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40 ÅR MED SVERIGES TELEVISION I VÄXJÖ

2009 består SVT Växjö av Smålandsnytt och Grafiskt Center men 
så har det inte alltid varit. Under årens lopp har SVT Växjö pro-
ducerat mängder av TV-program. 

Det startade på 1970-talet med ett smörgåsbord av natur-, kul-
tur- och barnprogram. Närheten till utvandrarbygden och glas-
riket satte sina spår i programutbudet. Samhällsengagemanget 
hos programmakarna var stort. Musiken som ett tema för SVT 
Växjö startade redan då, och har sedan följt distriktet genom 
ungdomsprogram, klassiska konserter och kulturprogram. Allt 
vilande på en stadig grund av filmberättande eftersom distriktet 
har sina rötter där. 

1987 fick SVT Växjö ett nytt stort uppdrag. ”Växjö - det är ni 

som gör så bra barn- och ungdomsprogram!” Tittarna hade ett 
grundmurat förtroende för oss när det gällde att göra bra teve 
för unga. Växjö var en plantskola för nya idéer och nya talanger. 
Verksamheten byggde på en stor volym av direktsändningar, 
något som gav både personal och programledare en otrolig 
rutin och helt tog bort respekten för mediet.

SVT Växjö klev in i den digitala åldern med stor aptit på det 
nya. SVT Växjö har jobbat i framkant med webb och animation, 
utvecklat ny teknik och rationella arbetsmetoder för att sända 
mycket teve för en liten peng. Vi var med och startade den 
digitala barnkanalen.

Parallellt med detta nya har alltid runnit ett källflöde sen star-
ten: Ett intresse för den genuina berättelsen.

Brudarnas källa. Grynet. Elin Ek. Foto: Anders Roth.
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HUR DET HELA BÖRJADE: 
NY TEKNIK, EXPANSION OCH BYGGPLANER

Först handlade det enbart om radio. 

Stig Tornehed berättar: 
”1943 rekryterades museichef Jan-Erik Anderbjörk som Radio-
tjänsts ombud i Växjö för Kronobergs län. Han fick en studio i 
anslutning till Smålands museum, men var också ute och gjorde 
fältinspelningar. Det första reportaget handlade om upptagning 
av sjömalm på isen utanför Huseby.”

Efterhand byggdes distriktskontor runt om i landet och 1962/63 
hade turen kommit till Småland. Sven-Olov Olsson utsågs till 
distriktschef och fick i uppdrag att bygga upp en distriktsverk-
samhet och anställda personal. För att få plats flyttade man till 
en våning i dåvarande polishuset. 

Stig Tornehed igen: ”En storvulen plan var ett radiohus som 
skulle ligga mellan teatern och badhuset, ett projekt som aldrig 
kom att genomföras. Istället drog Växjö kommun igång bygget 
av kommunhuset på Västra Esplanaden. Där byggdes en flygel 
helt inriktad på radio och framtida TV-produktion för att hyras 
ut till Sveriges Radio. Vid årsskiftet 1964/65 flyttade man in och 
medarbetarskaran ökade successivt från de sex personer man 
startat med. Lokalerna stod beredda för en explosiv expansion 
av radio- och TV-medierna.”

Stig Tornehed, distriktschef 1979 - 83. Foto: Dan Ejnarsson.

Fiolspelande distriktschef Sven-Olov Olsson kallades Dubbel-Olle av personalen. 
Göran Winberg i bakgrunden. Foto: Dan Ejnarsson.

Medarbetarna på julfest i studion på Västra Esplanaden. Foto: Dan Ejnarsson.
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Evert Carlsson. Foto: Dan Ejnarsson.

FRÅN RADIO TILL TV

Evert Carlsson (distriktsingenjör 1985 - 92) berättar om hur 
Växjö förändrades från ett radio- till TV-distrikt:

”Huset på Västra Esplanaden byggdes även för en viss begrän-
sad TV-verksamhet. Eftersom teven expanderade på 60-talet, 
så ville man ha ut teven i provinserna framför allt för nyhets-
programmet och då byggdes det så kallade filmcentraler. När 
jag 1969 som praktikant satte mina fötter innanför dörrarna, 
hade just filmcentralen etablerats i Växjö med filmframkallning 
för svartvit film och en filmscanner. (För att omvandla film till 
TV-signal). Utrustningen var avsedd för nyheter, men med den 

Fotograf Tord Nilsson packar upp utrustningen ur 
teambilen en Volvo Amason kombi. Året var 1965.

Fotograf Tord Nilsson och redaktör Bertil Axelsson 
som även fick sköta belysningen.Kostym och slips 
var obligatorisk klädsel för ett Sveriges Radioteam på 
den tiden.

kreativitet som alltid kännetecknat Växjö började vi göra pro-
gram med samma teknik.”
I nyhetsverksamheten användes enbart svartvit film, men när 
färgteven slog igenom i programverksamheten fick man skicka 
filmen till Stockholm för framkallning.

Från 1969/70 fick distrikten egna budgetar för allmänprogram 
och kunde börja bygga upp en lokal profil. Syftet var förstås att 
programutbudet gemensamt skulle representera hela landet. För 
Växjös del blev det ett allmänkulturellt utbud, natur- och barn-
program. Eftersom filmcentralerna var bakgrunden låg tonvikten 
på dokumentärt berättande med filmkamera. 

Evert Carlsson var även huvudperson i medicinpro-
grammet Att laga ett hjärta.

Sveriges Radios hus på Västra Esplanaden i Växjö.
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Dokumentärprogrammet om Christina Nilsson var ett exempel 
på hur man tänkte 1971, när det fortfarande stod och vägde 
mellan svartvitt eller den något dyrare färgfilmen. Stig Torne-
hed var producent:
”Vi smålänningar har ju alltid varit ekonomiskt sinnade och haft 
små resurser. Huvudparten av det bildmaterial som fanns från 
Christina Nilssons tid var ju svartvitt, så vi sa att det tillförde 
inte så mycket om vi gjorde filmen i färg. Då valde vi en svartvit 
produktion. ”

Anknytningen till utvandrarbygden satte också sina spår och 
gjorde SVT Växjö till pionjärer. Stig Tornehed berättar stolt: 

Fotograf Lasse Wallin, producent Stig Tornehed och ljudtekniker Göran Nilsson på 
plats i USA dokumenterar Snusgatans festival.

Carl Werner Petterson från Småland hittar 150 nya släktingar i Minnesota i pro-
grammet Mitt Sunrise.

”Detta förhållandevis lilla distrikt har gjort två omfattande 
expeditioner till USA på 70-talet.” Stig Tornehed med team 
besökte svenskar i Minnesota. Man gjorde både radio och teve 
parallellt och kom hem med en mängd inslag. I Snusgatans fes-
tival dokumenteras exempelvis den folkliga svenskamerikanska 
underhållningen. 
Det religiösa Småland representerades förstås i utbudet. 1976 
fick SVT Växjö möjlighet att sända sin första gudstjänst. Agneta 
Bolme-Börjefors kom från Stockholm och hjälpte Stig Tornehed 
att producera. Den följdes av en stor mängd gudstjänster, helg-
målsböner, musikandakter och kulturella Söndagskvällar.

Sven-Olof Olsson och Björn Gullander vid inspelningen av en helgmålsringning från Ingatorps kyrka 1974. I söndagskvällsprogrammet Med Linne genom 
Småland dokumenterades utsikten över Bergkvara 
av fotograf Rolf Nilsson i skyliften.
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Ett helt annat spår var den undersökan-
de journalistiken. I Inte bara halleluja 
granskades Pingströrelsen så kritiskt att 
programmet blev fällt i Gransknings-
nämnden. Det gjordes många dramati-
serade novellfilmer med filosofiskt eller 
generationskritiskt innehåll.

Distriktet gjorde en utflykt till Iran för 
att filma kräldjur. Resan resulterade i 
att forskarna fann en helt ny, ännu inte 
upptäckt orm. Det blev fyra dokumen-
tärprogram om de olika kräldjuren.

SVT Växjö producerade redan då ett par 
barnprogramserier per år. Producen-
terna som hade sina vuxna specialom-
råden inom konst, musik och naturfilm 
gjorde även barnprogram inom den 
egna genren. Ett långvarigt och frukt-
bart samarbete med Byteatern i Kalmar 
inleddes 1977 med dockföreställningen 
Den otroliga regnvandringen, det första 
program som spelades in med BCN20 i 
studion på Västra Esplanaden.

Redigerare Berth Gustafsson, producent Janne Lundvall och fotograf Björn Gullander med materialet till Inte 
bara Halleluja. 

Zoologerna Göran Nilsson och Claes Andrén På jakt 
efter Lafitis orm. Foto: Björn Gullander.

Den otroliga regnvandringen. Dockspelare från Bytea-
tern. Foto: Björn Gullander.

Grodan i Den otroliga regnvandringen. Foto: Björn 
Gullander.
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Per-Åke Krook, som ung nyhetsreporter. Foto: Dan Ejnarsson.

Nyhetsredaktionen bestod av Ted Lundgren, Göran Winberg och Per-Åke Krook. 

Foto: Dan Ejnarsson.

Inspelningen gjordes på den nya mobila BCN20-maskinen. Foto: Dan Ejnarsson.Lars Nordgren och Evert Carlsson bygger ett kontrollrum i Norrtullsskolans källare 
inför en konsertinspelning. Foto: Dan Ejnarsson.

Per-Åke Krook 

(nyhetschef 1989-98, distriktschef 1998-2001):

”Jag blev fast anställd 74/75 på gamla regionalradion som hette 
Smålandsnytt för övrigt. Vi hade morgonsändningar, och då 
var vi uppkopplade både från Kalmar, Växjö och Jönköping och 
växelläste morgonnyheterna. Vi hade en tre, fyra nyhetssänd-
ningar till per dag och Platsjournalen. Jag satt och läste upp alla 
regionala lediga platser som man fick från arbetsförmedlingen. 
Men jag hade ett brinnande intresse för TV-nyheter, så -78 nån 
gång gjorde jag det sista radioköret. Sen var det bara teve. När 
vi hade knoppat av radion var Ted Lundgren, Göran Winberg 
och jag kvar för att göra TV-nyheter. Innan vi fick dom regio-
nala nyhetsprogrammen jobbade vi för hela landet. Vi var dels 
på Rapport eller Aktuellt på somrarna och vinterlov och när 
det behövdes folk. Sen jobbade vi över Sydsverige och ner till 
Mellaneuropa, när inte Stockholm hann med. Sydnytt fanns ju 
redan och Västnytt. Men när dom hade fullt upp så fick vi rycka 
runt. Det var spännande.” 

Per-Åke Krook: ”I början hade vi ljudtekniker, elektriker och foto-
graf, så vi var fyra på ett vanligt nyhetsuppdrag. Fyra stycken!”
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Alla medarbetare jobbade med både radio och teve. Här är det ljudtekniker 
Christer Östberg och redaktör Anders Börjesson som sänder radio. Foto: Björn 
Gullander.

Valet 1973. Från det regionala telefonväkteriet i radion med socialdemokraterna. 
I panelen sitter från vänster journalistpraktikanten Jan Scherman, redaktörerna 
Janne Lundvall, Stig Tornehed och Stig Lidbecker.

Jönköping firade 700-årsjubileum 1974. Programledare var Agnetha Fältskog och 
Staffan Lindeborg.  Sångmedverkan av Birgit Carlstén och Hans Josefsson.

Östblick gjordes i samarbete med Norrköping. I studion i Växjö sitter programle-
dare Ragnar Dahlberg och producenterna Stefan Casta och Janne Lundvall. Foto: 
Björn Gullander.

Fotograf Lasse Wallin filmar Den Gamle och bäcken med en av Växjös första inno-
vationer åkvagnen Hala Gliden.
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SMÅLANDSPROGRAM 1969 - 1979
1969
TV1
Yrkesstolthet och konkurrenskraft Ett program om glasbruk och glasbruksarbetare i samproduktion med Göteborg

1969/70 

TV1
Väderkvarnen på den gamla gården Ett program av Eric Bojs
350 medlemmar   Om pingstkyrkan i Nässjö av Bertil Axelsson

TV2
Invigningsprogram   För TV2-sändarna i Emmaboda-Vislanda
Direkt ”Utväg”   Om glesbygdsproblem. Samproduktion mellan Sundsvall, Umeå, Norrköping och Växjö
Direkt ”Invandrare i Gislaved”  Av Bertil Axelsson

1970/71 

TV1
Luciamorgon   Inslag av Stig Tornehed
Ädel småländsk orgelklang  Anders Bondeman spelar på orglarna i Skirö, Lannaskede och Flisby kyrkor 
Landet runt, Växjö   Nyhetsmagasin från Sveriges Radios nyhetsredaktioner landet runt
Helgmålsringning   Från, Växjö, Kläckeberga, Urshult, Moheda, Eksjö, Vissefjärda 

TV2
Med kor som dragare  Gösta Svärd kör in sina kor, som även medverkat i filmen Utvandrarna. Repris 1989
En sjö blir 3000 år yngre  Om restaureringen av sjön Trummen

1971/72

TV1
Uppvidinge - bygd utan jordbruk?  Sven-Olof Olsson frågar och Smålandsbönderna svarar
Teknik, vetenskap och forskning Om glasforskningsinstitutet i Växjö. Av Bertil Axelsson
Fullvärdig fritid för fler  Har vi råd med Sverigesemester? Stig Augustsson granskar.
Christina Nilsson   Ett program av Stig Tornehed om Smålandstösen som blev världsstjärna
Helgmålsringning   Från Rydaholm, Resmo, Sjösås gamla kyrka, Näshult, N Hestra, Bäckaby, Metodistkyrkan 
    i Oskarshamn, Granhult

TV2
Musikfest i Emmaboda  Svensk folk- och jazzmusik: Red Mitchell Quartet, Lars Sjösten. Lars Gullin på barytonsax
    Solosång av Lena Granhagen 
Ölands sommarkyrka  Om aktiviteter i Växjö stift för att möte människor i fritidssamhället 
Ekhult heter gården  Prins Wilhelms kortfilm från en småländsk gård 1941 följs upp 30 år senare med ett 
    återbesök av Olle Berglund 
Befäst bondby och sjörövarnäste Ett program om undersökningen av Eketorps borg på Öland. Av Stig Tornehed
Vasaborg får nytt liv   Ett program om renoveringen av Kalmar slott. Producent: Lars Swahn

1972/73

TV1
Kommun med klang  Ljudbilder från Gislaved av Sven-Olof Olsson
Från Sankt Sigfrid till Olof Sundby  Bilder från ett jubilerande stift. Om Växjö Stift 800 år
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Gäst i Ettan 1-3   Sven-Olof Olsson hemma hos konstnären Sven Ljungberg, Södras chef m.fl.
När vi sutto i vår bänk  Några minnesbilder från den gamla bygdeskolan samlade av Stig Tornehed 
Vägen till Öland   Inför invigningen av Europas längsta bro. Producent: Lars Swahn
Orkidéernas och fattigdomens land  Om vad Ölandsbron kan betyda för invånarna på Öland
Offensiv Nytt liv   Tältmöte i Tranås med sång av Börje Gårdh. Producent: Bertil Axelsson
Ronden: Kraft åt lama händer  Stig Lidbecker  gör inslag åt medicinprogrammet Ronden från centrallasarettet i Jönköping 
    där ortoser, mekaniska muskler, återger kraften i lama händer
Julepisteln   Domprost G A Danell sjunger juldagens epistel i Härlövs kyrka 
Malfiske    Blev aldrig något program eftersom malen i Emån aldrig dök upp
Helgmålsringning   från Brahekyrkan på Visingsö, Nydala klosterkyrka, Öjaby 

TV2
Bengt Heintze- glasblåsarmästare En av våra skickligaste glashantverkare, den sjunde generationen i sin släkt, berättar om 
    sina 54 år på Kosta för Janne Lundvall
Vem vinner?   Janne Lundvall om motorsport och pengar. Från Formel 1-VM i Anderstorp
Jag är så glad att farfar var svensk Stig Tornehed besöker svenskar i Minneapolis

1973/74

TV1
Jul in i Odensjö   Jultraditioner framställda av bonadsmålare Johannes Nilsson
Jesus från Nasaret   Passionshistorien skildrad av bonadsmålare Johannes Nilsson. Berättare Bertil Nygren 
    Producent för dess två program: Stig Tornehed
Gustavsson fabrikör  Om företagare i småindustrins Gnosjö. Av Stig Lidbecker
Känn ditt land 1-7   Janne Lundvall på bondgårds-, cykel-, båt-, kanot-, fjäll- och fiskesemester
På 20-talet var jag mitt inne i jobbet Glaskonstnären professor Edvard Hald på Orrefors. Av Anders Börjeson
Nära till doktorn   Medicinprogram av Stig Lidbecker. Om närsjukvård på läkarstationen i Habo
Orienteraren   En kortfilm av Janne Lundvall om de många som söker sig fram i skogen
Helgmålsringning   Örsjö kyrkklockor. Rundkyrkan återinvigs efter en brand. Nya kyrkklockor har gjutits  
Helgmålsringning   från Ljungarum ,Hakarp,  Kävsjö, Ramkvilla, Kånna, Kråksmåla

TV2
Anholt - världens navel  En dokumentärfilm av Björn Gullander där vi får träffa människorna på ön 
Bottengarn   Rolf Nilsson skildrar en Kalmarsundsfiskare och hans redskap
Resan till Jenny   En 60-årig man, spelad av Bertil Nygren, reser smalspåret mellan Växjö och Västervik Han 
    funderar över samma resa för 40-år sen då han skulle mönstra på skeppet Jenny och varför 
    livet blev som det blev. Av Anders Börjeson
Snusgatans festival   Ett program från USA med skandinaviska emigrantsånger, bondkomik och andra 
    muntrationer. Producent: Stig Tornehed
Magnussons farm   Yesterfarm of memories. Svenskättlingarna Magnusson samlar övergivna jordbruksredskap 
    och andra gamla föremål till sitt museum på prärien
Blå Jungfrun    Häxornas mötesplats och Heidenstams bröllopsö. Om nationalparken i Kalmarsund
    Producent: Stig Tornehed
Vårmorgon i Ottenby  Bland vadare, sångare och andrar småfåglar på Ölands södra udde
Än tuffar mormor   En filmberättelse av Anders Börjesson, foto Lasse Wallin, om den gamla industrijärnvägen 
    vid Ohs bruk i Bor och ångloket Mormor
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1974/75

TV1
MEDICINPROGRAM   av Stig Lidbecker, Jönköpingredaktionen:
Att laga ett hjärta   Skildrar en hjärtoperation. Patienten är den blivande distriktsingenjören Evert Carlsson
Tandvård för vem?   Om situationen efter tandläkarreformen. Resurser saknas
Nära till sjukhus   Om den lilla människan och det stora sjukhuset. Är sjukvårdkvalitet storlek eller närhet? 
Studioandakter: Maria medmänniskan Guds utvalda och Låt oss be tillsammans. Producent: Stig Tornehed
Helgmålsringning   från Hemmesjö, Tofteryd, Ingatorp, Blädinge, Hjärtlanda, Mönsterås

TV2
Höststräck   Naturfilmaren Rolf Nilsson skildrar flyttfåglar vid Ölands Södra udde
Jazz å de´ å sånt   Jazzkonsert i flyghangar i Kalmar. Producent: Stig Tornehed. Bildproducent: Janne Lundvall 
Skjut inte på vår hembygd  Armén vill utvidga Skillingaryds skjutfält. 376 människor vägrar att bli bortskjutna. En film 
    av Janne Lundvall. Foto: Björn Gullander
Inte bara halleluja   Janne Lundvalls film om Pingströrelsen i Sverige, en toppstyrd organisation utan demokrati 
    som leds av ett fåtal inflytelserika pastorer.  Programmet blev fällt av Granskningsnämnden
Om en lanthandlare  Anders Börjeson och Lasse Wallin följer lanthandlare Kurt Gustavsson från morgon till kväll 
    en helt vanlig dag i affären i Fliseryd 
Ny musik ur gammalt spelverk Thrastes musikmuseum i Ryd 
Olle i Skratthult   Från Växjödistriktets Amerikaresa. Underhållning som roat de svenska invandrarna i USA 
    i början av 1900-talet. Producent: Stig Tornehed

1975/76

TV1
Siste husläkaren   Stig Lidbecker talar med 86-åringen som fortfarande har sin praktik öppen
Bota miljön - inte människan  Om företagshälsovård, yrkesmedicinsk forskning och arbetsmiljö
Den gamle och bäcken  En dramatisering om en man som upptäcker en glömd bäck och vårdar den i en tid när 
    många faror hotar det levande, rinnande vattnet. Text och regi Anders Börjeson
Huggorm    Anders Börjeson på en ö på Västkusten med två ormforskare      
Sveriges magasin   inslag av Per-Åke Krook om invånarna i Örserum som har skrivit ned exakt vad de gjort den 
    14 november1975. Dokumentet och filmen låses in i ett bankfack och öppnas år 2000. 
    Även inslag om den siste lantbrevbäraren i Småland, om det enda tryckeriet i Sverige som 
    trycker biobiljetter, om älgjakt och skolan på Ungskär som ska läggas ned
Helgmålsbön   från Gärdslösa, Åseda, Bankeryd, Källeryd, Birgitta kyrkan i Kalmar, Mellby, S. Ljunga 
Helgmålsbön   från Immanuel Lutheran Church i Almelund, Minnesota USA 
Helgmålsbön   från Chisago Lake Lutheran Church i Center City, Minnesota

TV2
Berättare i landskapet  Om Smålandsförfattaren Gunnar Adolfsson. Producent: Stig Tornehed
Spelmannen i Ulvaboda  Ivar Nilsson spelar och berättar om när han underhöll Christina Nilsson och Al Capone 
Argus - havens vakande öga  Fiskeristyrelsens undersökningsfartyg håller ett öga på hur haven mår 
Musik i landskapet: Småland  Spelmansmusik, bruksorkester, renässansmusik på Kalmar slott
AMERIKAPROGRAM  Producent: Stig Tornehed
Karl-Oskars farm   En tänkt ättling till Mobergs utvandrare berättar om sina svårigheter som ung och ny 
    invandrare. Mjölkbilen kör fram när fotograf Lasse Wallin startar kameran
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Mitt Sunrise   Carl Werner Pettersson från Småland hittar 150 okända släktingar i Minnesota

1976/77

TV1
Det var den stora folksjukdomen Om tuberkulosens och sanatoriernas historia i Sverige. Av Stig Lidbecker  
Serie om marklevande djur i främre orienten inspelad i Iran. Producent: Anders Börjeson. Foto: Björn Gullander
På jakt efter Lafitis orm  Om en utrotningshotad huggorm i Iran. Zoologerna: Göran Nilsson och Claes Andrén
Öknens sällsynta jätteödla  Zoologerna: Göran Nilsson och Claes Andrén
Den stora huggormen på stäppen Zoologerna: Göran Nilsson och Claes Andrén
Regnskogens okända snok  Zoologerna: Göran Nilsson och Claes Andrén
Friluftsgudstjänst   från Allianskyrkans sommarhem Solberga i Jönköping. Den första gudstjänst som sänts från 
    Småland. Producenter: Stig Tornehed, Växjö och Agneta Bolme från Stockholm
Söndagskväll   En orgelstund i kyrksalen på Smålandsmuseum. Ture Olsson spelar på Cahmanorgeln
Söndagskväll   Bertil Nygren läser ur Bernth Gustafsson diktsamling ”Född 1920”
Söndagskväll   Samhörighet utan att äga - ett samtal i Växjö domprostgård
Söndagskväll   Religiös naturlyrik av Carl von Linné med bilder från Stenbrohult
Högmässa från Öja kyrka  Första direktsända gudstjänsten producerad av Stig Tornehed Växjö
Förvandlad   En musical om aposteln Paulus. Producent: Birgitta Bornholm 
Helgmålsbön   från Ekeberga, Örsjö, Oskarshamn, Gamla Hjelmseryd, Skatelöv, Högsby

TV2
Invandrardags 1-3   Tema Jugoslavien.  Tema Grekland. Zagrebensemblen. Av Per-Åke Krook
Jag har solsken   Blues på skånska med Peps Blodsband. Producent: Anders Börjesson
Utveckling upa   En skildring av Torpsbruk och de samhällsförändringar som kallas utveckling och om 
    ortsbornas egna initiativ och sammanhållning. Producent: Janne Lundvall
Här viskar skogen sin minsta visa Ett program om Norra Kvills nationalpark med dikter av Harry Martinsson
Måsön    Naturfilmaren Rolf Nilsson skildrar skrattmåsen på en ö i Kalmarsund
Möss och människor  En pjäs efter John Steinbecks roman med Börje Ahlstedt och Urban Sahlin
    Samproduktion med TV2-teatern. Producent: Birgitta Bornholm
Musik i mässing   Mässingssextetten Kronobergarna i Växjö simhall. Producent: Birgitta Bornholm
Lamning på Alvaret   En film av Per-Åke Krook och Rolf Nilsson om lamning i snö och Ölandsfåk
Skulden    Drama: Ett multinationellt företag förorenar vattnet i det lilla samhället
    Med: Gert Fylking, Bertil Nygren m.fl. av Janne Lundvall och Anders Börjeson
Spelmannen i Grönadal  Porträtt av 80-årige Axel Sjölander i Tingsryd. Producent: Stig Tornehed
Blues och Mera blues   Två program från en bluesgala i Kalmar med storheter inom Chicago-bluesen som 
    Big Walter Horton och Eddie Taylor. Producent: Birgitta Bornholm och Berth Gustafsson

1977/78

TV1
Anders Börjeson är programledare i en serie visprogram producerade av Berth Gustafsson: 
Visor    Med Alf Hambe, Finn Kalvik och Mässingssextetten Kronobergarna
Visor    Lena Nyman och Rune Andersson sjunger kärleksvisor i midsommarnatten
Gudstjänst   Från Birgittakyrkan i Kalmar och från Växjö Missionskyrkan  
Helgmålsbön   Från Södra Sandsjö, Algutsboda
Söndagskväll 2 st   med Birgitta och Lars Jöneteg samt ungdomskören från Växjö missionskyrka
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Pehr Hörberg (Söndagskväll)   Ett porträtt av smålänningen som målat 87 altartavlor. Producent: Tord Nilsson
Biskopens tempel och böndernas kyrkor. Om biskop Esaias Tegnér som kyrkobyggare av ”Tegnerlador” och striden om 
    Granhults och Nottebäcks kyrkor. Producent: Stig Tornehed

TV2
MUSIK I TVÅAN:
Musikmaskinen   En mekanisk tiomannaorkester ljuder igen efter 50års tystnad. ”Kinopan” användes för att 
    skapa biografmusik på Scala i Växjö. Producent: Göran Nilsson
Jazz i Huset    Peruna jazzmen spelar på Köpenhamns ungdomscenter kallad Huset. Av B Gustafsson
Ragnarök    En annorlunda musikgrupp presenteras av Anders Börjeson
Blues dör aldrig   Gitarristen och sångaren JB. Hutto på diskotek Barbarella i Växjö. Producent: B Gustafsson
Whopeetime   Tradjazz och crazy med Bob Kerr Whopee Band. Producent: B Gustafsson
Making Whopee   Den engelska crazygruppen Bob Kerr Whopee Band. Producent: B Gustafsson
Räddaren i nöden   Exportera mera lyder fältropen i lågkonjunkturen. Är det rätta sättet att få Sverige på 
    fötter? frågar producent  Bo Lostad
Över ån efter vatten  En 8 mil lång tunnel ska leda vatten från Bolmen till Skåne. Producent: Bo Lostad
Igelkotten: Ove Dahlstrand målare Konstrnären hittar sina motiv på småländska kalhyggen. Producent: Birgitta Bornholm
Med Linné genom Småland   Söndagskväll: Om Linnés resor och rastställen. Producent: Stig Tornehed

1978/79

TV1
Visor    med Marie Bergman och Lillebjörn Nielsen. Programledare Anders Börjeson
Visor    med Torgny Björk och danska vissångerskan Trille
Avgång    Drama. Einars sista dag på jobbet som stationsföreståndare. Med Nils Ahlrot, Mikael 
    Segerström m.fl. Producent: Björn Gullander. Regi: Hans-Åke ”Hansa” Gabrielsson
Bildterapi    använder sig av våra inre bilder för att nå gömda känslor. Av Birgitta Bornholm
Söndagskväll   Bilder från praktfullt altarskåp i Högsby kyrka ackompanjeras av kyrkans orgel

Dramainspelning. Avgång handlar om stationsföreståndare Einars sista dag på 
jobbet. Från vänster: B-foto Gunnar Magnusson, A-foto Lasse Wallin.

