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1. INLEDNING  
1.1. Presentation: Lennart Hyland och Hylands hörna 

Programledaren, sportjournalisten och radioreportern Lennart Hyland var under 50-, 60-, 70- 

och 80-talen en av Sveriges mest välkända personer. Som nationell celebritet utmanades han 

under andra halvan av 1900-talet endast av en handfull andra svenskar, kungar och 

statsministrar inkluderade. Hyland var, kanske mer än någon annan svensk, en central aktör i 

den massmediala revolution som på många sätt förändrade Sverige under årtiondena efter 

andra världskriget. Hylands mest populära program, den amerikanskt inspirerade talkshowen 

Hylands hörna, lockade miljonpublik vecka efter vecka. Hyland var en del av vanliga 

svenskars vardagsliv i årtionden.  

     På en lista över Sveriges tio mest sedda tv-program sedan 1970 hamnade Hylands hörna 

på såväl fjärde som femte plats (båda programmen från 1970) – endast Melodifestivalen (1983 

och 1985) och en hockeylandskamp (Sverige-Sovjet 1970) lockade fler tittare. (Listan 

sammanställdes 1989.)1  

    Idag är nog Hylands hörna – och kanske även Hyland själv – främst ihågkommet för Tage 

Erlanders värmländska vitsande (”Göbber och kärringer, huk er i bänkera…”)2 och Per 

Oscarssons skandalomsusade kalsongstriptease3. Mycket annat av det som Hyland gjorde 

håller, tror jag, på att falla i glömska. Men under de år som Hörnan visades (1962-1983)4 var 

Hyland den svenska televisionens klarast lysande stjärna, ”den ende svensk alla svenskar 

kände”, som hustrun Tuss uttrycker det i sin biografi.5 Hyland var med sitt speciella, folkliga 

tonfall en omtyckt programledare redan i några av de allra första svenska tv-sändningarna på 

50-talet.6  

    Men Hyland och hans program väckte dock också en del ogillande. ”Gud har fått 

storhetsvansinne, han tror att han är Hyland”, skämtades det.7 Det säger mycket om hur 

Hyland upplevdes, men också en del om hur stor han var. Genomslagskraften i den statliga 

monopoltelevisionen var under 50-, 60-, 70- och 80-talen enorm. Miljontals svenskar tittade 

                                                        
1 Dag Nordmark, Finrummet och lekstugan: Kultur- och underhållningsprogram i svensk radio och TV, 
Stockholm 1999, s. 326. 
2 http://www.youtube.com/watch?v=xMbhtWlZ2Ow ‐  2011‐05‐19. 
3 http://www.youtube.com/watch?v=g63xJJC_1VM ‐ 2011‐05‐19. 
4 Olle Sjögren 1997, Den goda underhållningen: Nöjesgenrer och artister i Sveriges radio och TV 1945-1995, 
Stockholm 1997, s. 242. 
5 Ulf Nilson & Tuss Hyland, Leva med Lennart Hyland: Tuss Hyland berättar för Ulf Nilson, Stockholm 1994, s. 
95. 
6 Sjögren 1997, s. 96. 
7 Nilson & Hyland 1994, s. 77. 



  4 

alla på samma program eftersom det fram till 1969 bara fanns en enda kanal att se på (och 

under åren därefter, fram till 1987, endast två).8 Populära program som Hylands hörna är 

därför en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Men sin berömmelse till trots är Hyland 

och hans många program ännu endast flyktigt omnämnda i historievetenskaplig forskning. 

Detta har lockat mig att trampa ny mark. Ämnet för denna uppsats är således Lennart Hyland 

och Hylands hörna, närmare bestämt det avsnitt som sändes den 16 januari 1971. För 

enkelhetens skull ska jag i fortsättningen kalla detta avsnitt Hollywood-Hörnan (programmet 

är inspelat i en studio i Hollywood).    

    Jag kommer särskilt att rikta in mig på Hyland som nationell berättare. I det statliga 

sändningsmonopol som rådde i svensk television under större delen av 1900-talets andra hälft 

fick ett fåtal personer, varav Hyland tveklöst var en, stort inflytande över vad som sades och 

visades. En tydligare berättare i svensk efterkrigshistoria är svår att hitta.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att i en pilotstudie av ett avsnitt av Hylands hörna från den 16 

januari 1971 (Hollywood-Hörnan) undersöka hur Lennart Hyland, i egenskap av programmets 

berättare, skapar en bild av Sverige. 

    Hyland är, i egenskap av värd i tv-genren ”celebrity talk show”9, berättare i den berättelse 

som Hollywood-Hörnan utgör. Jag uppfattar alltså programmet som en berättelse starkt 

präglad av sin genre. Längre fram i denna uppsats återkommer jag till berättelsebegreppet, 

berättare och genretillhörighet.  

    Viktigt för mitt syfte är också vad jag menar med att Hyland skapar en bild av Sverige. 

Eftersom den statliga televisionen hade som ett av sina grundmål att skapa ett nationellt 

(svenskt) rum10 blir det relevant att leta efter det specifikt svenska, alltså hur svenskheten 

omtalas och förklaras i programmet. En annan viktig aspekt är genus, som också ingår i den 

nationella ordningen.  

    Av central betydelse är även tidsandan i Sverige kring 1970. Forskarna i antologin 1973 – 

en träff med tidsandan målar upp en kulturhistorisk bild av tidigt svenskt 70-tal som präglas 

                                                        
8 Henrik Örnebring, TV-parlamentet: Debattprogram i svensk TV 1956-1996, Göteborg 2001, s. 162 och s. 280-
284. 
9 Jane Shattuc, ”The Celebrity Talkshow”, i Glen Creeber (edt), The Television Genre Book, Glasgow 2009, s. 
164-167. 
10 Anna Edin & Per Vesterlund, ”Svensk television och mediehistoria – en inledning”, i Anna Edin & Per 
Vesterlund (red), Svensk television – en mediehistoria, Stockholm 2008, s. 9-12. 
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av förändrade könsroller, samhällskritik, jämlikhetstankar och vacklande auktoriteter.11 Allt 

detta har också betydelse för den nationella ordning som jag ska undersöka.     

    Jag ämnar arbeta utifrån följande fyra frågekomplex:      

   1. Hur fungerar Hyland som berättare? 

   2. Hur gestaltas manligt och kvinnligt? Hur kopplas bilden av manligt och kvinnligt till 

berättelser om svenskhet? 

   3. Vilka berättelser om Sverige och det svenska finns i programmet? Hur beskrivs det icke-

svenska? 

   4. Märks tidsandan och i så fall hur?  

 

1.3. Forskningsläget 
Jag har, för överskådlighetens skull, valt att dela in detta avsnitt i två delar: en inledande del 

där jag ger en allmän bild av forskningen om den svenska televisionens historia och en 

avslutande del där jag sätter in Hylands hörna i ett televisionshistoriskt sammanhang.  
 
1.3.1. Tidigare forskning om svensk television 
På senare år har flera svenska historiker arbetat med populärkulturellt källmaterial. Kim 

Salomons En femtiotalsberättelse: Populärkulturens kalla krig i folkhemssverige, Ulrika 

Holgerssons Populärkulturen och klassamhället: Arbete, klass och genus i svensk dampress i 

början av 1900-talet, Marie Cronqvists Mannen i mitten: Ett spiondrama i svensk 

kallakrigslitteratur, Lina Sturfelts Eldens återsken: Första världskriget i svensk 

föreställningsvärld och Lotta Johanssons essä ”’I Love Lucy’ och 1950-talets svenska TV: 

Kvinnligheter och historieskrivning som berättelser” i den genusvetenskapliga antologin Mer 

än bara kvinnor och män: Feministiska perspektiv på genus är alla exempel på nyare arbeten 

med populärkulturell inriktning. Dock är televisionens historia i Sverige alltså fortfarande ett 

inom historievetenskapen nytt forskningsområde. En överblick av forskningsläget kan därför 

inte bli något annat än ett tvärvetenskapligt pussel av arbeten från olika discipliner. 

    I den ganska färska antologin Svensk television – en mediehistoria undersöker tolv forskare 

från skilda forskningstraditioner olika aspekter av tv-mediets historicitet. Forskarna gör 

                                                        
11 Marie Cronquist, Sara Kärrholm & Lina Sturfelt,, ”Oro i lyckolandet: Mellan Sofiero och Norrmalmstorg”, 
i Marie Cronquist, Lina Sturfelt & Martin Wiklund (red) 1973 – en träff med tidsandan, Lund 2008; Mariah 
Larsson, ”Långt ner i 1973: Kvinnlig njutning enligt kvinnorörelsen och porrfilmen”, i Cronquist, Sturfelt & 
Wiklund (red) 2008; Martin Wiklund, ”1973 som prisma: 1970‐talet som tidsanda och dess innebörder”, i 
Cronquist, Sturfelt & Wiklund (red) 2008. 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nedslag i den svenska tv-historien från 1954 fram till 2008. Syftet med antologin är alltså inte 

att ge en samlad framställning av den svenska televisionens historia, utan snarare att lyfta 

fram olika aspekter av mediet ur olika disciplinära perspektiv. Antologin rymmer således ett 

ganska brett spektrum av texter; här finns bland annat studier av webb-tv, tv-tablåer, 

Filmkrönikan, Barnjournalen samt tv-serier som Hem till byn.12 

    Särskilt intressant för helhetsperspektivet är antologiredaktörerna Anna Edins och Per 

Vesterlunds introduktionskapitel ”Svensk television och mediehistoria – en inledning”. Där 

beskrivs televisionen som ett medialt kulturarv med stark koppling till modernitet och 

nationell offentlighet. Tv-tittarna är, menar Edin och Vesterlund, delar av en stor, nationell 

gemenskap – föreställd och/eller verklig. Knappast något annat medium har blivit en så 

integrerad del av publikens vardagsliv. Edin och Vesterlund skriver i sitt inledningskapitel 

också om public service-idealets betydelse för svensk tv. De menar att under 60- och 70-talen, 

alltså då tv i Sverige var helt statligt kontrollerat, präglades public service-idealet av 

traditionell paternalism. Syftet var att verka för ”den andliga odlingen, de sköna konsternas 

utveckling, mot stil och ton i samhället, ja, i vidare mening mot alla de mänskliga värden som 

kan påverkas av dessa mediers verksamhet”. Den nationella televisionen hade alltså en 

fostrande grunduppgift; ett auktoritetsförhållande stod i vägen för utvecklingen av mer 

demokratiska relationer till tv-publiken. Men Edin och Vesterlund lyfter även fram forskare 

som menar att public service-tv också har haft en demokratiserande effekt: det offentliga livet 

har blivit mer tillgängligt. Tv har skapat nya kontaktytor mellan företeelser som tidigare varit 

rumsligt och normativt åtskilda.13 

    Anna Edin undersöker i sin avhandling i medie- och kommunikationsvetenskap, Den 

föreställda publiken: Programpolitik, publikbilder och tilltalsformer i svensk public service-

television, hur den svenska public service-televisionen skapar kontakt med sin publik under 

olika kommunikativa villkor. Edin utgår ifrån tre faser: enkanal-televisionen (1956-1970, 

framför allt dock 60-talet), tvåkanaltelevisionen (1970-1987, framför allt dock 70-talet) samt 

mångkanaltelevisionen (1987 och framåt).14 Relevanta för min undersökning är endast de två 

första faserna.  

