett tiotal Nattövningar.60 I likhet
med många andra radioprogram fick det några år senare sin fort-
sättning i televisionen.61

När gäcken släpptes lös
Som vi sett i föregående kapitel ansåg sig Radiotjänst kunna undva-
ra en separat avdelning för underhållningen och fördelade uppdra-
get att roa och förströ på de befintliga. Dessa fortsatte att plikttroget
fullgöra denna uppgift, vilket bl.a. innebar att Radioteatern upp-
rätthöll sin breda repertoar och fortsatte att odla den folkteatertra-
dition som etablerats under Lindberg-epoken. Behovet av nya
svenska manus, inte minst i de lättare genrerna, var dock fortfaran-
de trängande. En pristävling som utlystes 1945 hade dels en allmän
del, dels en som gällde s.k. ”folkpjäser” och där den blivande radio-
teaterchefen Sigvard Mårtensson hörde till pristagarna. Under
krigsåren lanserades försiktigt nya genrer som kriminalpjäser och
thrillers vilka expanderade under den följande perioden.62 Flera av
Radioteaterns stora publikmagneter vid denna tid byggde på ma-
nus av britten Francis Durbridge, vars orädde och skarpsinnige de-
tektiv Paul Temple dök upp i BBC:s sändningar redan 1938. Fallet
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Gregory, en kriminalföljetong i tio delar, sändes i Sverige sommaren
1953 och framkallade vad som i interna dokument benämndes
”Gregory-feber”.63 En fristående fortsättning, Fallet Gordon (1956),
skall ha lockat ca hälften av landets vuxna befolkning till radioap-
paraterna.64 Bland de inhemska bidragsgivarna till genren fanns
bl.a. Stieg Trenter och Folke Mellvig.65 Den senares Hillmans detek-
tivbyrå erbjöd lyssnarna sina tjänster för första gången 1950 och följ-
des längre fram under decenniet av en rad serier med samma hu-
vudfigur, genomgående spelad av Karl-Arne Holmsten.

Musikavdelningen gjorde givetvis sitt och ökade gradvis sitt ut-
bud av underhållnings- och dansmusik. Den del av utbudet som
enligt Musikavdelningens egen statistik var att beteckna som ”lätta-
re musik”, svarade under tioårsperioden 1945–55 för ca 70 procent av
den totala musiktiden, och det verkar helt följdriktigt att Musikav-
delningens sektion för populär musik 1956 fördes över till den Un-
derhållningsavdelning som etablerades under 1950-talet.66 Aktuali-
tetsinriktningen gjorde sig påmind också här. Säsongen 1948/49 lan-
serades Dagens melodier, som torde kunna utpekas som radions förs-
ta ”topplisteprogram”, och utgivningen av nya skivor bevakades
även i Prat om skivor och Amerikanskt schlagernytt på grammofon. Mo-
dern dansmusik förekom nu både på fredags- och lördagskvällar.

Claes Dahlgren fungerade under
många år som radions jazz- och
underhållningskorrespondent i
USA, här på plats i New Yorks
nöjeskvarter.
foto: SVT Bild
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Även jazzen flyttade fram sina positioner och fick under efterkrigs-
tiden två återkommande programrubriker, Jazzkaleidoskopet och
Moderna rytmer, där den senare ägnades åt inhemsk jazzmusik.
Claes Dahlgrens Jazzglimtar från USA dök upp några år senare och
alternerade under flera säsonger med magasinet Jazzbiten.67 Jazzen
ökade sin andel av musiktiden och växte i anseende som konstnär-
lig musikform, vilket inte minst framgår av att konsertserien Nuti-
da musik på våren 1958 gav plats för ”kammarjazz”.68 Radions nya
serviceanda kom också till uttryck i de musikaliska önskeprogram-
men, där lyssnarna fick höra vad de faktiskt ville höra och inte vad
de borde vilja höra. Per Lindfors’ serie Vad får vi spela för Er?, snart
omdöpt till Vad vill ni höra i kväll?, startade under kriget och fick
sin fortsättning med bl.a. För henne därhemma (1946), sänt på för-
middagstid, och Georg Eliassons Uppe med tuppen två år senare. Som
serviceprogram kan man kanske också beteckna en annan av efter-
krigstidens innovationer, den s.k. ”industrimusiken”, senare kallad
Musik under arbetet, som med början 1946 erbjöd lättlyssnad under-
hållning två dagar i veckan och enligt sociologiska studier skapade
ökad arbetsglädje och stigande produktivitet.69 Programmets sänd-
ningstid utökades successivt och pekar fram mot 1960-talets popu-
lärmusikaliska genombrott med Melodi- och Nattradion.

Det vidgade spelrummet för underhållning motiverade föränd-
ringar av den interna organisationen och 1947 förvandlades Teater-
avdelningens kabarésektion till en underhållningssektion. Dess
förste chef blev Per-Martin Hamberg, en musikaliskt begåvad
prästson från Östersund vars betydelse för radiounderhållningens
fortsatta utveckling torde vara svår att överskatta.70 Hamberg våga-
de hävda underhållningens rätt att vara just underhållning och att
den inte behövde legitimeras med bildningsambitioner. ”Jag har
svårt att förstå den synpunkten, att man även inom vårt arbete bör
tänka på att blanda in mer eller mindre dolda pekpinnar”, skrev
Hamberg 1949 i en uppsats som har karaktär av myndighets- och
självständighetsförklaring. Han fortsatte:

Vi vill hellre fatta vår uppgift som att skänka en behövlig avkopp-
ling och vila [...] inom radions för övrigt ganska bastanta kost av
kultur- och bildningssträvanden, vi vill tillhandahålla en sorts
raster mellan lektioner kanske man kan säga. Och vi vill inte göra
detta i känslan av att vi utgör något nödvändigt ont, att vi marke-
rar ett avkall från övliga principer utan fyller ett högst legitimt
behov hos en oerhörd massa människor.71

Hamberg bad inte om ursäkt för sin verksamhet utan drev den
med självkänsla och okuvlig energi. Han plockade upp program-
idéer från den övriga världen, i första hand USA, fungerade som
idéspruta och bollplank och tycks ha skapat en behagligt avspänd
och kreativ atmosfär på sin avdelning. En av hans många nyskapel-

Motstående sida: Karl-Arne
Holmsten var under en följd av år
innehavare av Hillmans detektivbyrå.
Vid hans sida ses Gaby Stenberg
som skapar effektljud med ett par
handbojor.
foto: Jarl Ekenryd/SVT Bild

Radiounderhållningen hade en
storhetstid under Per-Martin
Hambergs ledning och levde en tid
på arvslotten när han tog steget
över till TV.
foto: SVT Bild
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ser var Frukostklubben (1946), med Sigge Fürst som hurtfrisk pro-
gramledare, som blev en av sektionens långkörare och gick ut i
etern närmare sjuhundra gånger. Den stora finalen, som inträffade i
december 1978, samsändes i radio och television och innehöll
många hyllningar till programmets centralgestalt. Till trivselat-
mosfären kring kaffeborden bidrog också Andrew Walters hus-
band, maskoten Kaffe-Petter med sin buktalarröst samt inte minst
en lång rad folkkära artister. Som artistparad knöt Frukostklubben
an till traditionen från kabaréerna Kanariefågeln och Etervåg.

Hamberg lanserade en rad programserier med samspelta artis-
ter. Lilla varitén, med början 1945, byggdes upp kring en vresig Stig
Järrel och en retfull Åke Söderblom och gav under decenniets fort-
sättning stort utrymme för en parodisk spegling av radions övriga
programverksamhet. Här fick Radioteatern presentera en energibe-
sparande trettiosekundersversion av Hamlet och Stig Järrel ge sig ut
i bygderna för att i Lars Madséns efterföljd intervjua hembygdsori-
ginal – Mor i busken var ett av hans fynd. Till Hambergs mest be-
römvärda insatser hör också att han lockade Povel Ramel till radi-
on och lät honom släppa lös sin anarkistiska crazy-humor i Före-
ningen för flugighetens främjande, F.F.F.F. (1946–51), en okonventionell

Hamberg utvecklade den
frågelekstradition som grundlagts
av Gösta Knutsson. Hamberg var
själv programledare för 20 frågor
och satte Astrid Lindgren, Kjell
Stensson och Stig Järrel på många
hårda prov.
foto: Ulf Stråhle/SVT Bild
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blandning av musikalisk pastischlek, spexglädje, privata telefon-
samtal och ovedersägligt fåniga radiotävlingar inför en aktiv
studiopublik. Tillsammans med Brita Borg, Oscar Rundqvist och
Martin Kåge anförde swingbaronen de musikaliska lekarna i Fyra
kring en flygel. Ramel ledde också de världsomspännande resorna i
”kedjetonger” som Jakten på Johan Blöth (1948–49), en skröna i väl-
kända äventyrsmiljöer, och deckarparodin Herr Hålms öden och Ang-
antyr (1950–51), båda präglade av Ramels ystra lek med radions kon-

Fyra kring en flygel, en intim
musikstund som byggde på tanken
att musikanter som själva har
roligt lättare kan sprida spelglädje
och musikhumor till lyssnarna:
Brita Borg, Oscar Rundqvist, Povel
Ramel och Martin Kåge 1947.
foto: Bertil Danielsson/

SVT Bild

Det kunde bli trångt kring
Frukostklubbens kaffebord. I mitten
ses Sigge Fürst servera Carin
Svensson. Till vänster om dem ses
en leende Oscar Rundqvist och vid
hans sida Allan Johansson. Till
höger är Per-Martin Hamberg
inbegripen i ett samtal med
Lennart Strand medan
kapellmästaren Andrew Walter
försjunkit i tankar.
foto: Bertil Danielsson/

SVT Bild
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ventioner, stilgrepp och akustiska möjligheter. En annan av Ramels
blivande Knäppupp-kumpaner, Martin Ljung, slog världen med
häpnad då han i Frukostklubben framträdde som biograforgelimita-
tör och hörde därefter till kedjetongernas återkommande röster.
Han fick vara huvudfigur i Så får det bli (1953–54) och lanserade där
den långlivade radiogenre som kunde kallas ”busringningen”, sena-
re odlat av bl.a. Calle Sändare, Robert Gustafsson och Hassan-kol-
lektivet. Ljungs improvisationstalanger och förmåga att hålla mas-
ken även i mycket utsatta lägen kom väl till pass när han per telefon
efterfrågade en snabbkurs i sällskapsdans, sålde begagnade symaski-
ner av tjeckiskt fabrikat eller hyrde ut sommarstugor med mycket
oklar geografisk belägenhet och än mer diffusa bekvämligheter.

Martin Ljung excellerade som röstekvilibrist och etablerade sig
som rikstönt. En mer svårmodig humor, besläktad med det litterära
femtiotalets existentiella svartsyn, odlades av Lasse O’Månsson.
Programrubriken Mannen i svårt (1954) alluderade naturligtvis på
Olof Thunbergs rysarnoveller men programledaren markerade
också distans till radions alla patenthurtiga skivpratare med ett flö-
de av ironier, halvkvädna visor och luftiga pratbubblor. O’Månsson
kom senare att bli den absurda humorns främste företrädare i
Sverige och nådde på detta område svindlande höjder med Blå
tummen (1958–67), en pendang till det mycket seriösa lyrik- och mu-
sikmagasinet Blå timmen, och liksom detta sammansatt av poesi,
musik och underfundigt prat. Även Pekka Langer debuterade som
radiounderhållare under Hambergs toleranta regim och fick odla
sitt uppsluppna nojsande i skivpratar- och skivkrossarprogram som
Natttuppen. Också Langer ägnade sig åt radioparodi, i magasinet
Pekkas spegel (1956–58), med uddar riktade mot både kulturprogram-
mens mångordiga snusförnuft och Nils Linnmans egenartade böjel-
ser för sumphönor, och i Goddag, yxskaft (1955–56) där det av Ham-
berg omhuldade frågesportandet förvandlades till fars. Tage Da-
nielsson, som 1954 fick fast anställning vid Underhållningsavdel-
ningen och 1959–62 var dess chef, varierade ett välkänt mönster för
samtidssatir i Till Andersson i nedan från Tage Danielsson (1954–58).
Utgångspunkten var att Danielsson fått radiokontakt med en ut-
omjordisk lyssnare, vars kunskaper om jordelivet helt och hållet
byggde på radiosändningar från Sverige. Mycket hade han därmed
fått om bakfoten och Danielsson fick med sin sävligt docerande
röst förklara både stort och smått: vad en byråkrat är och varför
han beter sig som han gör, varför svenska folket med jämna mellan-
rum vandrar till valurnorna och varför folk i Radioteatern talar så
egendomligt.

Lördagskvällarna var familjeunderhållningens högtid och
Hamberg satsade stort på lekprogram för hela familjen. Lördags-
kväll (1947–50) framstår som en förövning till det tidiga 1950-talets
slagnummer, Karusellen (1951–54), med det mångsidiga mediesnillet

Föreningen för flugighetens främjande
samlade många deltagare. I mars
1950 hade Martin Ljung uppgiften
att läsa den digra rollistan.
foto: Sören Hoffman/SVT Bild

Ett magiskt ögonblick i den
svenska populärkulturens historia:
Gösta ”Snoddas” Nordgren,
bandyspelare från Bollnäs, sjunger
Flottarkärlek i Hylands Karusellen
den 26 januari 1952.
foto: Bertil Danielsson/

SVT Bild
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Lennart Hyland som programledare. Karusellekarna gick ut på att
aktivera lyssnarna och få dem att delta i allehanda kollektiva upp-
tåg, som t.ex. att träffas i Humlegården för att byta julklappsslipsar.
De syftade också till att stimulera publikens sociala fantasi och lät
lekdeltagarna göra erfarenheter långt utanför deras vardagshori-
sont: en rörmokare fick lära sig att spela cello, en ungkarl att sköta
småbarn medan en städerska snabbomskolades till flygvärdinna.
Karusellens socialt mest omvälvande händelse var ändå utropandet
av Frufridagen 1954, en söndag då alla män förväntades ge sina hust-
rur ledigt och själva sköta hushållsbestyr och barnpassning. I Karu-
sellen föddes också nya artiststjärnor, men bara några få lika klart
lysande som Gösta ”Snoddas” Nordgren, en dittills tämligen okänd
bandyspelare som 1952 framförde Flottarkärlek, en smäktande lov-
sång till det enkla livet nära naturen och snart en skivsuccé av stora
mått.

1950-talets radiounderhållning existerade i hög grad som parodi
på andra programformer och vi har redan tidigare sett exempel på
radiohumorns förkärlek för interna referenser. I Dagens revy (1950–
55), decenniets mest ambitiösa och långlivade satirprogram, var
Gösta Bernhard snabbt framme med en variant på Snoddas’ ballad,
där den käcke idrottsmannen får offra sitt sunda friluftsliv för stän-
digt nya grammofoninsjungningar och folkparksturnéer. När Karu-
sellen börjat stagnera gjorde Ramel och hans Knäppuppare Släng-
gungan (1954), ”alla familjeprograms undergång”, där de medver-
kande fick städa den Ramelska villan och programledaren försökte
organisera ett allmänt hustrubyte i Kungsträdgården.

Det tidiga 1950-talet framstår också som radiokomedins guldål-
der, i hög grad uppburen av de komiska talanger som annars kunde
ses och höras på Casinoteatern. I dess ensemble fanns Carl-Gustaf

Tage Danielsson var radions
underhållningschef mellan åren
1959 och 1961 och var bl.a. med om
att starta Melodiradion. Han
efterträdde Roland Eiworth och
efterträddes av Georg Eliasson.
foto: Jarl Ekenryd/SVT Bild

Nya inslag till Dagens revy hösten
1952 spånas fram av från vänster
Charlie Norman, Gösta Bernhard,
Sickan Carlsson, Stig Järrel och
Gunnar Wersén.
foto: Ulf Stråhle/SVT Bild
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Lindstedt som fick sitt genombrott som soloartist i Hjälpsamma
herrn (1951–52), där den självtillräcklige husfadern i avsnitt efter av-
snitt förvandlade ordning till kaos snabbare och långt mer efter-
tryckligt än vad ingenjören Björck förmådde ett drygt decennium
tidigare. Tillsammans med Arne Källerud varierade Lindstedt den
välkända komiska konstellationen Dummerjöns & Straight man i
Räkna med bråk (1955–56) och ett flertal uppföljare under andra pro-
gramrubriker. Rune Moberg svarade för manus till en lång rad un-
derhållningsprogram, däribland den långlivade familjeserien Lille
Fridolf och jag (1955–59) med Douglas Håge som den ständigt kuscha-
de maken och Hjördis Petterson som rivjärnet och järnladyn Selma.

Rådström, Forssell och den litterära kabarén
Underhållning kunde förvisso bedrivas också i andra tonlägen och
röra sig i andra gränszoner. Just viljan till gränsöverskridande,
pendlingen mellan det seriösa och det underhållande, det höga och
det låga, gör sig påmind på många sätt i radions 1950-tal och bereder
marken för den nedbrytning av etablerade värdehierarkier som tog
fart under det följande decenniet. Den märks inte minst i Teater Två
Åsnor, en litterär kabaré som skrevs i samarbete mellan Pär Råd-
ström och Lars Forssell och sändes i tre halvtimmesavsnitt på våren
1956.72 Miniserien, som producerades av Jörgen Cederberg, var både
en protest mot och ett försök att förnya den inhemska revy- och ka-
barétradition där Karl Gerhard fortfarande var en dominerande ge-
stalt. Rådström och Forssell fann den förlegad, inskränkt och i tröt-
tande grad dominerad av den nationella skvallerkrönikan. ”Sveri-
ges Aristofanes” får sig en känga i en av deras kabarévisor:

Sedan trettio, fyrtio, femti år
får vi attisk nyårschock
när en kvick Aristofanes går
och mot vinden vänder rock
så att den döljer färgen på Zarahs hår73

Rådström och Forssell hämtade inspiration från den litterära
och politisk-satiriska kabaré de mött i Paris och Teater Två Åsnor
framstår som ytterligare ett uttryck för efterkrigstidens vilja att
öppna fönstren mot omvärlden. Den är präglad av 1950-talets iro-
niska, tvetydiga och undanglidande attityd men kunde stundom gå
mycket rakt på sak och driva med Sven Stolpes svällande ego, Vil-
helm Mobergs mödosamt inövade folklighet eller förklara sovjetis-
ka höjdhoppsrekord med idrottsmännens önskan att ta sig över
murar och stängsel. En radiorecensent kallade Teater Två Åsnor den
”oförskämdaste revy som getts i radio, med direkt mördande föro-
lämpningar utströdda här och var”, vilket säkert gladde upphovs-
männen.74 Programserien vittnar onekligen om att takhöjden ökat,

Radarparet Carl-Gustaf Lindstedt
och Arne Källerud kopplar av
mellan inspelningarna av Räkna
med bråk 1955.
foto: Jarl Ekenryd/SVT Bild
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En del av kretsen bakom Teater Två
Åsnor, i förgrunden Pär Rådström,
Ulla-Bella Fridh och Lars Forssell.
Vid pianot sitter Bengt Ekerot med
Bengt Eklund och Ulla Sjöblom på
var sin sida.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild

inte minst i jämförelse med de censuringrepp som på 1930-talet
drabbade nyss nämnde Karl Gerhard.

Forssell och Rådström raljerade med inhemska kändisar och
makthavare, däribland den socialdemokratiska regering som före-
föll fastlimmad vid sina taburetter, men riktade också blickarna
mot Frankrikes eviga regeringskriser, Sydafrikas rasåtskillnadspoli-
tik, spänningarna i Mellanöstern och supermakternas hotfulla va-
penskrammel. Satiren är någon gång aggressiv men oftare indirekt,
gestaltad med ett mångtydigt bildspråk och en troskyldig naivitet.
Världen är full av bortsprungna hundar, heter det i en monolog,
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och bland dem finns en liten grå hund som aldrig får vara med på
någon enda av efterkrigstidens alla fredskonferenser:

Och det är för att det är en neutral hund, säger dom.
Men jag förstår inte det där.
Dom säger att den där hunden vet ingenting om freden säger dom.
Men jag, säger den, jag har ju haft fred i 150 år.
Haha, säger dom, EN fred ja, vi har haft minst tio freder på 150 år.
Alla sorters freder. Versaillesfreder och Münchenfreder och så en
massa freder som aldrig blev några freder.75

En del av Teater Två Åsnors särprägel ligger i stilbrotten, de
snabba kasten mellan raljans och allvar, det tidsbundna och det all-
mängiltiga, det upphöjda och vulgära, schlagertonfallen och det
förtätade lyriska språket. Serien producerades alltså av radions Un-
derhållningsavdelning men annonserades i programtidningen som
”exklusiv kabaret”.76 Den slog en brygga mellan populärkultur och
finkultur genom att låta respekterade författare och kända Drama-
tenaktörer framträda som underhållare. Några av dess visor blev
stora framgångar på grammofonmarknaden, andra kunde i lätt mo-
difierad form infogas i Forssells diktsamlingar.77

Till de mest minnesvärda inslagen i Teater Två Åsnor hör dess
visor, en säregen blandning av frän satir och känslosam sånglyrik
med rötter i fransk chansontradition. En av dem, De fattigas piano,
hade tidigare använts i ett underhållningsprogram kallat Pusslet,
medan de övriga skrevs direkt för Teater Två Åsnor. Dit hör Flickan i
London, Säg vad ni vill och Jag står här på ett torg, en fri översättning
av Boris Vians Le Deserteur. De framfördes alla av Ulla Sjöblom, ett
av hennes fåtaliga framträdanden som vissångerska, och framstår
som oupplösligt förknippade med hennes personliga föredrag.

Ett par år senare gjorde Rådström och Forssell en scenversion av
sin radiokabaré, vilken framfördes på Göteborgs stadsteater. Teater
Två Åsnor tycks ha väckt ett intresse för den aktualitetsinriktade,
satiriska och litterära kabarén som blev bestående och som fick sin
främsta hemvist på storstädernas krogscener. Man tycker sig också
kunna se ett samband mellan den nya viskonst som här uppenbara-
des och 1960-talets alla ballad- och protestsångare. Orsakssamman-
hangen är väl inte helt klara men Teater Två Åsnor framstår utan
tvivel som en genrebildare och som början på en tradition.

Fram till 1950-talets mitt var radion landets enda verkligt riks-
täckande medium. Antalet licenser uppgick till ca 2,5 miljoner, vil-
ket gjorde Sverige till ett av världens radiotätaste länder. Radion
sände vid denna tid drygt fjorton timmar per dygn, fortfarande i en
enda kanal, och utgjorde ett enhetligt medierum, till vilket alla
lyssnare inbjöds och där det skulle finnas något för alla. Radion
skulle fortsätta att växa. Den fick dock inte härska i ensamt majes-
tät länge till och dess fortsatta öden kom i hög grad att påverkas av

Inför den första delen av
Teater Två Åsnor publice-
rades följande proklama-
tion i programtidningen
Röster i radio:

TEATER TVÅ ÅSNOR realiserar
en dröm, sammandrömd den 25
januari 1955, på Hotell Birague, i
Paris, av romanförfattaren, numera
statlige tjänstemannen P. R. och
poeten L. F., efter ett besök på den
satiriska revyteatern Trois Baudets
vid Pigalle.

Ensemblen tillhör världseli-
ten; vitt vin utskänkes under
föreställningen; och ingen av
författarna ansvarar för vad han
har skrivit.

Eftersom samtliga medverkan-
de inser att detta är en form av
underhållning som tiden kräver
och att föreställningen är bra kan
det knappast intressera dem vad
Ni tycker.

Samarbetet mellan författarna
har gnisslat på ett väckande sätt.
Entusiasmen har alltid represente-
rats av den som fått en idé; den
kyliga, objektiva kritiken av den
som inte fått den och ergo varit
avundsjuk. Smaken har varit olika
men segrat.

Hör själva.
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televisionens tillkomst. Den långa enkanalperioden upphörde 1955
och radion förvandlades i grunden. En glansfull epok gick i graven
och en annan, expansiv men problematisk, tog sin början.

Pär Rådström

Författaren och journalisten Pär Rådström, en cen-
tralgestalt i 1950-talets kultur- och nöjesliv, skrev
romaner, noveller, artiklar, resereportage, kabaré-
och schlagertexter. Han debuterade i radio 1953,
blev en återkommande radioröst och anställdes
1956 på Underhållningsavdelningen. Rådström
blev inte kvar där särskilt länge men fortsatte att
medverka i radio och TV fram till sin död 1963.
Bland hans radiobidrag märks en svit kåserier med
samlingsrubriken Mellan raderna. Han förde på en
gång underhållande och djupt allvarliga resone-
mang mellan skivorna i grammofonprogrammet
Sommar. En svit noveller, Svenska öden och äventyr,
skrevs direkt för radion och lästes av författaren
hösten 1962. Han hade sitt eget tonfall, en särpräg-
lad blandning av distans, ironi och allvar. En av då-
varande arkivchefen Karin Byström upprättad för-
teckning över Rådströms programbidrag omfattar
omkring 200 titlar. Några av dem har samlats av
Kurt Bergengren i boken Pär Rådström i press och ra-
dio (1968) och ett urval getts ut på kassett i serien
Författarröster.

foto: Ulf Stråhle/SVT Bild
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Ångradion i TV-åldern

På hösten 1955 inleddes sändningar av två samtidiga radioprogram
och året därpå startade de första reguljära TV-sändningarna. En tid
av snabba och genomgripande förändringar av det svenska medie-
landskapet hade därmed tagit sin början. Radions gyllene år tycktes
vara förbi och dess framtid i den nya TV-åldern oviss. Olyckskorpar
kraxade om radions snara död men fick se sina profetior komma på
skam. Istället för tvinsjuka och sotdöd följde en period av kraftig
expansion och dramatisk förvandling. Vid flerkanalperiodens in-
ledning sände radion ca 5 000 timmar per år. Vid 1990-talets början
producerade Riksradion ca 22 000 timmar i tre kanaler och lokal-
radions tjugofem stationer tillsammans ytterligare ca 75 000 tim-
mar, vilket innebar en nära tjugofaldig ökning på trettiofem år. An-
tagandet att televisionen skulle bli en svår medtävlare besannades
däremot. Radion fick leva i televisionens skugga och tvingades ut-
veckla en strategi som präglades mer av anpassning än reell konkur-
rens. Under 1950-talet diskuterades en nära samordning av radions
och televisionens programverksamhet.1 Av detta blev inte mycket.
De båda medierna kom att gå sina egna vägar.

Olof Rydbeck, från 1955 ny chef för det programbolag som 1957
bytte namn till AB Sveriges Radio (SR), såg klarare än de flesta vart
de ledde. I ett PM från våren 1957 förutsåg han att ”TV och radio re-
dan om några år kommer att ligga i hård konkurrens”.2 Han hade
gott hopp om radions möjligheter att hävda sig men insåg också be-
hovet av förnyelse och förändring. Det vore meningslöst att ta upp
kampen på områden där TV redan från början hade övertaget, me-
nade Rydbeck. Radion måste ”renodla sina egna former”, göra det
TV inte kunde göra eller gjorde sämre och öka utbudet på dygnets
TV-fria tider. Radion borde befästa sin position som kulturinstitu-
tion och stärkas journalistiskt, framhöll Rydbeck och pekade på två
strategiskt viktiga områden: nyhetstjänsten och musiken.3 Genom
sin lätthet och rörlighet hade radion stora möjligheter att hävda sig
som nyhetsmedium och den kunde ytterligare utveckla sin redan
centrala ställning som nationellt musikaliskt forum. Det var en vi-
sion med bärkraft. Nyheter och musik skulle bli prioriterade områ-
den under de följande decennierna. Rydbeck insåg också att de nya
konkurrensvillkoren ökade behovet av kunskaper om publikens
sammansättning och preferenser. Lyssnarundersökningar fick
växande betydelse för både den kort- och långsiktiga program-
planeringen. Sektionen för Publikundersökningar, sedermera Pu-
blik- och programforskningsavdelningen (PUB), expanderade och
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ledde vägen in i ”huvudräknandets” nya era.4 Avdelningen produ-
cerade siffror och tabeller i stor mängd och på ett par punkter var
dess undersökningsresultat entydiga. Radion behärskade fältet dag-
tid, televisionen på kvällarna.5 Stora delar av radions traditionella
dygnsplanering ställdes därmed på huvudet och gjorde morgon-,
lunch- och eftermiddagstimmarna till radions nya ”prime time”. Det
fanns därmed skäl att förlägga förstasändningarna till dessa tider och
repriserna till kvällstimmarna. Teknikutvecklingen, och med den
en kraftigt ökande försäljning av bärbara radioapparater och bilra-
diomottagare, gjorde också sitt för att förändra lyssnarvanor och
programproduktion. Radioledningen förutsåg en ökning av det
”rörliga lyssnadet” och rättade sig efter detta förhållande.6 En av ra-
dions konkurrensfördelar var ju att den, till skillnad från televisio-
nen, kunde avnjutas när som helst och var som helst och att lyss-
nandet kunde kombineras med andra aktiviteter. Sveriges bilradio.
Önskeprogram på väg och Sommar. Lättlyssnat för er på badstranden, på
vägen och i hängmattan hör mycket riktigt till periodens nyskapel-
ser.7 Att skivpratarprogram som dessa attraherade den yngre publi-
ken ökade deras värde ytterligare. Den trogna radiopubliken åldra-
des och nyrekryteringen gick trögt. Musikunderhållning varvad
med tal i lättsamma former kunde vara ett sätt att vinna nya lyssnare.

Dubbelprogrammet och Oktoberrevolutionen
Framtidsplaneringen ägnades mycken möda men försvårades av att
fältet befann sig i ständig omvandling. Utbyggnaden av de nya dist-

Den nytillträdde radiochefen Olof
Rydbeck intervjuas av Folke
Olhagen för Dagens eko våren 1955.
foto: Ulf Stråhle/SVT Bild
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ributionsnäten för FM- och TV-sändningar tog tid och skapade re-
gional obalans. När P2 startade 1955 nådde den en minoritet av lyss-
narna och tilläts därför inte påverka ”riksprogrammets” utform-
ning mer än marginellt. P2-sändningarna förlades till kvällstid, då
den begränsade publiken var som störst, och hade inledningsvis
samma blandade karaktär som i P1.8 Arrangemanget var ett provi-
sorium. På längre sikt skulle P2 bli en ”kulturkanal” och nyord-
ningen förbereddes försiktigt genom att en del av det mer krävande
programutbudet förlades dit.9

En mer konsekvent genomförd kanaldifferentiering, den s.k.
Oktoberrevolutionen, dröjde fram till hösten 1960 då vid pass tre
fjärdedelar av befolkningen hade tillgång till P2.10 Enligt planerna
skulle det gamla riksprogrammet, P1, därefter vara ett allmänt och
brett tillgängligt program med tonvikt på nyheter, aktualiteter och
reportage samt svara för talad underhållning och populärmusik. P2
skulle vara ”kulturkanalen” och ge plats för de stora musik-, teater-
och litteratursatsningarna. P1 vände sig till en bred publik, P2 till
de mer sparsmakade och selektiva lyssnarna, de s.k. ”kvällsminori-
teterna”.11 Nyordningen framkallade mycket blandade reaktioner.
Lovorden över radions stora kultursatsning i den nya kanalen sak-
nades inte men överröstades av mängden kritiska röster. Flertalet
bedömare var eniga om att ”Oktoberrevolutionen” innebar en av-
görande vändning i radions historia och ett radikalt avsteg från
knäsatta principer. Reformens tillskyndare betonade lyssnarnas
ökade valfrihet medan kritikerna pekade på risken för splittring
och trivialisering.

En återkommande invändning mot den nya programuppdel-
ningen var att den skapade en olycklig gräns mellan det lätta och
det seriösa programutbudet.12 När det enhetliga medierummet upp-
löstes och delades i tvenne från varandra skilda kammare avhände
sig radion möjligheten att ”smygvägen” bringa den bredare publi-
ken i kontakt med kunskapsvärldar och estetiska upplevelser som
den inte aktivt uppsökte. Liknande tankar fanns också inom företa-
get. Musikavdelningens interna handlingar från denna tid uttryck-
er glädje över utökad programtid men också oenighet om hur mu-
sikutbudet skulle fördelas mellan P1 och P2 och en påtaglig oro för
att stora delar av publiken skulle välja bort det tyngre musikutbu-
det och nöja sig med populärmusikens sirensånger.13 Något motvil-
ligt tillstod Nils-Olof Franzén, kanalreformens arkitekt och radi-
ons chefsideolog under de kommande decennierna, att kritiken inte
var helt grundlös. Omläggningen var likafullt nödvändig och en
ofrånkomlig konsekvens av TV:s växande popularitet, menade
han.14 De nya konkurrensvillkoren gjorde den gamla folkbildaridén
om ”education-by-insinuation” förlegad. Radion var inte längre
vad den hade varit och klockan kunde inte vridas tillbaka.
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Melodiradion
Striden om tvåkanalsystemets utformning kom dock snart att över-
skuggas av ett annat och långt mer högljutt kulturpolitiskt gräl.
Dess upphov var en reklamfinansierad radiosändare, Radio Nord,
som ankrat på internationellt vatten utanför den svenska ostkusten
och i mars 1961 börjat sända populärmusik, varvad med reklambud-
skap och korta nyhetsbulletiner.15 Sändningarna, som kunde avlyss-
nas i stora delar av Syd- och Mellansverige, äventyrade SR:s ställ-
ning som monopolföretag och hotade att ytterligare reducera dess
publik. Man kan i interna dokument urskilja en påtaglig irritation
över att många välkända svenska artister lånade sina krafter till
denna nya ”piratsändare”. En av dem var Evert Taube som på be-
ställning skrev en Radio Nord-vals, Kärleken i rymden, vilken gick
ut i etern den första sändningsdagen.

I ett direktionsprotokoll från sensommaren 1961 heter det att
Harry Brandelius ej bör anlitas av Sveriges Radio ”med hänsyn till
att denne alldeles nyligen varit starkt engagerad vid Radio Nord”.16

Hotet från denna och andra reklamfinansierade sändare var inte
enbart en svensk angelägenhet och frågan behandlades några veck-
or senare på ett nordiskt radiochefsmöte, där de närvarande menade
att det tillkom respektive lands regering att vidta åtgärder.17 Ryd-

Radio Nords sändningar inleddes den 8 mars 1961
med ett anförande av radiochefen Jack Kotschack
som hade bl.a. följande att säga:

”Kära lyssnare. Radio Nord är verklighet. Efter
nära två månaders förberedelser har jag äran pre-
sentera Europas modernaste radiostation. Radio
Nord är en radio i takt med tiden. Vi på Radio
Nord sover aldrig. Vi sänder tjugofyra timmar om
dygnet.”
Radio Nords signatur sjöngs till tonerna av Bye Bye
Blackbird med följande text:
Med allt nytt i ton och ord
kommer här Radio Nord.
Lyss, lyss, lyssna.
För ert nöje är den gjord.
Därför hör på Radio Nord.
Lyss, lyss, lyssna.
Dygnet runt vi bjuder er det bästa.
Den musik som gillas av de flesta…

Radio Nord var inte den första ”piraten”. Redan
1959 började en annan, placerad på en båt i Öre-
sund, locka den svenska publiken till sig. Sänd-
ningarna gick inledningsvis under rubrikerna
Skånes Radio Mercur och Skånes Radio och engage-
rade ett flertal välkända artister. Pekka Langer
hade ett återkommande program med titeln Repu-
blikanska klubben – önskeprogram för Republiken Skå-
ne medan rockstjärnor som Little Gerhard och
Rock-Boris svarade för mer tillfälliga inhopp.
Måndag till fredag förekom husmorsprogram, på
lördagar och söndagar popmusik för ungdom. 1960
köptes stationen av Britt Wadner som ändrade dess
namn till Radio Syd. Ny lagstiftning ledde 1963 till
en fängelsedom för Wadner och sändningarna från
Radio Syd upphörde definitivt 1966.

Radio Nord och Radio Syd



140
r adi o



141
å n g r adi o n  i  t v- å l d e r n

beck ansåg sig dock inte kunna vänta på sådana. Efter överläggning-
ar med Kommunikationsdepartementet och den sittande radiout-
redningen föreslog han att Sveriges Radio snarast möjligt skulle in-
föra ett lätt musikprogram. I ett konfidentiellt PM framhöll Ryd-
beck, att även om Radio Nords sändningar stred mot den interna-
tionella telekonventionen, så skulle ett statligt tvångsingripande
vara riskabelt och kunna gynna de krafter som arbetade för en av-
veckling av radiomonopolet, ”eterns Brattsystem” som det kallades
i kvällspressen. Bättre var då offensiva åtgärder på programsidan.
”Det förefaller mig alldeles klart”, fortsatte Rydbeck, ”att den enda
motåtgärd som kan ha någon utsikt till framgång är att Sveriges
Radio får möjlighet att konkurrera ihjäl företaget genom att snarast
via det svenska sändarnätet erbjuda lyssnarna ett program, som
lockar dem bort från Radio Nord.”

Radiochefens tankar vann gehör i styrelsen och i maj samma år
föddes Sveriges melodiradio.18 Det nya programblocket, som produce-
rades av Underhållningsavdelningen och placerades i P2-kanalen,
följde konkurrentens exempel och bestod huvudsakligen av lätt
musikunderhållning samt en mindre andel ”producerade” pro-
gram, främst list- och skivpratarprogram som Det skall vi fira, Tio i
topp och Spisartimmen. Melodiradion byggdes snart ut i form av Natt-
radion med likartat innehåll. Tillkomsten av de båda program-
blocken fördubblade i ett slag radions sammanlagda programtid,
från knappt 8 000 timmar säsongen 1959/60 till närmare 16 000
timmar 1962/63. Av dessa svarade musiken för ca 70 procent, en var-
ken tidigare eller senare överträffad siffra.19

De nya programblocken innebar ännu ett avsteg från radions
traditioner. Nils-Olof Franzén försökte i ett av sina många försvars-
tal för nyordningen göra gällande att Melodiradion var ungefär det-
samma som Musik under arbetet, bara i något större skala. Argumen-
tationen var mindre övertygande och kunde inte dölja att Melodira-
dion verkligen innebar ett paradigmskifte.20 Det traditionella radio-
programmet, som det ännu förvaltades av P1, bestod av ett antal
från varandra avskilda, rubricerade och vanligen signerade pro-
gramverk. Det nya musikflödet, ”skvalet” som det ofta kallades,
innehöll enbart ett fåtal sådana distinkta enheter och pågick till sy-
nes utan början, mitt eller slut. Den traditionella radioformen för-
utsatte ett mer eller mindre koncentrerat eller intensivt lyssnande.
Det nya kunde vara extensivt, alltså kombineras med andra sysslor
och ingå i andra brukssammanhang.21 Detta var enligt många kriti-
ker nyordningens främsta brist: ”Dåliga lyssnarvanor grundläggs.
Folk uppmuntras att höra på radio med ett halvt öra och får sanno-
likt svårare att anamma program som kräver odelad uppmärksam-
het.”22

Melodi- och Nattradion blev en publik framgång men utlöste en
visselkonsert på landets kultur- och ledarsidor. Handelstidningen i

Motstående sida: En ungdomlig jury
lyssnar och förbereder sig för
röstning i listprogrammet
Tio i topp.
foto: Bo-Aje Mellin/SVT Bild

Mediestrategen Nils-Olof Franzén,
hjärnan bakom många
radioreformer under
flerkanalperioden, kom till
Radiotjänst på 1940-talet som
hallåman och redaktions-
sekreterare på Röster i radio.
Han var chef för Föredrags-
avdelningen 1950–55 och
programdirektör 1956–73.
foto: Ulf Stråhle/SVT Bild
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Göteborg kommenterade reformen på ledarplats under rubriken
Radio Mord och tog med skärpa avstånd från en programpolitik
som innebar att ”radion dygnet runt året runt skall skölja kaskader
av dålig och likgiltig musik över landet”. Slappheten i epoken Ryd-
becks målsättning, fortsatte tidningen, blottläggs med aningslös öp-
penhet och leder till att massans ”antiintellektuella instinkter kitt-
las”.23 De retoriska överdrifterna i Handelstidningens bredsida är
uppenbara men även andra opinionsbildare tolkade nyordningen
som folkbildningsradions definitiva död och menade att mediet nu
förvandlats till en billig klanglåda. Melodiradion innebar fortsatt
förflackning och en villkorslös kapitulation för den dåliga smaken.
Föreställningen att radion borde vara rikets smakfostrare levde
ännu kvar och det är inte svårt att urskilja sambandet mellan 1960-
talets melodiradiokritik och 1920-talets dragspelsförakt.

I den utdragna ”Upp till kamp emot skvalet”-fejden försökte
programföretagets talesmän göra en dygd av nödvändigheten och
framställa en hastigt påkommen åtgärd som ett uttryck för långsik-
tig och konsekvent programpolitik. En försvarslinje byggdes kring
påståendet att det nya musikflödet inte påverkade radions övriga
uppgifter och ingalunda innebar någon minskning av dess kultur-
program. Tvärtom, hävdade Franzén, hade P1 fått en mer konse-
kvent seriös inriktning som en följd av Melodi- och Nattradions till-
komst.24 Det var nu en sanning med modifikation.

En jämförelse mellan programstatistiken för säsongerna 1959/60
och 1961/62 visar att sändningstiderna ökade för nyhetsprogram-
men och den seriösa musiken men att teatern, uppläsningarna, ve-
tenskapsinformationen och de kulturkommenterande program-
men samtidigt minskade i omfång.25 Franzén medgav att kanalupp-
delningen skapade nya gränslinjer men tog lätt på frågan om den
därmed sammanhängande polariseringen mellan olika kulturfor-
mer. En ofrånkomlig följd av Melodi- och Nattradiosändningarna
var likafullt att det seriösa musikutbudet blev konkurrensutsatt
och förlorade lyssnare. Avståndet mellan den ”lätta” och den
”tunga” musiken ökade och det blev svårare att finna en lämplig
plats för den ”mellanrepertoar”, även kallad ”högre underhåll-
ningsmusik”, som enligt Musikavdelningens långsiktiga strategi
skulle vara inkörsporten till den ”verkligt seriösa” musiken.26

Att även den musikälskande radiochefen kände ett visst obehag
inför populärmusikens utbredning anas av en intern promemoria
som behandlar Rydbecks önskan att successivt smyga in ”ädel-
skval” i det nya programblocket.27 Andra gränser drogs genom vissa
musikområden. Jazzen hade länge haft sin plats i underhållnings-
musiken men höjde gradvis sin status som seriös musikform. Ut-
vecklingen motiverade en överflyttning av vissa former från Under-
hållningsavdelningen till Musikavdelningen och en boskillnad
mellan å ena sidan tradjazz, swing och bop, å den andra mer experi-
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mentell och nyskapande jazzmusik. Skiljelinjen konfirmerades
1968, då en jazzsektion upprättades inom Musikavdelningen.28 Alla
visste sedan tidigare att det var skillnad på musik och musik. Nu
fick man också lära sig att det fanns både jazz och jazz.

En andra linje i Franzéns försvarstal utgick från radions ansvar
i förhållande till sin heterogena publik. Med sin nya programprofil
försökte radion tillgodose majoritetens intressen samtidigt som den
respekterade minoriteternas, menade han.29 Nyordningen innebar
alltså valfrihet – ett flitigt brukat begrepp i 1960-talets radiodebatt
– och respekt för den enskilde individens förmåga att fatta egna be-
slut. I kritikernas fördömande, menade Franzén, låg däremot ”ett
djupt och mörkt tvivel på individens möjligheter till andlig själv-
ständighet”.30 Att lyssnarna de facto utnyttjade sin frihet till ökat
Melodiradio- och minskat P1-lyssnande förbigick han med tystnad.
I en variation på samma tema dristade sig Franzén att likna radion
vid ett välförsett varuhus.31 Relationen mellan programföretaget
och dess lyssnare, menade han, kan liknas vid ett ”sunt förhållande
köpare–säljare”. Även om radioledningen i sista hand fastställde
sortimentet så vägleddes den av en önskan att tillfredsställa kun-
dernas mångskiftande behov. Radion var ett serviceföretag och den
gamla folkbildningsradions förmyndarattityd nu definitivt avskri-
ven.32

Det tredje och avgjort minst övertygande av Franzéns argument
var att det nya musikflödet inte alls innebar någon avgörande för-
ändring av radions programpolitik. Denna skall nu liksom i framti-
den, förklarade han, bedrivas med ”fasta uppfostringsprinciper som
grund” och ständigt sikta högre än till ”den breda publiksmakens
tillfredsställande”.33 Formuleringarna doftar paternalism av mel-
lankrigsmodell och står i bjärt kontrast till bilden av radion som en
serviceinstitution. Det är svårt att se hur programverksamheten
skulle kunna utformas i harmonisk samverkan mellan magistrar
och varuhusexpediter. Att Melodi- och Nattradion verkligen syftade
till ”den breda publiksmakens tillfredsställande” var i längden
svårt att förneka.

I det tidiga sextiotalets debatter om högkultur, kulturdemokrati
och populärkultur blev Melodi- och Nattradion självklara referens-
punkter och lättfunna exempel på den ”kommersialism” som tyck-
tes vara på väg att breda ut sig i medierna.34 Att de tillkom året in-
nan Bengt Nerman gav ut sin uppmärksammade Demokratins kul-
tursyn (1962), vilket möjligen var en tillfällighet men utan tvivel till
gagn för debatten. Nermans skrift var en uppgörelse med en folk-
bildningstradition, präglad av förmyndarattityder och moralise-
rande idealism, som önskade göra den bildade elitens smakuppfatt-
ningar till allmängiltig norm. Nerman förespråkade jämlikhet på
kulturens område, talade för öppenhet och tolerans och om de be-
hov som den förkättrade populärkulturen uppenbarligen tillfreds-

Leif H. Andersson, jazzkännare
med en av radiohistoriens
raspigaste röster.
foto: Ulf Stråhle/SVT Bild
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ställde. Boken hade inget att säga om radio och TV men Nermans tan-
kegångar kunde ändå med fördel brukas i melodiradiofejden och dök
mycket riktigt upp i ett framsynt inlägg av Dieter Strand.35 Under rub-
riken Det goda skvalet ironiserade Strand över de ”kulturskymningsde-
batter” som tycktes följa varje förändring av radions programtablåer
och fann tiden vara mogen för en uppgörelse med den ”förvända kul-
turaristokratism, beklämmande ofta draperad i folkbildarvadmal”
som präglat mediets historia. Att ställa skval mot kultur, massa mot elit
och Lill-Babs mot Beethoven gör det omöjligt att förstå kulturens för-
vandlingar i masskommunikationsåldern, menade Strand. Kulturens
värden är inte eviga och sammanfaller inte självklart med vissa social-
gruppers estetiska och etiska normsystem. Kultur är en fråga om
många olika men sinsemellan likvärdiga fält för mänsklig aktivitet och
även om Melodiradion var en panikåtgärd så har den möjlighet att
frambringa något väsentligt. Kan det nya musikflödet driva fram en
”relativiserad diskussion av själva kulturbegreppet, så har det åstad-
kommit mycket mer än en grammofonarkivchef kunde drömma om”,
summerade Strand.

Debatten om Melodiradion visar hur spänningen ökade mellan en
kvardröjande folkbildningsidealism och en växande förståelse för de
populära kulturformerna. Programblockets tillkomst framstår som ett
avgörande moment i nedbrytningen av kulturområdets traditionella
värdehierarkier. Samma tendens gör, som vi skall se, sig påmind på
många områden i både radions och televisionens moderna historia. Ut-
vecklingen rymmer många komplikationer och har beledsagats av
återkommande gräl om etermediernas sätt att förvalta sina kulturpoli-
tiska uppdrag. Den har inneburit ökad polarisering men också att po-
pulärkulturen långsamt och motvilligt accepterats som ett område för
sig, med sina egna former, uttryck och kvaliteter.

Musiken, säger Lucretius, uppkom så
att visslande män sökte härma fåglarnas sång
eller blåste i rören som vinden andades på
när från väster om våren den gick genom vassen sin gång.
Radions dånande ljud välsignar mig rikt,
där visslas ej sällan, där blåses i rören en del.
Men det synes mig verkligen ytterst osannolikt
att herrarna någonsin lyssnat till vindens spel.

Medan Melodiradion går

Alf Henrikson (Dagens Nyheter 28.4.1964).
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Musikradion
Melodiradion förändrade i ett slag radions framtoning och skapade
därtill nya problem för programstrateger och tablåkonstruktörer.
Det nuvarande sändningsschemat, förklarade Franzén i ett PM
1966, ”är ett historiskt och praktiskt betingat virrvarr”.36 Till dess
avigsidor hörde att den lätta musiken förekom på olika tider i olika
kanaler, vilket stred mot både renodlings- och serviceprincipen.
Den hade ingen fast plats och kunde, trots stor efterfrågan, sällan
erbjudas på bästa sändningstid.37 Enda möjligheten att lösa dessa
och andra näraliggande problem var fortsatt expansion, alltså att
starta ännu en radiokanal. Steget från tanke till handling var i detta
fall ovanligt kort. Redan sommaren 1962 inleddes sändningar av
melodiradiotyp – benämnda P3 – över ett antal lokala FM-sändare.
Trekanalsystemet var på väg att införas och det var därmed åter
dags att smida planer för radions framtid.38

Dessa kom inte överraskande att påverkas av den debatt som
ifrågasatte Sveriges Radios ställning som kulturinstitution. Flera
kritiker menade att det nya musikflödet undergrävde företagets le-
gitimitet och kom det att likna kommersiella stationer som Radio
Luxemburg. ”Det främsta skälet till den monopolställning som
tilldelats Sveriges Radio och TV är att den skall upprätthålla en viss
programkvalitet”, framhöll en kommentator som säkert hade
många meningsfränder. Klarade man inte denna uppgift så hade de
statskontrollerade etermedierna spelat ut sin roll.39 Styrelsen såg up-
penbarligen allvarligt på kritiken, fann tiden vara mogen för en för-
stärkning av radions kvalitetsprofil och att det främst borde ske
inom det av Rydbeck favoriserade musikområdet.40 Där hade radi-
on sin styrka och där kunde den bli ännu starkare. Som offentlig
konsertarrangör, arkiv- och utbildningsinstitution, stor arbetsgiva-
re för musiker och tonsättare m.m. var SR en maktfaktor i Sveriges
musikliv och kunde med goda skäl kalla sig ”landets största musik-
institution”.41 Radions traditioner förpliktade och radion skulle
fortsätta att utvecklas med musik. Motvikten mot den expanderan-
de populärmusiken var mera konstmusik. Att den modernistiske
tonsättaren Karl-Birger Blomdahl 1963 utsågs till chef för Musikra-
dion vittnar om höga ambitioner och en vilja att återta förlorad ter-
räng.

En förutsättning för framgång på detta område var dock att
man åtgärdade ett sedan länge brännande problem, nämligen radi-
ons egna och mycket otillräckliga orkesterresurser.42 En ny kvali-
tetsprofil kunde inte skapas med hjälp av externa krafter utan för-
utsatte en kraftig och systematisk utbyggnad av den gamla Radio-
orkestern, vilket styrelsen också förordade. Under 1960-talet för-
dubblade orkestern sin numerär och bestod vid decenniets mitt av
hundratalet musiker. Den kunde därmed äntligen uppfattas som en
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Karl-Birger Blomdahl     (1916–68) studerade i sin ung-
dom för Hilding Rosenberg och var under 1940-ta-
let tongivande i den s.k. ”Måndagsgruppen”, en in-
formell sammanslutning där unga musiker samla-
des för att studera och diskutera moderna konst-
närliga strömningar. Blomdahl etablerade sig inom
det svenska musiklivet under samma decennium
och slog igenom internationellt med sin tredje
symfoni, Facetter (1950). Han tonsatte texter av Erik
Lindegren och skrev senare under decenniet ba-
lett- och operamusik, däribland Aniara (1959) efter
Harry Martinsons rymdepos.

Blomdahl var professor i musikkomposition
vid Musikhögskolan i Stockholm under 1960-talets
början. Han knöts till Sveriges Radio som konsult,
blev 1963 dess musikchef men hann bara verka där i
fem år innan han avled. När Blomdahl antog upp-
draget så ”innebar det att etermedierna fick sin

Karl-Birger Blomdahl

myndighetsförklaring som musikförmedlare”, he-
ter det i Olof Rydbecks nekrolog över Blomdahl:
”Radions och sedermera i någon mån också tv:s
roll som spridare av musikkännedom och musik-
intressse har visserligen länge erkänts men radio
och tv har alltför länge och alltför ofta tilldelats
rollen av något slags sekunda hjälpinstrument.

För Karl-Birger Blomdahl var det självfallet att
de spelade och borde spela en väsentlig och själv-
ständig roll inom ramen för en bred satsning inom
hela samhället och över hela linjen. I den andan
började han sin verksamhet i Sveriges Radio, i den
andan arbetade han och i kraften av hans auktori-
tet och starka personlighet har denna syn på eter-
mediernas roll i musiklivet nu vunnit allmänt er-
kännande. Han fick verka alltför kort tid hos oss i
Sveriges Radio men hans insatser kommer att bil-
da en fast grund för arbetet decennier framöver.”

fullvärdig symfoniorkester och dess status höjdes ytterligare genom
att den internationellt ansedde Sergiu Celibidache anlitades för di-
rigentuppdrag under en följd av år. Priset för Radioorkesterns ex-
pansion var nedläggningen av radions Underhållningsorkester, vil-
ket ytterligare skärpte motsättningen mellan konst- och populär-
musik. Det förra området kom fortsättningsvis att förknippas med
”levande musik”, nyinstuderingar och originalproduktioner; det se-
nare att i stort sett bli detsamma som lågpris-, repris- och grammo-
fonmusik.

Det nya P3-nätet var fullt utbyggt 1965 och tiden därmed kom-
men för den aviserade programomläggningen. Den trekanaliga ra-
dion startade officiellt i december 1966 och framstår både som sva-
ret på kritiken mot kulturell förflackning och som den slutgiltiga
lösningen på problemet med populärmusikens placering. P3 blev
nu platsen för den lätta underhållningsmusiken medan P2 under
kvällstid tillhandahöll ett stort programblock med seriös musik,
Musikradion, och andra tider sände bl.a. skol- och utbildningsradio.
P1 påverkades mindre och fortfor att vara radions huvudprogram
med nyheter och aktualiteter som prioriterade områden. Till P1
återfördes också, som vi strax skall se, huvuddelen av de ”talade
kulturprogrammen”, däribland uppläsningarna, teatern och kul-
turkommentarerna.43

Omläggningen innebar nya förskjutningar i lyssnarunderlaget.
Den lätta musiken fortsatte att attrahera den stora publiken och
gjorde P3 till den i särklass mest avlyssnade kanalen. Relativt få
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sökte sig till P2, flera till P1 som likväl tvingades notera minskande
lyssnarsiffror.44 Även om diskussionen kring kanalprofileringen
fortsatte och revisionerna av programtablåerna gick vidare var de
stora reformerna nu över för en tid. Radion hade etablerat en ”tre-
enighet av Snack, Toner och Skval” som bestod i två decennier eller
fram till 1987 då P4 etablerades som lokalradions kanal. Konstruk-

Karl-Birger Blomdahl
foto: SVT Bild
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tionen var likväl långt ifrån problemfri och man kan under den
följande perioden se flera tendenser till uppluckring av grundstruk-
turen. Å ena sidan kvarstod ambitionen att ge de olika kanalerna
tydliga profiler, å den andra fanns viljan att nå P3:s stora lyssnar-
skaror med ett mera kvalificerat utbud och om möjligt locka dem
över till P1 och P2.45 P3-sändningar som Musikavdelningens Klas-
siska klanger och Melodiradions klassiker, Litteraturredaktionens öns-
keprogram Dikter för dej? och Teateravdelningens P3-teatern kan
tjäna som exempel på den sistnämnda tendensen.

Målkonflikten har gett upphov till rörelser i olika riktningar.
Under 1970-talet pågick en långsam ”strimling” av utbudet som
innebar att allt fler producerade och talade program hamnade i P3
och att musikutbudet ökade i P1. Vid 1980-talets ingång höjdes nya
rop på åtstramning, tydligare kanalprofilering och återgång till den
ursprungliga planen. Lyssnarnas kanaltrohet, dvs. majoritetens
ovilja att lämna P3, visade sig svår att påverka trots åtskilliga kam-
panjer för ett mer diversifierat lyssnande. Kanalreformen vid 1960-
talets mitt skapade också mer akuta problem. Prioriteringen av mu-
siken, som nu fick breda ut sig i både P2 och P3, innebar ökad
trängsel för övriga programområden. Många redaktioner fick se
sina verksamhetsfält kringskurna och kom att invecklas i en nära
nog permanent strid om tillräckliga och attraktiva sändningstider.

”Frasses kulturrevolution”
Turbulensen kring programpolitiken, särskilt den som gällde P1
och dess kulturutbud, fortsatte alltså under 1960-talet och ledde un-
der decenniets sista år till en djupgående konflikt på Kulturredak-
tionen, som vid denna tid omorganiserades och fick nya uppgifter.46

Franzén framställde förändringarna som en nödvändig anpassning
till en föränderlig mediesituation. Andra tolkade dem som ännu ett
led i den kulturella nedrustningen.47 Reformprogrammet var när-
mast föranlett av fortsatt sjunkande publiksiffror. Enligt Franzéns
analyser berodde nedgången på att alltför många kulturprogram
gick ut i etern utan tydlig adressat eller klar motivering. Avsakna-
den av sammanhang, återkommande rubriker och fasta tider i pro-
gramtablåerna gjorde dem därtill svåra att hitta för lyssnarna.48 Det
är inte längre möjligt, hävdade Franzén, att som i den gamla folk-
bildningsradion erbjuda föredrag eller uppläsningar utan tydlig
aktualitetsanknytning eller samtidsrelevans. Varje enskilt program
måste vara ”en del av något som på ett eller annat sätt kan förmodas
vara angeläget eller speciellt intressant för många människor”, me-
nade han. De borde dessutom vara riktade mot tydligt definierade
målgrupper och utformas med hänsyn till deras behov, intressen
och förkunskaper. Den brokiga floran av från varandra avgränsade
kulturprogram måste ersättas med ”systematiskt planerade helhe-
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Rumänen Sergiu Celibidache var
1946–51 dirigent för Berlin-
filharmonikerna. Efter att ha haft
tillfälliga engagemang hos olika
orkestrar i Europa och USA
tjänstgjorde han 1963–71 som
chefsdirigent för Sveriges Radios
symfoniorkester.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild

ter”, serier och magasin på fasta tider och under fasta rubriker. Ti-
den krävde enligt Franzéns mening ytterligare en omprövning av
kulturuppdraget, nämligen en begränsning av det humanistiska
bildningsstoffet. Det var hög tid att även radion anammade 1960-ta-
lets breddade kulturbegrepp och gav större plats åt kunskapsfält
som naturvetenskap, medicin och teknik.49 De enskilda program-
men kunde därtill gärna kortas och radions tempo därmed ökas.
Mediets puls borde slå snabbare, radion i högre grad vara ”dagens
och ögonblickets spegel”. Franzén medgav att risken med en sådan
utveckling var ett visst förytligande men han avfärdade problemet,
något lättvindigt kan det tyckas, som ofrånkomligt för ”all journa-
listik som vänder sig till en publik som snabbt vill ha information
och kunskap”.

Franzén förespråkade en allmän förstärkning av radions ny-
hetstjänst, vilket både direkt och indirekt kom att påverka de talade
kulturprogrammen. Vissa delar av ”kulturstoffet” borde enligt
hans mening integreras i de allmänna nyhetsprogrammen och öv-
riga behandlas i ett aktualitetsperspektiv. Nyhetsjournalistiken
kunde tjäna som ett föredöme för kultur- och samhällsprogram-
men, vilka nu i alltför hög grad präglades av tyckande och debatter
och alldeles för litet av ”strikta nyheter och kommentarer”. Radion
hade givetvis skyldighet att sätta problem under debatt och att be-
lysa kontroversiella frågor men detta fick inte ske på den ”raka in-
formationens” bekostnad, hävdade Franzén: ”Den ökande satsning-
en på debattsidan har icke motsvarats av en rejäl ökning på infor-
mationssidan. Här har vi en avgörande kvalitetsfråga som vi måste
ta itu med.”50 Vilka former av debattglädje Franzén syftade på är
svårt att veta, men flera bedömare misstänkte att det i grunden
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handlade om att hejda den växande vänstervåg som bröt fram vid
decenniets mitt och som ifrågasatte allt under solen.

Franzéns planer fick stöd av radiochefen och av styrelsens majo-
ritet men utlöste protester lägre ned i hierarkin. Radioproducenter-
nas förening uttalade sitt ogillande och som en av reformens skar-
paste kritiker framträdde Hatte Furuhagen, då ledamot av Centrala
programledningen med ansvar för de talade kulturprogrammen
och alltså i högsta grad berörd av Franzéns nydaningsiver. Furuha-
gen motsatte sig bestämt dennes framtidsplaner och avfärdade dem
kategoriskt som kulturfientliga. Enligt hans mening borde en dis-
kussion om programpolitiken inte ta sin början i veklagan över
sjunkande lyssnarsiffror utan i den mer grundläggande frågan om
radions samhällsuppdrag. Radions främsta uppgift, hävdade Furu-
hagen, är att verka som en bildnings- och kulturinstitution. Den
borde vårda sig om de minoriteter som fortfarande nyttjade dess
tjänster och fortsätta att bedriva sin nutidsorienterade bildnings-
verksamhet. Franzén var oroad över det fortgående publikbortfal-
let. Furuhagen betraktade däremot programverksamhet för mino-
ritets- och elitgrupper som en fullt legitim uppgift och en logisk
följd av tidigare reformer. Tillkomsten av P3 som ”populärkanal”
gjorde det naturligt, menade Furuhagen, att låta P1 bli ”de intresse-
rade minoriteternas” kanal. Franzén bortsåg dessutom helt från de
indirekta spridningseffekterna. Även om lyssnarna minskade i an-
tal så hade radion goda möjligheter att nå en bred publik, menade
Furuhagen och hänvisade till den inom masskommunikations-
forskningen välkända tvåstegshypotesen. Det fanns enligt hans me-
ning goda skäl att tro att radions kulturprogram avlyssnades av
opinionsledare som politiker, lärare, journalister, debattörer m.fl.
och att dessa förde vunna kunskaper, idéer och värderingar vidare
till sina lyssnare, läsare eller samtalspartner. På det sättet var radion
till gagn för den allmänna debatten och av detta skäl måste radions
kulturprogram ligga på en hög nivå, ständigt lägga vikt vid fördjup-
ning och analys och aldrig väja för komplikationerna. En föränd-
ring enligt Franzéns linjer skulle leda radion mot ”snuttifiering,
nyhetisering och popularisering”, menade Furuhagen, mot en radio
utan mening, heder eller anseende.

Något tillspetsat kan striden mellan Franzén och Furuhagen sä-
gas handla om valet mellan att försöka konkurrera med TV om
masspubliken eller att acceptera radions, i alla händelser P1:s, roll
som ett minoritetsmedium.51 Denna principiellt viktiga konflikt
har regelbundet gjort sig påmind i senare dispyter om radions pro-
gramverksamhet. Franzéns efterträdare har vaksamt studerat pu-
blikundersökningarnas utfall och haft hög beredskap för omlägg-
ningar och reformer när kurvorna vänt nedåt.52 Furuhagens efter-
kommande har menat att just fixeringen vid lyssnarskarornas stor-
lek varit huvudskälet till den moderna radions problem.

Hans ”Hatte” Furuhagen,
Uppsalaspexare, filosofie licentiat i
klassisk fornkunskap, chef för
radions Talavdelning 1967–68 men
mest känd som en av skämtarna i
Hasse & Tage-kretsen.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild
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Vid årsskiftet 1967/68 avgick Furuhagen i protest från sin befatt-
ning – han dök dock snart upp igen i televisionen – och under hös-
ten 1968 genomfördes stegvis den programomläggning som gemen-
ligen kallades ”Frasses kulturrevolution”.53 Flertalet presskommen-
tarer andades skepsis mot den nya programgiven. En bland många
kritiker var Dagens Nyheters Lars-Olof Franzén som gick tillrätta
med den fortsatta kulturella förflackningen och den ökande makt-
koncentrationen på Sveriges Radio. Också han tyckte sig se refor-
mens politiska avsikter. Den kritiska kulturdebatten skulle stoppas
och ge plats för ideologiskt mindre brännbara ämnen som teknik
och medicin.54

På lång sikt gick utvecklingen onekligen i den riktning Franzén
önskade, åtminstone med avseende på nyhetstänkande och syste-
matiskt ordnade helheter, serier och magasin med fasta rubriker
och fasta programtider. I den ”programblocksradio” som växte
fram under 1980-talet och institutionaliserades under 1990-talet
fanns – och finns – ringa utrymme för det udda eller överraskande
eller för historiska perspektiv som omfattar mer än den gångna
veckans händelser. På kort sikt blev dock följderna av programdi-
rektörens reformiver mindre drastiska än vad många befarat. Pro-
gramomläggningen 1968 förefaller att i minst lika hög grad ha un-
derbyggt redan existerande tendenser som skapat nya. Den stärkte
radion som journalistisk institution men ledde därför inte till kul-
turskymning. En granskning av P1-profilens förändring mellan sä-
songerna 1969/70 och 1974/75 visar tvärtom att sändningstiden för
ämnesgruppen Litteratur, Konst och Teater ökade markant och att
även faktaprogrammen fick något större utrymme. Den seriösa
musiken levde relativt ohotad i sitt fredade P2-revir. Den stora för-
loraren var en sektor som bara marginellt berördes i planeringsdis-
kussionerna, nämligen underhållningen.55

Rolig radio?
Den talade underhållningen är den stora förloraren i radions mo-
derna historia och utgör kanske det tydligaste exemplet på hur tele-
visionen tagit hand om funktioner som tidigare hört till radions
centrala. En gång hade den breda publiken samlats kring radion på
lördagskvällarna för att roas av Familjen Björck och Optimisten och
Pessimisten, av Povel Ramels musikaliska dårfinkerier och Hylands
Karusellupptåg. Nu fanns Hyland i TV och dit drog sig landets le-
dande underhållningsartister. TV erbjöd långfilmer, shower och te-
ater. Vad hade radion att sätta emot?