Gäst i Ettan. Sven-Olof Olsson och Gerd Jonsson (sen Lundberg) på besök hemma 
hos konstnären Sven Ljungberg.  Lägg märke till storleken på kameran.
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Söndagskväll   från Växjö missionskyrka
Gudstjänst   från Filadelfiakyrkan i Värnamo
Gudstjänst och helgmålsbön  från Hakarp, helgmålsbön från Öjaby

TV2
Drömmar i glas   Om glasformgivare Eva Englund på Orrefors i hyttan och i Stockholms skärgård
Miljöskyddslagen - en kraftlös tioåring 1 Bo Lostad granskar: Är det miljön eller företagen som ska skyddas?
Miljöskyddslagen - en kraftlös tioåring 2 Om olagliga utsläpp utan straff: BT-kemi och Elmo-Calf
MUSIK I TVÅAN:   Producent: Berth Gustafsson
Trad swing beat   Danska gladjazzgruppen Kansas City Stompers spelar på Barbarella
Jazz per Thilo   Jesper Thilo, en dansk jazztenorist, inspelad på Tivoli i Köpenhamn
Philip Walker Bluesman  Amerikansk gitarrist och sångare spelar med svenska musiker i samband med Scandinavian 
    Blues Associations årsmöte i Gävle
Lonesome Sundown Bluesman Amerikansk gitarrist och sångare. Konsert från Gävle

1979/80

TV1
Käre Karl     En filmberättelse av Anders Börjeson om en gammal fiskare från Småland som skriver till 
    sin bror i Amerika. Foto: Lasse Wallin. Repris midsommar 1980 
Visor    med Lars Klevstrand och trubadurparet Eva och Torbjörn
Visor    med Thorstein Bergman, Kari Svendsen
Visor    med Tomas Wiehe, Turid Lundqvist, Ale Möller
Visor    med Olle Adolphsson, Mixed Media
Evangelium i toner   Frälsningsarméns hornmusikkår i Tranås 
Psalm och andlig visa  Margit Johansson berättar om sina älsklingspsalmer för Stig Tornehed
Högmässa från Ljungby  med kontraktsprost Stig Andersson. Gudstjänsten teckentolkades
Gudstjänst   från Filadelfiakyrkan i Värnamo
Helgmålsbön    från Ljungby, Oskarshamn, Linneryd., Kalmar domkyrka

TV2
Orgeln kan säga till hjärtat vad ord ej förmå Om orgelbyggaren Johan Magnusson som byggde 23 orgelverk i Växjö stift. Dikt 
    av Hjalmar Gullberg. Skirös och Lemnhults kyrkor. Producent: Sven-Olof Olsson
Varför gav vi er livet?  Georg Funkquist spelar den gamle mannen som har en hänsynslös uppgörelse med 
    konsumtionssamhället och tillväxtfilosofin. Av Janne Lundvall
Solen ska värma Sverige  Om världens första solvärmeverk som värmer bostäder i Ingelstad utanför Växjö Intervju 
    med uppfinnaren Lennart Christoffersson. Producent: Bo Lostad
Blues med Koko Taylor  och kompgruppen The Blues Machine. Producent: Berth Gustafsson

Björn Gullander. Lasse Wallin. Rolf Nilsson. Tord Nilsson.
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MUSIKEN

Det började 1970 med Ädel småländsk orgelklang. Dåvarande distriktschefen Sven-Olof Olsson, var en stor älskare av orgelmusik. 
I programtablån 1971/72 fanns program med lokalanknytning som Gislaved en kommun med klang, Musikfest i Emmaboda och 
Thrastes musikmuseum i Ryd. Men 1975 hände något. Där fanns plötsligt ett program om den skånska blueslegenden Peps Pers-
son. Påföljande år exploderade det med hela fem bluesprogram, ett jazzprogram, ett program om en experimentell popgrupp och 
så förstås det lokalanknutna Mässingssextetten Kronobergarna. Visor låg i tiden och Växjö hängde på. Mysig programledare var 
Anders Börjesson, mannen med den härliga rösten från Naturmorgon i Radion. Dåtidens stjärnor från hela norden stod på rad och 
ville sjunga för Börjesson. Vissång och nyskriven elektronmusik var den visionära blandningen i Kosmiskt Eko, en bildmusikalisk 
underhållning. Musiken gavs ut på LP-skiva.

Anders Börjesson ledde programmet Visor med Turid Lindström och Thomas 
Wiehe.

Trubadur Björn Vickhoff i Kosmiskt Eko. Foto: Björn Gullander.

Parallellt fanns bluesen och Växjö har filmat storheter inom 
genren som både Albert och BB King. Först inom SVT använde 
man sig av tekniken att filma med flera filmkameror och sedan 
synka ihop dom i klippbordet. En teknik som blev väldigt 
berömd när Lasse Hallström några år senare använde den i sin 
film om ABBA.

1981 var Växjö det distrikt som levererade flest program åt 
slotten Musik i Tvåan. Självsäkert använde man bara skylten 
”Musikredaktionen Växjö” som sluttext på sina program. Men 
detta år var det sista på ett tag med ett rikt musikutbud från 
Småland. De som bestämde i Stockholm ansåg att musik skulle 
man lyssna på och inte titta på, så musikprogrammen i teve 
förde en tynande tillvaro. Däremot fanns det ett åtagande för 

Blueslegenden Albert King med gitarren Lucy.

samtliga distrikt att leverera gudstjänster och helgmålsböner från hela landet. Nu slog Växjö ihop det andliga och musikaliska spåret, 
lämnade ”djävulens musik” och satsade på en serie program med andlig sång Mitt liv och min lovsång från pingstkyrkan i Jönköping.



19

YTTERLIGARE EXPANSION

1978 kom ett riksdagsbeslut om att skapa en koncern med Sve-
riges Radio AB som moderbolag och fyra självständiga program-
bolag: Riksradion, Sveriges Television, Utbildningsradion och 
Lokalradion. Alla nya bolag behövde ha nya lokaler och dom 
måste fram kvickt, eftersom man skulle börja arbeta första juli 
1979. Lokalradion hade redan startat 1977. I Växjö skulle verk-
samheten delas. Sven-Olof Olsson avgick och efterträddes av 
två nya chefer: Stig Tornehed på Sveriges Television och Bengt 
Andersson på Riksradion. Medarbetarna ställdes inför det svåra 
valet att jobba antingen med radio eller teve, inte med både 
och som tidigare.

Det var problem med att få plats med den expanderande verk-
samheten i huset vid Västra Esplanaden. Ett större hus krävdes. 
Men det var dyrt för företaget att bygga nytt över hela landet. 
I Växjö fanns ett förslag på en tomt vid Högskolan, nuvarande 
Växjö Universitet. Tyvärr skulle det huset inte kunna bli mycket 
större än det som fanns, så det var ingen idealisk plats. Då 
hände något som kom att förändra planerna radikalt.

Stig Tornehed:

”Våren 1979 kom dåvarande VD Magnus Faxén till Växjö. Vi låg 
långt nere i kön för en utbyggnad. Då säger han, att det som 
kan förändra läget är om man kan hitta en mer okonventionell 
lösning, en fabrik eller nånting. Jag hade fått alla handlingar 
vad gällde det nya TV-huset vid Högskolan och ledningsgrup-
pen skulle åka ner till Ronnebybrunn och utvärdera förslaget. 

Poolen som föranledde att Växjöpersonalen blev kallade ”badjävlar” av avund-
sjuka kollegor. Foto: Lars-Gunnar Bengtsson.

Personalen tittar på Transduktors fabrikslokal och funderar: Kan detta bli en 
studio? Foto: Lars-Gunnar Bengtsson.

Samma morgon slog vi upp Smålandposten med en stor annons 
där Transduktor i kvarteret Rättaren vid Hjalmar Petrisväg var 
till salu. Vi visste att det här var en annorlunda industrifastighet 
bland annat med swimmingpool, så vi åkte dit och tittade.”

NYTT TV-HUS BLIR VERKLIGHET I VÄXJÖ

Stig Tornehed igen:
”Den 30 oktober rapporterar jag till VD att det finns en indu-
strifastighet i Växjö som kan förvandlas till ett TV-hus. Den 7 
november föreligger en första utvärdering sen medarbetare 
från Stockholm hade tittat också. Den 20 november blir det 
ett principbeslut i direktionen om förvärv av den här fastighe-
ten. Den 4 december föreligger den ekonomiska kalkylen och 
den 6 december förankras beslutet i moderbolagets styrelse. 
Transduktor hade satt den 10 december som slutdatum, för det 
var fler köpare som låg på. Samma dag ger Utbildningsdeparte-
mentet klartecken till köp i Växjö. På drygt en månad kan man 
säga att det var i hamn.

Den 13 mars 1980 så har man i statsverkspropositionen anvisat 
12 miljoner för förvärv av fastigheten med 13 000 kvadratme-
ters tomt och dessutom blev det bestämt att Småland skulle bli 
det sjätte regionaldistriktet, så vi gick förbi i kön. Den 1 decem-
ber 1980 tillträdde vi och i februari året efter så kom byggnads-
arbetarna igång. 1982 var det slutbesiktning och inflyttning i 
etapper.” 
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Den 15 juni 1982 invigs TV-huset på Hjalmar Petris väg av SVT:s VD Sam Nilsson, 
landshövding Lennart Sandgren, ordförande i SVT AB och Kronbergshövdingen 
Astrid Kristensson och distriktschefen i Växjö Stig Tornehed. Foto: Dan Ejnarsson.

SMÅLANDSNYTT MED FÖRHINDER

Efter tio år som utrikeskorrespondent landade Lars-Ola Borglid 1981 i Småland som nyhetschef för att ta sig an starten av Små-
landsnytt. Tyvärr var inte vägen spikrak.

Stig Tornehed: 

”Vi hade stakat ut framtiden med start av regional-
teve och då kom bakslaget genom att det blev ett 
års fördröjning. Det berodde på att det inte gick att 
få loss medel. Det var ju hårt tryck på TV-bolaget 
som måste skapa lokaler över hela landet.” 
Företaget lanserade en idé om att korta Sydnytt 
som just blivit förlängt från tio till femton minuter 
och låta nyheter från Småland ingå med fem minu-
ter, ett förslag som möttes av ramaskri både från 
Skåne och Småland. Men så här löstes problemet 
slutligen:

Per-Åke Krook:

”Vi fick starta Smålandsnytt under förutsättningen 
att vi fick 70 % av den budget som tidigare kol-
legor redan hade. Västnytt, Sydnytt och Nordnytt 
var igång. Går det att göra billigare, frågade man, 
eftersom vi inte hade så stort befolkningsunderlag 
som Malmö och Göteborg. Och på den vägen var 
det, för dom som startade efter oss fick ännu lägre 
budget.”

Per-Åke Krook, Jan Palm och Håkan Sandberg testar de nya kamerorna. Foto: Dan 
Ejnarsson.

Nyhetschef Lars-Ola Borglid i väntan på medarbetare. (Omslagsbild på personaltidningen 
Antennen 5 maj -82).
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SMÅLANDSNYTT IGÅNG

Den 14 mars 1983 kom i alla fall Smålandsnytt igång som sjätte 
nyhetsdistrikt. Det var sändningar kl. 19.15 måndag till fredag 
i TV2 med sommaruppehåll. I informationen till tittarna lade 
man stor vikt vid att man arbetade med ”videoteknik” som 
teamen kunde länka hem från alla större TV-master i distriktet. 
Norra Kalmar län hade tidigare 
tillhört Norrköpings distrikt men 
överfördes enligt riksdagsbeslut 
våren 1980 till Småland och fick 
alltså tillgång till Smålandsnytt.

Det entusiastiska gäng som startade upp Smålandsnytt. Från vänster. Bakre raden: Filippo Fonsati, Hans Alvarsson, Anette Andersson (sen Jansson), Gunnar Magnusson, 
Evert Carlsson, Dan Ejnarsson. Främre raden: Per-Åke Krook, Agneta Thigerström, Lars-Ola Borglid, Ted Lundgren, Jan Palm, Göran Hausenkamph, Anders Almcrantz. 
Längst fram: Bertil Hellstedt. Foto: Dan Ejnarsson.

Smålandsnytts ansikten i starten var Olle Andersson och Harriet Andersson. Rolf 
Kandell stannade i rutan ända till 2002 och blev Herr Smålandsnytt för alla tittare. 
Foto: Lars-Gunnar Bengtsson.

Smålandsnytt blev omedelbart en succé och gick direkt in på andraplats i regionaltoppen. Redan efter tre månader sågs programmet 
av 27 % av smålänningarna, ungefär 180 000 tittare. Som tack beslutade SVT:s styrelse att permanenta sändningstiden till 15 minuter.
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JÖNKÖPING

Birger Johansson berättar om lobby-
arbetet för att få en lokalredaktion till 
Jönköping:
”Jag anställdes på Jönköpingsredaktio-
nen hösten 1984. Jag var samlokaliserad 
med Radio Jönköping och delade rum 
med invandrarredaktionens jugoslaviska 
medarbetare i gamla Linnefabriken i 
Jönköping. Jag rekade upp jobb i Jönkö-
pingsområdet och sammanstrålade sen med team från Växjö. 
Därefter körde jag tjänstebil till Växjö, redigerade och körde 
hem. Många och långa resor blev det, ett tungrott arbets-
system som ledde till att jag 1986 på våren sa upp mig och 
återgick som reporter till Radio Jönköping. Dåvarande di-
striktschefen Lars-Åke Engblom ville gärna att jag skulle komma 
tillbaka till SVT. Mitt krav var hela tiden att få ett TV-team 
till Jönköping och hösten 1988 lyckades Lars-Åke trots stort 
fackligt motstånd, få till ett sådant. Radio Jönköping hade nu 
flyttat till nya lokaler i gamla Bäckalyckans herrgård som då 
ägdes av skolförvaltningen i Jönköping. Där fanns ett annex 
som användes för syslöjdutbildning, som SVT hyrde. Lång tid 
efter att vi flyttat in där kom sytanter och beklagade sig över att 
vi kört iväg dom. Nu anställdes ett TV-team, nu fanns studio, re-
digering, inspelningsbuss samt tjänstebil för fortsatta resor till 
Växjö. Vid invigningen av denna lokal hösten 1988 medverkade 
TV2-chefen Oloph Hansson samt rader av prominenta Jönkö-
pingsbor. Lokalen var inte anpassad för TV-bruk och byggdes 
om minst en gång innan den 2007 genomförda ombyggnaden.”

KALMAR

Sven Ekberg beskriver Kalmarredaktio-
nens tillkomst:
”Fotografen Rolf Nilsson var pionjären 
som försåg SVT med nyhetsbilder och 
uppmärksammade dokumentärer från 
Kalmar och Öland. Under några år i bör-
jan av 1980-talet hade SVT en övernatt-
ningslägenhet som också fungerade som 
tillfällig redaktion i Rosenlundska huset 
där även Lokalradion fanns, men där fanns ingen teknik eller 
annan TV-utrustning. Susanne Westin bevakade Kalmar län 
under den perioden. 1989 kom jag, från jobb som nyhetschef 
på Radio Kalmar, till Smålandsnytt på deltid. Någon egen lokal 

fanns inte på den tiden utan jag och Rolf redigerade våra inslag 
hemma i Rolfs garage. Därefter fick vi ta med oss Betamaski-
ner och annan utrustning i bilen för att köra till ”stolpen” vid 
dåvarande Teleskolan varifrån materialet skickades över till 
Växjö. Efter påtryckningar från Kalmar kommun och inte minst 
Högskolan, som startat medieutbildning, fick SVT en redaktion 
i Kalmar. Jan-Åke Åkesson (distriktschef år 1992-95) arbetade 
framgångsrikt för etableringen. Den 4 mars 1994 invigdes SVT s 
första redaktion i Kalmar, i fastigheten Ugglan på Lorensbergs-
gatan där även Högskolans medieproduktionsutbildning fanns. 
Huset kallades Kalmars mediecentrum. Under åren i ”Ugglan” 
hade SVT ett nära samarbete med Högskolan och vi hyrde bland 
annat in oss i deras redigering. Under flera år producerades 
också ungdomsprogram tillsammans med studenterna. År 2001 
flyttade redaktionen till de nuvarande lokalerna i fastigheten 
Brofästet, tidigare Teleskolan. Dit flyttade även Högskolans 
medieutbildning. I samband med flytten fick Kalmarredak-
tionen en egen redigering och samarbetet med Högskolan 
minskade.” 

VÄXJÖ

Nyhetsarbetet såg förstås helt annorlunda ut även i Växjö. Här 
en ögonblickbild från 1988 när Lotta Orstadius började:
”När jag kom till Smålandsnytt satt vi och skrev på skrivmaskin 
vid desken där man rökte. Vi gick och rev teleprinterremsor i 
lilla fläktrummet. Man skrev körschema på karbonpappersblad 
och delade ut runt desken.”

Lars Fredell och Lotta Orstadius vid Smålandsnyttsdesken. Foto: Mats Samuelsson.
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SMÅLANDSNYTTS PROGRAMVERKSAMHET UNDER 80-TALET

Smålandsnytt har under årens lopp provat många nya grepp. 
SVT:s första regionala sportsändning, ett sammandrag av 
ishockeymatchen Troja-HV71 sändes regionalt över Småland 
1985. Möjligheten att välja bort ett riksprogram och istället 
sända ett regionalt producerat program utnyttjades även efter 
den dramatiska bilolyckan när två Växjöbiskopar omkom. Små-
landsnytt har producerat årskrönikor, valbevakningar både inför 
Riksdags- och EU-val.

I det nya TV-huset fanns en viss överkapacitet och den såg 
Lars-Åke Engblom (distriktschef 1983 -88) till att använda. Med 
Smålandsnytts redaktion som nav gjordes det sommarmaga-
sin från Småland, vykort, direktsändning från Nationaldagen i 
Eksjö och en hel vecka från Öland för att sända morgon- och 
kvällsprogram.

Valborg 1986 kom den största utmaningen: TV-huset i Växjö 
knöt ihop Valborgsfirandet från 14 olika platser över hela lan-
det. 40 kameror och 300 personer var inblandade i sändningen.

MORGONSÄNDNINGAR

1993 startade första omgången regionala morgonsändningar, 

Programledarna Håkan Sandberg och Rolf Kandell knyter ihop hela Sverige i 
Valborgssändningen 1986. Foto: Lars-Gunnar Bengtsson.

Smålandsnytts programledare Rolf Kandell och Gunilla Molin med en småländsk 
gärdsgård utanför fönstret. Foto: Nils Bergendal.

men dom lades ner av resursskäl.  1996 gjordes ett nytt försök 
med morgonsändningar och då stod Smålandsnytt bättre 
rustat. På bara tre personer inklusive programledare avvecklade 
man sändningen från hårddisk. Anledningen var att nyhetssänd-
ningarna krockade med ungdomsprogrammen och då var det 
bara att lösa problemet. Smålandsnytt hade nordens första Avid 
Newscutter DV som redigeringsblock och det kunde man nu an-
vända även för utsändningen.  Det som saknades var det dyra 
dataprogram kallat Airplay som automatiserade avvecklingen. 
Ett gäng tekniska innovatörer i Växjö tog fram sin egen småländ-
ska variant av Airplay, något som fungerade alldeles utmärkt. 

SMÅLANDSANDA

Per-Åke Krook blev nyhetschef 1998 och minns förändringarna 
som gjordes på Smålandsnytt: ”Det fanns redan då nån slags 
smålandsanda, att man ska göra sitt bästa och en tillåtande 
kultur som gjorde att vi utan större bråk kunde genomföra 
saker först i företaget. Vi tog bort scriptorna, vi tog bort ljudtek-
nikern, vi tog bort redigerare, vi började använda semiproffs-
kameror, vi lät programledaren stå istället för att sitta, vi sköt ut 
mot naturen genom en ruta. Vi hittade på en hel del smått och 
gott. Vi var först med att sända från hårddisk också. Så vi var 
väl, dumdristigt eller genialt, i framkant på utvecklingen.” 
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REGIONALA PROGRAM

1997 satsade företaget på regionala veckomagasin över hela 
landet. Växjö och Malmö samarbetade om Sydsvenska Journa-
len som sändes över Skåne, Blekinge, Småland och Öland. 2006 
kom Reagera och 2007/08 Eftersnack som var en satsning på en 
regional talkshow.

SMÅLANDSNYTT PÅ 2000-TALET

Nu sänds lokalnyheter flera gånger per dag, även morgnar 
och söndagar. 2006 fick Jönköping en egen edition. Samma år 
började man streama sändningarna på webben och poddsända. 
Arbetet med webben resulterade i att svt.se/smalandsnytt vann 
Prix Circom för Europas bästa webbsajt både 2006 och 2008.

Fredrik Ekelund och Christina Ågren leder Sydsvenska Journalen. Foto: Mats 
C:son.

Eftersnacks programledare Petteri Karttunen lanserar begreppet ”SmÖland”. 
Foto: Carl Johan Söder.

VI HAR BÖRJAT PÅ SMÅLANDSNYTT

Smålandsnytt har varit startpunkten för många av SVT:s nyhetsankare, utrikeskorrespondenter och programledare.

Från vänster:
Marika Griehsel SVT:s Afrikakorrespondent mellan 1992 och 2001. Foto: Björn Karlin.
Fredrik Sperling SVT:s Afrikakorrespondent från 2002. Foto: Fredrik Sperling.
Cecilia Gralde Nyhetspresentatör som var med och startade upp SVT24, nu på Rapport. Foto: Carl Johan Söder.
Niklas Sjögren SVT:s Asienkorrespondent från 2008. Foto: Markus Lindgren.
Rickard Sjöberg Från Jönköpingsredaktionen till Postkodmiljonären. Foto: Mark Earthy.
Kerstin Holm  Inrikesreporter på Rapport.
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ALLMÄNPROGRAMMEN PÅ 1980-TALET

Det nya huset på Hjalmar Petris väg hade inte bara gett smålän-
ningarna egna regionalnyheter. Huset var stort och företags-
ledningen ville ”fylla fabriken” och låta SVT Växjö utöka sin 
allmänteveproduktion. Caféprogrammen skulle fördelas över 
hela landet och det var påtryckningar på SVT Växjö att dra sin 
del av lasset. Eftersom SVT Växjö hade en utpräglad dokumen-
tärfilmsprofil stretade man emot så gott det gick, och skyllde 
på att ombyggnaden av det nya huset ännu inte var klar. Istället 
för caféprogram fick man under påsken 1981 en dokumentär-

Klenoderna från 1600-talsskeppet Kronan bärgas. Foto: Dan Ejnarsson.Kustbevakningen svarade för lyftet av Kronans tunga kanoner.

Personalen framför TV-huset på Hjalmar Petrisväg 1984. Foto: Lars-Gunnar Bengtsson.

filmsvecka från Småland med titlar som speglade tidsandan: 
Leva på Marken, om ett jordbrukskollektiv, och Björkå - mitt i 
revolutionen.

Julhelgen samma år dominerades också av ett smålandsutbud. 
Utanför Öland hade skeppet Kronan förlist 1676 och ett film-
team följde bärgningen av vraket. Smålands eget Wasa-skepp 
fick en utställning på Kalmar Läns museum och dokumentärfil-
men visades i Brittisk TV. 
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Jan Jonsson och Berth Gustafsson jobbar i det nya fina kontrollrummet i TV-huset 
på Hjalmar Petris väg. Foto: Mikael Bergström.