    I 60-talets enkanal-television fanns en tydlig koppling mellan programutbudets utformning 

och de officiellt uttalade public service-idealen. Syftet var att fostra och bilda tittarna. Man 

tänkte sig att den ”trögare delen” av publiken skulle programmeras till att bli mer selektiv. 
                                                        
12 Edin &Vesterlund, 2008, s. 9-28. 
13 Edin &Vesterlund, 2008, s. 9-28. 
14 Anna Edin, Den föreställda publiken: Programpolitik, publikbilder och tilltalsformer i svensk public service-
television, Stehag 2000, s. 12-13. 
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Program som berörde information och värderingar skulle, med Umberto Ecos ordval, göras 

med de ”naiva” eller ”sjuka” som utgångspunkt. Det fanns en förhoppning om att tittarna med 

tiden skulle bli klokare och i högre grad efterfråga ”rätt” program. Men programpolitiken var 

inte enbart paternalistiskt fostrande. Det ursprungliga public service-idealet rymde också 

demokratiseringsambitioner: ett gemensamt kulturellt rum, där alla kunde mötas över 

klassgränserna, skulle skapas. Denna klassiskt socialdemokratiska vision byggde, menar Edin, 

på föreställningen om en enhetskultur med finkulturen som norm. Samtidigt fanns det också 

en annan, motsatt tankelinje: mångfalden skulle bevaras och förstärkas och likriktningen 

motverkas. 60-talets public service-ideal var alltså inte alldeles enhetligt; dess samhällssyn 

var på en gång moralistisk, elitistisk och pluralistisk.15  

    I 70-talets tvåkanaltelevision, den andra fasen i Edins studie, skapades det, inom ramen för 

det statliga monopolsystemet, utrymme för intern konkurrens. Tittarna fick således mer att 

välja mellan, samtidigt som det fortfarande fanns en pedagogisk tanke bakom; tittarna skulle 

fostras till att bli klokare medborgare. 70-talets television framställs ofta som politiserad, 

intolerant och estetiskt torftig. Det var, menar Edin, en television som sade sig stå på folkets 

sida, men som ändå var för akademisk och auktoritär för att bli riktigt uppskattad. Mot detta 

ställs dock de för 70-talet nya programformer där social interaktion blev ett viktigt inslag.16  

    I Henrik Örnebrings TV-parlamentet: Debattprogram i svensk TV 1956-1996, en 

avhandling i journalistik och masskommunikation, framträder en delvis annan bild av svensk 

tv. Örnebring avgränsar sig dock till en enda genre: debattprogram. Han delar in sina resultat i 

tre perioder: den välordnade tv-offentligheten (1956-1967), den kritiska tv-offentligheten 

(1968-1983) och den välregisserade tv-offentligheten (1984-1996).17 Liksom i Edins 

avhandling är det här endast de två inledande perioderna som är av intresse för min 

undersökning. 

    Den första perioden, den välordnade tv-offentligheten (1956-1967), karaktäriseras av 

formella och artiga debatter där programledaren fungerar som mötesordförande. I regel 

avslutades programmen med en betoning av att samförstånd trots allt rådde mellan 

debattdeltagarna. De som bjöds in att delta i dessa tv-debatter var politiker, 

medierepresentanter och olika slags experter, ofta akademiker. Tv-debatterna präglades alltså 

under denna period av elitgruppernas dominans. Någon direkt inblandning av tittarna förekom 

inte; tv var läraren och folket eleverna. Dock gav de politiska debattprogrammen under denna 

                                                        
15 Edin 2000, s. 210-212. 
16 Edin 2000, s. 212-214. 
17 Örnebring 2001, s. 370-378. 
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period, enligt Örnebring, utrymme för åsikter från ett brett politiskt spektrum. De politiska 

aktörerna tilläts även ha ett visst inflytande när det gällde ämnesval. En politisk grupp, 

kommunisterna, hindrades dock från att ha inflytande.18  

    Den andra perioden i Örnebrings indelning, den kritiska tv-offentligheten (1968-1983), var 

för de svenska tv-debatterna en tid av betydande förändringar. Under slutet av 60-talet och 

inledningen av 70-talet (den exakta tidsgränsen är enligt Örnebring svår att sätta) började 

allmänheten dyka upp i debattprogrammen. Samtidigt anlades ett mer kritiskt förhållningssätt 

till makteliten. Dessa förändringar hade, menar Örnebring, flera orsaker. En orsak är att 

kanalklyvningen skapade utrymme för fler program och därmed också fler programtyper. Att 

det nu fanns två kanaler istället för en skapade utrymme för nyrekrytering, framför allt av 

journalister, vilket medförde att debattprogrammen blev mer kritiskt granskande. Det kritiska 

anslaget slog även igenom i tidningar och radio. De granskande journalisterna blev under 

denna period en maktfaktor.19 Under 70-talet pågick också en lång och stundtals hätsk debatt 

om vänstervridningen i tv; många ansåg att vänsterfolk styrde televisionen och att detta 

påverkade programutbudet.20  

    Intressant för min undersökning är också historikern Lotta Johanssons essä ”’I Love Lucy’ 

och 1950-talets svenska TV: Kvinnligheter och historieskrivning som berättelser” i den 

genusvetenskapliga antologin Mer än bara kvinnor och män: Feministiska perspektiv på 

genus. Johansson undersöker de roller som kvinnor (och i viss mån även män) hade i svensk 

tv på 50- och 60-talen. Under denna period framställdes kvinnor i tv enligt två stereotyper: 

Sexobjektet och Husmodern. Männen hade helt andra roller: de agerade ofta lekledare och 

initiativtagare. Män var över huvud taget mer centrala för handlingen.21 (Johansson har även 

intressanta tankar om televisionen som berättelse. Jag återkommer till detta i mitt 

teoriavsnitt.)  

    Vad ska man då sammanfattningsvis säga om televisionens historia i Sverige? Jag tar fasta 

på mediets tydliga koppling till modernitet och nationell offentlighet. Viktig för min 

undersökning är också utvecklingen över tid; både Edin och Örnebring menar att den statliga 

monopoltelevisionen inledningsvis präglades av ett fostrande och formellt anslag, för att 

sedan, kring 1970, utvecklas i mer kritiskt ifrågasättande riktning. Att Örnebring endast 

undersöker debattprogram är en begränsning, men jag anser att genren är tillräckligt 
                                                        
18 Örnebring 2001, s. 371-372. 
19 Örnebring 2001, s. 372-375. 
20 Örnebring 2001, s. 179-181. 
21 Lotta Johansson, ”’I Love Lucy’ och 1950-talets svenska TV: Kvinnligheter och historieskrivning som 
berättelser”, i Diana Mulinari, Kerstin Sandell & Eva Schömer (red), Mer än bara kvinnor och män: 
Feministiska perspektiv på genus, Lund 2010, s. 228.  
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betydelsefull för att ha åtminstone viss relevans tv:s utveckling i stort. Jag noterar också 

Johanssons tankar om kvinnlig underordning i 50- och 60-talens tv.  

 
1.3.2. Tidigare forskning om Hylands hörna 

Varken Hyland eller hans program är mer än flyktigt omnämnda i befintlig 

historievetenskaplig forskning. Däremot har flera forskare från andra discipliner skrivit om 

Hyland och Hylands hörna.  

    Filmvetaren Olle Sjögren beskriver kortfattat Hylands hörna i översiktsverket Den goda 

underhållningen: Nöjesgenrer och artister i Sveriges radio och TV 1945-1995. Enligt Sjögren 

var programmet det mest populära i 60-talets Sverige. Under de första åren, i början av 60-

talet, präglades det av uppsluppet kaos; Hyland gav gärna plats åt mer eller mindre 

skämtsamma provokationer. Annandag jul 1966 inträffade dock något som, enligt Sjögren, 

kom att förändra programmet i grunden: skådespelaren Per Oscarsson strippade och höll ”ett 

tal till den svenska nationen”. Talet handlade om sex och rasfördomar och följdes av 

kraftfulla protester från såväl press som publik. Tv-ledningen bad om ursäkt och redaktionen 

beslöt att i fortsättningen undvika kontroversiella gäster. I slutet av 60-talet uppfattade allt fler 

unga Hörnan som stel och trångsynt.22  

    En liknande bild av Hylands hörna framträder i Dag Nordmarks översiktsverk Finrummet 

och lekstugan: Kultur- och underhållningsprogram i svensk radio och TV. Även Nordmark 

uppfattar Hörnan som en av 60-talets stora publiksuccéer. Han beskriver programmets 

innehåll som blandat: lättsam underhållning varvades med seriösa samtal och artisterna som 

uppträdde i programmet var både professionella artister och okända amatörer. Liksom Sjögren 

menar Nordmark att Per Oscarssons kalsongstriptease julen 1966 blev avgörande för 

programmets fortsättning; Oscarssons uppträdande uppfattades som ett tecken på tilltagande 

förfall. Programledningen utfärdade en skriftlig varning till producenten och en erinran till 

avdelningschefen. Under 60-talets senare del fick Hylands hörna ”en mer slätkammad och 

familjevänlig framtoning”.23 

    Såväl Sjögren som Nordmark skriver tämligen kortfattat om programmet – inte mer än tre 

fyra sidor – och de tycks båda uppfatta det som en typisk 60-talsföreteelse, trots att Hörnan 

alltså visades under åren 1962-1983. Programmets historia under 70-talet och tidigt 80-tal 

behandlas alltså knappast alls. Både Sjögren och Nordmark skriver kåserande och ganska 

subjektiva översikter där Per Oscarssons skandalomsusade framträdande får stor plats. Det är 
                                                        
22 Sjögren, 1997, s 242-245. 
23 Nordmark, 1999, s. 208 & s. 230-231. 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alltså inte fråga om några mer inträngande analyser av hela den tämligen omfattande 

programserien. 

    Gert Nilson kopplar i Sociodramer: Rånardramat och Hylands Hörna ett mer analytiskt 

och sociologiskt grepp. Han gör en närstudie av ett specifikt program, en av flera norsk-

svenska Hörnor från hösten 1972. Nilson uppfattar Hörnan som ett drama om auktoritet och 

hierarki, ett så kallat sociodrama där de överordnade försöker ”övertala de underordnade om 

det rättmätiga i att acceptera de förras makt och ordningsprincip”. Hörnan, menar Nilson, 

”demonstrerar och upprätthåller statusskillnader”. Han ser alltså programmet som ett uttryck 

för stark under- och överordning. Liksom Sjögren och Nordmark uppfattar Nilson Per 

Oscarssons avklädningslek i ett tidigare program som en utmaning mot den rådande 

ordningen; genom att hota med att visa sig naken utmanade Oscarsson ”den auktoritära 

uppfostringsideologin och mystifieringarna (exempelvis de sexuella)”. Även Nilson menar att 

Hylands hörna med tiden blivit alltmer formell.24 Han tycks dock syfta på sin egen tid, 70-

talet (hans bok kom ut 1977). Dock skriver varken Nilson, Nordmark eller Sjögren något om 

könsrollerna i Hörnan. 

    Det finns också flera icke-vetenskapliga skribenter som har skrivit om Hyland och Hylands 

hörna. I biografin Leva med Lennart Hyland: Tuss Hyland berättar för Ulf Nilson möter vi 

hustrun Tuss Hylands personligt präglade bild av maken Lennart. I text- och fotoboken 

Hylands Hörnor från 1967 skriver Eric Arndts journalistiskt lättsamt om programmets 

historia, Hyland själv, de uppträdande artisterna och programvärdinnorna. Dessa icke-

vetenskapliga böcker rymmer inte några inträngande analyser, men väl en rad intressanta 

detaljuppgifter som är relevanta för min undersökning. 

 

1.4. Källmaterialet och talkshowgenren 
Mitt källmaterial är hämtat från Svensk Mediedatabas (SMDB), söktjänsten för Kungliga 

bibliotekets audiovisuella samlingar. SMBD finns på http://smdb.kb.se. Söktjänsten rymmer 

”uppgifter om tv, radio, video, biovisad film, skivor och multimedier”. De flesta svenska 

sändningar från 1979 och framåt är möjliga att beställa, men även en hel del äldre material är 

tillgängligt.25  

    I skrivande stund ger en sökning på Hylands hörna (medietyp: tv) 105 träffar i SMBD. Av 

dessa träffar är dock bara 73 hela program eller delar av program. Resten är sådant som på 

olika sätt är relaterat till Hyland, till exempel nyare minnesprogram. Materialet kommer 
                                                        
24 Gert Nilson, Sociodramer: Rånardramat och Hylands Hörna, Göteborg 1977, s. 7, s. 59-98.  
25 http://smdb.kb.se – 2011-05-21. 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huvudsakligen från 60-talet och 80-talet, men det finns även nio program från 70-talet (från 

åren 1970, 1971, 1972 och 1979. 