Till en början faktisk en hel del. Visserligen hade även Per-Mar-
tin Hamberg tagit steget över till bildmediet men många av de be-
gåvningar han lockat till radion dröjde sig kvar och åtskilliga av de
program han lanserat levde vidare. Sigge Fürst fortsatte att sprida

Pekka Langer började som
journalist i Norrköping och kom
under 1940-talet att ingå i kretsen
kring Povel Ramel. Senare ledde
han parodiprogrammet Så får det
bli med assistans av Martin Ljung
och slog 1953 igenom som
skivpratare och -krossare i
Natttuppen.
foto: Ulf Stråhle/SVT Bild
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trivsel i Frukostklubben, Pekka Langer att krossa skivor, Tage Da-
nielsson att förklara jordelivets mysterier för sin mångubbe och
Lasse O’Månsson att vara svårmodigt tvetydig. Det var heller inga
problem med återväxten. Firman Hasse & Tage befann sig i rask ut-
veckling och drog blickarna till sig med Radio Mosebacke. Serien
var från början tänkt som en radioversion av Grönköpings Vecko-
blad men kom att utspela sig i en annan fiktiv värld, Mosebacke
monarki, som också den ägde likheter med sin omgivning. Denna
nya statsbildning tillkom genom ett märkligt fynd i Riksarkivet,
nämligen Birger Jarls donationsbrev till Joar Blå (K 10056) vars
post scriptum lät förstå att berget Mosebacke med tillhörande om-
råden för all framtid vore att betrakta som ett självständigt rike.
Det intog under pomp och ståt sin rättmätiga plats i världssamfun-
det och styrdes inledningsvis av Kung Sune, f.d. verkmästare vid AB

Gå fram, gå fram, du nya dag
med Morgoneko, Morgonklang
Gomorron, gomorron på dej
Hav tack o Jesus (Lundgren)
Giv hägnad härd!
Hej Konsument!
Huskvarten och Hemkvarten
Matkvarten och Pratkvarten
Låt som en ljungeld andens svärd
Obs! Kulturkvarten (Repris)
gå framför Småbarnskvarten
Duns och Luns Världen och vi
Knepkvarten och Knåpkvarten
Nålkvarten och Trådkvarten
Grötkvarten och Mjölkkvarten
Huvudkvarten och Värkkvarten
Bikvarten och Blomkvarten
Bokmalin och Tokkarin
Tisdagspusslet och Söndagssmusslet
Toppentipset och Chanstoppen
Oppåhoppa å Stickåvirka
Oppopoppa å nerådeppa
Hålla igen! Dagens dikt!
Veckans gnol! Skivor till kaffet!
Lys vida över folk och land
Gör rik vår själ Blanda och ge

 En dag. Efter Heidenstam och Röster i radio

Musik å de Snack å sånt
Gör fast vår hand Fråga Lund
Närdådå Hursaja Vafårvi
Liten lekfull musikpoker
Stor helball lyrikbingo
Plock ur dosan Tjim och tjosan
Profilen Ventilen Mobilen Giv oss din ljusa skaparkraft
Tänd ädel strid Oss konsumenter emellan
Så länge dagen varar
Musik i gränsgräset
Lyrik i matsnuset
Mixturen Filuren Sahuren
Melodijakten Falleriprakten
Melodikrysset Fyllerihysset
och vandra fram som såningsmän
Hugget som stucket i Världens unga vår
Hackat som malet Mosat som skavlat
Nu ska Lillan sova Lätt på grammofon
Vår håg är varm men kort vår tid
Det ska vi fira Lyssna och tryck
Vid dagens slut
Att vi fröjd må bära an
Godnattsstunden och Timmen
Därbortom rosslar nattens hav.
Hej Konsument!

Ingrid Sjöstrand  (ur Ord & Bild nr 1 1969)
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Plastsaker & Son, som bland sina undersåtar räknade märkesmän
som mästerboxaren Melvin ”Bobo” Slacke, nyhetsuppläsaren Hugo
Bardun, konstnären och rabulisten Salvador Dahlberg, dykarmäs-
taren Evert Drevert, frikyrkopastorn Sadrak Mesaksson m.fl. De
första rapporterna från denna republikanska monarki kom 1958 i
form av direktsändning från Södra teatern vid Mosebacke torg.
Programmet ändrade dock snart karaktär, flyttades över till en mer
intim studiomiljö och tog form av snabbproducerat aktualitetsma-
gasin. Kung Sune försvann ur bilden och tonen angavs därefter av
ett från Lunds och Uppsalas spexvärldar väl sammansvetsat gäng
med medarbetare som Hasse & Tage, Jan ”Moltas” Erikson, Hatte
Furuhagen och Carl-Uno Sjöblom. Överföringarna från Radio Mo-
sebacke pågick fram till 1970-talets början då detta programbolag
dukade under i konkurrensen med den nystartade Mosevisionen.
Även i Mosebacke monarki var det radions öde att fungera som te-
levisionens plantskola.

Lasse O’Månsson 1957, underfundig
dysterkvist i Blå tummen och
introduktör av den ”sjuka
humorn”. Han var mycket roligare
än han såg ut.
foto: Jarl Ekenryd/SVT Bild

Några prominenta medborgare i
Mosebacke monarki läser
grannlandets tidningar för att
hitta material till en nära
förestående sändning: Hatte
Furuhagen, Hans Alfredson, Thord
Carlsson (stående), Tage Danielsson
och Carl-Uno Sjöblom.
foto: Kurt Karlsson-

Skånereportage/SVT Bild

Radiomonopolteatern färdig att slå
till igen. Stående från vänster
Thomas Kinding, Göran Stangertz,
Håkan Sandblad, Lasse Larsson
och längst fram Inger Hayman.
foto: SVT Bild
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Den samtidssatir som odlades i Radio Mosebacke var karneva-
liskt respektlös men sällan elak. Uddarna var då vassare i Radiomo-
nopol/Radiomonopolteatern (1970–) från Göteborg som tog färg av de-
cenniets vänstervåg och bedrev en tämligen hårdför samhällskri-
tik. Programmet ingick från början i Måndag med ungdomsredaktio-
nen men fick så småningom egen sändningstid och därmed större
utrymme för sin respektlösa leklusta. Som samma andas barn fram-
står Kabaré Öppen kanal, en ”kabarevy”, som med början 1976 avrun-
dade veckans sändningar från samhällsmagasinet Öppen kanal och
knöt an till dess avslöjande reportage. Både magasinet och dess av-
komma ägnade sig med kraft åt att avslöja den offentliga lögnen
och tycks, att döma efter antalet radionämndsanmälningar, ha gjort
det med framgång.56 I likhet med föregångaren Dagens revy byggde
kanalkabarén på snabbproducerad aktualitetshumor och satte där-
med en rad flinka skribenter, musiker och artister i arbete. Det var
med andra ord en stor och kostnadskrävande satsning och den upp-
hörde, bl.a. av detta skäl, redan våren 1977. Samtidssatiren har senare
av och till haft ett visst spelrum inom Radioteaterns ramar men
under de senaste decennierna främst odlats av det flerfaldigt prisbe-
lönade På Håret (1982–), en brokig blandning av telegramsnuttar,
sketcher, musikinslag, horoskop, kontaktannonser m.m.

Hamberg gillade tävlingslekar och genren höll sig kvar på re-
pertoaren. Det mest långlivade var På minuten (1969), en kraftmät-
ning i konsten att hålla låda kring ett förelagt ämne. Programidén
hade hämtats från England och serien Just a minute men ägde också
en inhemsk föregångare i Gösta Knutssons Oförberedda talares klubb.
Den nya versionen lanserades först i Malmö men togs snart om
hand av Stockholm och Lennart Swahn, som ledde programmet
under ett par decennier och gav sina kombattanter ämnen som

Den riksbekante drag-showartis-
ten Christer Lindarw har efter
segslitna förhandlingar tackat ja
till ett samarbete med regissören
Ingmar Bergman. Det står
därmed klart att det blir Lindarw
som gör huvudrollen i den nya
Bergmanfilmen Herr Arnes
klänningar.

Officersförbundet protesterar
mot det tilltagande och allt råare
våldet på gator och torg.  Att
tillfoga andra människor
allvarliga, t o m livshotande
skador, är inte ett jobb för
amatörer, säger officerarna, som
dock kan acceptera lättare
lägenhetsbråk och traditionell
skolpennalism.

Sverige kommer inom kort att
inrätta stavkyrkor för religiösa
analfabeter, meddelas det.

Från Tyskland meddelas att
floden Rhen inte längre är det.

På Håret drog igång i P3 1982 och
dess medarbetare kunde alltså med
goda skäl samlas kring
jubileumstårtan 1992: Stefan
Grundin, Hans Dahlman, Claes
Vogel, Ingvar Svensson och Anders
Klintevall.
foto: Anders Roth/SVT Bild

Valda telegramnyheter
ur På Håret

Motstående sida: En samling
lustigkurrar som hördes i många
olika sammanhang men som här
samlats för en inspelning av På
minuten. Längst bak står Ursula
Richter och programledaren
Lennart Swahn, framför dem sitter
”Moltas” Erikson, Margaretha
Krook samt Stig Järrel och längst
fram ligger Hans Alfredson.
foto: Anders Roth/SVT Bild



155
å n g r adi o n  i  t v- å l d e r n



156
r adi o

”När jag hade stånd på Kiviks marknad” och ”Hur jag enkelriktade
Via Appia”. Talarna fick inte upprepa sig, tveka eller avvika från
ämnet och utan klagan stå ut med att ideligen bli avbrutna av sina
medtävlares kritiska kommentarer.

”Lyssnarkontakts- och ring in”-programmen frodades, som vi
strax skall se, på 1970-talet och kan på nöjesområdet exemplifieras
av Stellan Sundahls och Gunnar Bernstrups Byteskomik (1976–83).
Hit kunde morgonpigga vitsbytare höra av sig, dra sina egna histo-
rier och få någon av programledarnas i gengäld. Väsentligen mono-
logisk var däremot den varje vardag återkommande Riksronden, ett
kåserande kortprogram där programvärden kommenterade kurio-
sanyheter ur dagspressen och då och då släppte fram sin internre-
kryterade blandade manskör. Många andra talprogram skulle kun-
na nämnas men ändå inte förändra intrycket att den talade under-
hållningen tappade mark och överröstades av musiken; av lätt mu-
sik i allmänhet och av musikönskningsprogram av typ Ring så spe-
lar vi och tävlingslekar som Melodikrysset och Schlagerfrågan.

Kulturnyheter och vetenskapsinformation
Ett av målen för Franzéns ”kulturrevolution” var alltså att ”nyheti-
sera” och aktualitetsanknyta kulturstoffet och han kunde notera en
framgång 1968, då morgon- och lunchekosändningarna förlängdes
med några minuter för att ge plats åt kultur- och tekniknyheter.57

Nyhetsredaktionens dåvarande chef Per Persson förutspådde att av-
vägningen mellan dessa och vad han kallade ”normala nyheter”
kunde bli ett problem. Det var en framsynt bedömning. Särskilt
kulturens ”mjuka” nyheter har haft svårt att konkurrera med poli-
tikens och samhällslivets ”hårda” och ofta förpassats till nyhetsflö-
dets marginaler både i radio och i TV.58 Integrationsproblemen har
snarare underbyggt uppfattningen att ”kultur” och ”nyheter” är an-
tagonistiska storheter, en tolkning som fick gott stöd av den kortli-
vade reform som genomfördes 1979 under samlingsnamnet Nyhets-
morgon med musik. Omläggningen innebar att huvuddelen av de
mer lågmälda och meditativa morgonprogrammen – andakten,
kulturredaktionens Guld i mun m.fl. – flyttades till P2 medan P1
satsade på en blandning av nyheter och lätt musik. Resultatet blev
enligt skalden Werner Aspenström en föga aptitretande ”musiksop-
pa med nyhetsklimpar” och återgången till den gamla ordningen
dröjde inte länge.59 Pendeln slog åt andra hållet våren 1981 i form av
programblocket Morgon med kulturredaktionen som skulle stärka
kulturens plats i morgonradion och för en tid gav plats för musik,
kåserier, intervjuer, recensioner, debatter, dagsverser m.m.

Huvudtendensen har dock varit att kulturavdelningarna själva
tagit ansvar för nyhetsbevakningen inom sina områden och etable-
rat regelbundet återkommande nyhetssändningar och ”ekon”.60

Mer än 250 gånger bytte Stellan
Sundahl och Gunnar Bernstrup
vitsar med morgontidiga
radiolyssnare.
foto: Bertil S-Son Åberg/

SVT Bild
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Som vi sett började kulturmagasinen växa i antal och omfattning
redan under efterkrigstiden medan de renodlade kulturnyhetspro-
grammen lanserades först vid 1970-talets slut. Det tydligaste exemp-
let är veckomagasinet Kulturnytt som 1982 fick karaktär av ”kultur-
eko”. Det sändes då tre gånger i veckan och hade ambitionen att
”raskt knyta an till aktuella debatter på kulturens område, sätta fart
på nya diskussioner, granska tendenser och porträttera aktuella
konstnärer inom skilda områden”.61 Några år senare fick det en lyss-
narvänlig placering i P1:s tidiga nyhetsblock, kortades men ökade i
frekvens och kom därmed att anpassas till sin omgivning.62 Kultur-
nytt var därmed etablerat som renodlat nyhetsprogram med recen-
sioner och aktualitetskommentarer som sina viktigaste beståndsde-
lar. Det har därefter behållit sin plats i tablåerna även om det regel-
bundet kritiserats för att vara inåtvänt och exklusivt och för att er-
bjuda information för de redan informerade.63 Liknande anmärk-
ningar kunde riktas mot dagspressens kultursidor och jämförelsen
med dessa ligger givetvis nära till hands. Kulturnytt kan beskrivas
som en kritisk instans av samma art och en röst i samma offentliga
samtal. Det svarar väl mot Franzéns önskemål om aktualitetsin-
riktning och högt tempo men betydligt sämre mot Furuhagens vi-
sion om nutidsorienterad folkbildning.

Ett annat viktigt forum för aktualitetsinriktad kulturbevak-
ning fanns redan före den Franzénska ”kulturrevolutionen”. Ur det
anrika magasinet Tidsspegel, som i ökande grad koncentrerade sig på
politik och samhällsfrågor, avsöndrades på våren 1963 Obs! Kultur-
kvarten. Efter en försöksperiod etablerades den som fast program-
punkt följande år och hör till de mycket få av 1960-talets nyskapel-
ser som överlevt senare perioders administrativa reformer och ta-
blårevisioner. Obs! var tänkt som en motsvarighet till dagspressens
kultursidor och drogs liksom dessa med i den samhälls- och ideolo-
gikritiska debatt som blev alltmer hårdför ju längre decenniet
framskred. Det sändes fem dagar i veckan, gav stort utrymme för
debatt och polemik och var programmatiskt uppkäftigt.64 Redan då
programmet lanserades underströk redaktionen att det kontrover-
siella stoffet skulle stå i centrum och den höll onekligen vad den lo-
vade.65 Obs! blev radions kanske viktigaste forum för tidens vänster-
radikala kultur- och samhällsdebatt och gav Radionämnden myck-
et att göra.66 I likhet med Franzén inspirerades Obs!-redaktionen av
samtidens breda kulturbegrepp men rörde sig likafullt i andra rikt-
ningar. Obs! brydde sig föga om medicin och teknik utan vände sina
blickar i riktning mot u-länder, imperialism, kapitallogik, ideologi-
kritik, pressfrihet, pedagogik, samhällsplanering med flera aspekter
av mänsklig odling.67 När skönlitteratur, eller andra uttryck för den
s.k. fiktionskulturen, någon gång uppmärksammades skedde det i
allmänhet med hänvisning till verkens ideologiska kvaliteter och
mer sällan till deras estetiska särdrag. Obs! samlade knappast några
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större lyssnarskaror men fick ändå brett genomslag och skulle kun-
na användas som illustration till den av Furuhagen aktualiserade
tvåstegshypotesen. Redaktionen såg till att programutskrifter
snabbt förmedlades till andra medier och gjorde därmed program-
met till en referenspunkt i den samtida kultur- och samhällsdebat-
ten. Där finns det fortfarande även om dess röst blivit svårare att
urskilja i det allmänna mediebruset och dess slagkraft avtagit.

Franzén ville alltså öka utrymmet för nyheter om naturveten-
skap, medicin och teknik, sektorer som åtminstone temporärt före-
faller att ha expanderat åren efter ”kulturrevolutionen” 1968. Upp-
giften fullgjordes i första hand av programserien Orientering, på
Franzéns djärva nyspråk beskriven som ”en intensifierad giv på
framförallt den aktuella kulturbevakningens områden”.68 Program-
met som startade 1968 ägnade tio minuter varje vardag åt i första
hand teknik och samhällsvetenskap. Det kompletterades av Sesam,
ett veckomagasin för naturvetenskap och teknik, som under 1970-
talet också fångade upp det växande intresset för miljöfrågor.69

Bland övriga nyskapelser inom denna sektor kan nämnas Aktuellt
om forskning och teknik, Nytt från medicinen, Fråga om teknik samt re-
censionsprogram som Fackbokskrönikan och det kortkorta Den här
boken. Flertalet rubriker försvann snart ur tablåerna och sedan 1974
har huvuddelen av radions aktualitetsinriktade vetenskapsinfor-
mation samlats i Vetandets värld – med tonvikt på teknik, miljö och
medicin – som haft en både fast och privilegierad plats i sändnings-
schemat.

Ambitionen att förmedla vetande om både det samtida och för-
flutna har givetvis också förvaltats inom det svåröverskådliga och
vittförgrenade område som benämns ”faktaprogram” och som del-
vis överlappar de nyss nämnda. Det ökade sin andel av programti-
den efter kanalklyvningen 1955, gynnades av den Franzénska regi-
men och har fortsatt att expandera ända in på 1990-talet. Det har
täckt in en mängd skiftande ämnesområden och framträtt i en rad
olika former: magasin som Natur och miljö och Naturväktarna, brev-
låde- och frågeprogram som Radiodoktorn/Doktorn har ordet, Fråga
juristen och Föräldrabrevlådan eller informationssnuttar som Da-
gens konsumentkortis. Vissa programtyper har haft opinionsbildande
ambitioner, inte minst inom natur- och miljöområdet, medan and-
ra velat ge lyssnarservice, bildning och orientering i lättillgängliga
och underhållande former. En av Underhållningsavdelningens
mest lyckosamma satsningar var Svar i dag, ett populärvetenskap-
ligt frågeprogram och ett folkuniversitet i litet format som slog upp
sina portar 1968 och som också det exemplifierar tidens böjelse för
lyssnarkontaktprogram. Föredraget, ryggraden i pionjärtidens folk-
bildningsradio, var vid denna tid en i det närmaste utdöd genre
men väcktes till nytt liv i veckomagasinet Värt att veta som nystar-
tade 1960 och med sin ämnesmässiga bredd och inriktning på kvali-
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ficerad populärvetenskap framstår som den sista utlöparen på den-
na anrika tradition.70 Radions folkbildningsuppdrag tonades som
vi sett ned redan under 1940-talet då samtidsorientering och all-
mänbildning blev nya honnörsord och upplysningsarbetet fortsatte
i andra och mer journalistiskt präglade former.71 Folkbildningsupp-
draget har dock på nytt plockats fram ur sin malpåse och lyfts fram
som en angelägenhet för alla etermedier. I det avtal som 1986 teck-
nades mellan staten, Riksradion, Lokalradion och Sveriges Televi-
sion anges sålunda explicit att programutbudet som helhet skall
”präglas av folkbildningsambitioner”.72 Markeringen har sitt intres-
se även om frågan om begreppets innebörd lämnats obesvarad och
dess återverkningar i programutbudet är svåra att urskilja.

Besparingar, kulturpolitik och vänstervridning
1970-talets programverksamhet påverkades givetvis av andra fakto-
rer än Franzéns reformiver, inte minst de ekonomiska bantningsku-

Kollegiet i radions folkuniversitet
Svar i dag 1968: Per Erik Lindorm,
Cilla Ingvar och Thord Carlsson.
foto: Bo-Aje Mellin/SVT Bild
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rer som ledde till anställningsstopp, inskränkningar och omlägg-
ningar på många områden.73 En bland flera konsekvenser var att ut-
rymmet för frilansande kulturarbetare minskade och att företagets
betydelse som arbetsgivare på kulturmarknaden därmed reducera-
des.74 Problemet uppmärksammades av 1974 års radioutredning,
som tillmätte de externa krafternas medverkan stor betydelse för
programkvaliteten i allmänhet och för radions konstnärliga verk-
samhet i synnerhet.75 I sitt remissyttrande instämde Sveriges Radio
i utredningens bedömning men pekade – inte överraskande – på
svårigheterna att ge plats för fria kulturarbetare i en krympande
ekonomi.76 Frågan återkom, som vi snart skall se, i debatten om tele-
visionens sätt att fullgöra sitt kulturuppdrag. Att etermediernas
kulturverksamhet vid denna tid kom i fokus sammanhänger med
kulturpolitikens framryckning som statligt reformområde och de-
battämne under 1970-talet.77 Radion och televisionen placerades nu
i centrum av det kulturpolitiska fältet och tillmättes avgörande be-
tydelse som kulturproducenter och -distributörer.78 Mediernas kul-
turpolitiska uppgifter betonades av den banbrytande utredningen
Ny kulturpolitik 1972 och ströks på nytt under av den radio/TV-ut-
redning som presenterades ett par år senare.79 Båda hävdade att må-
len för samhällets kulturpolitik borde omfatta även etermedierna
och i lätt reviderad form skrevs dessa också in i det avtal mellan sta-
ten och Sveriges Radio som undertecknades 1979. Radion och televi-
sionen var därmed förpliktade att bl.a. främja konstnärlig och kul-
turell förnyelse, bedriva egen skapande verksamhet och bevaka
händelser på kulturlivets olika områden. Denna formella reglering
av SR:s åliggande gav möjligen företagets kritiker en stabilare platt-
form för sina attacker, men det är mer tveksamt om den i övrigt
hade någon påtaglig betydelse. Företaget fortsatte att betona sin
goda vilja men också att peka på hindren i form av snäva budgetra-
mar. Inte utan skäl kritiserade programbolagets ledning statsmak-
ternas ovilja att ge radion och televisionen reella möjligheter att
fullgöra sina förpliktelser på detta område. Vid 1980-talets mitt un-
derströk Riksradions styrelse mediets möjligheter att till en relativt
låg kostnad sprida kvalificerad kultur över hela landet. Detta bor-
de, menade man, innebära att ”radiomediet prioriterades som kul-
turpolitiskt instrument. Så har inte skett. Utvecklingen har varit
den rakt motsatta.”80

Att programutvecklingen påverkades av 1960- och 70-talens väns-
tervåg har redan framgått och även om radion knappast blev radi-
kalismens forum i samma grad som televisionen kan dess effekter
noteras på flera områden, inte minst ungdomsprogrammens.81 Un-
der tvåkanalperiodens första år fördes traditionen från Arne Weises
klubb- och föreningsmodell vidare i program som Stråket, Träff-
punkt för ungdom (1958) och Klubb Fiskartorpet (1959–62), men träng-
des snart tillbaka av den pop- och rockmusikvåg som bar upp den
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nya tonårskulturen. En viktig förändring av radions populärmu-
sikutbud var just framväxten av nya programformer som centrera-
des kring ”ungdomsmusik” (rock, jazz och pop) och ledde till en
tydligare ålderssegregering av utbudet. Spisarparty som började vid
1950-talets slut angav tonen och fick uppföljare som Tonårskväll, Pop
63, Pop 64, Pop 65 osv., inte alltför olika alla de listprogram som växte
fram på samma område. Startpunkten var i detta fall Tio i topp (1961),
ett svar på Radio Nords Topp 20, och i dess spår följde Sommartoppen,
Kvällstoppen och Svensktoppen. Vid 1970-talets början, då en speciell
ungdomsredaktion inrättades, slog dock vissa ungdomsprogram an
en annan ton och väckte förargelse av andra skäl. Dit hörde det
samhällsinriktade Tvärs, som flyttades mellan kanalerna men från
1972 hade sin hemvist i ungdomskanalen P3 och snart blev en vik-
tig del av tidens vänsterpräglade ungdomsrevolt. Programmet
byggde i stor utsträckning på frilansinsatser och producerades på
olika platser i landet. Umeå-redaktionen fick rykte om sig att vara
den mest radikala av alla och drog under sin första säsong på sig ett
flertal Radionämndsanmälningar för partiskhet och bristande sak-

lighet. Stormarna kring Tvärs gav upphov till en intensiv offentlig
diskussion om ungdomsradion och till aktionsgruppen Rädda radi-
on, som förutom de tidstypiska parollerna Nej till kommersialisering
och Ja till folkets kultur förde fram krav på minskad toppstyrning
inom programföretaget och ökat utrymme för frilansare. Till väns-
tervågens återverkningar på några andra programområden och på
institutionen Dagens dikt skall vi strax återkomma.

Arne Weise värmer upp
publiken i Klubb Fiskartorpet,
Gösta Knutsson ute till vänster
väntar på sin entré.
foto: Christer Holmberg/

SVT Bild
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Bildningsläsning och önskelitteratur
Franzén hade inte mycket att säga om uppläsningarna, också de en
viktig del av radions bildningstradition. Radioföljetongen och Da-
gens dikt fortlevde dock som programinstitutioner och vid deras
sida fanns fortfarande en rik flora av fristående uppläsningar, tema-
serier, litterära reportage och magasin. Bland de senare kan man
peka på den långlivade serien Vattenringar, producerad i Växjö och
ett exempel på distriktens ökande betydelse för radiokulturen. Re-
daktionen för Litteratur och Konst förvaltade arvet från folkbild-
ningsradion dels genom stora litterära serier (Den moderna romanen,
Latinamerikansk prosa, Månadens klassiker, Veckans novell etc.), dels
genom att uppmärksamma litteraturens allra senaste uttryck i pro-
gram som Lyrikmagasinet, Läsnytt, Dagens bok och Nyskrivet.

Förändringens vind kan emellertid märkas även på detta områ-
de. Med början under 1950-talet avlägsnade sig Radioföljetongen
gradvis från en dominerande kanon av äldre och mer eller mindre
klassiska verk och ökade utrymmet för den moderna litteraturen.82

Trots vissa farhågor för otillbörligt reklamutnyttjande lästes flera
romaner i nära anslutning till deras utgivning i bokform, däribland
Björn-Erik Höijers Mannen på myren (1957), Walter Ljungquists Os-
sian (1959) och Berit Spongs Kråknatten (1963). Försöken fick många
efterföljare och gjorde under de följande decennierna Radioföljeton-
gen till ett forum för samtida litteratur. När Lars Ahlin efter lång
tystnad 1985 återupptog sitt författarskap med den självbiografiska
romanen Sjätte munnen lästes den i radion innan den var tillgänglig
i bokhandeln. Ett annat och av olika skäl mer uppmärksammat ex-
empel på samma förfarande är Jan Myrdals Barndom som var radio-
följetong hösten 1982 och gav en lika personlig som kritisk bild av
författarens uppväxtmiljö.83 Aktualitetsinriktningen förstärktes av
ett antal beställningsverk, däribland Margareta Ekströms Födelse-
boken (1966) och Ann-Charlotte Alverfors Midvintersaga (1981), som
alltså även de förstagångspublicerades i radion.

Radioföljetongen har fortsatt att favorisera den inhemska littera-
turen men vidgat utrymmet för den utländska och för tidigare mar-
ginaliserade genrer. Man kan alltså också på detta område notera
hur etablerade värdehierarkier brutits ned och utrymmet för popu-
lära kulturformer vidgats. Tendensen illustreras kanske allra bäst
av detektivromanen, som länge hölls utanför denna finkulturella
salong. 1956 öppnades dock dörrarna för Conan Doyles Sherlock Hol-
mes och ett par år senare inbjöds lyssnarna att rösta fram ”de bästa
detektivromanerna”. Radioföljetong 1966 var Charles Dickens’ Mys-
teriet Edwin Drood, ett val som motiverades av att deckargenren då
fyllde 100 år och väl också av verkets klassikerstatus. Efter dessa
framstötar var fältet öppnat för kriminal- och spänningsromaner
utan vare sig ålderns patina eller litteraturhistoriskt anseende, t.ex.
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Michael Crichtons Det stora tågrånet (1976–77), Ira Levins Bädda för
död (1980) och P. D. James’ Oskyldigt blod (1983–84). Ett näraliggande
uttryck för samma tendens är det litterära månadsmagasinet Dead-
line, främst ägnat deckare och thrillers, som startade vid 1980-talets
mitt.

Man kan på detta område urskilja ytterligare en tendens som
satt sin prägel på den moderna radion och torde ha kulminerat un-
der 1970-talet. I samband med dubbelprogrammets införande lyfte
alltså företagets talesmän fram radions nya roll som ”service-
företag” och betonade sin vilja att komma lyssnarna till mötes. Ra-
dion skulle inte bara tala till utan också med sin publik. Den nya
andan kom till uttryck i en snabbt växande flora av brev- och fråge-
lådor, telefonväkterier, önskeprogram och andra former av s.k. lyss-
narkontaktprogram.84 Som tidigare fortsatte musikönskningspro-
grammen att leva i högönsklig välmåga med exempel som Skivor till
kaffet, Det skall vi fira, Musik för fullvuxna, Önsketimmen, Ring så spe-
lar vi etc. Modellen visade sig användbar i andra sammanhang. Sä-
songen 1959/60 fick lyssnarna möjlighet att rösta fram sina favorit-
romaner i olika genrer, alltså inte bara deckare, vilket gav resultat i
form av De bästa kärleksromanerna (1959), Min bästa äventyrsroman
(1960) och andra uppläsningsserier. Exempel på senare programty-
per med snarlik framtoning är lättfunna: Önskedikten (1961–69), Dik-
ter för dej? (1970–72), Önskeklassikern (1970), Dikttoppen m.fl. Viljan att
komma lyssnarna till mötes och ge dem vad de faktiskt efterfråga-
de, gav upphov till nya kritiska kommentarer om kommersialism
och populism och man kan i programmakarnas repliker urskilja en
defensiv och lätt urskuldande attityd. Börje Lindell anmärkte be-
träffande Önskedikten att de dikter som lästes där inte alltid skulle
finna nåd inför den nogräknade lyrikläsarens ögon. Men all lyrik
skrivs inte för litteraturkännaren, framhöll Lindell: ”Stramt kvali-

Ett slitstarkt lyssnarkontakt- och
musikgissningsprogram.
Melodikrysset med Bengt Haslum
och Peter Granberg började 1965
och sändes för ettusende gången på
våren 1986.
foto: SVT Bild

Dragspelsvirtuosen som blev en
programinstitution. Hasse
Tellemar anställdes på radion 1957
och producerade bl.a. potpurri-
programmet Refrängen 1958–67. Han
blev programledare för Ring så
spelar vi 1969 och pratade med
lyssnare varje lördagsmorgon fram
till 1988.
foto: Anders Roth/SVT Bild



164
r adi o

tetsmedvetande är en sak men människors poetiska upplevelser en
annan.”85

Lyssnarna inbjöds styra och påverka på andra sätt. Det långliva-
de magasinet Bokmalin (1963–83) innehöll en ”brevlåda” till vilken
läshungriga och nyfikna lyssnare kunde vända sig för att få svar på
frågor om gamla och nya böcker, citat och litterära kuriositeter. Där
tillhandahölls också uppläsningar efter lyssnarnas önskemål och
lekfulla tävlingsinslag, en bokbytesmarknad, insamlingar av citat
och sentenser m.m.86 Populariseringsviljan tog också form av litte-
rära frågesporter som Röda rummet, En av de aderton, Att svara eller
inte svara och Blindbock bland böcker. Till samma underhållningsav-
delning kan man föra ett oregelbundet förekommande uppläs-
ningsprogram som Lustläsarna med medverkan av Jan-Olof Strand-
berg och Ernst-Hugo Järegård. Intresse för lyssnarnas livsmönster
och andliga behov avsatte också mer bestående resultat, däribland
Carl Magnus von Seths litteratursociologiskt inspirerade program-
serier om Agnes (1968–71), en fiktiv gestalt och representant för den
radiolyssnande och bokläsande allmänheten.87 Flertalet av de litte-
rärt inriktade lyssnarkontakt- och tävlingsprogrammen tynade
bort under 1980-talet då modellen tydligen ansågs förbrukad och
programformerna alltför lättviktiga för att harmoniera med detta
decenniums mer högbrynta anda.88

Även Dagens dikt skiftade hamn efter Franzéns kulturrevolu-
tion. Förändringen hängde säkert samman med att Pontus Bohman,
programmets skapare och enväldige producent, avgick med pension,
men också med den nya kultursyn som växte fram under 1960-talet
och tillhandahöll nya ledstjärnor för programverksamheten.89 Vid
decenniets slut började programmets karaktär av ”profan andakts-
stund” att tonas ned och de centrallyriska själsdokumenten trängas
tillbaka till förmån för aktualitetsinriktad och samhällskommen-

Redaktionen för Bokmalin, från
vänster Gunnar Wersén, Ingrid
Hiort af Ornäs, Gerd Einerstam
och Pontus Bohman.
foto: Ulf Stråhle/SVT Bild

Börje Lindell började på
Underhållningsavdelningen men
var under 1950- och 60-talen
främst producent av konst- och
litteraturprogram.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild
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terande dikt. Ett belysande exempel är reaktionen på Warszawa-
paktsstyrkornas invasion av Prag på sensommaren 1968. Dagens dikt
gav under den mest dramatiska perioden plats för fyra tjeckiska
dikter i tät följd, sannolikt den tydligaste politiska markeringen i
detta forum sedan krigsåren. Den nya internationalismen och det
växande intresset för Tredje världens villkor ökade utrymmet för
utomeuropeisk lyrik. Reaktionerna på USA-imperialismens härj-
ningar i Sydostasien kan avläsas i form av en ökande andel dikter
från denna världsdel, däribland några av statscheferna Mao Zedong
och Ho Chi Minh, och man kan under 1970-talet också notera ett
uppsving för ”samhällstillvända” dikter av inhemskt ursprung och
författare som Göran Sonnevi, Sonja Åkesson och Gunnar Harding.
Även äldre verk fick ett nytt bruksvärde i den nya situationen. Stig
Dagermans Jorden kan du inte göra om, från 1954, med dess maning

Tre lustläsare samlar sig 1977 för ett
möte med publiken: Sonja
Carlberg, Ernst-Hugo Järegård och
Jan-Olof Strandberg.
foto: Bo-Aje Mellin/SVT Bild

Carl Magnus von Seth intervjuar
en ”Agnes”.
foto: Kenneth Thorén/

SVT Bild
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till solidaritet och medmänsklighet hör till 1970-talets mest lästa.
En av Pontus Bohmans grundidéer var att lyssnaren skulle möta

dikten ”naken, utan titel och författarnamn”. Denna princip upp-
hörde att gälla 1975 då den första veckan i varje månad ägnades ett
på förhand namngivet författarskap. Månadens diktare kan uppfat-
tas som ett försök att blåsa nytt liv i programmet och ett uttryck för
en i sammanhanget ny, litteraturpedagogisk och introducerande,
ambition. Bohman hämtade huvuddelen av sitt material ur en eta-
blerad lyrisk kanon medan Dagens dikt sedan 1970-talets början
präglats av en önskan att vidga perspektiven och ge plats åt nya och
mindre kända författarskap. Tendensen kunde urskiljas även under
1980-talet men motverkades då av en ny rörelse tillbaka till tradi-
tionen och det inhemska kulturarvet. Litteraturens möjligheter att
stärka ”den nationella identiteten” har under de senaste decennier-
na betonats av Kulturredaktionens företrädare och Dagens dikt ut-
pekats som ett av dess medel. Hjalmar Gullbergs välkända jul- och
nyårsdikter har på nytt kommit till heders och den av Bohman eta-
blerade traditionen att läsa Erik Axel Karlfeldts Vinterorgel varje
allhelgonahelg återupprättats.

Följetongs- och folkteater
Franzéns vaksamma blickar riktades även mot Radioteatern, vars
publiksiffror knappast var mer uppmuntrande än någon av de and-
ra avdelningarnas. Under enkanalperioden kunde radioteaterföre-
ställningar i lyckliga fall följas av närmare hälften av landets vuxna
befolkning. Publikundersökningar från senare perioder visar en
drastisk nedgång med genomsnittssiffror på 0–1 procent för enskil-
da föreställningar.90 Kanalreformerna och TV-konkurrensen fick
alltså Radioteaterns väldiga åhörarskaror att krympa samman till

1 Erik Axel Karlfeldt Vinterorgel 31
2 Hjalmar Gullberg Ett barn är fött i dag 30
3 Hjalmar Gullberg Nyårspredikan 27
4 Gunnar Ekelöf Jag tror på den ensamma människan 18
5 Lars Wivallius Klagovisa över en torr och kall vår 17
6 Edith Södergran Det finnes ingen som har tid i världen 16
7 Ragnar Ekelund Jorden inunder min fot 14
8 Vilhelm Ekelund Trädet 14
9 Gunnar Ekelöf När livet upphört vara mig till… 14

10 Ella Hillbäck Leendet 14

De tio mest lästa dikterna i Dagens dikt 1955–90

med antalet uppläsningar
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en minoritetspublik, men som många trängda radioteaterchefer un-
derstrukit är ”minoritet” ett relativt begrepp. Siffran 1 procent kan
motsvara så mycket som 70 000–80 000 lyssnare, tal som tål jämfö-
relser med besökssiffrorna under en hel säsong på många av landets
institutionsteatrar.91 De sjunkande publiksiffrorna stack dock Fran-
zén i ögonen och han hade snart sin diagnos färdig. Nedgången
kunde enligt hans mening till en del förklaras av Radioteaterns ex-
klusivitet, dess litterärt avancerade repertoar och ”något olyckliga
förkärlek för formen”.92 Programdirektören ville vända utveckling-
en med en bredare och mer lättillgänglig repertoar och inrättade
1968 för detta ändamål en ny programavdelning, Serieteatern, som
ett par år senare inordnades i Radioteatern under beteckningen Se-
riesektionen.93 Reformen inbjuder till jämförelser med musikutbu-
dets klyvning i en seriös och en populär del, även om polarisering-
en inte blev lika accentuerad på teater- som musikområdet. Att Se-
rieteatern var mindre ”highbrow”, vände sig till en bredare publik
och gav större utrymme för underhållning än Radioteatern är ändå
obestridligt. En inte obetydlig del av traditionerna från Underhåll-
ningsavdelningen förvaltades av Serieteatern.

Den nya enheten svarade för en omfattande verksamhet. Sä-
songen 1970/71 utgjorde serieproduktionerna närmare en tredjedel
av Radioteaterns samlade sändningstid och de låg tio år senare kvar
på ungefär samma nivå.94 En förteckning som sträcker sig från vå-
ren 1968 till hösten 1973 upptar drygt 150 dramaserier, alltså närma-
re 30 per år, tämligen jämnt fördelade mellan vuxen/familjeföre-
ställningar och föreställningar för barn och ungdom.95 Inom den
första gruppen kan man urskilja två huvudlinjer, där den ena består
av lättlyssnad serieunderhållning som exempelvis Rune Mobergs
Familjen Andersson (1968) – nära släkt med en tidig radiosuccé som

Radion har med några få undantag
stängt dörren för amatörteatern
men släppte fram Hällebäcks gård,
med manus av Sigge Stark, som
1959–60 framfördes av Vilhelmina-
amatörerna under ledning av paret
Elis och Irma Essegård. Serien
sändes på söndagsförmiddagarna
och omfattade närmare åttio
avsnitt.
foto: SVT Bild
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Familjen Björck – och de flitigt repriserade Dickie Dick Dickens och
Med Plommonstop och Paraply. Den andra utgörs av vad som något
oegentligt kallades ”episk teater”, vilket i detta sammanhang avsåg
dels dramatiseringar av kända litterära verk, dels nyskrivna serier,
av vilka många gjordes direkt för radion. Viktiga impulser gav en
fransk radiobearbetning av Greven av Monte Christo som Franzén
snabbt lät översätta och producera. I stora episka serier som denna,
menade han, kunde innehållslig kvalitet kombineras med en pu-
blikdragande form.

Barn- och ungdomsproduktionerna hade liknande samman-
sättning. Här finner man såväl bearbetningar av kända barn- och
ungdomsböcker som nyskrivna verk av Maria Gripe, Max Lund-
gren, Suzanne Osten m.fl. Många av dem gjordes i samarbete med
Barnredaktionen och exemplifierar skiftande publikstrategier. En
utgick från målgruppens lediga tid och ledde till jul- och sommar-
lovsteater, en annan från dess lyssnarvanor med resultat som P3-te-
atern.96 Seriedramatiken blev alltså en viktig del av Radioteaterns
utbud och man kan notera att den växte sig stark under samma pe-
riod som televisionens litterära följetonger – Hemsöborna, Marku-
rells i Wadköping m.fl. – vann sina första stora segrar. Någon motsva-
rande publikmagnet blev inte radions seriedramer. De minskade

Serieteatern producerar ett av
många avsnitt i Greven av Monte
Christo. Närmast kameran Tor
Isedal, bakom honom Olle
Lindblom och Bibi Andersson.
foto: Bo-Aje Mellin/SVT Bild
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kraftigt i omfång och frekvens under 1980-talet och har därefter
främst levt vidare som sommarlovsteater och ”kortteater” i P1:s
morgon- och förmiddagsprogram. Hösten 1986 upptog de en kvart
per dag i programblocket Förmiddag i P1 och krympte under 1990-
talets senare hälft samman till femminutersserier med rubriker
som Hundsjöviken och Gloria.

Serieteaterns expansion tog en försvarlig del av Radioteaterns
samlade resurser i anspråk men innebar därför inte att produktio-
nen av traditionell radiodramatik upphörde. Trots krympande
budgetramar har Radioteatern med framgång fullgjort sina tre
mest centrala uppgifter: att främja svensk dramatik, introducera
modern utländsk dramatik och upprätthålla klassikertraditionen.97

Dess betydelse som forum för ny svensk dramatik kan knappast
överskattas. Scenteatrarnas ansvar för den inhemska dramatiken
har varit en stridsfråga under hela det snart förgångna seklet och
kritiken mot Teatersveriges sätt att sköta denna uppgift ofta hård.
Radioteatern framstår i detta avseende som ett lysande undantag
med 30 till 40 svenska premiärer vissa spelår. Per Lysanders påpe-
kande 1987, att Radioteatern är ”det största mediet för svenska för-
fattare, större än något förlag, större än alla scenteatrar sammanta-
get”, hade fog för sig då och har det även i ett längre perspektiv.98

Förhållandet är till en del ett resultat av Radioteaterns uppsökande
verksamhet och åtminstone tidvis generösa beställningspolitik.
Bland många anslående exempel kan man peka på huvudserien
1974/75, Svenska författare, som innehöll hela 30 nyskrivna pjäser
tillkomna på Radioteaterns initiativ.

Ambitionen att ge plats åt svenska debutanter har upprätthål-
lits under senare perioder även om utrymmet varierat i takt med
anslagen. Så sent som hösten 1991 trädde dock fjorton svenska för-
fattare ur den yngre generationen fram som radiodramatiker.99 Att
svenska författare lockats av Radioteatern beror givetvis på att möj-
ligheterna att bli spelad där varit större än någon annanstans men
också på produktionsformen. I Radioteatern är steget från manusle-
verans till färdig uppsättning jämförelsevis kort. Dramatikerna
kan, som en av avdelningens chefer påpekat, ”få sina verk framförda
inom relativt kort tid, de har chans att snabbt testa en formidé, kort
sagt att experimentera”.100 Mediets lätthet och snabbhet har på flera
sätt stimulerat samtidskommentar och aktualitetsinriktning. När
Radioteatern på själva Nobeldagen 1986 presenterade en urpremiär
av årets pristagare i litteratur, Wole Soyinka, skedde det i medvetan-
de om att knappast någon annan teater kunde klara en sådan presta-
tion.101

Det sistnämnda exemplet pekar också mot Radioteaterns roll
som introduktör av modern utländsk dramatik.102 Många författar-
namn som dykt upp på scenteatrarnas spelplaner har dessförinnan
lanserats av Radioteatern. Ett av de mer remarkabla exemplen är
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den breda presentationen hösten 1973 av tysken Franz Xaver Kroetz,
som några år senare blev en av landets mest spelade dramatiker.
Samma ambition har manifesterats med serier som Afrikansk dra-
matik (1970) samt huvudserierna Spelplats Latinamerika (1977/78) och
En värld att vinna? (1990), ägnad i Sverige tidigare ospelad östeuro-
peisk dramatik. Uppgiften att upprätthålla klassikertraditionen har
möjligen varit svårare att klara. Klassikerna har dock fortsatt att do-
minera Radioteaterns flaggskepp, de redan under 1930-talet etable-
rade huvudserierna, även om bildningsambitionerna tonats ned till
förmån för aktualitet och globala utblickar.103

Henrik Ibsens dramatik, 1955–56
Tysk dramatik från Goethe till Brecht, 1956–57
Eugene O’Neills dramatik, 1957–58
Det antika dramat, 1958–59
George Bernard Shaws dramatik, 1959–60
Sju Shakespearedramer, 1960–61
Strindbergs dramatik, 1961–62
Det romantiska dramat, 1962–63
Ludvig Holbergs dramatik, 1963–64
Bertolt Brechts dramatik, 1964–65
Radioteater i 40 år, 1965–66
Ny engelsk dramatik, 1966–67
Modern amerikansk dramatik, 1967–68
Det irländska dramat, 1968–69
Molières komedier, 1969–70
Revolutionsdramer, 1971

Radioteaterns huvudserier efter 1955

Svenska teatrar, 1971–72
C. J. L. Almqvist, 1972–73
Svenska författare, 1974–75
Elisabetaner i Radioteatern, 1975–76
På väg mot en revolution – Tjechov, Gorkij och

andra, 1976–77
Spelplats Latinamerika, 1977–78
Makt och kungamakt, 1979
Arga unga England, 1980
Svenska sagor, 1981
På teatern i Athen, 1982
Scener i Sovjet, 1983
Regissör väljer författare, våren 1984
Tyska systrar, våren 1985
Rosornas krig, hösten 1986
Nästa år i Jerusalem 1989–90

Radioteaterns moderna historia har dock varit långt ifrån pro-
blemfri. Allmänt sett framstår 1960-talet som en förhållandevis har-
monisk period med expansion både av nyproduktioner och i sänd-
ningstid. Verksamhetsåret 1969/70 innehöll således mer än 200 pjä-
ser i ”första sändning”, dvs. nyuppsättningar eller tidigare i radion
ospelade pjäser, fördelade på ca 320 sändningstimmar.104 Det var
nästan dubbelt så många som tio år tidigare och en kraftig ökning
av utbudet. En god del av expansionen kan förklaras av ökade insat-
ser från distrikten. Redan vid 1960-talets mitt svarade teaterstäder
utanför Stockholm för knappt en tredjedel av den samlade produk-
tionen och de tycks – med reservation för den ofullständiga och
bristfälliga programstatistiken – med framgång ha försvarat sina
positioner under 1970- och 80-talen.105 De ekonomiska nedskär-
ningarna under denna period medförde inte heller några drastiska
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förändringar av den totala sändningstiden. Vid decennieskiftet
1979/80 var den faktiskt något högre än tio år tidigare och den öka-
de, med några brott på kurvan, ytterligare något under 1980-talet.
En god del av förklaringen till denna fortsatta uppgång ligger dock
i en kraftigt ökad reprisering. Återutsändningarna har sedan 1960-
talets början utgjort en växande andel av radions utbud i allmänhet
men Radioteatern har legat långt över genomsnittet med en ökning
på ca 60 procent mot genomsnittligt ca 20 procent.106 Nära nog varje
föreställning har sedan 1960-talets första hälft getts i s.k. snabbre-
priser någon eller några dagar efter det första sändningstillfället
och Radioteatern har också i tilltagande utsträckning gjort bruk av
sitt väldiga förråd av inspelningar. Sändningstidens ökning under
1970- och 80-talen är också delvis resultatet av en organisatorisk re-
form. Under det senare decenniet knöts Dokumentärredaktionen
till Radioteatern och dess tidvis mycket omfattande produktion,
med omkring 20 procent av det totala utbudet, har sedan dess räk-
nats in i Teateravdelningens sändningstimmar.

Rensar man spellistorna från dokumentärer, serier, barn- och
ungdomsproduktioner m.m. och vänder blicken mot nyuppsätt-
ningarna för vuxenpubliken blir bilden en annan. Under 1960-talet
uppgick antalet produktioner av detta slag till genomsnittligt drygt
etthundra men har sedan 1970-talets början visat en fallande ten-
dens.107 Faktum är alltså att Radioteaterns konstnärligt mest kvalifi-
cerade utbud gradvis och långsiktigt minskat i omfång. Det är inte
nödvändigtvis dess i alla avseenden viktigaste område men onekli-
gen ett av de centrala. Radioteaterns ledare har alltså med skäl kun-
nat uppleva sitt revir som hotat och några av dem har också med
kraft reagerat mot förslag om nya nedskärningar eller omläggning-
ar.

En av den moderna radions mer spektakulära fejder blossade
upp på våren 1988, då radioteaterchefen Per Lysander kungjorde att
han ämnade lämna sin befattning. I sin ansökan om entledigande
hänvisade Lysander dels till samarbetssvårigheter med riksradio-
ledningen, dels vissa planer på ytterligare nedskärningar av Radio-
teaterns konstnärligt mest kvalificerade verksamhet.108 Lysanders
avhopp framkallade ännu en offentlig batalj om radions kulturpo-
litiska ansvar, denna gång med inhopp av storheter som Ingmar
Bergman och Sven Wollter och med bojkotthot från några av lan-
dets största scener. Debatten fördes, som Ivar Ivre påpekade i ett ba-
lanserat inlägg, i enlighet med den ”utpekandets strategi som allt-
mer kännetecknar mediejournalistiken. Sök personen, inte sa-
ken!”109 Landets kulturdebattörer ställde sig med andra ord på Ly-
sanders sida och sprutade etter över riksradiochefen och ”kulturbu-
sen” Ove Joanson. De hade däremot mycket litet att säga om radi-
ons krympande ekonomiska resurser och radioteaterns minskande
publikunderlag.

Radioteaterchefen Per Lysander
hade högre tankar om Per Lindberg
än om Ove Joanson och blev inte
gammal på sin befattning.
foto: SVT Bild
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Det var emellertid något som bekymrade Joanson, liksom Fran-
zén ett par decennier tidigare, och den förre kunde hänvisa till un-
dersökningar som visade att publiken fortsatte att både minska och
åldras. Radioteatern har inte längre någon ungdomspublik, hävda-
de han, och ville se åtgärder som kunde locka den tillbaka. Joanson
tog sig också före att kritisera Radioteaterns repertoar och att, även
här i Franzéns efterföljd, beteckna den som alltför exklusiv. I den
debattstorm som blåste upp gjorde Joanson självkritik men höll
också Teateravdelningen ansvarig för utvecklingen:

Dess värre har både vi i radioledningen och radioteatern alltför
länge reagerat på publikkrisen med att direkt och indirekt förkla-
ra att publiken är ointressant, att det är den konstnärliga kvalite-
ten som betyder allt. Hos den enskilde konstnären, regissören eller
producenten är denna hållning den enda naturliga. Men för en tea-
terchef eller riksradioledning får det aldrig vara likgiltigt om ut-
budet som helhet har en sådan sammansättning och sådan form
att den når den publik det är avsett för. Radioteatern får inte bli
inåtvänd, sin egen måttstock.110

Inlägget summerar en del av den sentida kulturradions pro-
blem, viljan att värna om programproduktionens höga nivå och
tvånget att notera ständigt nya publikförluster. Lysander fäste nu
föga avseende vid Joansons diagnos. Problemet bestod enligt hans
mening främst av radiochefens påbud om mera ”kortteater” i serie-
form. I likhet med Furuhagen tjugo år tidigare gjorde Lysander kva-
litetskraven till de primära och pekade på radions förste teaterchef
som sin förebild. Per Lindbergs folkteatertanke uttryckte en vilja
att ställa den stora konsten till den stora publikens förfogande, utan
ängslan för vad som var brett eller smalt, menade Lysander. Trots
den nya tidens alla satelliter och kablar, fortsatte han, har Lindbergs
vision inte förlorat sin aktualitet utan framstår tvärtom som märk-
värdigt framsynt. Lindberg verkade nämligen

i den tid då konturerna av den moderna masskulturen för första
gången blev skönjbara. Folkteatertanken var ett medvetet försök
att utlösa en utveckling där mediernas expansion inte automatiskt
måste leda till massfördumning eller ytlig marknadskultur. Den-
na tradition har varit med om att forma den svenska radioteatern,
hur dess historia än i andra avseenden gestaltat sig. Det tycks mig
som om det vore just ur dessa traditioner som Joansons förnyelse
vill rycka radion, allt för att överleva 90-talet. Men blir det ett an-
ständigt liv?111

Konstellationen i konflikten och flera av dess argument verkar
märkligt välbekanta. Några av likheterna med fejden mellan Fran-
zén och Furuhagen har redan antytts och man kan kanske också er-
inra sig en konflikt drygt femtio år tidigare, då den av Lysander
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apostroferade Lindberg kom på kollisionskurs med radiochefen
Gustaf Reuterswärd, som också han ville ha mera underhållning.
Lindberg avgick och så gjorde även Lysander, dock först ett halvår
senare då konflikten bilagts och krutröken skingrats.112 En kompro-
miss var uppnådd och problemen tills vidare skjutna åt sidan. Fej-
den ledde dock inte till något trendbrott. Siffror från 1990 visar
tvärtom en fortsatt nedgång för nyproduktionen och en ökning för
repriser, serier och dokumentärer.113

Till bilden av Radioteatern som en
något instabil institution hör dess
täta chefsbyten. Hjalmar Gullberg
var radioteaterchef i femton år. Un-
der motsvarande tidsperiod, räknat
från 1960 till 1975, bekläddes ämbe-
tet av fem personer, en av dem vid
två olika tillfällen. Omsättningen
på chefsposten har fortsatt att vara
hög.

Radioteaterchefer

Palle Brunius 1957–66
Sigvard Mårtensson 1966–67
Carl-Olof Lång 1967–68
Per Erik Wahlund 1969–70
Jan Molander 1970–72
Sigvard Mårtensson 1972–79
Ingrid Hiort af Ornäs 1979–85
Per Lysander 1985–88
Stefan Johansson 1988–95
Åsa Melldahl 1995 –

Dokumentärerna
I radions barndom fungerade Teateravdelningen som mediets
främsta idésmedja och vid dess ässjor formades som vi sett den ra-
diospecifika genre som gick under namnet feature eller krönikespel
och som senare kommit att kallas dokumentär. Programtypen har
långa perioder haft en något undanskymd plats men ändå fortsatt
att vara en viktig arena för radions formella och innehållsliga för-
nyelse. Dokumentären rör sig fritt över vedertagna gränslinjer och
blandar ogenerat fakta med fiktion. Under 1960- och 70-talen påver-
kades den av litteraturens och teaterns dokumentära strömningar
och har även tydliga beröringspunkter med det traditionella radio-
reportaget.114 Åke Blomström, en av genrens främsta tillskyndare
och under många år Dokumentärredaktionens chef, har prisat dess
förmåga att famna brett och gräva djupt och dess ”nästan obegrän-
sade möjligheter att ge information i radiofonisk konstnärlig
form”.115 För andra har den förefallit mer problematisk, varken fågel
eller fisk, en blandform och tummelplats för särpräglade och egen-
sinniga begåvningar.116 Genren har i alla händelser upplevt en ny
vår. Vid 1980-talets början premiärsändes 20–30 svenska dokumen-
tärer per år. Vid decenniets mitt hade siffran stigit till drygt 40 och
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var därmed högre än Radioteaterns traditionella utbud. Talen för
1990 ligger på samma höga nivå och genren har ännu i skrivande
stund sin fasta plats i programtablåerna.

Arten är just genom sin variationsrikedom svår att beskriva
sammanfattande och nedanstående titlar är självfallet inget mer än
strödda exempel. En av dess många talangfulla företrädare är Britt
Edwall, som odlat porträttkonsten som specialitet och i en rad sam-
manhang demonstrerat sin förmåga att få människor att berätta om
sina mest skamset undangömda minnen och svåra upplevelser.
Många av hennes dokumentärer består uteslutande av samtal där
den väsentliga informationen finns i pauserna, felsägningarna, av-
brotten och utbrotten. I Edwalls ambition ”att lyfta fram så kallat
språklösa människors egenart” finns ett demokratiskt patos som
närts av en med åren alltmer kritisk inställning till det moderna
mediesamhällets elitism och ytlighet. 117 Känslan för radion som det
talade ordets medium liksom glädjen att knåda språket och att stän-
digt återupptäcka dess möjligheter är drivkraften i många andra av
Edwalls produktioner. Viljan att låta samhällets styvbarn, de un-
danträngda och misskända, komma till tals utgör utgångspunkten
också för Susanne Björkmans bidrag till genren, däribland Jag har
inget att var stolt över (1982), om en arbetslös tonårstjej i en Stock-
holmsförort och hennes vånda inför vuxenlivet. Det genomarbeta-
de reportaget, utförligare och formellt långt mer avancerat än ny-
hetsavdelningarnas hastigt hopkomna speglingar av samtiden, är en
annan av dokumentärens viktiga subgenrer med ett lyskraftigt ex-
empel som Henning Pallesens Prix Italia-belönade Vampyren känner
inga gränser (1979), om de multinationella läkemedelsförtagens han-
del med blod och blodplasma från u-länderna, vilket ansluter till
den kritiska samhällsjournalistikens ärorika ”muck-raking”-tradi-
tioner. Featurens traditionella formspråk, dess blandning av berät-
tande och dramatiska spelscener, av fakta och försiktig vidaredikt-
ning, har många gånger tagits i bruk, däribland i Göran Elgemyrs
dokumentär om Hinke Bergegren, borgarsamhällets skräck (1984) me-
dan Jörgen Cederbergs och Ingegerd Lundgrens Det förlösande ordet
(1980) kanske bäst rubriceras som en essä i radioform.

Avantgardets plats
Nödtvungen begränsning av det kvalificerade kulturutbudet hör
till bilden av den moderna radion. Dit hör emellertid också en tra-
dition av estetisk radikalism och experimentlusta, som hade sin
blomstringsperiod under 1960-talet och faktiskt överlevt i 1970- och
80-talens kärva ekonomiska klimat. I kvantitativt avseende är den
obetydlig. I andra perspektiv förtjänar den uppmärksamhet, inte
minst som ytterligare en förvaltare av en ”radiofonisk” formvilja.
Den kastar också ljus över radion som forum för exklusiva konst-

Motstående sida: Britt Edwall
väntar tåligt medan Jörgen
Cederberg talar i telefon.
foto: SVT Bild

Susanne Björkman, en av
Dokumentärredaktionens socialt
engagerade formförnyare.
foto: Bo-Aje Mellin/SVT Bild
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former och dess roll som mecenat och impulsgivare i det inhemska
kulturlivet.

I ett förord till 1966 års utgåva av Svenska radiopjäser anmärkte
teaterkritikern Leif Zern, att de intressantaste formella experimen-
ten inom radion stod att finna ”utanför teatern, på gränsen mot po-
esin”.118 Man kan förmoda att Zern syftade på de experimentella
text- och ljudkompositioner, kombinationer av atonal musik och
konkret poesi, som bl.a. odlades i radions avantgardeforum Nattöv-
ning. Där framfördes 1962 Öyvind Fahlströms radiodikt Fåglar i
Sverige (1963), som arbetades fram i nära samarbete med radiotekni-
kern Erik Winlöf. Kompositionen saknar handling av traditionellt
slag och kan beskrivas som ett stycke konkret poesi för radiobruk,
med utgångspunkt i en fågelboks transkriberade fågelläten.119 Fahl-
ström hade stora förhoppningar om den radiofoniska poesins fram-
tid. Där måste ”en stor del av framtiden ligga för poesin”, framhöll
han i anslutning till uruppförandet och förklarade sin kärlek både
till tillvarons alla ”friska egensinniga ljud” och till teknikens oänd-
liga möjlighet att knåda, bearbeta, mångdubbla, skikta och frag-
mentera ljudmaterialet. Tre år senare sändes ett andra banbrytande
verk av Fahlström, ”blindfilmen” och radioföljetongen Den helige
Torsten Nilsson, ytligt betraktad en formellt kaotisk skapelse som en-
ligt upphovsmannen ville ge en vision av Sverige i ”risk-reformer-
nas” utopiska framtid, där politikernas maktspel driver samhälle
och individer mot förintelsen.

1960-talet var en gyllene tid för experiment av detta slag och
Sveriges Radio en viktig del av ett nätverk som i övrigt inbegrep
bl.a. Moderna museet, Pistolteatern och musikföreningen Fylking-
en. Radion höll dörren öppen för de nya konstformerna och såg ge-
nom tillkomsten av sin elektronmusikstudio (EMS), invigd 1965, till
att de bedrevs i närkontakt med företaget.120 Radion hade alltså
goda förbindelser med kretsen kring den avantgardistiska Pistoltea-
tern och några av dess uppsättningar kom att i modifierad form
sändas i radio.121 Happenings hörde till periodens nya konstformer.
Sådana kunde skapas på alla platser och i de flesta sammanhang, så
varför inte också i radio? Ett försök gjordes med programserien
Studio 70, fyra direktsända föreställningar skapade i nära samarbete
mellan författare och ljudtekniker.

Steget från denna typ av experimentell dramatik till uttrycks-
former som ljuddikter och text-ljudkomposition är inte långt och
knyter an till den ”elektroakustiska” konst som framfördes i Nutida
musik redan vid 1950-talets mitt.122 Enkelt uttryckt byggde text-ljud-
kompositionerna på att ett språkmaterial genom bearbetning befri-
ades från sitt semantiska och refererande innehåll och gavs en ny,
autonom och musikalisk, identitet.123 En viktig länk i utvecklings-
kedjan var Fylkingens språkgrupp med Lars-Gunnar Bodin och Bengt
Emil Johnson, sedermera musikradiochef, som centralgestalter.
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Bengt Emil Johnson har verkat inom många olika
områden som författare, tonsättare och radioman.
Under 1960-talet framträdde han som konkret poet
med Essäer om Bror Barsk och andra dikter samt Släp-
koppel med vida världen och arbetade även med kon-
kret och elektronisk musik. Bland senare litterära
verk märks Skuggsång (1973), Rötmånad (1976), Hemort
(1984) och Lika (1991), bland hans instrumentala och
vokala kompositioner bl.a. Night Chants och Alpha.

Johnson knöts till Musikradion vid 1960-talets
slut som konsult. Han utnämndes 1979 till chef för
Riksradions avdelning för seriös musik och 1984
till programdirektör.

Bengt Emil Johnson

foto: Bertil S-son Åberg/SVT Bild

Gruppen anknöt till en tradition från futurism och dada och häm-
tade inspiration från en samtida mästare som John Cage. Med bör-
jan hösten 1964 framförde Bodin och Johnson en serie radiokompo-
sitioner under samlingsbeteckningen Semikolon. Syftet, förklarade
en av upphovsmännen, ”var att skapa en diktform, avsedd för och
skapad med direkt utgångspunkt i radiomediet”. Flera av Språk-
gruppens konserter på Moderna museet, den första i april 1967, di-
rektsändes i Nattövning. Intresset för den nya konstformen var in-
ternationellt och manifesterades i årligen återkommande festivaler.
Stockholm var en viktig mötesplats och festivalarena där Fylkingen
och Sveriges Radio gemensamt svarade för arrangemangen och fler-
talet verk skapades i programbolagets elektronmusikstudio. Vid
1970-talets mitt drog sig Sveriges Radio ur samarbetet, uppenbarli-
gen främst av ekonomiska skäl, men hade då svarat för en interna-
tionellt erkänd pionjärinsats. Den har av initierade bedömare utpe-
kats som Sveriges kanske viktigaste bidrag till världskulturen un-
der efterkrigstiden.124

Ett annat forum för radiofoniska experiment i avantgardistisk
anda var Musikdramatiska gruppen, startad 1976 på initiativ av Mu-
sikavdelningens chef Magnus Enhörning och Teateravdelningens
Sigvard Mårtensson.125 Gruppens ambition var att vidga de traditio-
nella genregränserna och att ”maximalt utnyttja radions alla möj-
ligheter”.126 Radions formella utveckling var en hjärtefråga, en an-
nan att stödja den estetiskt radikala musikdramatiken utanför före-
taget. Trots den allmänna åtstramningen förfogade gruppen över
icke obetydliga ekonomiska resurser och kunde budgetåret 1979/80
lägga ut inte mindre än tio beställningar till svenska komponister.
Gruppen ville därmed återuppliva en musikdramatisk tradition
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som haft en storhetstid i radion under 1950- och 60-talen – med ex-
empel som Hilding Rosenbergs Porträttet (1956) och Sven-Erik
Bäcks Tranfjädrarna (1957) – men som senare fått förfalla.127 Ur grup-
pens arbete framgick också en rad nya verk: kammaroperan Sagan,
efter Hjalmar Bergmans drama, med musik av Bengt Hambræus
och libretto av Lars Runsten (1980), Undrens tid (1979), en musikal
med text av Bodil Malmsten och musik av Anders Berglund, Rolf
Enströms Prix Italia-belönade jojkparafras Tjidtjag och Tjidtjaggaise
(1987) m.fl.

Den musikdramatiska gruppen var kostnadskrävande, estetiskt
radikal och sålunda dömd till undergång. En del av dess ambitioner
fördes dock vidare in i 1990-talet av gruppen Örspel som 1991 kunde
presentera sex nya beställningsverk.128 Den får här stå som slut-
punkt på en ännu inte helt utslocknad avantgardetradition i radion.
Den har av allt att döma alltid haft omätbart låga lyssnarsiffror, re-
tat många genom sin medvetna exklusivitet eller tolkats som en ur-
säkt för nedskärningar på andra, och knappast mindre viktiga om-
råden. Radion, och Kultursverige i övrigt, skulle dock ha varit fatti-
gare dessa insatser förutan.
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Ett slags summering

Denna översikt gör av flera skäl halt vid 1990-talets ingång. Gräns-
dragningen kan motiveras med hänvisning till de omvälvningar på
mediemarknaden som inträffade vid denna tid och som först de fac-
to och därefter pro forma innebar slutet på SR:s monopolställning.
Utöver bildmediernas fortsatta expansion kan man peka på den pri-
vata och reklamfinansierade radions utbredning. Slutstrecket kun-
de också ha dragits 1987, då lokalradion började sända över sitt eget
FM-nät med beteckningen P4. Andra skäl följer av forskningspro-
cessens egna villkor. Ju närmare man kommer samtiden desto svå-
rare är det att överblicka och rättvist bedöma skeendet. Arkivmate-
rialet är därtill mer bristfälligt och bearbetningarna färre. Ändå
står det klart att 1990-talets nya konkurrensförhållanden knappast
gett utrymme för många djärva innovationer. De aktualitetsinrik-
tade magasin och ämnesövergripande programblock som växte sig
starka under 1980-talet har fortsatt att expandera under rubriker
som Efter åtta, Förmiddag i P1, Riksettan, Kanalen, Vardags, Studio Ett
osv. Riksradioledningen har flera gånger uttryckt sin tilltro till
denna tidstypiska programtyp som ansetts förena allvar med till-
gänglighet, ämnesmässig variation med aktualitetsinriktning och
uppenbarligen attraherat lyssnarna.1 Samma församling har beto-
nat sina fortsatt höga ambitioner vad gäller kulturprogrammen
och iklätt sig ett särskilt ansvar för det inhemska kulturlivet och
för folkbildning. Kanalprofileringen skall upprätthållas och helst
skärpas. Ambitionen är att göra P2 till en renodlad musikkanal.134

Utbudsanalyser för 1990-talets första hälft visar en viss uppgång för
uppläsningarna, i stort sett oförändrade nivåer för fristående teater-
produktioner men fallande kurvor för serieteater och ”allmänna
kulturprogram”.2

Ove Joanson pekade i ett anförande 1989, riktat till andra radio-
och TV-chefer, ut radions ”nostalgiska fixering vid sitt eget gloriösa
förflutna” som ett av mediets största problem och betonade, liksom
Rydbeck drygt trettio år tidigare, vikten av förändring och ompröv-
ning. 3 Även Joanson trodde på radions framtid och spådde att dess
betydelse skulle öka i den nya, avreglerade och konkurrenspräglade,
etermediemiljön. I takt med att televisionens underhållningsutbud
stadigt ökar kommer den seriösa radion att finna sin nisch som bä-
rare av det egentliga public service-uppdraget, menade Joanson. Det
är en vacker tanke. Om den har fog för sig återstå ännu att se.