Per-Åke Krook och Göran Hausenkamph sänder från Smålandsnytts eget kontroll-
rum. Foto: Dan Ejnarsson.

Torsten Herrlin gläds åt det nya ljudbordet. Foto: Dan 
Ejnarsson.

Smålandsnytts chef Lars-Ola Borglid. 
Foto: Dan Ejnarsson.

Anette Andersson (sen Jansson) och Lena Jernelöf har 
kul på jobbet. Foto: Dan Ejnarsson.

Smålandsnytt hade gått över till band men för 
programverksamhetens del fick det gamla Stenbecks-
bordet för film duga ett par år till. Christer Hall och Bo 
Lostad. Foto: Dan Ejnarsson.

Kim Isaksson funderar över detsamma. Foto: Dan 
Ejnarsson.
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Filippo Fonsati på improviserad åkvagn filmar på pallfabrik. Göran Winberg. Göran 
Hausenkamph. Foto: Dan Ejnarsson.

Smålandsnytt med ny teambil 1983. Lotti Ekberg, Jan Palm, Håkan Sandberg och 
Filippo Fonsati. Foto: Lars-Gunnar Bengtsson.

Sten Winquist och Truls Wallin i Smålandsnytts redigering. Foto: Lars-Gunnar 
Bengtsson.

Dan Ejnarsson sänder sport från Värendsvallen i Växjö.

Distriktschef Stig Tornehed och stillbildsfotograf Lars-Gunnar Bengtsson sorterar 
diabildsarkivet. Foto: Mikael Bergström.

Anders Lundström ryckte ut med Smålandsnytts mobilredigering för att göra Vy-
kort från Visfestivalen i Västervik tillsammans med Karin Löfgren (sen Mannberg). 
Foto: Lars-Gunnar Bengtsson.
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SVT Växjö gav sig in i balettgenren med ett dansspel om 
Döderhultarn, också sänt under julhelgen. Specialiseringen av 
distrikten fanns ännu inte.  Däremot var någon form av lokal-
anknytning i programproduktionen önskvärd. Efter framgången 
med dansspelet om Döderhultarn lyckades man få gehör för en 
balettproduktion baserad på Vilhelm Mobergs bok Brudarnas 
källa. Ledningen satsade extrapengar på detta ovanliga projekt 
med specialskriven musik och ny koreografi. Det unika var att 
baletten spelades in på plats utomhus. Det ställde stora krav 
på artisterna som var tvungna att dansa direkt på det ojämna 
gräset.
Samtidigt en fredag var ett filmprojekt med 25 skådespelare 

Glaskonstnärerna Ulrica och Bertil Vallien i dokumentär-
filmen Längtan efter något annat fast man har det bra. 
Foto: Jan Eriksson-Tillberg.

Bo Lostad cyklande programledare i Cykelmagasinet. 
Foto: Lars-Gunnar Bengtsson.

Sune Linné och Kim Procopé i en pinsam situation i 
Samtidigt en fredag. Foto: Björn Gullander. 

och 35 statister. Bildberättande, dans och musik kombinerades i 
Morgondagen är en ofödd sång.

Att det svenska glasriket finns inom distriktets område 
dokumenterades i en rad program om glas, glasets historia 
och glaskonstnärer.  Vid sidan av kulturen utvecklades också 
en tradition av kritiskt granskande program, produktioner 
om miljöfrågor och program som utgick från producenternas 
specialområden som till exempel Cykelmagasinet. Man satsade 
stort på barnprogrammen: Serien Flykten var en spännande 
kriminalkomedi med Per Oscarsson och Växjöskådespelare. Den 
tecknade äventyrsserien Ulme handlade om en vikingapojke 
från Eketorp på Öland.

Brudarnas källa. Foto: Birgitta Bornhom.
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SMÅLANDSPROGRAM 1980 - 1986

1980 
TV1
Kosmiskt eko   Bildmusikalisk underhållning om universum och jorden, människans plats i det stora 
    ekologiska växelspelet. Vissång och elektronmusik; Björn Vickhoff, Åke Parmerud 
    Producent: Björn Gullander
Konstverk berättar   Sven Ljungbergs kyrkomosaik. Producent: Lennart Rudström
Dikt i bild: Hästar   Producent: Lennart Rudström
Hans ord - min sång  En musikstund från Immanuelskyrkan i Jönköping
Adventssånger   från Växjö domkyrka med Cecilia-kören, gosskören och Motettkören
Högmässa och helgmålsbön   från Växjö domkyrka första söndagen i advent
Hosianna! Höj glädjerop till Gud Musikandakt från Växjö domkyrka
Helgmålsbön    från Nybro

TV2
Torv - ett brännbart ämne  Om en tänkbar energikälla. Producent: Bo Lostad
Eketorp - en öländsk fornborg återuppstår   Stig Tornehed och Rolf Nilsson har följt restaureringen av fornborgen sen 1978    
    Riksantikvarie Roland Pålsson berättar om ett levande forntidssamhälle. Sänt julen 1980
Alvarvandring   En film av Rolf Nilsson om Ölands Alvars säregna djur- och växtliv
Det finns så mycket att prata om och göra En film om kollektivet Oodi vävare i Botswana som startats av ett par från Gårdsby. Av 
    frilansfilmarna Anders Nilsson och Gunilla Åkesson 
MUSIK I TVÅAN.    Producent: Berth Gustafsson
Mitt liv är blues              Albert King, en av bluesens giganter, gästar Sverige för första gången och framför klassiker 
    som ”Born under a bad sign” och ”As the years go passing by” på sin gitarr Lucy
    Intervjuare Bo Lostad 
Leva med blues   Grabbarna i Mönsterås Bluesband drömmer om att leva med och av sin musik
Chicago Blues Festival   Frän blues med Jimmy Johnson, Big Moose Walker, Odie Payne m. fl
Musik i glasriket 1-3  10-årsjubileum av samarbetet mellan Stockholms filharmoniker och musikkårerna i 
    Småländska glasriket resulterade i programmen:
    Arne Domnérus kvartett, Brassensemblen, Filharmonin och bruksblåsarna 

1981
TV1
DOKUMENT SMÅLAND: 5 dokumentärer sändes under påskveckan
Första fotot tog jag 1917           Landsortsfotograf Oscar Ekholm och svensk fotohistoria. Av Björn A Johansson
Resan                                            En bildberättelse av Lars Wikström. Dikter av Gösta Friberg, Producent: Lennart Rudström
Leva på Marken   Om jordbrukskooperativet Marken i Bodafors. Producent: Björn Gullander
Björkå - mitt i revolutionen  ”Södra Afrikas kamp är vår”, säger man på Emmaus i Björkå. Av Björn Gullander
Protestmålaren Sven Ljungberg som kyrkomålare           Om mosaiken i Gottsunda kyrka. Producent: Lennart Rudström
Trumpetsolist 1-4   varsitt program presenteras trumpetsolisterna Bo Nilsson, Edward Harr, Anthony Plog och
    Allen Vizzutti som alla deltagit i International trumpet guild i Växjö   
Längtan efter något annat fastän man har det bra    En dokumentärfilm av Jan Eriksson-Tillberg om glaskonstnärerna 
    Bertil Vallin och Ulrica Hydman-Vallin. Foto Lasse Wallin
Bildhuggaren och hans väktare Om den öländske bonden och bildhuggaren JA Gustafsson. Av Björn A Johansson
Men inte Bergdala?   Ett glasbruk som lever än tack vare sin karismatiske ägare Elving Conradsson
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Nytändning i glasriket  Om läget i glasriket. Av Ted Lundgren  
Vykort    ”Hälsa dom därhemma” Av Per-Åke Krook, Ted Lundgren och Lars Ola Borglid
Söndagskväll:
Orgeltoner från 1600-talet  Ture Olsson spelar på Cahmanorgeln från 1690. Producent: Stig Tornehed
Gudstjänst   från Anderstorps missionskyrka och från Immanuelskyrkan i Jönköping
Söndagskväll   med Anderstorps missionskyrkas brassband   
Immanuel Brass i Jönköping  En konsert med nyare och äldre kyrkomusik för blåsare 
Gudstjänst, helgmålsbön  Adventsfirande från Mariakyrkan i Växjö. Söndagskväll. Vår väntans tid
Helgmålsbön   från Malmbäcks kyrka samt Malmbäcks Allianskyrka

TV2
Nu är burken här!   Om misslyckad återvinning av aluminiumburkar, en kritisk granskning av Bo Lostad
Får du inte en känsla av  … att skapandet är något lustfyllt. En film om konstnärerna Gunilla Skyttla, Raine Navin, 
    Karl Kihlberg, Eva-Britt Rosenqvist och Gunilla Pantzar från Sydosten 1980 på Kalmar 
    konstmuseum. Producent: Birgitta Bornholm Foto: Lasse Wallin
MUSIK I TVÅAN   Producent: Berth Gustafsson
Tradjazzdags   Weatherbird Jazzband spelar glad tjugotalsjazz
Smålands största orkester  I Gislaved spelar och sjunger var tionde invånare
Som de gamla sjunga  Den kommunala musikskolan är en förutsättning för det rika musiklivet i Gislaveds kommun

UNDER JULHELGEN 1981 SÄNDES:
Regalskeppet Kronan - ur djupet Filmen följer bärgningen av Kronan som förliste 1676 under ett sjöslag utanför Öland och 
    upptäcktes 300 år senare. Producent: B A Johansson. Foto: Rolf Nilsson. Utställning på 
    Kalmar Länsmuseum. Även visad i Brittisk TV
Rock för Gud   Den kristna popgruppen Jerusalem. Producent: Berth Gustafsson
Visor    Programmet med Thorstein Bergman och Kari Svendsen från 1979 repriseras
Till väders med Axel Petersson En flygande historia om skulptören från Döderhult i Småland. Stig Grybe läser Axel 
    Petterssons egna raljerande texter. Producent: Birgitta Bornholm
Från kurtis till lösöresauktion  Ett dansspel om Döderhultarn Axel Petersson och hans träskulpturer. Cramérbaletten med 
    koreografi av Mats Ek. Producent: Birgitta Bornholm
Hurra för Josef Andersson  En bildberättelse för barn om stinsen i byn Gläntan. Producent: Björn Gullander

1982
TV1
Samtidigt en fredag   Det är mycket man ska leva upp till, är temat i denna 70 mins episodfilm. 25 skådisar, 
    35 statister medverkade i denna film i regi av Hans-Åke Gabrielsson
Litet bo jag sätta vill  En film om drivkraften att byta köksluckor av Björn Gullander och Bo Lostad
Evangelium i toner   Söndagskväll med Frälsningsarméns hornmusik i Tranås. Med Torbjörn Cratz
Gudstjänst och helgmålsbön  från Pingstkyrkan i Jönköping med pastorerna Bo Hörnberg och Norris Leffler
Sommarkvällar i Smålands Jerusalem Pingstkyrkans ungdomskör med Viktor Klimenko
Högmässa och helgmålsbön  från Dörby kyrka utanför Kalmar
Helgmålsbön   från Forserum, Ödestugu

TV2
Bättre tider, tro mig, tro mig  Bo Lostads dokumentär om den visionäre Hans Andréns syn på framtidens energi. Ulf Lundell
    som skrivit låten Bättre tider medverkar i programmet om sin gamla kompis från ”Jack”- tiden         
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MUSIK I TVÅAN   En serie musikprogram av Berth Gustafsson
Sammy Rimington Band  New Orleansjazz på klarinett och saxofon
Jimmy Johnsson Blues Band  i en inspelning från kårhuset i Göteborg
Storbandsjazz i Småland 1  Gislaveds storband med Östen Warnerbring 
Storbandsjazz i Småland 2  från storbandsfestivalen i Gislaved med Emmaboda storband
Storbandsjazz i Småland 3  från storbandsfestivalen i Gislaved med Jönköping och Huskvarna storband
La Romanderie   Ett svenskt filmteam följer den romska musikgruppen genom Tyskland, när de spelar tidlös
    swing blandad med traditionell zigenarmusik
I GLASRIKET 1 - 4   En serie om glasrikets historia av Lennart Rudström
Skattkammaren berättar  Jan-Erik Anderbjörk guidar på Växjö museum och visar gammalt glas
Mellan två världskrig  Det svenska glaset vinner världsrykte 
Glas till nytta, glädje och lust  50-, 60- och 70-talets svenska glas. Om formgivarna Ingeborg Lundin, Erik Höglund och
    Gunnar Cyrén
Var finns framtiden?  Hur ska man få glashanteringen att överleva? 
Myteriet vid Rogbergasjön  Calle Örnemark, monumentalskulptör i rivningsvirke och järnvägsslipers. Av Bo Lostad
Bakom Bilderna   Tre konstnärer från Jönköpingssalongen: Margareta Malmgren, Lars Agger, Thomas Franzén
    porträtteras av Birgitta Bornholm
Mer lika än olika   Filmarna Anders Nilsson och Gunilla Åkesson jämför Botswana och Småland
Ålakråkor i Kalmarsund  Mellanskarvarna har snart förstört sin egen boplats i Kalmarsund. Av Rolf Nilsson

1983 
TV1
Morgondagen är en ofödd sång Tonsättaren Åke Parmerud, dans och annorlunda bildberättande. Av Björn Gullander
Den kinesiska hästen på Hallandsåsen Konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz arbetar med lera och glasyrer på samma sätt som de
    gamla kineserna. Producent: Lennart Rudström
Djävulen i Bottnaryd  Producent: Lennart Rudström
Här skulle ju inte legat någon industri Anders Nilsson och Gunilla Åkesson om ett framgångsrikt lastpallsföretag och människor 
    som valt att stanna i sin hembygd
Kärlekens ansikte i dikt och visa 1 - 5: Kärlek ger livet, Blodets röda ros, Den kärlek som är, Döden tänkte jag mig så, Vid diktens 
    port. Ett 50-tal poeters verk framförda av Thorstein Bergman och Helena Brodin
Inte bara Ruhr   Svenska experter besöker Västtyskland där skogsdöden breder ut sig. Producent: Lars Fredell
På mammas gata   Pianisten Ivan Renliden i sin barndoms Mönsterås. Producent: Berth Gustafsson
Högmässa och helgmålsbön  från Östra Torsås 
Ekumenisk gudstjänst, Helgmålsbön och Söndagskväll: Kristna Riksmötets avslutningsgudstjänst
Helgmålsbön   från Teleborg
Helgmålsbön   I Virserums kyrka läser skådespelerskan Helena Brodin ur den nya Bibelöversättningen 

TV2
Blått gräs i Gränna 1 - 2  från old-time och bluegrassfestivalen i Gränna sommaren 1983. Producent: Bo Lostad
Chicago blues: Magic Slim & the Teardrops från kårhuset i Göteborg. Producent: Berth Gustafsson
Har du sett landet om sommaren? Kristina Stobaeus sjunger folkvisor och läser dikter
En kung och hans musik  Dragspelskungen Kalle Grönstedt berättar om sitt liv och spelar och ”Månsken över
    Ångermanälven”. Producent: Berth Gustafsson
Musik i Tvåan: Knoa  Peter O Ekberg presenterar Musik utan etikett av unga Växjömusiker
Ada Gorthon - neutralt offer  Lastångaren Ada Gorthon torpederades utanför Ölands kust 1942. 
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    14 besättningsmän  omkom. Producent: Björn A Johansson
Ingegerd Råman - krukmakare Vackra vardagsvaror i glas och lera. Producent: Birgitta Bornholm
Vår smedja   Om arbetsglädje och framtidstro i löntagarägda Bergs smide utanför Växjö

1984
Brudarnas källa   Vilhelm Mobergs roman gestaltas av Cramerbaletten som en utomhusbalett till nyskriven
    musik av Lars-Åke Frankeblom. Producent: Birgitta Bornholm. Foto: Lasse Wallin

Brudarnas källa. Foto: Lars Wiklund.

Dan Andersson - om sin längtan sjöng han Musikdramatik med Pär Sörman Producent: Björn Gullander
I skuggan av TV 1-2   Har svensk dokumentärfilm någon framtid? undrar Björn Gullander
Huset vid havet   En musikfilm med funderingar över verkligheten. Producent: Björn Gullander
Sommarmagasin Småland 1  Husvagnsliv, Dackeuppror, Carl Boberg som har skrivit ”O store Gud”
Sommarmagasin Småland 2  Skogsbrand, Dikt ”Den stora sorgen” av Harry Martinsson, dansgrupp
Sommarmagasin Småland 3  ”Glasbomben” en teaterpjäs om glasriket. Sandro Key Åbergs pjäs ”Riket är ditt” spelas 
    i Jönköping.  Slottsspel från Kronobergs slottsruin, Pyramiden i Aneby
Snötystnad   Ölandsbilder av Rolf Nilsson till Harry Martinssons dikt Vinter. Uppläsning Helena Brodin
Som ringar på vattnet  
Jönköpingsyra - 84: Jönköping 700 år Direktsändning från Jönköpings jubileumsunderhållning med Agneta Fältskog och Staffan
    Lindeborg som programledare. Producent: Berth Gustafsson 
Jubelsång, Jönköping 700 år  Allkristen sång- och musikfest. Producent: Stig Tornehed
Henriksson hemma   Möte med Alf Henriksson
Jönköping i världen - en fråga om etikett En film om tändsticksetiketter som konstverk, samlarobjekt och försäljningsargument 
    Producent: Bo Lostad
Svenskarnas religiösa bilder  Från en utställning om utvecklingen från bonadsmålningar, kistebrev och massproducerade
    oljetryck till dagens bibelspråkstavlor. Producent: Stig Tornehed
Nationaldagen i Eksjö  Smålandsnytt visar firandet. Eva Enqvist producerar
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Med ritstift och mikrofon  Snabbtecknaren, radiomannen, Eric Bojs porträtteras av Lennart Hyland 
Vid mitt drömda hav (söndagskväll) Dikter och sånger av Evert Amnefors. Producent: Stig Tornehed
Gudstjänst   ekumenisk gudstjänst från Västra torget i Jönköping
Gudstjänst, Helgmålsbön och Söndagskväll i Nässjö 
Helgmålsbön   från Teleborgs kyrka i Växjö, Kristine Kyrka i Jönköping, Nässjö gamla kyrka

TV2
Genom prisma av kristall  Ett porträtt av glaskonstnären Sven Palmqvist. Producent: Lennart Rudström. Foto: L Wallin
Boogie Kings   Rythm & Blues med Boggie Kings. Producent: Berth Gustafsson
Svensk musik   Oskarshamnsensemblem spelar en klarinettkonsert av John Fernström. Av B Gustafsson
På smalt spår   En färd genom Småland på Sveriges enda smalspårsjärnväg. Producent: Bo Lostad
Moder Sveas kokbok  Småländska delikatesser i en serie om svensk mattradition. Producent: Bo Lostad
Teknik och mäsklig värme  Dokumentär från kuvösavdelningen på Kalmar Lasarett. Producent: Lennart Rudström
Om sommaren i parken  Moniqa Sunnerberg sjunger sånger från en folkpark. Producent: Berth Gustafsson
Vi dyker    Sökandet efter vrak är en hobby för många sportdykare. Av Rolf Nilsson
SOMMARMAGASIN SMÅLAND Serie producerad av Smålandsnytt. Producent: Lars-Ola Borglid. Reportrar: Rolf Kandell, 
    Susanne Westin, Per-Åke Krook

1985
TV1
P Lindekrantz efter alla år  För 40 år sen hörde konstnären Per Lindekrantz till de omtalade, sen valde han tystnaden.  
    En retrospektiv utställning på Kalmar konstmuseum. Producent: Lennart Rudström
Cykelmagasinet   Cyklande programledaren Bosse Lostad berättar allt som är värt att veta om cykling
Rampfeber   En dokumentär av Björn Gullander om tillkomsten av folklustspelet Glasbomben
Livsdödaren - ett program om kvicksilver … i tandfyllningar och våra sjöar. Hur farligt eller oskyldigt är kvicksilvret?  Går vi mot en 
    miljökatastrof? Av Lars-Ola Borglid och Birger Johansson
Sköne ålevärmer i Mörrumsån Om ålfiske av Stig Tornehed
Den svarta onsdagen i september Om den svåra olyckan när 18 människor trampades ihjäl och  ett sjuttiotal skadades vid En
    gratiskonsert av Christina Nilsson. Producent: Stig Tornehed
En gång ska du vara en av dem En kyrkogårdsvandring med Stig Tornehed
Bonadsmålaren i Färgaryd  Porträtt av 92-årige bonadsmålare Bernhard Jönsson länken till 1700-talets svenska 
    folkkonst. Producent: Stig Tornehed
Gudstjänst   från S: t Petri kyrka i Västervik
Gudstjänst och söndagskväll  från Växjö domkyrka med domprost Lage Pernveden, organist Knut Sitell 
Helgmålsbön   från S: t Sigrids fhsk i Växjö, Vetlanda, S: t Gertruds kyrka i Västervik

TV 2
Inte är det gratis   Din framtid i TV-soffan styrs av finansmännens affärsidéer. Producenter: Gullander och Lostad
Men nu vänder solen åter  Bosse Lostad om solenergins utveckling i Sverige fram till idag
Torvfeber    Ruschen efter energin i våra torvmossar har inletts. Producent: Bo Lostad
MUSIK I TVÅAN   Musikprogram av Berth Gustafsson
Hofmeister   Freskkvartetten spelar i Jönköping
Fyra stråkar   Jönköpings stråkkvartett spelar Sjostakovitj
Möte i toner   Freskkvartetten och Jönköpings stråkkvartett repeterar tillsammans
Dubbelkvartett   Freskkvartetten och Jönköpings stråkkvartett bildar dubbelkvartett
Sjungande stråkar   Musica Vitae spelar Vivaldi. Solist: Jack-Martin Händler
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Klingande 1700-tal   Musica Vitae spelar Teleman, Stamitz och Vivaldi. Solist: Jack-Martin Händler
Svarta Motiv   Ett jazzprogram med lyrik ur Slas samling Svarta Motiv. Uppläsare Thorstein Bergman
I afton dans   Ett program om dansband med Jan-Inges  

1986
TV1
Resan hem   Genom Pär Lagerkvists diktning i sällskap med den fordringsfulla gästen. Medverkande:
    Willie Andreasson, John Harrysson, Ernst Gunther. Uppläsare: Keve Hjelm. Scenografi: Jan 
    Palm. Foto: Lasse Wallin. Producent: Birgitta Bornholm 
Cykelmagasinet 1-4   Cyklande programledare och producent Bosse Lostad berättar vidare om cykling
VALBORGSSATSNING FRÅN VÄXJÖ:
Valborg från hela Sverige  SVT sänder Valborgsfirandet från 14 olika platser i Sverige.  40 kameror och 300 personer 
    är inblandade i sändningen som körs från Växjö av Eva Enqvist. Programledare: Håkan 
    Sandberg och Rolf Kandell
Valborg på Grännaberget  SVT Växjö sänder direkt från elden
En majblomma till Beda  Stig Tornehed berättar om Beda Hallberg, majblommans skapare
Ingmar Nordströms orkester blåser in våren Valborgsdans på Oléo i Växjö. Producent: Berth Gustafsson
Ölandsnatt 1-3   Talkshow från Öland. Programledare: Peter Sommerstein. Nyhets- och program- 
    redaktionen i samarbete om en veckas sändningar från Öland
Ölandssommar 1-2   Trendig sommarunderhållning från metropolen Borgholm. Med Göran Winberg
Medeltida bilder i Dädesjö  Stig Tornehed skildrar medeltidskyrkans vägg- och takmålningar
Eketorps borg i verkligheten  Om den befästa byn på Öland som rekonstrueras till ett borgmuseum. Stig Tornehed 
    skildrar verkligheten bakom den animerade barnserien Ulme
Människor man minns (serie):
Pälle Näver berättar 1-3  Skalden Josef Högstedt, alias Pälle Näver, berättar för Stig Tornehed
Brevbilder   Konstnärinnan Solveig Kristensson broderar bilder utifrån brev hon fått
Gudstjänst och helgmålsbön  från Pingstkyrkan i Vetlanda
Helgmålsbön   Gårdsby, Kållerstad
Det börjar med dig och mig  Helgmålsbön från Södra Vätterbygdens folkhögskola
Mysteriet och vardagen (Söndagskväll) Samtal mellan prästen Bo Brander och biologen Stefan Edman
Bonde på Höö   Olle Berglund och frilansfilmaren Rolf Nilsson besöker bonden Birger Hörberg från Diö och 
    hans lustgård. En repris från 1967 

TV 2
Vrak i Östersjön: 
Osaliga skepp, Havets skuggor. Två program om dykning efter sjunkna skepp. Av BA Johanson, Rolf Nilsson
Musikpaviljongen 1-9  Moniqa Sunnerberg presenterar musik från vitt skilda genrer. Producent: B. Gustafsson
Robert Penn   Bluessångare från Detroit med Motown-sound. Producent: B. Gustafsson
Hot Salsa    Latinamerikanska musiker spelar salsa
Bo Ahlin gitarrist   Segoviaeleven från Jönköping spelar klassisk gitarr. Producent: CG Åhlander
Visingsö    Möten med båtbyggare, fiskare och tempelväktare. Av Rolf Nilsson
Att döda en dröm   Om Sydafrikas krig mot grannländerna. Anders Nilsson och Gunilla Åkesson
Till hösten   Novellfilm av Eilert Tordsson om 15-åriga Veronica som snart ska sluta skolan
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”BONNAKANALEN” SKAPAR NYTT UPPDRAG I VÄXJÖ

Sveriges Television levde lyckligt i en monopolsituation. Orga-
nisationen av decentralisering. Distriktscheferna på olika håll 
ute i landet hade stor självständighet med egna programbud-
getar, beslutade själva om vilka program som skulle produce-
ras och ”sålde” sina produkter till antingen Kanal 1 eller TV2. 
Man hade sedan 1969 två kanaler men kände ett behov av att 
vässa den interna konkurrensen inom företaget. Syftet var att 
förändra programutbudet men också att spara pengar.