    Gert Nilson hävdar i Sociodramer: Rånardramat och Hylands Hörna, som alltså kom ut 

1977, att det då hade sänts cirka 200 Hörnor i tv (och radio).26 Eftersom programmet visades 

fram till 1983 ger det åtminstone en fingervisning om ungefär hur många program som totalt 

gjordes.  

    Jag har, som sagt, valt att göra en närläsning av Hylands hörna från 16 januari 1971 

(Hollywood-Hörnan). Programmet har ett speciellt tema: svenskamerikaner i Hollywood. 

Särskilda teman är ganska vanligt bland de Hörnor som går att beställa från SMBD. Dessutom 

verkar det som om just dessa program i högre grad än de övriga i sin arkiverade form är 

fullständiga (det är ibland oklart). Jag har alltså medvetet valt ett program som fullständigt. 

    Grundkonceptet för Hylands hörna hämtades från en amerikansk förlaga, The Tonight 

Show.27 I The Television Genre Book definierar tv-forskaren Jane Shattuc genren ”celebrity 

talk show” som The Tonight Show är en del av. Genren har en tämligen fast form, inte minst 

rumsligt: tanken är att på scenen efterlikna ett vardagsrum med en soffa för gästerna och ett 

skrivbord för värden. Även händelserna på och kring scenen följer en speciell ordning: 

showen inleds med en monolog av värden, sedan följer något som är mer fokuserat på 

studiopubliken (intervjuer och lekar) och därefter intervjuas en rad kända gäster som ofta 

också uppträder. De som bjuds in som gäster är i regel skådespelare, musiker, tv-

personligheter, politiker eller författare, men det förekommer också att vanliga, okända 

människor är gäster. Gästerna och värden för ofta någorlunda inrepeterade samtal om något 

specifikt ämne, till exempel en aktuell medial händelse. I regel förs samtalen in på något 

personligt.28  

    Typisk för genren ”celebrity talk show” är även sidekicken, som på en gång fungerar som 

presentatör, lyssnare och skämtare. En annan viktig aktör är studiopubliken, främst en 

skrattande och applåderande ljudkuliss. Studiopublikens reaktioner styrs ibland, åtminstone 

delvis, av instruerande skyltar eller gester från studiofunktionärer. Emellanåt händer det att 

värden tilltalar namngivna personer ur publiken och för korta samtal med dessa. 

Studiopubliken fungerar som ”inkluderade tittare”, tänkta ideala representanter för de vanliga 

tv-tittarna. Ramverket i genren ”celebrity talk show” – allt från värdens skrivbord till 

gästernas, sidekickens och studiopublikens roller – har, menar Shattuc, varit ungefär 

                                                        
26 Nilson 1977, s. 59. 

27 Sjögren 1997, s. 242; Eric Arndts, Hylands Hörnor, Stockholm 1967, s. 12. 
28 Shattuc 2009, s. 164-167. 
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densamma sedan The Tonight Show etablerades på 50-talet.29 

    Hur förhåller sig då Hylands hörna och speciellt Hollywood-Hörnan till sin genre? Även 

om grundkonceptet, som sagt, är hämtat från USA, så finns det flera detaljer som skiljer den 

svenska varianten från den amerikanska förlagan. En påfallande skillnad är att Hyland inte har 

någon tydlig sidekick. Däremot finns det i Hylands hörna biroller som påminner om 

sidekickens. En av dessa är ”Gubben i lådan” (spelad av Carl Gustaf Lindstedt), som likt en 

”hovnarr” (utstyrd i narrkåpa med bjällror) avbryter ”kungen” Hyland med komiska 

kommentarer och frågor. I Hollywood-Hörnan medverkar dock inte ”Gubben i lådan” eller 

någon annan i en sidekick-liknande roll.  

    En annan detalj som också tycks skilja Hylands hörna från amerikanska ”celebrity talk 

shows” är de återkommande programvärdinnorna. Redan i Hylands genombrottsprogram i tv, 

Stora famnen (1958-59)30, fanns det en värdinna, Siw Malmqvist, som sedan fortsatte i 

Hylands hörna. Hon medverkar också i Hollywood-Hörnan där hon är både värdinna och 

sjungande artist. Så vitt jag vet var programvärdinnorna något som var typiskt för just 

Hylands hörna (och, som sagt, även för ytterligare minst en Hyland-produktion, Stora 

famnen).  

    I övrigt innehåller Hollywood-Hörnan det mesta som Jane Shattuc beskriver som typiskt 

för genren: inledande monolog av värden, besök av och intervjuer med kända gäster, en rad 

musikaliska framträdanden, en applåderande och skrattande studiopublik samt ett skrivbord 

för Hyland och stolar för gästerna. 

    Självfallet innebär det en begränsning att undersöka endast ett enda program i en serie som 

omfattar över 200 program. Man kan inte utgå ifrån att Hollywood-Hörnan är representativ 

för vare sig Hylands hörna i stort eller för Hörnan kring 1970. Däremot verkar det, som jag 

just konstaterat, som om programmet åtminstone delvis är typiskt för sin genre. 

 

1.5. Teoretiska utgångspunkter och nyckelbegrepp 
Den teoretiska grunden i denna uppsats är konstruktivistisk. Det betyder att jag kommer att 

analysera hur berättelser, genus och nationell (svensk) gemenskap konstrueras genom de ord 

och handlingar som finns i mitt källmaterial.  

 

1.5.1. Berättelse och berättare 
Jag har redan berört det för denna uppsats centrala berättelsebegreppet. Detta begrepp har 
                                                        
29 Shattuc 2009, s. 166. 
30 Sjögren 1997, s. 104. 
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genom åren diskuterats och tolkats olika av en rad litteraturkritiker, filosofer och historiker.31 

Det finns två huvudinriktningar i synen på berättelser: den fenomenologiska och den 

postmoderna.32 

    Filosofen David Carr representerar en fenomenologisk syn på narration (berättande); han 

hävdar i Time, Narrative and History att våra erfarenheter i grunden har en narrativ struktur, 

de historiska och litterära berättelserna är bara upprepningar och konfigurationer av dessa 

ursprungliga narrationer. Livet kan, enligt Carr, bara uppfattas som en berättelse. Vi berättar 

våra livshistorier genom att leva. Carrs syn på berättelser är en direkt kritik mot det 

postmoderna synsätt som representeras av forskare som Hayden White, Roland Barthes och 

Louis Mink, vilka alla, enligt Carr, menar att berättelser som litterär form inte kan 

representera livet.33 

    Historikern Hayden White tillhör alltså dem som har en mer postmodern syn på berättelser. 

Han uppfattar tillvaron som formad av människors tänkande och därefter berättad. Det finns 

således, menar White, ingen entydigt sann bild av världen, utan bara tolkningar och 

återberättelser av den. Utmärkande för Whites syn på berättelser är också ordningsföljden, att 

en berättelse har en kronologi med början, mitt och slut. Berättelser är, menar White, 

avgörande för hur de ramar och identiteter som formar människors liv ser ut.34  

    I denna uppsats kommer jag att använda mig av det postmoderna synsätt som White 

representerar. Jag har även tagit intryck av hur historikerna Marie Cronqvist och Lotta 

Johansson samt litteraturvetaren Lisbeth Larsson har använt berättelsebegreppet. Av särskild 

relevans för min undersökning är deras tankar om starka och svaga berättelser. Men även 

berättarens roll är viktig. 

    Både Larsson och Cronqvist talar om hur olika berättelser förhåller sig till varandra i 

dominanssituationer. Det finns, hävdar de, svaga och starka berättelser. Den starka berättelsen 

slår an hos en grupp och upprepas och används sedan som en gemensam form för tankar och 

åsikter. En grupp kan i det här fallet vara såväl en familj som en hel nation eller en ännu större 

gemenskap. Den svaga berättelsen utmanar den starka berättelsen, men slår av en eller annan 

orsak inte an. Dock kan den svaga berättelsen ändå vara intressant att studera då den kan säga 

                                                        
31 Ulrika Holgersson & Cecilia Persson, ”Historieförmedling mellan solidaritet och autonomi – kritiska 
synpunkter på några historiedidaktiska frågor”, Historisk Tidskrift, Nr. 122:2, 2002, s. 324-332; Lisbeth Larsson, 
Sanning och konsekvens: Marika Stjernstedt, Ludvig Nordström och de biografiska berättelserna, Stockholm 
2001, s. 398-402; Marie Cronqvist, Mannen i mitten: Ett spiondrama i svensk kallakrigslitteratur, Stockholm 
2004, s. 39-47. 
32 Holgersson & Persson 2002, s. 324-327; Cronqvist 2004, s. 39-45. 
33 David Carr, Time, Narrative and History, Bloomington 1991, s. 3, s. 5, s. 7–44, s. 169, s. 61.  
34 Hayden White, ”The Value of Narrativity in the Representation of Reality”, On Narrative, W.J.T. Mitchell, 
Chicago 1984, s. 1-23. 
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något om vad som inte får plats i gemenskapen.35  

    I Lotta Johanssons queerfeministiska och historiematerialistiska undersökning av tv-serien 

I Love Lucy spelar berättaren en betydelsefull roll. Den som berättar, konstaterar Johansson, 

kan ifrågasätta eller upprätthålla den övergripande ordningen.36 I Hylands hörna råder det 

ingen tvekan om vem som är berättaren: programvärden, Hyland själv. Det ligger i 

talkshowgenrens grundpremiss att det är värden som berättar.  

 

1.5.2. Den föreställda gemenskapen 
I Den föreställda gemenskapen: Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning 

anlägger Benedict Anderson ett konstruktivistiskt perspektiv på hur nationella gemenskaper 

skapas och upprätthålls. Han definierar nationen på följande vis:  

Den är en föreställd politisk gemenskap – och den föreställs som både i sig begränsad och 
suverän. Den är föreställd eftersom medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer att 
känna, träffa eller ens höra talas om mer än en minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i 
vars och ens medvetande bilden av deras gemenskap.37 

Anderson betonar dock särskilt att han med föreställd gemenskap inte avser något falskt eller 

fabricerat. Istället lägger han tyngdpunkten på det skapade, föreställda. Han menar vidare att 

de flesta gemenskaper, utom möjligen primitiva byar där kontakterna sker ansikte mot 

ansikte, känns igen på hur de föreställs.38 Precis som berättelser (enligt Whites postmoderna 

definition) är alltså även de flesta gemenskaper, något som hela tiden konstrueras och 

omdefinieras.  

   Etnologerna Billy Ehn, Jonas Frykman och Orvar Löfgren har Benedict Andersons tankar 

om föreställd nationell gemenskap när de i Försvenskningen av Sverige undersöker 

konstruktionen av det svenska. De undersöker inte bara hur en nationell, symbolisk identitet 

etableras, utan också hur en nationell (svensk) kultur skapas. Det handlar, menar de tre 

etnologerna, om ”kollektivt medvetande”. Med detta avses föreställningar som svenskar vid 

en viss given tidpunkt råkar dela. Bilder av det nationella förmedlas, menar Ehn, Frykman 

och Löfgren, inte minst genom nationella monopolinstitutioner som telefonnät, radio och tv. 