Ove Joanson, omstridd radiochef
1984–96, såg hellre framåt än bakåt.
foto: Anders Roth/SVT Bild
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Institutionens och programformernas förvandling
Radion har som vi sett förändrat skepnad många gånger under sin
snart sjuttiofemåriga tillvaro och dess historia låter sig inte enkelt
sammanfattas. Radioprogrammens historia skulle inte kunna skri-
vas ”utan försök att finna den växelverkan, balanseringen mellan
de av ledningen formulerade riktlinjerna och de tusen individuella
insatser som för lyssnarna utgjort ’radioprogrammet’”, heter det i
ett styrelseprotokoll från 1960-talets början.4 Formuleringen riktar
uppmärksamheten mot några av de omständigheter – den officiella
programpolitiken och de enskilda programskaparnas kreativa vil-
jor – som styrt utvecklingen men bortser från många andra. Radion
har givetvis också påverkats av faktorer som teknikutveckling, eko-
nomiska villkor och organisatoriska förhållanden. De externa fak-
torerna har knappast varit mindre viktiga. Statsmakterna har styrt
genom medie- och kulturpolitiska deklarationer och tidvis mycket
resolut med budgetinstrumentet. Goda relationer med Kultur- och
Underhållningssverige var en förutsättning för att programbolaget
skulle kunna klara sina uppgifter under mediets etableringsfas och
nära samarbete med omvärlden har även senare varit ett villkor för
programproduktionen. Externa producenter har svarat för en bety-
dande del av mediets utbud och mediet har under hela sin historia
också i hög grad fungerat som en förmedlare av externt producera-

Program Datum Lyssnarprocent

1) Lokalradions morgonsändning 28.10.1987 54%

2) Ring så spelar vi 26.3.1977 40%

3) Svensktoppen 16.8.1970 40%

4) Sportextra 14.12.1971 33%

5) Det skall vi fira 8.3.1970 32%

6) Frukostklubben 12.3.1972 31%

7) Melodiradion 29.11.1972 29%

8) Världscupen i slalom 1.12.1985 29%

9) Skivor till kaffet 26.11.1985 28%

10) Hallå bilist 17.3.1978 28%

Källa: I allmänhetens tjänst. (Informationsbroschyr utgiven av SR 1989)

Radions populäraste program sedan 1970
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de kultur- och underhållningsformer. Radion har länge varit och är
fortfarande en av områdets största arbetsgivare.

Radion har utan tvivel varit en betydelsefull aktör i det inhems-
ka kultur- och underhållningslivet och erkänts som sådan av en
rad statliga utredningar. Tanken att etermedierna skulle inordnas i
den allmänna kulturpolitiken samt styras av dess övergripande mål
formulerades på 1970-talet och vann snabbt gehör. Ironiskt nog lan-
serades den nya kulturpolitiken under en period då radions och te-
levisionens ekonomiska villkor försämrades kraftigt, vilket inne-
bar att medierna fick svårt att fullgöra de uppgifter som tilldelats
dem. Statsmakternas agerande på området framstår som motsägel-
sefullt och har gjort att etermediernas ställning som kulturinsti-
tutioner är mindre självklar under 1990-talet än vad den varit un-
der tidigare perioder.

Sedan de reguljära sändningarnas start 1925 har programutbu-
det växt i bredd och variationsrikedom och fick tidigt en omfatt-
ning som gör det svårt att överblicka. Utbudets omfång och starkt
heterogena karaktär framstår som dess kanske mest framträdande
drag och man har skäl att misstro kategoriska påståenden om dess
tendens. Det har i vissa sammanhang och på vissa områden haft en
omisskännligt kulturkonservativ karaktär men på andra gett plats
för nydanande och avantgardistiska uttrycksformer. Radion har sä-
kert haft sin betydelse som försvarare av det nationella kulturarvet
och för utbildandet av nationalkänslan. Den har emellertid också i
hög grad verkat för mellanfolkligt samarbete och i många samman-
hang eftertryckligt markerat Sveriges plats i en större kulturge-
menskap.

Många olika och delvis svårfångade faktorer har format pro-
gramrepertoaren som präglas av både stor föränderlighet och rela-
tiv stabilitet. Under historien har en rad enskilda former dykt upp,
levt en tid, försvunnit och gett plats för nya. Ett näraliggande exem-
pel utgör radioföredragen, sinnebilden för mediets ambitiösa folk-
bildningsverksamhet som under mellankrigstiden kunde förekom-
ma flera gånger per kväll för att därefter snabbt marginaliseras.
Bland andra för epoken typiska exempel kan man nämna Musikav-
delningens rapsodier och potpurrier och det under en period myck-
et omfattande utbudet av kabaréer. Samtidigt kan man peka på ett
antal programformer – Dagens dikt, Frukostklubben, Obs! m.fl. – som
fortlevt i stort sett oförändrade under flera decennier och som där-
med skapat ett intryck av konstans. Förhållandet är likartat med
vissa genrer och programområden. Familjeserien Familjen Björck
som introducerades vid 1930-talets mitt blev långkörare och fick en
lång rad uppföljare med snarlikt tematiskt register och likartad for-
mell uppbyggnad. Under samma innovativa period föddes featuren,
som genomgått många transformationer men fortsatt att blanda
fakta och fiktioner ännu under 1990-talet.
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Musiken var den största enskilda innehållskategorin under de
första verksamhetsåren och upptog då drygt hälften av den totala
programtiden. Den har bevarat sin ledarställning även om dess re-
lativa andel av utbudet minskat något genom åren och fördel-
ningen mellan olika musikformer förskjutits. Den klassiska konst-
musiken dominerade under radions första decennier men fick snart
maka åt sig för den lättare underhållningen. Melodiradion gav po-
pulärmusiken kraftigt ökat utrymme innan balansen på nytt åter-
ställdes av Musikradion. En granskning av utbudet 1990 visar en
jämn fördelning mellan seriös och lätt musik och en andel av den
totala sändningstiden som bara marginellt skiljer sig från start-
årets.

Radion är och har alltid varit ett musikforum. Där har pro-
gramföretaget gjort några av sina tyngsta satsningar och med störst
framgång försvarat sin ställning som maktfaktor i det nationella
kulturlivet. Mer än andra visar också musikområdet på kulturbe-
greppets föränderlighet och hur detta i sin tur påverkat radions
programpolitik. Under folkbildningsradions glansdagar framstod
dragspels- och den moderna dansmusiken som avarter vilka helst
borde hållas utanför programmet eller möjligen förekomma i dess
marginaler. Ambitionen att bredda publiken för att därmed också
stärka företagets finansiella ställning ledde dock till att musikfor-
mer som dessa gradvis erövrade större programutrymme. Melodira-
dions tillkomst innebar ett avgörande brott i utvecklingen och en-
ligt många bedömare folkbildningsradions definitiva död. En mer
rättvisande beskrivning är att radion därmed vidgade sitt verksam-
hetsområde utan att därför avsvära sig sina uppgifter som det natio-
nella kulturarvets förvaltare och högkulturens beskyddare. Melodi-
radion gav stor plats för tidigare marginaliserade kulturformer och
ledde till en skarp polarisering mellan ”hög-” och ”lågkultur” vil-
ken ytterligare befästes genom Musikradion. De båda musikkanaler-
na illustrerar den spänning som mer eller mindre tydligt alltid
präglat utbudet och som avspeglar programpolitikens dubbla mål-
sättningar: att på samma gång attrahera den breda publiken och ge
verksamheten kulturpolitisk legitimitet.

Liknande tendenser kan noteras även på andra programområ-
den. En gradvis ökande öppenhet för populärfiktion i form av deck-
are och thrillers kan noteras i de litterära uppläsningarna och i
form av specialmagasin för dessa litteraturformer. Med sin tidigt
etablerade folkteaterprofil gav Radioteatern redan under 1920-talet
plats för både klassiska dramer och folklustspel och har även senare
upprätthållit en bred repertoar. Den publikkris som blev påtaglig
under 1960-talet minskade handlingsutrymmet och ledde till åt-
gärder liknande dem på musikområdet. Etableringen av Serieteatern
innebar att radion fick två scener, där den ena ägnade sina krafter åt
den konstnärligt kvalificerade och formellt nydanande dramati-
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ken, den andra åt mer lättillgänglig underhållningsteater för en
bredare publik. Populärkulturens vidgade utrymme är kanske det
mest påfallande resultatet av programrepertoarens breddning men
den har också gett avantgardekonsten en fastare plats. Genombrot-
ten kan här förläggas till ett något tidigare skede och till lansering-
en av aktualitetsmagasinet Nattövning 1949, från vilka linjerna går
mot senare tiders text-ljud-kompositioner, modernistiska opera-
konst och Örspel.

Att musiken bevarat sin kvantitativa dominans i radioutbudet
innebär att den också fått bära en större del av både radions kultur-
förmedlande och underhållande uppgifter. Radioteatern, kvalita-
tivt obetydlig i jämförelse med musiken men ändå en omhuldad
sektor, hade sin storhetstid under enkanalperioden och har därefter
tappat mark. Trots många försök att förnya och popularisera genren
har lyssnarunderlaget minskat och nyproduktionen krympt. En
stor del av det medieintresse som tidigare ägnades området har flyt-
tats över på TV-teatern och man kan anta att en stor del av publiken
gått samma väg. Litteraturförmedlingen i form av uppläsningar vi-
sar en liknande bild med från 1940-talets sjunkande relativa ande-
lar av utbudet och från 1970 även i antalet sändningstimmar. Den
talade underhållningen har reducerats ännu mer. Däremot har ra-
dions ökande aktualitetsinriktning stimulerat framväxten av en
rad kulturinriktade magasin, ”fönster”, ”ekon”, krönikor m.m. En
första markant expansion ägde rum under 1940-talets reformperiod
och ytterligare toppar på kurvan kan noteras under 1980- och 90-ta-
len.

Om man definierar ”kulturradion” som summan av musik och
talade kulturprogram (teater, uppläsningar och blandprogram) kan
man konstatera att den med någon tillfällig svacka svarat för mer
än hälften av radions samlade utbud under hela efterkrigstiden.
Adderar man det innehållsligt varierande och mer svårdefinierade
området ”faktaprogram” stiger siffran till närmare två tredjedelar,
alltså till ett tal som bara marginellt skiljer sig från den sändnings-
tid som programområdena Föredrag, Musik och Teater hade vid
1930-talets mitt (jfr ovan s. 11). Kvantitativa jämförelser mellan olika
epoker är vanskliga och leder lätt till missvisande slutsatser. Jämfö-
relsen understryker likafullt intrycket av utbudets konstans och ta-
lar för att ryktena om Kulturradions död är kraftigt överdrivna.
Mycket har hänt under radions historia men mycket har också bli-
vit vid det gamla.

Valfrihet

Luften surrar av kanaler,
fyllda av musik och prat,
skilda åt av decimaler
slåss frekvenserna med tjat:
samma enkla dialoger
på en knastrig telefon,
samma svar och samma frågor
–
”Och var kommer du ifrån?”
NRJ och Q och Z
spelar samma sorts musik.
Valfrihet, har vi fått veta,
är sig obegripligt lik.

Signaturen Bo i Svenska Dagbladet
7.5.1994
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”Televisionen är ett nytt masskommunikationsmedel,
vars betydelse för information, undervisning,
underhållning och förströelse ännu icke kan överblickas.
I statsmakternas hand ligger nu avgörandet om dess
rätta utnyttjande.”

Ur Radiotjänsts remissvar på utredningen
Televisionen i Sverige (SOU 1954:32)
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Folkbildare eller
dumburk?

I sin tidigare citerade uppsats från 1929 diskuterar Ivar Harrie radi-
ons uppkomst och utvecklingsmöjligheter men vänder i en kort
passage blicken längre framåt. Han noterar att nya tekniska uppfin-
ningar följer slag i slag, att deras omloppstid blir kortare och kor-
tare och håller för troligt att även radions tid är utmätt. Man anar,
skriver Harrie, ”hur framtidslinjerna vid synranden gå ihop i den
rundradierade ljudfilmen”.1 Harrie tänkte sig alltså framtidens
massmedium som en kombination av ljud och bild, distribuerad
till en masspublik. Det var möjligen en djärv vision på 1920-talet
men den saknade inte verklighetsförankring. Grunderna för TV-
tekniken hade lagts redan under 1800-talet och förfinats under
1900-talets första decennier. Ett par år före Harries uppsats lyckades
pionjären John Logie Baird sända de första ”bildsignalerna” över
Atlanten. Reguljära TV-sändningar förekom i både Europa och
USA under 1930-talet och flera demonstrationer av det nya mediet
ägde rum i Stockholm under samma decennium.2 Andra världskri-
get hejdade utvecklingen och förflyttade televisionens genombrott
några år framåt i tiden. TV-utsändningarna återupptogs i Europa ef-
ter kriget då mediet också definitivt slog igenom i USA.

I Sverige var intresset länge tämligen avmätt. 1946 års radiout-
redning trodde inte mycket på televisionen men tyckte ändå att
man borde bevaka utvecklingen utomlands. På Telegrafstyrelsens
initiativ bildades Nämnden för televisionsforskning 1947 och året där-
på tillsatte Radiotjänst en TV-kommitté med uppgift att begrunda
mediets ”programmässiga, ekonomiska och juridiska problem” (jfr
ovan s. 111). Till uppfattningen att televisionen nog hade en framtid
kom också regeringen Erlander, som 1951 började utreda frågan om
dess införande i Sverige. Den grupp som anförtroddes uppdraget ar-
betade med ovanlig fermitet och avlämnade redan hösten 1952 ett
betänkande som bl.a. innehöll förslag om försökssändningar. Re-
geringen tvekade, främst av ekonomiska skäl. Att skapa en organisa-
tion för programproduktion kunde man väl klara men att bygga
upp ett distributionsnät i ett så vidsträckt och glesbefolkat land
som Sverige skulle kräva avskräckande höga investeringskostnader.
Utbyggnaden av radions dubbelprogram framstod som en mer an-
gelägen uppgift och televisionen fick därför tills vidare anstå.3

Statsmakternas dröjsmål skapade rörelseutrymme för andra
krafter. Elektronik-, film- och underhållningsindustrin, nära lie-
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rade med Telegrafstyrelsen och Annonsörsföreningen, anade ex-
pansionsmöjligheter och verkade på olika sätt för en reklamfinan-
sierad television i Sverige.4 Under den s.k. Sandrew-veckan i maj
1954 svarade gruppen för två timmars dagliga TV-sändningar och
visade därmed vad den förmådde som programmakare.5 De privata
initiativen satte fart på en annan allians med Kommunikationsde-
partementet, Radiotjänst, Tidningsutgivareföreningen, olika bild-
ningsintressen och folkrörelser som viktigaste medlemmar.6 Enligt
dess mening borde televisionen organiseras efter i huvudsak sam-
ma principer som radion. Radiotjänsts sändningsmonopol skulle
alltså utvidgas till att också omfatta TV-mediet och verksamheten
även på detta område finansieras med licensmedel. Gruppen vann
en viktig delseger då riksdagen 1954 anslog medel för utbildnings-
och övningsverksamhet i Radiotjänsts regi.

Det första mötet med televisionen
ägde för många rum vid en
radiohandlares skyltfönster. Här
trängs nyfikna i Stockholm under
Sandrew-veckan i maj 1954.
foto: SVT Bild
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Försöksverksamheten
Den tidigare nämnda TV-kommittén utgjorde kärnan i den grupp
som skulle sköta dessa uppgifter. Till ledare för utbildningsverk-
samheten utsågs Henrik Dyfverman som i sin lärarstab hade Åke
Falck och Per-Martin Hamberg, båda med TV-erfarenheter från
USA.7 Bland eleverna i den första kullen fanns flera sedermera
namnkunniga producenter som Nils Dahlbeck, Håkan Unsgaard,
Barbro Svinhufvud, Ivar Ivre och Jan Molander. De flesta hade lång
erfarenhet från radion och förde också många av mediets traditio-
ner med sig till televisionen.8 Gruppens första försökssändning
ägde rum på hösten 1954 och bestod av en väderleksrapport, en ny-
hetsjournal kallad Utkik samt som huvudnummer ett underhåll-
ningsprogram med rubriken En skål för televisionen. Där blickade
man framåt och inbjöd tittarna till en fest med anledning av den
svenska televisionens 25-årsjubileum, då man sände i färg och tre
dimensioner och hade ca 5 000 anställda. Kvällens skåltalare på-
minde sina åhörare om alla naiva villfarelser som föregick televi-
sionens start, talet om att ”kulturen var i fara, människorna skulle
få ont i ögonen och de små barnen sluta att leka”.9 Jubileumsfiran-
det kulminerade med visningen av en nyligen påträffad film, som

Ett viktigt datum i den svenska
TV-historien är 29 oktober 1954
då en första försökssändning
ägde rum. I den ingick
underhållningsprogrammet
En skål för televisionen.
foto: SVT Bild
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gav en bild av pionjärtidens vedermödor och glimtar ur dess ännu
mycket begränsade repertoar; en nyhetsjournal, början till ett re-
portage och en ofullbordad TV-pjäs, inspelad i en städskrubb. En
skål för televisionen vände sig naturligt nog mer till de egna leden än
till den ännu mycket fåtaliga TV-publiken. Programmet är lekfullt
och ironiskt men vittnar också om höga ambitioner och stark
framtidsoptimism. En ny era hade börjat. Televisionen var morgon-
dagens medium.

Efter denna upptakt i festens tecken gick utvecklingen in i lug-
nare banor med sändningar från studion ca en timme varje fredag
samt evenemangssändningar under vissa helger.10 Det blev snart an-
ledning att ordna en ny fest. En knapp månad efter öppningspro-
grammet avlämnade nämligen TV-utredningen sitt betänkande, där
majoriteten förespråkade en TV i ”allmännyttans tjänst” med ex-
klusiv sändningsrätt för Radiotjänst.11 Televisionen var därmed i
allt väsentligt bunden till de principer som reglerade ljudradions
verksamhet och de reguljära sändningarna kunde börja på hösten
1956. TV kom ganska sent till Sverige men nu var den här och den
skulle växa snabbare än någon kunnat föreställa sig.

Kultur- och folkbildningstelevisionen
I den debatt som föregick TV-starten underströks mediets folkbil-
dande och kulturbärande uppgifter. Om radions förpliktelser på
detta område försiktigt tonades ned under efterkrigstiden så lyftes
de nu fram som televisionens mest grundläggande. Mediet kan ha
många funktioner, förklarade TV-utredningen 1954, men bör i
Sverige bli en samhällsspeglande och kulturfrämjande faktor med
inriktning ”på kulturella och folkuppfostrande uppgifter”.12 Det var
också regeringens uppfattning. Kommunikationsminister Sven An-
dersson och hans kollegor underströk många gånger att televisio-
nen skulle stå i ”kulturens, samhällets, folkbildningens och hem-
mets tjänst”.13 Den officiella retoriken, som väl delvis hade syftet att
jämna vägen för en statskontrollerad television, understöddes av
Radiotjänst som gärna framställde sig själv som en antikommer-
siell kulturbevarare.14 I sitt remissyttrande över TV-utredningen
hävdade programbolaget att de riktlinjer för kulturell standard
som lagts fast för rundradion också borde gälla TV. Programmen
skulle med andra ord hållas på en hög kulturell och konstnärlig
nivå och präglas av vederhäftighet, saklighet och opartiskhet.15 Pro-
gramföretaget pekade också gärna på likheten mellan radions och
televisionens distributionsformer. Båda medierna riktade sig till en
familjepublik i hemmiljö.

Att den socialdemokratiska regeringen avvisade tanken på re-
klamfinansiering och talade för en television i allmänhetens tjänst
är inte överraskande och motiven för detta ställningstagande har

”Sedan Sven Jerring fått en TV-
apparat hemma hos sig och kun-
de avnjuta sändningarna i rätt
miljö, hade han inte längre lust
att ge TV ökbenämningar utan
ville betyga den sin uppskatt-
ning. TV-gruppen hade med sina
små resurser på kort tid åstad-
kommit beundransvärda ting.
Möjligen var ambitionen ibland
lite för stor.”

Ur Information, personaltidning
för Radiotjänsts anställda,
16.3.1955
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utretts i andra sammanhang. En kompletterande synpunkt är att
partiets interna kulturpolitiska debatt lade stor vikt vid distribu-
tionsfrågorna. Programskriften Människan och nutiden (1952) slog
sålunda fast att landets kulturtillgångar skulle vara tillgängliga för
alla medborgare, oavsett social och geografisk hemvist, och fram-
höll att det var statsmaktens uppgift att skapa distributionssystem
som kunde föra ut kulturen till den breda allmänheten.16 Televisio-
nen erbjöd oanade möjligheter att sprida teater, dans, bildkonst,
film m.m. över landet. Ett bättre instrument för kulturell jämlik-
het och rättvisa kunde man knappast tänka sig.

Radiotjänst upprepade alltså ännu en gång att den var en kultu-
rell institution i samhällets tjänst och förklarade sig beredd att odla
upp ännu ett fält. De högstämda proklamationerna kunde väl inte
alltid omsättas i handling och en jämförelse med radion under dess
första år ligger nära till hands. I förhållande till anslags- och kon-
cessionsgivande myndigheter gällde det att hävda höga kulturella
ambitioner. För att rekrytera en licensbetalande publik måste man
å andra sidan erbjuda ett attraktivt och underhållande programut-
bud. I båda fallen ställdes också programmakarna inför uppgiften
att täcka en av andra utmätt programtid, större än vad som kunde
fyllas med egna produktioner. Radion löste uppgiften med hjälp av
överföringar från konsertsalar, revyscener och predikstolar. Televi-
sionen fick beträda en annan väg, nämligen den som ledde ut på
den internationella film- och TV-marknaden och där köpa vad man
behövde. Att finna program som lämpade sig för visning i den
svenska monopoltelevisionen var inte lätt och skapade problem
som radion varit förskonad från. Genom att dra nytta av inhemska
krafter kunde den senare träda fram som en nationell institution
och en beskyddare av kulturarvet. Televisionens programjägare fick
däremot lära sig köpslå med de stora USA-bolagen och agera på en
internationell marknad. Att detta nya bildningsinstrument spred
amerikansk serieunderhållning blev en bitter besvikelse inte minst
för den organiserade folkbildningens företrädare. Televisionens
grundprincip är förflackning och vulgarisering, dess huvudambi-
tion att förströ medan ”den kulturella sidan av programverksamhe-
ten blivit satt på undantag”, hävdade en kritiker vid 1960-talets bör-
jan och slog därmed an ett återkommande tema i TV-kritiken.17 Den
bildningsaristokrati som en gång pekat ut radion som ett fördärv
hade fått ett nytt medium att förakta. TV var nog ingen folkbildare,
snarare en kulturfara som förtjänade namnet ”dumburk”.

TV gjorde dock vad den kunde för att leva upp till sina kultur-
och folkbildningsparoller. Uppgiften kom främst att åvila den Kul-
turavdelning som etablerades vid 1950-talets slut och länge stod un-
der Mats Rehnbergs ledning.18 Den fick dock gott stöd både av Tea-
teravdelningen och den Filmsektion som tillsammans med Under-
hållningsavdelningen utgjorde den tidiga televisionens hela pro-
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gramorganisation. Rehnbergs fögderi hade ansenliga dimensioner
och skulle enligt en instruktion från 1961 svara för allmänkulturel-
la, sociala och samhälleliga program, behandla vetenskap, politik,
teknik, ekonomi, medicin, jordbruk, arbetsmarknad, religion, hus
och hem samt göra språkkurser, skol-TV och andra program för
barn och ungdom. Arbetsområdet blev mer överskådligt då avdel-
ningen 1963 delades upp i fyra olika redaktioner för kultur, samhäl-
le, skol-TV samt barn- och ungdomsprogram. Kvar på den nya Kul-
turredaktionen blev allmänna kulturfrågor, konst, litteratur, religi-
on och vetenskap och den livaktiga filmsektionen. Organisationen
bestod i stort sett oförändrad fram till kanalklyvningen 1969.19

Kulturredaktionen sökte sina förebilder inom folkbildningstra-
ditionen och många av dess tidiga program framstår just som varia-
tioner på äldre tiders föredrag med ljusbilder.20 Ett ovanligt illust-
rativt exempel på hur ett gammalt vin hälldes i nya läglar erbjuder
Gustav III och hans tid (1957), där historieprofessorn Erik Lönnroth
placerats i en talarstol och föreläser med blicken riktad rakt mot
kameran och TV-publiken. Hans anförande interfolieras med still-
bilder – porträtt av tjusarkungen, handskrifter, stadsvyer m.m. –
och kortare filmutflykter till slott och herresäten. När folkbild-
ningstelevisionen inte erbjöd katederföreläsningar arrangerade den
gärna exkursioner. Tittarna fick besöka åtskilliga berömda bygg-
nadsverk och togs med på konstutställningar och museivandringar
som Ur den svenska fattigdomens betydelse (1957), en rundtur på Nor-
diska museet under dåvarande museitjänstemannen Rehnbergs
ledning. Vid ett galleribesök på hösten 1956 presenterades Pablo Pi-
cassos monumentalmålning Guernica, på tillfälligt besök i Stock-
holm. En annan favoriserad art var författar- och konstnärsporträt-
ten, baserade på intervjuer med föremålen själva eller deras efterle-
vande vänner och anhöriga. En stor del av den svenska parnassen
och inte så få av den inhemska konsthistoriens giganter passerade
revy i pionjärårens flimriga ruta och de fick omsider ett stort säll-
skap av representanter för politikens, näringslivets, underhållning-
ens, idrottens etc. verksamhetsfält.21 Televisionen förvaltade på det-
ta område ett arv från pressen och radion men svarade också för en
utveckling av genren. Personporträtten, i många skiftande former,
hör till televisionens centrala programtyper.

TV-bildningens perspektiv var väsentligen retrospektivt och
Kulturhistoriska program ingår mycket riktigt som en egen avdelning
i 1950-talets verksamhetsberättelser. Säsongen 1957/58 redovisar ett
tjugotal titlar under denna rubrik, däribland en kulturhistorisk
rapsodi i sex delar av Gustaf Näsström. Där ingår vidare besök på
Kulturen i Lund, Waldemarsudde och Moderna museet i Stock-
holm samt Drottningholms och Ulriksdals slottsteatrar. Tre pro-
gram ägnades bildkonstens stora mästare och ytterligare ett par tea-
tern och filmen.22 Filmsektionen lämnade flera tungt vägande bi-

Motstående sida: Fotografen och
dokumentärfilmaren Bertil
Danielsson i den skärgård han
skildrade i de båda Prix Italia-
belönade Viggen Viggo (1957) och
Året på ön (1964).
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild
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drag till detta ambitiösa bildningsprojekt. En av dess mest storslag-
na manifestationer var Liv och leverne i Gamla Sverige (1957–59) i
femton delar med Lennart Ehrenborg som producent och Gustaf
Näsström som ciceron genom seklerna.23 Bildningsprojektet tog
också form av etnografiskt eller turistiskt inriktade skildringar av
främmande folk, länder och natur.24 Särskilt motivkretsen ”djur
och natur” skulle med åren växa sig stark och visa sin publika att-
raktionskraft. Just på detta fält kunde också svensk TV notera sina
första internationella framgångar då filmfotografen Bertil Daniels-
son 1957 belönades för sin Viggen Viggo i den internationella radio-
och TV-tävlingen Prix Italia.

Kulturtelevisionen ville skapa programformer där ”underhål-
lande och pedagogiska element kan smältas samman”, framhöll
Ivar Ivre 1958 och upprepade därmed en från radiohistorien väl-
känd formel.25 Konstpedagogiken var ett omhuldat område och gav
upphov till en rad program där den nyfikne men oerfarne tittaren
leddes in på kulturens gröna ängar av kunniga vägvisare. Bäst
lyckades man kanske på musikområdet, där Käbi Laretei förklarade
en del av den klassiska konstmusikens grunder och Karl-Birger
Blomdahl kastade ljus över tolvtonsmusikens mysterium.26 För en
pedagogisk insats av betydelse svarade Bengt Idestam-Almquist
(signaturen Robin Hood) med sina filmhistoriska exposéer och
regissörsporträtt.27 Till pionjäråren hör flera ambitiösa försök med
televiserad litteraturförmedling och kombinationer av ord och
bild. Redan under försöksperioden läste Erik Lindegren egna dik-
ter framför målningar av Halmstadgruppen och Carl Fredrik Hill,
och vid Gustaf Fröding-jubileet 1960 bidrog televisionen med en se-
rie diktdramatiseringar.28 Mediet ägnade sig alltså åt bildning och
kultur utan att därför låta området bli lika dominerande som i den
tidiga radion. Valåret 1958 medgav Ivre oförbehållsamt att kulturen
inte hörde till de prioriterade områdena och att den ofta trängdes
undan av journalistiskt mer lockande uppgifter: ”På det kulturella
området har programbevakningen varit förhållandevis snäv. I viss
mån har detta berott på det stora utrymme som de politiska sänd-
ningarna krävt. Konst, litteratur, musik har visserligen uppmärk-
sammats men i relativt blygsam skala.”29

Celluloidens betydelse
Fram till 1960-talets början, då videobandspelarna introducerades,
förfogade televisionen över två produktionstekniska alternativ.
Programmen kunde antingen direktsändas, med alla de praktiska
problem det medförde, eller spelas in på film för sändning vid ett
senare tillfälle. Som informationsbärare och reproduktionsmedel
var filmen alltså en del av televisionens vardag, vilket fick konse-
kvenser för företagets organisation. ”Med hänsyn till den vittgåen-

Pianisten Käbi Laretei TV-
debuterade 1957 och svarade under
flera år för uppskattade
introduktioner till kommande
musikprogram.
foto: SVT Bild
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de användningen av film i många former som förekommer inom
TV är det rationellt att härför inrätta en särskild arbetsgrupp”, kon-
staterade företagsledningen 1957.30

Film och TV stod, och står förvisso fortfarande, varandra nära
som audiovisuella medier. Att den senare dragit nytta av den förras
erfarenheter, uttrycksregister och berättarformer behöver knappast
påpekas. Televisionen kom också snabbt att få betydelse som distri-
butör av spelfilmer ursprungligen producerade för biografvisning.
Det märks redan i tidiga planeringsdokument där 2–4 långfilmer
per vecka anges som lämpligt omfång. I övrigt kunde sändningsti-
den fyllas med journal- och kortfilm, filmade underhållningspro-
gram och kanske också filminspelad TV-teater.31 Några år efter star-
ten upptog film av olika slag ca 70 procent av den samlade sänd-
ningstiden. Av dessa utgjordes ca två tredjedelar av externproduce-
rad, inhyrd eller köpt film medan företagets egen filmsektion sva-
rade för resten.32 En stor del av långfilmerna kom från etablerade
Hollywood-bolag. Kalenderåret 1958 innehöll sålunda 64 långfil-
mer, dvs. drygt en per vecka, av vilka 24 var producerade i USA. En-
dast en var svensk.

Den mätt i sändningstid största kategorin under 1950-talet var
ändå de s.k. seriefilmerna, episodiska fortsättningsberättelser med
återkommande rollfigurer, miljöer och handlingsmönster. Även
här dominerade USA med företrädare som den hjältemodiga hun-
den Lassie, stjärnadvokaten Perry Mason och den excentriske Överste
Flack. Den bristfälliga statistiken antyder att det mönster som eta-
blerades under 1950-talet stod sig ända fram till kanalklyvningen
1969. I runda tal sändes en långfilm per vecka, varav knappt hälften
hade amerikanskt ursprung.33 Seriefilmerna fortsatte att vara en
stor kategori. Vid 1960-talets början sändes mer än 30 olika serier
med sammanlagt fyra till fem visningstillfällen per vecka.34 Att de
fortfarande utgör en stapelvara kan varje TV-tittare lätt förvissa sig
om.

USA-dominansen blev föremål för extern kritik och betrakta-
des också internt som ett problem. ”Självfallet gör vi [...] vad vi kan
för att hålla den amerikanska importen inom rimliga gränser och
att späda på den med program från Europa”, framhöll programdi-
rektören Nils Erik Bæhrendtz 1962. Han gav också klart besked om
skälen till den rådande obalansen, nämligen att de amerikanska fil-
merna i kostnad per sändningstimme låg långt under de egna pro-
duktionerna.35 Frågan om USA-importerna blev mer brännande när
amerikanska westernserier, däribland Bröderna Cartwright (Bonan-
za) började sändas vid 1950-talets slut och blåste nytt liv i debatten
om våld och filmpåverkan. Ansvarskännande medborgare frågade
sig om det verkligen hörde till den statskontrollerade televisionens
uppgifter att erbjuda slagsmål och revolverdueller som lördagsnöje.

Svaret tycktes givet efter det s.k. Kungälvsdramat i mars 1961, då

Brottmålsadvokaten Perry Mason
(Raymond Burr) med sin lika
effektiva som paranta sekreterare
(Barbara Hale) i en av televisionens
tidiga långkörare. Serien började
sändas i USA 1957 och dök upp i
den svenska televisionen året
därpå.
foto: SVT Bild
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en 17-årig yngling dök upp på en skoldans och med en skarplad-
dad armépistol sköt vilt in i mängden. En av ungdomarna dödades
och sex andra sårades. Ynglingens ”cowboybetonade klädsel” och
hans beundran för bröderna Cartwright med flera vilda västern-
hjältar slogs upp stort av kvällspressen. På en löpsedel kunde man
läsa: ”TV gav mig lust att döda.” 36 Händelsen fick känslorna att sval-
la och vanligtvis lågmälda minoriteter att höja rösten. Radiochefen
uppvaktades bl.a. av representanter för riksdagens kristna grupp,
som krävde stopp för våldsfilmer och andra moraliskt tvivelaktiga
program.37 Svenska Dagbladet menade i ett ledarstick att förhands-
granskningen av biograffilm borde utvidgas till att även gälla TV-
serier.38 Andra framhöll att Kungälvsdramat aktualiserade behovet
av forskning kring hur televisionen påverkade sin publik, särskilt
då den yngre.39

Kulturimperialismen och den svenska televisio-
nens USA-beroende kritiserades hårt under väns-
tervågens 1960-tal. I sin uppmärksammade debatt-
bok Indoktrineringen i Sverige (1968) gav Göran
Palm följande goda råd också till SR:s ledning:

”Meddela de amerikanska exportörerna av
äventyrsserier för TV att Sveriges Radio
tills vidare, dvs. så länge Vietnamkriget på-

Ett sätt att mildra kritiken var att hämta programmaterial från
andra länder och i Hyrfilmssektionens årsberättelser betonas ambi-
tionen att finna motvikter till den ”i viss mån överrepresenterade
amerikanska seriefilmen”. England, med programbolagen BBC och
ITV, fick ökad betydelse under 1960-talets senare del och tillhanda-
höll både deckarserier som Helgonet och en lång rad följetonger
byggda på kända litterära förlagor, däribland Forsytesagan, efter no-
belpristagaren John Galsworthys släktkrönika.40 USA-dominansen
bestod dock vad gäller spelfilmen. Sven G. Winquists förteckning
över i svensk TV visade långfilmer 1956–90 upptar drygt 4 800 titlar
från 66 länder. Av dessa svarar USA för 1 650 eller drygt en tredje-
del.41

Att filmen bar upp en så stor del av TV-utbudet var alltså delvis
ett ekonomiskt och tekniskt nödtvång. Samtidigt kunde vissa av
dess framträdelseformer tjäna det kulturpolitiska uppdraget. Spel-

går, är nödsakat att avstå från all import av
sådant material. Ersätt de serier som utgår
med motsvarande, ofta bättre, västeurope-
iska äventyrsprogram och kriminalfilmer
samt om detta är förenligt med den svens-
ka neutralitetspolitiken med smakprov på
östeuropeisk TV-underhållning av samma
typ.”

”Indoktrineringen i Sverige”



195
fol k b i l d a re  e l l e r  d u m b u rk ?

film i TV, heter det i ett remissyttrande från 1959, ”tillfredsställer ett
legitimt publikintresse och kan [...] ha ett betydande programvär-
de”. TV kunde göra en viktig kulturinsats genom att visa konstnär-
ligt betydelsefulla och filmhistoriskt intressanta verk och genom
att belysa den samtida filmens utveckling i aktualitetsinriktade
krönikeprogram.42 Televisionen blev också snart en ”hemmabio”
med stor publik. Den var inledningsvis främst en reprisbio men
blev snart nog såväl en kvalitetsinriktad ”premiärbiograf” som en
filmstudio för de sparsmakade. Redan hösten 1959 arrangerades en
filmvecka med sex i Sverige aldrig tidigare visade filmer.43 Bland
det följande decenniets många ambitiösa satsningar kan man näm-
na en serie med den svensk-argentinska filmaren Leopoldo Torre
Nilsson (1965), där alla visade filmer var svenska premiärer. En an-
nan från säsongen 1968/69 gick under den tidstypiska rubriken Film
och politik och vid samma tid öppnade Nattbion med verk av bl.a.
Akira Kurosawa och Pier Paolo Pasolini.44 Shirley Clarkes politiskt
och moraliskt utmanade Porträtt av Jason visades i en oklippt ver-
sion 1968 och framkallade en mindre folkstorm.45

Televisionens behov av film var alltså stort och programbolaget
hade goda skäl att söka samarbete med den inhemska filmbran-
schen. Dess inställning till det nya mediet var dock kluven. Produ-
centerna närde förhoppningen att TV skulle öppna en ny stor
marknad och var inte främmande för produktionssamarbete i olika
former.46 I distributionsleden fanns däremot en utbredd och befo-
gad rädsla för att TV skulle tömma landets biografer. Mediets inver-
kan på den inhemska besöksfrekvensen blev mycket riktigt förö-
dande.47 I takt med att televisionens sändarnät och programtid ex-
panderade krympte biografpubliken. 1956 såldes närmare 80 miljo-
ner biobiljetter, 1963 knappt 40 miljoner, vilket alltså innebar att de
svenska biograferna förlorat hälften av sin publik. Många försök
gjordes att bortförklara eller reducera TV:s roll i sammanhanget
men i längden kunde ingenting dölja att det nya mediet verkligen
var huvudorsaken till publikraset på biograferna och till bran-
schens kristillstånd.48 Filmindustrin tillgrep diverse motåtgärder
och försökte bl.a. svälta ut sin konkurrent genom att hindra tillför-
seln av attraktiva spelfilmer.49 När Terrafilm, ett företag i nedgång,
avsåg att sälja sin samlade produktion till TV bildade andra bolag
ett konsortium som genom stödköp hindrade att visningsrätterna
tillföll SR.50 Bojkotten var effektiv och när SR på hösten 1961 lycka-
des sluta ett avtal om inköp av tio äldre svenska filmer ansågs det så
remarkabelt att styrelsen informerades. Ett erbjudande 1963 om att
få sända Gunnar Hellströms regidebut Simon syndaren (1955), byggd
på Tore Zetterholms roman Simon, trollkarlen, avvisades däremot
utan motivering. Möjligen framstod blandningen av sex och hel-
brägdagörelse samt den kritiska bilden av Pingströrelsen som allt-
för vågad. Filmbranschens motstånd var dock i längden fåfängt.
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1964 sålde Svensk Filmindustri sitt stora journalfilmsarkiv till TV
och fick längre fram under decenniet sällskap av Wive-film och
Svensk Talfilm.51

Produktionssamarbete var då lättare att åstadkomma. SR och
inhemska filmbolag drev under 1960-talets början ett antal gemen-
samma projekt, främst serier för barn och ungdom.52 Dit hörde den
mycket påkostade, livligt omdiskuterade och enligt samstämmiga
omdömen tämligen misslyckade Villervalle i Söderhavet som gjordes
i samarbete med Artfilm/Nordisk Tonefilm och nådde tittarna
1963.53 Mer lyckosamma var de Astrid Lindgren-serier, regisserade av
Olle Hellbom, som följde längre fram under 1960-talet: Vi på Salt-
kråkan (1964), Tjorven, Skrållan och Båtsman (1964) m.fl. vilka kom
att repriseras ett otal gånger och höra till televisionens eterneller.54

Samproduktionerna utgjorde likafullt en kvantitativt obetydlig del
av det totala utbudet, något som blåste nytt liv i den från radion
välkända tvistefrågan om förhållandet mellan SR-koncernen och
de ”fria” kulturarbetarna. Enligt en statlig utredning svarade sam-
produktionerna på filmområdet under perioden 1965–68 för blyg-
samma tio sändningstimmar per år eller 0,5 procent av den samlade
sändningstiden.55 Utredningen ansåg sig också kunna konstatera att
utläggningarna till fria filmare spelat ”en marginell roll, både från
ekonomisk synpunkt och i förhållande till TV:s totala sändnings-
tid”.56 Det var en otillfredsställande situation som kunde leda till
att SR:s sändningsmonopol blev ett produktionsmonopol, till för-
fång för en av alla hyllad mångfald och förnyelse.57

1963 års filmreform, som byggde på en frivillig överenskommel-
se mellan staten och filmbranschen och gav upphov till Svenska
Filminstitutet (SFI), ledde till en genomgripande omvandling av
den inhemska filmindustrin. Nyordningen tycks också ha skapat
en öppning i relationerna mellan televisionen och filmbranschen
och resulterade 1967 i en principöverenskommelse om distribution
av kortfilm och samproduktion av långfilm.58 Avsikten var att
”bredda och fördjupa det naturliga samarbetet mellan svenska
filmproducenter och den svenska televisionen” men avtalet fick
ringa betydelse i det korta perspektivet. En enda långfilm produce-
rades inom dess ramar, Alf Sjöbergs Fadern. Ändå hade det sitt vär-
de genom att lägga grunden för ett framtida mer omfattande och
konstruktivt samarbete mellan SR och SFI.

Förhoppningar knöts också till TV som räddaren av en döende
genre, kortfilmen, som under 1950-talet i stort sett försvunnit från
biografrepertoaren.59 Den lämpade sig väl för programföretagets be-
gränsade tekniska och ekonomiska resurser och erbjöd ytterligare
ett fält där det kunde demonstrera sina kulturella ambitioner.
Många försök gjordes för att stimulera kortfilmens växt. Pristäv-
lingar var en i radions historia beprövad metod som med fördel
kunde brukas i detta sammanhang. En första, med inriktning på

Vi på Saltkråkan, serien om
semesterfamiljen Melkersson och
bofasta Grankvists blev en stor
framgång med Maria Johansson
som Tjorven, Stephen Lindholm
som Pelle samt hunden Båtsman
som sig själv.
foto: SVT Bild
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s.k. experimentfilm, arrangerades hösten 1956 och en andra, för no-
vellfilm, följde 1959.60 Just novellfilmen pekades ut som en för TV
särskilt väl lämpad genre, en art som kunde utvecklas just där men
knappast någon annanstans. Den var inte spelfilm och inte TV-tea-
ter men, som det heter i årsboken 1960, någonting för mediet ”allde-
les eget och speciellt”.61 Novellfilmen var med andra ord ”TV-mäs-
sig”, ett vid denna tid flitigt brukat begrepp med undflyende bety-
delse, men blev likafullt knappast mer än ett inslag bland många
andra i ett växande kortfilmsflöde. En första kortfilmsvecka med
sex premiärer, alla externproducerade, arrangerades våren 1959.62

Programrubriken Kortfilm i dag dök upp i tablåerna för första gång-
en hösten 1960 och har därefter återkommit regelbundet.63 Ytterli-
gare produktionsbefrämjande åtgärder, däribland beställningar till
tre yngre regissörer, ledde till internationella framgångar.64 1964
tilldelades frilansfilmaren Berndt Klyvares novellfilm Kamrater tre
olika pris vid den internationella TV-festivalen i Berlin. Också det
från andra sektorer undanträngda estetiska avantgardet fann en
plats på detta fält. Ralph Lundstens EMS nr 1, i årsboken 1967 be-
skriven som en ”bild-ljud-komposition med avancerad trickfilm,
elektronisk bild och elektroniskt ljud”, hör hit och är ytterligare ett
exempel på viljan att utveckla nya och mediespecifika uttrycksfor-
mer.65 Jämförelsen med radions samtida text-ljud-kompositioner
ligger nära till hands (jfr ovan s. 176 f.).

Dokumentären
Den kortfilmsgenre som kom att dra den största uppmärksamheten
och de främsta kreativa krafterna till sig var dock dokumentärfil-
men. Att den var ”något av en framtidsuppgift för svensk och inter-
nationell TV” slogs fast av televisionens första programdirektör,
Henrik Hahr, som verkligen blev sannspådd.66 Den sektion som
stod under Lennart Ehrenborgs ledning och från 1961 gick under
namnet Dokumentärfilmsektionen gav profil åt programverksam-
heten och lade grunden för en livskraftig tradition. Till en del var
även dokumentärfilmen ett arv från biografkulturen med ett ut-
trycksregister som kunde föras över till televisionen. Genrer som
journalfilmen, resereportaget, naturskildringen, den kulturhisto-
riska krönikan m.fl. hade alla varit i biografens säck innan de kom i
televisionens påse. Andra former, däribland bygdereportaget och
personporträttet, pekar mot radion som impulsgivare medan ytter-
ligare andra, främst samhällsreportaget, har sina rötter i dagspress-
journalistiken.

1960-talet framstår som en ekonomiskt, publikt och opinions-
mässigt lycklig tid för TV-dokumentären som snabbt anpassade sig
till sitt nya medium och där ägnades speciella organisatoriska om-
sorger. En av huvudtankarna i Ehrenborgs policy var att hålla dör-

Torsten Jungstedt förestod Den
gamla stumfilmsbiografen och
uppträdde i programvinjetten som
både besökare, biljettförsäljare,
biljettrivare och pianist.
foto: SVT Bild
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rarna öppna för externa och frilansande filmare. Han gick därmed
både statsmakterna och en kritisk opinion till mötes och skapade
ett arbetsklimat som bidrog till sektionens vitalitet under 1960-ta-
let. Vid denna tid svarade ”fria filmare” för upp till fyra femtedelar
av avdelningens produktioner.67

Dokumentärfilmen expanderade och förändrades i grunden
under denna period. Om det okontroversiella folkbildarnitet domi-
nerade TV:s första år så präglades 1960-talet av ett häftigt politiskt
engagemang, av debattvilja och provokationslusta. Televisionen tog
färg av sin omgivning men bidrog också till att höja temperaturen i
den framvällande vänstervågen. Dokumentären var, som vi snart
skall se, inte ensam om att genomgå denna metamorfos. På område
efter område lade televisionen av sin fryntliga beskedlighet och för-
vandlades, för att låna Leif Furhammars formulering, ”till en pro-
vocerande samhällsangelägenhet, en maktfaktor och en förargelse-
klippa”.68 Även om många filmare fortfarande ägnade sig åt kultur-
historia, konstdokumentärer, djur och natur m.m. var det i första
hand den samtidsinriktade och samhällskommenterande filmen
som drog uppmärksamheten till sig och orsakade de våldsammaste
kontroverserna. Karl-Axel Sjöbloms och Roland Hjeltes Tro, tro…
från 1963, en skildring från ett väckelsemöte inom den nystartade
Maranatarörelsen, kan räknas till milstoparna liksom Eric M. Nils-
sons och Åke Åstrands Shanes (1965), en tidig road-movie om ett
popbands turnéliv. Ansenligt rabalder väckte en annan av Eric M.
Nilssons filmer, En skola (1968), som behandlade Kristofferskolan i
Stockholm och riktade sökarljuset mot dess antroposofiskt färgade
pedagogik. Genom bildspråk och klippteknik markerade filmen
sitt avståndstagande. Den ansågs därmed ha åsidosatt kraven på
opartiskhet och saklighet och fälldes av Radionämnden.69 Den föl-
jande debatten visade att själva begreppet ’dokumentärfilm’ blivit
mångtydigt och kontroversiellt och att striden till viss del handlade
just om termer och genreförväntningar. Många tittare uppfattade
”dokumentär” som liktydigt med ”objektiv verklighetsskildring”
och väntade sig saklighet och balans. Nilsson och många av hans
kollegor gjorde å andra sidan klart att de uttryckte sina personliga
uppfattningar och att deras skildringar var medvetet subjektiva.
TV-dokumentären var inte längre en spegel utan ett redskap med
vilket verkligheten skulle bearbetas och påverkas. Dumburken vi-
sade sig ha temperament.

I TV-dokumentären växte en ny Sverigebild fram, en kraftfull
revidering av föreställningen om Sverige som redbarhetens stamort
på jorden. Raden av kritiska bilder vidgade gränserna för den sam-
hällsbevakande TV-journalistiken samtidigt som det politiska och
ekonomiska etablissemangets kritik mot den tilltagande ”vänster-
vridningen” inom Sveriges Radio ökade i styrka. En ”förtroende-
klyfta” sprack upp och vidgades kontinuerligt. Spänningarna växte

Tro, tro… (1963) skildrade ett
väckelsemöte i Maranatarörelsen.
Den dokumentära skildringen av en
religiös show med storögda barn,
extas och tungomålstalande
chockade TV-publiken.
foto: SVT Bild
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även inom företaget. När Olof Rydbeck på hösten 1968 beordrade
ett klipp – en sekvens som skildrar ett demonstrationståg – i John
Sune Carlsons Den svenska fattigdomens betydelse var det ett omen
om framtida konflikter. Incidenten ledde till en lång rättslig pro-
cess där Rydbeck 1971 slutgiltigt fick rätt av Högsta domstolen.70 Ra-
dionämndens fällning av Bo Bjelfvenstams Den döende staden 1969,
en suggestiv beskrivning av den västerländska kapitalismens för-
fall, underströk ytterligare att klimatet hårdnat och att yttrandefri-
heten töjts till bristningsgränsen.

Myglarens vänner och ovänner
Redan från början producerade alltså televisionen film i kortfor-
mat. Vid 1960-talets mitt var tiden kommen för de första långfil-
merna, gjorda direkt för mediet och primärt avsedda för TV-distri-
bution. Den allra första och den som av flera skäl kom att dra störst
uppmärksamhet till sig var Myglaren, skapad av frilanskollektivet
Jan Myrdal, Rune Hassner och Christer Strömholm. Filmen som
porträtterar en jovialisk streber i välfärdssamhället, en korridorin-
trigör, representationsätare och konferenstalare hade premiär i TV
på våren 1966 och fick över lag ett mycket positivt bemötande.71

Dess kritiska bild av maktapparatens slutenhet och korporativistis-
ka strukturer hör onekligen hemma i samhällskritikens 1960-tal
men Myglaren undvek den övertydliga plakatstil som präglade en
stor del av tidens ”progressiva” konst. Produktionsteamet arbetade
med enkel teknik, spelade in ”on location” och utnyttjade icke-pro-
fessionella skådespelare som improviserade fram scener och dialo-
ger. Filmen ligger i sitt formspråk nära dåtidens cinéma vérité-in-

Bakom TV’n ändrades ljuset
utanför fönstret. Mörkret byttes
mot grått och träden framträdde
svarta i det klara grå ljuset
från nysnön. På morgonen
var allt igensnöat. Jag går nu och sopar efter stormen.
Jag hör i radio att USA
gett ut en vitbok
om kriget i Vietnam
i vilken Nordvietnam anklagas
för aggression. I går kväll
på TV

såg vi en filminspelning från
Vietcongs sida, fick höra
helikoptermaskinernas
dova fladdrande,
från marken, från de beskjutnas
sida. I en annan film
för ett par veckor sedan
intervjuades de amerikanska
helikopterförarna av CBS. En av dem
beskrev sin utlösning
när han äntligen fick skott på
en ”VC”.

 Ur Om kriget i Vietnam av Göran Sonnevi (1965)
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spirerade dokumentärfilm och beskrevs av dess upphovsmän som
en blandning av fiktion och dokumentär.72 Debatten kring Mygla-
ren kom till en del att handla om den upplösning av etablerade gen-
regränser som blev alltmer påtaglig i televisionens gestaltande ut-
bud. Det var inte längre lätt att se skillnaden mellan långfilm pro-
ducerad för TV och biograffilm visad i TV eller mellan TV-film och
TV-teater. Den kom också att handla om förhållandet mellan TV,
filmbranschen och den av SFI administrerade statliga filmpoliti-
ken. Ett uppmärksammat försök att genom en (säger en) offentlig
biografvisning av Myglaren komma åt Filminstitutets stödpengar
ledde till en spektakulär presspolemik mellan Myrdal och institu-
tets direktör Harry Schein. Händelsen hör mer till film- än TV-his-
torien men hade möjligen sin betydelse för det avtal som SFI och
SR ingick 1967.73

Från Filmkrönikan till Storforum
I likhet med radion tog televisionen också sig an uppgiften att bely-
sa aktualiteter, trender och tendenser i samtidens kulturliv. Först ut
på detta område var Filmkrönikan, som startades 1956 och snart ställ-
des under Gunnar Oldins ledning. Magasinet, som presenterade ak-
tuella filmer på biografrepertoaren samt intervjuade regissörer och
skådespelare, levde ända fram till 1980-talets mitt och kom också att
ange tonen för följande kulturbevakningsprogram.74 Projektet var
en smula känsligt med tanke på filmbranschens avoga inställning
till televisionen och föregicks av många lugnande försäkringar om
att krönikorna inte skulle ”innefatta värdeomdömen utan ta sikte
på aktuell orientering”.75 Även Nils Petter Sundgren, som under
några år delade redaktörskapet med Oldin och övertog det 1963, be-

En Myglar-lunch på krogen med
Christer Strömholm och Dag
Lindberg. ”Här finns det politiska
och sociala engagemang, den
direkta utåtvändhet mot vårt
samhälle som ofta efterlysts”, skrev
DN:s Mauritz Edström efter TV-
premiären.
foto: Lasse Stener/SVT Bild
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tonade Filmkrönikans principiella opartiskhet och programmakar-
nas avsikt att i första hand ge tittarna ”vägledning på filmmarkna-
den”. Med en likartad inriktning på aktualiteter och med dominans
för den pedagogiskt-förmedlande ambitionen började Bokhörnan,
av sin redaktör betecknad som ”ett nytt inslag i själva bokpropagan-
dan”, sändas på hösten 1960.76 Bokhörnan ville alltså öka tittarnas in-
tresse för litteratur och kan nog uppfattas som en replik till dem
som anklagade televisionen för att stjäla tid från den viktigare och
värdefullare bokläsningen. Att frågan togs på stort allvar framgår
av den debatt som sändes i början av 1961 under rubriken TV och bo-
ken. Ett Konstapropå introducerades under hösten samma år och en
kortlivad Teaterkrönika något senare.77

Vid sidan av de krönikor som riktades mot olika konstområden
förekom också kulturmagasin med blandat innehåll. Genren är
värd en något mer ingående granskning eftersom den dels visar am-
bitionen att utveckla för televisionen specifika programformer, dels
ger en nästan övertydlig bild av utvecklingen från pionjärperiodens
välkammade uppbygglighet till 1960-talets vänsterradikala slyngel-
år. Historien började 1959 med Prisma. Illustrerad konst- och kulturre-
vy, som under ledning av Thorild Anderberg och Torbjörn Axel-
man levde fram till 1961.78 Programmet gav glimtar från många oli-
ka områden och bedrev en form av aktualitetsinriktad men tämli-
gen ”high-brow” upplysningsverksamhet. En av kämparna på sam-
ma arena, Lars Ulvenstam, tillät sig att i ett privatbrev beskriva Pris-
ma som ”lite snipigt och subtilt estetiserande”.79 En blick på det all-
ra första programmet ger en aning om uppläggning och inriktning.
Det började med att litteraturvetaren Björn Julén presenterade den
skotske 1800-talsskalden Robert Burns i en miniföreläsning, illu-
strerad av åtta stillbilder, varefter ecklesiastikminister Ragnar

En långkörare. Gunnar Oldin
började som filmpresentatör 1958
och efterträddes 1962 av Nils
Petter Sundgren som
programledare för Filmkrönikan.
foto: Bo-Aje Mellin/SVT Bild
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Edenman, ostörd av näsvisa frågor och problematiserande invänd-
ningar, gav sin syn på konstnärernas ekonomiska villkor. Ett tredje
inslag bestod av en serie korta kulturnotiser med filmillustrationer,
följda av ett anförande om kammarmusik av Hilding Rosenberg.
Programmet avslutades så med att Karl-Birger Blomdahl intervjua-
des inför den förestående premiären på operan Aniara.80 Prisma var
inte särskilt ”TV-mässigt”, bestod i stor utsträckning av ”talking
heads” och skulle knappast förlorat särskilt mycket på att sändas i
radio.

Så vitt man kan bedöma av det magra källmaterialet var Prismas
framtoning föga kontroversiell och i allt väsentligt inriktad mot
det som senare skulle komma att kallas ”finkultur”. Programmet
hade samtidigt ambitionen att uppmärksamma de allra senaste
strömningarna inom olika konstområden och skapade därigenom
både förundran och en viss irritation. I mars 1959 fick exempelvis
Öyvind Fahlström tillfälle att inför tittarnas häpna blickar de-
monstrera den nya riktning inom målarkonsten som gick under
namnet spontanism. Thorild Anderberg talade samma år om den
nya franska romanen och Erwin Leiser om den i Sverige ännu
okände teatermannen Bertolt Brecht. Prisma erinrar om radions
avantgardeforum Nattövning och Anderberg/Axelman hutades då
och då åt i pressen för att snobba med svårbegripliga moderiktningar
och bedriva modernistisk propaganda.81 Ett inslag om de ameri-
kanska tonsättarna och musikteoretikerna John Cage och David
Tudor i januari 1961 skall enligt ett privatbrev ha varit i svåraste la-
get även för den interna opinionen: ”Gun [Olhagen] satt sändnings-
ledare och var halvt chockad efter all ilska som östs över hennes
arma huvud. Och Nils Erik [Bæhrendtz] var nere här och muttrade
högljutt över den förbannade exklusiviteten.”82

Prisma fick 1963 en efterföljare i form av Horisont som visade upp
ett helt nytt ansikte. Dess radikalism var avgjort mer politisk än es-
tetisk och utrymmet för debatt och polemik betydligt större. Att
Horisont dök upp samma år som radions Obs! är knappast någon
tillfällighet. Båda programmen ger uttryck för den nytolkning av
kulturbegreppet som präglade den offentliga debatten under 1960-
talet och med stor kraft slog igenom både i radion och i televisio-
nen.83 I Horisont liksom i Obs! ägnade man sig åt att debattera till-
ståndet i Tredje världen, att granska veckopressen, utbildningsvä-
sendet och många andra minst lika okonstnärliga samhällsförhål-
landen.84 Kultur var alltså inte längre detsamma som estetik och
sköna konster utan ett rambegrepp för mänskligt handlande i störs-
ta allmänhet. Kultur handlade om människan som samhällsvarelse
och följaktligen också om politik. En formulering i ett brev 1966
från en av Kulturredaktionens medarbetare visar hur tidigare av-
lägsna områden börjat ingå i en ny och märklig förening: ”Att U-
landsdebatten även i fortsättningen ska höra till kulturmagasinets
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bevakningsområde är ju självskrivet.”85

I Horisont förekom sporadiskt en akademiker och journalist vid
namn Lars Ulvenstam, filosofie doktor på en avhandling om den
åldrande Selma Lagerlöf, veckotidningsjournalist och under sju år
chefredaktör för Röster i radio-TV. Ulvenstam förtjänar uppmärk-
samhet som en av televisionshistoriens mer skarpskurna profiler
och som en programmakare med genomtänkt kultur- och mediefi-
losofi. Den utvecklades och utlades i en lång rad artiklar i program-
tidningen, samlades och sammangöts i debattboken TV – dumburk

Studio 65. Lars Ulvenstam
intervjuar Naima Wifstrand med
anledning av  Dramatens
uppsättning av Bertolt Brechts
Mutter Courage och hennes barn 1965.
foto: SVT Bild
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eller väckarklocka? (1967), den kanske mest läsvärda av 1960-talets
många televisionskommenterande skrifter. Ulvenstam har kallats
visionär och han företrädde i alla händelser en form av medieopti-
mism – understundom stegrad till medieutopism – som ledsagat
TV:s framväxt under 1950-talet och fortfarande var stark både inom
och utom programföretaget. Enligt Lars Boberg, som hade uppgif-
ten att omsätta Ulvenstams idéer till konkret programverklighet,
var han ”helt oförmögen att producera TV”. Likafullt, tillägger
Boberg, skapade han de bästa kulturmagasin som någonsin före-
kommit i svensk television: Studio 65, Studio 66 och Forum. 86

Även Ulvenstam anslöt sig till 1960-talets vidgade kulturbe-
grepp och citerade med instämmande Ernst Wigforss’ definition av
kultur som ”människors sätt att leva samman”.87 Kultur handlade
enligt Ulvenstam delvis om de sköna konsterna men mer om mel-
lanmänsklig kommunikation och om människans kreativa förmå-
ga i vidaste mening. Han arbetade energiskt för att bryta ned grän-
serna mellan ”högkultur” och ”masskultur”, hade blick för popu-
lärkulturens kvaliteter och delade Bengt Nermans motvilja mot
folkbildningstraditionens auktoritära hållning.88 Televisionens be-
tydelse låg i dess möjligheter att fungera som ett bildningsinstru-
ment och i dess förmåga att stimulera och aktivera den bredare pu-
bliken. TV, menade Ulvenstam, är ”demokratins och majoritetens
utan jämförelse viktigaste kulturorgan”.89 Den skulle kunna ut-
vecklas till en mäktig förändrande kraft och vara ett av de medel
med vilka det jämlika och klasslösa samhället förverkligades.90

Ulvenstam var samtidigt journalist, ville göra brett engagerade pro-
gram och uttryckte ofta sin avsky för kultursidornas fikonspråk
liksom för den tidiga televisionens ”bildsatta proseminarier”.91

Hans magasin skulle behandla kulturyttringar som var aktuella
och hade ”en social-ideologisk laddning utöver det estetiska”.92 Han
var också angelägen om att bredda perspektivet, att bryta kulturbe-
vakningens provinsialism och vände sig upprepade gånger till SR:s
utlandskorrespondenter för att få tips och idéer.93

Studio 65 och Studio 66 avvek från den traditionella magasins-
modellen och arbetade med genomgående teman.94 Ambitionen
kommer tydligt till uttryck i det program som inledde höstsäsong-
en 1965 och behandlade några av efterkrigstidens revolutionsrörel-
ser. Temat belystes inledningsvis med några glimtar från en aktuell
utställning om motståndskampen i Vietnam. Därefter presenterade
Sven Lindqvist Mao Zedongs militärpolitiska skrifter, Artur Lund-
kvist talade om sin nyutgivna Så lever Cuba samt ett annat verk om
den latinamerikanska kontinenten varefter Per Wästberg intervju-
ade Sydafrikakännaren Colin Legum. Till nöds kunde väl även
programmets avslutning, där Elsa-Marianne von Rosen dansade ett
stycke ur en balett om Karl Marx och hans hustru, fogas in i ramen.
Att göra revolutionen, eller åtminstone den samtida revolutionslit-
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teraturen, till ämne för ett kulturprogram var okonventionellt på
gränsen till det utmanande. En recensent noterade att Studio 65 ”på
ett fräckt och beundransvärt sätt tagit över den oförbehållsamma
genomlysningen av brännande internationella frågor”.95

Skiljelinjerna mellan Kultur- och Samhällsredaktionernas ar-
betsområden var alltså stadda i upplösning och kulturbegreppets
expansion skapade en del interna problem. Samhällsredaktionens
chef Ivar Ivre fann på senhösten 1965 anledning att ta kontakt med
Ulvenstam för att diskutera vissa gränsdragningsfrågor, däribland
vem som skulle behandla Herbert Tingstens nya bok om ideologi-
ernas död. Handlade den om kultur- eller samhällsfrågor? Ivre såg
ändå framtiden an med tillförsikt: ”Förhållande mellan K[ultur]
och S[amhälle] har ju hittills gestaltat sig så, att ’ev. gränskränk-
ningar’ mindre uppfattats som friktionsanledningar än som tecken
på gemensamma intressen. Jag kan inte se annat än att det kan och
bör vara så också fortsättningsvis.”96

Alla var inte lika entusiastiska över Ulvenstams verksamhet
och Olof Rydbeck tycks ha funnit Studio 65:s spelöppning något
svårsmält. I ett brev noterar Ulvenstam att han på omvägar hört ra-
diochefen uttrycka bekymmer över ”vänstervridningen i Studio
65” och vill därför klargöra sina avsikter.97 Ulvenstam framhåller
att han i sändningen understrukit de olika inslagens partiska ka-
raktär. Han hade också noggrant gått igenom det grannlaga i Sven
Lindqvists uppgift och försett honom med balanserande litteratur.
Lindqvist följde givna instruktioner och betonade vid ett par till-
fällen att ”Vietcongfilmen” skulle uppfattas som propaganda. Att
Rydbeck och andra kände sig provocerade var nog annars inget som
Ulvenstam beklagade. Han skydde det slätkammade och välvilliga
och sökte det utmanande för att därmed locka publiken, oavsett om
programmen behandlade sexuella minoriteter, skolfrågor eller för-
ortsliv. Viljan att tydliggöra konflikter, att ”polarisera” som den
samtida termen löd, fanns i ämnesvalet men också i programmens
organisation. Om en debatt mellan meningsmotståndare övergick i
ett vildsint gräl var det helt i sin ordning. I ett brev uppmanar Ul-
venstam några medverkande att skapa ”hetta och iver i samtalet, ju
mer motsättningar och munhuggning ni kan bjuda desto bättre
show”.98

Att Ulvenstams kulturprogram kom att anklagas för vänster-
vridning är inte överraskande. Programledaren, som enligt egen ut-
sago var socialdemokrat utan starkare partilojalitet, avvisade kriti-
ken och vägrade att försvära sig åt någon enskild politisk falang el-
ler doktrin.99 I övrigt svarade han på samma sätt som många andra
personer i ledande befattningar. Att ge plats för vänstern och dess
åsikter var en del av det journalistiska uppdraget, menade Ulven-
stam i ett uttalande från senhösten 1965: ”Vi har en mycket sam-
hällsöppen kulturdebatt i dag som Studio 65 ivrigt sökt fånga upp.
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Det är ingen tvekan om att det blåser en vänstervind i denna debatt.
Såvitt jag förstår är det vår skyldighet att spegla och mäta den vin-
den.”100

Ulvenstam drog sig tillfälligt tillbaka från programledarvärvet
senhösten 1966 och gav därmed plats för kulturmagasinet Monitor,
inte mindre kontroversiellt, samhällstillvänt och vänstervridet än
sin föregångare. Revoltåret 1968 återkom Ulvenstam med den tvåde-
lade programserien Forum, som bestod av ett kortare nyhetsinriktat
magasin ett par gånger per vecka och ett längre debattprogram en
gång per månad. Det var framförallt det senare, Storforum, som drog
uppmärksamheten till sig och som enligt programföretagets egna
historiografer utgör ett ”av de mera sällsamma mellanspelen i den
svenska tv-historien”. Storforum var ett debattprogram av tidigare
aldrig skådat slag, ett dynamiskt och stökigt stormöte där debattgla-
da skaror drabbade samman i högljudda bataljer kring ämnen som
försvaret, åldringsvården, reklamen och konsumtionssamhället.101

Experterna var som vanligt på plats men fick här mothugg av både
Medelsvensson och diverse unga visionärer. I det program som be-
handlade försvaret fick sålunda Överbefälhavaren och represen-
tanter för Försvarsdepartementet trängas på bänkarna med repgub-
bar, vapenvägrare och radikalpacifister. En del av Storforums origi-
nalitet och attraktionskraft låg just i dessa konfrontationer mellan
makthavare och vanliga medborgare. I normala fall var TV-debatter
direktsända. Ulvenstam frångick denna konvention genom att spela
in bataljer som kunde pågå i 3–4 timmar och ur dessa redigera fram
ett sammandrag för sändning några dagar senare. Storforum väckte
heta känslor, ägnades stor uppmärksamhet i pressen och redovisade
i sammanhanget helt unika publiksiffror. Under seriens senare del
beräknas omkring tre miljoner tittare ha följt vissa debatter. Att
kalla dem för ”mellanspel” förefaller av flera skäl oegentligt. I mer
förtunnade och domesticerade former har Ulvenstams skapelse bli-
vit en av televisionens stapelvaror och ett intill leda välbekant in-
slag i programserier som Svar Direkt, Kvällsöppet, Nattöppet m.fl.