Motsättningen mellan Stockholm och distrikten skärptes. Hela 
tanken med regionala program ifrågasattes. Distriktscheferna 
ute i landet kontrade med att säga att de ville överta ansvaret 
för hela TV2:s programutbud och lägga ledningen i Göteborg.

Till slut blev lösningen blev att tio självständiga distrikt från 
år1987 tillsammans skulle fylla den ena TV-kanalen med sina 
program.  Sverigekanalen TV2 fick snabbt smeknamnet ”Bon-
nakanalen”.  Varje distrikt fick ett speciellt ämnesområde och 
betydligt högre prestationskrav. 

HOT OM NEDLÄGGNING

Växjöhusets kapacitet utnyttjades inte till fullo. Företagsled-
ningen var tveksam till en framtid för SVT Växjö. Nedläggnings-
hotet var ett faktum. Distriktschef Lars Åke Engblom hade re-
dan förvarnat personalen innan han åkte för att träffa cheferna 
i Stockholm. Istället fick han ett förslag att SVT Växjö skulle ta 
hand om hela produktionen av barn- och ungdomsprogram. 

Unga Tvåans programledare vid starten 1987: Ulla Tylén–Harling, Björn Lilja, Nunu Roney och Rolle Brandel.

Ledningen hade tagit fasta på att det faktiskt hade gjorts en 
del barnprogram i distriktet, att medarbetarna var unga och 
entusiastiska och att det fanns en outnyttjad studio. 

Lars-Åke Engblom
(distriktschef 1983 -88): 

”Det fanns inga möjligheter att säga nej 
i det läget… När jag kom hem så hade 
jag möte med medarbetarna… jag hade 
reducerat förväntningarna. Det var 
ju väldigt osäkert… och så kom jag då 
hem och plötsligt är Växjö det största 
distriktet efter Göteborg och Malmö”.

Hotet om nedläggning var avvärjt 
denna gång. När Sverigekanalen star-
tade i september 1987 var Växjö ett 
barn - och ungdomsdistrikt!

BARN- OCH UNGDOMSREDAKTIONEN 1987 - 96

I och med barn- och ungdomsprogrammen började en ny 
blomstringsperiod för SVT Växjö. 
Björn Gullander (redaktionschef 1987 - 90) startade 1987 upp 
Unga Tvåan, det första i raden av framgångsrika eftermid-
dagsprogram. Namnet var en markering att TV2 nu var den nya 
Sverigekanalen.

1990 efterträddes Unga Tvåan av det fräckare och trendigare 
Kosmopol med en något äldre målgrupp. Mikael Sterner var då 

Kosmopol med Ellinor Persson. Foto: Mats C:son
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en av producenterna: ”Vi hade två på den tiden ”bärbara” ka-
meror som ändå var ganska stora. Bildspråket var lite ’modernt’ 
med rörlig kamera.”  

Redaktionen hade precis fått sin första och enda stationära 
dator.  Håkan Sandberg ny redaktionschef (1990 - 96) var 
framsynt och köpte in en antal bärbara datorer. Håkan skapade 
egna datoriserade körscheman som redaktionen jobbade i.  
Detta system utvecklades till Peppe med inslagsregister, tablå 
och mall för efterarbete, något som inspirerade utvecklingen 
av Plan som sen blev Meta. Håkan initierade även ett internt 
ekonomiuppföljningssystem i Excel.

1990 startade också Sommarlov som skulle bli ett av SVT Växjös 
signaturprogram fram till 2008.

SVT Växjö fortsatte att sända ut stora volymer barn- och ung-
domsprogram på eftermiddagarna. Kosmopol efterträddes av 
PM som följdes av Nöjesrevyn, Sverigetoppen, Voxpop, Jupiter 
och Spinn. 

I oktober 2008 skrev Aftonbladets recensent Klas Lindberg om 
Peter Settman som då lett Dansbandskampen, Så ska det låta 

Peter Settman och Fredde Granberg som Ronny och Ragge. 
Foto: Mats Samuelsson.

och mycket, mycket annat: ”Han är ett geni när det gäller att 
improvisera. Det sistnämnda kan han tacka Växjö-TV och raggar-
sketcher för. För mycket av grunden han står på i sitt programle-
deri går att spåra bakåt till Ronny och Ragge. Där kunde Settman 
utveckla improvisationen och de humoristiska vändningarna 
som han nu briljerar med.”

Peter Settman och Fredde Granberg, som hade debuterat i 
Sommarlov 1991, fortsatte med sin egen serie Lajv med Ronny 
och Ragge under hösten. 1993 fick redaktionen i Växjö förtroen-
det att kliva in i underhållningsutbudet på kvällstid.  I Megafon 
med serien Byhåla II provocerade raggarna Ronny och Ragge 
den äldre delen av befolkningen med sina polisonger, nedha-
sade brallor och pök. 1994 i Äntligen måndag delade Peter och 
Fredde programledarskapet med Kajsa Thoor. Nu hade raggarna 
bytt skepnad och blivit 70-tals deckare i serien Snutarna. Kajsa 
fick ett eget program i Thoors öga på nyfiken resa jorden runt.
Unga människor debatterade i Pernilla & Co. I Pernilla Månsson-
Colts debattpanel satt ibland en ung Peter Birro. I programmet 
presenteras han som ”vapenvägrande förortsförfattare från 
Göteborg”.  Underhållningsprogrammet Zapp med Ellinor 

I PM debuterade Gry Forsell, Pär Dahlberg och Pernilla Månsson-Colt. 
Foto: Mats C:son.



37

Pernilla & Co.: Pernilla Månsson-Colt med sina reportrar Micke P Lekberg och Ulf Hansson/Myrestam. 
2008 är Micke P Lekberg programchef i Malmö och Ulf Myrestam kanalchef på SR Kronoberg.

Persson och Jan Trolin som programledare hade 
systrarna Bea och Martina Uusma (numera Mar-
tina Haag, författare) som resande reportrar. 
Växjös ungdomsredaktion åkte regelbundet till 
Hultsfredsfestivalen och man vakade in Lucia till 
två på natten. Synk hette konstprogrammet som 
var konst i sig, ett videogalleri som utmanade 
och testade gränser. Synk skapade en helt ny 
form som många programskapare tagit efter. 

Det var full fart överallt i huset. Dekorer åkte 
ut och in ur studion tre dagar i veckan. Golvet 
målades om på nätterna. Tidvis sändes program 
från dekorhallen eftersom det redan stod två 
programdekorer i studion. 

Per-Åke Krook:

”Vi peakade på programproduktionen i slutet 
av 90-talet, början 2000/01, då vi gjorde mer teve än Malmö och Göteborg. Vi hade ungdomsuppdraget som gav volym. Det var 
ett klart billigare och effektivare sätt att producera än att göra andra tyngre produktioner, men likväl gjorde vi väldigt mycket teve: 
Rationell teve, billig teve, bra teve.”

Egäntlingen måndag med Fredde Granberg, Peter Settman och 
Kajsa Thoor.

Kajsa Thoor på resa i Kambodja i Thoors öga. Foto: Ulf Hansson.
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EN NY MUSIKVÅG
När Växjö fick barn- och ungdomsuppdraget började en ny 
blomstrande musikalisk era. Musiken ingick som en del av 
underhållningen i eftermiddagsprogrammen. Genom att göra 
så rationella produktioner som möjligt skapades möjligheter 
att inom PM: s ram göra en mängd specialprogram om enskilda 
artister som till exempel Iggy Pop, Meat Loaf och Guns N’ 
Roses. Snart kände man ett behov att specialisera musikutbu-
det för olika tittargrupper och programmet Diezel (1991) blev 
hårdrockarnas andningshål. Påföljande år startades Intensiven 
för independentmusik.

Diezel: Martin Carlsson, Tony Balogh och Jerry Prütz.

Magnus Karlsson 
Musikrevyns programle-
dare. Foto: Mats C:son.

Intensiven: Lars Aldman.Nöjesrevyns programledare Petter Bragée, Kajsa Thoor, Sonja Björk och Pelle 
Lindberg.

Musikvideor var en nyhet och Växjö skapade listprogram som 
Sverige Topp 20, Hurra och Pickup. Tittarna fick välja vad de 
ville se i Önskevideo och VJ Petter där VJ stod för det nya ordet 
”Videojockey”. 1993/94 var det dags för Sverigetoppen som 
därefter byttes mot Nöjesrevyn med ett bredare innehåll där 
både mode och film ingick. 
Men tittarna gillade sina listor så 1996 startade Musikrevyn 
”ett listprogram som värnar om musikvideon som konstform”. I 
Voxpop fick tittarna själva rösta fram sin egen lista.

Henrik Olsson 
Programledare för Voxpop 
1997-99.
Foto: Frans Hällquist.

Josefine Sundström 
Programledare för Voxpop 
1999-2002.
Foto: Markus Lindgren.
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BARN- OCH UNGDOMSPROGRAM FRÅN VÄXJÖ 1971 - 1998/99
Utom Sommarlov

1970/71
Ölandstoken   En naturfilm där Eric Bojs ritar och Rolf Nilsson fotograferar

1971/72
Skattsökare vid Kalmarsund  En Kalmarpojke drömmer om att hitta en verklig skatt. Av Eric Bojs
Den förtrollade färglådan 1 - 4 Två flickor målar tillsammans med Erik Bojs och deras bilder blir verklighet

1973
Den förtrollade färglådan 3 - 7 Två flickor målar tillsammans med Erik Bojs och deras bilder blir verklighet

1974
Halvfem: Strövtåg på Öland 1 - 5 Barn i sällskap med Eric Bojs
Rosens och Henrikas TV-pjäs  Samproduktion med Riksteatern och Växjöensemblen. Producent Janne Lundvall Inspelad 
    i den lilla studion på Västra Esplanaden med BCN 20 

1975
Sälungen    En familj tar hand om en knubbsälunge. Av naturfilmaren Rolf Nilsson. En älskad film som 
    blev repriserad många gånger

1976
Styret och Blinka på äventyr  Dockpjäs med Byteatern. Sändes i Sommarmorgon från Stockholm

1977/78
Den otroliga regnvandringen 1 - 2 Dockföreställning från Byteatern efter en Vietnamesisk folksaga om en padda som skaffar 
    regn. Musik av gruppen Ragnarök. Det första program som spelades in på BCN20 i studion 
    på Västra Esplanaden. Producent: Björn Gullander
Spel med verkligheten - Dansa min docka Om att spela en roll och inte våga vara sig själv. Växjöensemblen uppförde pjäsen 
    för högstadieelever i Växjö. Producent: Birgitta Bornholm

1978/79
Dagar på Vållö 1 - 6   Sommarbilder från en skärgårdsö i Kalmarsund. Av Rolf Nilsson och Per-Åke Krook
Djur kring vårt hus 1 - 11  Barnprogram om tamdjur av Rolf Nilsson
Drömmar och dunder 1 - 5  Fem bild- och musikberättelser med dockor av Ann Granhammer Byteatern
Emma 1 - 10   Filmatisering av Gunilla Woldes böcker om Emma. Producent: Birgitta Bornholm

1979/80
Emma på riktigt 1 - 5  Fem dokumentärer om Emma 5 år som gör samma saker som böckernas Emma
Jag bara hittar på.   Annika Svensson 7½ ritar och berättar om sitt liv på landet i Urshult. Producent: B Bornholm

1981
Kockjungman sökes   Dockteater om livet till sjöss för en ung pojke vid sekelskiftet 
    Inspelad på Byteaterns skuta Helene 
Jag har målat och berättat om 
universum, jorden och mig själv 1 - 5 Barns funderingar om allvarliga frågor 
Vad berättar bilden för dig? 1 - 6 Lennart Rudström talar med ungdomar om ett konstverk 
Mitt instrument 1 -  5  Vad är det som låter i musiken? Peter O Ekberg och popgruppen The Blank presenterar ett 
    musikinstrument i varje program. Producent: Berth Gustafsson
Mitt instrument 6-13  Wheaterbird Jazzband visar instrumenten i ett tradjzzband. Producent: Berth Gustafsson
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1982
Mitt instrument 1 - 4  Så låter det. Halmstads blåsarkvintett spelar och visar sina instrument
Rut-Emma 1 - 9   Efter Karin Stjernholm Raeders böcker. Berättare Aino Taube
Hurra för Josef Andersson  Om stinsen som råkar ut för en olycka som förändrar livet för byborna
Småkryp 1 - 5   Insekter man kan hitta i komposthögen, på ängen, i ekskogen, i ån, på stranden

1983
Mitt instrument 5 - 8  Jönköpings stråkkvartett spelar och visar sina instrument. Producent: B Gustafsson
Ett, två, kör!   Ponnytrav är en familjeangelägenhet hos Wiktorssons i Buskaboda. Producent: B Gustafsson
Snälla du så här kan det väl inte vara 1 - 5 Textilkonstnärerna Gunilla Skyttla och Raine Navin visar vad man kan 
    åstadkomma med fantasi, tyger och papper. Producent: Birgitta Bornholm

1984
Vad berättar bilden för dig? 1 - 5 Lennart Rudström talar med ungdomar om ett konstverk 

1985
Rut-Emma och Teofil är lika med sant 1 - 3 mer om Rut-Emma. Efter Karin Stjernholm Raeders böcker
Vi går ostkustleden 1 - 5  12 årige Mattias och hans pappa upptäcker en vandringsled
Vi tittar in 1 - 5 (Halv fem)  hos snickaren, slöjdaren och flera hantverkare. Bägge serierna av Rolf Nilsson
Ett år i Ulrikas trädgård 1 - 6  trädgårdsprogram för barn av naturfilmaren Rolf Nilsson
Clownen Wallbom 1 - 4  Barnteater. Producent: Mats Harrysson
Man under bord   En animerad bild- och musikkomposition för barn om en man på jakt efter 
    livsgnistan. Byteatern. Producent: Birgitta Bornholm
Sagan om glas   Om glasets historia. Producent: Lennart Rudström

1986
Flykten 1 - 4    Drama: Kriminalkomedi för barn med Per Oscarsson och Växjöskådespelare
    Barnen spelades av Cissi Jisborg och Petter Ahlfors. Regi Hans -Åke Gabrielsson
    Sänd under julhelgen. Repriserad 94
Ulme 1 - 5   Tecknad äventyrsserie om vikingapojken Ulme från den öländska byn Eketorp 
    Efter en bok av Runer Johnsson. Animationer Gilbert Elfström
Ölandsmorgon   inslag till Sommarmorgon från Stockholm bl. a repris av serien Ulme
Vi hälsar på   olika yrkesgrupper som brandmannen, mjölnaren och cykelreparatören

1987
Med häst och vagn runt Visingsö Några barn med häst och remmalagsvagn upptäcker sin egen ö

1987/88
Unga Tvåan   Eftermiddagsprogram för unga var en nyhet i TV2 hösten -87. Programledare och 
    medverkande Ulla Tylén–Harling, Ronald ”Rolle” Brandel, Nunu Roney, Björn Lilja
Daggmask i Kosmos 1 - 7  Naturserie med Victoria och Stefan Edman. Producent: Bo Lostad 

1988/89 
Unga Tvåan   Eftermiddagsprogram för unga. Programledare Gila Bergqvist, Jan Trolin
Bubbel    Programmet inom Unga Tvåans ram där unga tittare får säga sin mening
Ritz    Unga Tvåans nöjesmagasin med dockan, programledaren Ewerth G Ritz
Hemliga Tvåan   Ett spännande magasin för mysterieälskare
Modellteatern   En teaterskola för barn i alla åldrar. Producent: Mats Harrysson
Cirkus Keramik   Om en cirkus med keramikfigurer av frilansfilmaren Rolf Nilsson
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Många batterier små Om miljöfarliga batterier och hur man tar bort kvicksilvret ur dem. Av Bo Lostad
Låt glaset gå runt.  Om återvinning av glas. Producent: Bo Lostad
Bara sopor  Om hur sopor kan användas. Producent: Bo Lostad

1989/90 
Unga Tvåan  Programledare Gila Bergqvist, Jan Trolin, Ellinor Persson
Bit för Bit   Datorprogram inom Unga Tvåans ram
Scen 14   Bli stjärna för en dag i Unga Tvåan
Våga leva   Om hälsa, sjukdom och friskvård, Unga Tvåan
Ritz   Unga Tvåans nöjesmagasin med den animerade programledaren Ewerth G Ritz
Videografen  Första programmet där tittarnas egna videofilmer visas. Ingår i Unga Tvåan
The Stickan story  Barn på tändsticksmuseet i Jönköping. Producent: Bo Lostad  

1990/92  
Kosmopol  Unga Tvåan efterträddes hösten 1990 av det nya eftermiddagsprogrammet Kosmopol: ”Den jordnära 
   rymdkanalen där allt får plats. Blandad TV med prat, tävlingar och musik på skoj och allvar direkt från  
   ungdomsredaktionens markstation i Växjö.” Programledare Jan Trolin, Ellinor Persson

1990
Nöjesrepet  Ett underhållningsprogram som tar oss bakom kulisserna i nöjesbranschen
Solo i Istanbul  Den unge klarinettisten Fredrik Fors 17 år är i Istanbul för att spela med unga musiker från hela 
   Europa. Sänds i Kosmopol
Rock och hör sen  Ett program av den hörselskadade körsångerskan Mariann Flynner om rock, decibel och ljudteknik 
   Sänt i Kosmopol
Hultsfredsfestivalen 1990 Henrik Schyffert producerar festivalreportage för Kosmopol

1991
Ulme 6- 13  Fortsättning på den animerade berättelsen om vikingapojken Ulme
Lajv   Peter Settman, Fredde Granberg grillar kändisar i detta GerillaTV-program, och gör om gamla sagor 
   till Törntrosa och den prisbelönta Snaskungen
Byhåla   med Peter Settman och Fredde Granberg som Ronny och Ragge ingår i Lajv
Diezel (ingick i Kosmopol.) Ett magasin för dig som gillar att bada i hårdrock. Reporter: Pär Fontander
Hundra minuter Hultsfred Henrik Schyffert intervjuar artister som medverkar vid Hultsfredsfestivalens femårsjubileum 
   Joppe Pihlgren och Susanne Ljung minglar på festivalområdet

1991/92
Vakuum   5 min. direktsänt pausprogram före Kosmopol som visade korridoren utanför sminket

1992/93
PM   Nytt ungdomsprogram från Växjö med musik, TV-serier, reportage, snack, nyheter, kändisar, trender 
   Programledare: Pernilla Månsson, Gry Forsell, Per Dahlberg. Reporter: Gila Bergqvist
Egenproducerade serier inom PM:
Sverige Topp 20 (PM) Senaste veckans mest sålda skivor presenteras med hjälp av musikvideor
   Programledare: Per Dahlberg och Gry Forsell. Vår 1993. Sen kom Sverigetoppen 
Close Up (PM)  Paolo Roberto möter morgondagens vuxna
Diezel (PM)  Högoktanig tungrock presenteras av Tony Balogh, Jerry Prütz, Martin Carlsson
Intensiven PM)  Ny rock och pop. Independentmusik med Lars Aldman
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Biobiten (PM)  Filmmagasin. 15 min. Programledare: Petter Bragée
Lucianatt 1992  Direktsänt megavak till kl. 03 från ungdomsredaktionen i Växjö. Med Pernilla Månsson, Gry Forsell, 
   Per Dahlberg och Micke P Lekberg
Unga Solister  EBU-program med unga musiker som framträder tillsammans med stor orkester

1993/94
PM   Ungdomsprogram, ramsändning. Programledare: Gry Forsell, Per Dahlberg
Diezel (PM)  Högoktanig tungrock presenteras av Martin Carlsson, Tony Balogh, Jerry Prütz Intensiven (PM) 
   Ny rock och pop. Independentmusik med Lars Aldman
Hurra (PM)  Per Dahlberg visar udda och nya musikvideor från okända bolag
Pickup (PM)  Tittarna röstar fram veckan bästa video. Programledare Gry Forsell
Önskevideo (PM)   Höst 1993. Tittarnas favoritvideor presenteras av Petter Bragée
VJ: Petter   Vår 1994. Petter Bragée som videojockey
Biobiten   Aktuella biofilmer, reportage och recensioner med Petter Bragée
   Programmet ökade till halvtimmesformat
Sverigetoppen (PM) Sonja Björk, Per Dahlberg presenterar de hetaste låtarna och artisterna i Sverige 
Till Sally från Roskilde Gila Bergqvist på Roskildefestivalen 1993
Hultsfredsfestivalen 1993 Lars Aldmans reportage från festivalen. Intervju med Stefan Sundström
Fläskkvartetten  Västerås Sinfonietta möter Fläskkvartetten. Musikerna berättar för Lars Aldman om kulturkrocken
Björk - ansikte mot ansikte Lars Aldman träffar den isländska sångerskan
Guns N’ Roses Special Tony Balogh intervjuar Slash på Sverigeturné
Synk   Ett TV-program som är konst i sig, ett videogalleri som utmanar och testar gränser 
U2-special: Zooropa 1993 Material från turnépremiären i Rotterdam och USA-turnén. Intervju med Bono
Unga Solister  11-åriga Emelie Wahlberg, pianosolist och kompositör, spelar med Ungerska 
   Stadsymfoniorkestern i Budapest 
Megafon med Byhåla II Ung nöjesteve på måndagskvällar med Gila Bergqvist, Peter Settman, Fredde Granberg 
   Ronny och Ragge återkommer i Byhåla II - tillbaka till Fåården
Pernilla & Co  Pernilla Månsson med en debatthungrig panel där Peter Birro ingår. I programmet 
   presenteras han som ”vapenvägrande förortsförfattare från Göteborg”. Reportrar Veronica 
   Hedman, Micke P Lekberg, Micke Salin
Zapp   Underhållning, musik och artister. Programledare: Ellinor Persson, Jan Trolin, reportrar: 
   Martina och Bea Uusma. Humorserien The life of Bertil featuring Affe Pilnäs som Bertil
The pöka story   Peter Settman, Fredde Granberg som Ronny och Ragge och den sanna storyn om deras
   Sverige-turné sommaren 1993

1994
Iggy Pop Special
Meat Loaf Special
Black Sabbath Special
REM Special
Högtryck - Iris  Peter Barlach tar upp livsfrågor. Ett samarbete med UR
Hultsfredsfestivalen 1994 Sex timmars direktsänd rockfestival i ett samarbete mellan SVT Växjö, Malmö och 
   Norrköping. Programledare: Gila Bergqvist och Pär Dahlberg
Loopen   Musiktävling i tivolimiljö med Sonja Björk
Unga Solister i Växjö Musica Vitae under ledning av Paavo Järvi spelar ihop med de unga solisterna
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Äntligen måndag med:  Kajsa Thoor, Peter Settman, Fredde Granberg gör kul TV på veckans värsta dag
Snutarna    Peter Settman, Fredde Granberg som 70-tals deckare
Lucianatt 1994   Luciavaka till kl. 02.00 från ungdomsredaktionen i Växjö. Med alla Växjös 
    ungdomsprogramledare. Kajsa Thoor, Peter Settman, Fredde Granberg, Pernilla 
    Månsson-Colt, Sonja Björk, Per Dahlberg och Petter Bragée visar egna favoritvideor och 
    höjdpunkter från sommarens Hultsfredsfestival
Pop- Korn    En mix av veckans bästa musikvideor sammanställda av Tommy Ledin

1994/95
PMbitar    En mix av musikvideor och animerade händelser. Ungdomsblocket på eftermiddagen var 
    programledarlöst och hölls ihop av PM bitar 
Istället satsades krutet på:  
Nöjesrevyn med Biobiten  Senaste nytt om musik, bio, mode och trender med Sonja Björk, Per Dahlberg och Petter 
    Bragée. Årets nyhet är att tittare kommer att medverka på bildtelefon
Biobiten (i Nöjesrevyn)  Filmmagasin som åter krympte i längd och ingick i Nöjesrevyn
Biobiten bakom kulisserna  Petter Bragée möter doldisarna bakom en filmproduktion
Synk    Ett TV-program som är konst i sig, ett videogalleri som utmanar och testar gränser
Barbara    Fem tecknade kortfilmer av Martina Edoh Holtermann om den feministiska seriefiguren 
    Barbara från Aftonbladet kvinna. Ingick i Synk
Minus    Direktsänt ungdomsmagasin om pengar, prylar och jobb. Samarbete med journaliststudenter  
    från medieprogrammet vid Högskolan i Kalmar

1995/96
Nöjesrevyn   Ett underhållande och seriöst nöjesmagasin med Sonja Björk, Kajsa Thoor, Pelle Lindberg 
    och Petter Bragée. Nöjesnyheter, film och musik
Nöjesrevyn med Lucia
Egäntligen måndag   Äntligen måndag byter sändningsdag till torsdag och får nytt namn
    Programledare: Kajsa Thoor, Peter Settman och Fredde Granberg
Snutarna    Peter Settman, Fredde Granberg som 70-tals deckare
Simple Minds Special  Tony Balogh intervjuar
Green Day Special
Faith no more Special
Red Hot Chili Pepper Special  Nöjesrevyns Kajsa Thoor träffar den mytomspunna gruppen i Hamburg
Lyssna (Serie i Sommarlov)  EBU-samarbete om barn som gör sina röster hörda. Svenska barn protesterar mot 
    atomsopor i Storuman
MC    Lördagsnöje med musik och sketcher i en MC-verkstad.  Med Eva Ekengren, Bente 
    Danielsson, Bengt Nilsson
Sex möter sex om sex  Sex svenska ungdomar möter sex irländska ungdomar och pratar relationer
Soda    En programserie med unga teman av mediestudenter från Kalmar Högskola
Unga Solister 