De olika medieformerna skapar nationella lyssnar- och tittargemenskaper. Under tv- och 

radiomediets framväxt har ”den svenska lördagskvällen” skapats; de svenska medierna är i 

hög grad organiserad på riksnivå. I dessa nationella, gemensamhetsskapande medieprojekt var 

                                                        
35 Cronqvist 2004, s. 46; Larsson, 2001, s. 398-401. 
36 Johansson 2010, s. 239. 
37 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen: Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning, 
Göteborg 1996, s. 21. 
38 Anderson 1996, s. 21. 
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Hyland en av de mest framträdande profilerna.39 

    I kapitlet ”Nationella ord och handlingar” i Försvenskningen av Sverige skriver Jonas 

Frykman bland annat om hur svenskheten har beskrivits i olika nationella berättelser. Det 

visar sig att det svenska över tid har beskrivits på en mängd olika sätt. Stereotyper som 

göticismens viking, nationalismens bonde och folkhemmets samhällsingenjör har alla ingått i 

de nationella berättelser som beskrivit det svenska. Men stereotyper som dessa är inte alltid, 

menar Frykman, enkelt urskiljbara, utan blandas på ett ibland förvirrande vis.40 Likväl är 

dessa stereotypa konstruktioner av det nationella är en relevant grund för min undersökning 

av hur svenskhet konstrueras. 

 

1.5.3. Genus  
Den genusteoretiska i grunden i denna uppsats är hämtad från tre forskare: Yvonne Hirdman, 

R. W. Connell och Judith Butler.  

    Jag har på ett mer övergripande plan tagit intryck av Yvonne Hirdmans vitt greppande essä 

”Genussystemet – reflexioner om kvinnors sociala underordning”. Enligt Hirdman är genus 

de föränderliga tankefigurerna ”manligt” och ”kvinnligt” symboliska kategorier som skapas 

genom olika former av göranden och ”ger upphov till/skapar föreställningar och sociala 

praktiker”.41  

    Hirdman menar vidare att kategorierna ”manligt” och ”kvinnligt” ingår i dynamiska 

strukturer. Hon kallar dessa strukturer genussystem. De är, menar Hirdman, 

ordningsstrukturer av kön, som är förutsättningen för ordningar av socialt, ekonomiskt och 

politiskt slag. Ordningen av genus är alltså av överordnad, generell art. Den manliga 

överordningen har två bärande logiker:  

1. Den ena logiken är just dikotomin, dvs. isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte 
blandas. 
2. Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är 
människor, därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga.    

Det är genom isärhållningen som det manliga legitimeras. Dess grunduttryck finns i 

arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om manligt och kvinnligt.42 

                                                        
39 Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Försvenskningen av Sverige, Stockholm 1993, s. 12‐14 & s. 
108‐115.  

40 Jonas Frykman, ”Nationella ord och handlingar”, i Ehn, Frykman & Löfgren 1993, s. 120‐159. 

41 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Christina Carlsson 
Wetterberg & Anna Jansdotter (red), Genushistoria: En historiografisk exposé, Lund 2009, s. 116.  
42 Hirdman 2009, s. 116-120. 
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    Hirdman talar också om genuskontrakt, ett slags operationalisering av 

genussystembegreppet. Det är alltså genussystem omsatt i konkret praktik. Genuskontrakten 

beskriver hur män och kvinnor ska vara i arbete, kärlek, språk och yttre form (till exempel 

klädsel och frisyr). Det är alltså genuskontrakten som reglerar förhållandena mellan könen.43  

    Genussystemen kan dock, menar Hirdman, omförhandlas av systemförändrande 

dynamiker. Dessa har sin grund i könens mänskliga likhet; eftersom män och kvinnor inte är 

arts- eller väsensfrämmande är systemförändrande dynamiker alltid möjliga. Dock betyder 

detta inte att den manliga normens primat enkelt låter sig ifrågasättas, det krävs någon form 

av påtaglig förändring. Det kan till exempel handla om utdragna krig, tider av fattigdom eller 

hastigt uppkommet överflöd. Hirdman tillägger dock att den manliga normens primat inte 

rubbas genom någon enkel, överblickbar mekanik.44  

    Från R. W. Connells Maskuliniteter har jag hämtat ett centralt begrepp: hegemonisk 

maskulinitet. Det är, menar Connell, den form av maskulinitet som är den allmänt 

accepterade: 

Kulturellt sett höjer sig vid en given tidpunkt en viss form av maskulinitet över andra 
former. Hegemonisk maskulinitet kan definieras som den konfiguration av genuspraktik 
som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet. På 
så sätt garanteras (eller förmodas göra det) mäns dominanta position och kvinnornas 
underordnande. 

Den hegemoniska maskuliniteten handlar alltså om genusrelationer som bygger på dominans 

och underordning – både mellan olika grupper av män och mellan män och kvinnor. I vår tids 

europeisk-amerikanska samhälle handlar det främst, enligt Connell, om heterosexuella mäns 

dominans över homosexuella män. Men även andra kategorier av män, främst sådana som på 

något vis kan kopplas till något feminint, kan hamna i underordnad ställning. Hegemonin är 

dock, menar Connell, en historiskt föränderlig relation – den kan när som helst utmanas.45 Till 

skillnad från Hirdmans tankegångar omfattar Connells alltså också olika former av 

maskuliniteter.  

    Judith Butlers Gender trouble är också viktig för denna uppsats. Butler uppfattar, i likhet 

med Hirdman och Connell, genus som något som inte är av naturen givet, utan skapat genom 

social konstruktion. Ord och handlingar och artikulerade och iscensatta begär skapar, menar 

Butler, illusionen av en inre, organiserande genuskärna; ”den ursprungliga identitet som 

genus formar sig efter är en imitation utan original”. Maskulint och feminint förhåller sig till 

vartannat i en skapad heterosexuell matris, en tvingande binär relation mellan storheterna 
                                                        
43 Hirdman 2009, s. 120-121. 
44 Hirdman 2009, s. 126-128. 
45 R.W. Connell, Maskuliniteter, Göteborg 2008, s. 115-119.  
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”manligt” och ”kvinnligt”. Heterosexualitet, och alltså inte enbart genus, är, enligt Butler, 

något som konstrueras socialt.46 

    Butler betraktar inte kroppen som något konstant, utan som ”en flytande gräns, en yta vars 

genomtränglighet regleras politiskt, en betydelsebildande praktik inom ett kulturellt fält av 

genushierarki och tvingande heterosexualitet”. Genus är, menar hon, en ”kroppslig stil”, som 

är ”både intentional och performativ”. Med performativ avses här ”ett dramatiskt och 

tillfälligt skapande av mening”.47  

    Flera av forskarna i antologin Modets metamorfoser: Den klädda kroppens identiteter och 

förvandlingar har använt sig av Butler som teoretisk utgångspunkt. Butlers begrepp 

performativitet spelar en avgörande roll för hur antologins forskare betraktar kläder och 

mode. De ser mode som ”ett kroppsligt iscensättande av diskurser om genus och sexualitet 

där plaggen inte kan förstås utanför kroppen”.48 Jag kommer i uppsatsens analysdel att 

återkomma till antologins texter om klädda kroppar. 

1.6. Metod 
För att strukturera mitt källmaterial har jag valt en filmvetenskaplig metod. Inspirerad av 

David Bordwell och Kristin Thompson och deras Film Art: An Introduction har jag listat de 

olika inslagen i Hollywood-Hörnan i en så kallad ”plot segmentation” (se bilaga 1). I en sådan 

delar man upp innehållet i en film (eller, som i mitt fall, ett tv-program) i större och mindre 

delar, som alla numreras och beskrivs mycket kortfattat. Genom en ”plot segmentation” kan 

man alltså lättare få syn på hur handlingen (berättelsen, narrationen) i det material man 

undersöker utvecklas.49 

    Som jag tidigare konstaterat är genretillhörigheten av central betydelse för mitt 

källmaterial. Eftersom Hollywood-Hörnan är en del av genren ”celebrity talk show” ingår en 

rad genretypiska inslag: inledande värdmonolog, samtal med studiopubliken, intervjuer med 

olika celebriteter och ett antal musiknummer. Det som strukturerar handlingen (berättelsen) i 

programmet är alltså främst gästernas närvaro; de gör entré, intervjuas, framträder på scenen 

för att sedan slutligen ta emot studiopublikens applåder och försvinna ut i kulisserna. Det blir 

ett flöde med en kronologisk grundstruktur; som tittare vet man i större delen av programmet 

                                                        
46 Judith Butler, ”Det performativa könet: Kroppsliga inskrivanden, performativa omstörtningar” (ur Gender 
trouble), Res Publica volym 35/36 1997, nr 1-2, s. 13-23. 
47 Butler 1997, s. 20. 
48 Lizette Gradén & Magdalena Petersson McIntyre, ”Inledning”, i Modets metamorfoser: Den klädda kroppens 
identiteter och förvandlingar, i Lizette Gradén & Magdalena Petersson McIntyre (red), Stockholm 2009, s. 16-
17. 
49 David Bordwell & Kristin Thompson, Film Art: An Introduction, New York 2008, s. 68-69. 
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att en ny gäst snart gör entré. 

    En gästintervju eller ett gästnummer (vanligen ett sångframträdande) motsvaras i min ”plot 

segmentation” alltså ungefär av det som är en scen i en vanlig långfilm. En scen i Hylands 

hörna kan också bestå av något annat än gästmedverkan; till exempel att Hyland samtalar 

med någon i publiken eller att Hyland framför sin inledande värdmonolog. 

Genretillhörigheten är alltså viktig för min metod eftersom genren är ett ramverk som 

strukturerar hela handlingen. 

    I den ”plot segmentation” av Hollywood-Hörnan, som finns bifogad i bilaga 1, har jag listat 

42 scener utspridda över fjorton större programblock. I analysdelen kommer jag för 

tydlighetens skull med jämna mellanrum att referera till min ”plot segmentation”. För att 

ytterligare åskådliggöra källmaterialet finns även en andra bilaga med 30 numrerade bilder 

(skärmdumpar) från Hollywood-Hörnan. När jag hänvisar till bilder i uppsatsen är det alltså 

alltid bilder från bilaga 2. 

    Ytterligare metodlogisk inspiration har jag hämtat från John Fiskes Television Culture. 

Liksom Fiske ser jag tv-program som ett slags text som går att läsa. Även i övrigt lutar jag 

mig mot en del av Fiskes begrepp och tankegångar. Han menar att hela mediet präglas av 

dominerande ideologier (begreppsligt nära starka berättelser) som uttrycks i en rad detaljer: 

närbilder, in- och utzoomningar, belysning, casting, sminkning, kostym, musik och skämt. 

Enligt Fiske är tv-mediet alltså starkt präglat av starka maktordningar med över- och 

underordnade. 50 Han betonar också intertextualitetens betydelse, alltså hur olika texter (i 

begreppets alla bemärkelser) samverkar. I televisionens kontext innebär detta att personer (i 

Fiskes exempel fiktiva, i min undersökning främst verkliga) definieras av mängder av andra 

sammanhang som de också har förekommit i – exempelvis fan-tidningar, krönikor i 

skvallertidningar och recensioner i dagspress.51 Jag vill också, när det gäller mitt källmaterial, 

lägga till sammanhang som långfilmer, vinylskivor och andra tv-program. Det förefaller 

rimligt att kändisskap byggs av just den sortens intertexter. I analysdelen kommer jag därför 

att med jämna mellanrum förklara i vilka intertextuella sammanhang de medverkande kan 

placeras i. 

 

1.6.1. Att hänvisa till ett tv-program  
Eftersom mitt källmaterial inte består av texter på papper utan av en digital fil med ljud och 

rörliga bilder krävs ett annat sätt att göra hänvisningar. I Bilaga 1 finns min ”plot 

                                                        
50 John Fiske, Television Culture, Oxon 2006, s. 6-11, s. 15 & s. 87. 
51 Fiske 2006, s. 8-9 & s. 108-127. 
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segmentation” där jag alltså för överskådlighetens skull har listat samtliga scener i 

Hollywood-Hörnan. Varje scen har fått ett nummer och en bokstav. Exempelvis kan man hitta 

Hylands inledande värdmonolog i scen 1b.  