Konst och Multikonst
Att bildmediet television skulle ägna bildkonsten stor uppmärk-
samhet tycks ha varit självklart under pionjärtiden och utan tvivel
hade konstpropagandan, -pedagogiken och -kommentaren då en
långt mer framskjuten plats än under senare perioder. Konstdoku-
mentären framstår som en av dokumentärfilmens mer särpräglade
subgenrer med en tradition som kan följas från Lars Krantz’ Brons-
ålder 1958 och fram till Lars-Lennart Forsbergs tre skulptörsporträtt
vid 1960-talets slut.102 Det aktualitetsinriktade magasinet Konstapropå
introducerades alltså 1961 och konstintresset fick också utrymme i
frågetävlingar som Vilken Tavla? (1966). Televisionens möjligheter
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att bredda intresset för bildkonsten underströks kraftfullt av Len-
nart Ehrenborg.103 Trots mediets begränsningar var han övertygad
om att det skulle kunna få samma betydelse för bildkonsten som
radion haft för musiken och att det skulle kunna skapa en både
bredare och kunnigare konstpublik. Ehrenborg såg sig som förval-
tare av en kanske inte så lång men likafullt ärorik tradition och ci-
terade med instämmande skalden Erik Lindegrens vision av en
konstfilm som kunde ”återskapa ett konstverks inre liv och innebo-
ende dramatik, ungefär som en dirigent tolkar ett partitur”.104

Konstprogrammen uppfattades i allmänhet knappast som sär-
skilt kontroversiella men framkallade samma oroliga frågor om te-
levisionens inverkan på kulturlivet som vi kunnat notera från and-
ra områden. Till mediets tidiga socialhistoria hör larmrapporterna
om verkliga eller förväntade publikkriser och några av dessa fram-
kallades av folkbildningstelevisionens frekventa museibesök och
rundvandringar på landets konstsamlingar. Kanske den konstin-
tresserade allmänheten skulle svika museerna, liksom filmpubli-
ken svikit biograferna, och stanna hemma i TV-soffan?105

Viljan att etablera goda förbindelser med Konstsverige för att
därmed avvärja kritiken torde varit en av drivkrafterna bakom det
breda konstprojekt som gick under namnet Multikonst och spreds
över landet under 1960-talets sista år. En av dess eldsjälar var Kristi-
an Romare, som sedan 1960-talets mitt svarat för huvuddelen av
TV:s konstprogram och snart skulle göra sig känd som en av företa-
gets mest kulturradikala medarbetare. Projektet byggde på ett nära
samarbete mellan Sveriges Radio, Konstfrämjandet och Riksut-
ställningar och syftade till att skapa en konstutställning som var
anpassad till ”reproduktionens tidsålder”. Konkret innebar det att
ett antal konstverk framställdes i stor upplaga och ställdes ut samti-
digt på etthundra platser i landet.106 Multikonst är ett bland många
exempel på hur televisionen uppträtt som aktör på det kulturpoli-
tiska fältet och ägnat sig åt andra uppgifter än den primära, dvs. att
producera program. Förebilderna fanns på nära håll. Som vi sett
kom radion redan under sina första år att på många olika sätt ingri-
pa i det svenska kulturlivet, samverka med vissa institutioner, på-
verka och stödja vissa andra. Multikonst-projektet skilde sig lika-
fullt från mängden. Det utmanade genom sin ideologiska laddning
och kunde uppfattas som ett ställningstagande för en konstpolitik
med socialdemokratiska förtecken. Kritiska röster kallade det ett
konstprofanerande jippo. Invändningarna kan vara värda att beakta
som bakgrund till projektets efterverkningar.

TV sände från vernissagen på Nationalmuseum i februari 1967
och gav bl.a. plats för ett anförande om erotiken i konsten av förfat-
taren Clas Engström. Utgångspunkten var en skulpturserie, Lek för
vuxna, som skapats av hans hustru Pye Engström. I den uppmärk-
samt lyssnande skara som omgav honom fanns Per Oscarsson, som

Pye Engströms skulptur Lek för
vuxna som spelade en inte
obetydlig roll i kalabaliken kring
Multikonst-utställningen 1967.
foto: Reijo Rüster/

SVT Bild
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en dryg månad tidigare chockat tittare, programledare och företags-
ledning genom att i Hylands hörna bedriva frispråkig sexualupplys-
ning och klä av sig allt utom ett sista par kalsonger. I sitt anförande
använde sig Engström av ett frekvent utnyttjat, ehuru stilistiskt nå-
got lågtstående verb för den verksamhet som hans hustrus skulptu-
rer gestaltade och som kom att räknas in i det svenska språkets för-
råd av ”runda ord”. Det skedde knappast i hastigt mod. Engström
nådde dit först efter ett mångordigt preludium, vilket därför inte
mildrade ordets chockverkan. Man vågar anta att majoriteten av tit-
tarna någon gång själv brukat det. Ändå passade det dåligt i ett kul-
turprogram på bästa sändningstid.

Multikonst-programmet är ett bland flera exempel på kontrover-
ser kring TV:s speglingar av 1960-talets sexualliberalism och all-
mänhetens häftiga reaktion överraskar knappast. Det gör däremot
efterspelet i Sveriges Radios styrelse, där incidenten ägnades stor
uppmärksamhet.107 Diskussionen kom dock mindre att handla om
Engströms ordval än om händelsens karaktär av insubordinations-
brott. Oscarssons framträdande hos Hyland hade inte gått obe-
märkt förbi och enligt Rydbecks föredragning hade programdirek-
tören omedelbart efter denna skandal ålagt avdelningscheferna att
rapportera om liknande ”kontroversiella programinslag” och un-
derställa dessa hans prövning. Rydbeck noterade att så inte skett i
det aktuella fallet och att givna regler alltså åsidosatts. Programled-
ningen hade därför utdelat en skriftlig varning till producenten
och en erinran till avdelningschefen. Flera ledamöter i styrelsen
uppfattade händelsen som ett symptom på tilltagande förfall, kul-
turupplösning och anarkistiska tendenser inom företaget. Styrel-
sens ordförande, landshövding Per Eckerberg, utfärdade en allvar-
lig varning för det ökande självsvåldet, en företeelse som enligt
hans mening hade lång tradition inom Sveriges Radio, och plädera-
de för hårdare styrning av enskilda programarbetare. Radiochefen
hade inget att invända. Tvärtom gjorde han klart att nu var dags att
statuera exempel.

Den tanken måste vara riktigt galen
att Tv sänker sexualmoralen.
Det kan väl inte bli så mycket hor
hos folk som bara sitter där och glor?

Tage Danielsson, ur Samlade dikter 1967–1967

Folkteatern förverkligad?
”En sak hade man tydligen klart för sig i företaget: Teatern var nå-
got att bygga på i TV.” Konstaterandet gjordes av Henrik Dyfver-

Riktigt galen tanke

Ingen visste riktigt vad som skulle
hända och hur långt Per Oscarsson
skulle driva sin strip-tease i
Hylands hörna julen 1966. Många var
nog tacksamma för att han hade så
många lager av kalsonger och att
han lät det sista sitta på.
foto: SVT Bild
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man, televisionens förste teaterchef, i en återblick tio år efter starten
och det finns ingen anledning att ifrågasätta hans bedömning.108

Förhoppningarna på TV-teatern som publikattraherande och pro-
filskapande kraft var stor både inom och utanför programbolaget.
Den var en viktig del av företagets nyväckta folkbildningsambitioner
och kanske det slutgiltiga svaret på många decenniers folkteater-
drömmar. Vad Radioteatern påbörjat skulle TV-teatern nu fullfölja.

Och här fanns faktiskt också en viss inhemsk tradition att falla
tillbaka på. Den allra första TV-teaterföreställningen i Sverige torde
vara ett utdrag ur Eugene O’Neills Sammansvetsade (The velded),
som framfördes i samband med en TV-demonstration på Liseberg
1950.109 I de försök med skoltelevision som gjordes följande år före-
kom en 25-minutersversion av Strindbergs Mäster Olof med Per Os-
carsson i titelrollen.110 Sandrews TV-vecka på våren 1954 innehöll en
komedi av George Bernard Shaw, ett balettprogram och en teater-
krönika med utdrag ur två aktuella scenteaterföreställningar.111

Området odlades i försöksårens TV-skola. Personaltidningen Infor-
mation rapporterade på hösten 1954 att Åke Falck arbetade med en
”provpjäs för TV-teatern” och Röster i radio gjorde följande år ett
bildreportage om uppsättningen av Hem ljuva hem som sändes ny-
årsaftonen 1955.112 Som den svenska televisionens första teaterföre-
ställning utpekas dock vanligen ett avsnitt ur den österrikiske dra-
matikern Arthur Schnitzlers Anatol, här kallad När man köper jul-
klappar, i december 1954. Med sin enhetliga miljö, begränsade roll-
galleri och minimala yttre handling lämpade den sig väl som öv-
ningsstycke.113

Att spela teater i TV var något
annat än att göra det på scenen
vilket bl.a. Ulf Palme fick erfara.
Här som Sir John Falstaff i
Shakespeares Henrik IV 1964.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild
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Även småskaliga teaterproduktioner var dock både tekniskt
komplicerade och kostnadskrävande och förekom därför relativt
sällan. 1955 gjordes sammanlagt åtta uppsättningar, flertalet i det
mindre formatet men också två stora och påkostade prestigesats-
ningar. I december dristade sig Radiotjänsts televisionsgrupp, som
enheten ännu benämndes, att sätta upp klassikernas klassiker, Sha-
kespeares Hamlet, i en version som sträckte sig över två timmar. För
regin svarade Alf Sjöberg, en av folkteatertankens främste tillskyn-
dare, som till TV-studion förde med sig delar av Dramatiska tea-
terns ensemble. Med denna kraftsamling önskade man demonstre-
ra mediets konstnärliga uttrycksförmåga och därigenom väcka in-
tresset hos teaterfolk, kulturbyråkrater, politiker och allmänhet.114

Föreställningen var därtill ett vägande argument i de pågående dis-
kussionerna om TV-koncessionen. Ett tydligare uttryck för Radio-
tjänsts höga kulturambitioner kunde knappast tänkas.

Hamlet-uppsättningen var viktig också som övningsfält för den
tekniska och konstnärliga personalen, ”en lång lektion i professio-
nell teaterproduktion” som det heter i en tidigare TV-historik.115 En-
ligt samstämmiga tidningsuppgifter sysselsatte den sexton skåde-
spelare, tio statister och ett fyrtiotal tekniker och slukade därmed
en ansenlig del av företagets knappa TV-budget. Föreställningen

Övningar i TV-skolan. Åke Falck
övervakar Bertil Danielsson som
filmar en bakom galler inspärrad
teaterelev i Johnny Walker.
foto: Ulf Stråhle/SVT Bild
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sändes första söndagen i december, vilket förefaller ha varit ett väl
valt tillfälle. TV-mottagarna i hemmen var ännu fåtaliga men sänd-
ningen sammanföll med julhelgens första ”skyltsöndag”, då många
förtänksamma handlare placerat TV-apparater i sina butiksfönster.

Hamlet-produktionen imponerar som djärv framtidssatsning
men visar också företagets vanskligheter. Sjöberg ägde omfattande
erfarenheter som både film- och teaterregissör och antogs därför
vara rätt man för uppdraget. Direktsändningens snabba tempo ska-
pade ändå svårbemästrade problem, märkbara inte minst i rumsge-
staltningen. Dramats handling rör sig snabbt mellan salar, kamma-
re och parapeter i Helsingörs kungaborg men lämnar ofta åskåda-
ren i villrådighet om var man för tillfället befinner sig. Närbilder-
na är få, bildväxlingen långsam och stundom påfallande ovig. Bengt
Ekerot i titelrollen imponerar med sin nervösa intensitet medan
många andra skådespelare uppenbarligen hade svårt att finna sig
tillrätta i den ovana omgivningen. Hamlet framstår inte som någon
kulturpedagogisk fullträff men uppfattades, av recensionerna i lan-
dets större tidningar att döma, ändå som en händelse av stor kultu-
rell dignitet. Ebbe Linde i Dagens Nyheter betecknade föreställ-
ningen som ”en odisputabel framgång” och framhöll att bildse-
kvenserna långa stunder var så klara och rena ”att man alldeles
glömde tänka på det tekniska”.116 Vissa missöden, som att den döde
Polonius visade sig vara en sandsäck och att en kameraman för ett
ögonblick råkade hamna i synfältet, var ursäktliga. Ytterligare en
stor och remarkabel uppsättning sändes senare i samma månad
utan att väcka samma uppmärksamhet. Det handlade då om TV:s
första egenproducerade operauppsättning, Gian-Carlo Menottis
Amahl och de nattliga besökarna, en TV-opera i ordets egentliga be-
märkelse, skriven direkt för televisionen och uruppförd i USA någ-
ra år tidigare.117 För den svenska versionen svarade Arne Arnbom,
som därmed började sin långa och ärofulla karriär som musik- och
musikteaterproducent.

Som för att omvända tvivlarna
gjorde Radiotjänsts
televisionsgrupp en våghalsig
satsning och satte 1955 upp
Shakespeares Hamlet.
– Bengt Ekerot i huvudrollen
granskar Yoricks skalle under
överinseende av Horatio (Per
Sjöstrand).
– Hamlet och Hamlets faders
vålnad (Helge Hagerman).
– Dödgrävaren (John Elfström) i
samspråk med Hamlet och Horatio.
– Den sinnesrubbade Ofelia (Anita
Björk) med Drottningen (Birgitta
Valberg) och Kungen (Edvin
Adolphson) i bakgrunden.
foto: Jarl Ekenryd/SVT Bild
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TV-teaterns institutionella födelse
Under 1956, det första ”reguljära” TV-året, gjordes ett tiotal teater-
uppsättningar och under 1957 nära nog dubbelt så många.118 Den ex-
panderande verksamheten ställde krav på en fastare organisation
och vid halvårsskiftet 1958 beslöt programbolagets styrelse att in-
rätta en särskild TV-teateravdelning.119 Dess förste chef blev Henrik
Dyfverman, som haft huvudansvaret för området i TV-skolan och
ägde ansenlig erfarenhet av praktiskt teaterarbete inom och utom
Radiotjänst. Enligt den för tillfället upprättade instruktionen skul-
le den nya avdelningen producera teater, operor och operetter samt
vid behov dramatiska inslag i andra program. Den till Teateravdel-
ningen knutna musiksektionen tilldelades särskilt ansvar för de ly-
riska genrerna.120 Företaget var förknippat med åtskilliga problem,
av vilka några förtecknades i en uppsats från 1957. Det gäller, heter
det där,

inte bara att finna pjäser av kvalitet som är lämpliga för TV-rutan
utan också att lösa de ekonomiska och administrativa problem,
som är oupplösligt förknippade med varje dramatisk produktion i
vårt nya medium. Det är ett invecklat pussel att få allt att gå ihop
med pjäsval, rättigheter, översättning, avtal, rollbesättning, repeti-
tioner, dekor, belysning etc. och allt detta inom en given ekono-
misk ram. TV-pjäser, även i mindre format, hör till programmens
absolut dyraste inslag.121

I problemkatalogen saknas bristen på inspelningsmöjligheter
och därmed tvånget att direktsända alla föreställningar. Det var
onekligen en komplikation även om Dyfverman försökte göra en
dygd av nödvändigheten och gärna betonade ”nu-känslans” bety-
delse. ”Sändningarna skulle vara ’live’. Det blev första budet i TV:s
magra katekes och det konstituerade också TV-teatern”, heter det i
en återblick.122 Direktsändning innebar bundenhet till studion och
fick därmed konsekvenser för repertoarvalet. En TV-pjäs borde ha
ett begränsat antal skådespelare och få spelplatser, vara koncentre-
rad i tid, rum och handling och helst utspelas inomhus. Den tidiga
TV-teatern blev därför det slutna rummets teater med sin tyngd-
punkt i kammarspelen och enaktarna. Friheten ökade under 1960-
talet tack vare videobandspelare, handkameror med ljuskänslig
film, bärbara elektronkameror och annan utrustning för OB-sänd-
ningar (outside broadcasting).123 Den nya tekniken var en förutsätt-
ning för decenniets snabbt växande utbud av samhällstillvända och
realistiska produktioner.

Viljan att lämna TV-studiornas slutenhet och med filmteknik
göra bildberättelser av ett annat slag fanns dock redan tidigare.
Sommaren 1958 exteriörfilmades en dramatisering av Sigfrid Sie-
wertz’ novell Stormträta och de s.k. ”sommarfilmerna”, främst dra-

Motstående sida: På väg ut ur
ateljéerna. Far och son (John
Elfström och Rex Brådhe) i Gäst
hos verkligheten 1961 tog tittarna
med på en resa genom
Sommarsverige.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild
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matiseringar av kända episka verk, blev viktiga inslag i utbudet un-
der de följande åren. Bengt Lagerkvist tog sig an Bertil Malmbergs
Åke och hans värld (1959) och ett par år senare faderns, Pär Lager-
kvists, kortroman Gäst hos verkligheten (1961). Särskilt den senare vi-
sar upp ett uttrycksregister som radikalt avviker från studiopro-
duktionernas och ligger spelfilmens berättarformer nära. Gäst hos
verkligheten bygger mindre på dialogen än på ett expressivt bildbe-
rättande med fria rörelser i rum och tid. Den gjorde klart att TV-
teatern kunde leva sitt liv även utanför studiolokalerna.

På ofri grund
Att etablera en Teateravdelning var en sak, att producera föreställ-
ningar i jämn takt något helt annat. TV-teatern fick, liksom Radio-
teatern några decennier tidigare, snart lära sig att man inte kunde
göra mycket utan omvärldens bistånd. Tekniken hade man, men det
gällde också att rekrytera aktörer, scenografer, regissörer, författare
m.fl., inte bara för speciella evenemang som Hamlet-föreställning-
en 1955, utan på lång sikt och i en omfattning som garanterade kon-
tinuitet och stadga. Televisionsutredningen räknade troskyldigt
med stöd från alla intressegrupper och institutioner ”som vill
främja och sprida den dramatiska konsten”. 124 Fullt så enkelt var det
inte. I verksamhetsberättelsen för säsongen 1954/55 noteras att tea-
terproduktionen fått en avsevärt mindre omfattning än planerat på
grund av svårigheterna att engagera lämpliga artister.

Problemet hängde självfallet samman med institutionsteatrar-
nas och de fackliga organisationernas hållning till det nya mediet,
alltså om de skulle uppfatta TV-teatern som en hotande konkurrent
eller en ny medlem i familjen. Dramatenchefen Karl Ragnar
Gierow, med ett förflutet vid Radiotjänst, trodde på TV-teaterns
långsiktiga möjligheter att stimulera intresset för den dramatiska
konsten och ville göra vad han kunde för att hjälpa fram den. I de
kortare perspektivet såg han dock risken för publikbortfall och
framhöll att man nog inte borde ”räkna med någon livligare öns-
kan från teatrarnas sida att bidraga till denna kris”.125

Flera av landets största teaterinstitutioner visade dock tidigt in-
tresse för den nya konstformen och engagerade sig utan betänklig-
heter i olika samarbetsprojekt. Ingmar Bergman, då regissör på
Malmö Stadsteater, lockades av TV-teatern och understöddes av sin
teaterchef Lars-Levi Læstadius. I mars 1957 träffade Dyfverman och
Læstadius en första uppgörelse som innebar att Stadsteatern tempo-
rärt frigjorde ett antal skådespelare från deras ordinarie verksam-
het för att på hemmaplan och under Bergmans ledning repetera in
Hjalmar Bergmans enaktare Herr Sleeman kommer. Ensemblen reste
därefter till Stockholm för två dagars tekniska repetitioner och di-
rektsändning i april 1957. Resultatet blev enligt en recension ”en ly-

Ingmar Bergman och TV-
teaterchefen Henrik Dyfverman i
samtal inför uppsättningen av
Herr Sleeman kommer 1957.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild

Motstående sida:
Ingmar Bergman grubblar, kanske
på sin tredje TV-teateruppsättning
som gällde Olle Hedbergs Rabies
och sändes på hösten 1958.
foto: Jarl Ekenryd/SVT Bild
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risk bildsaga med säregen charm” där den tonårsblonda prinsessan,
spelad av Bibi Andersson, mötte sitt öde i form av ett fult gammalt
troll.126 Med goda skäl berömdes regissören för sina eleganta bild-
lösningar och för sin demonstration av mediets konstnärliga möj-
ligheter. Malmöteaterns krav på ekonomisk kompensation för in-
satsen var mycket måttliga. Vi vill visa en generös hållning, skrev
Læstadius, ”med tanke på de svårigheter som jag vet TV-teatern ar-
betar med nu i starten och med hänsyn till att vi själva för våra ar-
tisters skull är mycket intresserade av ett TV-samarbete”.127 Med Læ-
stadius’ goda minne gjorde Bergman följande år ytterligare två upp-
sättningar med teaterns ensemble, den i Sverige tidigare ospelade
italienska renässanskomedin Venetianskan och Olle Hedbergs sam-
tidsdrama Rabies. Ytterligare en samarbetspartner av betydelse var
Göteborgs Stadsteater med vars bistånd bl.a. Ibsens Ett dockhem te-
leviserades i december 1958. Med Dramaten var relationerna fort-
satt goda, vilket under hösten 1958 ledde till att SR köpte en färdig
scenuppsättning, Eugene O’Neills Hugie, som senare adapterades för
TV-bruk. Från båda håll fanns intresse för ett fortsatt och utvidgat
samarbete och i början av 1959 utarbetade Dyfverman och Gierow
gemensamt ett utkast till avtal, som de förelade sina styrelser.128 En-
ligt detta skulle Dramaten svara för sex föreställningar under spel-

Med Hjalmar Bergmans enaktare
Herr Sleeman kommer gjorde Ingmar
Bergman sin TV-debut 1957. Den
unga flickan spelades av Bibi
Andersson och de gamla damerna
av Naima Wifstrand och Jullan
Kindahl, alla från Malmö
Stadsteater.
foto: SVT Bild
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året 1959/60, två hämtade ur teaterns ordinarie repertoar och fyra
gjorda enkom för TV-teatern. Repertoar och rollbesättning skulle
bestämmas i samråd men med utgångspunkt i TV-teaterns behov.
SR:s styrelse uttalade sitt stöd för tanken men av okänd anledning
framskred inte projektet längre än så. Ett mer tillfälligt och extra-
ordinärt samarbetsprojekt kom dock till stånd några år senare. Pär
Lagerkvists drama Han som fick leva om sitt liv repeterades först in av
TV-teaterns då etablerade ensemble och anpassades därefter till
Dramatens lilla scen. På Lagerkvists 70-årsdag i maj 1961 gavs styck-
et samtidigt på nationalscenen och i TV.129

Institutionsteaterns tillmötesgående attityd baserades till en del
på förhoppningar om en breddad arbetsmarknad för författare, re-
gissörer, skådespelare m.fl. Svenska Teaterförbundet, den domine-
rande fackliga organisationen på området, gjorde emellertid en an-
nan bedömning, såg med oro på utvecklingen och intog en tämligen
avvisande hållning till televisionen i allmänhet och TV-teatern i
synnerhet.130 De ansträngda relationerna ledde hösten 1963 till en
öppen konflikt som varade fram till mars 1964. Den lamslog all ny-
produktion under nära fyra månader, innebar att flera pågående in-
studeringar måste avbrytas och tömde det befintliga lagret av in-
spelade pjäser.131

Kjellson och de andra
Samarbete med institutionsteatern var inte lösningen på TV-tea-
terns rekryteringsproblem. Tanken att TV-teatern borde skaffa sig
en egen fast ensemble hade framkastats av Gierow redan före för-
sökssändningarnas start och den återkom regelbundet i programfö-
retagets interna planeringsarbete.132 Efter utdragna diskussioner
och åtskilliga betänkligheter beslöt TV-ledningen att inrätta en
egen ensemble, som skulle svara för ungefär hälften av TV-teaterns
föreställningar. Kostnaderna var inte alltför avskräckande, knap-
past högre än med inhyrda skådespelare, och man gjorde en bety-
dande vinst ”i tryggheten att ha halva repertoaren säkrad”.

På hösten 1958 engagerades en skådespelartrupp med åtta med-
lemmar: Gunnel Broström, Hans Strååt, Nadja Witzansky, Ingvar
Kjellson, Aino Taube, Erik Strandmark, Erik ”Bullen” Berglund
och Jan Malmsjö. Ingvar Kjellson var användbar i många samman-
hang och kunde under spelåret 1958/59 ses i inte mindre än fjorton
olika uppsättningar. Under denna säsong spelade han vicevärden
Blomqvist i Karl Ragnar Gierows komedi Jeppson, Birger i Hjalmar
Bergmans enaktare Avsked, Joseph Surface i Sheridans 1700-tals-
komedi Skandalskolan, Janne i Lars-Levi Læstadius’ Maria Angelica,
David i en engelsk kriminalpjäs med titeln Hemma klockan sju,
Alexander Obolski i sånglustspelet Oh, mein Papa, fattighjonet
Enok i Pär Lagerkvists Midsommardröm i fattighuset, herr Smith i
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Ionescos Den skalliga primadonnan, Mårten i Arvid Brenners Rum
för ensam dam, Albert Juggins i TV-komedin Spatserkäppen, brud-
gummen i Hjalmar Bergmans En skugga, William Löfvers i Olle
Mattsons Porträtt av jägare, vetenskapsmannen Vladimir Kubalskij
i Bertil Petterssons Tillbaka till Eden och slutligen Johnny i Lennart
Arnos Cinderella öppnar balen. Kjellsons ansikte blev välbekant för
tittarna. En förestående TV-teaterföreställning framkallade gärna
kommentaren ”i kväll är det Kjellson igen”.

Trots allt var erfarenheterna av den fasta ensemblen på det hela
taget goda och den utökades till femton skådespelare inför den föl-
jande säsongen. Avsikten var fortfarande att den egna ensemblen
skulle svara för ca hälften av föreställningarna och övriga baseras
på externa krafter. Ensemblen växte ytterligare under 1960-talet
och fick ett omfång som möjliggjorde tre samtidiga instuderingar.
Vissa nackdelar blev uppenbara med åren. Ordningen innebar inte
minst ett långsiktigt ekonomiskt åtagande som begränsade utrym-
met för andra satsningar. När Frank Sundström på Helsingborgs

TV-teaterns fasta ensemble 1959/60
utanför Cirkus på Djurgården,
anförd av Henrik Dyfverman som
vid sid sida har Ulla Sjöblom. I
övrigt kan man urskilja från
vänster Bengt Lagerkvist, Tor
Isedal, Gunnel Lindblom, Isa
Quensel, Erik ”Bullen” Berglund,
Barbro Hiort af Ornäs, Ingvar
Kjellson, Heinz Hopf, Lars-Erik
Kjellgren, Curt Mazreliez, Hans
Dahlin, Erik Strandmark, John
Elfström och Mona Malm.
foto: Ulf Stråhle/SVT Bild
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Stadsteater pejlade Dyfvermans intresse för samarbete, framhöll
denne att möjligheterna var små innevarande säsong. Eftersom TV-
teaterns ekonomiska ramar oväntat måst krympas, fortsatte han,
kommer vår fasta ensemble att dominera i en utsträckning som inte
var avsedd.133 Det visade sig också vara svårt att ge samtliga skåde-
spelare lämpliga arbetsuppgifter, att undvika överexploatering av
några och undersysselsättning av andra.

Intresset för TV-teatern var stort också bland landets regissörer.
I spellistorna från de tio första åren (1954–64) finner man ett fem-
tiotal namn där flertalet svarade för en eller ett par uppsättningar.
En mindre kader av regissörer, kontrakterade för längre eller kor-
tare perioder, formerades snart. Hans Abramsson och Bengt Lager-
kvist gjorde sina första regiuppdrag 1956 och svarade under perio-
den fram till 1964 för vardera mer än trettio uppsättningar. Från
denna lilla tätgrupp är det ett långt steg ned till nästa nivå där man
finner Josef Halfen, Hans Dahlin och Jan Molander som gjorde ett
tiotal vardera. Längre ned på listan följer namn som Håkan Ersgård,

Bengt Lagerkvist sommarfilmar
Det går an 1963 tillsammans med
fotografen Mac Ahlberg.
foto: Ulf Stråhle/SVT Bild
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Gustaf Molander, Keve Hjelm och teaterchefen själv. Ingmar Berg-
man kan noteras för fem uppsättningar under enkanalperioden.134

Den nya svenska vågen
Mängden praktiska och administrativa problemen är kanske det
som först faller en sentida betraktare i ögonen men pionjärperioden
innefattade självfallet också ett sökande efter mål och mening, en
långsiktig konstnärlig linje och en kulturpolitisk strategi. Flera
återblickar vittnar om villrådighet och ett lätt missmod under de
första åren. ”TV-teatern hade på femtiotalets mitt inte […] någon
anledning att tro på det nya mediet som någon egentlig konstnärlig
landvinning”, erinrar sig Dyfverman. Teater blev inte bättre i TV
utan snarare ett ”surrogat för riktig teater, föreställningar utan färg
och format”.135 Att göra traditionell scenteater i TV-format framstod
dock som en kulturpolitiskt välmotiverad uppgift och för Dyfver-
man var TV-teatern i första hand en dramatisk teater som skulle ge
plats för samtidsdikten och vara ”författarens forum”.136 Han önska-
de sig raka och direkta berättelser, utan att därför förorda skoma-
karrealism, och såg den psykologiska realismen som TV-teaterns
huvudfåra.137 Han lyssnade med viss skepsis till det ofta framförda
kravet på ”tv-mässighet”, ett slagord som enligt hans mening kunde
leda till konformitet och ensidighet.138 Televisionen skulle därför
inte nödvändigtvis följa i scenteaterns spår och reproducera dess ut-
trycksformer.139 Viljan att utveckla TV-teaterns särart, att finna de
former som skilde den från såväl scenen som filmen och att anpassa
den till mediets heterogena masspublik, framstår som huvudlinjen
i 1960-talets omdaningsprocess. TV-teatern vände sig till en bred
publik med mycket skiftande teatererfarenhet och liknade i det av-
seendet Radioteatern. Repertoaren borde därför vara varierad, om-
fatta både äldre och moderna klassiker, absurdistisk anti-teater och
samhällstillvänd debattdramatik, farser och kriminalpjäser.

Trots en viss villrådighet om färdvägen ökade programproduk-
tionen kontinuerligt. I runda tal svarade televisionens teateravdel-
ning för 5–6 procent av den samlade sändningstiden under enkanal-
perioden, vilket betyder drygt femtio sändningstimmar per år vid
1960-talets början och mer än det dubbla vid dess slut. Av dessa ut-
gjordes ungefär hälften av egna nyproduktioner, återstoden av
Nordvisionssändningar, inköp från andra produktionsbolag och re-
priser. Avdelningen gjorde 8–10 egna uppsättningarna per säsong
under startåren, 20–25 vid 1960-talets ingång och drygt 30 vid dess
slut.140 Under perioden från 1954/55 fram till kanalklyvningen 1969
producerade Teateravdelningen drygt 300 egna uppsättningar, mu-
sikdramatik och baletter oräknade.

Under den första tioårsperioden dominerades repertoaren av
från scenteatern välkänd dramatik och innehöll ett brett klassiker-
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utbud med blågula förtecken. På en lista över mest spelade dramati-
ker perioden 1954–68 placerar sig August Strindberg i topp med
sjutton uppsättningar och står därmed i särklass. Den framgångsri-
ka dramatiseringen av Hemsöborna, till vilken vi snart skall åter-
komma, understryker ytterligare Strindbergs ställning som en av
den svenska televisionens främsta textleverantörer.

Ingmar Bergman svarade för två av 1960-talets Strindbergsupp-
sättningar, vilka båda blev betydande kritikerframgångar och till-
sammans ger en aning om bredden i mediets konstnärliga register.
Kammarspelet Oväder (1960) är en milstolpe i TV-teaterns egen
kammarspelstradition och präglas av genrens formella slutenhet, il-
lusionistiska studiodekorer och återhållsamma psykologiska rea-
lism.141 ”Som radio- och TV-pjäs har stycket med sitt knappa format,
sitt ringa personantal, sin accent på dialogen med dess tanketunga
repliker och sin av musik understrukna, starka stämningsverkan
slagit an i hög grad”, skriver Strindbergskännaren och TV-mannen
Gunnar Ollén.142 Oväder framstår som ”tittskåpsteater” överflyttad
till TV-mediet med ett bildberättande som hela tiden underordnas
det sceniska förloppet. Steget från Oväder till Ett drömspel (1963) är
långt hos Strindberg och så även hos Bergman.143 Regissören accen-
tuerade verkets antiilllusionistiska och teatrala drag och arbetade
med starkt stiliserade dekorer och bakgrundsprojektioner. I Ett
drömspel har bilden sitt expressiva egenvärde. Ett skarpt ljus faller
över lidande och fårade ansikten och får dem att likna groteska
masker. Spelet är frontalt, konsekvent riktat mot åskådaren. Blickar
rakt in i kameran är oförenliga med den strävan till verklighetsillu-
sion som präglar Oväder och med den TV-teaterns realistiska hu-
vudfåra. I Ett drömspel är de vädjande och anklagande ögonkasten
ett markant stildrag och hör tillsammans med skuggspelens och
projektionernas dematerialiseringseffekter till föreställningens mest
framträdande verkningsmedel.

Säsongen 1964/65 gjorde de
nordiska TV-bolagen en gemensam
satsning med fyra olika
Shakespeare-uppsättningar för
Nordvisionen. Sveriges bidrag var
Henrik IV med Lars Lind i rollen
som Prins Hal.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild
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”Många sedan länge döda diktare har pockat på vårt intresse. De
levande håller sig mer avvaktande”, skrev Dyfverman 1958 i ett för-
sök att summera de första årens erfarenheter.144 Han ville ändra det-
ta förhållande, försökte på olika sätt locka samtida författare till sitt
fögderi och kunde också notera en kontinuerlig ökning av den
svenska originaldramatiken under 1960-talet. Verksamhetsåret
1964/65 presenterade TV-teatern fem nya svenska pjäser och under
den följande höstsäsongen utgick samtliga nyproduktioner från in-
hemsk dramatik.145 Under perioden fram till kanalklyvningen 1969
förekom årligen 10–12 verk ur denna ”nya svenska våg” med verk av
bl.a. Erland Josephson, Bengt Anderberg, Per Erik Rundquist, Lars

John Elfström bär det växande
slottet på sina axlar. Ur Ingmar
Bergmans uppsättning av Ett
drömspel 1963.
foto: SVT Bild

Ingrid Thulin som Indras dotter i
Ingmar Bergmans uppsättning av
Strindbergs Ett drömspel 1963.
foto: SVT Bild
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Helgesson, Lars Forsberg, Herbert Grevenius, Birgit Linton-Malm-
fors, Tore Zetterholm, Lars Görling, Kerstin Thorvall, Max Lund-
gren, Gunnar E. Sandgren, Bosse Gustafson, Clas Engström, Sandro
Key-Åberg, Bo Sköld, Eva Moberg, Lars Gustafsson, Sven Fagerberg,
Björn Runeborg och Bengt Bratt.

Den sistnämnde kom mer än de övriga att bli en TV-teaterns
trotjänare och är ett gott exempel på en författarkarriär som är in-
timt förknippad med etermedierna. Bratts av trycket utgivna verk
är inte många. Hans främsta publiceringsform har varit radio och
TV. Bratt debuterade som radiodramatiker 1962, fick sin första scen-
pjäs uppförd på Göteborgs Stadsteater 1963 och ingick senare i kol-
lektivet kring de uppmärksammade gruppteaterproduktionerna på
denna scen. Den första kontakten mellan Bratt och TV-teatern tycks
ha etablerats på våren 1962 och den bevarade korrespondensen be-
rättar om många aldrig realiserade projekt före debuten 1965 med
Nattcafé.146 Med sina senare verk bidrog Bratt, som vi strax skall se,

till att skärpa TV-teaterns aktualitetsanknytning och samhällskri-
tiska profil. Ett sätt att öka författarnas insikt om mediets särart var
att ge dem anställning vid TV-teatern under en begränsad period.
Max Lundgren och Bo Sköld var de första som fick denna möjlig-
het, andra paret ut var Bratt och Lars Ardelius.

Rörelsen bort från scenteaterrepertoaren och mot den nyskriv-
na dramatiken gjorde TV-teatern till ett viktigt forum för den aktu-
alitetsinriktade och samhällskritiska dramatik som växte fram un-
der 1960-talet. En försiktig början skedde 1962 med Lars Görlings
Trängningen, som väckte uppmärksamhet genom att föra in den
samtida verkligheten i en TV-teatervärld som annars dominerades

Ensamma människor och ett
tillfälligt möte i Bengt Bratts TV-
debut Nattkafé 1965 med Erik Hell
och Catrin Westerlund.
Foto: Roland Andersson/

SVT Bild
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av borgerliga salonger från en svunnen tid.147 Dyfverman noterade i
ett brev att pjäsen knappast utmärkte sig för sina dramatiska kvali-
fikationer utan att den snarast borde ses ”som ett slags tidsdoku-
ment”.148 Det är ett rättvisande omdöme. Trängningen anknyter till
det ”ungdom på glid”-tema som var bekant från filmrepertoaren
och utspelar sig på en polisstation där två brottsmisstänkta yng-
lingar ställs till svars för sina handlingar. Stycket kastar ett mindre
smickrande ljus över det vardagliga polisarbetet där principen om
likhet inför lagen verkar vara okänd men har därför inte karaktär
av tes- eller debattdrama. Anklagelserna mot det ofärdiga välfärds-
samhället blev mer distinkta längre fram under decenniet och ut-
vecklades under intryck av dels den inhemska scenteatern, dels en
samhällskritisk våg i den engelska TV-teatern. Jeremy Sandfords
Cathy come home i regi av Ken Loach framstår som ett av det sena 60-
talets viktigaste verk, också utanför Storbritannien. Stycket be-
handlar sociala missförhållanden orsakade av bostadsbrist och fas-
tighetsspekulationer och arbetar med en av dokumentärfilmen in-
spirerad berättarteknik. Det visades i svensk TV 1967 och verkade
som en uppenbarelse för många svenska TV-dramatiker.149

Det rådde ingen brist på ämnen för kritisk genomlysning. Gus-
tav Sandgrens I afton bönemöte (1966) skapade uppståndelse genom
att rikta hård kritik mot frikyrkorörelsens fundamentalistiska gre-
nar. P. C. Jersilds TV-debut Obs! sammanträde pågår (1967), ”en döds-
allvarlig satir i oblygaste farsform”, behandlade bostadsbristen,
Clas Engström gick i Förrädare, mördare (1967) till attack mot abort-
lagstiftningen och mot skolväsendet i Han slog mig (1967) medan Eva
Moberg behandlade skilsmässoproblem i Grov kränkning (1968).
Bratt lämnade sitt bidrag till jämställdhetsdebatten med Jämsides
(1967), skriven för temakvällen ”Världsmästare i välfärd”, och grans-
kade den svenska försvarsmakten som idé och institution i den
prisbelönta Exercis (1968). Vårdaren (1969), skriven i samarbete med
Lars Ardelius, behandlar mentalvården medan serien Friställd
(1969), gjord tillsammans med Henri Högberg, skildrar arbetslöshe-
tens sociala och psykiska följder. Bratts opus visar hur en ny tema-
tisk inriktning utvecklades i nära samband med ny teknik och nya
produktionsformer. Hans första verk för TV-teatern gjordes i studio
och utspelas i dess lätt artificiella kulissvärld. Bratts senare 1960-
talspjäser producerades med film- och OB-teknik och rör sig fritt i
den samtida verkligheten.

För att garantera bredden i repertoaren och för att locka tittare
till mediet satsade TV-teatern också på stycken som inte skilde sig
mycket från underhållningsavdelningens familjekomedier och
deckarserier. I TV-teaterns spellistor från de första åren finner man
farser, humoresker, sångspel, operetter, lustspel och komedier ur
den klassiska underhållningsrepertoaren. De innehåller också en
påfallande stor mängd kriminalpjäser och thrillers, flertalet av eng-
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elskt ursprung, och av ett snitt som är bekant från radions seriepro-
duktioner.

De s.k. sommarfilmerna växte under 1960-talet ut till seriefor-
mat med bevarad litterär anknytning. I ett brev till programdirek-
tören Bæhrendtz 1963 talar Dyfverman om ett växande internt
intresse för filmverksamheten, ”varigenom vi skulle kunna presen-
tera ett mera episkt stoff ur vår litteratur”. Den svenska televisionen
knöt på detta område an till en internationell tendens, tydlig inte
minst i Storbritannien. Under åren 1951–72 gjorde BBC mer än ett-
hundra romanbearbetningar, flertalet i serieform och huvudsakli-
gen byggda på inhemska klassiker som Charles Dickens, Jane Aus-
ten och Walter Scott.150 Genrens främste företrädare i Sverige var
fortsatt Bengt Lagerkvist som 1963 regisserade Det går an efter C. J.
L. Almqvists kontroversiella kortroman, 1967 samme författares
Drottningens juvelsmycke och 1968 Bombi Bitt och jag efter Fritiof Nils-
son Piratens berättelse. Senare samma år sändes Markurells i Wadkö-
ping, som i Hans Dahlins regi blev den första stora TV-serien i färg.

Genrens höjdpunkt och en av den svenska televisionens allra
största triumfer blev ändå Hemsöborna, som sändes i sju halvtim-
mesavsnitt på lördagskvällarna våren 1966, drog storpublik och fick
TV-kritikerna att strö blommor på Dyfvermans väg. Tanken att
”göra Hemsöborna som någon slags TV-följetong” framkastades
1963 av Dyfverman och kan knappast kallas originell.151 Strindberg
hade själv gjort en dramatisering av sin allmogeskildring och roma-
nen hade filmatiserats flera gånger. TV-teaterchefen försökte få Alf

Dalkullor på väg ombord på
ångbåten Yngve Frey i Bengt
Lagerkvists filmatisering av
Almqvists Det går an 1963. Scenen
togs på Riddarholmen i
Stockholm.
foto: Ulf Stråhle/

SVT Bild
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Sjöberg, som hållit sig borta från televisionen sedan Hamlet-upp-
sättningen 1955, att svara för regin men då denne avböjde gick upp-
draget till den välmeriterade Bengt Lagerkvist.152 Produktionen var
med tidens mått mätt ett jätteföretag, TV-teaterns dittills största
satsning som kunde genomföras tack vare finansiellt stöd av SR:s
systerföretag i Danmark, Norge och Finland. Den blev också en
framgång av enastående format och en ofta repriserad ”TV-klassi-
ker”. Vid originalsändningen sågs varje avsnitt av mer än 80 procent
av befolkningen eller närmare fem miljoner personer.153 Genom
Nordvisionen nådde den höga tittarsiffror även i grannländerna
och tycks där ha inspirerat till liknande satsningar.154 Ingen serie
torde ha betytt mer för populariseringen av Strindberg eller bättre
realiserat den gamla drömmen om hög konstnärlig kvalitet i före-
ning med stort underhållningsvärde. ”I Hemsöborna fanns folklig-
het, humor och svensk natur, festliga typer och frodig verklighets-
närhet. I Hemsöborna fanns inget exklusivt, ingen metafysisk spe-
kulation eller TV-tekniskt svårbehandlad drömsymbolik. Hemsö-
borna kunde uppskattas oavsett bildningsnivå, yrke och ålder”,
skriver Gunnar Ollén.155 Termen ”blockadbrytare” används av litte-
ratursociologer som beteckning för verk som överskrider gränsen
mellan högkulturella och populära kretslopp och den har sitt
bruksvärde i sammanhanget. Televisionen gjorde Strindberg mer
”folklig” än han någonsin varit tidigare och visade därtill mediets
förmåga att väcka intresset för seriernas litterära underlag. I anslut-
ning till TV-sändningen gavs Hemsöborna ut i nya upplagor och fick
kanske också sina nya läsare. Mönstret skulle komma att upprepas
många gånger under de följande decennierna och ytterligare under-
stryka televisionens betydelse som litterär popularisator.156

Många faktorer medverkade till denna väldiga folkteaterfram-
gång. Herbert Grevenius’ manus gav utrymme för skiftande stäm-
ningslägen och lät spelscenerna bindas samman av en restriktivt
använd berättare (Ulf Palme) som läste Strindbergs egna ord. Bertil
Wiktorssons lyriskt finstämda foto utnyttjade skärgårdsnaturen
och de autentiska Kymmendö-miljöerna och understöddes av
Malmbergsgeniet Bo Nilssons musik i nordisk folkton. Därtill
kommer en rad nyanserade och mycket minnesvärda rolltolkning-
ar: Allan Edwall som den knipsluge och uppåtsträvande drängen
Carlsson, Edvin Adolphson som den grovhuggne pastor Nordström,
Sven Wollter som den lättsinnige men revanschhungrige sonen
Gusten, Åke Fridell som båtsman Rapp, Håkan Serner som drängen
Norman samt inte minst Sif Ruud som madam Flod, övergiven och
bedragen av alla sina män.

Till TV-teaterns uppgifter hörde också att producera musikdra-
matik och baletter och den kunde under sina första år dra nytta av
det uppsving operan fick i radion under 1950-talet. Samsändningar-
na var flera och några av radions beställningsverk, däribland Sven-
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Erik Bäcks Tranfjädrarna, omarbetades för TV. Musikteater är nu en
ovanligt penningslukande konstform och utgjorde inte minst av
detta skäl en blygsam del av TV-teaterns produktioner. Mest upp-
märksammad blev nog Harry Martinsons rymdepos Aniara (1960),
en studioversion av Stockholmsoperans instudering som i Arne
Arnboms produktion sändes över Eurovisionsnätet. Ett första för-
sök med balett i TV gjordes redan 1955 och arten kom att under
1960-talet växa ut till en särpräglad TV-genre som en följd av insat-
ser från flera av samtidens ledande koreografer. Birgit Cullberg
hade börjat experimentera med balett i televisionen vid 1950-talets
mitt och svarade för en djärv lösning på problemet att finna en för
mediet lämplig form i Den elaka drottningen (1961), televisionens
första specialbeställda koreografiska verk. Uppsättningen saknade
dekor och byggde på en raffinerad teknisk enkelhet där hela det
sceniska skeendet återgavs med en enda statisk kamera och där alla
växlingar mellan helbilder och närbilder åstadkoms genom rörel-
ser i bildens djupled. Närbilderna var få, regin stram och enkel.
”Hemligheten är att komponera det hela i en triangel, där kameran
befinner sig vid triangels ena spets”, berättade koreografen i en in-
tervju, att utforma dansarnas rörelser med tanke på TV-rutans
form.157 Verket hedrades med utmärkelsen Prix Italia i den musik-

En av enkanalperiodens största
publiksuccéer var Strindbergs
Hemsöborna i Bengt Lagerkvists
regi. Här inspekterar båtsmannen
Rapp (Åke Fridell) det blivande
brudparet madam Flod (Sif Ruud)
och Carlsson (Allan Edwall).
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild
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dramatiska klassen och lade en grund för Cullbergs följande expe-
riment med för mediet anpassad danskonst.158

Balett var en prestigetung konstform, väl ägnad att höja televi-
sionens anseende som kulturförmedlare, men därför inte okontro-
versiell. Ivo Cramérs Bibliska bilder, som sändes på långfredagen
1961, fick en religiös opinion att protestera mot denna blasfemiska
koppling mellan dans och evangelium. Att sändningen av Ingmar
Bergmans Trämålning ett par år senare försköts från påskdagen, som
ursprungligen var planerat, till ett mindre känsligt datum, skall ses
mot denna bakgrund.159

Underhållning
Televisionen lärde sig mycket av radion, inte minst att tunga kultur-
program medförde prestigevinster men att underhållning var bätt-
re när man ville locka den breda publiken till sig. Underhållning
stod följaktligen på schemat i försöksårens TV-skola med resultat
som Club 100 (1955), en serie blandprogram med Simon Brehm som
sammanhållande gestalt.160 Underhållningens betydelse under-
ströks också tidigt av TV-ledningen. En av programpolitikens hu-
vudprinciper, förklarade Henrik Hahr 1958, är att ”tillgodose den
apparatköpande allmänhetens intresse för stimulerande och ange-
nämt programstoff ofta i både avspänningens och spänningens
tecken”.161 I konsekvens med dessa deklarationer upprättades tidigt
en underhållningsavdelning med Per-Martin Hamberg som själv-
skriven chef. Hamberg fick erfara att det var minst lika svårt att
göra god underhållning i TV som i radio, bara betydligt kostsam-
mare. TV-underhållningen skulle fungera som publikmagnet men
den retade lika ofta som den roade och framkallade regelbundet av

Motstående sida: Birgit Cullberg
repeterar hösten 1963 sin TV-balett
Kvinnan vid havet, inspirerad av
Henrik Ibsens drama Fruen fra
havet. Kari Sylwan dansade
huvudrollen.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild

Ivo Cramérs dansspel Bibliska bilder
med musik av Händel, Gluck och
Cherubini väckte anstöt hos en
kristen opinion när det sändes på
långfredagen 1961. Maria
gestaltades av Tyyne Talvo och
Josef av Jackie Söderman.
foto: SVT Bild
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kvällspressen understödda tittarstormar. Problemet var gemensamt
för de nordiska länderna och ledde till att Nordvisionssamarbetet
utvecklades snabbt på området. Under nära nog hela 1960-talet var
Nordvisionsprogram – schlagerkavalkader, artistshower och kome-
diserier – ett regelbundet återkommande inslag i televisionens lör-
dagsunderhållning.

Mycket blev som i radio, fast med bild. Karuselltraditionen lev-
de vidare i det nya mediet med lekar, artistuppträdanden och Len-
nart Hyland som entusiastisk programledare. Redan 1954 demon-
strerade han sina TV-talanger och drog längre fram det tunga lasset
i bl.a. Stora famnen (1958), Ett skepp kommer lastat (1959) och Karusellen,
som samsändes i radio och TV. Han gjorde ännu större lycka som
samtalspartner och programvärd i Hylands hörna, en USA-inspire-
rad ”talk-show” som startade i radio 1961, flyttades över till TV föl-
jande år och där blev en av decenniets stora publiksuccéer. Innehål-
let var blandat, lättsam underhållning varvades med seriösa samtal,
professionella artister med förhoppningsfulla amatörer, kändisar
med profiler ur folkdjupen. Hos Hyland fanns en nyfikenhet på och
en öppenhet för fenomen som annars hade det svårt att ta sig fram i
televisionens offentlighet. Carl Fredrik Reuterswärd och Öyvind
Fahlström fick under programseriens tidiga skede presentera feno-
menet happening och 1964 arrangerade Hyland en specialhörna på
temat andlig sång med Artur Erikson och Anna-Lisa Öst, mer känd
som Lapp-Lisa, i huvudrollerna. Att öppenheten hade sina gränser
blev dock uppenbart annandag jul 1966, då Per Oscarsson deltog i

Många av radions programmakare
sökte sig över till det nya
bildmediet. Per-Martin Hamberg
utsågs till programchef 1955, hörde
1960–62 till underhållnings-
avdelningen och var 1965–69 chef
för Aktuellt.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild

I Hylands hörna 1962 försökte
Öyvind Fahlström (sittande till
höger) förklara vad en happening
är för en undrande programledare.
Carl Fredrik Reuterswärd vänder
baksidan till och ser efter om
Gubben i lådan är hemma.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild
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en demaskeringslek (kallad Vackra mask) och klädde av sig in på
bara kroppen. Oscarssons sexualupplysningsmonolog fick pro-
gramledaren att stelna av fasa, tittarna att rasa och sände chockvå-
gor genom företaget. Incidenten tycks ha gjort Hyland försiktigare
och gett Hörnan en mer slätkammad och familjevänlig framtoning
under 1960-talets senare del.

Till en annan genre hörde Söndagsbilagan (1960–62), värd att
uppmärksamma inte minst för att den pekar fram mot följande pe-
rioders frekventa blandmagasin, kaféer och soffprogram. Den er-

Delar av redaktionen för
Söndagsbilagan 1961. Åke Söderqvist
talar i telefon, Jan Gabrielsson
grubblar, Ulla-Bella Fridh har
något att säga och i hörnet
konfererar Hans Alfredson med en
okänd person.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild

Bröderna Carlsson, seriefigurer i
Söndagsbilagan. Pappa Carlsson
(Gösta Knutsson) sittande i
högsätet undrar oroligt vad hans
söner (Leif Asp, Jan Gabrielsson
och Svenerik Perzon) skall hitta på
härnäst.
Foto: SVT Bild
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bjöd filmade reportage från olika delar av landet, artistuppträdan-
de, knep och knåp med Gösta Knutsson, gav ironiska speglingar av
aktuella händelser och var först med att lansera en TV-specifik och
livskraftig lustifikation som Dolda kameran. Håkan Ersgård gjorde
många minnesvärda insatser i detta sammanhang, inte minst som
tjuvätande konditorikund och som ”talande brevlåda”. I Söndagsbi-
lagan fanns också Bröderna Carlsson, en något tungfotad parodi på
den då aktuella westernserien Bröderna Cartwright. Att TV-humorn
i hög grad levt, och fortfarande lever, på att förvrida och förvränga
andra TV-program kan knappast undgått någon TV-tittare. Också
där går televisionen i radions fotspår.

En annan från radion utgående traditionslinje var frågesporter-
na som gick in i TV-åldern under rubriker som Vem är vem? (1958),
Gissa mitt jobb (1958), Förlåt att jag frågar (1959), Min Hemlighet, Tre om
en tolva, Landskapsleken m.fl. Flertalet frågelekar kom och försvann
men några höll sig kvar på repertoaren. I Musikfrågan  visade sig
programledare Sten Broman äga sällsam dragningskraft och för-
måga att höja publiksiffrorna till förbluffande nivåer. Områdets
storsatsningen var dock Kvitt eller dubbelt, även kallad 10 000-kro-
norsfrågan, som med början 1957 utgjorde lördagskvällens huvudat-
traktion. Som så många andra hämtades programidén från USA, där

10 000-kronorsfrågan, en
allvarstyngd tävlingslek. 1959
tenterades Karin Andersson i
ämnet balett av docenten och
programledaren Nils Erik
Bæhrendtz.
foto: Roland Andersson/

SVT Bild
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”quiz show” var en stor och etablerad genre med The $64, 000 ques-
tion (1955–58) som mest kända exempel. Kvitt eller dubbelt var en all-
varsam lek där programledaren Nils Erik Bæhrendtz och domaren
Mats Rehnberg, båda med akademiska titlar, garanterade kunskaps-
tyngden. Arrangemanget med ljudisolerade glasburar, där de täv-
lande svettades över sina frågor samtidigt som ödesmättad musik
dånade ur högtalarna, skapade en spänning som låg långt ifrån den
glättiga stämningen i Hambergs frågelekar och kunde erinra om
pressande universitetstentamina. Likafullt fick programmet klä
skott för att profanera heliga bildningsvärden. Det vetande som
premierades i Kvitt eller dubbelt var enligt kritikerna inget verkligt
vetande, testen ingen verklig test utan bara show och skådespel för
folket.

Kunskapsshowens dramaturgi, där amatörvetarna ställdes mot
de universitetslärda, folkets företrädare mot vetenskapens etablisse-
mang, hade dock sin dragningskraft och visade televisionens för-
måga att skapa sina egna hjältar. Många personligheter steg fram ur
folkdjupen: historiekännaren och handelsresanden Kjell Boman,
Eric ”Uncas” Englund, expert på Nordamerikas indianer, ”Lill-På-
ven” Håkan Josephson m.fl. På ett tidigt stadium i tävlingen gjorde
frågekonstruktörerna ett misstag som i efterhand framstår som ett
genialt regigrepp och i alla händelser stegrade intresset för pro-
grammet. Ulf ”Hajen” Hannerz, en brådmogen fjortonåring som på
egen hand lärt sig det mesta om akvariefiskar, underkändes på en
kryptiskt formulerad fråga om fiskar med och utan ögonlock. Yng-
lingen stod dock på sig, mobiliserade expertis och fick tävlingsled-
ning att slå till reträtt. Hannerz fick fortsätta och kunde omsider
kvittera ut sina tiotusen kronor. Slamkryparen, en för de allra flesta
okänd fiskart, blev därmed ett begrepp och infogades i ordböckerna
som synonym till ”felaktigt formulerad fråga”. Kvitt eller dubbelt
lockade publik och programformen har i ursprunglig eller lätt mo-
difierad form dykt upp vid ett flertal tillfällen längre fram i histori-
en. Den senaste upplagan från 1986, med beteckningen 48 000-kro-
norsfrågan, vittnar både om bestående dragningskraft, om penning-
värdets förändring under knappt trettio år och kanske också om
brist på fräscha programidéer.

Personligheter, revyer och shower
Av radion hade televisionen också lärt sig de stora personligheter-
nas dragningskraft och arrangerade under sina första år en rad
hemma hos-program och värdkvällar med tidens kändisar. En an-
nan och än mer livskraftig linje, också den bekant från radion, ut-
gick från folkparkernas och sommarestradernas underhållnings-
traditioner och tog första gången form i Sydvästen, sänd från Göta-
platsen i Göteborg (1959). Den har följts av otaliga allsångsaftnar

En ståndaktig lintott som fick TV-
ledning och lärdomsetablissemang
att backa, Ulf ”Hajen” Hannerz
blev 1957 10 000 kronor rikare.
foto: Ulf Stråhle/SVT Bild
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och sommarkaféer och lett fram till folkkära långkörare som Carl
Anton i Vita Bergen och Lars Berghagens Skansenkvällar. Där fanns
plats för folkliga och hemvävda underhållningsformer, vilka an-
nars hade sina viktigaste fora i Harry Brandelius’ Storstugan (1958–
61) och Malmöproducerade Bialitt (1961–62), med Lasse Holmqvist
som gemytlig och äktskånsk värdshusvärd. Folkligheten firade yt-
terligare triumfer i serien Jubel i busken med Sonya Hedenbratt och
Sten-Åke Cederhök som sammanhållande gestalter.

Show-programmen, uppbyggda kring för tillfället lysande stjär-
nor, hade en storhetstid under 1960-talet och vittnar om viss inspi-
ration från radion men kanske mer från den visuellt utvecklade

Eartha Kitt sjöng C’est ci bon i den
bildmedvetne Åke Falcks Kaskad
(1962), belönad med en Guldros i
Montreux.
foto: SVT Bild

Skånskt gemyt utanför värdshuset
Bialitt 1961 med värden Lasse
Holmqvist i dörröppningen.
foto: SVT Bild
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Dansare ger liv åt hällristningar i
Hans Lagerkvists Electronics, med
underrubriken Dansmönster i
folkton (1963) till musik av Jan
Johansson, Bengt Hambræus, 
Sven-Erik Bäck och Edvard Grieg.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild

sång- och dansfilmen. Genrens mest uppmärksammade företrädare
var Åke Falck som med sina omsorgsfullt utarbetade bildkomposi-
tioner och avancerade kamerarörelser gav en aning om vad begrep-
pet ”TV-mässighet” kunde betyda.162 Falck ogillade bruket av televi-
sionen som ett slags osjälvständig ”bildradio”, vände sig mot medi-
ets fixering vid det talade ordet och dess oförmåga att utnyttja hela
sin kommunikativa förmåga. För Falck var TV först och främst ett
bildmedium, besläktat med men ändå något annat än filmen. Mäs-
tarprovet Kaskad (1962), med Eartha Kitt som lysande centralpunkt
gav syn för sägen och låg rätt i tiden. Dess visuella prakt och ironis-
ka lekfullhet belönades med en Guldros vid den internationella

Carl Anton i Vita Bergen,
sommarunderhållning med
traditioner. Två av gästerna 1986
hette Monica Nielsen och Ulla
Lund.
foto: Lars Wiklund/SVT Bild
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TV-festivalen i Montreux. Studioshowen i denna konstfulla variant
odlades med framgång också av Hans Lagerkvist. Hans experimen-
tellt bildberättade Electronics: Dansmönster i folkton (1963) förtjänar
uppmärksamhet för sin förmåga att utnyttja elektronkamerans
unika egenskaper och därmed vidga mediets uttrycksregister. Med
bistånd av en grupp dansare skapade Lagerkvist en ny och märklig
expressiv TV-grafik, där hällristningar väcktes till skenbart liv och
slog en bro mellan forntid och nutid.

En annan form av musikshow, nära besläktad med radions list-
program och liksom de synnerligen publikdragande, gick inled-
ningsvis under beteckningen Svensk sångfestival men blev mer känd
under namn som Schlagerfestivalen, Melodifestivalen eller Eurovi-
sionsschlagern. Dess historia började vid mitten av 1950-talet, då den
europeiska samarbetsorganisationen EBU (European Broadcasting
Union) ville använda det europeiska länksystemet till något mer än
sport- och evenemangssändningar. En mindre schlagerfestival, upp-
backad av Italiens och Frankrikes skivindustrier, erbjöd en start-
punkt och växte snart ut till ett grandiost spektakel med beteck-
ningen Eurovision Song Contest. Inom denna ram arrangerade delta-
gande länder inhemska försökstävlingar och sände därefter vinnar-
na till årliga Europamästerskap.163 Sverige deltog första gången 1958
och representerades då av Alice Babs som iklädd Leksandsdräkt
sjöng Åke Gerhards Lilla stjärna och för detta belönades med en
fjärdeplacering. Under de första åren låg tonvikten på nationellt
särpräglad musik men den fick snart ge plats för mer konforma ar-
ter med större möjligheter att skapa internationella skivsuccéer.
Programformen har utsatts för åtskillig kritik, många gånger för-
ändrats i sin uppläggning men fortsatt att dra storpublik. Eftersom
Sverige segrat vid fyra tillfällen – 1974 med Abba och Waterloo, 1984
med Herreys Diggi-loo diggi-ley, 1991 med Carolas Fångad av en
stormvind och 1999 med Charlotte Nilssons Tusen och en natt – har
SR/SVT vid lika många tillfällen fått agera värd för detta kostsam-
ma superspektakel. Protesterna har också lett till att Sverige vid
lika många tillfällen avstått från deltagande.

Radion satsade tidvis stort på revyer och TV lockade snart med
samma varor, egenproducerade eller överförda från huvudstadens
underhållningsscener. Flera av Povel Ramels Knäppupp-föreställ-
ningar kom tittarna till del och i en av dem, Semestersångarna (1962),
fanns Hans Alfredson i ensemblen. Tillsammans med Tage Da-
nielsson gjorde denne munvige skåning sin första större TV-insats
med trilogin Monopolets blandning (1961–62) och återkom, tillsam-
mans med bl.a. Hatte Furuhagen och Carl-Gustaf Lindstedt, i
Svenska öden (1963), en serie TV-porträtt av stora kulturpersonlighe-
ter och en stillsam drift med en av televisionens mest framträdande
genrer. AB Svenska Ord svarade under en följd av år för sommarre-
vyer på Gröna Lund och omformade flertalet av dessa till TV-for-

Onsdagskvällens TV-program
var genomgående intressanta
och bra som underhållning och
reportage betraktade, men de var
som vanligt inte bildmässiga. När
ska TV lära sig förstå att det inte
går att bara visa folk och saker i
rutan, utan att tänka på bildmäs-
sigheten? TV är ju ett bildmedium.
Är ett program inte bildmässigt,
så är det inte heller TV-mässigt.
Man saknar hela tiden denna
bildmässighet och TV-mässighet.
Jag vet inte vad jag menar, men
fram för det bild- och TV-mässiga!

Ur Tage Danielssons Bok, 1965

TV-recension
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mat. Med Konstgjorda Pompe, 1963 års sommarrevy som TV-sändes
nyårsaftonen samma år, lades grunden till en lång tradition som
gjort Hasse & Tage till landets kanske mest uppskattade TV-under-
hållare.

Av egenproducerade underhållningsserier väckte ingen så
många reaktioner som”Skäggen”-programmen under senhösten
1963, med kulturmagasinsliknande rubriker som Fasad, Segment,
Modul och Relief. Beteckningarna pekade också mot programföreta-
gets inre liv, det som framlevdes bakom Radiohusets imponerande
glasfasad och möjligen inte i alla avseenden utmärktes av rationali-
tet och effektivitet. Serien är ännu ett uttryck för etermediernas lust
att vända sig inåt och göra parodiska speglingar av befintliga pro-
gramformer. Ramen var i detta fall ett sammanträdesrum, där Åke
Söderqvist satt ordförande och kring sig hade herrarna Yngve
Gamlin, Edvard Matz, Beppe Wolgers, Jan-Öjvind Swahn och Lasse
O’Månsson. Gunnel Broström fick ensam representera det täcka
könet. I programmen diskuterar sällskapet diverse programidéer,
avfärdar tveksamma förslag med en rapning och ”spolar” de riktigt
misslyckade. Ordet blev i detta fall kött: Ordföranden drog i ett

Monica Zetterlund – enligt Tage
Danielsson ”ett lingonris som satts
i cocktailglas/ en blond negress
från Värmlands huldraskogar” –
sjunger om rymdhunden Laika i
Hasse & Tage-revyn Gröna Hund
1962.
foto: Ulf Stråhle/SVT Bild
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snöre och församlingen kunde höra ett bekräftande brus från stu-
diotoaletten. Mediesatiren har drag av sjuk humor, O’Månssons
specialitet, men gav också plats för ett studentikost spexande med
vidsträckta resor i tid och rum. En av dess reportageskrönor gjorde
anspråk på att berätta sanningen om slaget vid Lützen 1632 och vi-
sar hur Lejonet från Norden går vilse i dimman och drunknar i en
kokvagn. En annan handlar om en TV-missbrukare som räddas av
den nystartade hjälporganisationen TV-länkarna, återförenas med
sin familj och för all framtid håller sig till radio. En tredje kastar
nytt ljus över den till synes oändliga historien om Ingmar Berg-
mans olyckliga barndom. Med många andra ystra skämt, däribland
en svensk version av Kinsey-rapporten och Stenhammars Sverige,
Sverige i ragtime-version, satte ”Skäggen” sin publik på hårda prov
och undersökte var den goda smakens gränser gick för tillfället. De
fick många insändarskribenter att vässa sina pennor och drabbades
i ett program också handgripligen av en tittarstorm, dvs. en uppre-
tad folkhop som intog sammanträdesrummet och kastade pajer
omkring sig. Att serien blev kortlivad berodde dock knappast på
yttre eller inre påtryckningar. Teaterförbundets blockad 1963–64
tvingade det ena skägget efter det andra ut i kulisserna.

Satir och mediekritik hörde till grundelementen också i Ulf
Thoréns programserier, främst Hänt i veckan (1962–63) och Hvar
fjortonde dag (1965–72), vilka onekligen hör till den tidiga televisio-
nens mest egenartade och underfundiga skapelser.164 Thorén hade
börjat som reporter på Aktuellt och ägnade därefter stor kraft åt att
med sin skrattspegel undersöka nyhetsrapporteringens konventio-
ner och illustrera dess begränsningar. I gycklet deltog då och då sto-
rebror Arne, TV:s högst betalda utlandsreporter som normalt

Ur telefonjourens rap-
port 3.11.1963, kvällen
då det  första ”Skägg-
programmet” sändes:

”103 tittare ringde och var ilskna
och upprörda över detta
program, som samtliga ansåg
vara det värsta de någonsin sett i
TV. Följande kommentarer
fälldes bl.a.: Hur kan ni driva
med svenska folket så grovt! Tror
ni att vi är idioter eller vill ni att
vi skall bli det! Hur kan ni låta
de medverkande använda ett så
ovårdat språk som HÅLL
KÄFTEN och TASKIGT? […]
Dessa otäcka skäggiga karlar som
syns i rutan kan skrämma fler än
barnen! Vi förstår ingenting, vad
är meningen! Ni behöver inte
visa hur dåliga program ni kan
göra, det vet vi förut! Skanda-
löst! Oförskämt! Osmakligt!
Upprörande! Snälla TV, bevara
oss från dylika program i
fortsättningen, låt oss slippa
detta lidande.”