1996/97
Musikbyrån   Ungt musikprogram från Växjö. Första säsongen med Sara Edwardsson, Henrik Bennetter, 
    Svante Lodén
Lucianatt 1996   Lussevaka med Musikbyråns programledare 
Musikrevyn, höst -96  Magnus Karlsson i ett listprogram som värnar om musikvideon som konstform
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Voxpop    Magnus Karlsson - en fin kille - ger personliga kommentarer i ett musikvideoprogram där 
    ca 20 tusen tittare röstar fram listan
Thoors öga   Kajsa Thoor på nyfiken resa jorden runt. Hon blir bland annat centrifugerad på det 
    europeiska rymdcentret och kryper i gerillatunnlar i Vietnam
Tori Amos Special   Sonja Björk intervjuar
Synk    Ett alternativt kulturprogram. Sista avsnittet Kvalster bjuder på en egen spelfilm. Med Gila  
    Bergqvist, Micke Alonzo, Lars Vilks och Synkredaktionen
Fröken S    En seriöst absurd samhällsskola. Ett samarbete med journalistikstudenter från
    medieprogrammet vid Högskolan i Kalmar
Sajber    Prat och reportage om IT, skolan, jobben och livet efter år 2000 Telefon, fax och e-mail 
    direkt till programmet! Programledare: Filip Struwe, Åsa Winzell
Hultsfredsfestivalen 1996  Tre halvtimmesprogram av Joppe Pihlgren med Stakka Bo, Iggy Pop, Blur m.fl
Orup om Orup   Sonja Björk träffar Orup som krönt sina tio år som folkkär artist med en kritikerrosad turné
Robin    En animerad kille i 20årsåldern glider runt bland kufiska polare och lever storstadsliv i Big 
    Town. Animation: Magnus Carlsson. Robins röst: Pedda P från Just D. Serien visad världen över
Brännpunkt    En nordisk dokumentärfilmserie om unga människor i världens då mest aktuella länder 

1997/98
Musikbyrån   Ungt musikprogram med Sara Edwardsson, Henrik Bennetter, Svante Lodén
Lucianatt 1997   Direktsänd Lussevaka från Berns där årets Rock-SMfinalister presenteras
    Programledare Henrik Olsson Sara Edwardsson, Henrik Bennetter
Musikbyrån Special   En exklusiv titt bakom kulisserna på Madonnas nya video gjord av Jonas Åkerlund
Voxpop    Tittarna röstar fram Sveriges snabbaste topplista. Programledare: Henrik Olsson
Egon    Magnus Karlsson samtalar om olika val man gör i livet. (Nya Egon höst 1998 flyttade till 
    Malmö)
Makadam   Två reportageteam med mediestudenter från Högskolan i Kalmar tävlar om det värsta
    reportaget. En jury i studion utser vinnaren
Kaskelot    Kajsa Thoor åker runt med en orange plaststol och pratar med 11–åringar om livet
No Doubt live   Musikbyrån bjuder på livekonsert

Sajber. Filip Struwe och Åsa Winzell. Zapp. Jan Trolin och Ellinor Persson.
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Jerry Lee Lewis ”The killer live”  En av rockmusikens stora presenteras av i Sara Edwardsson
Mitt liv som Uggla   Personligt porträtt av artisten Magnus Uggla intervjuad av Per Dahlberg
Waterproof   Svensk kortfilm i regi av Eilert Tordsson
Trazan och Barnarne i Hultsfred Electric Banana Band i en nostalgitripp på Hultsfredsfestivalen 1997
Un, dos, tres… Ricky Martin  Ricky Martin berättar om sin bakgrund, sina passioner och om musiken
Sajber    IT-nyheter, trender och tips, spelrecensioner. Programledare Filip Stuwe
Lasse och Morgans sopshow  Lek och tävlingar om och kring vår miljö med Lasse Beischer och Morgan Alling
Thoors öga   Kajsa Thoor på upptäcktsfärd bland världens stora och små människor
Robin    Animation: Magnus Carlsson. Robins röst: Pedda P från Just D 
Varan-TV    Varanteatern från Lund gör galen actionkomik
Brännpunkt   Dokumentärserie om unga människor på utsatta platser i världen. Nordiskt samarbete med 
    Växjö som producent
Opp och hoppa   Palle Granditsky som morfar Palle håller barnen sällskap på söndagsmorgnarna
Hotell Tjernobyl   En svart komedi om svensken som vinner en semesterresa till den radioaktiva zonen 
    i Tjernobyl. Ett provocerande experiment av Agatha Kenar filmat på plats i Ryssland

1998/99
Musikbyrån   Ungt musikprogram med Petra Wangler, Svante Lodén. Programmet får ny kategori blir ett 
    vuxet kulturprogram under 1998
Lite musikbyrån   Fem minuter ur Musikbyrån på kvällstid
REM –grand live   Ett exklusivt framträdande av REM fångat av Musikbyråns kameror
Cher Special   Petra Wangler porträtterar Cher
Red Hot Chili Peppers Live  Världens bästa liveband valde Stockholm för en efterlängtad comeback
O som i Markoolio   Fredde Granbergs porträtt av rapparen som gett oss ”Vi drar till fjällen”
Voxpop    Tittarna röstar fram Sveriges snabbaste topplista. Programledare: Henrik Olsson
Voxmix    Ring och önska videor ur ett av Europas största musikvideoarkiv som finns på SVT Växjö 
    Med Henrik Olsson
Jukebox    Tittarnas musikönskningar och favoriter. Videomix
Bäst i världen   Programserie om ungdomar i Norden. Nordvisionssamarbete

1998 -99 forts. 

Synk. Maria Rydbrink-Raud. Foto: Lucia Kangur. Varan-TV. Foto: Petter Bragée.
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SOMMARLOVSPROGRAM FRÅN VÄXJÖ

Sommarlov från Växjö startade 1990. Det var tänkt som en en-
kel inramning av inköpta programserier och syftet var att under-
hålla skollediga barn på vardagsmorgnarna under sommaren.  
Antalet program har varierat genom åren men legat på 40 -50 
heltimmar. Sommar lika med utomhus tyckte programmakarna 
och flyttade ut på TV-husets bakgård med sina solstolar och den 
enda kamera man hade tillgång till vid starten. Men kreativite-
ten flödade och utvidgade gränserna för Sommarlovskonceptet. 
Tittarkontakten med ring-in tävlingar var viktig liksom sketcher 
med humor. Begränsningen med en enda kamera utvecklades 
till en speciell spelstil. Programledarna som också var skåde-

Unga Tvåns programledare Jan Trolin, Ellinor Persson 
och Gila Bergqvist blev de första att leda den nya 
programserien Sommarlov från Växjö. 1990.

spelare tittade i kameran, jobbade i djupled och använde sig 
av spel både i förgrund och i bakgrund, ett sätt att jobba som 
följde programserien under många år. Med tiden utvecklades 
en erfarenhet av gestaltande produktion genomförd med en 
mycket enkelt produktionsteknik. Varje års Sommarlov byggde 
på det man lärt sig tidigare men alltid med något nytt att testa. 
Vi har gjort lättfiktion, haft levande programledare i virtuell 
studio, haft helt animerade programledare, åkt på turné runt 
i Sverige, skapat evenemang med stor publik och gjort billig 
mängdteve i ABS-studion. I Sommarlov har vi tagit fram oprö-
vade talanger på löpande band.

1990
Sommarlov Premiär för Sommarlov från Växjö. Unga Tvåans programledare flyttar ut på TV-husets bakgård 
  Programledare: Gila Bergqvist, Ellinor Persson, Jan Trolin   

1991
Sommarlov Paret Settman/Granberg gör sin debut i TV-sammanhang. ”Skällombudsmannen” är ett av många populära 
  inslag. Växjö satsar på att producera animation och gör serien Ulme från Eketorp som sänds i Sommarlov 
  Programledare: Gila Bergqvist, Peter Settman, Fredde Granberg

1992    
Volrammos Ett rymdskepp har landat och alla rymdgubbar talar baklänges. Programledare: Arlette Brorsson-Kaiser, Jörgen 
  Balkow, Peter Hellström

1993
Tippen  TV-husets bakgård görs om till soptipp och de roliga sopgubbarna Lasse och Morgan gör sopsortering till 

Sommarlov med Fredde Granberg, Gila Bergqvist och 
Peter Settman. 1991.

Volrammos med Jörgen Balkow, Arlette Brorsson-
Kaiser och Peter Hellström. 1992.
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  underhållning.  En så populär sysselsättning att den följdes upp med Lasse & Morgans sopshow 1997. Tippen 
  förändrade Sommarlovskonceptet genom att införa en tvåpersoners mini OB-sändning i veckan där 
  sopgubbarna kollade sopläget i landet samtidigt som de mötte en entusiastisk barnpublik. Programledare: Eva 
  Ekengren, Lasse Beischer, Morgan Alling, Kennet Rydholm

1994
Tippen  Favoriterna återkommer med ännu mer sopsortering och galna upptåg. Växjöproducerade dramaserien Flykten 
  från 1984 sänds i repris. Tippenklubben lockar 240 000 medlemmar som får orange sopgubbekepsar. 
  Tippengänget utses till ”Årets Kronobergare”. Programledare: Eva Ekengren, Lasse Beischer, Morgan Alling, 
  Kennet Rydholm

1995
Sommarlov Erik Haag samtalar med barn om stora frågor på ett okomplicerat sätt. Kaninhoppningstävling med deltagare 
  från hela landet. Programledare: Erik Haag, Sara Haag

1996 
Kloak  Det spännande äventyret i underjorden utspelar sig i en virtuell dekor skapad i Växjö. Utmaningen för 
  skådespelarna är att jobba i en helt blåmålad studio och spela mot tejpmarkeringar. Programledare: Fredrik 
  Berling, Peter Viitanen, Therese Willstedt, Julia Boguslaw

1997
Salve   Detta år lämnade Sommarlovsprogrammet för första gången TV-husets bakgård och flyttade hela 
  verksamheten till vallgraven utanför Kalmar Slott. Serien hade medeltiden som tema och gjordes i samarbete 
  med Kalmar Läns museum. Barn och föräldrar samlades på vallgraven med matsäckskorgar och tittade på 
  sändningarna. Turismen till Kalmar ökade med 30 %. En del av publiken kom utklädd i medeltidskläder och 
  köade i timmar för att få medverka i programmet. Fiktionsdelen redigerad till en reprisserie. Utgiven på DVD. 
  Första gången en Sommarlovsserie hade en webbsajt. Programledare Anna Rydgren, Henrik Ståhl, Albin 
  Holmberg, Niclas Fransson                                                      

TIppen. Morgan Alling, Kennet Rydholm, Lasse Beischer och Eva Ekengren. 1993 
och 1994.

Sara och Erik Haag i Sommarlov 
1995.

Kloak: Julia Boguslaw, Peter Viitanen, Fred-
rik Berling, Therese Wilstedt. 1996.
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1998 
Alarm  En plåsterfabrik byggs på TV-husets bakgård och sjukvård är årets tema. Programledare: Siri Hamari, Fredrik 
  Hiller, Claes Åström

1999
Mormors Magiska Vind Ett spöke huserar på vinden och en magisk spegel förflyttar flickorna i tiden. En animerad fågel är 
  sidekick. Delar av programmet spelades in i miljö på Huseby slott. Fiktionsdelen redigerad till en reprisserie
  Programledare: Niclas Fransson, Anna Littorin, Camilla Larsson

2000
Vintergatan 5A     Ett rymdäventyr med miljötema där studiointeriörer och on location-inspelning på dramatiska platser 
  föreställande olika planeter blandas med en animerad rymdmiljö och farliga rymdvarelser. Animationerna i 
  programmet är skapade i Växjö. Datorn Rabbel sköter nedräkningen. Programledare: Anders Linder, Philomène 
  Grandin, Pelle Hanneus, Wilson Michaels

2001 
Vintergatan 5B Det populära rymdäventyret fortsätter och animatörerna i Växjö firar nya framgångar. De två programserierna 
  har redigerats om och repriserats flera gånger. De är också utgivna på DVD. En ny serie är under produktion 
  2009.  Programledare: Anders Linder, Ingela Schale, Pelle Hanneus, Wilson Michaels

Sommarlovsserierna Vintergatan och Salve har blivit sevärdheter efter TV-sändningarnas slut. Salves dekor skänktes av SVT till Kal-
mar Kommun för att Kalmar Läns museum skulle kunna fortsätta sin verksamhet i Salvestaden där barn, föräldrar och skolklasser 
kunde prova på medeltidsliv. Xprimenthuset i Växjö invigde ett rymdhus med Vintergatans rymdskepp i centrum och Teknikhuset i 
Umeå samarbetade med CD-romspelet Vintergatan - rädda jorden

2002
Högaffla hage Växjös kontrollrum digitaliseras denna sommar och Sommarlov måste hitta ett nytt produktionssätt. 
  Programserien animeras med hjälp av Cartoon Broadcast System (CBS). Nyheten är munsynkroniserad 
  direktanimation som ger tittarna möjlighet att per telefon tala med de animerade programledarna i 
  direktsändning. Detta produktionssystem lägger grunden till hela eftermiddagsuppdraget i barnkanalen 

Salve. Anna Rydgren, Henrik Ståhl, Albin 
Holmberg och Niclas Fransson. 1997. 
Foto: Mats C: son.

Alarm. Claes Åström, Siri Hamari och Fredrik Hiller.1998. 
Foto: Nils Bergendal.

Mormors Magiska Vind. Niclas Fransson, Anna Littorin, 
Camilla Larsson.1999. Foto: Åsa Nyhlén.
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  Högaffla hages webb vann Prix Europa 2002. Programledare: Niclas Fransson, Anna Rydgren, Ayla Kabaca, 
  Viktor Björnberg, Sara Bäckmo

2003
Badeboda Bo  Tillbaka på bakgården byggs hotellet Badeboda Bo med egen sjö. Det nedgångna hotellet hotas av 
  nedläggning. Bröderna Ebert och Eugen tar emot många gäster bland annat bohemiska Ella som rör om 
  i grytan. Programledare: Henrik Johansson, Mattias Linderoth, Oldoz Javidi. Henrik Johansson har sen blivit 
  folkkär som småstadsadvokat i Livet i Fagervik

2004 
Sommarkåken Dekoren återanvänds. Historien är att hotellet köpts av ett tevebolag som gör en dokusåpa där. I handlingen 
  inträder Futuria som är en farlig tidstjuv från framtiden som förflyttar programledaren bakåt i tiden och genom 
  sina tidsstölder förorsakar en tidsekologisk katastrof.  Barn fyller bakgården och medverkar som tävlingspublik 
  i direktsändning. Programledare: Pontus Ströbaek, Rayam Jazairi, Caroline Rendahl, Henrik Olsson

2005
Sommarlov Växjös digitala studio rivs och istället ger sig Sommarlov ut på turné och besöker Malmö, Kalmar, Varberg och 

Vintergatan 5A. Anders Linder, Pelle Hanneus, 
Wilson Michaels, Philomène Grandin. 2000.
Foto: Robert Kandell.

Vintergatan 5B. Ingela Schale, Anders Linder, Pelle Han-
neus, Wilson Michaels. 2001. Foto: Sofia Wilf Persson.

Högaffla Hage. 2002. Kalkonens röst: Anna Rydgren. 
Råttans röst: Niclas Fransson.

Badeboda Bo. Mattias Linderoth, Oldoz 
Javidi, Henrik Johansson. 2003. Foto: Carl 
Johan Söder.

Sommarkåken. Henrik Olsson, Rayam Jazairi och Pontus Ströbaek  
omfamnas av Futuria - Caroline Rendahl. 2004. Foto: Carl Johan 
Söder.

Sommarlov. Ayla Kabaca. 2005. Foto: Corinna Björk.
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  Borlänge. Publiken medverkar i tävlingar som Ayla och hennes två badvakter leder. Årets tema är ”rörelse” och 
  ingår i en SVT-satsning i samarbete med de nordiska tevebolagen kallad Go för att få unga att röra på sig mer. 
  För första gången noteras att 50 tusen tittare valt att se första avsnittet på webben.  Sänds även i barnkanalen. 
  Programledare: Ayla Kabaca, Hans Christian Thulin, Björn Johansson-Boklund

2006
Hej hej sommar med Emblas hemlighet
  Sommarlov innehåller för första gången en fristående lättfiktionsserie i tiominutersformat. I Emblas 
  Hemlighet är två syskon på jakt efter sina kidnappade föräldrar och en försvunnen antikvitet. Serien har klippts 
  ihop till längre avsnitt för reprisering.  Regi: Jan Persson, Lotta Beving. Skådespelare: Ida och Karl Linnertorp. 
  Petra Brylander, Isidor Torkar, Robert Jellinek, Hans Christian Thulin. Utgiven på DVD.
  I ramsändningen är storyn att Nic stulit en TV-buss, som han sänder sommarteve ifrån. CBS har nu blivit ABS 
  (Automatic Broadcast System) och används enbart för att sända ut program ifrån. Den pyttelilla studion 
  föreställer interiören i Nics TV-buss. I konceptet ingår dessutom en turné runt i landet varje fredag där barn får 
  tävla i ett vattenland. Programledare: Nic Schröder
  Årets koncept är ett samarbete med de nordiska länderna med tema ”vatten”. Förutom Emblas hemlighet som 
  utspelar sig på en båt och fredagarnas tävlingar i ett vattenland ingår utbytesserierna Poseidon, om 
  sjövettsregler i humoristisk tappning, och novellfilmerna Nordens barn vid vatten. Den tecknade serien 
  Hydronauterna som SVT Växjö varit med och finansierat har miljötema

2007
Hej hej sommar SVT Växjö har nu flyttat till universitetsområdet. Populäre programledaren Nic fortsätter sina sändningar från 
  den lilla ABS-studion som detta år föreställer en campingstuga. Vattenlandet hittar en ny plats på universitetets 
  fotbollsplan och därifrån körs blöta tävlingar varannan vecka. Sommarlov repriseras på kvällstid och 
  småbarnsföräldrarna vars barn inte tillhör målgruppen upprörs över det blodiga innehållet i humorserien 
  Morden i midsommar så till den grad att hallået måste varna före varje sändning. Programledare: Nic Schröder

2008 
Hej hej sommar med Det femte väderstrecket
  Sandra och Melker leder Hej hej sommar från ABS-studion som föreställer ett utsiktstorn i det mystiska 
  Svärälvsområdet. Just där irrar Nic omkring som vetenskapsman på jakt efter det femte väderstrecket. 
  Programledare: Sandra Dahlberg, Melker Henningsson, Nic Schröder

Emblas Hemlighet: Petra Brylander, Karl Linnertorp, Ida 
Linnertorp och Isidor Torkar. 2006. Foto: Corinna Björk. 

Hej hej sommar. Nic Schröder.
2006 - 2008. Foto: Mats Samuelsson.

Hej hej sommar med Det femte väderstrecket. Sandra Dahlberg 
och Nic Schröder. 2008. Foto: Mats Samuelsson.
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ALLMÄNPROGRAM 1987 - 1996

Fortfarande fanns två programredaktioner på SVT Växjö. Växjö-
fabriken var i full gång med barn- och ungdomsprogrammen, 
men ledningen ville ändå att SVT Växjö skulle göra sin del av 
caféprogrammen som alternerade mellan distrikten. Den dans-
bandskultur som fanns i caféprogrammen tilltalade inte Växjö-
redaktionen. När man 1988 gjorde sitt första Café Småland 
var det ett kulturellt café. Dessutom sände man med väsk-OB 
från tre olika platser i Småland, ett från varje län och med en 
ny programledare från varje ställe. Den tre veckor långa turnén 
avslutades i Härlöv. Där firade teamet jul med att passa på att 
sända en julotta, en julbön och en annandagsgudstjänst när 
man ändå var igång. Smålands caféprogram var ingen succé 
annat än väldigt lokalt, men man fick en ny chans nästa år. Nu 
var det Gunilla Marcus-Luboff distriktschef 1989 -92 och ruti-
nerad programledare, som tog över värdskapet och man höll 
till i studion. Följande år gav sig Café Småland ut på turné igen 
och sände från Capellagården på Öland och Huseby Bruk utan-

De småländska bröderna Erik och Sigvard. Foto: Rune Johnsson.

Café Småland från Huseby Bruk utanför Växjö. Programledare 
Gunilla Markus samtalar med Stig Tornehed. Team: Lotti Ekberg, 
Lars-Göran Bergström, Hans Alvarsson. Foto: Dan Ejnarsson.

Kronprinsessan Victoria firas på födelsedagen i Grattis Victoria.

för Växjö. Därefter befriades Växjö från Caféuppdraget. Istället 
gav sig Växjö in i leken på det andliga området. Där fanns ju en 
lång tradition. Ledningen lockade med pengar till ett religiöst 
magasin på söndagseftermiddagen. Tyvärr låg sändningstiden 
mitt emot det nystartade Söndagsöppet, så utgången var given. 
Det blev bara en säsong av Himmelrikt.

Ett återkommande uppdrag blev att sända Valborgsfirandet, ef-
tersom den gigantiska Valborgssändningen 1986 blivit så lyckad. 
Emigrationen från Sverige till Australien uppmärksammades i 
en programserie delvis inspelad på plats. Traditionen med flera 
starka dokumentärfilmer fortsatte. Den rörande Filmen om 
Fredrik skildrade en cancersjuk pojkes kamp. Erik och Sigvard 
fascinerade tittarna med sin enkla livsstil nära naturen och 
gjorde de två småländska bröderna folkkära. Programserien 
klipptes om och blev en prisbelönt film som följdes upp av en 
bok med videokassett. 1995 fyllde prinsessan Victoria 18 år och 
firades med programmet Grattis Victoria, som därefter blev ett 
årligt återkommande småländskt uppdrag.

Gammalt och nytt möts.
Foto: Dan Ejnarsson.

Anders Rydholm, Lars-Göran Bengtsson, Arne Tingdahl och Hans 
Spjuth fikar ståndsmässigt. Foto: Dan Ejnarsson.
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Mikael Sterner, programchef i Växjö 1996 - 01 och i enhet Syd 2001 -07. Foto: Carl Johan Söder.

EN ENDA PROGRAMREDAKTION

1996 blev Mikael Sterner chef för programredaktionen som nu bestod av både barn- och ung-
domsprogram och Smålandsprogram. Mikael organiserade om och inrättade två projektledar-
tjänster. Han var nöjd med sina medarbetare: ”I och med barn- och ungdomsuppdraget hade det 
skett en snabb utveckling av hela Växjödistriktet där framgången byggde på att man hade hittat 
möten mellan det erfarna äldre gänget och nya unga medarbetare.” Han hade en ambitiös vision 
för den nya redaktionen: ”Programredaktionen vid SVT Växjö skall vara ett laboratorium för tele-
vision. Vår uppgift är att skapa television som väcker människors lust att utvecklas.  Vi är med och 
formar morgondagens samhälle, vi gör våra val utifrån detta ansvar.”

Astrid Lindgren - Livets tysta saga. Astrid Lindgren i ett personligt möte med 
filmaren Jan Eriksson-Tillberg. Foto: Anders Roth.

Småland - Jawohl! En film om tyskar i Sverige. Foto: Rune Johnsson.

Ekhult heter gården. Carin Borglid med bonden på Ekhult Göran Johans-
son. I tre filmer under tre generationer har familjen Johanssons liv på 
Ekhult dokumenterats. Först 1941 av Prins Wilhelm, sen 1971 av Olle 
Berglund och 2001 av Carin Borglid. Foto: Ronny Waltersson.