    För att hänvisa till repliker, händelser eller annat relevant i källmaterialet har jag gått till 

väga på följande vis: först kommer programmets namn, därefter visningsdatum, sedan 

scenens nummer och bokstav och till sist exakt tidpunkt i programmet. Tidpunkten anges i 

följande ordning: timme, minut, sekund. Om det mer allmänt handlar om en medverkande 

person anger jag endast tidpunkt för när denne syns i bild första gången. Det bör också 

understrykas att det för tidsangivelser alltid är mediaspelarens (VLC:s) klocka jag använder 

mig av – och inte den klocka som visas i bildens överkant.  

 

1.7. Uppsatsens disposition 
Den återstående delen av uppsatsen är indelad i fyra huvudavsnitt: bakgrund, analys, 

avslutning och litteraturförteckning. Bakgrundsavsnittet är tvådelat: i den första delen går jag 

in på det svenska 70-talets tidsanda mer allmänt och i den andra delen beskriver jag Hylands 

hörna fram till 1971. I den därpå följande analysdelen (rubricerad ”Hollywood-Hörnan 

1971”), uppsatsens sidmässigt mest omfattande del, närmar jag mig källmaterialet successivt. 

Till att börja med kartlägger jag Hollywood-Hörnans grundläggande drag (medverkande 

gäster, studions utformning och Hylands berättarroll). Därefter analyserar jag konstruktionen 

av manligt och kvinnligt – först utifrån tilltal, presentationer och liknande verbala uttryck och 

sedan mer specifikt utifrån de klädda kropparnas uttryck. Analysen fortsätter sedan med ett 

block om nationell gemenskap, 70-talets tidsanda och Hyland som vacklande berättare. Den 

därpå följande avslutningen är tvådelad: först kommer sammanfattning och slutsatser av min 

undersökning av Hollywood-Hörnan och därefter följer en vidare, reflekterande diskussion 

om Hollywood-Hörnan i en större 70-talskontext. Till sist följer, i vanlig ordning, käll- och 

litteraturförteckningen. 
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2. BAKGRUND 
2.1. Tidsandan i Sverige kring 1970  
Den kulturhistoriskt inriktade antologin 1973: En träff med tidsandan skildrar specifikt året 

1973, men antologin säger också mycket om perioden kring 1970 i stort. Det är alltså den 

period då Hollywood-Hörnan sändes. Antologin torde således fungera som en lämplig 

kulturhistorisk bakgrund. För överblickbarhetens skull utgår jag ifrån tre för min 

undersökning relevanta teman: politiken, auktoriteter och könsroller. 

    Åren kring 1970 brukar ofta beskrivas som präglade av 68-vänstern, proggkulturen och 

Vietnam-rörelsen. Martin Wiklund nyanserar denna bild; en stor majoritet av svenskarna 

varken tillhörde den nya kvinnorörelsen eller röstade på kommunistiska småpartier. Under 70-

talet gick moderaterna däremot framåt i varje val. Det största icke-socialistiska partiet var 

dock centern. Likväl, menar Wiklund, präglades 70-talet av tankar om jämlikhet, social 

trygghet, decentralism, folklighet och pessimism.52 

    Kanske var auktoritetsrollernas förändring mer omfattande än partipolitikens. Marie 

Cronqvist, Sara Kärrholm och Lina Sturfelt skildrar tre tidsbilder av vacklande auktoriteter: 

den döende monarken Gustav VI Adolf, rånardramat på Norrmalmstorg 1973 samt Maj 

Sjöwalls och Per Wahlöös dekalogi ”Roman om ett brott”. Den gamle kungen beskrevs i 

kvällspressen som en vanlig svensk bland andra, sin upphöjdhet till trots inflätad i 

folkhemsväven. Han personifierade Sveriges utveckling till ett modernt och tryggt 

välfärdssamhälle. Rånardramat vid Norrmalmstorg var mer laddat. Här var det istället oklart 

vem som var god och vem som var ond – rånaren eller polisen. Kanske var det, menade den 

samtida pressen, samhället som bar den verkliga skulden? En liknande bild av skuld och 

auktoriteter kan skönjas i Sjöwall-Wahlöös romandekalogi, utgiven under åren 1965-1975. 

Även här läggs skulden på samhällssystemet.53 Generellt sett tycks alltså det tidiga 70-talet 

vara en tid då gamla auktoriteter var i gungning, även om kungens roll tycktes ohotad.      

    Könsrollerna var också i förändring under tidigt 70-tal. Erik Hedling skriver, med 

utgångspunkt i Ingmar Bergmans Scener ur ett äktenskap, om ett patriarkat i kris. Seriens 

manlige huvudperson Johan, en representant för den rationella borgerligheten, framstår som 

passé, medan hustrun Marianne verkar mer sympatisk. Karaktären Johan var mer eller mindre 

Bergmans alter ego i serien, som alltså därmed blev en offentlig självrannsakan. Scener ur ett 

                                                        
52 Martin Wiklund, ”1973 som prisma. 1970-talets tidsanda och dess innebörder”, i Marie Cronqvist, Lina 
Sturfelt och Martin Wiklund (red), 1973: En träff med tidsandan, Lund 2008, s. 161-174. 
53 Marie Cronqvist, Sara Kärrholm och Lina Sturfelt, ”Oro i lyckolandet. Mellan Sofiero och Norrmalmstorg”, i 
Cronqvist, Sturfelt & Wiklund (red), 1973: En träff med tidsandan, Lund 2008, s. 37-51. 
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äktenskap sågs av miljonpublik och fick goda recensioner i pressen.54 Mariah Larsson belyser 

70-talets könsroller från ett annat håll i sin text om kvinnorörelsen och porrfilmen. Paradoxalt 

nog, menar Larsson, hade kvinnorörelsen och porren delvis samma syfte: att utmana en 

viktoriansk och freudiansk syn på kvinnlig sexualitet. Kvinnorörelsens diskussion om porren 

ledde vidare till samtal om kvinnlighet, manlighet, heterosexualitet och homosexualitet.55  

    Essäerna i 1973: En träff med tidsandan tecknar alltså en tämligen mångfacetterad bild av 

en omvälvande brytningstid. Det tidiga 70-talet var, menar antologiförfattarna, en tid av 

förändrade köns- och auktoritetsroller. Antologin rymmer visserligen endast en handfull 

kulturhistoriska nedslag, men det är, menar jag, tillräckligt för att man åtminstone ska ana 

konturerna av tidsandan i det land där Hylands hörna var ett av de populäraste tv-

programmen.  

 

2.2. Hylands hörna fram till 1971 
Hylands hörna var ursprungligen ett radioprogram, som från och med den 3 oktober 1962 

blev ett tv-program. Programmets koncept hämtades från USA där talkshowen The Tonight 

Show med Jack Paar som värd gjort succé. Paar hade en enkel studio med två stolar och gäster 

som kom och gick. Samtalstonen i hans show var vardaglig och skämtsam. Hyland, som 1958 

skickats till USA för att lära sig amerikansk tv, inspirerades av Paars värdstil och 

grundkoncept, men överlät det ironiska vitsandet åt bifigurer som Gubben i lådan (Carl-

Gustaf Lindstedt). Typiska för just Hörnan var också värdinnorna, unga kvinnor som 

handplockats av Hyland och hans producent Allan Schulman. Värdinnorna blev, liksom en 

rad andra medverkande, ofta berömda över en natt.56 

    Efter några trevande sändningar i början utvecklades tv-versionen av Hylands hörna snart 

till ett mycket populärt program. Det var det program som i 60-talets Sverige lockade flest 

tittare. Enligt de interna pejlingar som gjordes för Sveriges Radios räkning hade programmet i 

genomsnitt tre miljoner tittare, men det fanns även toppar, som Röda Fjädern-Hörnan, som 

möjligen lockade (enligt Eric Arndts) så mycket som fem miljoner tittare.57 Även i början av 

70-talet var Hylands hörna ett mycket populärt program. Som jag inledningsvis konstaterade 

hamnade Hörnan på såväl fjärde som femte plats (båda programmen från 1970) på en lista 

                                                        
54 Erik Hedling, ”Konsten att inte sopa problemen under mattan: Ingmar Bergmans Scener ur ett äktenskap”, i 
Cronqvist, Sturfelt & Wiklund (red), 1973: En träff med tidsandan, Lund 2008, s 79-82. 
55 Mariah Larsson, ”Långt ner i 1973: Kvinnlig njutning enligt kvinnorörelsen och porrfilmen”, i Cronqvist, 
Sturfelt & Wiklund (red), 1973: En träff med tidsandan, Lund 2008, s. 88 och s. 98. 
56 Eric Arndts, Hylands Hörnor, Stockholm 1967, s. 9-39; Sjögren 1997, s. 242-243; Shattuc 2008, s. 166. 
57 Arndts 1967, s. 14. 
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(från 1989) över Sveriges tio mest sedda tv-program som visats sedan 1970.58     

   Som jag nämnde i mitt avsnitt om tidigare forskning inträffade annandag jul 1966 något 

som i grunden förändrade förutsättningarna för Hörnan: Per Oscarsson klädde av sig flera 

lager av kalsonger och höll en lång monolog om sex och rasfördomar. Redaktionen beslöt 

därefter att i fortsättningen undvika kontroversiella gäster. Gert Nilson hävdar i Sociodramer: 

Rånardramat och Hylands Hörna att Hörnan efter Oscarssons striptease blev alltmer formell. 

Mot slutet av 60-talet (och kanske i ännu högre grad i början av 70-talet) uppfattades 

programmet av den yngre generationen som stelt och trångsynt. Men Hylands hörna var alltså 

även kring 1970 ett av landets mest populära tv-program.59 

  

 

                                                        
58 Arndts 1967, s. 14; Sjögren 1997, s. 242; Nordmark 1999, s. 326. 
59 Sjögren 1997, s. 243-244; Nordmark 1999, s. 326; Nilson 1977, s. 82. 
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3. HOLLYWOOD-HÖRNAN 1971 
3.1. Hollywood-Hörnan: medverkande och koncept 

Hollywood-Hörnan är två timmar och tio minuter lång.60 Det framgår av programmet att det 

är inspelat i Hollywood.61   

    Förutom Hyland själv medverkar totalt fjorton gäster. Gästerna är (i den ordning de först 

dyker upp): Signe Hasso, Gunnar Larsson, Per Ola Lindberg, Jan Mikaelsson ”Mix”, Siw 

Malmkvist, Anne-Marie Bennström-Prescott, Bo Svensson, Michael Dees, Hillevi Rombin, 

Gustaf Unger, Bertil Unger, Sven Hugo Borg, Edgar Bergen och Anna Q Nilsson.62 De 

fjorton gästerna är mestadels olika sorters kändisar och således typiska medverkande i genren 

”celebrity talk show”.63 De har alla (utom möjligen Siw Malmkvist) anknytning till USA i 

allmänhet och/eller filmindustrin i Hollywood i synnerhet; Signe Hasso spelade bland annat in 

filmer som Uppdrag i Bretagne och Himlen kan vänta;64 Gunnar Larsson och Per Ola 

Lindberg är elitsimmare bosatta i Kalifornien;65 Jan Mikaelsson ”Mix” har vunnit OS-guld i 

gång och bor i Los Angeles;66 Anne-Marie Bennström-Prescott tycks vara en ganska okänd 

svenska bosatt i USA (Hyland presenterar henne som sin amerikanska privatsekreterare);67 Bo 

Svensson var/är bland annat känd som karaktären Big Swede i tv-serien Here Come the 

Brides;68 Michael Dees är sångare och musiker från Texas och har spelat in flera album;69 

Hillevi Rombin utsågs 1955 som första svenska till Miss Universum och arbetade därefter 

även som filmskådespelerska;70 tvillingarna Bertil och Gustaf Unger var kända som 

revyartister, skådespelare och producenter, verksamma i Hollywood;71 Sven Hugo Borg 

medverkade i en lång rad amerikanska filmer och tv-serier;72 Edgar Bergen var tillsammans 