De beryktade Skäggen kunde mer
än prata, rapa och spola. I detta
husband av 1963 års modell ser man
från vänster Åke Söderqvist,
Edvard Matz, Beppe Wolgers,
Yngve Gamlin, Lasse O’Månsson
och Jan-Öjvind Swahn.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild
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smattrade fram världsnyheter från USA. En intervju med Tomtens
bror, alltid i skuggan av den riktige Tomten, kopplades ihop med ett
reportage om jultomtarnas situation i New York och det var sedan
tittarnas sak att avgöra vem av bröderna som var den störste tom-
ten. En viktig del av programmets underhållningsvärde låg i Tho-
réns sätt att leka med bild och ljud, att skapa följetonger av över-
blivna eller aldrig använda reportagebilder vilka gärna kombinera-
des med musik av oväntat slag. Hos Den förträfflige herr Thorén tå-
gade Karl XI:s drabanter in i riksdagens plenisal till tonerna av
”Lycklige Henriks polka”. Hans ständigt återkommande rävar på
Riddarholmsfjärdens is beledsagades inte av ”Räven raskar över
isen” utan ”Upp på källarbacken”. För ett annat ständigt omklippt
inslag svarade den norske komikern Arve Opsahl som i flottistuni-
form redovisade sina erfarenheter av flickorna i Lissabon. Som un-
derhållare var Ulf Thorén mer ”TV-mässig” än de flesta. Han ifråga-
satte ständigt mediets berättarformer och genremönster och bedrev
en stundom något kryptisk form av mediekritik där tittarna för-
väntades svara för en god del av tolkningsarbetet. Thorén tog aldrig
någon pekpinne i sin hand men odlade med mästerskap en under-
fundig och mångbottnad humor.

På väg mot framtiden
Mycket hände alltså under televisionens första epok, den som bör-
jade på 1950-talet och upphörde 1969, då enkanalperioden och TV0
gav plats för TV1 och TV2. Även om televisionen, liksom radion
drygt ett kvartssekel tidigare, inledningsvis möttes av misstro och
stämplades som folkfördummare och kulturförstörare, liknar me-

Mosevisionen utsatte Sveriges
Television för hård konkurrens. I
denna scen från Helmers konditori
tar husbandet Helmer Bryd’s
Eminent Five Quartet (främre raden:
Gunnar Svensson, Sten Carlberg
och Herbert Welander; bakom:
Folke Eng och Folke Erbo) regi av
Tage Danielsson.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild

Den förträfflige herr Ulf Thorén
(1965) hade några rävar bakom örat
och ytterligare några på
Riddarfjärdens is.
foto: Ulf Stråhle/SVT Bild
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diets uppmarsch ett triumftåg. Etableringen gick snabbt och expan-
sionstakten var hög. Sändningstiden under det första reguljära
verksamhetsåret 1956–57 uppgick till drygt 800 timmar och hade i
det närmaste tredubblats ett decennium senare.165 Antalet TV-inne-
havare passerade 2 miljoner-strecket vid 1960-talets början medan
radions licenskurva samtidigt planade ut och föll tillbaka. Televi-
sionen dominerade mediescenen och ägnades en tidvis närmast
hysterisk uppmärksamhet av både allmänhet och dagspress. Den
övertog radions plats som hemmens husaltare och blev en självklar
referenspunkt i den estetiska och politiska debatten. Med televisio-
nen skapades ett nytt enhetligt medierum dit den stora publiken
sökte sig och där man fann samtalsämnen för fikapauser och tvätt-
stugesamvaro. Utbudet växte i bredd vilket skapade konkurrens om
attraktiva sändningstider och tilltagande trängsel i tablåerna. Där-
med är inte sagt att repertoarens grundmönster förändrades i någon
avgörande utsträckning. Av de rubriker som användes i 1958 års pro-
gramkalender var de flesta fullt brukbara tio år senare. TV var tea-
ter, opera och balett. Den var långfilm, kortfilm och dokumentär-
film, shower och revyer samt givetvis också en del annat som faller
utanför denna översikt. Avdelningen Kulturhistoriska program
som krävde visst utrymme i 1950-talets programkalendrar saknas i
senare och vittnar därmed om att den nyväckta folkbildarandan
blev kortlivad och att de historiska tillbakablickarna fick ge plats
för samtidens angelägenheter och problem. På gott och ont drogs te-
levisionen med i 1960-talets engagemangsvåg.
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Kanalklyvning
och kulturkrockar

Televisionen kom sent till Sverige men blev alltså snabbt den nya
kyrkan mitt i byn. I sina memoarer erinrar sig Olof Rydbeck att
han ibland tyckte att ”Sverige var för litet för tv”. Så länge det en-
dast fanns en kanal, skriver han, ”matades alla svenskar med sam-
ma intryck från bildskärmen, vilket uppenbarligen inte var hälso-
samt. Jag var därför en ivrig förespråkare för att ett andra tv-pro-
gram skulle införas.”1 Många delade Rydbecks uppfattning och häv-
dade att en andra kanal skulle öka valfrihet och mångfald, låta flera
röster höras i debatten och bättre tillgodose minoriteternas pro-
gramönskemål.2 Den skulle ge mediet vidgade möjligheter att spela
en framträdande roll i landets kulturliv och, som det heter i en ut-
redning från 1965, att förmedla ”kulturella och konstnärliga värden
direkt till hemmen”.3

Beslutet att starta en andra TV-kanal drevs igenom relativt
snabbt och utan stora kontroverser. Mer problematisk var då frågan
om hur den nya televisionen skulle organiseras. SR önskade sam-
ordning och gemensam styrning, statsmakterna ville ha ”inre kon-
kurrens” och ”stimulerande tävlan”.4 Enligt det senare förslaget
skulle kanalerna utforma sina egna programprofiler och det samla-
de utbudet präglas av en kontrast- eller växlingsprincip där lätt
stod mot tungt, fakta mot fiktion, idrott mot förkunnelse, artist-
shower mot samhällsreportage osv. Ett nytt administrativt organ
skulle koordinera programverksamheten och se till att kanalkrock-
ar undveks.5 Statsmakterna drev igenom sin vilja och senhösten
1969 togs språnget in i tvåkanalsystemet.6 Meningen var att de båda
kanalerna skulle tävla på lika villkor men TV2 befann sig de facto i
underläge eftersom den av tekniska skäl nådde mindre än hälften
av publiken vid sändningsstarten. Först under verksamhetsåret
1972/73 var de båda kanalerna någorlunda jämbördiga med avseen-
de på sändningstid och ekonomiska resurser.7

Kanalerna organiserade sig på olika sätt. TV1, med Håkan
Unsgaard som programdirektör, satsade på en modell av omtvistat
värde där produktionsansvaret fördelades på en rad mer eller mind-
re tillfälliga projektgrupper. Nackdelarna blev snart påtagliga och
ledde 1973 till upprättande av redaktioner för Samhälle, Kultur,
Nöje, Natur och vetenskap, Teater, Barn, Musik samt för nyhetspro-
grammet Aktuellt.8 TV2, med Örjan Wallqvist som högste chef, strä-
vade efter att skapa en öppen och demokratisk organisation med

1969 fick televisionen två kanaler.
Ettans ledare blev Håkan Unsgaard
som arbetat på olika poster inom
företaget sedan 1940-talet och bl.a.
varit med om att utveckla
distriktsverksamheten. Han var
erfaren och respekterad och mer
eller mindre självskriven som en av
de nya TV-cheferna.
foto: SVT/Bild
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stort medinflytande och långt utvecklad beslutsdemokrati.9 Kana-
lens anställda samlades regelbundet till stormöten och alla pro-
gramförslag granskades i av medarbetarna valda beredningsgrup-
per.

Båda kanalledningarna producerade utförliga programpolitiska
deklarationer, alla genomsyrade av en bergfast tro på mediets möj-
ligheter att driva samhällsutvecklingen framåt och berika den en-
skilda människans liv.10 Kulturen skulle blomma både i Ettan och
Tvåan och man kan notera att båda kanalcheferna pekade på den
samtida, aktualitetsinriktade och samhällsdebatterande teatern
som föredöme och inspirationskälla. Ettans programförklaring,
med nyckelord som allsidighet, representativitet och väsentlighet, var
annars inte chockerande djärv och det var knappast heller kanalens
programverksamhet. På flera sätt framstod TV1 som en förvaltare
av traditionerna från TV0-tiden, som kanalen där den ”gamla tele-
visionen” fortsatte att verka i klyvnadens tid. Att programdirektö-
ren Håkan Unsgaard var gammal i gården och att han till sitt fögde-
ri knöt rutinerade programmakare som Lennart Hyland, Lasse
Holmqvist, Åke Falck m.fl. förstärkte intrycket av kontinuitet.
Unsgaard tog ansvar för kulturarvet och traditionerna och satsade
en inte oväsentlig del av kanalens resurser på ett ambitiöst och föga
trendkänsligt kulturutbud.

Om TV1 var bred och traditionsmedveten men kanske också en
smula slätkammad, så tonade TV2 fram som den ”alternativa” ka-
nalen, med en såväl folklig som intellektuell och ungdomlig ima-
ge.11 Kanalchefen Wallqvist lovade uppbrott och nytänkande och
kring honom fylkades producenter med heta viljor och starkt enga-
gemang. Att vara med om TV2:s tillkomst var en omvälvande upp-
levelse, skriver en av dem i sina memoarer. ”Alla inblandade, hög
som låg, var besjälade av tanken att bygga upp något helt nytt, skapa
en ny organisation och formulera en policy som plattform för nya,
spännande programformer. Entusiasmen var inte stor, den var
enorm.”12

Wallqvist försökte beskriva TV2:s avsikter med nyckelord som
begriplighet, identifikation och mångfald. Programmen skulle med
andra ord utformas med hänsyn till publikens förkunskaper och
stor omsorg ägnas uttrycks- och presentationsformerna. De skulle
ge möjlighet till igenkännande och, som det heter, ”syssla med för
många människor väsentliga problem”. Från början var Tvåans
programverksamhet delad i två huvudområden, Fakta och Fiktion,
där den förra svarade för nyheter, reportage, dokumentärfilm m.m.
och den senare för barn-, underhållnings-, teater- och musikpro-
gram. Inom de båda huvudområdena fanns både tillfälliga projekt-
grupper och några fasta redaktioner. Wallqvist pekade ut ett antal
prioriterade områden, bland vilka aktualitetsprogrammen stod i
främsta rummet. Med nyhetsmagasin, reportage och dokumentärer

TV2-chefen Örjan Wallqvist var
ett mer överraskande val eftersom
han saknade erfarenhet från radio
och TV. Wallqvist hade däremot
arbetat som journalist i många år
på tidningar som Arbetaren,
Morgon-Tidningen och
Stockholms-Tidningen. 1966–69 var
han chefredaktör för konsument-
kooperationens veckotidning Vi.
foto: SVT Bild
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skulle TV2 fullgöra sitt samhällskritiska uppdrag. En annan gyn-
nad sektor var barnprogrammen, avsedda att ge unga tittare med
skiftande social bakgrund gemensamma intellektuella och känslo-
mässiga upplevelser. Tvåan byggde upp en stark Barnredaktion
med Ingrid Edström som chef och bedrev en nyskapande program-
verksamhet som inspirerades av 1970-talets framvällande barnkul-
turvåg och snart också blev en viktig del av densamma. Ytterligare
ett profilområde var teatern, av Wallqvist utpekad som den just nu
”mest expansiva och idérika konstarten i Sverige”. TV2-teatern, un-
der Lars Löfgren, satsade stort på nyskriven svensk dramatik och
bedrev en samhällskritisk verksamhet som inte stod Faktaredak-
tionens långt efter. Ett mer överraskande grepp var att Wallqvist,
trots högljudda protester inom de egna leden, knöt den ansedda
Cullbergbaletten till sin kanal. Danskonst av detta slag var ”finkul-
tur” och till denna företeelse hade Tvåan ett något ansträngt förhål-
lande. En av kanalens mest frifräsiga radikaler föreslog vid ett myt-
omspunnet stormöte i Uppsala på våren 1969 att dansarna kunde
användas som plankbärare och gav därmed uttryck för en del av ti-
dens och TV2:s anda. Att även nöjesprogrammen hörde till de av
Wallqvist prioriterade områdena märktes mindre under kanalens
första år.

Verksamhetsfälten stakades ut och redaktionerna formerades.
Samtidigt bör man notera 1970-talstelevisionens vilja att överskrida
gränser och skapa nya programformer. Särskilt Tvåan bröt ned
ännu bestående brottstycken av muren mellan kultur och samhälle
och lät fakta och fiktion komplettera varandra. Listan över samver-
kansprojekt kunde göras lång och några skall nämnas i det följande.
Ett talade exempel kan hämtas från våren 1974 då TV2-teaterns Nio
samveten, en pjäs om de svartas situation i USA, sändes i anslutning
till Faktaredaktionens dokumentärfilm Harlem – röster, ansikten. In-
tegrationssträvandena stimulerade kulturbegreppets fortsatta till-
växt. Kulturprogram kunde handla om allt från spetsknyppling till
trafikpolitik. Möjligheterna tycktes obegränsade.

Från kulturfaktor till kulturfara
Omvärldens förväntningar på den nya och fördubblade televisio-
nen var stora men paradoxalt nog hann verksamheten knappt få
styrfart innan statsmakterna slog till bromsarna. De hade visat stor
generositet i samband med kanalklyvningen och inte heller sparat
på pengarna då färg-TV infördes våren 1970.13 När Olof Rydbeck
lämnade chefskapet för SR och efterträddes av förre TCO-ordfö-
randen Otto Nordenskiöld förändrades klimatet. En av Norden-
skiölds första ämbetsåtgärder var att tillsätta den beryktade Över-
synsutredning som skulle granska företagets organisation och hålla
tillbaka kostnadsökningarna. De besparings- och rationaliserings-

Ur protokoll från sam-
manträde med Arbets-
gruppen för TV2:s inköps-
policy 22.1 och 5.2.1969

”Vi är […] av den meningen att
vi bör bryta en gängse starkt
kommersialiserad slentrianim-
port från etablerade TV-bolag
av mastodontiska underhåll-
ningsserier, ideologiskt tvivelak-
tiga westerns och deckare etc.
Utan att ge avkall på kvalitets-
krav och underhållningsvärde
(i vidaste mening) vill vi bjuda
på ett radikalt alternativ och
servera material för ett engage-
rat TV-tittande. Också andra
kvaliteter än de professionellt
estetiska bör därvidlag beaktas
och den europeiska-nordameri-
kanska etnocentriciteten brytas.
Liksom vi hittills visat western
skall vi t.ex. kunna visa film
från befrielsekriget på Kuba.”

Ur protokoll fört vid
musik- och balett-
gruppens möte
(TV2) 17.2.1969

”Enighet rådde att populär-
musiken som den nu är, är en
alltför kraftig indoktrinering,
på grund av sitt massiva
utbud i både radio och TV, av
människors musiktyckande åt
fel håll. En press åt andra
hållet ansågs önskvärd.”
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åtgärder som utredningen föreslog och styrelsen drev igenom fick
kännbara konsekvenser både för radions och televisionens pro-
gramverksamhet. Statsverkspropositionen 1974 skar bort stora delar
av SR-ledningens äskande och från denna tid var ekonomin ett nära
nog kroniskt problem. Att tolka statsmakternas åtgärder som en be-
straffning för ohörsamhet och självsvåld låg nära till hands. Dagens
Nyheters kulturredaktör Lars-Olof Franzén var en bland många
som såg politiska motiv bakom åtstramningspolitiken. Det ekono-
miska och politiska etablissemanget vill av etermedierna ha en
verklighetsbeskrivning som speglar dess intressen, menade Fran-
zén, och det finns

en utbredd misstanke om att begränsningen av Sveriges Radios re-
surser kommit politiskt lägligt. Man är sedan länge van vid att
kontroversiella medarbetare eller programtyper administreras
bort och finner det naturligt att se översynsutredningen som det
repressiva instrumentet för den kritik som under de senaste åren,
tidvis i kampanjform, förts mot Sveriges Radios självständighet av
företrädare för politiska partier, organisationer och näringsliv.14

Franzéns inlägg ingick i en större artikelserie under den ominö-
sa samlingsrubriken TV tappar taget, en formulering som visar att
mediets och programföretagets image höll på att förändras. Under
1970-talets första hälft tilltog snålblåsten kring SR, som också för-
svagades av interna misstämningar och motsättningar. Den förtro-
endeklyfta som spruckit upp under 1960-talets sista år vidgades och
anmälningarna till Radionämnden fortsatte att flöda. Värre var att
också antalet kritiserade och fällda program ökade, vilket kunde
tolkas som att yttrandefriheten höll på att kringskäras.15 Många av
tidens stora strider gällde just frågan om vad som fick och inte fick
sägas i TV. Luften surrade av rykten om radikala producenter som
fått sina programförslag underkända av räddhågade och anpassliga
chefer. Företagsledningen hänvisade till politiskt beslutade resurs-
begränsningar och medgav tämligen oförbehållsamt att de gick ut
över programkvaliteten. Under större delen av 1970-talet ökade an-
slagen långsammare än kostnaderna, heter det i en broschyr från
våren 1977. Bristerna har bara delvis kunnat kompenseras genom ra-
tionaliseringar och det ”har därför blivit nödvändigt att på olika
sätt sänka programstandarden”.16 Statsmakterna hade satt program-
företaget på svältkost och iakttog dess nedgång med armarna i kors.
Möjligen fanns där också ett småleende på läpparna.

Besparingarna påverkade programutbudet och skapade ett till-
tagande missnöje med televisionens och radions sätt att sköta sitt
kulturpolitiska uppdrag. Frågan fick, som vi sett i ett tidigare kapi-
tel, ökad tyngd genom att åtstramningen sammanföll med den stat-
liga kulturpolitikens stora reformperiod (jfr ovan s. 160). Företags-

Dramadokumentären tog form
som egen genre under 1970-talet
med Affären Enbom som ett
lyskraftigt exempel. Helge Skoog
spelade den föregivne storspionen
och hade Ingrid Dahlberg som
regissör.
foto: Lars Wiklund/SVT Bild
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ledningen accepterade tanken att målen för samhällets kulturpoli-
tik skulle gälla även för radion och televisionen men framhöll i ett
av sina remissvar, att utredarna undvikit frågan om företagets eko-
nomiska villkor och därmed dess möjligheter att leva upp till högt
ställda krav.17 SR sade sig ha viljan men sakna resurserna. Omvärl-
den hade svårt att nöja sig med denna förklaring.

Nedskärningarna försämrade självfallet de fristående kulturar-
betarnas försörjningsmöjligheter och återverkade på det inhemska
kulturlivets livskraft. Många opinionsbildare pekade på SR:s ställ-
ning som kulturområdets största arbetsgivare och framhöll att
medverkan av fristående yrkesutövare var av central betydelse för
programverksamhetens kvalitet, variation och förnyelse.18 SR-led-
ningen hade samma uppfattning. ”Medverkan av andra än anställda
är ett av företagets viktigaste medel att spela sin kulturpolitiska roll
och åstadkomma en vidsträckt yttrandefrihet i radio och tv”, heter
det i årsberättelsen 1975/76. Även om alla tycktes vara överens om
att företagets sändningsmonopol inte fick bli ett produktionsmo-
nopol, så gick ändå utvecklingen just i denna riktning. Den just an-
förda källan konstaterar att en tioprocentig minskning av externa
medverkande ägt rum sedan 1973.19

I vilken grad frilansarnas reträtt påverkade programutbudet är
svårt att avgöra men frågan, liksom den om föregivna eller faktiska
tendenser till förflackning, ”kommersialisering” och publikfrieri i
utbudet, fortfor att vara central i 1970-talets mediedebatt. Många
enskilda personer, fackliga organisationer och offentliga utredning-
ar såg med oro på etermediernas utveckling.20 Televisionens för-
summelser när det gällde att popularisera boken påtalades av Litte-

I en DN-artikel i maj 1972 vädjade tio TV-produ-
center om kulturarbetarnas stöd i kampen mot
programverksamhetens kommersialisering och
”den aktiva begränsningen av kritikrätten”. Upp-
maningen hörsammades och följdes av en appell,
undertecknad av ett stort antal kända namn. Det
heter där bl.a.:

Vi kräver att Sveriges Radio följer avtalet
med staten, enligt vilket Sveriges Radio
har skyldighet att ”i lämplig form upplysa
om nuets händelser och orientera om vik-
tigare kultur- och samhällsfrågor samt sti-
mulera till debatt kring sådana frågor”.

Kulturkritik

Vi kräver att Sveriges Radio inte låter sig
hindras av att sådana program kan vara
misshagliga för de makthavande i samhäl-
let – näringslivets toppar, fackförbundens
styrelser, myndigheter av olika slag. Man
måste, för att citera Olof Palme i riksdagen
1966, ”obönhörligen med en till lidelse
gränsande bestämdhet slå vakt om televi-
sionens rätt till öppen kritik mot samhälle
och myndigheter och mot privata ekono-
miska intressen”.
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raturutredningen (SOU 1974:5), som menade att företagets handlande
stred mot den paragraf i avtalet med staten som stadgade att pro-
grammen i skälig omfattning skulle tillgodose olika intressen ifrå-
ga om bl.a. teater, konst och litteratur.21 Svepande och tämligen lätt-
köpt kritik för kortsiktigt kommersiellt tänkande och bristande
kulturpolitiskt ansvar kom från utredningen Samhället och filmen
(SOU 1973:53). Besparingsprogrammen ägnades stor uppmärksam-
het också av Svenska Teaterförbundet, som mer än många andra or-
ganisationer kände av dess verkningar. I januari 1974 betecknade Te-
aterförbundet regeringens budgetförslag för Sveriges Radio som
”kulturpolitiskt hyckleri” och menade att kulturministern borde
placeras i skamstocken. Den mest näraliggande orsaken var dennes
försäkringar om att minskningen av Sveriges Radios budget inte
skulle leda till avskedanden av fast personal. Följaktligen, menade
Teaterförbundet,

måste besparingarna ske via de rörliga kostnaderna, dvs. i prakti-
ken på bekostnad av de fria kulturarbetarna – dansare, dramatiker,
filmare, författare, regissörer, skådespelare, sångare osv. För dem
betyder 15–20 miljoner i minskade programresurser hos Sveriges
Radio en drastisk försämring av utkomstmöjligheterna. Hårdast
drabbade av alla kategorier blir Teaterförbundets medlemmar.22

Teaterförbundet fortsatte att skjuta skarpt mot statsmakterna
och kritisera en mediepolitik som gick stick i stäv med den om-
skrutna kulturpolitiken. I ett öppet brev 1975 heter det att den svens-
ka televisionen är på väg att förflackas, trivialiseras och förvandlas
till ”en landsortsupplaga av den engelska och den amerikanska”.
Eftersom inga andra medier når en bredare publik än just radio och
TV, heter det vidare, har nedskärningspolitiken lett till en drastisk
försämring av de stora gruppernas kultursituation. Följande år till-
grep Teaterförbundet ännu en gång stridsåtgärder mot SR.23

Ordkonstens intresseorganisationer stod inte Teaterförbundet
efter i sin iver att påtala brister i kultur- och mediepolitiken.24 På
hösten 1979 valde en grupp inom Sveriges Författarförbund att till
Radionämnden anmäla företaget för brott mot avtalets nionde, ti-
onde och elfte paragrafer, vilka stadfäste företagets skyldighet att
stimulera debatten kring viktigare samhälls- och kulturfrågor,
främja konstnärlig och kulturell förnyelse, bevaka och granska
händelser på kulturlivets olika områden samt att i skälig omfatt-
ning tillgodose olika publikintressen.25 Båda kanalcheferna tillba-
kavisade anklagelserna som missriktade och osakliga och försäkra-
de att de med brio fullgjort sina kulturuppdrag. De programkatalo-
ger som underbyggde försvarstalen vittnar om stor vana att tänja
kulturbegreppet till dess bristningsgräns men imponerade inte på
Radionämndens ledamöter. I sitt beslut på våren 1980 konstaterade
de att det konstnärliga förnyelsearbetet var eftersatt och bevak-
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nings- och granskningsuppdraget otillfredsställande hanterat, sär-
skilt beträffande litteraturen. I inget fall ansågs dock bristerna vara
så allvarliga att avtalsbrott kunde anses föreligga. Radionämndens
påpekanden visade ändå att allt inte stod rätt till och att kritikerna
inte var ute i ogjort väder.

Tittarslalom
De ekonomiska nedskärningarna stäckte åtskilliga ambitioner och
många programmakares entusiasm torde ha falnat ytterligare när
det visade sig att TV-tittarna inte alls betedde sig som man tänkt sig.
Tvåkanalreformen skulle alltså öka valfrihet och mångfald, vidga
debatten och därmed stärka demokratin. Den outtalade förutsätt-
ningen var att publiken skulle ta del av alla de debattprogram och
avslöjande samhällsreportage som båda kanalerna tillhandahöll i
rikligt mått. Anmärkningsvärt nog visade sig tittarna vara mer in-
tresserade av underhållning, sport och långfilmer och lärde sig
snabbt att kryssa mellan kanalerna för att finna vad de sökte. Efter-
som den tid som den genomsnittlige medborgaren tillbringade
framför rutan endast ökade marginellt efter kanalklyvningen inne-
bar det att publiksiffrorna för vissa programformer – däribland
samhällsreportagen och dokumentärfilmerna – minskade i förhål-
lande till TV0-periodens. Det chockerande resultatet av många pu-

Att kritiken mot televisionens programpolitik på
kulturområdet också var stark inom företaget och
att optimismen från decenniets början i vissa led
förbytts i svartsyn några år senare framgår av en
intern skrivelse, daterad 12.10.1976, från en av Två-
ans ledande kulturproducenter, Tone Bengtsson:

Kultur i televisionen
I ett annat samhälle i en annan tid med en
annan televisionsadministration skulle te-
levisionen bilda en front mot den kom-
mersiella masskulturen och allt vad vi för-
knippar med den: ytlighet, cynism, fördo-
mar, dumhet…
I dag fungerar vårt medium som den mest
slagkraftiga distributionskanalen för den-
na kommersialism (deckarserier, schlager-
festivaler o.dyl. i all oändlighet). Det torfti-
ga s.k. ”kulturutbud” som existerar har en-

”Det är svart”

bart en alibistisk funktion. Det saknar
fullkomligt betydelse för den kulturella
nivån i landet (den sänks genom TV!), det
når få människor, det ändrar ingenting i
synen på verkligheten, vilket kultur avses
göra. Här finns inte ens den statliga kultur-
politikens blygsamma mål: att motverka
kommersialismens verkning. I strid med
avtalets anda (om ej dess bokstav) saknas
varje form av genomtänkt program på det-
ta område. Resursfördelningen avspeglar
föraktet och likgiltigheten för frågan. Vi är
få som orkar hålla på med programverk-
samhet av det här slaget, freelansproduk-
tioner avvisas, nyrekrytering är ju inte till
att tänka på.
Det är svart.
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blikundersökningar var alltså att det s.k. ”underhållningstittandet”
ökade. SR:s årsskrift 1974/75 konstaterar efterklokt att det kan före-
falla ”överraskande att dessa reaktioner [...] inte hade förutsetts:
problemet var obevekligt och oundvikligen inbyggt i systemet”.26

Reaktionerna blev inte mindre överraskande av att klarsynta
mediekommentatorer redan vid 1960-talets slut påtalat risken för
att ”majoriteten av publiken i två kontrasterande kanaler ständigt
kommer att välja det lätta programmet”.27 Dessa slavens ord på tri-
umfvagnen dränktes i den jubelkör som föregick tvåkanalsyste-
mets införande men nådde alltså omsider fram till företagets fram-
stegstroende producenter och programdirektörer. Resultaten var
svåra att svälja inte minst för de vänsterradikaler som ville se sig
själva som politiska väckarklockor men kom att framstå som ro-
pande röster i öknen. De skulle kunna beskrivas som ”icke-organis-
ka intellektuella”, för att bruka den politiska teoretikern Antonio
Gramscis begrepp, fulla av kunskaper, engagemang och god vilja
men ändå oförmögna att vinna ”folkets” öra. Resultaten ställde
också en del av den officiella mediepolitikens centrala doktriner i
en mindre gynnsam dager. Kanalklyvningen ökade programutbu-
dets mångfald och gav tittarna större valfrihet, konstaterar Ivar Ivre
i en klarsynt analys, men den ledde därför inte till att mediekon-
sumtionen blev mer varierad. Den eftersträvade valfriheten och
mångfalden realiserades med andra ord i utbudet, däremot inte alls
i tittarvanorna, vilka snarast blev mer ensidiga.28 Och riktigt så var
det ju inte tänkt.

Radikalismen och dokumentären
Vänstervågen satte sin prägel på programutbudet och gjorde sig,
som vi skall se, gällande inom många olika områden. En av dess
viktigaste uttrycksformer var dokumentärfilmen, vars tematiska
register fortfarande var brett men möjligen krympande.29 Den all-
tid lika publikdragande naturfilmen – nu i färg – hade visserligen
en ny storhetstid med företrädare som Jan Lindblad, Lars Åby, Bo-
ris Engström m.fl. Lennart Ehrenborg lyckades genomföra ännu ett
stort dokumentationsprojekt med sin film om Thor Heyerdahls
nya Atlantfärder. TV-dokumentärens fokus låg likafullt på sam-
hällsanalysen och samhällskritiken. Här fördes en rad brännande
frågor fram, av vilka många blev föremål för fortsatt granskning i
studiodebatter, kulturmagasin eller TV-teaterföreställningar. En
summarisk överblick över dokumentärfilmen ger med andra ord
också en aning om 1970-talstelevisionens centrala teman.

Det mesta hände i Tvåan. Den manstarka och ideologiskt domi-
nerade Faktaredaktionen under Roland Hjeltes ledning lade mest
kraft på dokumentärerna och de genomarbetade reportagen. Under
decenniets första och ekonomiskt goda år svarade Faktaredaktio-
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nen för nära nog dagliga reportage, många producerade för debatt-
och samhällsprogrammet Direkt som sändes fem dagar i veckan.
Tvåan ryckte därmed till sig debattinitiativet och nådde långt i sin
strävan att vara förargelseväckande. ”Tiden kring decennieskiftet
var den orädda samhällsjournalistikens bästa tid i TV”, skriver Leif
Furhammar i sin historik över TV-dokumentären.30 Det var då den
svenska arbetarklassen äntligen blev synlig i rutan och då televisio-
nen försökte göra svenska folket medvetet om miljöhot, befolk-
ningsexplosion och befrielserörelser. Det var då den svenska televi-
sionen sökte sig längre ut i världen än någonsin tidigare och då den
vågade ta risker och ställning. Decenniets fortsättning framstår
som mindre gloriös. Utbudet minskade under 1970-talets senare del
samtidigt som genren tuktades till större beskedlighet av inre kon-
flikter, organisatoriska omvandlingar och besparingsprogram. Do-
kumentärfilmen fortfor att försöka göra världen bättre men stötte
dessvärre också bort delar av publiken med sin ensidiga samhälls-
analys och politiska konformism.

1970-talets dokumentärfilm ville väcka den alienerade befolk-
ning som satt och slötittade i sina TV-soffor. Dess tilltal var ofta
uppfordrande och aggressivt, som i inledningen till en stillbilds-
film om zigenska flyktingar (Nationalitet okänd, TV2 1972): ”Det här
är inget underhållande tidsfördriv. Det är en anklagelse, en ankla-
gelse riktad mot oss alla i välfärden”, heter det och tonläget förefaller
typiskt. Även temat verkar välbekant. 1970-talets dokumentärfilm
tog ställning för välfärdssamhällets utstötta och rekordårens förlo-
rare. Den belyste gärna livsvillkoren för förtryckta minoriteter och
etniska marginalgrupper, för A-lagare, kåkfarare och mentalvårds-
patienter. Välfärdssamhällets brister kom till synes i många olika
sammanhang, inte minst i glesbygden och i storstädernas förorter,
två miljöer som hörde till 1970-talstelevisionens mest omhuldade.

Ingmar Bergman kan knappast räknas till tidens rabulister men
slog ändå an tonen med sin dokumentärfilmsdebut Fårö (TV1 1970)
där han beskriver ett småskaligt lokalsamhälles kamp för sin över-
levnad mot statsapparatens och centralbyråkratins alla påbud och
ingrepp. Filmen är uppbyggd som en serie intervjuer med ortsbe-
folkningen. Den redovisar en rad problem, önskningar och dröm-
mar men formulerar också en rad konkreta krav. Fårö visade fram
ett svenskt u-land och Bergman i rollen som undersökande repor-
ter och engagerad samhällskritiker.31 Det kanske mest lyskraftiga
exemplet på TV-dokumentärens intresse för förorten som livsmiljö
är Rainer Hartlebs filmsvit om en skolklass i Jordbro, ett storlinjigt
epos och en av den svenska televisionens märkligaste långtidssats-
ningar. Den imponerar som sociologisk analys av vardagslivets
långsamma förändring och som impressionistiskt varsam demon-
stration av hur arv, miljö och personliga förutsättningar formar
grupper och individer. Den första delen i sviten, Från en barndoms-
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värld, sändes 1972 och Hartleb har sedan återvänt till samma skol-
klass och i ytterligare fyra filmer följt barnens uppväxt och ungdo-
marnas väg ut i vuxenlivet.32

Det var mycket som var ruttet i konungariket Sverige och som
gav anledning till hårdför etablissemangskritik. TV-dokumentären
gjorde ingen hemlighet av sin misstro mot den representativa de-
mokratin och mot statsapparatens alla bläckfiskarmar: polismak-
ten, sjukvården, skolan, försvaret etc. Sympatierna var så mycket
större för utomparlamentariska aktionsgrupper, byalagsrörelser
och föräldrakooperativ och den hade också ett gott öga till den nya
och mer militanta kvinnorörelse som trängde fram under 1970-ta-
let. Könsrollerna, feminismen och patriarkatets makt hör till de-
cenniets centrala teman med uttryck som TV2:s serieprojekt Arbe-
tets kvinnor (1975) och paret Svenstedts En värld utan män (1975).
TV2-teaterns kvinnogiv 1974 tillhandahöll kompletterande syn-
punkter.

1970-talsdokumentären påpekade också regelbundet att Sverige
var en del av världen, att detta lilla men gynnade land hade sitt an-
svar för den globala utvecklingen och en syndaskuld att betala. För-
hållandet mellan i- och u-länder analyserades i en mängd samman-
hang, oftast med betoning på den västerländska civilisationens ko-
loniala och imperialistiska ogärningar, som i Ettans stora filmsvit
Den vite mannens väg (1973). Samma synsätt präglade många av de
stora reportagen från Tredje världen, dess vardagsmiljöer och krigs-
skådeplatser. Mängden u-landsfilmer flöt fram i en jämn ström och
torde så småningom ha skapat vissa utnötningseffekter.

1970-talets TV-dokumentär visade ringa intresse för formsprå-
kets och presentationsformernas utveckling men regeln hade sina
undantag. Stefania och Carl Henrik Svenstedt bäddade in sin poli-
tiska förkunnelse i en konstnärligt sofistikerad form. Deras essäfil-
mer är bildsköna, ofta ironiskt dunkla och provocerande svårtill-
gängliga och visar att politisk och estetisk radikalism kunde för-
enas. Till samma minoritetsgrupp kan man också räkna Eric M.
Nilsson, som med sin allsidiga skepticism och sitt formella egensin-
ne vidgade genrens gränser. Nilssons 1970-talsproduktion är inte
omfattande men innehåller både en realistisk arbetsplatsskildring
som Elektrostålugn 2 (1977), den ironiskt lössläppta serien XPZ (1974),
om utomjordingar som utforskar mänskliga civilisationsfenomen,
och ett antal extremt asketiska filmer, som inte består av mycket
mer än eftertänksamma ansikten som inför kameran utvecklar in-
tellektuella problem.

Bilden domineras ändå av en genre som utvecklades under någ-
ra få år för att därefter stelna i sina egna konventioner. ”Vi har blivit
träaktiga och förlorat spänsten”, menade Birgitta Bergmark, en av
tidens mest produktiva och politiskt radikala dokumentärfilmare, i
en självkritisk betraktelse vid decenniets slut. ”Vi står och stampar
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på samma fläck, vi utvecklas inte och jag tror att publiken tråkas ut
av oss.” Insikten om uppbrottens och förändringens nödvändighe-
ter växte under decenniets sista år. Problemet var att utrymmet för
nya djärva satsningar minskade radikalt som en följd av ekonomis-
ka nedskärningar och omorganisationer.

Kultur som nyheter och underhållning
Att belysa och kommentera aktuella händelser inom kulturområ-
det var en journalistisk uppgift som växte i betydelse under 1970-ta-
lets intensiva kulturpolitiska debatt. Intresset för de traditionella
kulturmagasinen var dock ringa i båda kanalerna och viljan att
söka andra vägar mer framträdande. En av huvudstrategierna, be-
kant också från den samtida radion, utgick från den tidstypiska
uppfattningen att kulturfrågor också var samhällsfrågor. Kulturen
skulle sålunda behandlas som vilken annan samhällssektor som
helst och ha sin plats i både nyhetsprogram och aktualitetsmagasin.
Göran Bengtson och Roland Odlander, två av förgrundsfigurerna i
TV1:s beredningsgrupp, sedermera redaktion, för kulturprogram
förklarade 1973 att kanalen ”valt en utbudsideologi som tar avstånd
från särskilda kulturghetton och istället strävar mot en jämnt för-
delad närvaro i utbudet som helhet”.33 Även om denna rappa pro-
klamation bara delvis överensstämmer med programpraktiken så
vittnar den om viljan att sprida kulturstoffet till så många olika
programområden som möjligt. Ettans kulturproducenter hade inte
svårt att vinna gehör för denna tanke. I en målbeskrivning för Aktu-
ellt från hösten 1972 utpekades tretton centrala bevakningsområ-
den, däribland ”Allmänna kulturfrågor – kulturhändelser”.34 Gläd-
jen över nyhetsavdelningens beredvillighet att ta ansvar för kultur-
bevakningen återkommer regelbundet i Kulturredaktionens proto-

Eric M. Nilsson, egensinnig och
stridbar dokumentärfilmare, vid
klippbordet.
foto: L. Ehrenborg/SVT Bild
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koll från 1970-talets början. Möjligen blev musiken något för domi-
nerande, en följd av frilansaren Sigvard Hammars flit och engage-
mang, men det var onekligen ett marginellt problem. Att Tvåans
nyhetsprogram Rapport låg på en betydligt lägre nivå i detta avseen-
de gjorde inte glädjen mindre. Utbudsanalyser från decenniets mitt
visar att Aktuellt ägnade drygt 5 procent av sin programtid åt kul-
turfrågor, vilket var ungefär dubbelt så mycket som Rapport.35 Oba-
lansen minskade dock under decenniets senare del på detta liksom
på många andra områden. Senare kulturredaktioner har trätt upp
till försvar för 1970-talets landvinningar vilket inte hindrar att rap-
porteringen bitvis trivialiserats. I enlighet med nordamerikanska
förebilder har kulturnyheter gärna behandlats som ”soft news” och
fått utgöra nyhetssändningens charmerande slutknorr.36 Kulturen
har därmed ännu en gång förts ut i periferin och hamnat i samma
nyhetsvärderingsfack som björnungarna på Skansen och årets Lu-
cia.

Under 1970-talet spreds dock kulturstoffet för många vindar
och gavs generöst utrymme i intervju- och blandprogram som Öp-
pen Kamera, Fredagsgästen, Närbild, Nattfösaren, Gäst i Ettan, Hemma
med Ria, Gäst hos Hagge m.fl. En sammanställning avseende TV1:s
aktualitetsmagasin Ikväll under ett par höstmånader 1972 förteck-
nar mer än åttio kulturinslag, motsvarande i runda tal en tredjedel
av programinnehållet. Den framskjutna positionen i nyhets- och
aktualitetsmagasin gav kulturen status som en del av mediets cen-
trala bevakningsområde. Att inramning och kontext hade sin bety-
delse framgår emellertid också av Kulturredaktionens distanserade
förhållande till Halvsju, ett underhållnings- och familjemagasin
som TV1 startade på hösten 1971 och snabbt blev en maktfaktor i
kanalkonkurrensen.37 Det utvecklade en ny form av mjukjourna-

Alla TV-soffors ursprung i det
förkättrade Halvsju som började
1971. På plats var Lars Widding,
Karin Falck och Lennart Swahn.
foto: Bo-Aje Mellin/SVT Bild
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listik med inriktning mot vardagslivets glädjeämnen och smärre
förtretligheter. Inom dess ramar gavs frikostigt utrymme för fakta-
inslag och för avspända diskussioner om tidens frågor och det läm-
pade sig därför också väl som forum för kulturpedagogiska insatser
av mindre anspråksfullt slag. Höga tittarsiffror är emellertid inte
alltid en merit och Halvsju var ett omstritt program, inte minst
inom företaget där det i vissa kretsar beskrevs som ett slags triviali-
serande veckotidnings-TV. I ett av Kulturgruppens protokoll från
1971 beskrivs Halvsju som en ”oroväckande trend i riktning mot en
banalisering och publikfriande nivellering av TV1-utbudet”. Kul-
turproducenterna fann för gott att hålla sig på behörigt avstånd
från Halvsju-soffan men kunde tänka sig att där placera ”eventuell
överproduktion”, alltså inslag som inte kunde beredas plats i andra
och mer respektabla sammanhang.38 Misstron mot Halvsju och dess
efterföljare – Ikväll (1972–73), Sveriges magasin (1973–78) och Program-
ett (1978–79) – avtog men meningarna om deras värde fortfor att
vara delade. I en intern diskussion 1973 fördömde en av Kulturre-
daktionens medlemmar blandmagasinens kulturkonservativa in-
riktning, uttryckt i en förkärlek för hantverk, antikviteter, riv-
ningshotade hus och folkliga traditioner.39 Andra var mer fördoms-
fria och villiga att förlägga en del av ”den kulturinformativa basen”
till denna programform. Att den, med eller utan Kulturredaktio-
nens medverkan, verkligen kom att fungera som en populär kultur-
förmedlare står utom allt tvivel. En undersökning av programinne-
hållet från 1972/73 ger vid handen att de vanligaste ämnena i Halv-
sju var konst, litteratur, musik, teater och film och att inslag av detta
slag förekom i praktiskt taget varje program.40 Som vi skall se har
1980-talets många kaféprogram förvaltat denna förbisedda men
ingalunda oviktiga tradition.

Att programledarna i Halvsju log
ofta och gärna, var en styggelse för
vissa kritiker. Så beter man sig inte
i ”ättikkäftarnas land” anmärkte
kåsören Red Top. Från vänster Gun
Hägglund, Lars Widding, Karin
Falck, Lennart Swahn och Karl-
Axel Sjöblom 1972.
foto: SVT Bild
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Magasinsproblem
TV1 ville alltså undvika ”kulturgetton” men producerade likafullt
magasin enligt känt mönster under hela 1970-talet. Det skedde med
mycket skiftande entusiasm och programformen pekades stundom
ut som ett mindre nödvändigt ont. Uppgiften var i alla händelser
krävande. Ett kulturmagasin skulle helst vara införstått för de in-
förstådda och pedagogiskt lockande för de okunniga. Det skulle be-
driva påpasslig aktualitetsbevakning och samtidigt följa en tydlig
linje genom nuets ständiga skiftningar. ”Vårt svåraste problem blir
det som alla kulturmagasin i TV brukar få brottas med: att servera
så mycket nytt som möjligt från så många kulturområden som möj-
ligt utan att programmet gör ett splittrat och obegripligt intryck på
tittarna”, förklarade Göran Bengtson vid decenniets början.41 Till
de tidstypiska problemen hörde också programtidens fördelning
mellan å ena sidan kulturarvet och de sköna konsterna, å den andra
”alternativkulturens” alla manifestationer. Ettan fortsatte att beva-
ka teaterpremiärer, gå på konstutställningar och intervjua författa-
re men ägnade sig med iver också åt storfamiljer, Gröna vågen-akti-
viteter och Gärdesfester.

Ettans första kulturmagasin växte fram ur kanalens brett inrik-
tade aktualitetsmagasin NU, som hörde till arvegodset från TV0-
perioden. NU sändes normalt varje vardag och ägnade varannan
vecka sin onsdagsupplaga åt aktualitetsbevakning på kulturområ-
det. Den övergripande NU-ramen upplöstes vid utgången av 1970
och lämnade plats för ett antal fristående specialprogram, däri-
bland Moment (1971–74) som med sina fyra säsonger kom att höra till
genrens mest långlivade.42 Moment blandade konst och politik, trädde
fram till försvar för estetikens värden men gick också till storms mot
allsköns politiska orättvisor och sociala vrångheter. I några fall kun-
de det vara hårt politiserande och drog 1972 på sig Radionämndskri-
tik för en vinklad beskrivning av Riksidrottsförbundets och den
svenska socialdemokratins inställning till de olympiska spelen i Ber-
lin 1936.43 Moment-redaktionen svarade också för en rad ambitiösa do-
kumentärfilmssatsningar, däribland serien Hamburgare och revolu-
tion (1973), vilken behandlade konsten som politisk idéspridare.

Moment tillhölls att begränsa sina sändningstider när bespa-
ringsprogrammens kyliga vindar drog genom korridorerna och re-
daktionens försvarsvilja var inte påfallande het. En protokollsan-
teckning från hösten 1973 påtalar de ”stämningar av olust och idé-
löshet” som grasserade inom kanalen och skapade rekryteringspro-
blem. Trots tidens hyllningar till kollektiva arbetsformer tycks fler-
talet kulturproducenter varit mer intresserade av att driva sina
egna projekt och göra fristående program än att ägna sig åt magasi-
nen. Moment upphörde och gav från hösten 1974 plats åt Kulturma-
gasinet, som med en ny programledare och en lättsammare framto-
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ning erbjöd en blandning av reportage, debatter och satiriska sam-
tidskommentarer.44 Det följdes hösten 1976 av den kortlivade och
debattinriktade Kulturstudio och från hösten 1977 av den något mer
livskraftiga Spegeln (–1979).

Intresset för fortlöpande och mångsidig kulturbevakning ökade
dock under 1970-talets senare del, då det ideologiska trycket avtog
och kulturbegreppet återtog mer normala proportioner. Ett själv-
kritiskt debattinlägg av musikradions Bengt Emil Johnson från
1977 ger en aning om hur attityderna höll på att förändras inom och
utom företaget. Vi har inte fullgjort vårt kulturpolitiska uppdrag
särskilt väl, menade Johnson, utan arbetat efter den falska princi-
pen att måttet på en kulturföreteelses värde är dess funktion i sam-
hällsmiljön. Det är nu hög tid att göra upp med denna föreställning
och låta kulturen leva sitt eget liv utan att i en falsk folklighets
namn skalas av alla utskjutande och yviga delar.45 I kulturredak-
tionens protokoll betonades med större emfas än tidigare magasi-
nens roll som ”televisionens kultursida” och deras betydelse för
mediets anseende som kulturinstitution.46 Ett PM från 1977 summe-
rar många års vacklan och vånda men pekar också på kulturmagasi-
nen som flaggskepp och prestigeprogram:

Frågan […] har stått i centrum för redaktionens diskussioner un-
der alla år, och summan av dessa blir oföränderligt att vi inte kan
avstå från de kulturaktuella programmen, även om det kan vara
tungt att genomföra dem. Alla kultur- och radioutredningar be-
traktar dem, med tilltagande röststyrka, som självklara i vårt ut-
bud. Representativa diskussionsinlägg i radiochefens programkol-
legium, och de påpekanden som gjorts av de TV1-redaktioner som
alls intresserar sig för saken, ger samma resultat.47

Samma år noterade redaktionen att det senaste årets tillskott till
genren, Spegeln, fått ett påfallande positivt mottagande och visat att
det ”på nytt är OK att göra aktuella kulturprogram som faktiskt
handlar om kultur”. Att skinnömsningen ändå gick långsamt fram-
går av programmets huvudrubriker. Spegeln ägnade under sin första
säsong uppmärksamhet åt så föga estetiska ting som skogsbruk, In-
landsbanan och den engelska invandringspolitiken. Intresset för
kulturens alternativrörelser och för regionala kulturyttringar var
obrutet även om Spegelns tittare också fick göra bekantskap med de
nya franska filosoferna och lära sig en del om Lars Ahlins estetik. Inte
heller Spegeln blev långlivad och genrens nytändning lät vänta på sig.

Fria och dokumentära kulturfakta
TV2 undvek i det längsta att upprätta någon kulturredaktion men
etablerade en löst organiserad ”kulturgrupp” inom Faktaredaktio-
nen. Att låta kulturen vara en del av den allmänna samhällsbevak-
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ningen var kanske ett misstag, förmodar Roland Hjelte i en sentida
intervju: ”Vi fick nämligen en situation där en grupp medarbetare
som var inriktade på att göra kulturprogram ansåg sig missgynnade
eftersom tablån från början inte inrymde några särskilda tider för
kultur.”48 Avsikten var här liksom på Ettan att kulturstoffet skulle
integreras i den allmänna samhällsbevakningen men resultatet
blev snarast att kulturen kom att överskuggas av politik och ekono-
mi. ”Till detta kom att flera kulturmedarbetare själva övergav upp-
giften att göra kultur för att istället ägna sig åt annat som hade
mycket litet med vanlig kulturbevakning att göra”, fortsätter Hjel-
te. Ett av kulturgruppen producerat program om planerad uran-
brytning i Ånge återkommer i den interna diskussionen som ett
ovanligt drastiskt exempel på revirupplösning. Kulturbegreppet
har knappast någonsin varit mer öppet och allomfattande än under
TV2:s uppmarschtid.

I Tvåans kulturgrupp ingick en rad av kanalens politiskt mest
stridbara personligheter och kring den stod några av decenniets
hårdaste interna bataljer. Kanalchefen Wallqvist fann sig 1974 för-
anlåten att tillgripa en form av organisatorisk isolering av elva pro-
ducenter, de mest militanta eller om man så vill de mest ”obekvä-
ma”, vilket minskade deras inflytande som ledargestalter och ideo-
logiska normgivare.49 Den i karantän försatta gruppen gick en tid
under beteckningen Fria Faktagruppen och omvandlades senare till
Projektgrupp Kultur.50 När de värsta politiska stormarna bedarrat
sammanfördes den åter med Faktaredaktionen. En kulturredaktion
bildades 1977 och bestod fram till den allmänna omorganisationen
vid decenniets slut.

Tvåans medarbetare var inte särskilt intresserade av att bedriva
fortlöpande kulturbevakning, även om man till skillnad från kon-
kurrentkanalen höll sig med en regelbundet återkommande Film-
krönika, en av de fåtaliga programformer som TV2 övertog från
TV0, och en mer sporadiskt uppdykande Teaterkrönika. En av kul-
turgruppens medlemmar uttryckte 1970 sin belåtenhet med att Et-
tan skötte de löpande bevakningsuppgifterna så att TV2 kunde
ägna sig åt att ”spegla en kultursyn i tiden” och göra andra ting.
Gruppen utlovade ”dokumentärfilmer, analytiska, fundamentala
program om konst, teater, film, litteratur i vidsträckt mening och li-
tet åt folkbildningshållet. Dessutom gör vi korta nyhetsbetonade
program på högst tio minuter.”51 Ambitionerna var höga och det
kan väl diskuteras i vilken grad de förverkligades. Klart är emeller-
tid att Tvåans kulturbevakning länge hade sin tyngdpunkt i de fri-
stående programmen och de aktualitetsanknutna programsviterna.
Många debatter, reportage och s.k. ”fria dokumentärer” ägnades
kulturfrågor. Intresset var, föga överraskande, även här stort för den
samhällstillvända och politiskt radikala kulturen, däribland teater-
livets fria grupper, musikrörelsen och centrumbildningarna, lik-
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som för allt som kunde rubriceras som alternativkultur, folklighet
och amatörism. ”Decentralisering” hörde till decenniets värdeord
och den dragning till glesbygd och storstadsperiferi som framträd-
de i dokumentärfilmen satte sin prägel också på kulturbevakning-
en. Den märktes i Ettan men var mer framträdande i grannkanalen
där inslagen om regionala kulturyttringar duggade tätt. Som ett nå-
gorlunda representativt exempel kan man peka på kulturdoku-
mentären Utredning pågår (TV2 1972), en beskrivning av kulturut-
budet i tre landsortskommuner där den skattesubventionerande
finkulturen ställs mot amatörkultur på gräsrotsnivå. Ett annat är
Poesin lever! (TV2 1974), som förutom alternativförlaget Författarnas
bokmaskin lyfte fram samiska författare, en sånggrupp från Mor-
järv och ett poplyrikband från Malmö.

Tvåans förhållande till kulturarvet var mera ansträngt. Att man
kunde formulera intressanta frågor kring det förflutna framgick av
Leif Furhammars pedagogiskt genomarbetade filmhistoriska serier
liksom av mängden konstnärs- och författarporträtt. Historiskt
medvetande hade sitt värde i den socialistiska kulturkampen och
decenniets vänsterintellektuella ägnade många heta diskussioner åt
frågan om det ”kritiska övertagandet”, dvs. hur man skulle förhålla
sig till det borgerliga kulturarvet, vad som skulle föras vidare och
vad som kunde kastas i historiens skräpkammare. Att vända blick-
arna bakåt kunde med andra ord uppfattas som en angelägen upp-
gift och ett fullföljande av etermediernas folkbildningstraditioner i
ny och radikal anda. Ett exempel på hur detta uppdrag omsattes i
praktisk handling erbjuder en serie om August Strindberg på våren
1973. I seriens första avsnitt möter vi barnet som med en tidigt ut-
vecklad klasskänsla urskiljer förtrycket i sin egen borgerliga upp-
växtmiljö. Det andra har underrubriken ”Är revolution att tillrå-
da?” och bygger vidare på den i tiden populära bilden av Strind-
berg som en folkets man, en republikan och nihilist som dragit lär-
dom av Pariskommunen 1871 och ställt sin skrivpulpet på barrika-
derna. I ett avslutande samtal mellan seriens producent och en före-
trädare för FiB/Kulturfront, som också gjorde Strindbergs sak till
sin, betonas likheterna mellan nu och då, att det klassamhälle
Strindberg angrep fortfarande existerar även om det bytt skepnad
och talar ett nytt språk. En senare del i programsviten behandlar
Strindbergs kvinnosyn och här blir sprickan mellan sanningslidel-
se och propagandaavsikter än mer påtaglig. Toleransen mot Strind-
bergs reaktionära ståndpunkter i kvinnosaksdebatten är överras-
kande stor och hans under 1880-talet växande begeistring för Nietz-
sches övermänniskofilosofi behandlad med diskretion. Serien har
en del intressanta saker att säga om Strindberg och hans författar-
skap men kanske ändå flera om den ”röda kanalens” kultursyn och
bildningssträvanden.

Strindbergserien blandade dokumentära inslag med dramatiska
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spelscener och anknyter därmed till den feature-tradition som eta-
blerades redan under radions pionjärtid. Tidens intresse för sam-
spelet mellan fakta och fiktion ökade genrens bruksvärde. Den fick
ett nytt uppsving under 1970-talet och odlades, ofta under beteck-
ningen dramadokumentär, av båda kanalerna. Flertalet bidrag var
historiskt tillbakablickande och centrerade kring kända eller ökän-
da svenskar som emigranten och agitatorn Joe Hill, Raoul Wallen-
berg, Ivar Kreuger och den föregivne storspionen Fritiof Enbom i
Ingrid Dahlbergs Affären Enbom (TV2 1973).52 Ett under många år
diskuterat projekt om Bertolt Brechts exiltillvaro i Sverige realise-
rades under rubriken På flykt undan mina landsmän (TV1 1976).

Ett djur med vassa taggar
De regelbundet återkommande kulturmagasinen dök upp först se-
dan kanalen etablerat en fast organiserad kulturredaktion. Först-
lingsverket visade sig i rutan på hösten 1977 under beteckningen
Igelkotten. Detta utrotningshotade djur med sina vassa taggar hade
tidigare gett namn åt en interntidskrift, utgiven av de exkommuni-
cerade kulturproducenterna, och skulle kanske symbolisera en be-
stående vilja att sticka interna och externa makthavare i deras öm-
maste kroppsdelar. Hur som helst ger programmet fulltonigt ut-
tryck för det antiborgerliga finkulturförakt som frodades på TV2
och dess obrutna entusiasm för allt som kunde kallas alternativt,
icke-kommersiellt och folkligt. Redan i de diskussioner som före-
gick Igelkottens tillkomst betonades att kulturen ”måste sättas in i
sitt samhälleliga sammanhang”, att begreppet främst var etnolo-
giskt och lämpligen borde förstås som ”livsformer i vardagen”.53

Det bäddade för nya besök i förorternas betonggetton och glesbyg-
dens ödegårdar och för nya beskrivningar av minoriteternas livs-
villkor.

Tonen slogs an i det första programmet som dominerades av en
lång intervju med samhällsdebattören Marit Paulsen samt ett antal
kortare med representanter för gruppen ”vanligt folk”. Program-
mets tema var Framtiden och vände blicken mot de alltmer på-
trängande miljöfrågorna, den orättvisa fördelningen av jordens re-
surser, prylsamhällets slösaktighet samt – kanske något vid sidan av
ämnet – den dåvarande borgerliga regeringens svångremspolitik.
Ämnet miljöförstöring återkom flera gånger i programserien som
också riktade sökarljuset mot den nybrutala rivningsvågen i lan-
dets stadskärnor, betygsdebatten, sjukvårdskrisen och motstånds-
kampen mot den chilenska militärjuntan. En intervju med Nobel-
pristagaren i litteratur Heinrich Böll formade sig till en analys av
den politiska situationen i Västtyskland medan ett reportage om
pop-konstnären Claes Oldenburg mynnade ut i hård kritik av Mo-
derna museet, utpekat som en stödtrupp åt den profithungriga in-
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ternationella konsthandeln.54 Reaktionen lät inte vänta på sig.
Svenska Dagbladets TV-krönikör Urban Andersson noterade hös-
ten 1977 att Igelkotten visserligen kallades kulturmagasin men att det
i verkligheten var ett ”politiskt magasin, som i den mån det lyckats
vidröra det pestdrabbade begreppet kultur, håller sig till vad som
brukar kallas ’folkets kultur’”. Igelkotten krympte i omfång, flytta-
des runt i programtablåerna och försvann 1980. I det nya decenniet
fanns ingen plats för gränsöverskridande vänsterkultur och arten
hotades nu verkligen av utrotning.55

Bild & ord
TV1 visade på flera olika sätt större intresse för de sköna konsterna
än sin grannkanal och förde inte minst på bildområdet vidare en
tradition som formats under TV0-perioden.56 Ettans första större
dokumentära konstserie gick under namnet Nationalmålare (1971–
72) och ägnades inhemska berömdheter som Bruno Liljefors, Carl
Larsson, Anders Zorn m.fl. Publikundersökningar visade upp-
muntrande resultat och manade till fortsättning.57 Vid årsskiftet
1973–74 följde Fem udda konstnärer, som tog vid där den förra serien
slutade och gav en allsidig introduktion till den svenska modernis-
men. Svensk samtida konst (1976) förde historieskrivningen fram till
nuet. Ettan gav också plats för ambitiösa frilansproduktioner som
Rune Hassners och Jan Myrdals Bilden som vapen (1978), en bred ex-
posé över den massproducerade bildens historia från tidigt 1500-tal
till sent 1800-tal. Kanalens kanske mest minnesvärda och originella
insats på området hade dock annat format och andra ambitioner.
Våren 1974 sändes den första delen av Konstverk berättar, en svit fri-
stående kortprogram om något eller några få konstverk, ett motiv
eller ett tema i bildkonsten. Idén var enkel, förklarar Bengt Lager-
kvist i en återblick. Programmen skulle inte handla om konstnärer-
na utan om verken och inte göras för kännarna utan för ”männi-
skor som aldrig varit på ett museum eller öppnat en bok i konsthis-
toria”.58 Programmen förutsatte alltså inga stora förkunskaper men
förstod att vädja till tittarnas intellektuella nyfikenhet och sällan
stimulerade psykiska zoner. De var anspråkslösa i sin utformning,
korta men ändå innehållsrika och gav stort utrymme åt subjektiva
betraktelser och personliga tonfall. Tillsammans med den snarlika
Konstalmanackan hör Konstverk berättar till televisionens mest be-
römvärda bildningsinsatser.

Tvåans förhållande till bildkonsten var mer kluvet. Kanalen
uppmärksammade vissa enskilda progressiva konstnärer, gjorde
strödda program om stadsplanering och offentlig utsmyckning
men tycks ha skyggat för den traditionella bildkonstens individua-
listiska uttryck och kapitalistiska inramning. Typiskt nog ägnade
den betydligt större utrymme åt folkmusiken, inte minst den in-
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hemska spelmanstraditionen med dess anti-elitistiska och kollekti-
va prägel och gav också plats för en omfattande serie om jazzens
historia.59 I en intern skrivelse från decenniets mitt påtalade Wall-
qvist passivitet och bristande kontinuitet i TV2:s kulturbevakning
på flera områden, däribland bildkonstens.60 Kanalens främste äm-
nesspecialist var Kristian Romare som ogillade den traditionella
konstpedagogikens marknadsföring av hallstämplade mästerverk
och heller inte ville använda mediet som ett indoktrineringsinstru-
ment för en borgerlig konstuppfattning. Istället betonade han tele-
visionens möjligheter att bedriva kritisk bildanalys, stimulera
självverksamhet och att lyfta fram det historiska bildmaterialet
som kunskapskälla.61 Den senare ambitionen fick sitt kanske mest
fulltoniga uttryck i miniserien Folkets historia i bild, vars första del
sändes på julaftonskvällen (!) 1974. Den skulle kunna betecknas som
ett dokumentärt bildreportage om den tysta majoritet som historie-
böckerna försummat: Adam som plöjde och Eva som spann långt
innan någon var adelsman och efter dem det arbetande folkets alla
anonyma företrädare. Egenproduktionen var dock begränsad och
Tvåan kom att i stor utsträckning fylla tomrummen med program-
inköp, däribland serier som Sätt att se (1974), byggd på John Bergers
uppmärksammade bok med samma namn.

Olikheterna mellan kanalernas kultursyn och programpolitik
framgår också av deras sätt att närma sig ordkonsten, boken och lit-
teraturen. Enligt en utbudsanalys från decenniets första år ägnade
sig Ettan främst åt fiktionslitteratur och gav generöst utrymme åt
dess mest populära genrer. Tvåan uppmärksammade hellre icke-
fiktiva verk med relevans för samhällsdebatten: rapportböcker, me-
moarer, kritiska reseskildringar m.m.62 Den misstro mot fiktions-
litteraturen som präglade 1970-talets litterära klimat och fick
många namnkunniga författare att vända sig till de dokumentära
genrerna satte alltså också sin prägel på Tvåans programverksam-
het. Undantag kunde göras för vissa politiskt progressiva författar-
skap, däribland Peter Weiss’ som tecknades i helfigur av Tone
Bengtsson (1976). TV1 svarade för en rad stora temasatsningar med
inriktning mot historiska romaner, arbetslivsskildringar, 40-talslit-
teratur m.m. och därtill fristående program som porträttet av Ho-
noré de Balzac och hans tid i parhästarna Hassners och Myrdals
Realismens triumfer (TV1 1975). TV2 satsade mer på aktualitetsinrik-
tade programformer som Bokveckan (1971–72) och En ny bok (1973–77),
korta presentationer av nyutkommen litteratur, byggda på förfat-
tarintervjuer och/eller uppläsningar.63 Vissa enskilda boktitlar som
”låg rätt i tiden” kunde få ansenlig uppmärksamhet genom kanaler-
nas gemensamma ansträngningar. 1972 behandlades sålunda Göran
Palms arbetsplatsreportage Ett år på LM i TV2:s Mötet (19.1) och
Kvällsöppet (14.11) samt i TV1:s Moment (17.11).

En mer udda programtyp som blomstrade under 1970-talet var
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uppläsningarna, en som man kan tycka typisk radio- och mycket li-
tet TV-mässig genre. Att den var billig att producera, och därmed
lämpad för det sena 1970-talets ekonomiska nödår, kan vara en del
av förklaringen till dess utbredning men den odlades faktiskt redan
innan Översynsutredningens idéer blev bister verklighet. Uppläs-
ningsprogrammen ”hör till de markanta dragen i TV1:s kulturpro-
fil”, heter det i en av kanalens årsplaner och det var här den odlades
flitigast. Det nya och märkliga med denna programform var att den
erbjöd uppläsning ”rätt upp och ner, utan några krumbukter”, för
att citera en programpresentation från 1971. De illustrerande eller
gestaltande elementen reducerades kraftigt och uppmärksamheten
riktades istället mot uppläsaren, lyssnaren och det talade ordet. En
försiktig början skedde sommaren 1970 med en serie om sex tiomi-
nutersprogram under samlingsrubriken Te för två, där Gunnel
Broström omväxlande vände sig till en lyssnande statist i vardags-
rumsmiljö och direkt mot kameran och TV-publiken. Med goda
skäl lanserades serien som ett experiment och som ett brott med
traditionen:

De tidigare gånger då TV försökt sig på uppläsning har det vanli-
gen varit så att kameran irrat omkring i scenbilden för att få något
att göra. Bilden har växlat mellan den läsandes ansikte, händerna
eller andra perifera detaljer i scenbilden. Genom att man nu kon-
centrerar sig till den berättande och den lyssnande hoppas man
kunna ge mera meningsfyllda och engagerande bilder.64

Försöksprogrammen följdes upp med Fredagsnovellerna under
hösten 1970, där vissa uppläsningar sträcktes ut till en halvtimme,
och året därpå Lyrikvännerna som förutom samtal om text och lyrik
erbjöd ”vanlig hederlig diktuppläsning”.65 Prosan dominerade Som-
marberättelsen 1973 och Vinterberättelser 1974, med nyskrivna novel-
ler som lästes av sina författare. Samma år erbjöd Ettan en ny Som-
marberättelse och en Sommarföljetong samt längre fram Vårberätta-
ren (1977), byggd på samma idé. Programformen nådde ett slags kul-
men sensommaren 1976 då Lars Gustafsson läste sin egen kortro-
man Tennisspelarna i sju avsnitt. ”Det är en utmaning och ett nytt
sätt att använda TV genom att bara låta en gubbe sitta och läsa rakt
upp och ned och inte tynga TV-rutan med bilder”, hävdade pro-
grammets upphovsmän.66 Presskommentarer tyder på att det nu
blivit litet för mycket av det goda och att greppet förlorat sin frä-
schör.