Love och peace i lingonskogen. Ingemar Karlsson och kollektivet i Uråsa skördar sina 
ekologiskt odlade rotfrukter. Foto: Rune Johnsson.
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SMÅLANDSPROGRAM 1987 -2008

1987
Eld i berget - Om nutida stenhantering Från småländska stenbrott till Cararras marmor i Italien. Om stenarbetare och sten som 
    skulpturmaterial. Producent: Lennart Rudström. Foto: Lasse Wallin. Det sista programmet i  
    Växjö som spelades in och redigerades på film
Möten i Småländska vägskäl  Lennart Rudström möter människor som sökt sig nya och okonventionella vägar
Ingmar Nordströms: 1 - 3  Intervju med kapellmästaren, på turné, på dansställen och med par som träffats där
Vilt och vårdat   De sjunde nutida Hansedagarna i Kalmar. Miljöfrågor och gästabud. Producent: Per-Åke Krook
Smultronsstället Småland  En poetisk bildberättelse från Småland vinter, vår och sommar 1987
    Foto: Lasse Wallin Producent: Lars-Ola Borglid 
Mitt liv och min lovsång 1 - 6  Jan Sparring, Viktor Klimenko och flera andra kristna sångsolister sjunger till Pingstkyrkans 
    kör i Jönköping. Programledare: Lillian Gard. Producent: Berth Gustafsson
Kyrkogårdsvandring   Stig Torneheds betraktelse över olika människoöden och brottstycken ur vår historia. En 
    vandring på kyrkogårdar i Södra Sverige och i USAs svenskbygder 
Julevangeliet i Dädesjö  Takmedaljongerna från 1200-talet i Dädesjö gamla kyrka skildrar Jesu födelse
Orgelklenod i Västervik
Gudstjänst och helgmålsbön  Tacksägelsedagens gudstjänst från Värnamo kyrka
Pingstgudstjänst, helgmålsbön från Stenbrohults kyrka
Helgmålsbön   Nattvardsbarnen
Visor i sommarkväll 1 - 2  Visprogram från Kronobergs slottsruin i Växjö. Cornelis Vreeswijk firas på sin femtioårsdag
    Programledare Anders Börjesson. Producent: Berth Gustafsson

1988
Café Småland   Kulturellt ”café” sänt från tre olika platser med tre olika programledare varsin vecka
    Kalmar län: Pataholm, Tomas Arvidsson. Jönköpings län: Hakarpsstugan, Pelle Nyqvist 
    Kronobergs län: Härlöv, Stefan Edman. Producent: Berth Gustafsson
Julotta i Härlöv   Därefter stannade OB-teamet i Härlöv och firade julen med att sända program
Annandagsgudstjänst och julbön från Härlöv
Det våras för Valborg  En valborgskavalkad med inslag från hela landet. Värd: Göran Winberg
I ljuset speglas glasets själ  Bilder från en småländsk glashytta.  Producent: Lars-Ola Borglid
Mitt liv och min lovsång 7 - 12 Fler kristna sångsolister sjunger till Pingstkyrkans kör i Jönköping 
Marknadsafton   Solveig Ternström leder en ko genom Växjö i inledningen av Dramatenuppsättningen med 
    smålandstema som spelades i på Växjö Teater. Producent: Gunilla Marcus-Luboff
Bibeln på stugväggen  Sydsvenskt bonadsmåleri, folkkonst med religiösa motiv. Producent: Stig Tornehed
Himmelsk och jordisk lovsång i Långasjö Stig Tornehed om Elisabeth Bernstrand - Poulsen
I stilla veckan 1 - 4   Stig Tornehed läser om Jesu Kristi lidande. Bonadsmålningar illustrerar
På återseende: Mitt Sunrise  Stig Torneheds och SVT Växjös amerikasatsning 1975. Carl Werner Pettersson från Småland 
    hittar 150 okända släktingar i Minnesota 
Gudstjänst   från Allianskyrkan i Tenhult
Helgmålsbön   från Ventlinge samt 3 till 

1989
Från Smålands-TV 25 år  Smålandsnytt uppmärksammar radio- och teve i Småland under tjugofem år
Café Småland   Programledare i studion i Växjö är TV-chefen Gunilla Marcus-Luboff
    Genomarbetade reportage från Småland av Lars-Ola Borglid och Bo Lostad
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Innan eldarna tändas  Valborgsfirande med Gunilla Marcus-Luboff och Göran Winberg som värdar
Medan eldarna falnar  Vårbuffé i studion med Ulrika Vallien, Birgit Carlstén, Göran Fristorp
Sverigeloppet - ett 50-talsfenomen Cykelloppet som får Vätternrundan att blekna. Producent: Bo Lostad
Det svenska kulturlandskapet 1 - 2 Om det svenska kulturlandskapets förändring från löv- till skogslandskap
Australienfararna   Om den svenska emigrationen till för 150 år sen och idag. Besök på Utvandrarnas hus 
    i Växjö. Producent: Rolf Kandell
Detta är Australien   Korta fakta om utvandrarlandet Australien. Producent: Rolf Kandell 
Australien - invandrarlandet  Rolf Kandell svarar på tittarfrågor som kommit in efter sommarens Australienprogram
Solflöjt och Harpoklang  Gunilla von Bahr och Karin Langebo spelar på vackra Tjolöholm slott. Producent: B Gustafsson
Spelman i Värend   Lennart Skoglund håller den småländska spelmanstraditionen levande. Av Stig Tornehed
På återseende: 1 - 5  Gunilla Marcus-Luboff samtalar med Stig Tornehed om hans rika TV-produktion med teman 
    som Smålands kultur, musik, traditioner och natur
Reklamrutan 1 - 10   Charlotte Reimersson som kritisk konsument. Producent: Gunilla Marcus-Luboff
Vardagens händer eller en vanlig dag om hösten Dokumentära bilder av vardagens händelser sammanställda av reportage som
    har ingått i Café Småland. Foto: Lasse Wallin. Producent: Lars-Ola Borglid
I Lina Sandells Fröderyd  En sångstund med elever från S: t Sigfrids folkhögskola under ledning av Hans Linden
Sommarkyrka: Ge inte upp  En sångstund med Christina Gunnardo och förkunnelse av Torsten Åhman
Sommarkyrka: Din blomstertid Sång och förkunnelse av Carina och Urban Ringbäck
Stenarna sjunger och predikar En bildmeditation på Alla Helgons dag av Stig Tornehed
Helgmålsböner: 
Sigfrid budbäraren   En meditation av Gunnar Hillerdal om den helige S: t Sigfrid
Jag hör en källas sorl  Av Stig Tornehed
I skapelsens katedral  Biolog Stefan Edman aktiv inom broderskapsrörelsen
Jesus från Nasaret
Gudstjänst: En meningsfull framtid Bo Brander predikar i S:t Sigfrids folkhögskolas kapell
Helgmålsbön   från S:t Sigrfrids folkhögskolas kapell

1990
Café Småland   Sommarprogram på turné till Capellagården på Öland och Huseby utanför Växjö 
    Programledare: Gunilla Marcus-Luboff. Producent: Berth Gustafsson
Trav - bara för dom rika?  Om pengarna inom travaveln. Världens dyraste avelshingst Mac Lobell står uppstallad 
    i Blädinge utanför Alvesta. Producent: Berth Gustafsson
Valborgskväll   Programvärd Göran Winberg bjuder på lätt vårunderhållning med musik
Glöm aldrig Kent State  Om fyra universitetsungdomar som 1970 dödades av nationalgardet. En händelse som 
    ändrade opinionen om USAs krig i Vietnam. Producent: Peter Sommerstein
    Foto: Muhammad Moghimi
Fyra amerikaner och en ryska  Ungdomar jämför samhällsengagemanget 1990 med det under Vietnamkriget 1970 
    Producent: Peter Sommerstein. Foto: Muhammad Moghimi
Pyramiden i skogen   Om den excentriske adelsmannen som skapade sin egen originella gravplats
Kulturjournalen   Inslag av Bo Lostad: Möbelmässan i Milano, glaskonstnär Eva Englund mm
Bali    Stillbilder från Bali av Ulf Hansson och Agneta Myrestam Hansson
Kinas ansikten   Stillbilder från Kina av Ulf Hansson och Agneta Myrestam Hansson
Festkväll vid Vätterns strand  Stjärnspäckad invigning av Jönköpings konserthus 
Ljudklappar   Sång och musik dan före dan från Teleborgs slott i Växjö. Musica Vitae medverkar
Andrum 1 - 3   Livsåskådningsprogram med Maria Simonsson (senare Rydholm) som programledare
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Gudstjänst    Frihet för alla - en möjlighet  Sånggudstjänst från Värnamo allianskyrka
Sommarkyrka    Helighetslängtan i vår tid. Med pastor Peter Halldoff från S:ta Birgittas klosterruin på Öland
Vårt eviga hopp   Gudstjänst från Västerportkyrkan i Kalmar. Pastor Curt Adrianzon
Gudstjänst och helgmålsbön  På alla helgons dag från S:t Sigfrids folkhögskolas kapell. Bo Brander predikar 
Helgmålsbön   Med konstnären Sigge Ljungberg och nyskriven text av Bo Lostad
Helgmålsbön   Med Peter Halldoff från Öland

1991
Florence Stephens Huseby  Reportage från Café Småland av Bo Lostad om slottsfröken på Huseby. Intervju med 
    betjänten som vårdar hennes efterlämnade mopsar
Pär Lagerkvist 100 år  Hundra år sen Nobelpristagaren föddes i Växjö. Dikter och bilder ur författarens liv
Filmen om Fredrik   En stark dokumentärfilm om Fredrik 9 år som är sjuk i cancer. Av A. Tigerström och L. Wallin
Himmelrikt 1 - 4   Livsåskådningsmagasin på söndagseftermiddagen med Stefan Edman
På psalmens vingar 1 - 2  Pär Harling presenterar pingstens psalmer från Vederslövs kyrka
Familjegudstjänst   från Vederslövs kyrka utanför Växjö. Predikan Lennart Johnsson
Gudstjänst: Tro som bär  Bo Brander predikar i S: t Sigrfrids folkhögskolas kapell
Gudstjänst: Dela vår glädje  Pastorerna Conny och Ingrid Thordsson från baptistförsamlingen i Tingsryd 
Helgmålsböner    från Vissefjärda, Linneryd, Torsås by, Vederslövs gamla kyrka, Djursdala

1992
Lyskraft    Om glaskonstnären Erik Höglund. Producent: Gunilla Marcus-Luboff
Svenska ljuvligheter  En stunds svensk körmusik med Radiokören. Producent: Gunilla Marcus-Luboff
Sverige i Sevilla   Reportage av Bo Lostad från förberedelserna inför världsutställningen i Sevilla
Folkmusik i frack   Junekvartetten ger den svenska musikskatten nytt liv. Producent: Berth Gustafsson
Den svenska skogen - från forntid till nutid Om hur skogen växte fram som svensk naturresurs
Den svenska skogen - om skogen kunde tala Om skogsförsurning. Av Mats Harrysson
Erik och Sigvard 1 - 4  Fyra program om smålandsbröderna som brukar sin gård enligt gammal sed
    Producent: Ulf Hansson (senare Myrestam) Foto: Rune Johnsson 
Gudstjänst   från den nyligen invigda Ulriksbergskyrkan i Växjö
Gudstjänst från slottskyrkan i Kalmar som firar 400-årsjubileum
Helgmålsböner 5 st

1993
Döderhultarn   Ett dansspel om Axel Petersson och hans träskulpturer. Cramérbaletten med koreografi av 
    Mats Ek. Repris från 1982
I Hylands hage   Lennart Hyland samtalar med Åke Thambert från Gnosjö, Indiskas grundare
Sven Ljungberg - färgstark konstnär med eget museum i Ljungby. F.d. rektor för Konsthögskolan, mest känd för sitt 
    hetsiga temperament och sina tvärsäkra åsikter
Trä och konst i Norden  Det svenska programmet i serien En nypa mull –vad är vi mer? handlar om Döderhultarn 
    Per Oscarsson gör hans röst. Regi: Göran Gunér
Erik och Sigvard - ett år i Småland En prisbelönt film om de två bröderna som lever och brukar jorden på ett traditionellt sätt 
    En lång version av förra årets serie av Ulf Hansson (Myrestam) och Rune Johnsson
Bluegrass med bluegrassmusikerna  Dan Crary, Beppe Gambetta och Tony Trischa
Erotik, mystik och poesi  En modern saga om den Öländske 1700-talspoeten Stagnelius. Röst: Jan Trolin
Lyft mot ljuset   Cancersjuke Jakob fick en näradödenupplevelse som mycket litet barn. Den amerikanske 
    barnläkaren Melvin Morse har forskat i ämnet. Producent: Lotti Ekberg
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Himmelska visioner eller hjärnspöken? Om vuxna med näradödenupplevelser. Växjöbiskopen Jan-Arvid Hellström och läkaren 
    Göran Grip ger sin syn på saken. Producent: Lotti Ekberg
Människan och skapelsen  En mässa i dansbandston framförd av Ingemar Nordströms orkester med musik av Bert 
    Månsson och text av biskop Jan-Arvid Hellström. Producent: Berth Gustafsson
Dansbandskyrkan   En dokumentär om tillkomsten av Människan och skapelsen
Människan och skapelsen –musiken  Enbart sångerna och musiken till den omdebatterade mässan. Lars Berghagen läser sin 
    dikt: ”Du vandrar som oftast allena”
Helgmålsböner 5 st 

1994
Gammal kärlek rostar aldrig  Även kallad: Där bilar aldrig dör. En prisbelönt film om bilverkstan med reservdelar från 
    30-talet. Av Ulf Hansson (Myrestam) och Kim Isaksson
Musikspegeln   inslag till klassiskt musikmagasin med musik från hela Sverige
Livets alla dagar   ett personligt möte mellan filmaren Jan Eriksson-Tillberg och rullstolsburne Erling 
    Fredriksson på Öland
Monica Backström - glas utan gränser ett porträtt av en stor svensk glaskonstnär
Alltid på väg   En andlig musikvideo av den kristne rockpoeten Ingmar Johansson
Gudstjänst   från Vetlanda på medmänniskans dag. Kyrkoherde Bengt Lindwall
Helgmålsböner 5 st 

1995
Sydsvenska Journalen  Ett samarbete mellan Smålandsnytt och Sydnytt som sändes som opt.out 
    Programledare: Christina Ågren och Fredrik Ekelund
Musikalen Dacke   En inspelning från musikalen om den småländska upprorsmakaren Nils Dacke
    Musik: Anders Rydholm. Text: Lasse Johansson
Det förlorade landet  En film av Hoschang Moschiri om den ryskfödda författarinnan Ania Monahof
Big Bengt - sheriffen som stämdes Big Bengt, sheriff i sin egen cowboystad High Chaparall har stämts för skattebrott 
    Producent: Ulf Hansson (Myrestam). Foto: Rune Johnsson
Bluesfestival   Mönsterås bluesband firar 20-årsjubileum med hela svenska blueseliten på plats
MC    Humor och musik från en MC-verkstad. Eva Ekengren, Bente Danielsson, Bengt Nilsson
Erik och Sigvards hopkok  De småländska bröderna lär ut hur man kan utnyttja naturens skafferi
Grattis Victoria 18 år!  Kronprinsessans födelsedag firas med folkfest i Borgholm när Victoriastipendiet delas ut till 
    årets främsta idrottsman: Tomas Brolin
Gudstjänst   från Ekenäs missionskyrka. Tema omtanke om medmänniskan
Gudstjänst   från Värnamo missionskyrka 
Helgmålsböner 3 st

1996
Sound of glass   Nyskriven musik av Peter Bryngelsson för bruksglas och orkester till bilder av glastillverkning 
    Producent: Berth Gustafsson
Love och peace i lingonskogen Om kollektivet i Uråsa - om ideologier och livskvalitet. Av L Birgersson och R Johnsson
Jag älskar barn - särskilt småpojkar Om att vara pedofil och om rehabiliteringen på S: t Sigfrids sjukhus i Växjö
Salsa, benjo och chorizos  Sonja Björk på mångkulturell musikfest i Araby i Växjö
Gudstjänst   från Hossmo Kyrka utanför Kalmar
Hållbart Sverige - en andlig fråga? Gudstjänst från Träcentrum i Nässjö om naturens helighet m Stefan Edman
Helgmålsbön   från Näsby kyrka samt 4 till
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1997
Sydsvenska journalen  Regionalt kultur- och nöjesmagasin sänt över Syd. Ett samarbete mellan Smålandsnytt och 
    Sydnytt. Programledare Christina Ågren och Fredrik Ekelund.  Reporter: M Robertsson
Östersjön: Möten vid Emån  Strandhugg längs sydöstra Sveriges märkligaste vattendrag
Östersjön: Kronan - Passion på djupet Världens största marinarkeologiska utgrävning utanför Öland
Östersjön: Speglingar vid vatten Konstnärer fångas av det speciella ljuset på Öland
Kunglig nationalfest i Småland Kalmarunionen firar 600-års jubileum med nordens kungar
Kalmarunionen 1397  Ett faktaprogram om Kalmarunionens uppgång och fall
Astrid Lindgren - Livets tysta saga Astrid Lindgren i ett personligt möte med filmaren Jan Eriksson-Tillberg. Foto: Lasse Wallin 
    Sänt i samband med Astrids 90-årsdag
Brudarnas källa   Vilhelm Mobergs roman gestaltad av Cramerbaletten som utomhusbalett till nyskriven 
    musik av Lars-Åke Frankeblom. Producent: Birgitta Bornholm. Repris från 1983
Snålast i Småland? Lyckligast i landet! En film om smålänningars förhållande till pengar. Av L Birgersson och R Johnsson
Månadens konsert: Stråkar bland glas Kammarorkestern Musica Vitae spelar på Smålands museum
Gudstjänst från Arken  Värnamo pingstförsamlings nyinvigda kyrka. Gospel av Märta Svensson
Festhögmässa från Kalmar   Kalmarunionen fyller 600 år. Samtliga nordiska kungar och regeringschefer är på plats 
    Nordisk  samsändning
Helgmålsbön 3 st   En av dem från Jäts gamla kyrka. Text Fredrik Bergman. Producent: Lasse Wallin

1998
Musikbyrån   Från att ha varit ett musikprogram för unga klassas programmet om och blir ett vuxet 
    kulturprogram. Med Petra Wangler, Svante Lodén 
Vilhelm Moberg 100 år idag  Porträtt av den bråkige smålandsförfattaren som blivit nationalhelgon. Mannen som 
    föraktade mediesamhället har fått nytt liv genom TV-serier och svensktoppen
Rhapsody in rock   Klassisk musik och rock´n roll från sommarens turné med Robert Wells
Smide för Katarina Kyrka  Konstsmeden i Boda arbetar med kyrkans ljusbärare. Producent: Lennart Rudström
Grattis Victoria   Kronprinsessans födelsedag firas i Borgholm. Victoriastipendiet till Magdalena Forsberg 
    Programledare Ingvar Oldsberg. Producent: Göran Winberg
Farväl min kära   En poetisk, musikalisk bildbetraktelse inför allhelgonahelgen. Producent: Lotti Ekberg
Högmässa 
Helgmålsbön 4 st

1999
Musikbyrån   Musikmagasin med Petra Wangler
Rhapsody in rock   Från sommarens konsert med Robert Wells och Baltic All Star Symphony orchestra
Levande bygder 1 - 8  En serie om lokala initiativ och kraft på landsbygden av Lasse Ernst
Music Maestro   Åtta unga internationella musiker besöker Växjö under Euro Musica Vitae
Åtta solister   En konsert med åtta unga solister i Euro Musica Vitae. Producent: Anders Laag
Grattis Victoria   Kronprinsessans födelsedag firas i Borgholm. Victoriastipendiet till Lars Frölander 
    Programledare Ingvar Oldsberg
Tack och lov   Gudstjänst från Ingarps missionskyrka i Småland. Producent: Maria Rydholm 
Gudstjänst   från den medeltida kyrkan i Hemmesjö. Producent: Maria Rydholm
Helgmålsbön 3 st

2000
Musikbyrån   Musikmagasin med Petra Wangler, Magnus Bengtsson/Broni
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Dreamworld 1-4   Utställningen Dreamworld på Virserums konsthall parar ihop sex familjer med konstnärer 
    som skapar en bild av familjernas tevevanor. Producent: Mikael Sahlin
Månadens konsert   Mozart på Kalmar slott med Camerata Roman och Per Tengstrand 
Global art Glass   Internationell glastribunal i Borgholms slottsruin
Småland - Jawohl!   En film om tyskar i Småland av Lena Birgersson och Rune Johnsson. Vad ser tyskarna i den 
    myggiga skogen och vad tycker svenskarna om ”invasionen”
Grattis Victoria   Kronprinsessans födelsedag firas i Borgholm. Victoriastipendiet till Therese Ahlshammar 
    Programledare: Kristin Kaspersen. Producent: Filmpoint
Italienska bilder   Om den 87-årige konstnären Sven Ljungberg på hans årliga resa till Italien
John Nilsson - den filmande lantbrevbäraren Prisbelönt film om brevbäraren som har med kameran på postturen Citat från 
    hans 27 filmer. Producent: Sten Winquist. Repris 2009
Vi firar med helgonen  Högmässa på Alla Helgons dag i Växjö domkyrka med biskop Anders Wejryd
Tänd ett ljus   Minnesgudstjänst till alla själar. Domprost Johan Unger
Helgmålsbön 3 st

2001
Musikbyrån   Musikmagasin med Petra Wangler, Magnus Bengtsson/Broni
Musikbyrån i K Special  Madonna; Berättelser från L.A. Petra Wangler pratar med Madonnas kompisar och anställda
Musiken gör dig galen  Dokumentär av Mikael Sahlin från Euro Musica Vitae festivalen i Växjö, om klassisk musik 
    med MTV-känsla 
Euro Musica Vitae 2001  Ett musikaliskt möte på Växjö konserthus mellan unga europeiska talanger
Ekhult heter gården  I tre filmer under tre generationer har familjen Johanssons liv på Ekhult dokumenterats 
    Först 1941 av prins Wilhelm, sen 1971 av Olle Berglund och 2001 av Carin Borglid. En bit 
    svensk jordbrukshistoria skildras. Alla tre filmerna ingår i detta program
Grattis Victoria   Kronprinsessan firar sin 24-årsdag i Borgholm. Victoriastipendiet till Mikael Ljungberg 
    Programledare Pernilla Månsson-Colt
I stjärnans ljus   Högmässa på trettondagen från Oskarhamns kyrka
Helgmålsbön 6 st

2002
Musikbyrån   Musikmagasin med Petra Wangler, Magnus Bengtsson/Broni
Musikbyrån Special   Arvikafestivalen
Grattis Victoria 25 år  Födelsedagsfirande i Borgholm på Öland. Victoriastipendiet till Magnus Wieslander 
    Programledare Pernilla Månsson-Colt
Euro Musica Vitae   Konsert med unga solister från Euro Musica Vitae 2000. Dirigent: Peter Csaba
Veckans konsert: Orkester på stående fot Jönköpings Sinfonietta framför bl.a. nyskriven musik av Värnamosonen Stefan 
    Levin, numera verksam i Berlin
Alvarets folk   En dokumentärfilm om södra Öland och dess människor
När juldagsmorgon glimmar  Samling runt krubban för julotta från Älmhults kyrka
Högmässa   Annandag jul med Älmhults församling
Helgmålsbön    Kapelludden Öland, Pelarne, Skatelöv, Stenbrohult, Linnés Råshult

2003
Musikbyrån   Musikmagasin med Petra Wangler, Magnus Broni. Flyttas till Malmö höst 2003
Euro Musica Vitae   Unga europeiska talanger möter kammarorkestern Musica Vitae
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Sverigereportaget: Innan du vaknar Om gatsoparen Helen som med sopkvast och skyffel gör rent på gator och torg
Sverigereportaget: Det vilda i Småland Nykomlingarna i de småländska skogarna, vildsvinet, förorsakar starka känslor
Sverigereportaget: När det var traktorkonsert i Brösarp Musik för tolv traktorer, specialskriven av tonsättaren Sven-Erik 
    Johansson framförs för publik i Brösarps backar
En konstnär, en bluesman och en fåraherde Om tre män i Karlshamns skärgård
Grattis Victoria   Kronprinsessan firar sin födelsedag i Borgholm. Victoriastipendiet till Carolina Klüft 
    Programledare: Pernilla Månsson-Colt och Ola Lindholm
Veckans konsert: Blues got soul Konsert med Sven Zetterberg - Sveriges största bluesröst
Det nya Sverige: Dom kallar det Ullared en film om vårt behov av shopping. Av Sofia Hedström och Martin Hellborgsson
Högmässa på alla helgons dag från Sofiakyrkan i Jönköping
Högmässa på alla själars dag  från Sofiakyrkan i Jönköping
Helgmålsbön   från S:ta Birgitta samt 4 till

Från och med 2004 fanns inte Växjö kvar som en egen produktionsort utan tillhörde Enhet SYD.
Några produktioner var beslutade innan omorganisationen och några program har producerats av Smålandsnytt:

2004
Fool Factory   Skapar skolan elever stöpta i samma form eller kritiskt tänkande individer? Fyra ungdomar 
    har valt fyra olika vägar att ta sig fram i livet. En film av elever vid Blekinge tekniska högskola
Jag har gråtit mycket i Limhamn Om de protester statyn ”Det svenska tungsinnet” förorsakat, en gråtande staty med drag 
    av Gösta Ekman och med Marie-Louise Ekman som upphovskvinna. En tragikomisk film av 
    Mats Weman och Stefan Berg
Drömmar om guld   Om HV71: s väg till SM-guldet 2004. En film av Jakob Eidenskog och Fredrik Weibull 
    Producerad av Smålandsnytt

2005
Nästan som Sverige   Om människor som bevarar och förstärker sin svenskhet när de korsar Atlanten
    Av Sofia Hedström och Martin Hellborgsson
Linneryd - samhälle i Småland 1962 och 1974 gjordes två filmer om Linneryd. Nu har filmaren Mats Harrysson besökt 
    platsen igen och letat upp miljöer och människor 42 år senare
I stormens spår   Om efterverkningarna av stormen Gudrun som drabbade Sydsverige januari 2005
    Producerad av Smålandsnytt

2006
Reagera (serie)   Regional programserie producerad av Smålandsnytt 

2007/08
Eftersnack (serie)   Regional talkshow över ”SmÖland”. Editioner över elva orter. Programledare  Petteri Karttunen
    Producent: Anders Laag. Producerad av Smålandsnytt. De sista veckorna sändes från en studio 
    i Kalmar tillhörande Medieprogrammet vid Högskolan och i samarbete med studenterna

2008
Mannen som aldrig sett snö  Om verkstadsarbetaren som oförklarligt tappat minnet och fått en konstnärlig ådra. En film 
    av Alf Jonsson och Jan-Eric Lundberg. Färdigställd under 2009. Producerad av Smålandsnytt

2009
Romanifolkets visa   Hur kan man sjunga glada sånger när hjärtat gråter? Av Lotta Frånberg och Emma Eriksson
Lucia    sänds från Växjö domkyrka av Filmpoint med medarbetare från SVT Växjö
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MUSIKBYRÅN startade 1996 och blev ett varumärke i tolv 
år. Med reportage, artistporträtt och livekonserter startade 
programmet brett över alla genrer men hittade sen sin stil som 
renodlat musikmagasin. De entusiastiska medarbetarna bröt 
med gamla regler och filmade konserter med småkameror och 
redigerade återigen på gammalt ABBA-sätt men nu i en modern 
AVID-redigering.

Mikael Sterner berättar om Musikbyrån: ”Det var första gången 
som ett program för popmusik blev klassat som ett kultur-
program och inte som ett underhållningsprogram eller ett 
ungdomsprogram. Det var faktiskt en kamp att få det klassat 
som ett kulturprogram.”   
SVT organiserade om och slog ihop Växjö med Malmö till en 
”Enhet”. Hösten 2003 flyttade Musikbyrån, som det första 
programmet i raden av framgångsrika titlar, till Malmö där det 
levde till 2008.  

SVT Växjö speglade även den klassiska musiken i många samar-
beten med kammarorkestern Musica Vitae. Inom EBU-projektet 
Euro Musica Vitae presenterades unga musiktalanger.

SVT VÄXJÖ I DEN DIGITALA VÄRLDEN: 
WEBB OCH TITTARSKAPADE PROGRAM

Växjö har alltid haft ett ben i framtiden och känt vad som är på 
gång. Det stora antalet unga människor som flödade genom TV-
huset och jobbade några år i ett ungt projekt, elektrifierade det 
med sin entusiasm.  Det fanns en känsla för vad som låg i tiden.