                                                        
60 Hylands hörna, 16 januari 1971. 
61 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 1b, 00:03:00-00:07:10. 
62 Hylands hörna, 16 januari 1971, Signe Hasso 00:00:04, Gunnar Larsson 00:07:30, Per Ola Lindberg 00:09:06, 
Jan Mikaelsson ”Mix” 00:10:24, Siw Malmkvist 00:13:48, Anne-Marie Bennström-Prescott 00:22:35, Bo 
Svensson 00:31:38, Michael Dees 00:54:30, Hillevi Rombin 01:02:25, Gustaf Unger 01:10:13, Bertil Unger 
01:11:10, Sven Hugo Borg 01:18:50, Edgar Bergen 01:28:10, Anna Q Nilsson 01:36:14. 
63 Shattuc 2009, s. 166. 
64 Myggans Nöjeslexikon: Ett uppslagsverk om underhållning (band 8), red. Uno Myggan Ericson, Stockholm 
1991, s. 101-104. 
65 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 2b och 2c, 00:07:30-00:10:22. 
66 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 2c, 00:10:24-00:12:54. 
67 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 5a, 00:22:33. 
68 Myggans Nöjeslexikon: Ett uppslagsverk om underhållning (band 13), red. Uno Myggan Ericson, Stockholm 
1993, s. 228. 
69 http://www.imdb.com/name/nm0214416/ - 2011-05-19. 
70 http://www.imdb.com/name/nm0739153/ - 2011-05-19. 
71 Myggans Nöjeslexikon: Ett uppslagsverk om underhållning (band 14), red. Uno Myggan Ericson, Stockholm 
1993, s. 101. 
72 http://www.imdb.com/name/nm0096455/ - 2011-05-19. 
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med sina dockor (Charlie McCarthy och Mortimer Snerd) en välkänd buktalare och tv-profil73 

och Anna Q Nilsson var den första stora svenska Hollywoodstjärnan och medverkade i 

stumfilmer som Amerikas vackraste flicka (1907), Hollywoods drottning (1916) och Amerikas 

idealflicka (1917)74. Siw Malmkvist var 1971 en etablerad folkparkssångerska och hade också 

vunnit den svenska Melodifestivalen 1959, 1960 och 1961.75 Hon var mer än övriga 

medverkande direkt kopplad till Hyland; de inledde sitt samarbete 1959 då hon blev värdinna 

i tv-programmet Stora famnen. Detta samarbete fortsatte sedan i många år i Hylands hörna.76 

I Hollywood-Hörnan har hon flera roller; hon är studiovärdinna, sångerska och presentatör. 

    Utöver de kända gästerna intervjuar Hyland även en okänd, vanlig man i studiopubliken, 

den svenskamerikanske kräftodlaren Olle Hellström.77 Han fungerar som en ”inkluderad 

tittare”, ett typiskt inslag i genren ”celebrity talk show”.78 Hellström blir alltså under sin korta 

stund i Hylands rampljus nästan som en av programmets övriga berömdheter.   

    Särskilt viktig i Hylands hörna (och i genren ”celebrity talk show” över huvud taget) är 

självfallet värden, Hyland själv. 1971 var han en väletablerad och mycket välkänd medieprofil 

med stor erfarenhet från svensk dagspress, radio och tv. Framför allt var han känd som 

programledare i Hylands hörna, men också som lek- och programledare i diverse andra 

underhållningsprogram. Han hade dessutom som sportjournalist bevakat en rad större 

idrottsevenemang.79  

    De framträdande personerna i Hollywood-Hörnan – Hyland själv och hans gäster – bildar 

en komplex helhet; allt de tidigare har gjort i tv, på skiva, på idrottsarenaror och i andra 

offentliga sammanhang blir en del av den berättelse som Hollywood-Hörnan utgör. Allt som 

de medverkande är kända för samverkar alltså i en talkshowberättelse präglad av kändisskap, 

Hollywood-produktioner, idrottsframgångar, sångframträdanden, skönhetstävlingar och något 

så oansenligt och svenskt som kräftodling. De medverkandes betydelser i tv-program är, som 

John Fiske uttrycker det i Television Culture, till stora delar intertextuell.80 Hollywood-

Hörnan är som berättelse alltså byggd av intertextuella kopplingar till en mängd andra 

mediala sammanhang (filmer, tidningsartiklar, andra tv-program etc.).  

                                                        
73 Myggans Nöjeslexikon: Ett uppslagsverk om underhållning (band 2), red. Uno Myggan Ericson, Stockholm 
1989, s. 70. 
74 Myggans Nöjeslexikon: Ett uppslagsverk om underhållning (band 11), red. Uno Myggan Ericson, Stockholm 
1992, s. 195. 
75 Ericson 1992, s. 30-31. 
76 Siw Malmkvist & Carl Magnus Palm, Tunna skivor av mig, Stockholm 2010, s. 93-96.  
77 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 4a, 00:19:22-00:22:25. 
78 Shattuc 2008, s. 166. 
79 Sjögren 1997, s. 242-245; Arndts 1967, s. 9-22. 
80 Fiske 2006, s. 8-9 & s. 108-127. 
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    Tydlig är också programmets temporala koppling till genren ”celebrity talk show”. Hyland 

inleder med en minuter lång uppvärmningsmonolog, tar sedan ett kliv ut i publiken, gör där 

tre korta intervjuer (med ovan nämnda idrottsmän) och fortsätter därefter att ta emot sina 

celebra gäster i den vardagsrumsliknande studion.81 Upplägget påminner således mycket om 

upplägget i den amerikanska förlagan The Tonight Show.82 Man kan alltså konstatera att 

Hollywood-Hörnan struktureras temporalt av olika genrebundna inslag. Programmet är, i 

enlighet med Hayden Whites definition av berättelsebegreppet, en kronologisk berättelse med 

början, mitt och slut.83  

3.1.1. Studion i Hollywood-Hörnan, ett rum av nationell hierarki  

Gert Nilson beskriver i sin analys av det avsnitt av Hylands hörna som visades den 16 

december 1972 de funktioner som inspelningsstudions fonddekor, scen och möblemang har. I 

samtalshörnan (i programmet som Nilson analyserar) står Hylands bord och två stolar. 

Samtalshörnan är, menar Nilson, en yta för intimitet. Den halvelliptiska scenen med 

betongdekoren och de klart markerade regionerna för aktörer och publik står tillsammans med 

Hylands placering bakom skrivbordet för avstånd och hierarki.84 

    Nilson menar också att studions fonddekor har särskild betydelse. Han hävdar att dekorens 

skulpturala form är tydligt inspirerad av 40- och 50-talens måleri och skulptur, exempelvis 

skulptören Arne Jones. Nilson anser att Jones skulpturer är exempel på accepterad modern 

konst. Det är former som var nya på 40- och 50-talen och då inte var accepterade av den stora 

massan, men som på 70-talet blivit en del av den allmänna smaken. Enligt Nilson är 

fonddekorens uttryck ett sätt ”att föra tillbaka spelplatsen till 40- och 50-talets politiska 

omedvetenhet med dess accepterade klasskillnader”. Fonddekoren förmedlar således 

samstämmighet och harmoni.85   

    Nilson uppfattar hela studion som ett uttryck för ett svenskt samhälle där strukturen är fast 

och orörlig. Scenen med fonddekoren är, hävdar han, ”en lämplig samlingsplats för ett helt 

folk som lever i hierarki”. De som lättast rör sig där är också de som lättast rör sig i det 

svenska samhället: kändisarna. Hörnans uppdelning mellan deltagare (de kända gästerna) och 

åskådare (studiopubliken) stöder, menar Nilson, samhällets hierarki. Det rumsliga 

understryker programmets statusrelationer.86  

                                                        
81 Hylands hörna, 16 januari 1971. 
82 Shattuc 2008, s. 164-166.  
83 White 1984, s. 1-23. 
84 Nilson 1977, s. 59-60, s. 75. 
85 Nilson 1977, s. 77-79. 
86 Nilson 1977, s. 70 & s. 80-81. 
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    Hylands hörna från den 16 december 1972 spelades in i en studio i Stockholm87 medan 

Hollywood-Hörnan, som sagt, spelades in i Hollywood. Således är varken studion, möblerna 

eller dekoren är desamma. Likväl går det att dra en rad intressanta paralleller mellan 

stockholmsstudion och Hollywood-studion. I båda programmen – och, föreställer jag mig, i 

genren ”celebrity talk show” i stort – finns en tydlig rumslig och hierarkisk åtskillnad mellan 

värden, de kända gästerna och studiopubliken. Studiopubliken kan, som jag redan nämnt, 

visserligen stundtals bjudas in i samtalen, men är under huvuddelen av programtiden endast 

närvarande genom sina applåder och skratt. De är, precis som Nilson skriver, i en 

underordnad ställning som understryks rumsligt.   

    Någon skulptural fonddekor finns inte i Hollywood-Hörnan där studion istället har en 

annan, enklare utformning. I bakgrunden ser man en persikofärgad vägg med inslag av milt 

ljusgula stänk. Framför väggen står två ljusgula kulisser (med mjukt rundade hörn) med en 

öppning emellan. Genom denna cirka två meter breda öppning gör Hyland och hans gäster 

entré på scenen. Scenen består av en ganska liten golvyta täckt av ljusblå heltäckningsmatta 

försedd med ett mikrofonstativ. Till vänster om scenen (framför den högra kulissen) sitter den 

endast stundtals synliga orkestern (med flygel och trumset som de visuellt mest framträdande 

instrumenten). Till höger om scenen (framför den högra kulissen) finns en liten upphöjning 

där värdbordet, värdstolen och fem gäststolar står. Upphöjningen och värdbordet går i 

ljusgrönt med mörkbruna border. De fem gäststolarna är alla enkla och mörkbruna. Bild 2 (i 

bilaga 2, där uppsatsens samtliga bilder alltså finns) ger en bild av hur Hollywood-studion ser 

ut.  

    Studion i Hollywood-Hörnan rymmer alltså allt sådant som är typiskt genren ”celebrity talk 

show”, men någon Arne Jones-inspirerad, skulptural fonddekor finns inte. Jag uppfattar 

istället studions utformning som en enkel gestaltning av ett soligt Kalifornien; den ljusgula 

bakgrundsväggen och de två ljusgula kulisserna för tankarna till sol och sandstrand medan 

den ljusblå heltäckningsmattan till färgen påminner om vattnet i en swimmingpool. Det 

ljusgröna i värdskrivbordet för tankarna till någon form av växtlighet. Jag tror att avsikten är 

att studions utformning ska leda tittarens tankar mot något lättsamt, trevligt och somrigt – ett 

soligt Kalifornien i möblerad inomhusversion. Liksom fonddekoren i den Hörna som Nilson 

analyserat förmedlar Hollywood-studion med sina ljusa och milda färger samstämmighet och 

harmoni. Det finns inget som kan utmana eller uppröra.  

    Precis som i studion i Stockholm rymmer också Hollywood-studion en tydlig åtskillnad 

                                                        
87 Nilson 1977, s. 59. 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mellan Hyland, gästerna och studiopubliken. Programmets hierarki förstärks rumsligt: Hyland 

sitter vid sitt värdbord eller går runt bland mikrofonstativen på scenen, gästerna står på scenen 

eller sitter på stolarna bredvid värdbordet och publiken sitter utan att flytta sig (med 

kräftodlaren Olle Hellström som det enda, genrebundna undantaget) kvar på den sluttande 

läktaren. Det rumsliga och hierarkiska avståndet mellan Hyland, gästerna och den anonyma 

studiopubliken förstärks dessutom av belysningen: studiopubliken sitter i konstant halvdunkel 

medan scenen och dess aktörer är starkt belysta under hela programmet (de inledande 

sekunderna undantagna). Hollywood-studion kan alltså, precis som studion i Stockholm 1972, 

sägas vara en spegling av ett hierarkiskt (svenskt) samhälle; tydliga statusrelationer uttrycks 

rumsligt. 