Ettan arbetade också vidare på den ”interartiella” traditionen
med program som vädjade till både syn- och hörselintryck och för-
sökte finna öppna och dolda förbindelser mellan olika konstfor-
mer. Här fanns utrymme för estetiska experiment och för utforsk-
ning av mediets uttrycksmedel, verksamheter som annars inte stod
högt i kurs. Tidiga exempel är Swedenborg drömmer (TV1 1969), där
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1700-talsmystikerns Drömbok kläddes i musik av Bo Nilsson och
tolkades i laserproducerade bilder av Carl Fredrik Reuterswärd
samt Ralph Evers nonfigurativa bildsättning av Gösta Nystroems
Sinfonia del mare/Havet 1972. Till områdets odlingsmän hörde även
Lars Helander som i ett porträtt av skalden Elmer Diktonius (TV1
1974) försökte ”översätta” Diktonius dikter till bild med hjälp av
omsorgsfullt utvalda målningar, träsnitt, fotografier m.m.67 En fort-
sättning följde i Helanders program om Erik Lindegren på hösten
1976, Sånger från labyrinten, där bildföljderna, med producentens
egen formulering, ville gestalta ”intryck och stämningslägen som
inspirerats av Lindegrens ord”.68 Man kan förmoda att dessa försök
gav impulser till programsviten Dikt i bild som började 1977 och
fortlevde några år in på 1980-talet. Den presenterades som en form
av ”bildpoesi” och tillhandahöll uppläsningar av lyriska klassiker,
personligt tolkade och bildsatta med kreativt behandlade målning-
ar, grafiska blad, skulpturer eller dansinslag. Kulturredaktionen
framhöll att serien givetvis i första hand vände sig till lyrikälskar-
na men att avsikten också var att ge de egna medarbetarna ”chansen
att utvecklas och vara personliga, pröva nya vägar. Och det behövs
för att TV-mediet inte skall stagnera.”69

Otaliga är TV-teaterns
dramatiseringar av svensk
prosakonst. Lars Ahlins novell
Kommer hem och är snäll gestaltades
1973 med Anita Björk och Keve
Hjelm i de båda rollerna.
foto: SVT Bild
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Filmstudion och premiärbiografen
Kanalklyvningen innebar inte några större förändringar av TV:s
ställning på filmområdet. Även om dess filmpolitik omväxlande
kritiserades för att vara vänstervriden, kommersiell, high-brow och
smakförsämrande kunde företagets talesmän med rätta betona att
SR hade ”en betydande delaktighet i den svenska filmkulturen,
dess karaktär och räckvidd”.70 En demonstrativ Radionämndsan-
mälan från Svenska Filminstitutets VD Harry Schein skapade
kvällstidningsrubriker men fick knappast några andra konsekven-
ser. Schein ogillade en Åsa-Nissefilm som i nedklippt skick sändes
1971 och enligt anmälarens mening stod i strid med avtalets före-
skrifter om ”god förströelse”. Radionämnden medgav att filmen
inte fyllde särskilt högt ställda konstnärliga krav men fann i övrigt
inga skäl till åtgärder.71

Spelfilmen fortfor att vara en viktig och växande del av pro-
gramverksamheten.72 Under perioden från kanalklyvningen till
och med kalenderåret 1973 sändes mer än 900 biograffilmer varav
närmare 200 var svenska premiärer. TV2 kunde hösten 1972 rent av
presentera en världspremiär av viss dignitet, Heat av avantgarde-
konstnären Andy Warhol. Ett trettiotal filmländer var represente-
rade, många från Tredje världen, vilket gav TV:s filmutbud långt
större bredd och mångfald än de stora biografkedjornas.73 Icke desto
mindre var USA fortfarande det största producentlandet, med mer
än en tredjedel av det samlade utbudet. Efter England, Frankrike
och Italien kom Sverige där filmbranschens motståndskamp nu
upphört. Spelfilmerna var attraktiva och ägnades betydande om-
sorg i båda kanalerna.74 Stora delar av utbudet arrangerades i serier
kring genrer, filmländer, regissörer eller skådespelare och föregicks
inte sällan av pedagogiska introduktioner i bästa folkbildaranda.
En undersökning från decenniets början ger vid handen att den ge-
nomsnittlige TV-tittaren såg närmare fyrtio långfilmer i TV under
ett år, vilket var betydligt fler än vad den genomsnittlige biografbe-
sökaren avnjöt under biograffilmens storhetstid på 1950-talet. Man
skulle alltså kunna säga att långfilmen aldrig varit så populär som
under denna period av TV-historien och det är lätt att finna exem-
pel på enstaka filmer som drog långt större TV- än biografpublik.
En var Bo Widerbergs Mannen på taket som hade sin biografpremi-
är 1976 och noterades för ca 750 000 besökare. Den visades i televi-
sionen två år senare och samlade då ca 4 miljoner tittare, motsva-
rande närmare 60 procent av den vuxna befolkningen. Televisionen
fick också ökande betydelse som distributionskanal för i publikt
avseende smalare filmer, inte minst decenniets alla kontroversiella
debattinlägg i kort- eller långfilmsformat som Dom kallar oss mods
(TV1 1970), Misshandlingen (TV2 1971), Den vita sporten (TV2 1971)
och Viggen – ett militärplans historia (TV2 1974). 1970-talet framstår
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som en sällsynt lycklig period för televisionen som filmdistributör
men de goda åren var snart till ända. Vid decennieskiftet förändra-
des maktbalansen på medieområdet genom ”hemmavideons” ge-
nombrott vilket skärpte konkurrensen om begärliga spelfilmer och
trissade upp priserna. Villkoren var dock fortfarande relativt gynn-
samma på hemmamarknaden. Vid ingången till det nya decenniet
köpte Sveriges Radio visningsrätten för närmare fyrahundra in-
hemska långfilmer och hade därmed att ta av under sämre tider.75

Sveriges Radio var fortsatt en betydande filmproducent men i
takt med att gränserna mellan TV-teater och film upplöstes och
båda arterna sorterades in under rambeteckningar som ”drama” el-
ler ”fiction” fanns knappast längre skäl till egna större långfilms-
satsningar. Däremot utvecklades samarbetet med Svenska Filmin-
stitutet. Efter ett initiativ från Utbildningsdepartementet tillkom
1975 ett nytt avtal och en ny fond (I-fonden), till vilken SR, staten
och SFI tillsköt medel för produktion av biograf-, kort- och barn-
film.76 De långfilmer som framställts med I-fondsmedel exploatera-
des alltså först på biografmarknaden innan de sändes i TV. Samar-
betet stärkte SFI:s ställning som filmproducent, gav TV tillgång till
attraktiva svenska spelfilmer och höll fortsatt liv i kortfilmen som
dök upp i tablåerna under rubriker som Kortfilm i dag (1982) och Fil-
mare med tiden (1974–76).

TV-teatern och seriefabriken
Unsgaard och Wallqvist knöt alltså stora förhoppningar till sina
teateravdelningar. TV0-perioden hade visat TV-teaterns attrak-
tionskraft och utbudet fortsatte att öka under decenniets första år
för att nå ett maximum säsongen 1972/73, då kanalerna tillsammans
sände i genomsnitt drygt fem timmar teater per vecka.77 TV1 svara-
de för drygt etthundrasextio sändningstillfällen, den ännu inte
fullt utbyggda TV2 för knappt etthundra.78 Omkring två tredjede-
lar av detta väldiga teaterflöde bestod av överföringar från Nordvi-
sionsländerna och inköp från utomnordiska programföretag. De
internationella ”gästspelen” ökade, inte minst från Östeuropa och
från BBC:s stilbildande Drama Group, men även egenproduktio-
nen låg på en hög nivå.79 Året 1972/73 producerade TV1 drygt 20
”singlar” samt fyra serier med totalt 22 avsnitt. TV2 gjorde under
samma period 13 fristående uppsättningar samt 8 serier med sam-
manlagt 39 avsnitt. Tillsammans erbjöd alltså kanalerna närmare
två egenproduktioner per vecka och räknade med fortsatt expan-
sion. Lars Löfgren förklarade på hösten 1972 att TV2-teatern hade
ambitionen att visa en svensk föreställning varje vecka.80 Denna
ljusa dröm förflyktigades dock när Översynsutredningen omsider
hittade fram till teateravdelningarna och även här höjdes nu klago-
ropen över snäva budgetramar, skrinlagda projekt, satsningar på
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”säkra kort” och chefernas ointresse för kvalificerade uppsättning-
ar.81 Sändningstiden hölls uppe med hjälp av repriser och utländska
inköp medan egenproduktionen minskade drastiskt. Vid decen-
niets slut var den betydligt lägre än vid dess början.82

I sina programförklaringar inför TV1-starten betonade Unsgaard
att han ville förvalta arvet från TV0-perioden.83 Repertoaren skulle
med andra ord vara bred och mångsidig, ge utrymme för den ”tra-
ditionella dramatiska konsten” och fortsätta satsningen på svensk
originaldramatik.84 De krav som ofta förs fram i debatten, att ”tea-
tern skall bidra till nutidsmänniskans orientering i vår värld och
vår samtid och till förståelsen av dess problem” är givetvis välgrun-
dade, framhöll Unsgaard, men allt får inte bli samhälle och politik.
Teatern bör också ge ”tillbörligt utrymme åt andra mänskliga pro-
blem: psykologiska, livsåskådningsmässiga och sådana problem
som oberoende av tid och rum har sysselsatt människans tankar”.
Unsgaards tankar fördes lojalt vidare av kanalens teateransvariga,
under de första åren främst av programrådet Åke Falck och pro-
duktionsledaren Lars Bjälkeskog samt från 1973 av teaterchefen

Carl-Olof Lång.85 Bredd och mångfald fortfor att vara Ettans hon-
nörsord. Dess teater skulle roa och oroa, spegla samtiden men också
föra ut klassikerna till den breda publiken och slå vakt om den lit-
terära kvaliteten.86 I ett allt mera informationspräglat utbud har te-
atern, som Lång framhöll vid ett flertal tillfällen, den viktiga upp-
giften att svara för ”upplevelseprogram” och att stimulera känsla
och fantasi.

TV2-teatern och Lars Löfgren hade andra planer. Här tänkte
man inte duka upp något dramatiskt smörgåsbord och brydde sig

Lars Norén debuterade som TV-
dramatiker med Belgrove Hotel,
Good bye 1970 och återkom våren
1971 med Amala, Kamala. Båda
pjäserna hade premiär i TV-teatern.
I den senare spelades de båda
vargflickorna av Evabritt
Strandberg och Despina Tomazani
som här leds av Christian Berling.
Frej Lindqvist till vänster ser på.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild
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föga om traditionerna. ”TV2-teatern tar sikte på 70-talet […] vår tea-
ter är en NU-teater”, heter det i en presentation inför starten.87 Löf-
gren ville skapa en kritisk och ifrågasättande folkteater som ge-
nomlyste samtiden och pekade mot framtiden. Teaterns fiktioner
skulle utgå från fakta och ytterligare tydliggöra alla de samhälleli-
ga ofullkomligheter som lyftes fram i reportage och dokumentärfil-
mer. Löfgrens samhällstillvända teater ”passade ju väldigt bra in i
vårt policymönster att skildra verkligheten som den var”, noterar
kanalens planeringschef Olle Berglund.88

TV2-teaterns spelöppning höll vad man lovat. Berndt och Anita
utspelades sig på en av välfärdssamhällets skuggsidor och lånade
uttrycksmedel från det sociala reportaget. Detta är ”väsentlig poli-
tisk teater”, skrev DN:s teaterkritiker Hans-Axel Holm efter premiä-
ren och lovordade Bengt Bratts och Lennart Hjulströms gestaltning
av hur stress och social isolering driver ett ungt par till desperata
handlingar. Det var också ett stycke debatteater i tidens anda och
följdes mycket riktigt av en studiodebatt på temat barnmisshandel.
TV2-teaterns andra uppsättning under startåret 1969, Strindbergs
Fröken Julie kom en smula överraskande med tanke på Löfgrens de-
klarationer men kunde uppfattas som ett uttryck för TV2-teaterns
förhållande till traditionen: gärna klassiker men bara om de lever
av egen kraft och har något att säga till samtiden.89 Det slog gnistor
om TV2-teaterns spelöppning.

TV1-teaterns början var beskedligare med Vi låter oss stå för en
annan som första nummer, ett collage som med sin blandning av re-
citation och samtal var tänkt att tjäna som ett slags programförkla-

Fröken Julie, ett drama om
könskamp och klasskamp, var
TV2-teaterns andra uppsättning.
Keve Hjelm regisserade Thommy
Berggren och Bibi Andersson i de
båda ledande rollerna.
foto: Kenneth Thorén/

SVT Bild
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ring. Längre fram under året följde en Beckett-pjäs samt ett TV-spel
där den grekiska militärkuppen 1967 lokaliserats till svensk miljö.
Det var inte helt lätt att se vart detta skulle leda.90 Ettan följde dock
snart Tvåan i spåren och satsade under decenniets första år stort på
korta, snabbproducerade och föga resurskrävande pjäser kring olika
aktuella debattämnen. Många av dem samlades under serierubri-
ken NU-teater, termen ofint nog övertagen från TV2-teaterns pro-
gramförklaring, och följdes på tidens manér ofta av studiodebatter.
TV:s teaterpublik kunde under 1970-talets första år ta del av många
samtidsskildringar och lära sig mycket om bl.a. sjuk-, åldrings- och
fångvård, dubbelarbetande kvinnor, låglöneproblem och lågstatus-
arbete, skolleda, nyckelbarn, ungdomsbrottslighet, alkoholmiss-
bruk, multinationella företag, arbetsplatsdemokrati, glesbygdspro-
blem och massmediemakt. Titeln på en pjäs av Björn Runeborg,
Väckarklockan (1970), tycks sammanfatta ambitionerna.

Historien om en järnverksarbetare
Debattivern hade TV-teatern gemensamt med den samtida scentea-
tern och inte minst med de fria grupper som ställde sig i den sociala
omvandlingens tjänst och sällan dolde sina socialistiska sympatier.
Dessa ägnades tillbörlig uppmärksamhet i televisionens kultur-
kommenterande program och många av dem – Tur-teatern, Fria
Proteatern, Narren, Fickteatern m.fl. – bidrog med egna föreställ-
ningar eller togs i bruk som samtidssatiriska gycklare i olika sam-
manhang. Att åtskilliga kontroverser följde i deras spår hörde så att
säga till pjäsen. Fickteaterns Sex fötter och en sko, tänkt som inled-

Palle Granditsky och Pierre
Lindstedt i Exercis, en kritisk
genomlysning av svensk
militärmiljö i regi av Lars Löfgren.
För manuset svarade Bengt Bratt
som 1970 belönades med det
nordiska författarförbundets pris.
Foto: SVT Bild
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ning till en serie om u-länder stoppades före sändning och samma
öde drabbade gruppens fickopera Fingrarna i halsen.91 Fria Protea-
terns satiriska revy Har du hör vad som hänt? (TV2 1971) innehöll en
famös sketch i vilken förhandlingarna om Saltsjöbadsavtalet fram-
ställs som en utdragen fyllefest där LO-ordföranden och helnyk-
teristen August Lindberg är nära att förväxla krognota och avtals-
text.92 Scenen fälldes av Radionämnden och behandlades ingående i
SR:s styrelse som ännu en gång fann anledning att inskärpa medar-
betarnas ansvar för saklighet, opartiskhet och demokratiska vär-
den.93 Ytterligare en politisk sketch av Fria Proteatern, om skolstrej-
ken i den norrbottniska byn Markitta och avsedd för Drömfabriken
AB (1973), lyftes ut ur sändningsschemat.94

”Har du hört om det ljuvliga landet”

Har du hört om det ljuvliga landet
där det flödar av arbetskraft
fabrikshus och allting gratis
det bästa du någonsin haft.

Ett ypperligt rike, så sägs det
där allting ligger dukat på fat.
Allt är ditt vid en krökning på fingret
med ringen 24 karat.

Ja, dom kommer och faller till marken
kommunalmännen, traktens elit.
Hjälpen lönar sej, snart kan du sticka
utomlands med din feta profit.

Så kan du få dina glada dagar
tack vare landets arbetslöshet.
Dessutom får du beröm och ära
Och blir prisad för barmhärtighet.

Ur Nils Johan Anderson m.fl.

Ingen agitationspjäs framkallade dock större buller än Nils Jo-
han Anderson m.fl., som haft premiär på Dramaten hösten 1969 och
väckt uppmärksamhet som ett ovanligt slagkraftigt exempel på den
moderna politiska gruppteatern. Stycket handlar om järnverksar-
betaren Nils Johan Anderson och om (miss)förhållandena på hans
arbetsplats, det statligt ägda Norrbottens Järnverk AB (NJA), om si-
likos och undermåligt arbetarskydd, om kapitalismens profithung-
er och arbetarnas solidariska kamp för människovärdet. En TV-ver-
sion planerades hösten 1969 men sköts upp med anledning av den
pågående strejken vid Malmfälten. Den kom till stånd i februari
följande år och byggdes då in i ett större programblock som produ-
cerades gemensamt av TV2-teatern och redaktionen för aktualitets-
magasinet Direkt.95 Pjäsen var otvivelaktigt en partsinlaga och inne-
höll anklagelser om korruption och maktmissbruk av vissa perso-
ner. I balansens och opartiskhetens namn måste förfördelade parter

Bristfälligt arbetarskydd var ett
centralt tema i Nils Johan Anderson
m.fl. (1970). Här ses Olof Willgren
och Stefan Böhm (sittande)
begrunda silikosens
skadeverkningar.
foto: SVT Bild
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få tillfälle att försvara sig i en efterföljande debatt. Nils Johan Ander-
son m.fl. spelades upp på plats i studion och blev därmed den första
direktsända TV-teaterföreställningen på mycket länge. Genom det-
ta ovanliga förfarande hoppades man undvika krav på redigering i
efterhand eller misstankar om tendentiöst urval.96

NJA-programmet bemöttes hövligt av TV-kritikerna men väck-
te en storm av förbittring i andra kretsar. Att den skulle anmälas till
Radionämnden kunde förutses men anmärkningsvärt nog skedde
det denna gång redan före sändningen. Föreställningen blev också
föremål för ingående diskussioner i Sveriges Radios styrelse där le-
damöterna bl.a. uppehöll sig vid den fråga som aktualiserats genom
tidigare dokumentärfilmskontroverser och gällde sändningens pre-
misser. NJA-föreställningen framstod som ännu ett exempel på
”falsk varubeteckning” och gjorde ingen tydlig skillnad mellan fak-
ta och fiktion. Pjäsen angrep inte bara företaget utan också vissa en-
skilda personer. Rydbeck förklarade att han skulle avrått från sänd-
ning om han i tid insett vilka anklagelser som slungades mot en-
skilda personer och framhöll att samhällskritiken inte fick gå ut
över enskilda människors heder. Styrelsens ordförande, landshöv-
ding Per Eckerberg, uttryckte ännu en gång sin oro för vissa tenden-
ser i programverksamheten och varnade för en utveckling där den
medvetna lögnen användes som vapen. Vi kan, framhöll han, ”inte
nonchalera den ganska negativa inställning mot företaget som
finns hos företrädare för svenska folket”. Även Radionämnden
tyckte att programmet gick över gränsen för det acceptabla. Före-
ställningen och den efterföljande studiodebatten fälldes som stri-

En avbön

Författaren Folke Isaksson tillhörde Radio-
nämnden och ställde sig bakom fällningen av
NJA men kom på andra tankar och lämnade
sin plats. I en redovisning av sina motiv, publi-
cerad i Dagens Nyheter 3.6.1970, skrev han
bl.a.:

”Pjäsen liknar ingenting som radionämn-
den tidigare haft att ta ställning till. Den är
en provokation, en snöboll med grus i, och
det är en nästan sublim meningslöshet att
här tala om partiskhet. Pjäsen innehåller
utan tvivel påståenden och antydningar,
som inte kan bevisas och eventuellt inte är

korrekta och detta innebär enligt statuterna
ett brott mot saklighetskravet. I verkligheten
finns emellertid olika slag av saklighet och
olika sanningar. En osaklighet i enskildhe-
terna kunde vid en generös bedömning av
detta ärende möjligen sägas balanseras ge-
nom att pjäsen ifråga om helhetssynen inne-
håller ett slags sanning. Ett stort antal arbe-
tare vid det verkliga NJA har i varje fall om-
vittnat att de tyckt att det stämt trots allt. De
har känt igen något av sin egen upplevelse av
arbetslivet och den identifikationen skulle
troligen många svenska arbetare göra.”
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dande mot kraven på opartiskhet och saklighet, ett beslut som blev
föremål för en ovanligt långvarig och hetsig offentlig debatt. 97

Välfärdsproblem, stor opera, dokumentärer och buskis
Både TV1- och TV2-teatern satsade alltså på ny svensk dramatik,
särskilt den som skrevs direkt för mediet, och TV0-epokens ”svens-
ka våg” rullade vidare. Från kanalklyvningen 1969 och till och med
verksamhetsåret 1973/74 sände de båda kanalerna närmare etthund-
ra nyskrivna TV-pjäser, att jämföra med drygt sextio under den fö-
regående perioden.98 Strindberg petades ned från positionen som
mest spelade svenska dramatiker, och distanserades av både Bengt
Bratt och Lars Molin.

Den sistnämnde, en vägmästare som börjat skriva under en ar-
betslöshetsperiod, debuterade våren 1971 med Hon kallade mej jävla
mördare, ett exemplariskt stycke debatteater om en ackordshetsad
lastbilschafför som orsakar en trafikolycka. Molins verkliga ge-
nombrottspjäs blev dock Baddjävlar (1971), ett muntert och engage-
rat stycke episk teater om förhållandet mellan den bofasta befolk-
ningen i ett litet kustsamhälle och de sommargäster som för med
sig nya seder och ställer långtgående krav på kommunal service.99

Föreställningen, som regisserades av Christian Lund och spelades
in med en mycket rörlig 16 mm-kamera, riktar sina rallarsvingar åt
många håll, främst mot den korrumperade maktelit som styr kom-

Tommy Johnson var stressad
chaufför i Lars Molins debutpjäs
Hon kallade mej jävla mördare.
foto: SVT Bild

Regissören Christian Lund och
författaren Lars Molin konfererar
under inspelningen av Baddjävlar.
foto: Kenneth Thorén/

SVT Bild
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munen och gärna lierar sig med de penningstarka besökarna. Bland
rollfigurerna möter man flera tidstypiska gestalter, däribland den
socialdemokratiske klättraren som sviker sina ursprungliga ideal
samt hans motbild, den unge radikalen som utled på alla bleksikti-
ga kompromisser beslutar sig för att bilda ett nytt arbetarparti. En
av pjäsens scener gestaltar ett torgmöte, vilket tillhandahåller den
dramatiska motiveringen för ett socialistiskt brandtal, riktat mot
kameran och TV-publiken. Kontrasterna mellan ”folkets” och ”her-
rarnas” livsvillkor är understrukna med tjocka streck. Ett antal
tämligen oblyga erotiska skildringar förhöjde styckets chockver-
kan.100

Det var alltså mycket debatt och samhällskritik i teaterutbudet
men Ettan levde upp till sina utfästelser och axlade ansvaret för den
klassiska dramatiken. Under 1970-talets första år svarade kanalen,
tidvis i opinionsmässig motvind, bl.a. för en serie Strindbergupp-
sättningar med Johan Bergenstråhles nytolkning av Spöksonaten
(1972) som en av höjdpunkterna.101 Tvåan gjorde färre egna klassi-
keruppsättningar men vek då och då av från vänsterengagemangets
smala väg och breddade sitt ämnesregister med Ingmar Bergmans
hjälp. Hans Reservatet (1970), ”en banalitetens tragi-komedi” och en
av Bergmans många relationsdramer i borgerlig miljö, blev Sveriges
bidrag till EBU:s Världsteatern och kom därigenom att spelas i oli-
ka versioner i flera länder.102 Några av Tvåans medarbetare tyckte
nog att Bergman kunde odla sina inkrökta själsproblem någon an-
nanstans.

Tanken att Bergman skulle sätta upp Mozarts opera Trollflöjten
väcktes vid samma tid och framkallade snarlika reaktioner. Klas-

Sexscenerna i Baddjävlar upprörde
känsliga själar. När den visades i
norsk television fick
programbolaget hård kritik av
statsrådet Kjell Magne Bondevik
som inte tyckte att NRK skulle
importera ”svenska sopor”.
Liggande Britt Örnehed och
Anders Nyström, stående
regissören Christian Lund.
foto: Kenneth Thorén/

SVT Bild
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sisk opera hörde inte till Tvåans prioriterade områden och gjorde
ofrånkomligen stora hål i budgeten. Det senare argumentet fick
ökad tyngd i takt med att planeringen framskred och företagets
ekonomiska problem tilltog. Trollflöjten blev företagets dittills dy-
raste singelproduktion, genomdriven av Wallqvist som insåg dess
prestigevärde och möjligheter att förändra Tvåans framtoning.103

”Det finns de som nästan tyckt det vara opassande att TV2 genom-
förde ett projekt som ’Trollflöjten’ när ekonomin är som den är. Vi
borde klä oss i säck och aska”, noterade Örjan Wallqvist vid en
presskonferens när projektet väl förts i hamn.104 Trollflöjten, som
sändes nyårsdagen 1975 blev en färgskimrande bildberättelse av
Bergman på sitt mest älskvärda och lekfulla humör. Han byggde
upp en kopia av Drottningholms 1700-talsteater med hela dess tea-
termaskineri i en av Filmhusets studior och lät scenen bli en ma-
gisk plats där verklighetens trista tyngdlagar upphörde att gälla och
där ingenting var omöjligt. I Bergmans händer blev Trollflöjten en
fantastisk saga för barn i alla åldrar och en rafflande berättelse om
kampen mellan onda och goda krafter. Till resultatet bidrog också
ett unikt samarbete med radions musikavdelning och Operan samt
Eric Ericsons insatser som dirigent för Radiokören och Radions
symfoniorkester. En rad meriterade sångsolister engagerades för
uppsättningen, där Håkan Hagegård fick sitt publika genombrott i
rollen som Papageno. Uppsättningen blev en konstnärlig succé, hyl-
lad av den internationella kritikerkåren och en av SR:s största för-
säljningsframgångar någonsin. Trots detta blev den en engångsföre-
teelse. Det skulle dröja länge innan televisionen vågade sig på och
kunde finna ekonomiska resurser för en liknande satsning. Till bil-
den av 1970-talet hör också att Trollflöjten gav upphov till ännu en
debattrunda på temat elit- och folkkultur, denna gång initierad av
Dagens Nyheters kulturchef Olof Lagercrantz som på ledarplats

Bland många Strindberg-
uppsättningar i TV-teatern hör
Johan Bergenstråhles av
Spöksonaten 1972 till de främsta.
Allan Edwall gjorde den
rullstolsbundne Gubben Hummel
och Stefan Ekman Studenten.
foto: Lars Wiklund/SVT Bild

Motstående sida: Om det Sverige
som blev över när urbaniseringen
och moderniteten tagit sitt
berättade Stig Claesson i Vem älskar
Yngve Frej. I TV-versionen hade
Gunnar Lindqvist, Gunnar Strååt
och Allan Edwall ledande roller.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild

Håkan Hagegård fick sitt
genombrott som fågelfängaren
Papageno i Ingmar Bergmans
kritikerhyllade uppsättning av
Trollflöjten 1975. Nära sig
har han sin blivande gemål
Pamina, gestaltad av Irma Urrila.
foto: Per B Adolphson/

SVT Bild
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betecknade uppsättningen som en angelägenhet för eliten, okontro-
versiell, livlös och sluten i sig själv.105

Om Tvåans stora kultursatsningar hade svårt att vinna oreser-
verad uppskattning på hemmaplan så blev likafullt flera av dem be-
tydande internationella framgångar. Wallqvists intresse för balet-
ten som en TV-mässig konstform ledde till fortsatta bidrag av Birgit
Cullberg, däribland den Prix Italia-belönade Rött vin i gröna glas
(1970), gjord i nära samarbete med producenten Måns Reuterswärd.
Baletten kunde kallas en pastoral i Bellmans anda, dock till musik
av Beethoven, och en charmfull demonstration av sinnlig fröjd.
Uppsättningen drog dock blickarna till sig främst för dess djärva
och nyskapande bruk av den nya Chroma-Key-tekniken: bak-
grundsbilderna togs i en kamera och dansarnas rörelser registrera-
des av ett par andra, orörliga kameror. Genom mixning skapades in-
trycket av att artisterna rörde sig fritt och tyngdlöst inne i olika im-
materiella världar, i landskap och berömda målningar.106 Stora
konstnärliga satsningar som Trollflöjten och Cullbergbaletten var
en visserligen kvantitativt obetydlig men likafullt profilskapande
del av Tvåans utbud och kan anföras som korrektiv till populärfö-
reställningar om politikens och samhällsengagemangets totala do-
minans i den ”röda kanalen”.

Inför TV2-starten pekade Wallqvist ut underhållning som ett
prioriterat område och hans teateravdelning gjorde sitt för denna
goda sak genom att återuppliva den ”buskteatertradition”, som en
gång blomstrat på landets park- och friluftsscener och fortlevt i den
föraktade biografgenre som gick under namnet ”pilsnerfilm”. Se-

En protest mot ”all snårig
symbolik, all ängslig nutidstill-
vändhet”. TV2 sände serien
Söderkåkar på hösten 1970. I
rollistan fanns Monica Zetterlund
och Sune Mangs som här
begrundar några detaljer i manus.
foto: Bo-Aje Mellin/SVT Bild

Teaterdirektören Sjövall kommer
till sta’n i serien Ett resande
teatersällskap 1972. Georg Rydeberg
gjorde huvudrollen och hade Rolf
Skoglund vid sin sida.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild
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rien Söderkåkar, byggd på en pjäs av folklustspelens stormästare Gi-
deon Wahlberg, sändes hösten 1970 och lanserades som en protest
mot ”all snårig symbolik, all ängslig nutidstillvändhet”.107 Att sända
den på Tvåans vanliga teatertid kunde kanske ha verkat utmanande
och Söderkåkar placerades istället in i fredagkvällarnas underhåll-
ningsblock. Linjen fördes vidare med Skärgårdsflirt (1972) och Grab-
barna i 57:an (1978), med Vilhelm Mobergs folklustspel, en vidare-
diktning på August Blanches lustspel Ett resande teatersällskap
(1972–73) och av samtidens mästare på området, Nils Poppe. Vid
1970-talets mitt etablerades traditionen att överföra hans föreställ-
ningar på sommarteatern Fredriksdal i Helsingborg.

De äldre mästarna
Som det kanske mest framträdande draget i 1970-talets TV-teater
framstår ändå seriernas expansion, en internationell tendens som
med kraft slog igenom både i Ettan och Tvåan och som sannolikt
förstärktes av företagets ekonomiska svårigheter. Serier innebär i
allmänhet, men väl att märka långtifrån alltid, mer sändningstid
per krona. Serierna har följaktligen en benägenhet att expandera
under budgetmässigt besvärliga tider och att tränga undan friståen-
de uppsättningar.108 Kanalernas utbud hade ungefär samma omfatt-
ning men något skiftande inriktning. Ettan fortsatte att ösa ur den
inhemska berättartraditionen, Tvåan satsade mer på nyskrivna och
samhällstillvända serier.

Strindberg var fortfarande ett gångbart namn i sammanhanget
och Bengt Lagerkvist gick vidare från Hemsöborna till Röda rummet
(TV1 1970), en roman som med sina skarpskurna karikatyrer och in-
dignerade utfall mot den offentliga lögnen kunde tyckas ligga väl
till i det samhällskritiska 1970-talet. Att ge aktualitet åt Strindbergs
uppgörelse med sin samtid och att förvandla romanens pikareska
händelseförlopp till en begriplig TV-berättelse erbjöd dock pro-
blem. Mest levde kanske serien på sina enskilda rolltolkningar, där-
ibland Allan Edwalls av den luggslitne bohemen Olle Montanus
och Ernst Günthers av den lika bullersamme som cyniske doktor
Borg.109 1971 följde I havsbandet, också den i regi av Lagerkvist, med
Ernst-Hugo Järegård i huvudrollen som fiskeriintendent och över-
människa.110 TV2 drog sina strån till Strindbergsstacken med En
dåres försvarstal (1976) och en påkostad dramatisering i singelformat
av den självbiografiska romanen Inferno (1973). Tvåans favorit bland
de inhemska berättarna var dock Vilhelm Moberg, som bistod med
grundmaterial till tre seriedramatiseringar under 1970-talet: Din
stund på jorden (1973), Soldat med brutet gevär (1977) samt Raskens
(1976), som med Sven Wollter och Gurie Nordwall i de båda ledande
rollerna blev en publiksuccé i klass med Hemsöborna.111 Brandskatt-
ningen av den inhemska berättarkonsten fortfor i båda kanalerna

Herbert Grevenius som TV-
dramatiserade Strindbergs roman
Röda rummet inspekterar en av
inspelningsplatserna tillsammans
med Jan-Olof Strandberg, klädd
för sin roll som journalisten
Struve.
foto: SVT Bild
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med resultat som Ett köpmanshus i skärgården (TV1 1973) efter Emilie
Flygare-Carléns roman, Birger Sjöbergs Kvartetten som sprängdes
(TV1 1973) i bearbetning och regi av Hans Alfredson, Kvarteret Oron,
byggd på en av Elin Wägners mindre kända romaner (TV2 1974),
Sigfrid Siewertz’ Selambs (TV1 1979) samt Sven Delblancs Hedeby-
borna, en ”modern klassiker” som sändes i tre sviter åren 1978–82. På
inhemsk epik byggde också en lång rad pjäser i singelformat och i
temaserier som TV1:s Svenska noveller våren 1978.112

Motstående sida: Rasken och hans
Ida blir fästfolk. Gurie Nordwall
och Sven Wollter i Raskens efter
Mobergs roman. Serien sändes
första gången vintern 1976 och blev
en enastående publik framgång
med omkring 5 miljoner tittare per
avsnitt.
foto: SVT Bild

Harriet Andersson och Ernst-
Hugo Järegård möttes i
dramatiseringen av
Strindbergs I havsbandet 1971.
foto: Kenneth Thorén/

SVT Bild

August Strindberg förekom i
många skepnader och
gestaltades av många
skådespelare, däribland en
porträttlik Per Oscarsson i
Inferno 1972.
foto: Bo-Aje Mellin/

SVT Bild



278
t e l ev i s i o n

Godnatt, TV1

Keve Hjelms Godnatt, jord, byggd på Ivar Lo-Johanssons roman med
samma namn, intar en särställning bland periodens alla dramatise-
ringar. Den blev omstridd och föremål för lättfunnet gyckel men
också ärad och prisbelönad. Projektet hade två av sina främsta före-
språkare i kanalchefen Håkan Unsgaard och teaterchefen Carl-Olof
Lång, vilka båda satsade åtskilligt av personlig prestige för att driva
fram det. De fick också betala ett högt pris. Om Godnatt, jords
konstnärliga kvaliteter fanns delade meningar. Att den var en eko-
nomisk katastrof kunde alla vara överens om.

Idén att göra en serie på Lo-Johanssons självbiografiska berät-
telser diskuterades internt redan vid 1970-talets början.113 Keve
Hjelm kopplades in som manusförfattare och regissör 1972 och grep
sig an uppgiften med sedvanlig energi. Teaterredaktionens proto-
koll meddelar sensommaren 1973 att planerna begränsats till att en-
bart gälla romanen Godnatt, jord och att Hjelm tillsammans med
romanens upphovsman börjat söka lämpliga inspelningsplatser i
Sörmland. Serien, då med namnet Frihetens väg, anmäldes som årets
stora projekt inför SR:s styrelse på hösten samma år med planerad
inspelningsstart under senvintern 1974. De besparingsprogram som
lade sin järnhand över företaget ställde projektets genomförbarhet i
tvivelsmål och det betraktades som mer eller mindre nedlagt enligt
ett protokoll från början av 1974. ”Kommer ’Godnatt, jord’ att göras
måste förmodligen hela produktionsutläggningen göras om. Det är
en komplicerad situation,” heter det lakoniskt ett knappt år senare.
Projektet överlevde dock alla budgetmanglingar och fördes vidare
trots många varnande röster. ”Klart är […] att igångsättningen av
GODNATT JORD ett par år framåt kommer att skapa stora svårighe-

Elin Wägners Kvarteret Oron blev
följetong 1974 med bl.a. Solveig
Ternström och Lars Göran
Carlson.
foto: Bo-Aje Mellin/SVT Bild
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ter när det gäller annan produktion inom kanalen”, lyder en klar-
synt notering från mars 1975.

Beslut om produktionsstart fattades sommaren 1975, inspelning-
arna kom igång för att omedelbart hamna efter tidtabellen. Hjelm
krävde att få fortsätta inspelningarna följande sommar, vilket med
oro noterades av en teaterredaktion som dock lugnades med en förs-
ta filmsnutt i september 1976. Brist på pengar gjorde att arbetet på
den ännu mycket ofärdiga produktionen på nytt upphörde under
några månader. Det togs upp på nytt och gick en tid så raskt framåt
att man troskyldigt kungjorde att serien skulle visas under hösten
samma år. Hjelm var dock inte nöjd och ställde krav på ytterligare
kompletterande inspelningar 1978. För att slutföra projektet tvinga-
des produktionsledningen vidta exceptionella åtgärder, däribland
att teckna en specialuppgörelse med Teaterförbundet som innebar
att skådespelarna avstod från reprisgage. Återstående delar av arbe-
tet lades ut på en extern producent som faktiskt lyckades föra det i
hamn. Våren 1979, efter nära ett decennium av planering, hårt arbe-
te, envishet och vånda sändes Godnatt, jord i en serie på sju delar.

Uppgifterna om projektets totalkostnader är något skiftande
men torde ha stannat på omkring 14–16 miljoner i dåtida penning-
värde, lugnande piller och magsårsmediciner oräknade.114 Dyrare
TV hade aldrig tidigare och har möjligen inte heller senare produ-
cerats i Sverige. Godnatt, jord ”körde TV1 i botten”, menade pro-

En av TV-historiens höjdpunkter,
Keve Hjelms dramatisering av Ivar
Lo-Johanssons Godnatt, jord, som
ville visa sambandet mellan
människa och miljö.
foto: Michael Kinmanson/

SVT Bild
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gramchefen Ingemar Leijonborg, serien dränerade kanalen på både
pengar och förtroendekapital.115 Många faktorer bidrog till miljon-
rullningen. En var Hjelms kompromisslöshet när det gällde att ge
en sann bild av statarnas livsvillkor, deras yttre miljö, kroppsspråk
och attityder.116 ”Varje detalj ska vara så äkta, så autentisk som det
någonsin går att göra den”, förklarade han i en intervju 1976.117 ”Det
är viktigt, ytterst viktigt, för det är ju om detta det handlar; om den
torftighet som så in i själen inpräntade underdånighet, vidskepelse,
tystnad.” Dekorbyggena, däribland en pietetsfullt rekonstruerad
statarlänga med äkta smutsränder mellan golvtiljorna, drog stora
pengar. Skådespelarstaben var omfattande, statisterna ännu fler och
alla fick erfara att Hjelm var en krävande arbetsledare.

Godnatt, jord blev ändå en serie med egenart och lyskraft, art-
skild från alla de löpande-bandproduktioner som flödade ur väst-
världens TV-rutor och Hjelm skydde som pesten.118 Handlingen
framskred i långsamt tempo, i ett slags ”realtid” som innebar att en-
skilda handlingar tog lika lång tid i berättelsen som i verkligheten.
Dialogen var knapphändig och ibland – fullt medvetet – ohörbar.
Statarnas språk var fattigt och ordknappt och kunde enligt regissö-
ren omöjligen omformas till någon konventionell dramatisk dialog.
Närbilderna var få, helbilderna och de obrutna tagningar som un-
derströk sambandet mellan människa och miljö mer frekventa. Det
försonande skimmer som stundtals svävade över televisionens his-
torieskildringar lyste här med sin frånvaro. Godnatt, jord berättar
nyktert och eftertänksamt om ett människofientligt system och vad
det gjorde med sina offer. Serien hade inga stjärnroller och gav ing-
en plats för glansfulla soloprestationer. Huvudrollen bars upp av ett
kollektiv.

Någon publik framgång blev Godnatt, jord förvisso inte och de
erkännsamma kritikerrösterna överröstades av kvällspressens väl-
regisserade ”tittarstormar” och kåsörernas inskränkta lustigheter.119

Hjelm prisbelönades dock av ABF och erhöll 1979 års Guldbagge
för sin ”kompromisslösa förnyelse av realismen i svensk film med
Godnatt jord”. Prisformuleringen förefaller ovanligt välfunnen.

Reportageteater och berättelser om det inre
En stor del av periodens nyskrivna dramaserier kom från Göte-
borgs-TV, som under Gunnar Hagners ledning utvecklades till en
högproduktiv fiktionsfabrik. Hagner satsade både på produktioner
med höga konstnärliga ambitioner och vad han kallade ”bruksva-
ra”, dvs. mindre krävande fortsättningsberättelser som kunde upp-
fylla avtalets krav på ”god förströelse och underhållning”. Han
trodde på seriernas TV-mässighet och på deras framtid. Ingen pro-
gramform är mer tacksam, förklarade Hagner i en intervju 1978. TV-

Enligt ett protokoll för TV1-tea-
tern 28.11.1974 ville Per Olov En-
quist göra en TV-pjäs med ut-
gångspunkt i Strindbergs enakta-
re Den starkare. Redaktionen nap-
pade på idén och var beredd att
lägga ut en beställning. Några
månader senare meddelade dock
Enquist att den tänkta bearbet-
ningen växt ut till en scenpjäs
med titeln Tribadernas natt som
antagits av Dramaten. Den blev
Enquists genombrott som dra-
matiker och en enastående fram-
gång både nationellt och interna-
tionellt.

Motstående sida: En sjöman går i
land. Per Lövgren (Lars Green)
kommer Hem till byn 1971 i den
första delen av serien. Han bodde
fortfarande kvar där då den senaste
sviten sändes våren 1999.
foto: Lars Wiklund/SVT Bild

TV-teatern drog
författare till sig
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serien har ”en stor publik, ett stort underhållningsvärde och en
oslagbar möjlighet att stimulera en debatt”. 120

Ett av Göteborgs-TV:s största och mest uppmärksammade bi-
drag till arten var Hem till byn, med manus av Bengt Bratt och regis-
serad av Jackie Söderman. Seriens första svit sändes hösten 1971, en
andra 1973 och en tredje 1976, då Bratt bestämt förklarade att någon
fortsättning inte var att vänta.121 Det var också tyst om byn under
1980-talet men den väcktes till nytt liv och utgjorde spelplatsen för
ytterligare tre sviter, som sändes åren 1990, 1995 och 1999 med en i
huvudsak oförändrad ensemble. Med sina nästan fyrtio avsnitt,
spridda över närmare trettio år, är Hem till byn en långtidssatsning
jämförbar med Rainer Hartlebs filmer om barnen i Jordbro. Att
den ena utspelas i glesbygden och den andra i förorten vittnar om
att båda föddes under 1970-talet.

Hem till byn utspelar sig alltså i ett utkants-Sverige där livsvillko-
ren är stadda i snabb förvandling och byns innevånare satta under
hårt tryck. Serien skall inte uppfattas som ett inlägg i jordbruksde-
batten, förklarade Bratt inför seriestarten och ville istället betona
dess människoskildring.122 Ett av dess huvudteman är ändå just
landsbygdens förvandling under en statlig jordbrukspolitik som
tror sig veta allt om framtiden och självtillräckligt avgör enskilda
människors väl och ve. Hem till byn gestaltar förändringsproces-
sen, med tyngdpunkten lagd på dess sociala och psykologiska kon-
sekvenser, och bygger på en tämligen enkel men likafullt effektiv
dramatisk grundkonflikt. På ena sidan finns Överheten i form av
Lantbruksnämnd, kommunalpolitiker och bankmän, på den andra
ett antal små- och medelstora lantbrukare som får allt svårare att
klara sin bärgning och där några tvingas till nedläggning, uppbrott
eller utflyttning.123 Bykollektivets medlemmar går skiftande öden
till mötes. Småbrukarfamiljen Persson tvingas lägga ned sin gård
och flytta till en storstadsförort. Mannen får plats på varvet medan
makan hänvisas till en tröstlös hemmafrutillvaro med bingospelets
samvaro som en av få ljuspunkter. Deras gård köps upp av familjen
Andersson, som understöds av Lantbruksnämnden men snart ham-
nar i en ränte- och amorteringsfälla och därmed i händerna på kon-
junkturkänsliga bankmän. Familjen Ljung får se sin lanthandel ut-
konkurrerad av den driftigare familjen Strid som driver bensin-
mack, bilverkstad, bilhandel och omsider även snabbköp. Andra av
byns innevånare blir bara överflödiga, dömda till overksamhet eller
meningslösa terapisysselsättningar. Konfliktlinjerna är tydliga i se-
riens första sviter men blir längre fram mer ironiska och tvetydiga.
Samhällsmakten förlorar sina konturer när centralbyråkraterna
försvinner ur fokus men dröjer ändå kvar som ett vagt och undan-
glidande ont. Hem till byn börjar som en sjuttiotalistisk debattserie
men transformeras gradvis till en berättelse om en gemenskap som
förgiftas av avundsjuka och skvaller, om intolerans och hård social
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kontroll men också om närhet, mänsklig värme och solidaritet.
Som Bratts övriga serier lever Hem till byn i hög grad på hans låg-
mälda berättarstil, där större samhälleliga förändringar sätter sina
spår i vardagslivet och där de enskilda rollfigurerna på samma gång
är unika individer och bärare av tidens sociala och mentala tenden-
ser.

Till profilerna på Göteborgs-TV hörde också Carin Mannhei-
mer som började som samhällsjournalist och reporter för att under
1970-talet börja beskriva verkligheten med fiktionens hjälp. I likhet
med Bratt sökte Mannheimer rekonstruera något som hänt eller
skulle kunna hända och arbetade med en dramatisk form som stod
reportage och TV-dokumentär nära.124 Mannheimer har vittnat om
sin entusiasm för den samtida engelska TV-dramatiken och man
anar dess betydelse i såväl Fosterbarn (1971) som Dela lika (1972), en
serie om en grupp sömmerskor som övertar sin nedläggningshotade
fabrik och driver den vidare enligt kooperativa principer. Mannhei-
mers största framgång under 1970-talet var nog Lära för livet (TV1
1977), en slagkraftig och provocerande skildring av den svenska sko-
lan, beskriven som en institution utan tydliga mål, sluten kring
sina problem, isolerad i samhället, präglad av uppgivenhet, leda och
vanmakt. Har vi inte alltid haft det bra? (TV1 1973) är med sin kritiska
granskning av äktenskap, jämlikhet och könsroller fast förankrad i
1970-talet.

TV-seriens status höjdes kraftigt då även Ingmar Bergman ägna-
de den sina krafter och demonstrerade dess möjligheter. Hans Sce-
ner ur ett äktenskap (TV2 1973), med Liv Ullmann och Erland Joseph-
son i de ledande rollerna, fick ett gensvar som få andra. Den inne-
bar ett publikt genombrott för Bergman, som visade sig kunna be-
rätta en historia som gick rakt in i hjärtat på tittarna. Och det var
inte bara de svenska tittarna som kände igen sig. Liksom Trollflöjten
blev Scener ur ett äktenskap en stor försäljningsframgång med export
till bl.a. USA, Latinamerika och Afrika.125 Serien skulle kort kunna
karakteriseras som ett psykologiskt utvecklingsdrama, ”en svit om
två människor, deras via dolorosa genom sitt förhållande; kriser
och kransar, lekfullhet och brutalitet, ömhet och förakt”, för att
låna en kritikersammanfattning.126 Den börjar med en veckotid-
ningsvacker bild av det ideala äkta paret, Johan och Marianne, i de-
ras ombonade, välordnade och stabilt högborgerliga miljö. Krisen
lurar dock under ytan: Johan har ett förhållande med en annan
kvinna och bryter upp från hemmet. Skilsmässan följer och i det
längre perspektivet nya äktenskap och nya förhållanden med nya
partners. Scener ur ett äktenskap ger en bild av relationsproblem i all-
mänhet och av det borgerliga äktenskapet i synnerhet som många
tittare och kritiker uppenbarligen fann skakande sann och som i
alla händelser fyllde ett terapeutiskt behov. Det borgliga äktenska-
pet utsattes för många och hårda ideologikritiska granskningar av
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1970-talets radikaler. Knappast någon av dem hade samma spräng-
kraft som Bergmans skildring av denna institution.127

Samarbetet mellan Bergman och TV2 fortsatte och ledde 1976
till ännu en serie, Ansikte mot ansikte (TV2 1976), om vad Bergman
kallade ”ett tabubelagt område”, dvs. en kvinnas psykiska samman-
brott, självmordsförsök och plågsamma vandring tillbaka till livet.
Även Bergmanserierna vittnar om hur TV-teaterns inriktning höll
på att förskjutas från den yttre till den inre världen. ”I slutet av sex-
tiotalet och i början av sjuttiotalet ägnade sig dramatiken åt att av-
slöja sociala, politiska och religiösa myter i konsumtionsamhället”,
skrev TV2-teaterchefen Lars Löfgren i ett månadsbrev 1976. ”Nu
flyttas dramatiken allt mer till det inre planet och handlar om de
hastigt förändrade villkoren för vår existens i en verklighet där my-
terna avslöjats.” Det var nog en rättvisande beskrivning och att rö-
relsen fortsatte in i nästa decennium skall framgå av ett senare kapi-
tel.

Underhållningsserier och serieleda
Serieformen odlades med iver också av andra programproduceran-
de avdelningar och gjorde gränserna mellan TV-teater och TV-nöje
oskarpa. Ur tittarnas synpunkt kunde mycket av det som gjordes av
TV-teatrarna lika gärna ha gjorts av underhållningsavdelningarna
och vice versa. ”Ett tag hade vi på frilansbasis tidsmässigt lika stor
dramaproduktion som teater”, konstaterar underhållningschefen
Lars Boberg i en återblick.128 Utbudsanalyser från decenniets första
år visar att närmare hälften av nöjestiden upptogs av dramaserier
och att sådana förekom tre till fyra gånger per vecka. Det var kost-
samma produktioner och de skulle följaktligen snart bli färre.129

Under de goda åren spände de dock över ett brett register med även-

Liv Ullmann på väg att tappa
fotfästet i tillvaron i Bergmans
Ansikte mot ansikte 1976.
foto: Arne Carlsson/SVT Bild

Allan Edwall, i rollen som
privatdetektiven Engeln, tar sig ett
lugnande bloss, medan hans klient
(Gunnar Björnstrand) förefaller
upprörd.
foto: SVT Bild
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tyrsserier som Nybyggarland (TV2 1972–74), politiska thrillers som
Makt på spel (TV2 1973), kostympjäser som Någonstans i Sverige
(TV1 1973–74) samt deckare som Ärliga blå ögon (TV1 1977) och
Engeln (TV2 1974–76).130 Därtill erbjöds vardags- och familjekomedi-
er som N. P. Möller, fastighetsskötare (TV2 1972–80), Bröderna Malm
(TV2 1972–74) och Familjen Ekbladh (TV1 1971) samt situationsko-
medier som Fleksnes fataliteter (TV2 1974–96). Någonstans mellan de
sistnämnda genrerna hamnar den efter engelsk förlaga framställda
Albert och Herbert (1974–84) där Sten-Åke Cederhök spelade en pen-
sionerad skrothandlare som med lock och pock, psykisk utpress-
ning och diverse manipulationer försöker få sonen (Tomas von
Brömssen) att stanna kvar i den gamla träkåken i Haga. Mindre lycko-
samt var då försöket att med hjälp av en stjärnspäckad ensemble skapa
en svensk motsvarighet till superserien Dallas. Få minns nu familjen
Bark och deras maktkamp i De lyckligt lottade (TV1 1976) och knap-
past flera Lars Molins Tjocka släkten (TV2 1975) som var ämnad att
bli en svensk Forsyte-saga på gräsrotsnivå.

Serierna hade många anhängare men deras expansion skapade
också oro och fick teatermän att träda fram till ”singlarnas” för-
svar.131 Löfgren behandlade frågan i ett månadsbrev redan 1972 och
pekade där på TV-seriens möjligheter att förmedla den litterära be-
rättarkonstens skatter till TV-tittarna, bearbeta publiken under
längre tid och fördjupa människo- och miljöskildringen.132 Mot den
talar risken för ”kommersialisering”, fortsatte Löfgren, dvs. tenden-
sen att anpassa materialet för att nå högsta möjliga tittarsiffror. Det
leder lätt till utslätning och ett bruk av klichéer och standardgrepp,
menade han, ”så att alla serier till slut kan tyckas vara skrivna av
samma författare”. TV har ett ansvar för den inhemska dramatikens
utveckling, fortsatte Löfgren, och TV-tittarna rätt att då och då få se
en teaterföreställning från början till slut under en och samma

Albert och Herbert (1974–82), en
besvärlig tvåsamhet gestaltad av
Tomas von Brömssen och Sten-Åke
Cederhök. När Cederhök avled
1990 gick serien vidare som Herbert
och Robert där Carl-Einar Häckner
dök upp som Herberts halvbror.
foto: SVT Bild

Janne Carlsson, ”hela Sveriges
Loffe”, blev en av 1970-talets TV-
favoriter, bl.a. som repgubbe i
beredskapsserien Någonstans i
Sverige med manus av DN-
journalisten Jan Olof Olsson (Jolo).
Längre fram var Carlsson lekledare
i estradprogram som Janne Carlsson
Show (1981) och Loffe på Cirkus (1987).
foto: Bo-Aje Mellin/SVT Bild
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kväll: ”Det vore deprimerande om liv och dikt i det svenska sam-
hället enbart kom att kännas som en tv-serie i X kapitel.” Författa-
ren Sven Delblanc, som svarade för både seriemanus och traditio-
nell TV-dramatik, vände sig några år senare mot seriernas tröstlösa
grötlunk och fick medhåll av Ettans Carl-Olof Lång, som menade
att seriernas dominans var liktydig med TV-teaterns död.133 Löfgren
återkom till frågan i en återblick från 1980-talets slut, då han läm-
nat televisionen för andra uppgifter, och kunde konstatera att ut-
vecklingen gått i just den riktning som han och andra varnat för:
”Den tidigare TV-teaterns värdegemenskap med grundläggande
kvaliteter från teater och film har alltmer övergivits till förmån för
serier, vars ideal och framställning hämtats från reklamtelevisio-
nens. Och originalpjäserna har hamnat på undantag.”134 Bakgrun-
den till Löfgrens beskrivning skall belysas närmare i ett följande
kapitel.

Progressiv underhållning?
1970-talet framstår knappast som någon av TV-underhållningens
stora perioder. Även om båda kanalledningarna insåg och många
gånger underströk dess betydelse i kampen om publiken stod upp-
giften att roa och förströ knappast högt i kurs bland deras underly-
dande.135 Ettans ledning fann anledning påpeka att man i avtalet
med staten förbundit sig att producera god förströelse och under-
hållning. Med adress till dem som alltid ”kräver fördjupade per-
spektiv på världsutvecklingen”, framhöll man att en stunds förströ-
else i sällskap med goda artister och intressanta människor är en
”legitim lördagssysselsättning även i en orolig värld”.136 Inte helt
överraskande hade Ettan ett något större underhållningsutbud än
Tvåan under de första åren men även här jämnade olikheterna ut
sig med tiden.137 För att hushålla med resurserna undandrogs områ-
det från den interna konkurrensen så att fredagarna blev Tvåans
stora underhållningskväll och lördagarna Ettans.138 Under de senare
hölls traditionerna i helgd. TV1 erbjöd nya Hylands Hörnor, fråge-
lekar, artistshower och revyer. Blandmagasin som Halvsju och dess
efterföljare fyllde en försvarlig del av underhållningskvoten och
fick ökad betydelse i takt med att företagets ekonomi försämrades;
att direktsända småprat i soffhörnen kunde man klara även under
nödårens allra kallaste vintrar. En ny variant på samma grund-
mönster var Gomorron Sverige (TV1 1977–89), en Göteborgsproduce-
rad frukostklubb med Lennart Hyland som publikdragande pro-
gramledare, som sändes på lördagsmorgnarna och därmed ockupe-
rade en dittills TV-fri del av veckan. Budgetmässigt fördelaktiga var
också intervjuprogrammen, odlade av Lasse Holmqvist i Lördags-
träffar och På Parkett (TV1 1971–74), av Hagge Geigert i Gäst hos Hagge
(TV2 1975–91) och Berndt Egerbladh i Två och en flygel (TV2 1974–88).

Motstående sida: Lenny Bruce,
ståupp-komiker långt innan arten
var känd i Sverige, gestaltades av
Jarl Kulle 1971 i serien Varför
gömmer du dej i häcken?
foto: SVT Bild
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Ett av Tvåans flaggskepp, det aktualitetsinriktade blandmagasinet
Kvällsöppet (1971–96), hämtade sina grunddrag från TV0-erans Tim-
men och varvade debatter och intervjuer med sketcher och sång-
nummer.139 Här kunde underhållningsvärldens nytända stjärnor
visa upp sig och fria grupper behandla dagens frågor i satirens form.
Vilhelm Moberg grälade med Olof Palme om regeringens agerande
då den sovjetiske dissidenten Aleksandr Solzjenitsyn tilldelades
Nobelpriset i litteratur och Lill-Babs debatterade veckotidningsjour-
nalistik med en representant för Åhlen & Åkerlund. En av Kvälls-
öppets programledare, Gary Engman, förklarade att avsikten med
programmet var att ”blanda information och underhållning – en
form som absolut kommit för att stanna”.140 Det hade han onekligen
rätt i. Kvällsöppet-dramaturgin, där ordstridernas anspänning följ-
des av underhållningens avspänning, kom till bruk många gånger
under de följande åren.

Arvet från Åke Falcks och Hans Lagerkvists visuella överdåd
fördes vidare av Torbjörn Axelman, även verksam som kulturrepor-
ter på Aktuellt och kortfilmare med surrealistisk inspiration. Han
samarbetade länge med konstnärsvännerna Lasse Åberg och Ardy
Strüwer (Fyrtornet och Indonesen) i ett triumvirat där de enskilda
insatserna är svåra att skilja från varandra. Tillsammans skapade de
bl.a. världens största akvarellmålning på isen framför Tyresö slott
där femtio damejeanner med vardera femtio liter färg exploderade i
takt med en artists svepande penselföring. Axelmans kanske mest
uppmärksammade bidrag till den nyskapande TV-estetiken kom
med Chromachia (1970), ännu ett uttryck för viljan att skapa ett nytt
bildberättande med hjälp av den nya tekniken. Axelman demon-
strerade också sina visuella talanger i ett flertal stora artistshower,
däribland den prisbelönade The NSVIP’s (uttytt som The Not So
Very Important Persons, 1973) med Lee Hazlewood och Lill Lind-
fors i huvudrollerna.

TV fortsatte givetvis också att sända krogshower och revyer i origi-
nal eller bearbetat skick. Povel Ramel återkom med Kärlekens laby-
rint (1970) och Pow-show II (1974) och gjorde ett potpurri med det
gamla Knäppupp-gänget under rubriken Karamellodier (1972). Hasse
& Tage hörde till Tvåans främsta dragplåster och slog 1970 publik-
rekord med Spader, Madame!, en samtidskritisk revy i historisk för-
klädnad. Firman Svenska Ord fortsatte att regelbundet leverera
överföringar och bearbetningar av sina scenrevyer och krogshower
som 88-öresrevyn (1970), Glaset i örat (1974), Svea hund (1976) och Under
dubbelgöken (1979). Mellan 1971 och 1987 gjorde Göteborgs-TV ett
halvdussin televiseringar av Hagge Geigerts revyer på Lorensbergs-
teatern.

TV2 visade också ett tidstypiskt intresse för samtids- och sam-
hällssatiren. Under producenten Lasse Hallströms ledning fick det
nya komikerparet Magnus (Härenstam) & Brasse (Lasse Bränn-
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ström) utropa Oj, är det redan fredag! (1970), kommentera aktualite-
ter med ”sparkar i veckändan” och parodiera andra TV-program.
Hallström framstår som Tvåans kanske mest produktiva och idéri-
ka underhållningsproducent. Utöver sina bidrag till blandmagasin
och fredagsblock svarade han bl.a. för en kriminalkomedi i serie-
form (Pappas pojkar 1973), där Magnus och Brasse agerade tillsam-
mans med Carl-Gustaf Lindstedt, och en stilbildande ungdoms-
komedi, Ska vi gå hem till dej eller hem till mej eller var och en till sitt?
(1973). Vid mitten av 1970-talet togs Hallström om hand av filmin-
dustrin och började en framgångsrik karriär som långfilmsregissör.

1970-talet såg andra storheter födas, däribland Robert Broberg
som förekommit i rutan redan före kanalklyvningen. Han dök först
upp som medlem i ett skiffleband, demonstrerade sina verbala ta-
langer i ett par av Eric M. Nilssons dokumentärfilmer, var värd i
ungdomsprogrammet Soffan (1968), lekfarbror i barnprogrammet
The pling & plong show (1970) och lanserades som stjärna i shower
som The Robert Karl Oskar Broberg show (1969) och Cirkus Zero (1980).
Även Bosse Parneviks talanger som imitatör hade utnyttjats under
televisionens tidiga år, bl.a. av Ulf Thorén, och han blev nu central-
figur i programserier som Party hos Parnevik (1978–82), där den från
radion välbekanta genren ”busringning” gjorde sitt intåg i bildme-
diet. Parnevik lånade Charlie Normans nasala stämma och försökte
få ABBA-stjärnorna att ställa upp med gratisunderhållning på en
privat tillställning. I rollen som Bengt Bedrup föreslog han sexte-
rapeuten Malena Ivarsson en serie tester av alkoholens inverkan på
den sexuella prestationsförmågan och försökte röstförklädd till
tungviktsmästaren Ingemar Johansson snacka in sig i en av statsmi-
nister Ingvar Carlsson ledd USA-delegation.

Hasse & Tages Spader, Madame!
(1970) erbjöd uppjazzade Schubert-
melodier och romantiska salonger
där bl.a. Monica Zetterlund och
Birgitta Andersson fanns att
beskåda. Uppsättningen på Oscars
sågades av kritikerna men drog
rekordpublik i TV.
foto: Kenneth Thorén/

SVT Bild
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Summering
Tvåkanalperioden började i solsken men gick vidare i gråväder och
snålblåst. Särskilt Tvåan visade sig vara ett svårskött pastorat med
starka interna spänningar och en inte alltid lycklig förmåga att ska-
pa skandaler. De ekonomiska problemen växte under decenniet vil-
ket gav upphov till internt missmod och en växande extern kritik
som på nytt satte SR:s sätt att sköta sina kulturförmedlande och
granskande uppgifter i fråga. Tvåkanalsystemet fick också helt and-
ra följder än de avsedda. Det ökade tittarnas valmöjligheter men
innebar ändå att konsumtionen blev mer ensidig. I kanalkonkur-
rensens namn utvecklade Ettan och Tvåan sina egna programprofi-
ler, vilka dock minskade i skärpa ju längre decenniet framskred.
TV1 bevarade likafullt ett försteg på kulturområdet, i ordets mer
inskränkta betydelse, medan TV2 satsade mer på aktualiteter, poli-
tik och samhällsbevakning.141 I båda kanalerna var teatern ett gyn-
nat programområde som expanderade kraftigt och svarade för ett
utbud av aldrig senare överträffad omfattning. Det svarade för någ-
ra av den svenska televisionens absoluta höjdpunkter. Dit hör Ing-
mar Bergmans Trollflöjten och Scener ur ett äktenskap, vilka liksom
Birgit Cullbergs TV-baletter höjde programföretagets internatio-
nella anseende. Bengt Bratts Hem till byn framstår som ett unikt
samtidshistorisk epos utan motsvarighet på andra konstområden.
Och med Godnatt, jord visade Keve Hjelm att televisionen ägde ett
bredare uttrycksregister än någon kunnat ana.

1970-talets komiska stjärnskott
Magnus & Brasse och deras
fingerade fader Carl-Gustaf
Lindstedt i Pappas pojkar.
foto: SVT Bild
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Modern och döttrarna

1970-talets skandalungar, tittarstormar och Radionämndsfällning-
ar tärde på Sveriges Radios anseende samtidigt som dess ekonomis-
ka svårigheter förtunnade programverksamheten. Programbolaget
framstod som något av problembarn, därtill dåligt rustat för den ra-
dikala omvandling av medielandskapet som klarsynta betraktare
anade i fjärran. Något borde göras och regeringen tillgrep den inte
helt originella metoden att tillsätta en utredning, som skulle söka
rötterna till det onda och staka ut framtidens färdvägar.1 Några av
dem ledde bort från Stockholm. Utredare och statsmakt var eniga
om att distriktens ställning skulle stärkas, att mer TV skulle göras
ute i landet och att resurser därför måste överföras från huvudstad
till landsort.2 En annan förde fram till en organisatorisk omvälv-
ning som innebar att det sammanhållna programföretaget Sveriges
Radio AB upphörde att existera och 1979 gav plats för fem nya enhe-
ter: ett moderbolag som fick ärva det gamla firmanamnet samt fyra
programproducerande döttrar med beteckningarna Sveriges Riks-
radio AB (RR), Sveriges Lokalradio AB (LRAB), Sveriges Utbild-
ningsradio AB (UR) och Sveriges Television AB (SVT). Örjan Wall-
qvist lämnade TV2 och blev moderbolagets förste och, som det
skulle visa sig, ende verkställande direktör.

Under 1970-talet hade alltså televisionen lagt stor vikt vid sitt
samhällsgranskande uppdrag men tagit något lättare på sina kul-
turförmedlande och -kommenterande uppgifter. Utredningen strök
nu med dubbla streck under etermediernas förpliktelser i det sena-
re avseendet.3 Andelen ”gestaltande program”, dvs. teater, dans, ope-
ra, film m.m. borde öka, kulturbevakningen byggas ut och den
konstnärliga förnyelsen ägnas större omsorg. Utredarna lyfte också
fram ett annat gammalt tvisteämne, nämligen företagets förhållan-
de till externa programproducenter, enskilda frilansare och pro-
duktionsbolag. ”Alla vårt lands mest framstående utövare av konst-
närlig, vetenskaplig, publicistisk och i vid mening opinionsbildan-
de verksamhet måste kunna utnyttjas i programverksamheten”, he-
ter det i regeringens proposition.4 Samarbetet med institutioner
och individer skulle vidgas, antalet utläggningar och beställningar
öka väsentligt. Kraven följdes av löften om resursförstärkningar,
vilka väckte förhoppningar om en ny guldålder eller åtminstone en
återgång till de villkor som rått före 1970-talets stora besparingspro-
gram.5 Statsmakterna glömde dock sina utfästelser och kom snart
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med nya krav på rationaliseringar och besparingar.6 1980-talet blev
inte någon ny storhetstid för det TV-hus som började likna ett fat-
tighus. I en tillbakablick, formulerad av en som var med, heter det:

Det blev väldigt ont om rörliga programmedel, pengar att engage-
ra utomstående medverkan för, att bygga dekor för, att köpa råfilm
för, att beställa manuskript för, att engagera fria filmare för. Man
drog till svångremmen, slätade till de glesnande hårtestarna och
slogs om de kronor som fanns. Alla var medelålders. En generation
unga programskapare fick bida sin tid utanför tv-huset.7

Ny teknik och nya distributionssystem ökade SVT:s utsatthet.
Under decenniets första hälft började TV-kablarna gräva sina gång-
ar i etermediemonopolets fosterjord och TV-satelliterna glänsa över
sjö och strand. Mediemarknaden expanderade och lockade många
mer eller mindre nogräknade aktörer till sig. Örjan Wallqvist lik-
nade den 1981 vid ett ”Klondyke där många tror sig kunna göra
snabba pengar” och konstaterade att Västeuropas licensfinansierade
och statskontrollerade programbolag nu hade att kämpa med ren-
odlat kommersiella, nationella och multinationella företag.8 Den
hårdnande konkurrensen drev upp kostnaderna för programinköp,
sportsändningar och artistengagemang. Små och medelstora länder
fick nöja sig med det som blivit över när de stora tagit sitt.9

Det är värt att notera att de ekonomiska problemen inte påver-
kade omfattningen av SVT:s utbud, som faktiskt visar stigande tal
under decenniet, men väl dess sammansättning. De mest kostnads-
krävande programformerna – musikteatern, TV-teatern i singelfor-
mat, artistshowerna m.m. – krympte i volym och de billigare – stu-
diodebatterna, magasin- och soffprogrammen – växte i antal och
omfång. Det var ett sätt att möta krisen, inte det enda möjliga men
kanske det bästa för ett konkurrensutsatt programföretag med pu-
blic service-åtaganden. Strategin innebar att SVT försvarade sin po-
sition i etern och möjliggjorde fortsatt produktion av ambitiösa
kulturprogram och attraktiv underhållning. Även om höjdpunk-
terna blev färre hade de avgörande betydelse för monopolföretagets
legitimitet och därmed för dess bestånd som statskontrollerat och
licensfinansierat programbolag. Den var också ett sätt att bevara
specialistkompetens inom företaget, att upprätthålla kontakterna
med kreativa personer och institutioner i omvärlden att utnyttja
befintliga tekniska resurser. Den gav därtill utbyte i form av utmär-
kelser på renommerade TV-festivaler och därmed både internatio-
nella och nationella prestigevinster.