Sajber bevakade redan 1996 IT-nyhet och trender och den 
snabba utvecklingen inom datorvärlden. framtid.se tog fasta på 
hur den nya tekniken skulle påverka våra liv socialt. Program-
met Avatopia ville agera och påverka. I en avatarvärld på sajten 
levde engagemanget kvar efter TV-programmets slut. Jupiter 
hakade på speltrenden och lät ungdomar tävla i spelet Odens 
öga både på sajten och i teve. Men det nya med både spel och 
webb var delaktigheten. Där stod teve still. Att se på andra som 
spelade på teve var inte kul alls. Det som tittarna gillade mest i 
det programmet var den kontroversiella figuren Grynet, spelad 
av Elin Ek, en stentuff tjej i tiara och rosa prinsesskläder. Med 
valspråket: ”Ta ingen skit” blev hon en förebild för många unga 
tjejer.

Nyskapande fast på ett annat sätt var ungdomsprogrammet 
PS. Grundtanken var ”deltagande” och att tittarna själva skulle 
kunna skapa sina egna program. Redaktionen skickade ut enkla 
hemvideokameror till den som skulle göra filmen, gav hand-
ledning i hur kameran skulle skötas och hur man skulle tänka i 
bilder. Därefter hjälpte man till med redigering och ljudläggning. 
Filmaren fanns med i efterarbetet och godkände resultatet innan 
programmet sändes ut. Det redaktionella arbetet låg på det pe-
dagogiska planet med att coacha och handleda. På det här sättet 
nådde man helt andra grupper än dom som vanligen var med i 
teve, och man tog upp ämnen som engagerade ungdomarna. Ett 

Musikbyråns första programledare Svante Lodén, Sara Edwardsson och Henrik 
Benetter. Foto: Mats C:son.

Petra Wrangler och Magnus Broni i Musikbyrån. Foto: Martin Magntorn.
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av programmen i serien fick Cancerfondens journalistpris. PS var i 
bästa mening public service.
Spinn var tvåtusentalets nya ungdomsprogram. Spinn hade 
SVT:s första webbcommunity som lockade massor av ungdomar. 
Ambitionen för sajten var hög när det gällde deltagande från 
användarna men SVT:s brandvägg var högre. Spinnsajten levde 
ändå kvar långt efter att TV-programmet lagts ned. Det visade 
på ett helt nytt ”tittarbeteende”. Programledare Henrik Burman 
flyttade med projektet till Stockholm.

Hundparken var en community älskad av de yngre tonåringarna. 
De kunde skaffa en egen virtuell hund och umgås med sina kom-
pisar i en fantasieggande hundvärld. Det var en helt fristående 
sajt utan någon koppling till ett TV-program. Hundparken levde 
sitt eget liv. Deltagarna skapade själva tävlingar, shower och eve-
nemang i den virtuella världen. Att delta och vara med och styra 
leken var viktigare för den här målgruppen än att passivt titta på 
ett TV-program. Tyvärr är övervakningen av en community perso-
nalkrävande. Reaktionerna när Hundparken las ned var massiva 
från både barn och föräldrar. Hundparkens vänner har skaffat 
sig en egen sajt och deltagarna spelar i de norska och danska 
sajterna som fortfarande är aktiva 2009. För att vara i framkant 
av utvecklingen arrangerade SVT Växjö och Interactive institute i 
samarbete med Växjö Universitet, Prix Europa, EBU och Norden 
fyra workshops med namnet ”Participatory Academy” från 2003 
och framåt. Föreläsarna var framstående forskare inom cross 
media och lockade hundratals deltagare från hela världen.

Elin Ek som Grynet: Foto: Sune Fridell. Ida Kjellin och Henrik Burman i Spinn. Foto: Markus Lindgren.

ANIMATION

SVT Växjö har alltid provat nya grepp i programproduktionen. 
Redan tidigt testade man olika former av animation och virtu-
ella bakgrunder. Sommarlovsprogrammet Kloak från 1996 hade 
en helt animerad dekor som möjliggjorde fantasifulla utflykter 
i underjorden, samtidigt som man kombinerade med levande 
skådespelare och en minimal ”riktig” studiodekor. Detta ställde 
stora krav på skådisarna som tvingades att agera mot tejpmar-
keringar i den helt blåmålade studion.

Mycket av framgångarna med Sommarlovsserierna Vintergatan 
5A och 5B (2000 och 2001) byggde på möjligheten att ge-
stalta ett spektakulärt rymdäventyr med hjälp av animationer. 
Förutom ”rymden” och ”farkosterna” fanns även animerade 
”monster” som interagerade med skådespelarna.  

2002 initierade Ulf Myrestam (programchef 2001-2005) ett 
samarbete med det danska företaget TV-animation och SVT 
Växjö tog steget fullt ut och gjorde ett helt och hållet animerat 
Sommarlov. Högaffla hage hade två animerade programledare 
i form av en råtta och en kalkon som kunde prata med tittarna 
med munsynk i direktsändning. Även tittarna kunde ringa in 
och som animerade figurer vara med i bild när de talade med 
programledarna. Cartoon Broadcast System (CBS) kallades 
detta nya system.
Den populära fantasyserien för barn Barda som producerades 
i Malmö innehöll en del våldsamma slagsmålsscener. För att 

P.S.
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göra dom mindre hotfulla valde man att göra animationer. I 
den produktionen använde man också möjligheten till distans-
redigering. Malmö och Växjö var en ”Enhet” och personalen 
arbetade över ortsgränserna, alltså satt redigeraren i Växjö och 
producenten i Malmö. Bägge såg förstås samma bild och kunde 
prata med varandra om klippen.

BARNKANALEN STARTAR

När företaget startade en digital barnkanal till julen 2002 var 
SVT Växjö med och skapade eftermiddagsprogrammen i den 
nya kanalen. Som vanligt fanns inte mycket pengar i potten. 
Med erfarenheterna från Högaffla hage satsade man på ett hal-
vanimerat koncept Twebby som kunde göra mycket teve till ett 
hyfsat pris. Twebby hade ett webbliknande animerat utseende 
på ”dekoren” och en levande programledare. Konceptet byggde 
på att Twebby hade en stor webbsajt där tittarna själva kunde 
bidra. Hälften av programinnehållet skulle bygga på material 
från webben och hälften på telefonsamtal.   I Twebbys musik-
mix skapade tittarna sina egna önskevideoprogram via webben 
och utsändningen i teve var helt automatiserad.

Den stora evolutionen var det rationella produktionssättet. En 
redaktion på sex personer inklusive programledarna klarade 
av att sända ut 240 timmar nyproducerad teve per år samt lika 
många repristimmar. Sändningssystemet var helt automatiserat 
och skötte själv nedräkning, ljudmix, grafik och starter av inslag 
och musikvideor från servern. Endast en sändningstekniker och 
en programledare krävdes vid varje sändningstillfälle. Växjö 
sände direkt till tittarna utan någon programkontroll i Stock-
holm emellan. När Twebby efter ett år även började sända 
lördag och söndag utökades redaktionen till nio personer och 
sändningstiden till 620 timmar varav häften repriser. Sommaren 
2004 automatsändes 84 avsnitt av Twebbys smågodis, en enkel 
tablå blandad med reprisinslag från tidigare program. Program-
men streamades på webben.
Twebby var ett TV-program som såg ut som webb och fung-
erade som radio. Redaktionen utvecklade en mängd olika 
programformat inom ramen för Twebby, men animation gav 
en begränsning i uttrycket. Innehållet var olika men såg ändå 
alltför lika ut.

Tävlingsprogrammet En ska bort som gick i TV1 använde sig av 
samma animations- och utsändningssystem.

JOPPE OCH NELLA

Eftermiddagarna i barnkanalen inramades grafiskt av de anime-
rade programpresentatörerna Joppe och Nella. I barnkanals-
starten gjordes deras röster av sändningsledarna i Stockholm, 
men från och med hösten 2004 tog SVT Växjö över uppdraget 
och Joppe och Nella fick unga röster. Ytterligare ett mängdupp-
drag som innebar 2240 sändningar under 40 veckor.

Barda. Tecknare Truls Wallin.

Sara Bäckmo i Twebby. Foto: Bo Håkansson.
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SÄNDNINGSSYSTEM

Det rationella sändningssystemet gick att använda i fler produk-
tioner när man tog bort animationsverktyget. Ramen till Hej hej 
sommar gjordes av tre personer; Förutom programledare och 
sändningstekniker toppade man med en producent som även 
fick sköta joysticken till automatkamerorna på spelplatsen. När 
företaget startade sin nya stora satsning för skolbarnen Bobster 
med huvudort Malmö gjordes vissa delar i Växjö. My playlist 
byggde på tekniken från Twebbys musikmix och Bobsters 

Karaoke på Hej hej sommars karaokeverktyg. Karaokeprogram-
met var otroligt populärt och Bobster fick in ett tusen bidrag i 
veckan när det var nytt.  

I det gamla sättet att se på TV-produktion fanns det program-
skapare och tekniker. Tyvärr var det ofta motsättningar mellan 
de två grupperna. I det nya sättet påverkar idéarbetet inom 
programsidan och den tekniska utvecklingen varandra ömsesi-
digt och nya metoder att göra teve föds.

GRAFISKT CENTER SKAPAS Gisela Soprani (chef på Grafiskt Center sen 2004):

”Det som skiljer Grafiskt Center från andra avdelningar på SVT är att vi måste dra in de pengar 
som vi gör av med. Det tillförs inga medel till Grafiskt Center. Vi är som ett litet eget produk-
tionsbolag inom SVT som ska gå med ett nollresultat. Vi tar ju betalt av SVT, så tanken är inte att 
vi ska gå med vinst.”

Bakgrunden till att det blev ett Grafiskt Center i Växjö var att Olle Soprani hade kommit på ett 
enklare sätt att producera grafik. Systemet kallades för Cosmo. Vitsen med det var att report-
rarna själva skulle kunna göra den enklare grafiken. Företaget hoppade på. Man behövde 
spara pengar och kunde plocka bort grafiker på lite olika ställen i landet. Gisela Soprani igen: 
”I augusti 2004 fick vi uppdraget att leverera grafik till alla regionala nyhetsprogram, och i och med det startades Grafiskt Center i 
Växjö. Eftersom det här hade fungerat bra med nyheter såg dåvarande VD Christina Jutterström att det gick att spara mer pengar 
om man koncentrerade hela grafiktillverkningen.  Grafikdatorer är avancerad, dyr utrustning att ha på elva olika ställen. 2006 star-
tade vi allmängrafiskt center. Den senaste utvecklingen är att Grafiskt Center har blivit hela SVT:s grafiska center och dom andra 
grafikavdelningarna är organisatoriskt inplacerade under Växjö från 2009. Från att ha varit sex stycken när vi startade 2004 är vi nu 
45 personer inklusive vikarier. Under året kommer vi att ha löst 4 400 nyhetsbeställningar åt TV-stationerna runtom i landet och 
dessutom tillkommer allmänprogrammen”

Nic Schröder i Hej Hej Sommar. Malin Olsson i Bobster.

Gisela Soprani. Foto: Mikael Cedergren.

Automatic Broadcast System körs av en enda person. Henrik Crona sitter 
i kontrollrummet. I det lilla studion förbereder Melker Henningsson och 
Petteri Kattunen sändningen av Hej Hej Sommar. 
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BARN- OCH UNGDOMSPROGRAM FRÅN VÄXJÖ 1998/99 - 2008
Utom Sommarlov

1998/99
framtid.se   Serien tittar in i den digitala framtiden och visar hur IT-tekniken kommer påverka våra liv 
    Reportage av Folke Rydén och Filip Struwe
Sajber    Bevakar den snabba utvecklingen inom digitala medier. Programledare: Filip Struwe
    Vår 99 även: Lena Stübner
Opp och hoppa   Palle Granditsky som morfar Palle håller barnen sällskap på söndagsmorgnarna
Kino    En närgången dokumentärserie om lustar, viljor och måsten. Samproducerat med elever 
    vid institutionen för medieproduktion och journalistik vid Högskolan i Kalmar 
Hultsfredsfestivalen 1999  Henrik Olsson var programledare i Hultsfred, Svante Lodén och Petra Wangler reportrar 
    Den tvådelade direktsändningen pågick ända till kl. 01.30
Salve - medeltidssaga  En omarbetning av 1997 års sommarlovsserie
PS    PS film startar: Unga människor med videokamera dokumenterar sina egna liv

1999/2000
Jupiter    Timslångt underhållande ungdomsprogram sänt kl. 1900. Programledare: Henrik Olsson 
    Dataspelstävling: Odens Öga. Elin Ek debuterade under hösten med inslag som ”Grynet” 
    Reporter Matilda Ahlborn
Voxpop    Tittarna röstar fram Sveriges snabbaste topplista. Programledare: Josefin Sundström
Jukebox    Tittarnas önskevideor och favoritartister. Programledare: Josefin Sundström
Sajber    Senaste nytt från datorvärlden. Programledare: Filip Struwe och Lena Stübner
Bäst i världen   Programserie om ungdomar i Norden. Nordvisionssamarbete
PS    Unga människor med videokamera dokumenterar sina egna liv

2000/01
Jupiter    Ungdomsprogram med Henrik Olsson. Elin Ek som Grynet
Voxpop    Tittarna röstar fram Sveriges snabbaste topplista. Programledare: Josefin Sundström
Texas live    Konsert med Texas och intervju med gruppen sångerska Sharleen Spiteri
Sajber    Senaste nytt från datorvärlden. Programledare: Filip Struwe och Lena Stübner
Sajber XL    Repris av veckans Sajber följt av studiodebatt

2001/02
Voxpop    Tittarna röstar fram Sveriges snabbaste topplista. Programledare: Josefin Sundström
Jukebox    Josefin Sundström träffar en artist som väljer sina favoritmusikvideor
Sajber    Senaste nytt från datorvärlden. Programledare: Filip Struwe
PS    Unga människor berättar om sina liv med en videokamera
Grynets Show   Tittarnas musikvideoönskningar blandas med Grynets tips. Elin Ek som Grynet
Möt Celine Dion   Jovan Radomir intervjuar den kanadensiska superstjärnan
Borta Bra 1 - 4   Unga människor byter liv med varandra.  Samproducerat med Högskolan i Kalmar
Popin    Ungt musikprogram med aktuella artister och musikvideor. Med Jovan Radomir 
Huller om buller   Ett program med humor visar tittarnas egna filmer. Programledare Nasim Aghili
Brutto-TV    Humorinslag från folkets egen filmverkstad presenterade av Ayla Kabaca

2002/03
Grynets Show   Tittarnas musikvideoönskningar blandas med Grynets tips. Elin Ek som Grynet
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Spinn    Ungdomsprogram med musikvideor, tittarsamtal och intervjuer.  Programledare: Henrik 
    Burman, Therese Ekberg
Spinn topp1   Vinnaren från videolistan Spinn topp 10 presenteras
PS    Ungdomsmagasin med videodagboken PS-film. Programledare Magnus Johansson
    Hösten 2002 åker PS på turné och får nya programledare från orten varje vecka
    Videodagboken PS-film är kvar som en del i programmet

2003
Spinn    Ungdomsprogram med Henrik Burman och Ida Kjellin
Spinn topp1   Vinnaren från videolistan Spinn topp 10 presenteras
Roskilde - mer än musik  Programmet följer unga människor från Sverige, Norge och Danmark under några hektiska 
    festivaldagar. Nordiskt samarbete
PS    PS på turné med nya programledare från orten varje vecka. Videodagboken PS-film 
Avatopia    Ungdomar förändrar världen. Efter programserien fortsätter engagemanget på webbsajten 
    Avatopia. Samproducerat med medieprogrammet vid Högskolan i Kalmar
Grynet på vift   Ett fjortisprogram med musikvideor, gäster och världens bästa programledare Elin Ek som 
    Grynet möter statsminister Göran Persson m.fl

SVTB:    SVT startar en digital barnkanal i december 2002 och Växjö får uppdraget att göra 
    eftermiddagssändningar för 7-11 åringarna: 5 dagar i veckan 40 veckor per år
Twebby    Eftermiddagsram med webbliknande animerad ”dekor” med de levande programledarna 
    Sara Bäckmo och Anders Leinhagen
    Programledare höst: Sara Bäckmo och Petter Hedelin
Twebbys musikmix   Musikvideomix baserad på tittarnas önskemål via webben. Automatiserad utsändning
Mobilen    Barnkanalens buss på turné låter barn från hela landet vara med i barnkanalen
    Programledare vår: Anna Rydgren och Henrik Hellström
    Programledare höst: Anna Rydgren och Henrik Johansson

2004
Spinn topp1   Ettan på veckans videolista framröstad av Spinns medlemmar på webben. TV-programmet 
    Spinn upphörde 2004 men Spinn levde kvar som en webbcommunity
Jukebox     Henrik Burrnan eller Ida Kjellin låter en artist välja sina favoritmusikvideor
Säpop    Ungdomsprogram som med humor och satir lotsar tittarna genom rockkulturens 
    oberäkneliga värld. I rollerna: Josefin Sundström, Henrik Dorsin m.fl. Producent: Alf Pilnäs
En ska bort   Direktsänd musikvideotävling.  Webbliknande animerad ”dekor” med Henrik Burman som 
    levande programledare under våren och Jepson från The Ark på hösten
Beckhams fotbollsskola  David Beckham med barn som drömmer om att bli fotbollsstjärnor
Tillbaka till Vintergatan  En omarbetad version av de populära sommarlovsprogrammen från 2001 och-02
Eter    Mediemagasin för ungdomar. Samarbete med journalistelever på Högskolan i Kalmar 
Grynets Megashow   Glittrig fredagsunderhållning med Grynet
Barbacka    Ett program med hästen i fokus och ryttaren Malin Baryard som programledare

SVTB: 
Twebby    Eftermiddagsprogram för 7-11 åringar. December 2003 började Twebby sändas lördag och 
    söndag. Programledare vår: Sara Bäckmo, Maja Härngren och Ulric Nilsson
    Programledare höst: Maja Härngren, Ulric Nilsson och Elsa Gellermark
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Twebbys Tivoli   Lördagsprogrammens två delar utvecklades under hösten till korsordstävlingen 
    Superkrysset och Fritt fram, samtal där tittarna bestämmer temat
Twebby Söndag   Blev Första hjälpen där barn hjälper varandra att lösa problem och Talangjakten
Zink    Ett kulturprogram inom Twebbys galax som inspirerar till egen skapande
    Programledare: Sara Bäckmo
Twebbys musikmix   Musikvideomix baserad på tittarnas önskemål via webben. Automatiserad utsändning
Twebbys smågodis   Automatiserad utsändning av Twebby under sommaren. Enkel tablå med återkommande 
    reprisinslag från tidigare Twebby. 84 sändningar á 2,5 tim
Joppe och Nella   Barnkanalen inramades av de animerade programpresentatörerna. Hösten 2004 tog Växjö 
    över från Stockholm. Joppes röst: Anton Zetterholm. Nellas röst: Samanya Croall
Mobilen    Barnkanalens turné samordnas med PS resor för att kapa kostnader
    Programledare: Anna Rydgren och Henrik Johansson

2004/05
Trackslistan   Mysia Englund väljer bland nytt från P3:s listprogram. Höst 2005 flyttades programmet till Malmö
PS    PS på turné med nya programledare från orten varje vecka. Videodagboken PS-film

2005
Go    SVT:s barnredaktion satsar på ett rörelseår för barn och unga. Temat genomsyrar all 
    programverksamhet och en gemensam nordisk webbsajt skapas. Växjö driver 
    programinnehållet på sajten och sköter driften. Alla skolklasser i landet inbjuds att 
    medverka i Solresan på Go-sajten. Man når fram till solen genom att gå eller sporta på 
    något sätt. Josefin Sundström gör en Go-video. En Go-tidning ges ut av Egmont
Mobilen    Fritidsprogram för barn och unga. Programledare Maja Härngren. Programmet ingick 
    i Go-satsningen och fick flytta in förstasändningen i SVT1 med repris i barnkanalen
    Carolina Klüft inviger Solresan och skolklassernas resultat redovisas i programmet
    Även årets Sommarlov med Ayla, Hans och Björn är en del av Go
Go-galan    Josefin Sundström bjuder på stjärnspäckad underhållning då SVT:s rörelseår sammanfattas
    Christer Fuglesang delade ut priset i Solresan
Vice Versa   Realityserie där ungdomar byter sport och liv med varandra. SVT Växjö och mediestuden-
    ter vid Högskolan i Kalmar 
Barbacka    Ett program med hästen i fokus och ryttaren Malin Baryard som programledare 
Energikampen   Nordisk landskamp i de norska fjällen. Nordvisionssamarbete. De svenska deltagarna 
    kvalificerade sig i tävlingar i Sommarlov. Svensk programledare: Maja Härngren

SVTB:
Twebby    Eftermiddagsprogram för 7-11 åringar. Programledare vår: Elsa Gellermark och Ulric 
    Nilsson. Programledare höst: Elsa Gellermark och Martin Ekeholm
Superkrysset   Underhållande krysstävling
Fritt fram    Ring in och samtala fritt med Twebbys programledare om vad du vill
Första hjälpen   Barn hjälper andra barn att lösa problem
Talangjakten   Ring in och sjung ditt tävlingsbidrag. Lyssnarna röstar på webben
Twebbys musikmix   Musikvideomix baserad på tittarnas önskemål via webben. Automatiserad utsändning
Joppe och Nella   Barnkanalens programpresentatörer. Joppe: Anton Zetterholm. Nella: Samanya Croall

2006
Bobster    Twebby ersätts av glassiga Bobster som sänds från Malmö. Växjö producerar delar
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Bobster: Karaoke   Barn spelar in sig själva med webbkamera när de sjunger karaoke hemma vid datorn. En  
    vinnare röstas fram på webbsidan. Programledare: Malin Olsson
Byggpatrullen   Barnen får utan föräldrarnas vetskap själva bestämma hur deras rums ska se ut. Till deras
    hjälp finns Byggpatrullen. Samarbete med medieelever från Högskolan i Kalmar
Stora Maskiner   Upptäckarglada reportage för små barn om stora maskiner. Serien repriserad flera gånger
    både i SVT1 och SVTB. Utgiven på DVD. Producent: Lotta Frånberg
Energikampen   Nordisk landskamp i de norska fjällen. Nordvisionssamarbete. Produktion: Tictac

2006 - 08
Bobster: My playlist  Kända artister väljer sina favoritmusikvideor och presenterar dem själva
Bobster: Best of    Listprogram på söndagarna med musikvideor av en och samma artist

2007
Bobster: Karaoke   Barnens egen karaoke. En vinnare röstas fram på sajten. Programledare vår: Kitty Jutbring
    Därefter gjordes serien utan programledare enbart med barnens bidrag 
Bobster: Allt eller inget  Tävlingsprogram med deltagande barn i den lilla studion. Programledare: Ola Selmén
Emblas hemlighet (lång) 1 - 10 Dramaserien från sommaren -06 redigerad till 25 minuters avsnitt

2008    Från hösten 2008 sändes alla barnprogram i SVTB
Bobster: Karaoke   Barn spelar in egna karaokebidrag. En vinnare röstas fram på webbsidan
Bobster: Allt eller inget  Galet tävlingsprogram med deltagande barn. Programledare: Ola Selmén. När Ola tog över 
    Amigo i Malmö blev Suzanne ”Suuz” Naffah ny programledare
Barn på sjukhus 1 - 4  Dokumentärserie. Barn som ofta är på sjukhus berättar om sina liv. Producent: Jonna Eriksson
Förändringar 1 - 2   Dokumentärfilm: Ett barn berättar om en omvälvande händelse i sitt liv
Stressa ner med Ola och Nic  De superspeedade programledarna Ola Selmén och Nic Schröder korar den bästa 
    avslappningsmetoden. Producent: Niklas Backåberg

Webbfilm:
PK6    Humorserie med barnprogramledarna Ola, Nic och Malin som visar hur det egentligen går 
    till på redaktionen. Publicerad på webben i samband med Sommarlov 2009 från Malmö 
    med Ola Selmén och Nic Schröder

Mobilen. Henrik Johansson och Anna Rydgren. Twebby. Maja Härngren, Ulric Nilsson och Elsa Gellermark. Stressa ner med Ola och Nic. Nic Schröder och Ola 
Selmén.
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PROGRAMPRODUKTIONEN HOTAS AV NEDLÄGGNING 

Per-Åke Krook:
”1998 började det skaka ute i landet. Det fanns planer på hur man skulle rationalisera och effektivisera framförallt programpro-
duktionen. Dom var inte så tydligt uttalade och VD Sam Nilsson gick varsamt fram. 1998/99 levde vi i Växjö fortsatt ett gott liv. Sam 
utsåg mig till distriktschef 1998. Distrikten levde fortfarande då, men nedmonteringen hade börjat. 2002 small det till. Då kom den 
strategiska planen som i stort sett innebar att de mindre orterna utanför Stockholm, Göteborg och Malmö skulle upphöra med 
programproduktionen. Detta hejdades något av den politiska debatten.  Christina Jutterström som efterträtt Sam Nilsson som VD 
fick backa efter bråk från bygdepolitikerna. 2002 började vi flytta program till Malmö, och tankar på vad som kunde komma framåt 
fanns nog i en inre krets. Det blev ”Enheter” och vi fick en Enhetschef; Malmös chef Bengt Linné. Många av Växjös chefer pendlade 
till Malmö.”

FLYTT TILL FRAMTIDSVÄGEN 

Företaget såg en möjlighet till besparingar genom att göra sig av med de gamla TV-husen och istället hyra nya moderna och fram-
för allt mindre lokaler. I november 2006 flyttade SVT Växjö in i det nya huset på universitetsområdet. 
SVT Växjö fanns inte kvar som en egen produktionsort utan tillhörde organisatoriskt Enhet SYD. Programcheferna i den nya enhe-
ten satt i Malmö. Där togs alla programbeslut. Växjö levde på sin billiga ABS-produktion, gjorde Hej hej sommar och levererade 
program till nystartade Bobster. Ett fåtal program gjordes i Växjö. En höjdpunkt var Stora maskiner för de minsta som blev en efter-

Smålandsnytts personal framför TV-huset på Framtidsvägen 2009. Foto: Dan Ejnarsson.
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frågad succé och utgiven på DVD. Stressa ner med Ola och Nic 
hette det sista TV-programmet som gjordes i ABS-studion. Men 
det allra sista som producerades var betecknade nog humorse-
rien PK6 avsedd att sändas enbart på webben.