 

3.1.2. ”Hela svenska folkets LENNART HYLAND” – Hyland som berättare 

Berättaren är, som Lotta Johansson säger i sin essä om tv-serien I Love Lucy, helt central för 

berättelsebegreppet. Den som fungerar som berättare har makt att ifrågasätta eller upprätthålla 

den rådande ordningen.88 Således är berättarrollen starkt kopplad till makt. Jag menar att 

genren ”celebrity talk show” har en särskilt tydlig berättare: värden. Genren präglas således 

av en tydlig maktroll: värden styr den berättelse som programmet utgör. Detta gäller, som jag 

nu ska visa, inte minst Hollywood-Hörnan. 

   I programmets inledning presenterar Signe Hasso högtidligt Hörnans värd med orden ”the 

one and only, Sveriges och hela svenska folkets LENNART HYLAND!” Sedan följer 

programmets muntra signaturmelodi ”Zero, zero” (spelad av studioorkestern) och Hyland 

kommer leende in på scenen bredvid Hasso samtidigt som studiopubliken applåderar. En 

ljuskägla från en strålkastare omger Hyland och Hasso.89 På så vis etableras Hylands 

berättarroll snabbt: han är den nationelle celebriteten som högtidligt introduceras av en av 

landets största filmstjärnor, Signe Hasso.  

    Hyland använder sig sedan av värdkonceptet från The Tonight Show: han börjar med en 

ganska kortfattad monolog (se bild 1) och intervjuar sedan några personer (de tre 

idrottsstjärnorna) som sitter i studiopubliken.90 På så vis har Hyland snabbt och genretypiskt 

åter etablerat sin värd- och berättarroll. Han visar att han är den välbekante programledaren 

som talar, presenterar gäster och ger andra ordet. Resten av det drygt två timmar långa 

programmet består huvudsakligen av inslag där Hyland presenterar och intervjuar gäster, som 

                                                        
88 Johansson 2010, s. 239-241. 
89 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 1a, 00:01:02-00:01:35. 
90 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 2 a-b, 00:02:16-00:07:13 & scen 2 c, 00:07:16-00:12:53. 
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sedan oftast gör någon form av sångframträdande. Entréer, intervjuer, framträdanden och 

gäster avlöser varandra. Det temporala flödet, alltså den genrebundna tidsordning som de 

olika inslagen är ordnade i, blir en del av berättelsens ordning. Genom att följa ett väntat 

kronologiskt mönster – inledningsmonolog, publikintervjuer, musikinslag, kändisintervjuer 

och avslutningsnummer – kan Hyland upprätthålla sin berättarmakt. Berättelsen är ordnad på 

ett sätt som tv-tittarna känner igen. Det är en kronologisk ordning av genrebundna 

upprepningar. 

    Olle Sjögren gör i Den goda underhållningen: Nöjesgenrer och artister i Sveriges radio 

och TV 1945-1995 en skämtsam liknelse när han kallar Hyland kung i Hylands hörna.91 

Liknelsen är träffande. Den säger något viktigt: värden i en talkshow påminner om en kung 

som håller hov. Visserligen rymmer inte Hollywood-Hörnan någon hovnarr i form av Carl-

Gustaf Lindstedt, men programmet har ändå karaktären av en bal på slottet där kungen tar 

emot berömda gäster. Precis som en riktig kung har Hyland också en egen tron: värdstolen 

(och värdbordet). Genom att sitta på sin ”tron” understryker han ytterligare sin roll som värd 

och berättare. Den som sitter på ”tronen” har makt att berätta. Omkring ”kungen” Hyland 

finns dessutom ”undersåtarna”, den applåderande studiopubliken, som skymtar förbi på en 

läktare som glimtvis syns i bild. Deras funktion är alltså att bekräfta värdens berättarroll. 

Detsamma gäller även till viss del programmets gäster (vilket jag strax ska gå närmare in på).  

    Hylands berättarroll skapas och återskapas alltså rumsligt, temporalt, verbalt, musikaliskt, 

ljusmässigt och intertextuellt. Således samverkar en mängd (huvudsakligen genrebundna) 

faktorer för att göra Hyland till en berättare med makt. 

 

3.2. ”Hejsan chefen!” – konstruktionen av manligt och kvinnligt i 

Hollywood-Hörnan 

I de följande delavsnitten ska jag analysera hur genus konstrueras i Hollywood-Hörnan. Jag 

kommer att utgå ifrån begrepp hämtade från Yvonne Hirdman, R. W. Connell och Judith 

Butler.   

 
3.2.1. ”Jag hade alltid velat bli faktiskt en flygvärdinna” – kvinnorna under Hyland 
I detta avsnitt ska jag undersöka hur Hyland i mötet med programmets fem kvinnliga gäster i 

ord och handling konstruerar det ”kvinnliga”. De kvinnliga gästerna är alltså: Signe Hasso, 

Siw Malmkvist, Anne-Marie Bennström-Prescott, Hillevi Rombin och Anna Q Nilsson. Jag 

                                                        
91 Sjögren 1997, s. 242. 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kommer särskilt att analysera hur Hyland presenterar, beskriver, tilltalar och samtalar med 

dessa gäster. Intressant är också sång-, dans- och lyrikinslag samt studiopublikens reaktioner.  

    Programmet inleds med att Signe Hasso ensam gör entré på scenen (se bild 2), sjunger ett 

Hollywood-intro och sedan högtidligt presenterar Hyland. Han kommer leende in på scenen 

och de pratar skämtsamt om vilket språk (engelska, svenska eller småländska) som ska 

användas i programmet. Samtidigt står de tätt intill vararandra. Innan Hasso lämnar scenen 

och försvinner ut i kulisserna ger hon Hyland en skämtsam lyckospark i baken. Därefter 

vänder sig Hyland mot studiopubliken och inleder sin värdmonolog.92  

    Programmets inledning med Hasso och Hyland är laddad av genusrelaterade 

maktordningar. Hon, den berömda skådespelerskan, får alltså äran att inleda hela programmet. 

Men när Hyland väl presenteras som ”Sveriges och hela svenska folkets LENNART 

HYLAND”93 och gör entré är det uppenbart att det är han som är den stora stjärnan. Hasso 

omfamnar honom underdånigt medan han självsäkert leende blickar ut mot den applåderande 

studiopubliken. Hennes presentation och mottagande (kroppsligt och verbalt) blir tillsammans 

med publikens reaktioner ett uttryck för en maktordning: Hasso är stor, men Hyland är ännu 

större. När hon väl har försvunnit ur bild kan han, nu ensam på scen (och i bild), inleda 

programmet med sin genretypiska värdmonolog. Hasso är visserligen, som Hyland uttrycker 

det, en ”underbar, förtjusande mänska”94 och någon som just har skänkt hollywoodsk 

stjärnglans åt programmet, men det råder ingen tvekan om vem som har berättarmakten: 

värden och mannen Hyland. 

    Drygt en och en halvtimme senare i programmet gör Signe Hasso åter entré. Hon tar denna 

gång plats bakom Hylands värdbord och sätter sig på värdstolen (eller möjligen på stolen 

bredvid, det är inte helt tydligt vilket). Efter någon minuts samtal ger hon sig dock 

småspringande ut i kulisserna för att hämta nästa gäst (Anna Q Nilsson). Därefter deltar 

Hasso livligt i Hylands samtal med Nilsson. Hyland visar foton från olika produktioner som 

Hasso och Nilsson gemensamt har medverkat i. Sedan sjunger Hasso, något motvilligt, 

”Liebe, Liebe, Liebe”. Medan hon sjunger får Hyland, stående på knä, visa den engelska 

texten på en pappersrulle (se bild 20). Hasso sjunger med stark röst och yviga, teatrala gester. 

När hon är färdig ger hon Hyland två kindpussar och tar honom i hand medan studiopubliken 

                                                        
92 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 1a-b, 00:00:03-00:01:50. 
93 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 1a, 00:01:13-00:01:17. 
94 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 1b, 00:02:31. 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applåderar intensivt. Efter sångnumret sätter hon sig åter bakom värdbordet och är uppenbart 

missnöjd med sin sånginsats.95 Men hon vill fortsätta med att läsa en dikt:  

[Hasso:] Jag hade tänkt få en allvarlig not här. Ska man göra det? 

[Hyland:] Jaa Signe… Du gör vad du vill…96 

Hasso blir irriterad över att det inte finns vatten på bordet. Hyland ställer snabbt fram ett glas 

åt henne och hon läser en dikt av Gabriella Mistral. Därefter ber hon (och Hyland) gitarristen 

Mike att sätta sig bakom värdskrivbordet för att spela till Hassos sång. Under tiden går 

Hyland ut i kulisserna, till synes villrådig. Hasso sjunger andäktigt Mistrals ”Nu vaggar mitt 

hav sina vågor…”. En stund senare kliver hon ännu en gång motvilligt suckande (”Jag, 

igen!?”) upp på scenen för att sjunga ”People”.97  

    Maktbalansen mellan Hasso och Hyland ser alltså annorlunda ut när hon kommer in i 

programmet andra gången. Hon utmanar hans berättarroll på flera sätt, såväl rumsligt som 

verbalt. Till att börja med sätter hon sig på (eller möjligen bredvid) ”tronen”, sedan pratar hon 

länge och uttrycker dessutom flera gånger irritation över att behöva uppträda. Hyland ger ett 

förvirrat intryck under stora delar av Hassos andra besök. Möjligen återtar han, en smula 

krampaktigt, sin makt över berättelsen när han får Siw Malmkvist att sjunga programmets 

avslutningsnummer, ”Yesterday I Heard the Rain” (”Igårkväll när regnet föll”).98 

    Hasso är visserligen en kvinna som utmanar en manlig programvärd, men jag tror att det 

mer än genus handlar om hollywoodsk stjärnglans; hon är den klassiska teatrala divan som 

klagar och är nyckfullt ovillig (se bild 22). Hon gör som hon vill för att hon är känd. 

    Malmkvists roll är på flera sätt annorlunda. Hon fungerar både som celeber, sjungande gäst 

och som studiovärdinna. Tre gånger i programmet gör hon entré: efter ungefär en kvart 

sjunger hon glatt dansande Charleston-låten ”California, here I come” (se bild 3), ytterligare 

en kvart senare återkommer hon som värdinna i sällskap med skådespelaren Bo Svensson och 

till sist, som en avslutning på hela programmet, sjunger hon alltså den melankoliska balladen 

”Yesterday I Heard the Rain” (”Igårkväll när regenet föll”).99 Malmkvists relation till Hyland 

präglas av en tydlig maktordning: det är han som dirigerar, förklarar och presenterar och hon 

som sjunger, dansar, ler och underdånigt utför olika sorters värdinnesysslor. Visserligen kallar 

                                                        
95 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 13 a-e, 01:34:47-01:53:31. 
96 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 13 f, 01:53:32-01:53:37. 
97 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 13 f-h, 01:53:37-02:06:54. 
98 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 14 a-b, 02:07:25-02:07:54. 
99 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 3 b, 00:13:57, scen 6 a, 00:31:57, scen 14 a, 02:07:41, scen 10 e, 
01:17:00. 
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Hyland henne sin ”specielle medarbetare”, men det blir ändå snabbt uppenbart att hon är i en 

underordnad position: 

[Hyland:] Siw… 
[Malmkvist:] Ja… 
[Hon skuttar fram till mikrofonstativet.] 
[Hyland:] Vi tänkte vi skulle presentera för er när vi var i Hollywood nånting som vi trodde 
skulle kunna bli nånting oerhört stort någon gång. Vi var därför tvungna att undersöka hur 
teaterlivet och nöjeslivet över huvud taget här gestaltar sig och vad kunde vi bättre göra än att 
säga till Siw att du är vår specielle medarbetare på det här området, nu ska du undersöka vad som 
finns och nu ska du komma och bjuda hit det som du tror kommer att kunna bli nånting riktigt, 
riktigt stort. Och så gav du dej ut, Siw… 
[Malmkvist:] Ja, visst, det var ju jättesvårt förstås. Jag är ju ingen sån där talangscout asså. Jag 
var uppe på ett kontor här där dom har med musik att göra och satt och lyssnade på ett band utav 
en ung kille och jag tyckte det lät jättebra och plötsligt så stegar den här killen in och… han är 
från Texas från Houston och han är en sån där coming man… Vad heter det på svenska hördu? 
[Malmkvist ler och gör en vinkande gest mot Hyland. Han och studiopubliken skattar utanför 
bild.] 
[Malmkvist:] Han är på kommande.  
[Hon ler och rör lekfullt joggande på armarna, som för att gestalta någon som är i rörelse framåt.]  
[Malmkvist:] Han sjunger jättefint i alla fall… Och får JAG då presentera: MICHAEL DEES! 
[Pianisten spelar ett muntert intro.] 
[Hyland:] Ja!  
[Michael Dees gör entré i sin gråblå kostym och nickar mot den applåderande studiopubliken. 
Sedan går han förbi Malmkvist och fram till Hyland och tar honom i hand. Hyland 
applåderar.]100   

Maktordningen synliggörs här på flera olika sätt. Det är uppenbart att ett ”vi”, som inkluderar 

Hyland och troligen producenten Allan Schulman (alltså två män i redaktionell maktposition), 

har utsett Malmkvist till ”vår specielle medarbetare på det här området”; det verkar inte som 

om hon själv har haft så mycket inflytande över sin roll. När hon sedan beskriver sin uppgift 

är det med självförminskande formuleringar som ”det var ju jättesvårt förstås”. Som för att 

ytterligare understryka ordningen skrattar Hyland och studiopubliken åt att hon får problem 

med att hålla isär svenskan och engelskan. Skrattet blir ett uttryck för makt. När Michael Dees 

sedan gör entré tycks han inte bry sig särskilt mycket om att Malmkvist har rekryterat honom 

till programmet, utan går direkt istället fram till Hyland och tar honom i hand (se bild 13). 