Televisionens ekonomiska bryderier ökade betydelsen av goda
samarbetspartner, såväl för enstaka produktioner som på längre
sikt.10 På hemmaplan var Svenska Filminstitutet fortsatt en av de
viktigaste. Förnyade avtal och gemensamma produktionsfonder
säkrade tillgången till spelfilm men innebar faktiskt också att SVT
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stöttade upp en annan krisdrabbad näring. Enligt moderbolagets
beräkningar uppgick televisionens ekonomiska engagemang i den
svenska filmbranschen till ca 40 miljoner kr. verksamhetsåret 1983–
84 i form av verksamhetsbidrag, samproducerad långfilm samt ut-
läggningar till produktionsbolag och fria filmare.11 Under 1980-ta-
lets början förvärvade SVT dessutom visningsrätter, i första hand
från Europafilm och Svensk Filmindustri, för ytterligare minst 40
miljoner kr. Biograffilm i TV fortsatte att dra storpublik och var en
under decenniets senare del en kvantitativt växande del av TV-re-
pertoaren.12 TV-versionen av Ingmar Bergmans fyrfaldigt Oscars-
belönade Fanny och Alexander sändes under jul- och nyårshelgen
1984–85 och spred glans över ett företag som bidragit till dess för-
verkligande. Enligt Bergman själv var TV-serien i fyra avsnitt också
bättre än den kortare biografversionen.

TV-publiken erbjöds alltså nya lockelser via direktsändande sa-
telliter och kabelnät men också i form av en snabbt växande video-
marknad vars expansion ökade efterfrågan på begärliga spelfilmer.13

Ivar Ivre uppmärksammade de nya konkurrensvillkoren i Sveriges
Radios årsredovisning 1980/81 och exemplifierade med företaget
Scand-Videos köp av ett antal populära amerikanska biograffilmer,
vilka därmed undandrogs TV-publiken.14 För många politiker och
opinionsbildare framstod videon som en ny planta i populärkul-
turens ogräsbädd, ett hot mot hemfrid, moral och goda seder som
helst borde ryckas upp med rötterna.15 Författarförbundets debatt-
skrift Video på gott och ont (1981) ger vältaligt uttryck för motviljan
mot den kommersiella kulturens nya framträdelseform. ”Risken är
påtaglig”, heter det här, att många människor ”flyr till ’det elektro-
niska knarket’” istället för att bearbeta sina problem. Mer tid fram-
för TV-rutan leder till att ”människor slutar att prata med varand-
ra, att många barns uppväxtvillkor försämras, att intresset för sam-
hället minskar”.16 Orosmolnen mörknade ytterligare efter ett Studio
S-program i december 1980 med den retoriskt frågande rubriken
Vem behöver video? Här visades utdrag ur en ovanligt blodsdrypande
actionfilm, Motorsågsmassakern (The Texas chainsaw massacre), inra-
made av reportage som visade hur skolbarn utan svårighet kunde
komma över denna och snarlika filmer. Begreppet ’videovåld’ var
snart införlivat i vardagsspråket.17

Modern och döttrarna ansattes alltså från skilda håll och många
medarbetare tyckte sig arbeta i motvind. ”Kreativiteten är på utdö-
ende”, menade Carin Mannheimer några år in på det nya decenniet,
och såg visionerna förtvina i ett klimat av pessimism och villrådig-
het.18 Allt färre trodde på SVT:s möjligheter att återta förlorad ter-
räng och att programverksamheten skulle kunna återföras till vad
Ettans programdirektör Olle Berglund kallade ”en nivå, som kan
anses anständig för televisionen i en kulturnation”.19 Huvudfrågan
var snarare hur de knappa resurserna skulle brukas på bästa sätt,
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vilka områden som skulle prioriteras och hur man skulle förhålla
sig till den allt hårdare kampen om publiken. Tone Bengtsson, chef
för TV1:s Faktaredaktion, formulerade sin uppfattning i ett brev
till sina kollegor 1983:

En grundsyn som jag omöjligen kan överge är att televisionens
faktautbud, det svenska såväl som det inköpta, jämte nyhetsverk-
samheten och den kvalitativa kulturförmedlingen utgör själva
hörnstenarna i public-serviceuppdraget. Det är vår förmåga att
handskas med detta vårt uppdrag på ett i fundamental mening
samhällsangeläget sätt som saken nu måste gälla. Jag tycker att dis-
kussionen beklagligtvis i långa stycken handlar om helt andra sa-
ker: hur ska vi överbjuda varandra i tarvliga fånigheter för att
locka nöjestittare från den andra kanalen. Som om vi kunde rädda
och skapa respekt för ett oberoende SR på det viset?20

Kärnkraft, spermier och svart-vita bilder
Faktaförmedling var obestridligen en central uppgift för ett företag
i allmänhetens tjänst och dokumentärfilmen ett av dess viktigaste
instrument.21 Genren hade försvagats av 1970-talets ideologiska stri-
der men skulle nu återfå sin rangplats. Den nye SVT-chefen Sam
Nilsson gjorde långtgående utfästelser om resurstillskott men fick
anledning att ångra sina ord. Företaget förmådde inte leva upp till
sina rundhänta löften men drog nytta av samarbetet med Svenska
Filminstitutet.22 Med gemensamma fondmedel gjordes ett fyrtiotal
dokumentärfilmer under 1980-talet, mer än hälften i långfilmsfor-
mat. Eftersom biografbranschen ägnade genren ett tämligen för-
strött intresse blev TV-visningen en större händelse än den plikt-
skyldiga biografpremiären. Samarbetet gjorde det möjligt att hålla
liv även i andra ”alternativa” filmgenrer, vilka fortfor att vara ett
återkommande inslag i repertoaren. De ägnades också enstaka stor-
satsningar som TV2:s Kortfilms-frossarfest på hösten 1986, en hel-
kväll med korta spelfilmer, dokumentärer, reportage, animationer
och experiment på film och video. Under nästan fem timmar visa-
des arton enskilda verk av yngre talanger som Pierre Stahre, Göran
du Rees och Peter R. Meyer. Även Ingmar Bergman fick vara med
på ett hörn med Karins ansikte, som premiärvisats ett par månader
tidigare.

Turbulensen kring TV-dokumentären berodde till en del också
på att dess produktionsformer var stadda i förvandling. Det tradi-
tionella arbetsredskapet, filmkameran som laddades med celluloid-
film, trängdes gradvis undan av den bärbara elektronkameran och
på samma sätt det mekaniska klippbordet av det elektroniska.
Filmtekniken hade fortfarande många anhängare och ansågs vara
”lättvideon” överlägsen med avseende bl.a. på nyansrikedom och
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färgåtergivningsförmåga. Elektronkamerorna hade å andra sidan
fördelen att vara tystgående, mindre ljuskrävande och i längden be-
tydligt billigare.23 Under 1980-talet slog de igenom på bred front.

Dokumentären är en av TV-repertoarens mest konjunkturkäns-
liga arter, snabb att registrera nya trender och tendenser. Under
1980-talet fjärmade den sig från det föregående decenniets politiska
pamflettkonst, rensade i sitt klichélager och tycktes åter mer intres-
serad av att ställa intressanta frågor än att slå fast redan välkända
sanningar. Att göra samtidsrealistiska och sociologiskt inspirerade
samhällsskildringar var dock fortfarande en angelägen uppgift, vil-
ket manifesterades i ambitiöst anlagda serier som Ettans Här i
Sverige (1981), Uppdrag Sverige (1983) och Tvåans Svenska bilder (1978–
87). Det fanns fortfarande plats för provokationer som Maj Wechsel-
manns U-båt!–En till sannolikhet gränsande visshet (TV2 1985), en
rappt berättad film som med sakligt-ironiska argument fick det
mångomtalade sovjetiska ubåtsspioneriet i svenska farvatten att
framstå som försvarsanslagsbefrämjande hjärnspöken. Från 1970-
talets slut och fram till folkomröstningen i mars 1980 var kärnkraf-
ten den stora samhällsfrågan, som hårdbevakades av televisionens
samtliga programenheter och belystes ur varje tänkbart perspektiv.
Åtskilliga attacker, som visade att stridslustan fanns kvar, riktades
mot energijätten ASEA och mot det politiska etablissemangets par-
titaktiska spel. En annan av TV-dokumentärens favoriserade områ-
den var vårdsektorn och hit sökte sig bl.a. Anders Birkeland med en
uppmärksammad trilogi om narkoman- och fångvård. För en av pe-
riodens mest inträngande, självutlämnande och avslöjande vård-
skildringar svarade Agneta Elers-Jarleman med Smärtgränsen (TV1
1985), berättelsen om en trafikskadad och svårt invalidiserad man
som döms till livstid på långvården. Den belönades 1984 med en
Guldbagge som årets bästa svenska långfilm.

Det stadigt växande natur- och miljövårdsintresset fick genom-
slag i utbudet och odlades inte minst i ”soffprogram” och blandma-
gasin. Naturfilmens status höjdes genom importer av internationel-
la succéer som David Attenboroughs Liv på jorden (TV1 1979) och
Den levande planeten (TV1 1984), vilka gav draghjälp åt inhemska
veteraner som Boris Engström, Lars Åby, Ingemar Lind m.fl. Jan
Lindblad tog TV-tittarna med till Sydostasiens djungler och gjorde
1983 sin sista stora produktion med serien Våra tigrar, där han berät-
tade om arbetet med att föda upp och förbereda ett par tigerungar
för ett liv i frihet. Om den mänskliga naturen i dess embryonala
form handlade Sagan om livet (TV2 1982), producerad för magasinet
Vetenskapens värld, där fotografen Lennart Nilsson tog tittarna med
på en hisnande resa i människans inre och till livets början. Filmen
belönades med en Emmy, motsvarigheten till filmindustrins Oscar,
och blev en försäljningssuccé som räknat i antalet inköparländer
faktiskt överträffade Bergmans Trollflöjten.24 Det anmärkningsvärt



296
t e l ev i s i o n

uthålliga magasinet Vetenskapens värld bidrog på andra sätt till att
hålla programföretagets allmänbildningstraditioner vid liv och
spände över ett brett register. Med början under 1980-talen odlade
det arkeologin som ett av sina specialområden och svarade för åter-
kommande redovisningar av utgrävningarna i vikingastaden Birka.

Historiedokumentären hade många företrädare, däribland Dag
Stålsjö som rörde om ordentligt i grytan när han i Svearikets vagga
(TV1 1981–82) ifrågasatte den officiella historieskrivningens bild av
nationens födelse och för detta tilltag prickades av Radionämn-
den.25 Som genrens klarast lysande stjärnor framstår ändå duon
Hans Villius och Olle Häger, ”populärvetenskapens Hasse & Tage”,
vilka kunde ha lyfts fram långt tidigare i denna översikt och utan
tvivel förtjänar en rangplats i både radio- och TV-historien.26 Under
1980-talet rörde de sig i två diametralt olika riktningar, där den ena
knöt an till 1970-talstelevisionens ”faction”-linje och resulterade i
ett antal brett upplagda dramadokumentärer och featureprogram.
Dit hör Sammansvärjningen (TV2 1986), en serie som med teatrala
medel rekonstruerade genomförandet av och efterspelet till mordet
på Gustav III. Skotten i Sandarne (TV2 1981) återskapade rättegången
i Söderhamns rådhusrätt efter den stora arbetskonflikten 1932 och
står också den TV-teatern nära. Sviten 1 000 år. En svensk historia
(TV1 1980) bär med sin blandning av sakligt berättande och kon-
kret illustrerande spelscener däremot featurens prägel. Vi försökte
återskapa vardagslivet i det förgångna, berättar en av upphovsmän-
nen: ”Vi gjorde det med hjälp av 200 statister, människor som gjor-
de saker som de kunde göra: skörda med skära, bära plank, rida bar-
backa. Men vi försökte inte göra teater, inga spelscener, inga skrivna
repliker.”27

I serien Svart på vitt. Historien kring ett fotografi (TV2 1984–92)
rörde sig Villius och Häger i motsatt riktning, mot den minima-
listiska dokumentärfilmen. Utgångspunkten var här ur olika arkiv-
gömmor framletade fotografier med motiv som en namnlös svensk
yngling i nazistuniform, ett glänsande ånglok, en havererad U-båt,
en vy från storstrejksårets Falun eller badortslivet i sekelskiftets Ly-
sekil. Bilderna analyserades ingående, deras historiska samman-
hang spårades och deras djupare betydelser klarlades. I likhet med
ett annat bildningsprogram i det lilla formatet, Konstverk berättar,
lever Svart på vitt i hög grad på sina omsorgsfullt utarbetade berät-
tarkommentarer och ofta överraskande iakttagelser.28 Leif Furham-
mars entusiastiska och välformulerade beskrivning av arbetsgång
och programförlopp tål att upprepas:

De gjorde sig mödan och glädjen att fixera det synliga i stillbilder-
nas benådade ögonblick, att stanna upp, visa och förklara. […] De
noterade varifrån ljuset föll och var retuscherna gick, och de medi-
terade kring förbryllande detaljer och egendomliga enskildheter.

Populärvetenskapens mästare Hans
Villius och Olle Häger. Villius,
docent i historia, började på radion
under 1950-talet och flyttade över
till TV vid 1960-talets mitt. Även
Häger hade akademisk examen i
historia och började på radions
kulturredaktion. Både gick till TV2
vid kanalklyvningen 1969 och
belönades 1987 med Stora
journalistpriset för bl.a. serien
Svart på vitt.
foto: SVT Bild
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Men de nöjde sig inte med att betrakta fotografiets frysta nu som
ett givet och isolerat ögonblick, utan också som det svindlande
mötet mellan det förgångna och det kommande.29

Porträttkonst och stadshistoria
Att 1970-talets stora ideologiska strider nu blåstes av tycks ha varit
till gagn för flera av kulturdokumentärens underavdelningar. ”Ge-
nomarbetade författar- eller konstnärsporträtt är erfarenhetsmäs-
sigt säkra TV-kort”, skrev Ettans programdirektör i ett PM 1983 och
han behövde inte leta länge efter illustrationsmaterial, varken i sin
egen kanal eller i Tvåan. Författarporträtten – av Elsa Grave, Susan-
ne Brøgger, Tomas Tranströmer, Stig Dagerman, Stig Larsson m.fl. –
flöt fram i en jämn ström som tycktes bekräfta mediets förmåga till
inträngande människoskildring. Bildkonstnärerna ägnades om
möjligt ännu större intresse. Den osedvanligt produktive Bengt
Röhlanders etthundrade dokumentärfilm handlade om 1600-tals-
målaren David Klöcker Ehrenstrahl (1984) och ingick i ett galleri
där man också kunde återfinnna porträtt av Otto G. Carlsund, Bror
Hjorth, Hans Viksten, Channa Bankier, Erland Cullberg och många
andra. Karl Haskels film om bildkonstnären Axel Fridell, Ty för det-
ta livet är ej människan god nog! (TV2 1981), skiljer sig från mängden
genom sin originella formgivning. Den ställer många regler på hu-
vudet och ifrågasätter ett av genrens allra stabilaste element, den
auktoritativa och monologiska speakerrösten med sitt självklara
tolkningsföreträde. I Haskels film får Fridell, död 1935, komma till
tals och på sitt klingande dalmål berätta minnen, redovisa avsikter
samt då och då falla filmens egen kommentator i talet. Till galleri-
ets mer prominenta bidragsgivare kan man också foga veteranerna
Vilgot Sjöman och Lars Ulvenstam med intervjuserierna Vänd-
punkten (TV2 1983) och Nyfiken på… (TV2 1984–88). Att Lennart Hy-
land 1980 fick möjlighet att göra ett hyllningsporträtt av Marcus
Wallenberg i tre långa program hade knappast någon kunnat före-
ställa sig fem år tidigare.

Under kulturdokumentärens vida tak rymdes också projekt i
större format och med vidare perspektiv, påkostade och genomarbe-
tade bildningsserier som genom TV1:s Katarina Dunér blev något
av ny paradgenre. Hennes förstlingsverk, Människans boningar
(1985), är en kunskapstät och lyskraftig översikt över den nordiska
arkitekturen: från bondesamhällets gråa timmerstugor, över medel-
tidens kyrkobyggen och stormaktstidens adelspalats fram till 1900-
talets offentliga byggnader. Dunér föreläste inte och använde inte
pekpinnen. Istället utvecklade hon en mycket personlig, poetisk-
essäistisk berättarform med ett meditativt tempo där faktaförmed-
ling och estetisk upplevelse blir två sidor av samma mynt. I sin pre-
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sentation av den första programserien betonade hon essäistens fri-
het att välja vinkel och format och sin ambition att utveckla en fri,
associativ bildstil med hjälp av skiftande tekniker. I Dunérs filmer
förvandlas kulturhistorien till ett slags bildteater där stor omsorg
ägnas åt ljussättning och ljudbehandling. Berättarens förklaringar
och kommentarer finns kvar som sammanhållande element men
kompletteras av ”gestaltade ljud”, en akustisk fond av viskningar,
rop och knappt hörbara samtal som förhöjer byggnads- och miljö-
beskrivningarnas suggestionskraft.30 Dunér har gått vidare med en
rad verk av snarlik karaktär: Människans lustgårdar (TV1 1988–89),
Människans rum och ting (TV1 1992), Svenska hus (TV1 1995) och
Drömmen om staden (SVT1 1997–98). De befinner sig på andra sidan
tidsgränsen för denna studie men likafullt förtjänar att nämnas
som höjdpunkter i den senare TV-historien och gyllene länkar i
dess bildningstradition.

Ord, bilder och kulturmagasin
Högläsning framför kameran var ett billigt sätt att göra TV och
1970-talets uppläsningstelevision fortlevde följaktligen i den nya
eran. Ettan gjorde ännu ett par serier där författare läste nyskriven
prosa och i grannkanalen kunde tittarna beskåda Irma Christenson
som i biblioteket på Mårbacka föredrog Selma Lagerlöfs Herr Arnes
penningar (TV2 1983). Den tidvis undersysselsatta TV-teaterensem-
blen kunde med fördel brukas för uppgifter av detta slag och visade
bl.a. upp sig i serien En dikt om freden, som ingick i TV2:s ”freds-
vecka” på hösten 1982. Till områdets innovationer hörde Berättelser
ur bakfickan (TV1 1984–88), där vittra personer drog skrönor eller
berättade mer allvarsamma historier för varandra och TV-tittarna.
En lättsammare och folkligare form av muntlighet odlades på The
Ye Olde Pub i Sundsvall, där Margareta Kjellberg och Ewert Ljus-
berg med gäster glammade, vitsade och skämtade under rubriken
Har du hört den förut? (TV2 1983–).31

Man kan i 1980-talstelevisionen också finna utlöpare av den ”in-
terartiella” tradition, grundlagd redan under televisionens försökspe-
riod, som syftade till att sammanföra olika konstformer och att ut-
forska deras dolda korrespondenser. Ett exempel är TV1:s inscene-
ring av C. J. L. Almqvists prosalyriska Skaldens natt (TV1 1984) med
en blandning av recitation, körsång och romantiskt måleri. Ettan
låg ännu steget före sin konkurrentkanal beträffande bildkonsten
och fortsatte att producera Konstalmanackan, nu helt under Bengt
Lagerkvists egid. På en annan och mer anspråksfull nivå befann sig
serien Konstverkets födelse (1985–87), uppbyggd kring ett antal ateljé-
besök hos svenska konstnärer, som ville berätta om den konstnärli-
ga konceptionen och kasta ljus över det skapande ögonblick då ut-
trycket växer fram.32
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Enligt statsmakternas uppfattning lämnade televisionens kul-
turbevakning åtskilligt att önska och även på detta område förvän-
tade man sig en uppryckning.33 TV1:s programdirektör betecknade
det som ett ”missionärsuppdrag” där hedningarna var motvilliga
och det därför gällde att vara stark i tron.34 Kraven föranledde nya
satsningar på de problematiska kulturmagasinen med förnyelseför-
sök som gick i många riktningar. TV1 började hösten 1979 med Fä-
derneslandet som i sjuttiotalsanda ville blanda kultur och satir, vara
seriöst men respektlöst, lättsinnigt och lättillgängligt. ”Det är inget
smalt kulturprogram vi kör igång utan alla människor som på nå-
got vis är intresserade av vad som händer i samhället kan hänga
med”, försäkrade programledaren Göran Elwin inför starten.35 Fä-
derneslandet levde vid pass ett halvår och lika länge I väntan på den
stora kometen (1980). Den gav på hösten 1980 plats för Gyllene kudden
som enligt sin underrubrik skulle förmedla ”glitter och glimtar
från Kulturens underbara värld”. Gyllene snittet (TV1 1981–83) erbjöd
alternerande specialinriktningar i form av Bokupplagan och Konst-
upplagan och höll längre, kanske för att det vågade ha bestämda
uppfattningar om konstnärliga ting och inte brydde sig så mycket
om tittarsiffrorna. Sinnenas Estrad, en ”kulturshow” med regissören
Claes Fellbom som konstnärlig ledare, startade på hösten 1985 och
ville göra något mer än sina föregångare. ”Vi har ambitionen att
dels förmedla vissa fakta, dels ge upplevelser. Därför blandas två
former: den traditionella samtalsformen och den mer djärva, ge-
staltande formen”, förklarade programseriens producent inför se-
riestarten.36 I det första avseendet rörde sig Sinnenas Estrad på väl
banad mark medan dess ”kulturella iscensättningar”, där nya konst-
närliga trender och tendenser gestaltades i ord, ton och rörelse, var
både originella och svårtillgängliga. En kritiker betecknade Sinne-
nas Estrad som det ”mest pretentiösa och snåriga av alla kulturpro-
gram hittills”. Övergången från det röda 1970-talet till det blekblå
1980-talet satte sin prägel också på Tvåans förnyelseförsök. Den sar-
gade Igelkotten drog sig undan till sitt gryt och ersattes 1980 av Kul-
turen lever som i motsats till sin föregångare främst skulle uppehål-
la sig vid ”den etablerade kulturen”.37 Vid sidan av ytterligare en rad
säsongsblomster – Kulturens verkstad (1982), Kulturmagasinet (1982),
Kulturtimmen (1983–84), Kulturbilder (1985–86) m.fl. – växte perennen
Filmkrönikan, ömt vårdad av den verserade och mångkunnige Nils
Petter Sundgren.

De interna diskussionerna om det svårbemästrande kulturbe-
vakningsuppdraget återkommer regelbundet till frågan om pro-
gramledarens betydelse och till drömmen om den karismatiske ge-
stalt som håller samman alla trådar, ställer alla öppnande frågor
och trollbinder alla tittare. Många undrande och avundsamma
blickar riktades mot den franska televisionens Apostrophes, ett i for-
mellt avseende mycket konventionellt litteraturprogram vars ex-
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ceptionella framgångar till synes bara kunde förklaras av program-
ledaren Bernhard Pivots personliga kvalifikationer. Var hittar vi en
sådan programledare?, frågade sig Tone Bengtsson i ett PM från
1983.38 ”En färgstark person, som suveränt behärskar det litterära
området och inte behöver vara ängslig för den sakens skull och som
förmår provocera och inte minst stimulera författare till samtal om
sina böcker och skapa vetgirighet och nyfikenhet!” Drömprinsen
hette nog inte Gunnar Arvidson, även om han lyckades hålla igång
det livfulla men opretentiösa bokpratarprogrammet Läslustan (1986–)
under en följd av år. Svaret lät vänta på sig även under 1990-talet då
nya kandidater som Ulrika Knutson och Eva Beckman lanserades.
Att kulturprogram faktiskt kunde klara sig helt utan programleda-
ren framgick av Nike, där varje program baserades på ett antal fri-
stående och genomarbetade reportage. Det hade premiär hösten
1993, sände sin etthundrade upplaga i mars 1997 och avled stilla vå-
ren 1999. Det ligger en viss ironi i att detta programledarlösa kultur-
magasin blivit genrens mest långlivade och kritikerhyllade. Man
kan å andra sidan misstänka att det sena 1990-talets litteraturpro-
gram Röda rummet knappast skulle nått samma framgångar utan
sin kunniga och outtröttligt entusiastiska programledare Gunilla
Kindstrand.

Kulturbevakning kunde också bedrivas på en annan nivå och i
mindre prestigeladdade sammanhang. Liksom tidigare Halvsju med
efterföljare var de lika talrika som förkättrade kaféprogrammen –

Att man faktiskt kan stänga av
TV:n och istället läsa en bok
påpekades av redaktionen för
Läslustan: Carl Olof Josephson,
Cilla Ingvar, Bodil Malmsten,
Bertil Widerberg och stående
Gunnar Arvidson.
foto: SVT Bild
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Café 18, Café Norrköping, Solsta Café, Café Syd, Café Sundsvall, Café
Norrköping, Café Umeå osv. – trogna tjänare i denna vingård.39 Kafé-
programmen var inte bara billiga att producera utan har också ”vi-
sat sig vara en bra form för lättsmält information i underhållande
form med insmugglade kulturinslag”, som TV1-ledningen fram-
höll i ett internt PM 1982. Kanalens faktachef underströk något se-
nare deras betydelse som forum för kultur- och folkbildningsstoff i
populär och lättsmält form.40

TV-teaterns sista suck?
TV-teatern hade en framskjuten plats i de nya medie- och kulturpo-
litiska visionerna och var ett viktigt arbetsfält för den bebådade
återställarpolitiken. Utredare och statsmakt underströk samfällt
TV-teaterns betydelse som publiktillvänd konstform och vikten av
att bryta dess nedåtgående tendens.41 Ett sätt att återge TV-teatern
något av dess forna styrka var att på nytt inrätta en fast och för de
båda kanalerna gemensam skådespelarensemble. Av dess fyrtio
medlemmar var tjugofem stationerade i Stockholm, tio i Göteborg
och fem i Malmö, vilket ytterligare understryker distriktens bety-
delse i den nya organisationen.42 Nyordningen framkallade mot-
stridiga reaktioner inom företaget, där inte minst teateravdelning-
arna hade en del att invända, och dess betydelse blev knappast den
förväntade.43 Ensemblen upplöstes i samband med att det dåvaran-
de avtalet med staten löpte ut 1987 och programbolagen på nytt re-
organiserades.

Den nya eran innebar hur som helst ett uppsving för TV-teatern
med en under några år markant ökning av antalet sändningstim-
mar, flera singelpjäser och färre serier.44 En återgång till forna tiders
produktionsnivåer verkade inte omöjlig. Vid en presskonferens 1981
deklarerade TV1:s Ingemar Leijonborg att man under det följande
verksamhetsåret hoppades producera lika mycket TV-dramatik
som 1973/74, dvs. ca 200 sändningstimmar, och därmed i det när-
maste fördubbla utbudet.45 Även här kom dock förhoppningarna
på skam. 1980-talet blev inte början på någon ny guldålder utan sna-
rare ett undantagstillstånd. Under decenniets sista år minskade
singelproduktionerna åter medan serierna, främst de nya
”följetongerna” eller ”såporna”, bredde ut sig. Nydaningen gav hel-
ler inte TV-teatern dess förlorade anseende åter. Den hade en gång
framstått som ett föredöme och en inspirationskälla för landets
hela teaterliv men fick nu regelbundet höra att den, trots enstaka
lyckokast, hade tappat udd och geist. ”Med sömngångaraktig lik-
nöjdhet har de båda TV-kanalerna lyckats åstadkomma en säsong
[…] som i produktion efter produktion innebär ett onödigförkla-
rande av TV-teater”, heter det i en drapa från decenniets mitt. Någon
genomtänkt repertoarpolitik var svår att urskilja och guldkornen i
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ökensanden fungerade mest som en påminnelse om vad TV-teater
kunde och borde vara.46 Även internt talades det om bristen på för-
nyelse och svårigheterna att få fram nya goda manus.47

Teateravdelningarnas vilja till omprövning och uppbrott var
heller inte påfallande stor. Bengt Lagerkvist, Ettans teaterchef fram
till 1983 då Ingrid Dahlberg tog över rodret, ville fortfarande se TV-
teatern som den stora folkteatern vars angelägnaste uppgifter var att
föra ut klassikerna till den stora publiken och att producera för me-
diet nyskrivna pjäser.48 Tvåans måldeklarationer var vagare men
också de mer präglade av traditionskänsla än revoltanda. Aktuali-
tetsinriktad ”tids- och miljöskildring” var fortfarande kanalens
första bud. Ledarskiftet 1983, då Lars Löfgren avgick och Jackie Sö-
derman trädde i hans ställe, tycks inte ha förändrat mycket.49

Ettan levde verkligen upp till rollen som klassikerinriktad folk-
teater med en lång rad uppsättningar av svenska storheter som
Strindberg, Pär Lagerkvist, Hjalmar Bergman och Vilhelm Moberg
samt ytterligare ett antal av internationella märkesmän som So-
fokles, Shakespeare och Molière. Några av dem och andra av samma
dignitet dök upp på Tvåans repertoarlistor, på vilka man också kan
notera en uppmärksammad nytolkning av en ”modern klassiker”
som Arthur Millers En handelsresandes död 1979 i regi av TV-debute-
rande Bo Widerberg och med Carl-Gustaf Lindstedt i huvudrol-
len.50 En annan av decenniets debutanter, Ragnar Lyth, svarade nära
trettio år efter Alf Sjöbergs pionjärgärning för den svenska televi-

Carl-Gustaf Lindstedt fick alltför
sällan visa sin förmåga som
karaktärsskådespelare men gjorde
det med bravur som Willy Loman i
En handelsresandes död 1979. Här
med sina både söner, spelade av
Börje Ahlstedt och Jonas
Bergström.
foto: Kenneth Thorén/

SVT Bild
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sionens andra Hamlet-uppsättning (TV1 1985). Lyths version var
verkligen en ”TV-Hamlet”, en berättelse i bild med radikalt ned-
struken dialog. Inspelningsplatsen, en nedsliten och utkyld fabriks-
lokal, slog an en grundton av förfall och kollektiv vanmakt. Tiden
var ur led och inte heller denna prins, med drag av både punkare
och terrorist, förmådde vrida den rätt igen.51

Att ge plats för det nyskrivna TV-dramat var en hjärtefråga för
båda kanalerna och många av 1970-talets författare dök upp med
nya verk. Antalet debuterande TV-dramatiker var däremot tämli-

Med TV-teaterns hjälp fick Lars
Norén sitt publika genombrott 1984
då tre av hans pjäser sändes i svit.
Percy Brandt och Reine
Brynolfsson spelade far och son i
Kaos är granne med Gud.
foto: Lars Wiklund/SVT Bild

Stellan Skarsgård, som här
undersöker kvarlevorna av
hovnarren Yorrick, blev 1985 den
svenska televisionens andre
Hamlettolkare.
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild
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gen blygsamt och författarkårens intresse för TV-teatern till synes
avtagande. Att mediet fortfarande hade publik genomslagskraft och
kunde befordra enskilda dramatikers karriär framgår dock med all
önskvärd tydlighet av exemplet Lars Norén. Han hade vid 1970-ta-
lets början svarat för ett par av TV2-teaterns premiärer men däref-
ter vänt sig mot andra uttrycksformer. Han återvände till dramati-
ken vid 1980-talets början, spelades med framgång på flera scener
och pekades 1982 ut som ”årets dramatiker”.52 Hans kammarspels-
liknande familjedramer lämpade sig onekligen väl för TV-mediet
där han lanserades på bred front. Efter ett par pilotuppsättningar
vid decenniets början gav TV2-teatern hösten 1984 tre pjäser i svit
(Kaos är granne med Gud, Natten är dagens mor och Modet att döda),
vilka torde kunna räknas som Noréns publika genombrott.

Till veteranernas dominans bidrog Lars Molin som befäste sin
ställning som en av mediets allra främste berättare och som en av
dess mest produktiva författar-regissörer. Molin förfogade över ett
brett tematiskt register. Han odlade den sociala indignationsdrama-
tiken i Korset (TV2 1985), en serie om narkotikahandel och statskon-
troll, och gav sin bild av det moderna Sveriges framväxt i den episkt
breda Tre kärlekar (1989 och 1991). Berättelsen om bondpojken Gösta
som blir flygare ger bilden av en lyckosam klassresa, en förverkli-
gad dröm om frigörelse och förvandling men lyfter också fram

Bondsonen och flygaresset Gösta
(Samuel Fröler) tager Lilian (Jessica
Zandén) till sin äkta maka i Lars
Molins samtidshistoriska epos Tre
kärlekar.
foto: Björn Edergren/

SVT Bild
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uppbrottets vånda. Molin kunde måla med breda penseldrag men
var möjligen ändå mer till sin fördel när han arbetade i det lilla for-
matet och med sin på en gång bitska, varma, genomskådande och
underfundiga humor tecknade sina tidsbilder. Han har själv talat
om verken i denna grupp som novellfilmer, ”en rolig men svår gen-
re” med naturlig hemortsätt i TV-mediet.53 Ett lysande exempel är
den Prix Italia-belönade Midvinterduell (TV1 1983), en sedelärande
skröna om småbrukaren Egon Lundin som vägrar böja sig för över-
hetens, i detta fall Vägverkets, maktspråk och tar strid för sin egen
ägandes mjölkpall. Skärmytslingarna kring detta oansenliga men
symboliskt tungt vägande byggnadsverk utvecklas till en våldsam
vendetta där den lille mannen, understödd av hustru och bykollek-
tiv, besegrar en arrogant och maktfullkomlig myndighet.54 I Kunglig
toalett (TV1 1986) rör sig handlingen kring ett förestående kungabe-
sök i en mindre kommun och alla de anstalter som skall till för att
behaga hovfolket. Stycket, som lär ha en viss dokumentär bak-
grund, tillägnades det regeringsvana arbetarparti som i sitt pro-
gram driver kravet på monarkins avskaffande. I Molins senare verk,
som Saxofonhallicken (Kanal 1 1987), Potatishandlaren (SVT1 1996)
och Den tatuerade änkan (SVT2 1997), har den lätt burleska men
ändå ömsinta människoskildringen större plats än samhällskriti-
ken.55 Molin har därför inte övergett sin grundläggande ambition,

Det gäller att stå på sig. Två av Lars
Molins favoritskådespelare, Mona
Malm och Ingvar Hirdwall,
bereder sig för strid om den
symboliska mjölkpallen i
Midvinterduell.
foto: Kenneth Thorén/

SVT Bild
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att visa den lilla människans storhet och okränkbarhet.
Veteranerna dominerade alltså scenen vilket inte innebar att de-

butanterna saknades helt. Till de mest talangfulla hörde Agneta Fa-
gerström-Olsson som gav prov på sin särpräglade berättarbegåv-
ning med Seppan (TV1 1986), en barndomsskildring från 1960-talets
Tullinge, trakterna kring ”Tumba river” och AB Separators fabriker.
Den kan i sitt tonfall erinra om Molins verk men är med sin egen-
sinniga blandning av socialt engagemang och drastisk komik ändå
något helt för sig.

Återställarpolitiken gav också utrymme för mer udda och ex-
klusiva satsningar med ramrubriker som Lilla scenen (TV1 1985) och

Lars Molins plötsliga bortgång senvintern 1999 gav
upphov till minnesprogram och hyllningsartiklar
vilka samstämmigt underströk Molins folkliga för-
ankring, hans demokratiska patos och förmåga att
inspirera sin omgivning. Han kallades ”TV-ålderns
Fritiof Nilsson Piraten”, ”TV-dramatikens Evert
Taube” och jämfördes som berättare med Vilhelm
Moberg och Astrid Lindgren. Molin trodde på pu-
blic service-televisionens möjligheter och formule-

Lars Molin i färd med att spela in Tre kärlekar. foto: Rasmus Rasmusson/SVT Bild

rade sin vision på följande sätt: ”Sveriges Televi-
sion skall vara folklig och publik, ge plats för både
politik och högmässa, kungligheter, frimärkssam-
lande och erotik. Den ska vara omutlig för snäva
gruppintressen, egennytta och framför allt ska den
vara en bastion mot fördumning på alla områden
… den TV, som också har råd att fungera i tid av
nedgång, pest och kolera.”

Lars Molin – ”TV-dramatikens Evert Taube”
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Teaterkvarten, fora för en undanträngd avantgarde- och kabarétradi-
tion och för debuterande regissörer.56 Förhoppningen att öka närva-
rokänsla och publikkontakt, samt väl också att kunna spara några
kronor, låg bakom Ettans Teater direkt, en försöksballong och en
återgång till pionjärtidens direktsändningar. Andra besparings-
projekt gick på tvärs mot ambitionen att slå vakt om TV-dramat
som självständig konstform. Tanken att etermedierna kunde använ-
das för att göra statligt subventionerad scenkonst tillgänglig för
landets hela befolkning har lång tradition. Den formulerades redan
i 1933 års Teaterutredning, fördes på nytt fram i det tidiga 1970-talets
kulturpolitiska reformprogram och upprepades av 1974 års Radio-
och TV-utredning. Många remissinstanser avstyrkte och menade att
ett tvångsäktenskap mellan scenteater och TV-teater bara kunde
leda till kvalitetsförluster och konstnärliga halvmesyrer.57 I sin pro-

Två förväntansfulla damer,
spelade av Eva Gröndahl och
Kim Anderzon, väntar på att bli
uppbjudna i Lars Molins
Saxofonhallicken.
foto: Lars Wiklund/

SVT Bild

position 1978 propagerade likafullt regeringen för ett närmare sam-
arbete mellan etermedierna och de stora institutionsteatrarna och
hoppades på flera ”utsändningar av scenföreställningar (s.k. trans-
missioner)”. Ekonomiska omständigheter verkade i samma rikt-
ning och transmissionerna blev omsider en viktigt del av 1980-ta-
lets teaterrepertoar. Upptakten blev dock mer dramatisk än någon
hade tänkt sig och fördröjde utvecklingen. Vid decenniets början
planerades en överföring av Per Olov Enquists och Anders Ehn-
marks Mannen på trottoaren som då stod på Dramatens spelplan.
Dagen före inspelningen förklarade emellertid ensemblen att den
inte ansåg projektet vara konstnärligt försvarbart och att den därför
vägrade medverka. Händelsen framkallade en vildsint pressdebatt
och fick den alltid lika vaksamme Jan Myrdal att ana en konspira-
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tion. I ett öppet brev till kulturminster Jan-Erik Wikström hävda-
de han att beslutet dikterats av Allan Edwalls ”vpk-taktiska hän-
syn” och uppmanade adressaten att å ämbetets vägnar granska hän-
delsen.58 Incidenten befordrade inte teatrarnas och skådespelar-
kårens samarbetsvilja och antalet transmissioner var under några
år relativt blygsamt. I ett PM från hösten 1985 noterade dock Ettans
kanalchef belåtet att en ”islossning har inträffat när det gäller
transmissioner. Under produktion och planering befinner sig fak-
tiskt ett tiotal pjäser enbart för TV1.”59 Under samlingsrubriken
TV1-teater från andra scener kom under de följande åren uppsätt-
ningar från bl.a. Norrbottensteatern i Luleå, Dalateatern i Falun
och Stockholms stadsteater. Även Tvåan fullgjorde sina förpliktel-
ser i detta avseende och förmedlade uppsättningar från både hu-
vudstadens och landsortens teatrar.60

Dramadokumentären
Till 1980-talstelevisionens särdrag hör dramadokumentärens upp-
sving. Genren hade sedan länge haft sina förespråkare men ändå
fått bida sin tid i spelplanernas marginaler. Nu drog den många utö-
vare till sig, både från TV-teaterns och dokumentärfilmernas led.
Villius’ och Hägers insatser på området har redan kommenterats
och i deras närhet fanns bl.a. Örjan Öberg som med sin Det finns
inga smålänningar (TV1 1981), en politisk parabel med kvasidoku-
mentär framtoning, flyttade över den känsliga Mellanösternfrågan
till svenskt territorium. Genren dominerades i övrigt av personpor-
trätt, föreställande Amalie Skram, Carl Fredrik Hill, Selma Lager-
löf, Carl Jonas Love Almqvist och många andra.61 Man kan hålla för
troligt att Per Olov Enquists framgångar med sina dokumentära el-
ler pseudodokumentära scenpjäser om bl.a. Strindberg och H. C.
Andersen stimulerat artens utveckling. Enquist svarade också för
manuset till periodens mest storskaliga och påkostade bidrag på
detta område, serien August Strindberg. Ett liv som började planeras
redan under 1970-talets sista år.62 De dyrköpta erfarenheterna av
Keve Hjelms Ivar Lo-dramatisering avhöll alltså inte TV1 från att
dra igång ännu en stor seriesatsning. Det skedde trots många var-
ningar för ett nytt ”Godnatt, jord-syndrom”, dvs. risken för att
Strindbergsserien skulle bli en gökunge som trängde alla andra
produktioner ur boet. Farhågorna blev inte mindre av att SVT nu
definitivt övergav ett annat omdiskuterat Strindbergsprojekt, ini-
tierat av den engelske filmaren Peter Watkins och tänkt som en
pendang till hans internationellt uppmärksammade porträtt av
målaren Edvard Munch.63 Serien om Strindberg presenterades of-
fentligt på hösten 1980 och det stod redan då klart att det handlade
om en i ordets alla bemärkelser tung produktion.64 Med ett produk-
tionsteam på 130 personer och en inspelningsperiod som omfattade
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ca tvåhundra dagar pekades det ut som TV:s största filminspelning
någonsin.65 Kostnaderna för serien uppgick enligt företagets egna
beräkningar till ca 35 miljoner och finansierades genom ett samar-
bete mellan TV1, Danmarks Radio och det västtyska filmbolaget
Taurus Film.66 Den sändes i sex delar våren 1985 utan att vinna nå-
gon större genklang bland kritikerna. Många av dem fann den i
långa stycken ytlig, privatiserande och, tvärtemot vad titeln lovade,
inte mer livfull än en ordinär historielektion. Serien kanske ökade
kunskapen om Strindberg och hans tid men det är mer tveksamt
om den också stimulerade intresset för hans författarskap.67

Dokumentarismen expanderade i flera riktningar och satte inte
minst sin prägel på underhållningsavdelningarnas gestaltande pro-
duktion. Från Malmö kom bl.a. en kostymthriller från andra
världskrigets Danmark (Jane Horney TV1 1985) och ett fiktionalise-
rat porträtt av film- och revykomikern Edvard Persson (Allt ljus på
mig! TV1 1987).68 Svenska brott (TV1 1984–85) baserades på ett antal
spektakulära händelser i den svenska kriminalhistorien och följdes
av Skånska mord (TV2 1985–86) där Ernst-Hugo Järegård visade skif-
tande bovfysionomier i rollerna som Veberödsmannen, Esarparn
och Hurvamannen.

Serier och följetonger
Seriernas expansion under 1970-talet väckte som vi sett oro för
”singlarnas” död och den traditionella TV-teaterns fortlevnad. Även
Radio- och TV-utredningen ogillade tendensen och ansåg den inte
vara ”helt programmässigt motiverad”.69 Serieproduktionen mins-
kade alltså något under 1980-talets första hälft men utbudet var
fortfarande omfattande och följde i stor utsträckning gamla hjul-
spår. Litterära dramatiseringar gjordes i betydande antal med ex-
empel som Moa Martinsons Mor gifter sig (TV2 1979–80), Vilhelm
Mobergs Rid i natt (TV2 1985) och Karin Boyes Kallocain (TV2 1985).
Selma Lagerlöf tillhandahöll material till ytterligare ett par längre
serier, Charlotte Löwensköld och Anna Svärd vid decenniets början
(TV2 1981) och Gösta Berlings saga under dess senare hälft (TV1
1986).70 Planerna på att göra en påkostad serie av Frans G. Bengtssons
vikingaepos Röde Orm, med manus av Hans Alfredson, bedömdes
som realistiska ännu 1985 men försvann därefter i besparingspro-
grammens avfallskvarnar.71 Samtids- och debattväckarserierna lev-
de vidare med företrädare som Carin Mannheimer och Lars Fors-
berg och visade sin genomslagskraft med Babels hus (TV1 1981),
byggd på P. C. Jersilds roman med samma namn, där Carl-Gustaf
Lindstedt gestaltade den lilla patienten på det stora sjukhuset. Här
fanns också familjeserier som Liten tuva (TV2 1985–86) och Vägg i
vägg (TV2 1986), där den känsliga frågan om förhållandet mellan
svenskar och invandrare tematiserades, och en dokumentärt an-

Inte många författare har betytt
mer för svensk TV än August
Strindberg. 1985 skildrades hans liv
i en påkostad serie med Thommy
Berggren i huvudrollen och Stina
Ekblad som Siri von Essen.
foto: Kenneth Thorén/

SVT Bild
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knuten historisk serie som Bengt Bratts Träpatronerna (TV2 1984
och 1988).

Det var emellertid en ny typ av dramaserie, följetongen eller
”såpan”, som drog blickarna till sig och blev föremål för många ani-
merade diskussioner. Den har fortsatt att expandera under 1990-ta-
let och framstår onekligen som ett av samtidens mer förbryllande
och fascinerande kulturella fenomen. Mätt med traditionella mått
är dess konstnärliga kvaliteter inte överväldigande och den har föga
överraskande mötts av bildningselitens föraktfulla kommentarer.
Den har likafullt lockat en bred publik och äger uppenbarligen
sina bruksvärden. ”Såpan” tillhandahåller ”ställföreträdande erfa-
renheter” och renodlar vissa igenkännbara psykologiska mönster
och beteenden. Den är besläktad med tidiga radioserier som Famil-
jen Björck genom att höra hemma i samtiden och knyta an till dess
’on dit’. Den rör sig tämligen fritt i tid och rum men lämnar ändå
aldrig sin ”mellanmänskliga” sfär, det genuint dramatiska rum som
konstitueras av människors möten och inbördes relationer.72

I interna handlingar gick genren inledningsvis under beteck-
ningen ”följetong” men kom alltså längre fram och mer allmänt att
kallas ”tvål-opera” eller ”såpa”. Dokumenten vittnar om ambitio-
nen att skapa en dramaserie av delvis nytt slag, i gränslandet mellan
drama och underhållning. Den skulle ha stående rollfigurer och

En debattväckarserie i sjukhus-
miljö, Babels hus efter P. C. Jersilds
roman med samma namn. Keve
Hjelm spelade en självtillräcklig
överläkare och Lars Lind en av
hans kuvade assistenter.
foto: Bo-Aje Mellin/SVT Bild
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miljöer samt flera parallella handlingslinjer, vara en fortsättnings-
berättelse där avslutande spänningsmoment, s.k. ”cliff-hangers”,
skulle få publiken att vilja se nästa avsnitt. Den skulle vara drama-
tisk, romantisk, rolig och erinra om den stora TV-världens publik-
dragande fortsättningsberättelser. SVT:s förstlingsverk i genren,
Lösa förbindelser, lanserades mycket riktigt som ”den första svenska
tvåloperan” och tilldelades binamnet ”Svenska Dallas”.73 En dri-
vande kraft bakom nysatsningen var Ettans fiktionschef Ingemar
Leijonborg, understödd av dramaturgen Ola Olsson som under
några år uppbar rollen som den inhemska film- och TV-världens
mirakelman.

Produktionsformerna ägnades inte mindre omsorg än berättar-
tekniken. Följetongen skulle framställas med ”kostnadseffektiva”
metoder där målet var att få så mycket TV-dramatik som möjligt
för pengarna.74 I en artikel 1987 ställde Ola Olsson den retoriska frå-
gan ”Varför följetong?” och gav två olika svar. Det ena upprepade
redan välkända synpunkter på fortsättningsberättelsernas popula-
ritet och förmåga att hålla publiken kvar i kanalen. Det andra har
mer nymodig klang: ”Producenten, tv-bolaget, får en rationell och
ekonomisk produktion”, heter det. ”Genom att utnyttja samma
spelplatser och skådespelare vecka efter vecka minimeras kostna-
derna.”75 Ytterligare ett effektivitetshöjande grepp var att efter ut-
ländsk modell anlita flera författare, ett traditionsbrott som ytterli-
gare underströk ”såpa”-produktionens industriella karaktär. Dit-
tills hade mediet med få undantag hyllat en ”auteur-princip” med
rötter i romantikens estetik, vilken innebar att den enskilde upp-
hovsmannen hade ansvaret för sitt verks utformning och förvänta-
des sätta sin personliga prägel på detsamma. I de nya författarkol-
lektiven ansvarade en eller ett par skribenter för handlingens över-
gripande sammanhang, seriens storyline, samt för de enskilda roll-
figurernas karaktärer. Övriga manusförfattare hade därefter att ut-
arbeta de enskilda avsnitten i detalj och, inte minst, forma den dia-
log som skulle föra handlingen framåt och ge rollfigurerna deras
särart. Ordningen bäddade för konflikter inom ett skrå där man var
van att lita till sitt eget huvud och där kollektiva arbetsformer var
ovanliga. Till huvudförfattare för Lösa förbindelser engagerades först
Lars Widding som sammanställde ett synopsis med rubriken Väl-
färdens folk. På denna grundval skulle därefter avsnittsförfattarna –
Lars Björkman, Ove Magnusson, Peter Emanuel Falck, Annette
Kullenberg och Birgitta Stenberg – arbeta vidare. Widding hoppade
dock snart av med motiveringen att de avsnitt som skrivits av Sten-
berg innehöll för mycket ”vulgär sex” och att han därför inte läng-
re ville synas i sammanhanget.76 I senare produktionsuppgifter he-
ter det att Widding skapat huvudrollerna och Lars Björkman hu-
vudhandlingen. En liknande kollektiv arbetsordning tillämpades
för regiuppgifterna som fördelades på tre personer.

Enligt Nationalencyklopedin är
tvålopera en benämning på

”långa dramatiska TV-serier (och
tidigare radioserier) utan
förutbestämda slut; namnet
kommer av att tvåltillverkare
var vanliga som annonsörer i
anslutning till de tidiga ameri-
kanska radioserierna. Avsnitten
författas fortlöpande och sänds
dagligen. Dramatiken bygger
främst på tittarnas (lyssnarnas)
upplevelse av nära bekantskap
med huvudpersonerna.”

En artikel i Dagens Nyheter
9.7.1998, byggd på en intervju
med branschveteranen Magnus
Lind, ger ett utförligare och
delvis avvikande svar. En TV-
såpa, heter det där, är

”• En oavslutad historia som i
princip kan fortsätta i det
oändliga.

• En berättelse där det är möten
mellan människor och dialogen
som driver handlingen framåt.

• Handlingen ska vara så enkel
att den är lätt att återberätta, t.ex.
för någon som missat avsnittet.

• I samma avsnitt, som normalt
innehåller 16–17 scener, ska
finnas en mix av olika berättel-
ser, från romantiska till de mer
hårdkokta.”

Vad är en tvålopera?
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Inom kanalledningen fanns uppenbarligen en viss osäkerhet
om hur denna nya form av serialiserad dramaunderhållning skulle
tas emot. Tanken på en s.k. ”sneak preview”, där någon eller några
delar skulle sändas över ett kabelnät och följas av en publikunder-
sökning, framkastades men fullföljdes aldrig.77 Förväntningarna var
samtidigt stora. ”Utfallet av följetongen blir intressant att se”, heter
det i ett PM från TV1-ledningen hösten 1984 där bevekelsegrunder-
na bakom satsningen också formulerades i klara verba:

Motivet för att göra svenska följetonger är att detta är en för oss ny
form av underhållning till ett rimligt pris som har stora möjlighe-
ter att dra till sig stor publik. Även om denna typ av dramatik är
lätt tillgänglig kan den ändå ha sådana realistiska och konstnärli-
ga förtecken att den kan ge något mer än de utländska förlagorna,
på samma sätt som de svenska deckarna till sin karaktär skiljer sig
klart från de importerade, bl.a. på grund av sin realistiska sam-
hällsskildring.78

Våren 1985 var det så dags. En första svit om fjorton delar sändes
två gånger per vecka och mottagandet infriade även högt ställda
förväntningar. Följetongens första avsnitt sågs av nästan hälften av
TV-publiken och flertalet följde med i fortsättningen. Några av dem
kände nog igen sig från andra serier. Lösa förbindelser var ett slags
”glamour-såpa” som förde tittarna in i storstadsmiljöer, nära nog
lika fashionabla som i Dallas och Dynastin, och lät dem göra be-
kantskap med lika välklädda och välbeställda människor som i
Nordamerikas oljedistrikt. I händelsernas centrum stod konstnären
Karl-Henrik Brandt (Börje Ahlstedt), med ett inte uteslutande pro-
fessionellt intresse för sina nakenmodeller, och hans hustru Clair
(Evabritt Strandberg), docent i konsthistoria som ville bli chef för
Moderna museet och därför odlade bekantskapen med kulturpoli-
tikern Tom Schilden. Kring dem fylkades dussintalet figurer som
ägnade sig åt ett intrikat socialt rollspel, där ingen var att lita på och
positionerna ständigt skiftade.79 Programtidningen gjorde jämförel-
ser med kortspelet Löjliga familjen.80 Den ursprungliga titeln Väl-
färdens folk pekar mot en annan av seriens dimensioner och dess ge-
staltning av ett degenererat 1980-talistiskt folkhem med vänster-
prassel, splittrade kärnfamiljer och barn som har lika dåliga rela-
tioner till sina biologiska föräldrar som till sina låtsaspappor och
låtsasmammor. Den vågade tassa in på tabubelagda områden som
lesbisk kärlek och drogmissbruk och upprörde känsliga sinnen
med sina nakenscener. Sammanfattningsvis skulle serien kunna sä-
gas handla om hur det trasslar till sig, löser upp sig och sedan trass-
lar till sig igen.
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Den amerikanska supersåpan Dallas med familjen
Ewing i centrum började sändas i svensk TV 1981.
Året därpå följde Falcon Crest, förlagd till Kali-
forniens vindistrikt, och 1984 Dynastin, också det
en berättelse om makt, kärlek och pengar bland ol-
jebaroner. 1987 fick tittarna göra bekantskap med
Frankrikes svar på de amerikanska serierna, Châ-
teauvallon eller Makt och rikedom. Många hade syn-
punkter på genren och särskilt på urformen Dallas.
Programtidningen Röster i radio-TV gjorde flera
enkäter där kända kulturpersonligheter redovisa-
de intryck och uppfattningar. I nr 33 1982 förklara-
de Ingmar Bergman varför han med sådan förtjus-
ning såg på Dallas:

”Det är så fascinerande dåligt att man häpnar. Dal-
las är det sämsta jag någonsin sett. Det är logiskt
dåligt, uselt fotograferat, dåligt regisserat och då-
ligt spelat av totalt talanglösa skådespelare.[…] Jag
beundrar den fullständiga uselheten i historien
där man kan räkna ut allting på förhand. Jag har
funderat över denna hämningslösa gräslighet. Up-
penbarligen är allt möjligt om man släpper alla
konstnärliga och moraliska hämningar… det är
vansinnigt fängslande.”

Lars Molins omdöme var mer summariskt:
”Det är helt enkelt det dummaste jag sett i TV-väg.”
(1983:40).

Jan Myrdal fick i uppdrag att analysera Dallas in-
för nystarten hösten 1985 och avgav följande omdö-
me:
 ”Berättelsen är en pigroman. Det kännetecknande
för en sådan är att den bygger på publikens intresse
för de sju dödssynderna i fina familjer. Figurerna
skall uppträda inom ramen för dessa synder utan
att dock gå för långt. Mord kan förekomma men
knappast barnaskändade incest. […] Dödssynder i
en leksaksvärld alltså som också barn och frimick-
lare kan se på.” (1985: 29)

Även Lösa förbindelser gav anledning till uttalan-
den och enkäter. I nr 19 1985 fick några kulturkän-
disar föreslå hur serien skulle sluta. Carin Mann-
heimer önskade sig denna upplösning:

”I sista avsnittet har revolutionen brutit ut.
Arbetarrörelsen har vaknat och slår tillbaka mot
högervinden. Alla hjältarna i Lösa förbindelser har
samlats till en stor fest. En av dem gör en fantastisk
upptäckt: fönstret! Han undersöker saken och fin-
ner att det går att öppna. Han slår upp fönstret på
vid gavel och in strömmar frisk luft. Där ute sorlar
livet, här finns människorna, glada som bekymra-
de.
Hela gänget på festen beslutar sig för att hoppa ut
genom fönstret för att förena sig med massorna.
En oerhört storslagen scen.”

Många synpunkter…

Kulturpersonligheten Tom
Schilden (Ulf Brunnberg)
kivas med sin hustru Hillevi
(Suzanne Ernrup) i den
svenska televisionens första
såpa-försök, Lösa förbindelser.
foto: Björn Edergren/

SVT Bild
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Även om presskritiken var njugg och flera bedömare uppfattade
serien som ännu ett exempel på populistiskt publikfrieri och lös-
släppt kommersialism uppfattade TV1-ledningen Lösa förbindelser
som en betydande framgång, ett pilotprojekt som gav råg i ryggen
och motiverade fortsatta satsningar av liknande slag. ”Erfarenheter-
na från Lösa förbindelser är ju nästan enbart goda”, skrev kanalche-
fen på hösten 1985: ”Bra planering, god produktionsekonomi, ar-
betsglädje i alla led, utmärkta skådespelare och regissörer som hel-
hjärtat ställde upp på den svåra uppgiften, ett manus med effektivt
berättande och rapp dialog. Inte överraskande samlade serien också
en stor publik.” Svagheten, menade han, låg möjligen i dess något
glansiga framtoning som gjorde den alltför lik de amerikanska ”su-
persåporna” och kunde leda tankarna till en veckotidningsfölje-
tong. Dramaturgerna tillade att valet av spelplatser varit mindre
lyckat. Operabaren och Moderna museet fungerade dåligt om man
ville skildra möten mellan människor från olika sociala skikt. Till
nästa serie gällde det att hitta en annan och bättre. Kanske en flyg-
plats, ett tidningshus, en Finlandsbåt, en restaurang eller ett varu-
hus?

Öhmans, Iris kafé och radhuset
Det blev ett varuhus och en ny serie som i sin första omgång plane-
rades för fyrtioåtta avsnitt med en sammanlagd speltid på mer än
trettio timmar. Denna gång försökte man få Sven Delblanc att dra

Sven Delblancs romansvit om
Hedebyborna och det moderna
Sveriges framväxt räckte till flera
dramaserier. Här förbereds
skildringen av den årliga
årensningen. Per Myrberg i rollen
som Baron Urse testar motorbåtens
bärkraft, Tor Isedal/Nikodemus har
hittat en stör att staka med och
längre ned på flotten syns
Skomakarludde (Ingvar Hirdwall),
Rävfarmarn (Roland Söderberg)
och den föga arbetsdugliga
Svensson (Anders Nyström).
foto: Bertil S-son Åberg/

SVT Bild
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upp berättelsens stora linjer. Delblanc, som svarat för manus till
den publikdragande Hedeby-serien och visat ett visst intresse för
populärkulturens berättarformer, avböjde emellertid och uppdra-
get gick istället till Ola Olsson och Peter Emanuel Falck, assisterade
av ett tiotal avsnittsförfattare. Varuhuset började sändas våren 1987,
pågick till 1989 och satte därmed nytt uthållighetsrekord. Serien ut-
spelas alltså på ett större varuhus, Öhmans, ett klassamhälle i mini-
atyr och en något ofullgången samhällsmetafor med tre från varand-
ra åtskilda nivåer. Konstruktionen motiverar seriens regelbundna
växling mellan flera parallellt framåtskridande handlingslinjer. På
det översta planet, där direktionen och företagsledningen befinner
sig, dominerar maktspelet. Det får bra fart redan från början genom
att en otippad kandidat, Karin (Marika Lindström), placeras på
chefsposten och blir det förväntade chefsämnets, Margarethas
(Christina Schollin), hatobjekt. Att karriärkvinnan Karin är ensam-
stående och har problem med både barn och kärleksliv knyter an
till en samtida debatt om kvinnliga karriärvägar och kvinnligt le-
darskap och ger serien ett sken av problemdrama.81 Såpornas popu-
laritet förklaras ibland med att de ställer starka kvinnor i händel-
sernas centrum och Varuhuset är väl ägnad att illustrera denna tes.
Karin och Margaretha är båda maktkvinnor som bekämpar varandra
med mer eller mindre blanka vapen. Om den förra tonar fram som
den ”moderna chefen”, socialt begåvad, effektiv och med företagets
bästa för sina ögon, framstår den senare som en genretypisk
”bitch”– intrigant, manipulativ och fullständigt hämningslös i sin
kamp för att utmanövrera konkurrenten.

På den andra nivån, representerad av varuhusavdelningarna, de-
ras försäljare och kunder, drivs handlingen framåt av småfiffel, kar-
riärdrömmar och relationsdramatik i ett med tiden alltmer inveck-
lat mönster. Längst ned i hierarkin, på lagret, kämpar förmannen
med sina alkoholproblem och där utspelas också huvuddelen av se-
riens action-scener. Att en invandrare anklagas för att ligga bakom
en serie stölder på lagret men visar sig vara en hederlig karl, ger se-
rien ytterligare en viss anknytning till tidens samhällsdebatt.

Öhmans är alltså en krisdrabbad arbetsplats. Den ena krisen fö-
der ständigt nya vilka förgrenar sig inom varuhuset och återverkar
på rollfigurernas privatliv. Varuhusets inre liv är seriens huvudte-
ma men den utvecklar också flera sidoteman. Ett av dem kunde kal-
las ”drömmen om den lyckliga familjen” och varieras på samtliga
tre nivåer. Det har därmed dels en enhetsskapande funktion, dels en
ideologisk genom att visa likheterna mellan livsvillkoren i toppen
och botten på den samhälleliga hierarkin. Drömmen är gemensam
och alla får erfara hur svår den är att förverkliga. Den har givetvis
också en existentiell dimension som klargör att även Varuhuset i
grunden är en berättelse om människor och om mänskliga relatio-
ner, om drömmar, svek, glädjeämnen och besvikelser. Serien ville ge
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tittarna möjlighet att känna igen sig, spegla sig och engagera sig i
rollfigurernas öden. ”På Öhmans varuhus händer allt som händer
’ute i verkliga livet’”, heter det i en kanske inte helt sannfärdig pro-
grampresentation. Om dess fortsättning finns däremot inte mycket
att invända. ”Avsikten är att vi skall känna igen oss i människorna
som arbetar på Öhmans och kanske tänka efter lite grand – var det
rätt att göra så där? Hur kunde hon? Och hur kunde han?”82

Varuhusets rollista omfattade omkring sjuttio skådespelare som
fick prova den ovana uppgiften att träda in i en historia utan att
veta hur den skulle sluta. Förhållandet synliggör en av produk-
tionsformens och genrens svagheter. Rollfigurerna tillmättes avgö-
rande betydelse för berättelsens framgång. De skulle driva hand-
lingen framåt och locka åskådarna att följa med i fortsättningen.
Osäkerheten om intrigens framtida vändningarna gjorde det samti-
digt svårt för aktörerna att gestalta sina roller med konsekvens och
psykologisk trovärdighet – den som var hjälte i ett avsnitt kunde ju
mycket väl vara skurk ett halvår senare. Regissörerna visste inte
mycket mera om vad som komma skulle och har knappast gjort
många försök att harmoniera olika spelstilar. Varuhuset utgör därför
en egendomlig blandning av psykologisk realism och melodram, av
karaktärer och karikatyrer. Flertalet rollfigurer drivs uppenbarli-
gen av mänskliga bevekelsegrunder medan andra representerar den

Mycken dramatik utspelade sig
omkring charkdisken på Varuhuset,
där bl.a. Görel Crona och Ulf
Isenborg arbetade nära varandra.
foto: Björn Edergren/

SVT Bild
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rena och skära ondskan. Bland de senare märks särskilt den makt-
berusade direktörshäxan Margaretha och den vedervärdige direk-
tören Eriksson i Heinz Hopfs skepnad.

Ambitionen att göra mycket TV för litet pengar märks på andra
sätt, inte minst i de påvra miljöer som utgör bakgrund till maktspel
och skurkstreck. Det stora varuhusets lager tyckts vara inrymt i ett
ordinärt radhusgarage och dess högsta chef får fullgöra sitt ansvars-
fulla värv i en påfallande trång och enkelt utrustad kontorsmodul.
Varierad och gestaltande ljussättning tycks ha betraktats som en i
sammanhanget överflödig lyx. Samma flacka och karaktärslösa ljus
faller över nära nog alla scener. Bildberättandet är enkelt, standar-
diserat och helt underordnat det dramatiska skeendet.

Ettans följetongsframgångar undgick inte konkurrentkanalen
och redan innan Varuhuset slog upp sina portar hade Tvåan lanserat
sitt första bidrag till genren, Goda Grannar (1987–88), producerat av
Nöjesredaktionen och lanserad som en ”familjeföljetong”. Goda
Grannar var en folkligare såpa-variant vars förebilder torde kunna
sökas dels i en inhemsk och filmbaserad komeditradition, dels i
brittiska lågprisserier som Coronation Street och Hem till gården,
båda bekanta för trogna svenska TV-tittare. Goda Grannar utspelar
sig i ett äldre hyreshus i Stockholm, där Iris Runåker (Helena Bro-
din) driver ett mindre kafé och maken Helge (Anders Nyström) för-

Carin Mannheimers Svenska
hjärtan var en såpa med ambitioner.
I ett av radhusen möts Marianne
(Agneta Danielsson), Torsten (Ulf
Qvarsebo) och Elisabeth (Solveig
Ternström).
foto: Gordon Magnusson/
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sörjer sig som tapetserare. Persongalleriet omkring dem har karak-
tär av samhälleligt tvärsnitt och inkluderar bl.a. en överste, hans
levnadsglada hustru, en tobakshandlare, ett ungt par, en servitris, en
förförartyp och en tonårsdotter. Goda Grannar har likheter med
1930-talets förkättrade ”pilsnerfilm” och kan liksom den uppfattas
som en lågmäld hyllning till folkhemmet. Den tecknar bilden av
en gemenskapsidyll och ett kollektiv som håller stånd mot onda
anslag utifrån, däribland giriga fastighetsspekulanter, och framle-
ver sina liv utan överdrivna krav på lycka. Goda Grannar är en serie
om vardagsliv bland vardagsmänniskor. Seriens rollfigurer ”är som
folk är mest”, heter det i programtidningen som ännu en gång väd-
jade till tittarnas vilja till inlevelse och identifikation: ”Vi känner
igen deras problem, förstår deras ilska, skrattar igenkännande, lider
med dem, älskar dem, hatar dem.”83

En ”såpa” av något ädlare slag, i gränslandet till debattserien, var
Carin Mannheimers Svenska hjärtan, som började sändas 1987 och
gjorde halt senhösten 1998 efter ett par sviter 1989 och 1995. Serien
kan leda tankarna till en annan av Göteborgs-TV:s långtidssatsning-
ar, Hem till byn, och beskriver liksom den ett antal familjers för-
vandlingar mot bakgrund av ett större samhälleligt förlopp. Mann-
heimers televiserade kollektivroman utspelar sig i ett medelklass-
dominerat radhusområde och tar sin början i en beskrivning av

Valda delar av redarfamiljen
Dahlén och av Frejas besättning i
en av de första sviterna av Rederiet.
Stående från vänster Jonas
Bergström, Louise Belfrage, Anita
Wall, Per Holmberg, Lena
Strömdahl, Mikael Samuelsson;
sittande Emil Boss, Gösta Prüzelius
och Suzanne Reuter.
foto: Bengt Wanselius/
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välfärdssamhällets trygghet och leda. Vardagslunken livas upp med
vänsterprassel, som leder till uppbrott, skilsmässor, partnerbyten
och nya relationer. Relationsdramatiken påverkas dock av tidens
vindar och även denna serie tecknar bilden av ett folkhem i upplös-
ning och av en urban medelklass som hotas av deklassering och
därför tvingas till kamp mot lågkonjunktur och arbetslöshet.84

Följetongen har växt i betydelse under 1990-talet och blivit en
maktfaktor i den hårdnande kampen om tittarnas gunst. Dess bety-
delse framgår inte minst av genrens framskjutna plats i de nya kom-
mersiella TV-kanalernas repertoar. Kampen om publiken förs med
vapen som Rosenholm, Destination Nordsjön, Tre Kronor, Skilda värl-
dar (alla i TV4), Vänner & fiender (TV3 och Kanal 5) och Vita lögner
(TV3). Såpornas moderna slagskepp är ändå obestridligen Finlands-
färjan Freja i Rederiet, som började sändas 1992 i SVT och som våren
1999 avverkade sitt 200:e avsnitt. Den har därmed överskridit Fa-
miljen Björcks livslängd och stävar vidare mot nya uthållighetsre-
kord.