NEDBEMANNING

Utgifterna för SVT skenade. Tilldelningen ökade med 2 % 
medan kostnaderna ökade med 4 % om året. Något måste 
göras, ansåg Eva Hamilton som blivit ny VD.  I Syd efterträddes 
enhetschef Carina Brorman 2008 av Jan-Åke Åkesson som hade 
varit distriktschef i Växjö på 90-talet.

Per-Åke Krook: ”Då fullföljde han nedbemanningen i Syd, alltså 
avvecklingen av programproduktionen i Växjö och minskning av 
personalen i Malmö. Sen kom den nya divisionsuppdelningen 
från och med årsskiftet 2008/09 med en nyhetsdivision och en 
programdivision och en avdelning för interaktiva medier.
Det är bara fyra programproducerande orter kvar: Malmö, Gö-

teborg, Stockholm och Umeå och alla dom andra är nyhetsor-
ter, och Växjö är en sådan förutom Grafisk Center.”

SVT VÄXJÖ EN NYHETSORT MED GRAFISKT CENTER

SMÅLANDSNYTT

Smålandsnytt har under Christina Ågrens tid som nyhetschef 
(2002 -2008) genomfört stora förändringar i sättet att arbeta 
med nyheter. Man var först med en ”mediedirigent”, numera 
kallad ”huvudredaktör”, en funktion som nu finns vid Sveri-
gedesken. Nyhetshjulet snurrar över hela dygnet, över hela 

Lotta Orstadius nyhetschef från 1/9 2008.

landet, på olika plattformar. Huvudredaktörens uppgift är att 
ha en helhetssyn, planera för hur materialet används på bästa 
sätt och coacha medarbetarna för att få fram det som behövs 
till de olika sändningarna. 

Något som underlättar planeringen är mallade sändningar 
där man i förväg bestämt hur många dagsinslag och rörliga 
telegram man behöver. Varje dag finns en fördjupning som tar 
tre-fyra minuter, en puff för det som kommer nästa dag och så 
vädret. Lotta Orstadius (nyhetschef från 1/9 2008) säger: ”Det 
ger en väldig arbetstrygghet och en framförhållning som, nu 
när vi blir färre personer, gör det möjligt utan att man spräcker 
sig. Vi har också utarbetat en lathund, så att alla vet vad som 
förväntas. Gör du en fördjupning, ska du göra en morgonnyhet 
till den, du ska tala om vad du gör på webben, hur du har döpt 
dina inslag. Sen är det bara att bocka av.” 

Morgonmöten med stor delaktighet och personligt ansvar 
har förändrat arbetssättet radikalt. Smålandsnytt har ingen 

morgonlista utan alla medarbetare 
bidrar med idéer. Alla förväntas ha gjort 
en omvärldskoll innan mötet och komma 
med förslag. Huvudredaktören är den 
som tillsammans med gruppen struktu-
rerar idéerna och delar ut jobben. Även 
utvärderingen av det som gjorts finns 
med i det dagliga arbetet. 

Idémöten en gång i veckan är framåtsyf-
tande och leds av en planeringsredaktör 
som ansvarar för långtidsplaneringen. 
Även på dessa möten ställs krav på 
medarbetarnas aktiva medverkan. Man 
arbetar efter NABC–metoden (N=need, 
A=approach, B= benefit, C=competition) 
för att i smågrupper utveckla dom 

idéer som kommer upp och ställer frågorna: Varför? Hur gör 
vi det? Vad vinner vi på detta? Lotta Orstadius: ”Men istället 
för tävling competition har vi companionship alltså hur ska vi 
samarbeta runt detta. Sen har varje liten grupp i uppgift att på 
en minut presentera den här idén för dom andra runt bordet. 
När vi har temaveckor har idémötena arbetat fram vilka teman 
vi ska ha och vilka jobb vi ska göra. Vissa idémöten har vi ägnat 
helt åt webben.” Hur man ser på medarbetarna blir extra 
viktigt med det här sättet att jobba.
Lotta fortsätter: ”Jag är fast övertygad om att den riktiga kun-

Christina Ågren nyhetschef 2002 -2008. Chef Regio-
nala Nyheter från 2008.
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skapen bär vi inom oss var och en. Sen gäller det att bli tillräck-
ligt trygg för att kunna dela med sig av den. Allas kompetens är 
en tillgång. Man lär av varandra. Det handlar om att få igång en 
lärande process på redaktionen.”

GRAFISKT CENTER

”Jag ser ljust på framtiden,” säger Gisela Soprani. ”Det är inte 
bara grafik vi håller på med längre. Vi konstruerar webbsajter, vi 
gör grafik till dom och bygger, vi utvecklar webbspel, och vi har 
webbredaktörer som sköter om sajterna när programmen är 
slut och sajterna rullar vidare. Vi tar in en del jobb när det gäller 
redigering, färgkorrigering och ljussättning.
Det ligger i vårt uppdrag från VD Eva Hamilton att vi ska fortsätta 
att utveckla det som man kallar crossmedia. Det är ett otroligt 
spännande område att jobba med. Vi tror väldigt mycket på att 
det kommer bli webbteve framöver. Utöver dom här kompe-
tenserna, så har vi några som sysslar med utveckling. Teknisk 
utveckling ihop med grafik och webb det kan man komma långt 
med.”

CASPAR OCH VIRTUELL STUDIO

”Vi tror även på smartare, billigare sätt att producera teve. Olle 
Soprani har hittat på en ny textgenerator kallad Caspar som alla 
SVT:s TV-hus kommer att använda sig av. Det här systemet finns 
inte någonstans i världen. Den är baserad på flash och både 
Adobe och Avid har länge försökt att hitta ett sånt verktyg. Dom 
har varit intresserade av att köpa det här från SVT.  Företaget har 
då valt att lägga ut det som öppen kod, så vem som helst kan ta 
koden och fortsätta utveckla på det här.

Men Caspar kan bli så mycket mer än en textgenerator. Den kan 
också bli ett sändningssystem. Just nu används den till frågepro-
grammet Vem vet mest. Där styr Caspar frågorna och lamporna i 
pultarna. Fördelen med Caspar är att den är enklare att använda 
än alla andra textgeneratorer som finns eftersom den baserar 
sig på flash istället för en programmeringsteknik. All webb är 
baserad på flash. Därför är det lättare att koppla ihop sändnings-
systemet med webben. Man använder sig av samma grundsys-
tem. Det går att plocka in nyhetsflöden som kan komma från 
mobiltelefon, från små kameror, från bloggar och från vanliga 
webbsajter. Allting kan man bara plocka in och köra ut direkt i 
tevekvalitet.”

Ett nytt projekt för Grafiskt Center är att utveckla en virtuell 
studio. Både sporten och nyheterna är intresserade av att hitta 
billigare sätt att göra studiolösningar på. 

3D ANIMATION

Förutom grafik har Grafiskt Center kompetens att göra 3D-
animation. Till nya versionen av Vintergatan ska man skapa en 
virtuell rymdmiljö med Benkes mack, planeter som exploderar 
och alla interiörer i rymdskeppet. I den virtuella rymden rör sig 
flera rymdskepp men för att minska renderingstiden har man 
valt att inte 3D-animera dessa utan att bygga dom i modell. 
Modellerna filmas i den lilla ABS-studion mot greenscreen och 
keyas sedan in i den filmade sekvensen. Grafikerna har varit 
med vid inspelningen i Turkiet för att se till att kameravinklar är 
rätt så att dom kan flytta in skeppen i sin riktiga miljö sen. 

Alf Jonsson med en modell av ett rymdskepp till Vid Vintergatans 
slut. Foto: Dan Ejnarsson.

Asteroidmacken i Vintergatan 5B. 
3D-animatör: Alf Jonsson.

Hej Hej Sommar. Grafiker: Mikael Cedergen. Stora maskiner 
för de minsta tittarna. Grafiker: Christian Axelsson.
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SVT VÄXJÖ VAR FÖRST!

2009
 Caspar CG ersätter grafiksystem i alla SVT:s studios
 Utveckling av virtuell scenografi pågår
 Caspar CG levererar hela spelsystemet till Vi i femman
 Vesper automationsmellanlager
 Caspar CG möjliggjorde en sändning från Pirat Bayrättegången utan kameror. Stillbilder laddades upp på en webbserver 
 och sattes ihop med SRs ljud, för att skapa en sändning
 Flera stora broadcasters och företag t.ex. MTV, CNN, Fox, ZDF, TV2 Danmark, TV4, Adobe, Avid och Grassvalley vill 
 använda Caspar CG. SVT väljer att lägga ut koden som open source
 EU-val 2009. Totallösning för all grafik, redovisning, pekskärmar och valundersökningsgrafik

2008
 News-spyder, en dynamisk informationstavla där nyhetsredaktionerna snabbt kan få info om varandras nyhetsläge och 
 där de olika inslagen prioriteras så man kan välja vilken nivå man kan se: Enbart alla ettor eller samtliga lokalredaktioners 
 inslag. Utvecklat i Växjö
 Sternfeed, ett system för collective mindmapping som underlättar feedback vid möten
 Caspar CG installeras i alla nya PK
 Caspar CG levererar hela spelsystemet: Quisshowgrafik, frågehantering, poängräkning och styr även lamporna till 
 Vem vet mest
 Caspar CGs protokoll gör det möjligt att skapa ett helt sändningssystem som kan ersätta ABS:n

2007 
 Smålandsnytts lättkontrollrum användes som kontrollrum vid OB-sändning med trekamera från Hej hej sommars 
 vattenland som låg exteriört utanför TV-huset
 QIK Caspar CG. Första lyckade testerna med att sända direkt från en mobiltelefon ut i rutan 
 Internteveinfo med nyhetsuppdatering och intern mötesuppdatering
 Ett distansredigeringssystem där producenten kan sitta i Malmö och redigeraren i Växjö …eller på två andra orter i Sverige
 Caspar CG är ett realtidsgrafiksystem utvecklat i Växjö som är interaktivt och som levererar grafik i SD och HD. Caspar CG 
 är en vidareutveckling av version 1 och ValCaspar som gjorde det möjligt att ersätta traditionella textgeneratorer.
 Bobster använde Caspar för att ta ut klipp till videokiosken på webben och skapa en playlist som kördes från Caspar
 GC Transcoder gjorde det möjligt att hämta och skicka upp alla möjliga videoformat från t.ex. mobiltelefoner till Meta. 
 Förenklar redigering och uppspelning av flashfiler. Används över hela företaget
 Smålandsnytt var först med att arbeta med mediadirigenter med ansvar för sändningarna på alla plattformar

2006
 Smålandsnytt påbörjade editioneringen av nyheter i Jönköping med mobilsändningar
 Caspar utvecklas och används för att generera redovisningsgrafik för valsändningen 2006 och gav alla distrikt samma 
 möjlighet regionalt
 I Bobster Karaoke spelar barn in sig själva med webbkamera, när de sjunger karaoke hemma vid datorn. Den tekniska 
 möjligheten att ta emot helt användargenererat material utvecklades av GC i Växjö

2003
 Cosmo ett system, helt utvecklat i Växjö, som gjort det möjligt för journalister att själva skapa nyhetsgrafik
 Caspar version 1. Playoutsystem för färdigrenderad grafik, stillbilder och ljud
 Videokonferenssystem inom enheten för att spara res- och arbetstidskostnader
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 Publikmedverkan via webbcam live i teve i programmet Spinn

2002
 CBS:n används när SVT Växjö får ansvar för eftermiddagarna i den digitala barnkanalen och sänder webbliknande teve 
 med animerad miljö och ”riktiga” programledare. Sändningarna automatiseras och personalen minimeras (Twebby)
 Första skissen till SVT:s nya lätteknikkontrollrum från Växjö
 Första program som sänts ut via nätverket istället för länk (Smålandsnytt och Voxpop)
 Webbcommunity kopplad till tv-program (Spinn)
 Högaffla hage vann Prix Europa för bästa on-line produktion. SVT Växjö har jobbat med interaktivitet och 
 kommunikation med publiken via webben sen 1995
 Twebbcropper programvara utvecklad i Växjö, nu standardprogramvara för hela SVT. Sparar licenspengar och utbildning 
 i avancerat bildbehandlingsprogram för webb och stillbilder till TV
 Livestreamad bild under chattar (Voxpops webbsändningar)

 2000
 TV-spel med inbyggd bildproduktion (Odens Öga i Jupiter)
 Cartoon Broadcast System (CBS) för att sända den helt animerade sommarlovserien Högaffla hage med munsynk 
 i  direktsändning
1999
 Utsändning direkt från DKS (DKS: n är dessutom delvis utvecklad i Växjö och kallades då HOJ)
 Browseapplikation till DKS som möjliggör tittning på inslag från alla persondatorer i SVT:s nätverk
 Användning av avancerad konsumentteknik i programproduktion (PS Musikbyrån m.fl.)
 Helautomatiserad streaming för webbpublicering

1997 
 Väsk-OB i stordrift. Sommarlovsprogrammet Salve kördes direkt utan OB-buss. 45 entimmessändningar från Kalmar Slott
 Regionala TV-program, Sydsvenska journalen, i samarbete med Malmö, i början som opt.out

1996
 Program med helt 3D-animerad dekor (Kloak)
 Första redaktionsbaserade redigerigen (Videomachine)
 Utsändning av nyheter från Avid Newscutter med egenutvecklad playout som sen användes på flera distrikt

1995
 Avid Newscutter, digital redigeringen till Smålandsnytt som första redaktion i hela Norden
 PC-baserad grafikproduktion (tillsammans med Norrköping)
 Scriptalösa nyhetssändningar

1994
 2-manna OB-team i allmänproduktion användes i sommarlovsserien Tippen

1993
 Reporterfotografer i allmänteveproduktion
 Betakameror istället för dyra studiokameror för att kunna utnyttja dom både på fältet och i studion

1992
 Körschemasystem för allmänteve med efterarbete, inslagsregister och tablå. Ett egenutvecklat system (Peppe 1992) som 
 inspirerade utvecklingen av Plan-systemet. Erfarenheten härifrån togs med i utvecklingen av Meta II
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1989
 Smålandsnytt går över till Beta som inspelningsformat och en av SVT:s första kameror med CCD-element tas i bruk

1988
 Telefonstyrda TV-spel med egenutvecklad teknik i Unga Tvåan

1976 
 Vi var först med att spela in bluesprogram med tre filmkameror som kördes omlott två och två för att hela tiden hålla 
 synken. Detta klipptes sen i ett vanligt Steinbeckklippbord som en trekamera OB-produktion. I Stockholm har denna 
 teknik senare används i den berömda dokumentärfilmen om Abba

PRISER TILL SVT VÄXJÖ

1992 Snaskungen - Prix Jeunesse: 3e plats i kategori fiktion 12 till 17 år till Peter Settman och Fredde Granberg  

1993 Sugarella - The Chicago international Children’s film festival: Barnjuryns första pris i Best live Action samt 
 vuxenjuryns andra pris

1993 Megafon - Prix Circom till Mikael Sterner för bästa ungdomsprogram

1993 Erik och Sigvard - ett år i Småland - Prix Circom till Ulf Hansson och Rune Jonsson 

1994 Gammal kärlek rostar aldrig (Där bilar aldrig dör) - Prix Circom. “In recognition of exemplary professional work in 
 regional television” till Ulf Hansson och Kim Isaksson

1994 Tippengänget - utses till Årets Kronobergare
 Tippen - Ica-kurirens hederspris för värdefulla miljöinsatser 

1996  Synk - Ikarospriset för ett nyskapande TV-uttryck som djärvt spelar på mediets alla instrument

1997 Salve - Smålands journalistpris till redaktionen

1999 PS - Prix Mosaik till PS redaktionen: Agneta Tigerström, Truls Wallin, Ulrika Widmark, Katarina Johansson, Pelle Wittheden

2000 John Nilsson - den filmande lantbrevbäraren - Prix Circom, dokumentär. Hedersomnämnande till Sten Winquist

2001 PS - Cancerfondens journalistpris för ett program i serien PS gjort av Annette Axelsson

2002 svt.se/hogafflahage - Prix Europa Exploration, Best European Online Project of the Year 

2006  svt.se/smalandsnytt - Prix Circom. Europas bästa webbsajt 2006

2008 svt.se/smalandsnytt - Prix Circom. Europas bästa webbsajt 2008
 svt.se/barda - Goldie  från SVTi 
 svt.se/bobster - Goldie  från SVTi

Megafon. Fredde Granberg, Gila Bergqvist, Peter Settman. John Nilsson - den filmande 
lantbrevbäraren. Foto: Åsa Nylén.

Prix Circom.



74

SVT VÄXJÖS HISTORIA I KORTHET

1940 Ombud för Radiotjänst utses. Det är Smålands museums chef Jan-Erik Anderbjörk som får uppdraget och som även 
 tillhandahåller studio i museets källare

1960 Lasse Holmqvist sänder första radioprogrammet från Växjö, med anledning av återinvigningen av den ombyggda domkyrkan

1962 Smålandsdistriktet etableras. SR flyttar in i lokaler högst upp i nybyggda polishuset på Västergatan. Sven-Olof Olsson blir 
 distriktschef och tillsammans med distriktsingenjören Göran Nilsson blir de två först anställda på SR Växjö

1963 Programverksamheten för radio startar

1965 SR flyttar in i egna nybyggda lokaler i hörnet av V. Esplanaden och Nygatan. På hösten var Växjö första distriktet som blev 
 mångkulturellt i och med regionala radiosändningar på grekiska och serbokroatiska

1969 Sverige får två TV-kanaler när TV2 startar. Personalen på SRs TV-avdelning i Växjö utökas. Första distriktsproducerade 
 TV-programmet sänds i riksteve. (Gjort på film i svartvitt om glasbruk och glasbruksarbetare.) Den 6 september 1969 
 tas de lokala TV2-sändarna i bruk och Växjö sänder den första regionala sändningen. (Ett invigningsprogram om de 
 nya sändarna)

1977 Lokalradion startar

1979 SR omorganiseras och får fyra nya dotterbolag, varav Sveriges Television är ett. Stig Tornehed blir distriktschef för 
 SVT Växjö

1980 SVT Växjö köper en industrifastighet och börjar inflyttningen i de nya lokalerna i slutet av året

1981 Lars-Ola Borglid blir nyhetschef

1982 TV-huset på Hjalmar Petris väg invigs den 15 juni

1983 Smålandsnytt startar den 14 mars och i samband med detta går man över från film till video för inspelning och redigering 
 av nyheter. Stig Tornehed slutar som distriktschef och går tillbaka till att producera program. Ny chef blir Lars-Åke Engblom

1984 Smålandsnytt får en Jönköpingsredaktion med en anställd

1985 SVT:s första regionala sportsändning, ett sammandrag av ishockeymatchen Troja-HV71 sänds över Småland

1987 SVT omorganiseras så att Kanal 1 fylls av Stockholmsproduktioner. TV2 blir Sverigekanalen och de tio distrikten ute i 
 landet står för programmen. I samband med detta får Växjö i uppdrag att producera barn- och ungdomsprogram och 
 Unga Tvåan startar. Redaktionschef blir Björn Gullander. Det sista allmänprogrammet i Växjö spelades in och redigerades på film

1988 Jönköpingsredaktionens nya lokal invigs av Oloph Hansson. Redaktionen utvidgas till fyra medarbetare

1989 Vid årsskiftet 88/89 slutar distriktschef Lars-Åke Engblom. Ny chef blir Gunilla Marcus-Luboff. Smålandsnytt går över till 
 Beta som inspelningsformat och en av SVT:s första kameror med CCD-element tas i bruk. Per-Åke Krook blir nyhetschef
 Smålands-TV 25 år firas 1 jan 1989

1990 Det direktsända ungdomsblocket Kosmopol startar. Håkan Sandberg blir chef för barn- och ungdomsredaktionen 
 Sommarlov sänds för första gången. En Paintbox för avancerad grafik och en ny textgenerator (Superscribe) bidrar till 
 programmets uttryck. Smålandsnytt går över till Beta SP som inspelningsformat

1992 Jan-Åke Åkesson blir ny distriktchef

1993 Nyhetssändningar på morgonen införs. Sommarlovsprogrammet Tippen lär barnen sopsortering, kompostering och hur 
 alla kan hjälpas åt att förbättra vår miljö

1994 Smålandsnytts Kalmarredaktion invigs den 4 mars. Växjö inför som första distrikt reporterfotograf och ett kombinerat rum 
 för redigering och sändning baserat på en Newscutter. Tippengänget utses till Årets Kronobergare
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1995 Ändring i SVT:s avtal med staten innebär att kanalerna döps om till SVT1 och SVT2 och den regionala anknytningen till 
 kanalerna försvinner. Verksamheten organiseras i Regioner. Växjö tillhör Syd. Lena Johansson blir ny distriktschef 
 Smålandsnytt har nordens första Newscutter DV och Växjö tar fram sin egen Airplay

1996 Mikael Sterner blir chef för programredaktionen som nu innefattar både barn- och ungdomsprogram och Smålands-
 program, inrättar projektledartjänster och startar upp Musikbyrån. Nyhetssändningar på morgonen införs igen, nu med 
 hårddiskavveckling

1997 Ett Sommarlovprogram, Salve, sänds för första gången från en annan plats än SVT Växjös bakgård med hjälp av egen-
 händigt väsk-OB. En medeltidsstad byggs upp i vallgraven utanför Kalmar Slott. Sydsvenska Journalen sänds regionalt

1998 Per-Åke Krook lämnar jobbet som nyhetschef och blir distriktschef. Nyhetschef blir Anders Gratte 

1999 PS vinner Prix Mosaik

2000 Region Syd bestående av Växjö och Malmö blir Enhet Syd. Enhetschef blir Malmös distriktschef Bengt Linné. Per-Åke 
 Krook blir platschef i Växjö

2001  Carina Brorman blir enhetschef i Syd och Per-Åke Krook resurschef för all programproduktionspersonal i Malmö och 
 Växjö. Mikael Sterner blir programchef i Syd med nytt programområde och lämnar över barn- och ungdomsprogrammen 
 till nye programchefen Ulf Myrestam

2002 Christina Ågren blir nyhetschef. Sommarlovsprogrammet Högaffla hage produceras med Cartoon Broadcast System 
 Växjö ansvarar för eftermiddagsprogrammet Twebby i SVT:s digitala barnkanal som startar 23 december

2003 Musikbyrån är det första program som flyttas till Malmö

2004 Grafiskt Center startas för att leverera nyhetsgrafik till alla regionalprogram

2005 Ulf Myrestam blir chef för Teknik- och metodutveckling i Syd. Johan Grafström tillträder som Syds nya programchef för 
 barn- och ungdomsprogram

2006 Smålandsnytt vinner Prix Circom för Europas bästas webbsajt 2006. Grafiskt Center blir allmängrafiskt center. SVT Växjö 
 flyttar den 13 november in i ett nybyggt hus på universitetsområdet. Smålandsnytt inför funktionen ”mediedirigent” 
 senare kallade ”huvudredaktör”. Jönköping får en egen edition. Smålandsnytt börjar streama sändningarna på webben 
 och poddsända

2007 SVT Växjös nya TV-hus på universitetsområdet invigs

2008 Smålandsnytt vinner återigen Prix Circom, nu som Europas bästa webbsajt 2008. Enhetschef Carina Brorman efterträds 
 av Jan-Åke Åkesson, som avvecklar programproduktionen i Växjö och genomför nedbemanningen i Växjö och Malmö 
 Christina Ågren blir Chef Regionala Nyheter och efterträds som nyhetschef på Smålandsnytt av Lotta Orstadius
 Smålandsnytt börjar med tre morgonsändningar

2009 SVT delas upp i en nyhetsdivision och en programdivision, med fyra programproducerande orter: Malmö, Göteborg, 
 Stockholm och Umeå. Växjö har blivit en nyhetsort med ett Grafisk Center. Lotta Orstadius är nyhetschef och Gisela 
 Soprani chef för Grafiskt Center. Smålandsnytt utökar sina morgonsändningar från tre till fem stycken
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”VÄXJÖPROGRAMLEDARE” SOM LETT MELODIFESTIVALEN.

Magnus Karlsson och Pernilla Månsson-Colt 1998. Foto: Allan Olofsson.

Henrik Olsson  och Josefin Sundström 2001. Foto: Martin Magntorn.

Peter Settman i mitten mellan Ola Lindholm och Charlotte Perrelli 2004. 
Foto: Carl Johan Söder.

Erik Haag till höger var sidekick till Henric Schyffert i en av delfinalerna 2005. 
Foto: Jonas Lemberg.
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Sveriges Television i Växjö har alltid stått lika stadigt som en en-
buske i den småländska myllan. Denna spegling av SVT Växjös 
verksamhet under 40 år visar ett distrikts expansion och tillba-
kagång. Vad som hänt på plats i Växjö har alltid varit en spegling 
av politiska beslut, strategier från ledningen i Stockholm och 
kampen mellan storstad och landsbygd. SVT Växjös existens 
har varit hotad mer än en gång under årens lopp. Trots allt har 
detta fört med sig något bra och livskraftigt: Smålandsandan! 

Den obändiga viljan att aldrig ge upp och att alltid pröva nya 
vägar. Smålandnytt ligger i framkant när det gäller nyhetsorga-
nisationen, och med nya dokumentärprogram förvaltar man 
traditionen av bildberättande. Gisela Soprani på Grafiskt Center 
säger: ”Teknisk utveckling ihop med grafik och webb det kan 
man komma långt med!” Visionen att SVT Växjö skall vara ett 
laboratorium för television, på alla plattformar, står sig än.
Adressen är Framtidsvägen!