Musikdramatik och dans
Följetongssatsningarna var publikdragande men gagnade knappast
programföretagets anseende som kulturinstitution. Högkulturen
fick odlas på andra områden, däribland musikteaterns som en tid
legat i träda. Det gav nu nya rika skördar, främst tack vare Inger
Åby som gav ett första prov på sin särpräglade bild- och berättarbe-
gåvning med Christina – en drottning begav sig till Rom (TV1 1979).85

Det Prix Italia-belönade programmet bygger på en nidkantat om
den svenska drottningen, påträffad i ett arkiv i Rom där den legat
ospelad i tvåhundra år. Fyndet gjordes av dirigenten Arnold Öst-
man som fortsatte sitt sammarbete med Åby i Gustav III – Teater-
kung och drömmare (TV1 1983), en poetisk fantasi som gestaltar den
svenska monarkens sista dygn. Berättelsen som spelades in i Drott-
ningholms slottsmiljöer intresserar sig främst för teaterkungens
drömmar och fantasier och ger en aning om vad som skulle kunnat
hända om han själv fått ingripa i den komplott som ledde till hans
död på Operamaskeraden år 1792. Dialogen är knapphändig, tonvik-
ten lagd på den inre dramatiken som gestaltas med ett sprakande
bildflöde och interfolieras med scener ur operan Orfeus och Eurydike
på Drottningholmsteaterns scen.86 Inger Åbys senare produktion
har befäst hennes ställning som mästerproducent i den musikdra-
matiska genren och en av mediets formförnyare. Sydländska bloss i
nordisk vinternatt (Kanal 1 1987) utspelar sig på en annan slottsteater,
Confidencen på Ulriksdal, och belönades även den med en Prix Ita-
lia. Åbys iscensättning av Ture Rangströms Kronbruden (Kanal 1
1990), byggd på Strindbergs drama med samma namn, var televisio-
nens första stora operaproduktion efter Bergmans Trollflöjten och
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följdes 1995 av Igor Stravinsky & W. H. Audens En rucklares väg i en
mycket anslående uppsättning med en rad internationella stjärnso-
lister.87

1970-talets dröm om att göra dansen till en speciell TV-konst tog
under 1980-talet form av specialsatsningar som Ettans Öga för öga,
tå för tå (1984), en ”danshöst” med femton program, och Tvåans ba-
lettveckor 1981 och 1985. Birgit Cullberg fortfor att arbeta för medi-
et. Till hennes 1980-talspremiärer hörde ABBALETT (TV2 1984),
där hon själv gestaltade en städerska som drömmer sig bort till to-
nerna av popgruppen Abbas ”Money, Money”. Vid sidan av Cull-
bergs insatser kan man notera ett litet antal lyskraftiga produktio-
ner som visade att televisionen fortfarande hade plats för nyskapan-
de experiment och exklusiva satsningar. Genesis, med koreografi av
Osnat Opatowaky (TV1 1982), tar sin utgångspunkt i en episod i ett
nazistiskt koncentrationsläger och formar sig till ett säreget all-
konstverk, en förening av dans och andra teatrala uttrycksformer,
ett spel mellan stumma aktörer och stillastående dansare.

Razzel, Macken och Kurt Olssons television
Att erbjuda god underhållning blev viktigare än någonsin när tit-
tarna lockades bort från SVT av den nya tidens video-, satellit- och
kabelattraktioner. Verksamhetsplaneringen borde ha sin start-
punkt i lördagsunderhållningen, framhöll TV1-chefen i en intern
skrivelse 1984 och menade året därpå att en ”public-service-kanal
som inte kan åstadkomma 52 goda veckoslutsunderhållningar” inte
står på fast mark.88 Han tvingades samtidigt konstatera att budget-
ramarna krympte och att ”underlaget för den underhållning, som
vi helst ville se, det skrivna, roande, intelligenta, formgivna och
provocerande programmet eller den glittrande, stjärnspäckade och

Stephen Smith och Eva Österberg,
ett Romeo och Julia-liknande
kärlekspar i Ture Rangströms
opera byggd på Strindbergs
skådespel Kronbruden 1990.
foto: Gunnar Källström/

SVT Bild
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livsglada showen minskar allt mer”.89 En ökad satsning på lågpris-
genrer som magasinsunderhållning, frågelekar och ”gameshows”
var ett sätt att komma runt problemen. Liknande klagolåtar kom
från Tvåans Lars Boberg som också han underströk svårigheterna
att göra god underhållning med allt mindre pengar.90

1980-talets nöjestelevision bjöd därmed inte så många nyheter
men väl gamla slagnummer som Hylands hörna (TV1 1983) och Kvitt
eller dubbelt (TV1 1986–87) i lätt moderniserade versioner. Melodifes-
tivalen, både de svenska uttagningstävlingarna och Europafinalen,
fortsatte att dra storpublik och trots kassabristen iscensattes ännu
några stora underhållningsspektakel som Lars Berghagen show (TV1
1980) och Eva Rydberg show (TV2 1982).91 Från Lisebergsteatern i Gö-
teborg hämtades nya Hagge Geigert-revyer och från scener i hu-

Hagge Geigert lockade prominenta
gäster till sin långlivade pratshow
Gäst hos Hagge (1975–91), däribland
prins Bertil 1981.
foto: SVT Bild

Inger Åby, fyrfaldig Prix Italia-
vinnare och en av TV:s stora
formförnyare.
foto: Björn Edergren/SVT Bild
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vudstaden ännu några Svenska Ord-produktioner. Lasse Holmqvist
ledde en ny form av pratshow, Här är ditt liv (1980–91), där han med
inkallade gästers hjälp skisserade en kidnappad persons livsöde.
Frågesport var alltså billigt, en form av ”infotainment” vars tradi-
tioner kunde föras tillbaka till Gösta Knutssons 1930-tal och som
kunde varieras i det oändliga. Arten expanderade under 1980-talet,
just som TV1-chefen tänkte sig, och har fortsatt att växa under det
följande decenniet.

De lättare dramaserierna fortfor också att vara viktiga inslag i
fredags- och lördagskvällarnas underhållningsblock. Polisserier och
deckare drog publik, däribland de som utspelades sig i Strömstad
och visade upp Per Oscarsson som den egensinnige polischefen Jör-
gensson och Stefan Ljungqvist som den storväxte klantskallen
Larsson. Stieg Trenters svenska deckarklassiker seriedramatiserades
liksom verk av yngre mästare som Leif G. W. Persson, Uno Palm-
ström och Olov Svedelid.

De breda och innehållsvarierade programblocken kan kanske
räknas som en av 1980-talets innovationer. Med början hösten 1983
lanserade Ettan Razzel, ett helaftonsprogram med sammanhållan-
de programvärdar som lockade med frågesporter, kändistävlingar,
sketcher, gästartister och levande charader, här under beteckningen
Gäster med gester. Direktsända inslag varvades med äventyrs- eller
komediserier, Dolda kameran, Svante Grundbergs Nöjespassé med
klipp ur gamla filmer och som avslutning Nattbio. Tvåans Nöjesma-
skinen (1982–84) hade mindre format och var ett till stora delar di-
rektsänt underhållningsprogram med gästartister, sketcher och
nöjesjournalistiska inslag, sammanhållet av de behagligt själviro-
niska programledarna Sven Melander och Stina Lundberg. Hel-
kvällskonceptet med blandad kost för både stora och små tittare
präglade Två timmar (TV2 1984) medan Nöjesmassakern (TV2 1985)
och efter den Tack för kaffet (Kanal 1 1991) främst var nummerrevyer
med återkommande sketch- och monologserier. Här framträdde det
småfräcka skogstrollet Rulle, mästerkockarna Werner & Werner,
trafikexperten Petter Niklasson samt inte minst Steve med Lloyden,
en välväxt och självsäker karlakarl från Gällivaretrakten med
många skrönor på lager.

1980-talet var som vi sett decentraliseringens tid och symptoma-
tiskt nog kom många av decenniets nya TV-komiker från provinsen.
Den göteborgska revyensemblen Galenskaparna hann vara med i
Frukostklubbens avskedsföreställning 1978 och att göra några smärre
radioserier. Trion nådde nya höjder när den började samarbeta med
sångkvartetten After shave och bildade bolaget Kulturtuben, en fu-
sion som ledde fram till det publika genombrottet med Macken
(TV2 1986). Serien utspelar sig på Roy & Rogers Bilservice och be-
står av en mycket personlig blandning av buskis, slapstick och sång-
nummer. Brödernas bensinmack och bilverkstad är inte riktigt av

TV-frågan, Pekka Langer & Carl-
Uno Sjöblom, 1979–80
Utanför ramarna, Åke Strömmer,
1980–83
Notknäckarna, Pekka Langer &
Carl-Uno Sjöblom, 1981–87
Hit, Bengt Grafström & Jörgen
Mylius, 1981
Ringside, Bengt Bedrup, 1981
Litteraturfrågan Ex libris, Ivar
Eskeland, 1981
Sverige och svenskarna, Lars
Gunnar Björklund, 1982
Prat i kvadrat, Fredrik Belfrage,
1983–86
Minnesmästarna, Åke Strömmer,
1985–90
Vem vet var? Pekka Langer &
Carl-Uno Sjöblom, 1977–84
Femettan, Staffan Ling, 1983–94
Musikfrågan, Sten Broman &
Sixten Nordström, 1980–85
Nöjesmästarna, Tommy Wahlgren,
1986
På spåret, Ingvar Oldsberg, 1987–
Supersvararna, Lars-Gunnar
Björklund, 1987
Lagt kort ligger, Magnus Hären-
stam, 1987–90
Kryzz, Arne Hegerfors & Björn
Skifs, 1987–95

Tävlingslekar i urval

Lars-Erik Berenett spelade
kriminalinspektören och
urstockholmaren Roland Hassel
i en rad actionserier, byggda på
Olov Svedelids polisromaner.
foto: Carl-Joan Söder/SVT Bild
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Poliserna i Strömstad, en serie byggd
på Gösta Unefäldts romaner, tålde
många repriser. Per Oscarsson
gjorde rollen som polismästaren
Jörgensson, här omgiven av
kollegorna Kronborg och Gryt (Alf
Nilsson och Evert Lindkvist).
foto: SVT Bild

Gäster med gester, ett slags levande
charader i TV-rutan. På främre
raden programledaren Lennart
Swahn omgiven av från vänster
Johannes Brost, Inga Gill, Björn
Skifs och Meg Westergren. På raden
bakom sitter Gunilla Åkesson, Lars
Berghagen, Jeja Sundström och Jarl
Borssén.
foto: Kenneth Thorén/SVT Bild

Sven Melander och Stina Lundberg
(sedermera Dabrowski),
programledare i Nöjesmaskinen,
nojsade både mellan och under
tagningarna.
foto: Lars Wiklund/SVT Bild
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denna världen och innehavarna driver den utan att lägga någon
större vikt vid firmanamnets utfästelse. Både bilar och kunder för-
svinner i anläggningens allmänna oreda men nya står ständigt på
tur att behandlas av brödernas oljiga händer. Roy & Rogers Bilser-
vice är en kaotisk plats men också ett reservat för undanträngda,
udda, orationella och omoderna mänskliga kvaliteter. Macken står
vid sidan av utvecklingens fyrfilsled och berättar om det goda liv
som kan levas där.

För ett annat betydande bidrag till den provinsiella TV-komi-
ken svarade Lars Brandeby i rollen som den självtillräcklige adre-
nalintönten Kurt Olsson. 1979 började denne hemmaman från Hi-
singen kverulera i lokalradion och han visades snart upp i helfigur,
komplett med Damorkester och brylkrämsglänsande frisyr, på Na-
tionalteaterns scen. Kurt Olssons television (TV2 1987) och Kurt Ols-
sons sommartelevision (TV2 1989) utgör ännu ett par varianter på den
internrefererande TV-parodimodellen med inslag som pysselhörna,
kändisintervjuer och dramatiskt upphetsade reportage om Stock-
holmstågets ankomst till Göteborgs Central och en öppning av Gö-
taälvsbron. Malmös svar på Göteborgshumorn var gänget kring
Helt Apropå, i vilket några hade erfarenheter som radiounderhållare
och visat sina komiska färdigheter i ett antal sketchserier under
1980-talets början. Deras största framgång blev dock det hyperaktu-
ella nyhetsprogrammet Helt Apropå (1986-91), som blandade oför-

Razzel, lördagsunderhållning i
helkvällsformat med
programledarna Tommy
Engstrand, Lennart Swahn,
Gun Hägglund och Pelle
Berglund.
foto: Kenneth Thorén/

SVT Bild
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argliga tablåer med hårda satiriska utfall mot nya och gamla politi-
ker och blev en långlivad söndagsserie. Med The Prize (1987), en lek-
full och satirisk spegling av uppståndelsen kring Nobelpriset, tog
gruppen hem ett pris vid festivalen i Montreux.

Och se’n då?
1980-talet framstår på flera sätt som ett prövningens decennium, då
både programmakare och tittare gärna drömde sig tillbaka till en
annan tid med andra möjligheter och andra villkor. Trendbrottet
uteblev och decennieskiftets drömmar om en återgång till gamla ti-
der förflyktigades av nya ekonomiska problem. Monopoltelevisio-
nen tvingades retirera från en del av sina gamla paradområden men
gjorde inbrytningar på några nya. Musikteaterns renässans är ett
exempel, den både episkt breda och minimalistiska kulturdoku-
mentären ett annat. TV-teatern fick i ökande grad ge plats för den
nya och kostnadseffektiva följetongsdramatiken. Liksom i den sam-
tida radion präglades TV-utbudet av en tilltagande polarisering, en
växande klyfta mellan högt och lågt, exklusivt och populärt, som
aktualiserar etermediernas konstanta dilemma. Att erbjuda lättill-
gänglig underhållning för den stora publiken var nödvändigt för
företagets överlevnad. Att ge plats för kulturella prestigeprojekt var
avgörande för dess legitimitet som statskontrollerad och licensfi-

Adrenalintönten Kurt Olsson (Lars
Brandeby) sjöng gärna Siw
Malmqvist-schlagers till
ackompanjemang av
Damorkestern.
foto: SVT Bild
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nansierad institution. SVT fullgjorde båda dessa uppgifter men med
skiftande intensitet. Det ena området befäste sin ställning medan
det senare krympte. ”Såpan” var en vardagsvara, operan och balet-
ten hörde till storhelgerna.

Program Datum Publikprocent

1) Melodifestivalen 23.4.1983 84
2) Sverige–Sovjet i ishockey 30.3.1970 82
3) Melodifestivalen 4.5.1985 79
4) Hylands hörna 7.3.1970 76
5) Hylands hörna 10.3.1970 75
6) Melodifestivalen 22.3.1975 75
7) Raskens 18.2.1976 75
8) Olof Palmes begravning 15.3.1986 74

Källa: I allmänhetens tjänst (Informationsbroschyr utgiven av SR 1989)

TV:s mest publikdragande program sedan 1970

Allan Preussen alias Claes
Eriksson agerar professionellt
trivsam programvärd i En himla
många program 1989. Arne Weise
kunde inte ha gjort det bättre.
foto: Christer Ljungaeus/

SVT Bild
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Till slut

Av såväl mediepolitiska som ekonomiska skäl ansågs en ny stor om-
organisation av televisionen snart vara nödvändig igen. 1987 etable-
rades en ny kanalstruktur som innebar att Stockholm blev ensamt
ansvarigt för Kanal 1 och de elva distrikten för TV2, även kallad
Sverige-, Riks- eller gemenligen Bonnakanalen. Nyordningen före-
gicks av stora PR-kampanjer och löften om att en i grunden refor-
merad svensk television på nytt skulle axla sitt folkbildningsansvar
och med kraft värna om den svenska kulturen.1 Utmaningen från
de kommersiella satelliterna och från videogrammen skulle mötas
med mer svenskproducerat material i olika genrer. ”Vi skall […] sat-
sa mer på dramatik, dokumentärer och kultur”, försäkrade en av de
blivande kanalcheferna, till synes helt obesvärad av ekot från när-
mast föregående reform.2 Det stora undret lät dock vänta på sig och
omvärlden var måttligt imponerad. Enligt en initierad och respek-
terad TV-kritiker präglades den nyreformerade televisionen främst
av ”helhjärtade satsningar på nojs och nonsens, trams och torftighe-
ter, billig underhållning och fåniga gissningslekar”.3

Beskrivningen är självfallet polemiskt tillspetsad och ger ut-
tryck för ett utbrett missnöje med TV:s utveckling. Den säger emel-
lertid också något om den tilltagande konkurrensen och om vilka
medel som nyttjades i kampen om publiken. På nyårsafton 1987
startade TV3 sina sändningar, TV4 började sända över marknätet
1992 och längre in på 1990-talet etablerades ytterligare ett antal
svenskspråkiga kanaler (Nordic/Kanal 5, TV6, ZTV, TV8 m.fl.). Sve-
riges Television var inte längre svenskarnas enda television utan ett
programbolag i mängden vars tvenne kanaler fick allt svårare att
göra sig hörda i mediebruset. Att utbudet expanderade innebar ock-
så att publiken splittrades och segmenterades ytterligare. I de
svenskspråkiga kanalerna samlade ca nittio procent av de enskilda
programmen mindre än tio procent av den potentiella publiken. De
gemensamma programupplevelsernas tid var med andra ord förbi
och en kulturell referensram på väg att upplösas.4

Den nya kanalstrukturen gav dock nya förutsättningar för pro-
gramproduktionen och ledde på flera områden till påtagliga för-
ändringar. De forna TV1- och TV2-teatrarna upphörde att existera
och den fasta ensemblen upplöstes. Tomrummet fylldes dock
snabbt av en ny storskalig produktionsenhet, Kanal 1 Drama, som
under Ingrid Dahlbergs chefskap blev en av Sveriges största konst-
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närliga industrier och en av Nordens främsta producenter av fik-
tionsfilm och drama.5 I detta blågula Hollywood fanns både gungor
och karuseller och meningen var att den kvantitativt dominerande
produktionen av lågprisunderhållning – ”såpor”, komedier, action-
serier m.m. – skulle ge utrymme för mer ambitiösa konstnärliga
satsningar. Bland de senare märktes en rad påkostade musikdrama-
tiska uppsättningar (av vilka några kommenterats ovan) samt flera
prestigetunga talteaterproduktioner. Seriedramatiseringen av Sel-
ma Lagerlöfs Kejsaren av Portugallien (1992) är tillsammans med Ing-
mar Bergman och Bille Augusts Den goda viljan (1991–92) minnes-
värda exempel. Enligt den arbetsfördelning som lades fast i sam-
band med omorganisationen 1987 skulle Kanal 1 svara för sextio
procent av den gestaltande produktionen, TV2 för återstoden. Hu-
vuddelen av Sverigekanalens bidrag kom från Göteborg och Mal-
mö men genom fortsatta transmissioner hamnade även andra orter
och teatrar på spelplanen.

En av avsikterna med kanalreformen var att åstadkomma en ra-
tionell arbetsfördelning mellan olika enheter och att ge de olika di-
strikten tydliga programprofiler. Örebro anförtroddes uppgiften att
svara för kulturbevakningen och skapade ett magasin, Rikets kultur,
som var livskraftigare än flertalet av sina föregångare. Några år in
på 1990-talet fick det dock ge plats för ett antal specialiserade vari-
anter från olika distrikt. Bildjournalen från Malmö, I rampljuset (som
handlade om teater och film) från Göteborg, musikmagasinet Spel-
hålan från Örebro samt Läslustan från Sundsvall utgjorde tillsam-
mans alternativet till Ettans något mer salongsfähiga Nike. De pu-
blikdragande och prisbilliga kaféprogrammen var viktiga element i
Rikskanalens programrepertoar och svarade även i denna era för en
populariserad och lättillgänglig kulturbevakning.

Nyordningen 1987 ledde också till en uppryckning för doku-
mentärfilmen som något överraskande fick en gynnad ställning
inom Kanal 1.6 En särskild dokumentärredaktion etablerades och
tilldelades en budget som möjliggjorde omfattande utläggningar
till fria filmare. Åtgärderna ledde till en remarkabel uppblomstring
med en rad uppmärksammade och prisbelönta verk av filmare som
PeÅ Holmquist, Tom Alandh, Kåge Johnsson, Noomi Liljefors m.fl.
Kulturdokumentärens renässans började redan under föregående
epok i TV-historien och har ovan kommenterats i samband med
Katarina Dunérs bildningsprojekt. En annan av genrens absoluta
toppunkter var Tone Bengtssons fyrdelade serie om diktaren Gun-
nar Ekelöf (1992–93), en essä i ord, bild och ton som torde vara ett av
de mest formmedvetna och i bästa mening TV-mässiga verk som
skapats under hela den svenska TV-historien. Även spelfilmen fort-
satte att utgöra en viktig beståndsdel av de båda kanalernas utbud
och uppgick till ca 250–300 titlar årligen. Filmerna kom från ett
tjugotal länder, de flesta dock från USA.
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Konkurrenstryck och besparingskrav såg till att reformtakten
inom programbolaget var fortsatt hög. 1996 förändrades SVT:s orga-
nisation på nytt och ledde nu fram till ett sammanhållet företag
med två sändande kanaler: SVT1 och SVT2. Kanalkonkurrensens
tid var därmed definitivt förbi, ingen redaktion och inget distrikt
hörde längre till den ena eller den andra kanalen. Men om detta
och om det som hänt efter 1996 får andra böcker berätta.

Slutord
Televisionen växte alltså fram ur ett radiobolag och kom inte över-
raskande att förvalta en rad av dess traditioner. Det organiserades
med radion som förebild och kringgärdades av samma lagar, avtal
och förordningar som sin föregångare. Televisionen kom förhållan-
devis sent till Sverige men etablerade sig snabbt och expanderade
hastigare än vad någon föreställt sig. Nya medier ger gärna upphov
till storslagna visioner och utopiska drömmar och televisionen ut-
gjorde därvid inget undantag. Televisionen förväntades öka befolk-
ningens kunskaper och därigenom fördjupa och förstärka demo-
kratin. Den skulle föra ut kulturens gyllene frukter till den stora
allmänheten, vidga dess vyer och göra vardagen rikare. Programfö-
retaget gjorde vad det kunde för att leva upp till omgivningens högt
ställda förväntningar och satsade stort på scenkonst, dokumentär-
och spelfilm, kulturbevakning och bildande underhållning. Man
ville i allmänhet mer än man förmådde och det stod snart klart att
den begränsade produktionskapaciteten tvingade televisionen in på
vägar som radion mycket sällan beträtt. Ljudmediet klarade sig
långt med de personella och institutionella resurser som fanns
inom landet och kom också att framstå som en i allt väsentligt na-
tionell institution. För att klara sina sändningsåtaganden var televi-
sionen däremot hänvisad till en internationell marknad, domine-
rad av de stora nordamerikanska produktionsbolagen. Omvärlds-
beroendet satte tidigt sin prägel på den inhemska televisionen och
har inte blivit mindre med åren. Televisionen har i långt högre grad
än radion hämtat förebilder och programformat utanför landets
gränser men därför inte försummat kulturarvet och den inhemska
odlingen. De tidiga årens folkbildningstelevision hade en tydligt
blågul framtoning och den nationella inriktningen har senare
präglat bl.a. filmutbudet och TV-teaterns repertoar. I satellit- och
kabeltelevisionens nyimperialistiska era har betydelsen av svensk-
producerade program ökat och blivit ett konkurrensmedel bland
andra.

Även om TV inte blev det folkbildningsinstrument som många
drömde om bestod tilltron till dess reformatoriska förmåga. Kanal-
klyvningen och TV2-starten 1969 födde nya djärva drömmar om ett
medium som med kraft skulle förvandla världen. Visionerna fick
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sig en allvarlig knäck vid 1970-talets mitt då hårda besparingskrav,
desillusionerande publikundersökningar, inre splittring och tillta-
gande externt missnöje gav anledning till nytänkande, självkritik
och verklighetsanpassning. Företagets talesmän medgav tämligen
oförbehållsamt att en sänkning av programkvaliteten var ofrån-
komlig. Sedan dess har den officiella retoriken förändrats utan att
produktionsvillkoren därför förbättrats. Tilltagande konkurrens-
tryck och fortsatta ekonomiska svårigheter har tvärtom lett till en
fortgående förtunning av utbudet och att programsektorer som ti-
digare ansetts omistliga marginaliserats eller helt försvunnit ur re-
pertoaren. Höjdpunkterna har blivit färre medan lågprisproduktio-
nerna brett ut sig.

Televisionen växte alltså upp i radions hägn och övertog pro-
gramformat och genrer i en omfattning som fick den att likna bild-
satt radio. Listan över programformer som började i radio för att se-
dan dyka upp i TV kunde göras lång och bl.a. omfatta ”pratshowen”,
komediserien, artistparaden och personporträttet. Radion tillhan-
dahöll teaterföreställningar, tävlingslekar och features men snart
kunde genrer som dessa avnjutas också i TV. Televisionen expande-
rade på radions bekostnad och tog på flera områden över dess funk-
tioner. Produktionsvillkoren verkade dock i något fall till radions
fördel. Som nyhetsmedium har televisionen legat några steg efter
sin äldre släkting och den har heller aldrig utvecklats till en kul-
turkritisk instans av samma betydelse som radion. TV:s kulturbe-
vakning har dominerats av tidsaktuella men sällan dagsaktuella re-
portageinslag, mer av konsumentupplysning och marknadsoriente-
ring än av ”ekon” och recensioner.

Som bildmedium har televisionen givetvis också utvecklats i ett
intimt förhållande till filmen. Film i TV har fungerat både som
”kultur” och ”underhållning” och genomgående haft stor publik
attraktionskraft. TV har hämtat många av sina berättarformer och
genremönster från filmen och har som förmedlande instans haft
ett förhållande till fiktions- och dokumentärfilm som liknar radi-
ons till musiken. TV har samlat en långt större filmpublik än vad
den inhemska biografbranschen förmådde ens under sina mest
lyckosamma år och har under långa perioder bedrivit en mycket
ambitiös filmpolitik där annars marginaliserade genrer och för-
summade filmländer haft sin plats. TV:s expansion ledde till en om-
fattande biografdöd men förde också in nytt blod och friska pengar
i produktionsleden och höll liv i genrer som annars sannolikt skul-
le ha drabbats av sotdöden. Några av den svenska televisionens
största triumfer har firats på dokumentär- och novellfilmens områ-
den och programföretaget har också varit delaktigt i produktionen
av internationellt uppmärksammade storfilmer som Bergmans
Fanny och Alexander.

Televisionens förhållande till andra konstområden är mera
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sammansatt. Under sin första period präglades TV-teatern av ett
nödtvunget samarbete med landets större scener och av en reperto-
arpolitik som liknade deras. I ett följande utvecklingsskede domi-
nerade strävandena till självständighet och ambitionen att utveckla
egna, mediespecifika och ”TV-mässiga”, uttrycksformer. De senare
årens samarbetsprojekt och transmissioner har åter fört TV-teatern
närmare det inhemska teaterlivet och längre bort från mediets eget
formspråk. Förändringen återspeglar givetvis växande ekonomiska
svårigheter som inneburit att den massiva teatersatsningen under
mediets första decennier inte kunnat fullföljas. Efter det tidiga
1970-talets toppnivåer har antalet föreställningar minskat och den
tematiska spännvidden reducerats. Fristående uppsättningar har
blivit alltmer sällsynta medan de kostnadseffektiva serieproduk-
tionerna ökat. Under de goda åren var TV-teatern ett viktigt forum
för nyskriven svensk dramatik och hade därvid släkttycke med Ra-
dioteatern. Nu är det inhemska TV-dramat i singelformat en nära
nog utdöd genre och läget förefaller inte vara mycket mera hopp-
fullt för de under tidigare perioder så talrika dramatiseringarna av
den inhemska berättarkonsten. Den tradition som började med
Hemsöborna, fortsatte med bl.a. Raskens och på ett stickspår gav upp-
hov till Godnatt, jord förefaller ha nått sitt slut eller ersatts av såpor-
nas schablonvärldar. Följetongerna och de episodiska serierna, med
eller utan litterära förlagor, har genomgående varit viktiga delar av
repertoaren och svarat för några av dess höjdpunkter. Dit hör onek-
ligen Ingmar Bergmans Scener ur ett äktenskap som förnyade genren
och engagerade en världspublik och till samma elitgrupp kan man
också föra ett nationellt epos som Hem till byn. Musikteater och ba-
lett har under hela TV-historien utgjort en kvantitativt obetydlig
del av repertoaren men likafullt varit av avgörande betydelse för
programföretagets image som kulturinstitution. Linjen från Arne
Arnboms Aniara, över Bergmans Trollflöjten och fram till Inger
Åbys En rucklarens väg hör till dess mest glansfulla. Till samma pre-
stigeområde hör baletten där Birgit Cullberg och andra utvecklat
för mediet specifika former och förmått göra konstnärligt bruk av
dess tekniska potential. Musikteatern och baletten har varit gynna-
de områden också genom att en fortgående inventering av mediets
uttrycksförmåga och ett aldrig avbrutet estetiskt utvecklingsarbete
kunnat bedrivas där.

Under mediets första år fanns förhoppningen att televisionen
skulle kunna spela samma roll för bildkonsten som radion för mu-
siken. Trots otaliga konstfilmer, konstnärsporträtt, magasin, täv-
lingslekar och ambitiösa bildningsprogram verkar målet nu mera
avlägset än tidigare. Ambitionen att slå sig in på ett av radions tradi-
tionella paradområden och odla högläsning i televisionen hade en
högkonjunktur under 1970-talet då betydande programutrymme
ägnades recitation av både nyskrivna och klassiska texter. Till en
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ännu äldre period hör TV-musikens glansdagar då konsertutsänd-
ningarna och de musikpedagogiska satsningarna var ett regelbun-
det inslag i utbudet. En undanskymd men icke desto mindre bety-
delsefull linje i den inhemska repertoaren bildas av en serie interar-
tiella projekt, där olika konstarter samverkat och skapat nya synte-
ser. De utgör en inte oviktig del av bildmediets avantgardetradition
och ytterligare ett av de fält där formexperiment kunnat genomfö-
ras.

Av radion lärde sig televisionen underhållningens fundamenta-
la betydelse för mediets utbredning och popularitet. Lätt transfor-
merade levde många av radions underhållningstraditioner vidare i
TV-åldern och drog den breda publiken till sig. Tidiga storsatsning-
ar på området som exempelvis Kvitt eller dubbelt gjorde TV till en
samlingspunkt för hela familjen och placerade mediet i en position
som tidigare varit radions. Från radion kom frågelekarna, prat-
showerna och revyerna och av radion lärde sig TV att driva med sig
själv. Andra programformer visar inspiration från filmen medan
åter andra, däribland flera av mediets största framgångar på områ-
det, varit transmissioner från inhemska och utländska nöjesscener.
Liksom tidigare radion har TV haft täta kontakter med underhåll-
ningsbranschen och utvecklat ett symbiotiskt förhållande med
denna. Å ena sidan baseras mediets popularitet i stor omfattning på
dess förmåga att göra attraktiva artister och föreställningar till-
gängliga för en bred publik. Att vara känd från TV kan å andra si-
dan få karriärer att skjuta fart och föra mer eller mindre talangfulla
underhållare högt upp på stjärnhimlen. Från den externa under-
hållningsvärlden har givetvis också mallar och mönster för medi-
ets egna kabaréer, revyer, varietéer, shower m.m hämtats samtidigt
som dramaserier och spelfilm fått bära sin del av uppdraget. Att en
del av den tidiga TV-teaterns klassikerdramatiseringar, däribland
Hemsöborna, placerades på bästa underhållningstid är ett tidsty-
piskt fenomen och ett uttryck för pionjärperiodens didaktiska am-
bitioner. Underhållningssektorn visar också med all önskvärd tyd-
lighet hur produktionsvillkoren förändrats under mediets historia
och hur ekonomiska begränsningar kommit att prägla också detta
område.

Mycket har alltså förändrats och kanske det var bättre förr. Te-
levisionens historia rymmer onekligen många felslagna förhopp-
ningar och aldrig realiserade visioner. Mediet blev inte vad många
drömde om och är väl heller inte vad det skulle kunna vara med en
annan statlig mediepolitik. Historiska jämförelser har sitt intresse
men blir poänglösa om de inte beaktar hur radikalt programpro-
duktionens förutsättningar förändrats mellan olika epoker. En mer
rättvisande bedömning av SVT:s insatser kunde baseras på synkro-
na jämförelser, alltså mellan de licensfinansierade public service-
kanalerna och deras kommersiella medtävlare. Även om SVT:s ut-



333
t i l l  s l u t

bud förtunnats och på vissa områden förflackats kvarstår ändå fak-
tum att det fortsatt att ge plats för kvalitetsmedvetna och inoppor-
tuna produktioner av ett slag som svårligen kan tänkas i någon av
de kommersiella kanalerna. Kunde Katarina Dunér ha gjort sina
lärdomslätta kulturdokumentärer någon annanstans än i SVT?
Skulle Inger Åby ha fått plats för sina spektakulära operaproduk-
tioner och Lars Molin för sina ömsinta skrönor någon annanstans?
När den icke-kommersiella medieideologi som brukar kallas
public service ifrågasätts finns det skäl att ställa sådana frågor. Sva-
ren torde vara givna.
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Zorn, Anders  259, 352

Å

Åberg, Bertil S:son  349

Åberg, Lasse  288

Åby, Inger  319, 321, 331, 333

Åby, Lars  248, 295

Åkesson, Gunilla  323

Åkesson, Sonja  165

Åstrand, Hans  335

Åstrand, Åke  198

Ö

Öberg, Örjan  308

Ørjasæter, Jo  355, 359

Örnehed, Britt  271

Örnkloo, Ulf  348, 357

Öst, Anna-Lisa ”Lapp-Lisa”  230

Österberg, Eva  320

Österling, Anders  35, 46, 93, 336

Östman, Arnold  319
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PROGRAMREGISTER

Abbalett  320

Affären Enbom  244, 258

Afrikansk dramatik  170

Agnes i förändringens tid  349

Aida  27

Aktuella dialoger  46, 48

Aktuellt  230, 241, 251–252,
288, 357

Aktuellt om forskning och teknik
158

Albert och Herbert  285

Allt ljus på mig!  309

Altisonas  353

Amahl och de nattliga besökarna
211

Amala, Kamala  265

Amatörer spelar teater  344

Amatörteaterkrönika  344

Amerikanskt  46

Amerikanskt schlagernytt på
grammofon  125

Anatol  209

Aniara  227, 331

Anna Svärd  309

Ansikte mot ansikte  284

Apostrophes  299

Arbetets kvinnor  250

Arga unga England  170

Arvet från Athen  99

Att rösta rätt är stort – att rösta
fritt är större  343

Att svara eller inte svara  164

August Palms äventyr  361

August Strindberg. Ett liv  308

Auktion  52

Av hjärtans lust  343

Avsked  217

B

Babels hus  309–310

Baddjävlar  270–271, 359

Barnen från Jordbro  357

Barnens brevlåda  341

Barnets vård  33

Befolkningsfrågan  33, 46

Béla Bartók – en modern ungersk
tonsättare  345

Belgrove Hotel, Good bye  265

Berndt och Anita  266

Bertolt Brechts dramatik  170

Berättelser ur bakfickan  298

Berömda nordiska dramatiker  93

Betongen och skogen  342

Bialitt  234

Bibliska bilder  228

Bilden som vapen  259

Bilder ur den svenska konstens
hävder  91

Bildjournalen  328

Blindbock bland böcker  164

Blotta misstanken  343

Blå timmen  130

Blå tummen  130, 153

Bokbiten  358

Bokhörnan  201

Bokmalin  164, 349

Boktipset  358

Bokupplagan  299

Bokveckan  260

Bombi Bitt och jag  225

Bonanza  193

Bonde i by och gård  99

Bondedramat  117

Briggen Albertina  101–102

Bronsålder  206

Bröderna Carlsson  231–232

Bröderna Cartwright  193, 232

Bröderna Malm  285

Byteskomik  156

Bärgningen  361

C

Café 18  301

Café Norrköping  301

Café Sundsvall  301

Café Syd  301

Café Umeå  301

Carl-Anton i Vita Bergen  234–235

Charlotte Löwensköld  309

Christina – en drottning begav
sig till Rom  319

Chromachia  288

Chronschough och Trumperstrå-
le  98

Cinderella öppnar balen  218

Cirkus Zero  289

Cirkusrevyn  100

Clownen Jac  52, 338

Club 100  228

Coronation Street  317

D

Dagbok för 1939  341

Dagens bok  162

Dagens dikt  18, 53–55, 87–88, 90,
96–97, 161–162, 164, 166, 181,
338

Dagens eko  54, 73, 90, 121, 137,
341

Dagens konsumentkortis  158
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Dagens melodier  125

Dagens revy  131, 154

Dagens stunder  55

Dallas  81, 285, 312–313

Danmark gennem Tiderne  89

Dansmönster i folkton  235

De bästa kärleksromanerna  163

De lyckligt lottade  285

De stora tragedierna  48

De svenska folkrörelserna  33

De två kungadöttrarna  342

Dela lika  283

Den dumma lagen  337

Den döende staden  199

Den elaka drottningen  227

Den frihet väl kan bära  342

Den gamla stumfilmsbiografen
197

Den goda viljan  328

Den heliga natten  95

Den helige Torsten Nilsson
176, 351

Den här boken  158

Den industrialiserade julen  337

Den levande planeten  295

Den moderna bostadens
problem  33

Den moderna romanen  162

Den skalliga primadonnan  218

Den svenska fattigdomens
betydelse  199

Den svenska skogen  99

Den tatuerade änkan  305

Den unga musiken  121, 345

Den vita sporten  263

Den vite mannens väg  250

Destination Nordsjön  319

Det antika dramat  170

Det finns inga smålänningar  308

Det förlösande ordet  175

Det gamla spelet om Envar  35

Det går an  225

Det går över  99

Det irländska dramat  170

Det moderna dramat  48

Det romantiska dramat  170

Det skall vi fira  141, 163, 180

Det sköna är svårt  361

Detta har hänt  67

Detta är vad vi försvara  98

Dialog om skånsk diktning  46

Dickie Dick Dickens  168

Dikt i bild  262

Diktaren som världssamvete  349

Dikter för dej?  148, 163

Dikttoppen  163

Din stund på jorden  275

Direkt  249, 268

Djufars visa  342

Dolda kameran  232, 322

Dom kallar oss mods  263

Drottningens juvelsmycke  225

Drömbok  262

Drömfabriken AB  268

Drömmen om staden  298

Dynastin  312–313

E

Ebberöds bank  66

Efter åtta  179

Efterkrigsungdom  337

Electronics: Dansmönster i
folkton  235–236

Elektrostålugn 2  250

Elisabetaner i Radioteatern  170

EMS nr 1  197

En afton på Broadway  74

En av de aderton  164

En dikt om freden  298

En dåres försvarstal  275

En handelsresandes död  302

En himla många program  67, 326

En julklapp till John  43

En middagsgäst  340

En ny bok  260, 358

En pizza i Jordbro  357

En romantiker tar till orda  353

En rucklares väg  320, 331

En skola  198

En skugga  218

En skål för televisionen  187–188,
351

En värld att vinna?  170

En värld utan män  250

Engeln  284–285

Ensam på udden. En minnespjäs
bakom slutna ögon  118

Ensamstående bildad herre  342

Ett dockhem  216

Ett drömspel  221–222

Ett köpmanshus i skärgården  277

Ett resande teatersällskap
274–275

Ett skepp kommer lastat  230

Eugene O’Neills dramatik
93, 170

Europakonserterna  26

Europas miniatyrstater  352

Eurovision Song Contest  236

Eurovisionsschlagern  236

Eva Rydberg show  321

Excellensen  342

Exercis  224, 267

Experimentteatern  118

F

Fackbokskrönikan  158

Fadern  196

Falcon Crest  313

Fallet Gregory  124
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Familjen Andersson  81, 167

Familjen Björck  43, 75–76, 78–79,
81–83, 87, 151, 168, 181, 310,
319, 340

Familjen Ekbladh  285

Familjen Hansen  79

Fanny och Alexander  293, 330

Fasad  237

Fem udda konstnärer  259

Femettan  322

Film och politik  195

Filmare med tiden  264

Filmkrönikan  113, 200, 201,
256, 299

Filmspegel  113

Fingrarna i halsen  268

Fleksnes fataliteter  285

Flyglarm  343

Fläskfarmen  361

Folkets historia i bild  260

Folkrörelserna och det nya
samhället  108

Forsytesagan  194

Forum  204, 206

Fosterbarn  283

Fra Nordkap til Lindesnes  89

Fredagsgästen  252

Fredagsnovellerna  261

Freja  43

Frihetens drama  90, 93

Frihetens väg  278

Friställd  224

Frukostklubben  128–130, 152,
180–181, 322

Fråga juristen  158

Fråga om teknik  158

Frågan är fri  108

Från en barndomsvärld  249

Från Mörkhult till Snällebo  361

Från representationsreformen till
samlingsregeringen  91, 99

Från Revelj till Tapto  343

Fröken Julie  266, 358

Fynd och fakta  116

Fyra kring en flygel  129

48 000-kronorsfrågan  233

Fårö  249

Fårödokument, 1979  357

Fäderneslandet  299

Färgblind  353

Fönstret  108, 110–111

För henne därhemma  127

Föreningen för flugighetens
främjande  103, 128, 130

Förklädd Gud  55, 96

Förlåt att jag frågar  232

Förmiddag i P1  169, 179

Förskottet  340

Föräldrabrevlådan  158

G

Genesis  320

George Bernard Shaws dramatik
170

Gestalter ur Fänrik Ståls sägner
I–II  341

Gissa mitt jobb  232

Giv akt! – Lediga!  99

Glaset i örat  288

Gloria  169

God svenska  91, 99

Goda Grannar  317–318, 362

Goda vänner och trogna grannar
340

Goda år och onda  33

Goddag, yxskaft  130

Godnatt, jord  278–280, 290, 331

Grabbarna i 57:an  275

Grammofontimmen  26–27, 52,
87, 336

Greven av Monte Christo  168

Gringo  44

Grov kränkning  224

Gröna Hund  237

Guld i mun  156, 349

Gustav III – Teaterkung och
drömmare  319

Gustav III och hans tid  190

Gyllene kudden  299

Gyllene snittet  299

Gäst hos Hagge  252, 286, 321

Gäst hos verkligheten  212, 215,
355

Gäst i Ettan  252

Gäster med gester  322–323

Gösta Berlings saga  309

H

Hallå bilist  180

Halvsju  252–253, 300, 357

Hamburgare och revolution  254

Hamlet  210–211, 303

Han slog mig  224

Han som fick leva om sitt liv  217

Har du hört den förut?  298

Har du hört vad som hänt?  268

Har vi inte alltid haft det bra?
283

Harlem – röster, ansikten  243

Hassan  130

Heat  263

Hedebyborna  277, 314

Helgonet  194

Helgonsaga  343

Heliga morgon  342

Helt Apropå  324

Hem ljuva hem  209

Hem på besök  361

Hem till byn  280, 282–283, 290,
318, 331

Hem till gården  317
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Hemma hos Hanssons  79

Hemma klockan sju  217

Hemma med Ria  252

Hemsöborna  221, 225–227, 275,
331–332, 355

Henrik IV  209, 221

Henrik Ibsens dramatik  170

Herr Arnes penningar  298

Herr Hålms öden och Angantyr
129

Herr Sleeman kommer  215–216

Hinke Bergegren, borgarsamhäl-
lets skräck  175

Historier om barn  52

Hit  322

Hjalmar Bergmans dramatik  93

Hjälparen  353

Hjälpsamma herrn  132

Hon kallade mej jävla mördare
270

Honnör för lyssnarna  343

Horisont  202–203, 353

Hugie  216

Hundsjöviken  169

Huru tonerna tala  31

Huvudskalleplats  95

Hvar fjortonde dag  238

Hylands hörna
208, 230, 321, 326

Hällebäcks gård  167

Hälsning över havet  99

Hänt i veckan  238

Här i Sverige  295

Här är ditt liv  322

Högsta vinsten  340

Höstfest på Söder  103

I

I afton bönemöte  224

I denna natt  342

I havsbandet  275, 277

I rampljuset  328

I väntan på den stora kometen
299

Igelkotten  258–259

Ikväll  252–253, 357

Inferno  275, 277

Information  344–345

Ingenjör Björck med familj  (se
Familjen Björk)

Ingmar Bergman gör en film  352

Internationella ekonomiska
frågor  33

J

Ja, ja och nej, nej  98

Jag har inget att var stolt över  175

”Jag vill vara neutral, säger Frida”
98

Jakten på Johan Blöth  129

Jane Horney  309

Janne Carlsson Show  285

Jazzbiten  127

Jazzglimtar från USA  127

Jazzkaleidoskopet  127

Jean Anouilhs dramatik  117

Jeppson  217

Jerusalem  117

Johan Ulfstjerna  341

Johannes uppenbarelse  95–96

Johnny Walker  210

Jordbrukets arbetskraft i
mobiliseringstider  343

Ju fler kockar  75

Jubel i busken  234

Judith  110

Julhymn av Romanos  342

Jämsides  224

K

Kabaré Etervåg  74, 128, 339

Kabaré Kanariefågeln  72–74, 84,
128

Kabaré Öppen kanal  154

Kaj Munks dramatik  93

Kallocain  309

Kammarorkestern  24

Kammarteatern  48

Kamrater  197

Kams-tokerier från Ådalen  361

Kaos är granne med Gud  303–304

Karamellodier  288

Karins ansikte  294

Karusellen  130–131, 230

Kaskad  234–235

Kejsaren av Portugallien  328, 362

Klassiska klanger  148

Klassiska verk  48

Klubb Fiskartorpet  160–161

Klubbteatern  41

Knepiga klubben  66

Komedien genom tiderna  48

Kommer hem och är snäll  262

Kompositioner för television  353

Konst- och kulturvårdskrönika
113

Konstalmanackan  259, 298

Konstapropå  201, 206

Konstgjorda Pompe  237

Konstupplagan  299

Konstverk berättar  259, 296

Konstverkets födelse  298

Kontakt med krigsmakten  343

Kontakt med Thalia  344

Korset  304

Kortfilm i dag  197, 264

Kortfilms-frossarfest  294

Kronbruden  319–320, 362

Kryzz  322
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Krönikespel  56

Kulturbilder  299

Kulturens verkstad  299

Kulturkrönikan  58, 61

Kulturmagasinet  254, 299, 357

Kulturnytt  157, 348

Kulturstudio  255

Kulturtimmen  299

Kungens amour  34

Kunglig toalett  305

Kurt Olssons sommartelevision
324

Kurt Olssons television  324–325

Kvarteret Oron  277–278

Kvartetten som sprängdes  277

Kvinnan vid havet  228

Kvinnans kvart  41, 43

Kvitt eller dubbelt  232–233, 321,
332

Kvällar på bio  113

Kvällstoppen  161

Kvällsöppet  206, 260, 288, 357,
359

Kärlekens labyrint  288

L

Lagt kort ligger  322

Land skall med lag byggas  343

Landsbygd  359

Landskapsleken  232

Lars Berghagen show  321

Lassie  193

Latinamerikansk prosa  162

Lekmannapredikningar  62

Lilla scenen  306

Lilla varitén  128

Lille Fridolf och jag  132

Liten tuva  309

Litteraturfrågan Ex libris  322

Litteraturkrönikan  62, 112–113

Liv och leverne i Gamla Sverige
192

Liv på jorden  295

Livets och dödens problem  99

Loffe på Cirkus  285

Lotsen från Moluckas  44

Luddes låda  339

Luddes radioklubb  76

Ludvig Holbergs dramatik  170

Ludvig Nordström på husesyn  33

Lustläsarna  164, 349

Lyriken och vi  99

Lyrikmagasinet  162

Lyrikvännerna  261

Lyssnarposten  75

Lära för livet  283

Läslustan  300, 328

Läsnytt  162

Lördagskväll  130

Lördagsträffar  286

Lösa förbindelser  311–314

M

Macken  322

Makt och kungamakt  170

Makt och rikedom  313

Mannen i svart  117–118

Mannen i svårt  130

Mannen på taket  263

Mannen på trottoaren  307

Marcus Wallenberg  297

Maria Angelica  217

Marknadsafton  40

Markurells i Wadköping  225

Med folket för försvaret  343

Med Gunilla och Thomas på bio
113

Med Plommonstop och Paraply
168

Medea  342

Mellan raderna  135

Mellanfolkligt samarbete  33

Melodifestivalen  236, 321, 326

Melodikrysset  156, 163

Melodiradion  127, 131, 141–144,
180, 182, 346–347

Melodiradions klassiker  148

Midsommardröm i fattighuset
217

Midvinterduell  305

Mikrofonen är socialt intresserad
67

Min bästa äventyrsroman  163

Min Hemlighet  232

Min lilla vrå  340

Minnesmästarna  322

Misshandlingen  263

Modern amerikansk dramatik
170

Modern svensk dramatik  48

Moderna amerikanska berättare
117

Moderna danska och norska
berättare  89

Moderna rytmer  127

Moderna svenska berättare  33

Modet att döda  304

Modul  237

Molières komedier  170

Moment  254, 260

Monitor  206

Monopolets blandning  236

Mor gifter sig  309

Mor i busken  67, 128

Morgon med kulturredaktionen
156

Mosebacke monarki  153

Multikonst  207–208

Musik för fullvuxna  163

Musik under arbetet  127, 141

Musikaliskt aktuellt  113
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Musiken i bild  358

Musikens mästare  31

Musikfrågan  232, 322

Musikradion  146, 182

Myglaren  199–200

Månadens diktare  166

Månadens klassiker  162

Månadens magasin  66

Måndag med ungdomsredaktio-
nen  154

Månen har gått ned  342

Människans boningar  297

Människans lustgårdar  298

Människans rum och ting  298

Människor och meningar  116

Mäster Olof  209

Mötet  260

N

N. P. Möller, fastighetsskötare  285

Nationalitet okänd  249

Nationalmålare  259

Nationernas drama  48

Nattbio  195, 322

Natten är dagens mor  304

Nattfösaren  252

Nattkafé  223

Nattradion  127, 141–143

Natttuppen  130

Nattvardsgästerna  352

Nattöppet  206

Nattövning  121–124, 176–177, 183,
202, 345

Natur och miljö  158

Naturväktarna  158

Niels Ebbesen  342

Nike  300, 328

Nils Johan Anderson m.fl.
268–269

Nio samveten  243

1914 in memoriam  56–58, 96

Norden och världen  33

Norden är vårt fosterland  91

Nordens frihetsarv  89

Nordisk dikt och gärning  89

Nordisk visa  341

Nordiska gestalter  89

Nordiska radiokonserter  26

Nordiska skalder hälsar det nya
året  86

Notknäckarna  322

NU  254

Nutida musik  111, 121, 127, 176

Nutida svenskt arbetsliv  32–33

Ny amerikansk dramatik  117

Ny engelsk dramatik  170

Ny fransk dramatik  117

Ny svensk lyrik  344

Nya himlar och en ny jord  361

Nybyggarland  285

Nyfiken på…  297

Nyhetsmorgon med musik  156

Nyskrivet  162

Nytt från medicinen  158

Någonstans i Sverige  99, 285

När man köper julklappar  209

Närbild  252

Nästa år i Jerusalem  170

Nöjesmaskinen  322–323

Nöjesmassakern  322

Nöjesmästarna  322

Nöjespassé  322

O

Obs! Kulturkvarten  157, 181, 202

Obs! sammanträde pågår  224

Oförberedda talares klubb
66, 154

Oh, mein Papa  217

Oj, är det redan fredag!  289

Optimisten och Pessimisten
75–78, 87, 151, 339

Orfeus och Eurydike  319

Orientering  116, 158

Oss emellan  76

Oväder  221

P

P3-teatern  148, 168

Pappa och vi  81

Pappas pojkar  289–290

Party hos Parnevik  289

Pekkas spegel  130

Pengarna gör mannen  361

Perry Mason  193

Poesin lever!  257

Pojkarna på Storholmen  66

Poliserna i Strömstad  323

Pop 63  161

Pop 64  161

Pop 65  161

Porträtt av Jason  195

Porträtt av jägare  218

Porträttet  178

Potatishandlaren  305

Pow-show  288

Prat i kvadrat  322

Prat om skivor  125

Prinsessan av Babylonien  361

Prisma. Illustrerad konst- och
kulturrevy  201–202

Pro et contra  46, 337

Problem under debatt  48

Programett  253

Psykologi och social psykologi  33

Pusslet  134

På flykt undan mina landsmän
258

På hemväg från bio  113

På Håret  154
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På minuten  154

På Parkett  286

På spåret  322

På stadion  337

På teatern i Athen  170

På vernissage  337

På väg mot en revolution  170

Pär Lagerkvists dramatik  117

R

Rabies  215–216

Radio Ellen  43

Radio Grönköping  67

Radio Mosebacke  152–154

Radiodoktorn/Doktorn har ordet
158

Radioföljetongen  53, 117, 162

Radiomagasinet  350

Radiomonopol/Radiomonopol-
teatern  153–154

Radioteater i 40 år  170

Radiotjänst i folkhemmet
341–342

Rapport  252, 357

Raskens  275, 277, 326, 331

Razzel  322, 324

Realismens triumfer  260

Rederiet  318–319

Reflexioner i tidig morgon  349

Refrängen  163

Regissör väljer författare  170

Relief  237

Republikanska klubben –
önskeprogram för Republiken
Skåne  139

Reservatet  271

Revolt i etern  75

Revolutionsdramer  170, 349

Rid i natt  309

Rikets kultur  328

Riksettan  179

Riksronden  66, 156

Ring så spelar vi  156, 163

Ringside  322

Roland Hassel  322

Rosen på Tistelön  53

Rosenholm  319

Rosornas krig  170

Rovdjuret  96

Rum för ensam dam  218

Rumänska rytmer  74

Ryktbara romaner  33

Ryktbara rättegångar  58

Rysk dramatik  117

Räkna med bråk  132

Röda rummet  164, 275, 359, 300

Röster från Skansen  93

Rött vin i gröna glas  274

S

Sagan om livet  295

Saltsjöpirater  53

Salvation  44

Sammansvetsade  209

Sammansvärjningen  296

Saxofonhallicken  305, 307

Scener i Sovjet  170, 349

Scener ur ett äktenskap  283,  290,
331

Schlagerfestivalen  236

Schlagerfrågan  156

Segment  237

Selambs  277

Semestersångarna  236

Semikolon  177

Seppan  306

Serieteatern  182

Sesam  158

Sex fötter och en sko  268

Shanes  198

Sigfrid Siwertz’ dramatik  93

Simon syndaren  195

Sinfonia del mare/Havet  262

Sinnenas Estrad  299

Sju Shakespearedramer  170

Ska vi gå hem till dej eller hem
till mej eller var och en till sitt
289

Skaldens natt  298

Skandalskolan  217

Skilda världar  319

Skivor till kaffet  163, 180

Skolan börjar  43

Skotten i Sandarne  296

Skånes Radio Mercur  139

Skånska mord  309

Skärgårdsflirt  275

Slänggungan  131

Smärtgränsen  295

Snick och snack  339

Soffan  289

Soldat med brutet gevär  275

Soldatandan under strid  343

Solsta Café  301

Sommar. Lättlyssnat för er på
badstranden  137

Sommarberättelsen  261

Sommarföljetongen  261

Sommartoppen  161

Spader, Madame!  288–289

Spanska flugan  361

Spatserkäppen  218

Spegeln  255

Spelhålan  328

Spelplats Latinamerika  170

Spisarparty  161

Spisartimmen  141

Sport och idrott  46

Sportextra  180

Spöksonaten  271–272
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Stat och individ  48

Stockholm och landsorten  337

Stockholms radioorkester  25

Stockholms skärgård i svensk
dikt  46

Stora famnen  230

Storforum  206

Stormträta  212

Storstugan  234

Strindbergs dramatik  48, 117, 170

Stråket. Träffpunkt för ungdom
160

Studio 65  203–205, 354

Studio 66  204, 354

Studio 70  176

Studio Ett  179

Studio S  293

Styrman Karlssons flammor  66

Supersvararna  322

Svar Direkt  206

Svar i dag  158–159

Svart på vitt. Historien kring ett
fotografi  296

Svea hund  288

Sveagatan 13, två trappor upp  78

Svearikets vagga  296

Swedenborg drömmer  261

Svensk fackföreningsrörelse
under fem decennier  33

Svensk industri på frammarsch
99

Svensk jord  97, 343

Svensk lagsaga  342

Svensk samtida konst  259

Svensk självstyrelse  33

Svensk skog  97, 343

Svensk sångfestival  236

Svenska bilder  55, 295

Svenska brott  309

Svenska författare  169–170

Svenska hjärtan  317–318

Svenska hus  298

Svenska konungar  33

Svenska kvinnogestalter  91

Svenska noveller  277

Svenska regenter  58

Svenska sagor  170

Svenska soldater  91

Svenska städer  91

Svenska symfoniker. Från Roman
till Alfvén  91, 342

Svenska sägner  91, 99

Svenska teatrar  170

Svenska äventyr  91, 342

Svenska öar  91

Svenska öden  236

Svenska öden och äventyr  135

Svenskar  91, 342

Svenskar i västerled  33

Svensktoppen  161, 180

Svensson, Svensson  81

Sverige och svenskarna  322

Sverige under krigsåren 1939–45
340

Sverige år 1940  341

Sveriges andliga hemvärn  343

Sveriges berg. Ett program om
landets rygg  97, 343

Sveriges bilradio. Önskeprogram
på väg  137

Sveriges magasin  253, 357

Sveriges melodiradio  141

Sveriges vatten. Ett program om
landets ådernät  97, 343

Sydländska bloss i nordisk
vinternatt  319

Sydvästen  233

Så får det bli  130, 151

”Så sant vi äga ett fädernesland”
96, 343

Sången  55

Sånger från labyrinten  262

Säg det med toner!  99

Sätt att se  260

Söderkåkar  274–275

Söndagsbilagan  231–232

T

Tack för kaffet  322

Te för två  261

Teater – skapande dramatik  344

Teater direkt  307

Teater Två Åsnor  132–134

Teaterkrönika  113, 201, 256, 344

Teaterkvarten  307

Tennisspelarna  261

The Aldrich family  81

The Cosby show  81

The English Family Robinson  79

The NSVIP’s  288

The pling & plong show  289

The Prize  325

The Robert Karl Oskar Broberg
show  289

Tidsspegel  113–114, 116, 157, 344,
352

Till Andersson i nedan från Tage
Danielsson  130

Till Nilens källor  352

Tillbaka till Eden  218

Tillbaka till Jordbro  357

Timmen  288

Tio i topp  141, 161

10 000-kronorsfrågan  232

Tjidtjag och Tjidtjaggaise  178

Tjocka släkten  285

Tjorven, Skrållan och Båtsman
196

20 frågor  64, 128

Tonårskväll  161

Topp 20  161
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Tor Hedbergs dramatik  93

Tranfjädrarna  178, 227

Tre från Pistolteatern  351

Tre Kronor  319

Tre kärlekar  304, 306

Tre om en tolva  232

Tro, tro…  198

Trollflöjten  271–272, 274, 283,
290, 295, 319, 331, 359

Trämålning  228

Trängningen  223–224

Träpatronerna  310

1 000 år. En svensk historia  296

TV och boken  201

TV-frågan  322

TV1-teater från andra scener  308

Två och en flygel  286

Två timmar  322

Tvärs  161

Ty för detta livet är ej människan
god nog!  297

Tysk dramatik från Goethe till
Brecht  170

Tyska systrar  170

U

U-båt!–En till sannolikhet
gränsande visshet  295

Under dubbelgöken  288

Under knapphetens kalla stjärna
99

Underhållningsorkestern  25

Undrens tid  178

Ung lyrik  52

Ung svensk scendiktning  117

Ungdom på frammarsch  74

Ungdomsteater  41

Uppbåd  99

Uppdrag Sverige  295

Uppe med tuppen  127

p r o g r a m r e g i s te r

Ur den svenska fattigdomens
betydelse  190

Ur den svenska smakens historia
91

Ur gångna tiders musikskatt  31

Utan streck  354

Utanför ramarna  322

Utkik  187

Utredning pågår  257

V

Vad får vi spela för Er?  127

Vad händer med TV?  359

Vad jorden gömmer  33

Vad tonerna skildra  31

Vad vill ni höra i kväll?  127

Vampyren känner inga gränser
175

Var finns Agne?  349

Vardagens psykologi  99

Vardags  179

Vardagsmorgon  349

Varför gömmer du dej i häcken?
286

Varuhuset  315–317, 362

Vattenringar  162

Veckans komedi  41–43

Veckans novell  162

Vem behöver video?  293

Vem vet vad  64

Vem vet var?  322

Vem älskar Yngve Frej  272

Vem är Agnes?  349

Vem är vem?  232

Venetianskan  216

Vetandets värld  158

Vetenskapens värld  295–296

Vi i Femman  64

Vi låter oss stå för en annan  266

Vi och våra barn  99

Vi och vårt arbete  99

Vi på Saltkråkan  196

Vi som vet mest  64

Vi är kronans glada grabbar  343

Vi öppnar ett fönster  108

Viggen – ett militärplans historia
263

Viggen Viggo  190, 192

Vilhelm Mobergs dramatik  117

Vilhelm Tell  342

Vilken Tavla?  206

Villervalle i Söderhavet  196

Vinterberättelser  261

Vita lögner  319

Vitblomman  361

Vår folkförsörjning  99, 343

Vår stämma  91, 99

Vår tid i dramat  117

Våra barn i lekåldern  33

Våra barn i skolåldern  33

Våra tigrar  295

Våra vapen  91

Vårat gäng  103, 105

Vårberättaren  261

Vårdaren  224

Vårt totalförsvar  91

Väckarklockan  267–268

Vägen till Agnes  349

Vägg i vägg  309

Väktarsånger  343

Välfärdens folk  311–312

Vändpunkten  297

Världsreligionernas kärnord  99

Värt att veta  108, 158

X

XPZ  250

Z

Zoombie!  361
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Å

Åke och hans värld  215

Ålderdoms-Sverige  108

Året på ön  190

88-öresrevyn  288

Ä

Äktenskapsdramer  117

Ärliga blå ögon  285

Ö

Öga för öga, tå för tå  320

Önskedikten  163

Önskeklassikern  163

Önsketimmen  163

Öppen Kamera  252

Öppen kanal  154

Örspel  178, 183

Örtagårdsmästaren  96

Överste Flack  193
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CD MED PROGRAMEXEMPEL  FRÅN RADION (1933–1986)

Uppläsningar m.m.
1. Det eviga (Esaias Tegnér). Uppläsning: Gabriel Alw.

Å R :  1937.

2. Karin Boye läser sin dikt Ja, visst gör det ont…
Å R :  1935.

3. Selma Lagerlöf läser inledningen till Nils Holgerssons
underbara resa. Å R:  1937.

4. Sigurd Wallén läser Albert Engströms Karl XII,
Herkules och Gustav Mattsson. Å R:  1939.

5. Nils Ferlin läser Människor de gno och de gny.
Å R :  1936.

6. Pär Rådström läser ur sitt kåseri Att spisa jazz.
Å R :  1955.

7. Vilhelm Moberg intervjuas i radio av Nils Erik
Bæhrendtz. Å R :  1957.

8. Ernst-Hugo Järegård läser kåseri av P O Enquist,
Katedralen i München. Å R :  1976.

9. Jan Myrdal läser avsitt ur sin Barndom. Å R :  1982.

Radioteater, rapsodier m.m.
10. Ur Antigone med Anders de Wahl och Tora Teje.

Översättning: Hjalmar Gullberg. Regi: Olof
Molander. Å R:  1934.

11. Ur Salvation av Harry Martinson.
Medverkande: Gunnar Sjöberg. Regi: Carl Anders
Dymling. Å R:  1933.

12. Ur Isak Juntti hade många söner av Björn-Erik Höijer.
Regi: Bengt Ekerot. Medverkande: Anders Ek och
Jan-Erik Lindqvist. Å R :  1959.

13. Öyvind Fahlström framför Fåglar i Sverige.
Happening i programmet Nattövning. Å R :  1963.

14. Ur En dag i Robert Schumanns liv av Göran Tunström.
Regi: Staffan Olzon. Medverkande: Håkan Serner,
Jan Blomberg och Helena Brodin. Å R :  1970.

15. Ur Henning Pallesens radiodokumentär Vampyrer
känner inga gränser. Å R:  1979.

Föredrag m.m.
16. Sten Bergman, föredrag om Sydpolsexpeditionen.

Å R :  1933.
17. Sten Selander, Litteraturkrönika om Karin Boye.

Å R :  1936.

18. Ivar Lo-Johansson, debattinlägg i Tidsspegel om sin
roman Geniet. Å R:  1947.

19. Artur Lundkvist, debattinlägg i Obs! om Världs-
fredsrådet, pressen och USA. Å R :  1965.

Underhållning
20. Familjen Björck av Alice Svensk. Medverkande: Olof

och Frida Winnerstrand. Å R :  1937.

21. Optimisten och Pessimisten. Manus: Helge
Härneman. Medverkande: Ludde Gentzel och
Eric Abrahamsson. Å R :  1938.

22. Hjälpsamme herrn med Carl-Gustaf Lindstedt.
Å R :  1952.

23. Herr Hålms öden och Angantyr av Povel Ramel
och Roland Eiworth. Medverkande: Povel Ramel,
Brita Borg, Martin Ljung. Å R:  1950.

24. Ur Teater Två Åsnor av Lars Forssell och Pär
Rådström. Ulla Sjöblom sjunger Jag står här på ett
torg. Å R:  1956.

25. Dagens Revy med Gösta Bernhard, Sickan
Carlsson och Charlie Norman. Å R :  1953.

26. Kabaré Öppen kanal av Anders Ehnmark och Carl
Zetterström. Medverkande: Lena Söderblom, Gösta
Ekman, Erik Arnér. Å R :  1976.

27. På Håret med Hans Dahlman och Claes Vogel.
Å R :  1986.

CD-skivan är producerad på Sveriges Radio • Redigering: Johan Hyttnäs • Producent: Roland Hjelte
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