Hyland – mannen, programvärden och berättaren – är den självklara mittpunkten och 

Malmkvist den lika självklara, underdåniga bifiguren.  

    Hennes underordnade ställning åskådliggörs även vid andra tillfällen i programmet. Det 

kan ske hastigt förbiglidande och nästan omärkligt som när hon, likt en betjänt eller assistent, 

ställer fram en pall åt Bo Svensson (se bild 4 och bild 5): 

[Malmkvist springer likt ett busigt barn genom bild, bakom orkestern och hämtar en hög pall 
som hon ställer fram på scenen. Under tiden står Hyland vid mikrofonstativet i mitten av bilden 
och pratar.]  
[Hyland:] Va´ bra Siw… 

                                                        
100 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 7 a-b, 00:53:17-00:54:43. 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[Svensson bugar sig lätt, som för att tacka Malmkvist. Hon försvinner med raska språngsteg ut i 
kulisserna och ut ur bild. Svensson gör sig klar för att sjunga.]101 

Man kan tycka att det är en smula märkligt att någon som har vunnit flera Melodifestivaler 

och uppträtt i folkparkerna kan reduceras till en underdånig assistent som ställer fram pallar åt 

andra artister. Men det blir mer begripligt om man betraktar Malmkvists roll som en del av 

det genuskontrakt som kännetecknar programmet i stort. Hyland och hans producent Allan 

Schulman rekryterade en rad unga kvinnor som värdinnor till Hylands hörna. De skulle vara 

charmiga och attraktiva. I regel blev de genom Hyland berömda över en natt; Katarina Widell, 

Berith Anserud och Siw Malmkvist var alla programvärdinnor som blev kända i Hylands 

program.102   

    Jag uppfattar deras väg mot berömmelsen som exempel på tv-mediets Askunge-sagor: 

unga, okända kvinnor med enkel bakgrund fick komma till ”baler” på Hylands ”slott” och, 

som genom ett trollslag, förvandlas till berömda ”prinsessor”. Dessa Askunge-historier är 

delar av en större, stark berättelse som under lång tid upprepats i Hylands hörna och alltså är 

en del även av Hollywood-Hörnan. Denna starka Askunge-berättelse är laddad av genus; 

värdinnorna är unga kvinnor vars funktion är att vara söta och serva värden – i utbyte mot 

nationell berömmelse. När som helst kunde dock en värdinna bytas ut mot en ny – makten låg 

hos Hyland och hans producent Allan Schulman. Det är Connells begrepp hegemonisk 

maskulinitet och Hirdmans begrepp den manliga normens primat omsatt i konkret praktik. Jag 

uppfattar Askunge-berättelsen som en stark berättelse i Hollywood-Hörnan och i i Hylands 

hörna i stort. 

    Även i Hylands möte med ”privatsekreteraren” Anne-Marie Bennström-Prescott (ett inslag 

som sträcker sig över tre scener och nästan tio minuter103) finns maktordningar kopplade till 

genus. Inslaget präglas, mer än något inslag i programmet, av skratt och uppsluppen lek. 

Hyland och Bennström-Prescott leker en sekreterarlek: han är ”chef” och hon 

”privatsekreterare”, men arbetet avbryts hela tiden av olika gymnastiska kroppsövningar (se 

bild 6 och bild 7). Så här inleds samtalet: 

[Bennström-Prescott:] HEJSAN CHEFEN! 
[Hyland:] Tjen… Nämen asså så säger man väl… Ja, det kan man ju… 
[Hyland sätter sig. Han och Bennström-Prescott sitter mitt emot varandra på stolarna, med knäna 
nära varandra.] 
[Bennström-Prescott:] Hur säger man i Svedala? Hej chefen? 

                                                        
101 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 8 a, 00:58:50-00:59:01. 
102 Arndts 1967, s. 19-39. 
103 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 5 a-c, 00:22:32-00:31:56. 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[Hyland:] Jo jo, vi är hej chefen. 
[Bennström-Prescott:] Chefen ringde för en dictation…104 

Och så fortsätter det. Han låtsas diktera ett affärsbrev till Sandviken och hon låtsas skriva. 

Bennström-Prescott är upprymd, verkar en aning berusad och sluddrar ibland när hon pratar. 

Hon förklarar att männen i USA dör för snabbt av ”hjärtslag” och därmed är i behov av mer 

gymnastik.105 Dialogen fortsätter:   

[Bennström-Prescott:] Så medans chefen dikterar så ska vi göra lite gymnastik... 
[Hyland skrattar medan hon är i närbild. Sedan zoomar kameran snabbt ut och visar Hyland och 
Bennström-Prescott sittandes i helfigur, tätt mitt emot varandra. Hon särar på benen och för in 
hans knän mellan sina. De stretchar tillsammans. Han skrattar.] 
[Bennström-Prescott:] Det här är för benen nu alltså. 
[Hyland:] Ja…106 

De talar högljutt och uppspelt. Han dikterar, hon låtsas skriva samtidigt som hon ger honom 

nya gymnastikinstruktioner. Kameran zoomar in deras ben; hon pressar ihop hans knän 

mellan sina knän. Gymnastiken fortsätter sedan, till den skrattande studiopublikens 

förtjusning, ovanpå värdbordet.107 Medan de ligger där säger de:  

[Hyland:] Hur ska vi göra nu då?  
[Bennström-Prescott:] Nu fortsätter vi med brevet och så ligger du ner på magen. 
[Hyland lägger sig raklång, på mage, tvärs över skrivbordet.]  
[Bennström-Prescott:] Lite längre fram… 
[Hon står bakom honom och trycker honom framåt. Skratt hörs från studiopubliken.] 
[Bennström-Prescott:] Lite mera, lite mera!  
[Hon trycker Hyland framåt så att han hänger över skrivbordet med händerna mot golvet. Hon 
sätter sig sedan gränsle över hans lår och fortsätter högljutt att ge honom nya instruktioner. Nya 
skratt hörs från studiopubliken.]108 

Den skämtsamma leken där Hyland är dikterande ”chef” och Bennström-Prescott hans 

”privatsekreterare” sticker ut bland inslagen i programmet – gästen i fråga är varken musiker 

eller filmstjärna. Leken kan tyckas harmlös och ”bara” på skoj, men innehåller likväl laddade 

och komplexa maktroller. Dessutom är de sexuella undertonerna uppenbara.  

    Till en början spelar Hyland rollen som den bossiga chefen, men snart är det Bennström-

Prescott som (åtminstone skenbart) tar kommandot och ger honom instruktioner. Han gör som 

hon säger och lockar fram skratt från studiopubliken. Vem är det egentligen som behärskar 

situationen? Det tycks, i alla fall i ett par sekunder, oklart. Är det därför studiopubliken 

skrattar? Kanske. Sekreterarleken utvecklas till en laddad rollek som utmanar Hylands 

berättarroll, faktiskt på självaste värdbordet, en av de tydligaste rumsliga symbolerna för 

                                                        
104 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 5 a, 00:22:57-00:23:04. 
105 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 5 b, 00:23:16-00:23:35. 
106 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 5 b, 00:23:47-00:23:52. 
107 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 5 b, 00:23:52-00:25:24 
108 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 5 b, 00:25:25-00:25:39. 
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värdens berättande och makt. Är det plötsligt en kvinna, en okänd ”privatsekreterare”, som 

tagit över berättandet? Kanske, åtminstone för ett ögonblick. Men, som för att återställa 

ordningen, återtar Hyland uttryckligen, efter ett par minuters skrivbordsgymnastik, 

berättarmakten:  

[Hyland:] Okej, vi struntar i att skriva brev tycker jag, för vi ska tala om för folk vad det här är, 
dom börjar på att undra vad det är vi håller på med egentligen. Tror du inte det? 
[Bennström-Prescott:] Kan vi inte göra lite mera?  
[Hennes röst låter barnslig och lekfull.] 
[Hyland:] Jo… Jag ska hålla på länge här jag. [Hyland skrattar] 
[Bennström-Prescott:] Ja… 
[Hyland:] Anna-Maria… 
[Bennström-Prescott:] Bennström. 
[Hyland:] Bennström-Priscott… Prescott, sorry, som driver tesen att det här landets folk ska bli 
friskare och gladare och som utövar det i form av en massa gymnastik och underliga 
behandlingar på det här viset. [Skratt från studiopubliken.] Faktum var… Faktum är att det här 
var inte show, det här har hon inte gjort för chockens skull eller nåt sånt, utan det är för att hon 
tror på det här…109 

Hyland känner alltså ett behov av att definiera rollerna i programmet: det finns, tycks han 

mena, en tanke bakom gymnastikövningarna, de var ”inte show” eller ”gjort för chockens 

skull”. Hollywood-Hörnan är alltså inte, enligt dess värd/berättare, ett program med plats för 

sådant. Han avvärjer därmed ett (kvinnligt) hot mot den egna auktoriteten. Bennström-

Prescotts stund i rampljuset avslutas med att Hyland ber Malmkvist (den kanske tydligast 

underordnade av programmets kvinnliga medverkande) att välkomna Bo Svensson. Han 

återtar därmed sin av genren givna berättarroll. Ännu ett orosmoment (Bennström-Prescotts 

utmaning av Hylands berättarroll) har övervunnits och den hegemoniskt maskulint präglade 

berättelsen kan fortsätta.  

    Hollywood-Hörnans fjärde kvinnliga gäst, skönhetsdrottningen och skådespelerskan Hillevi 

Rombin (se bild 14 och 15), ger Hyland betydligt mindre besvär. Hennes roll är en tydlig del 

av berättelsens patriarkala maktordning. Rombin utsågs 1955 som första svenska till Miss 

Universum110 och i programmet framgår det också att hon är mor till sex barn.111 Således 

kombinerar Rombin de två kvinnoroller – det erotiserade objektet och husmodern – som Lotta 

Johansson menar är typiska för 50- och 60-talens television.112  

    Rombin för inledningsvis ett samtal med Hyland om kjolslängder och Hollywood-kärriär 

för att sedan sitta kvar när tvillingarna Unger gör entré.113 Hon avviker med sin långa 

klänning och sitt långa ljusa hår på ett slående sätt från sina manliga samtalspartners; hon är 

                                                        
109 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 5 c, 00:26:43-00:27:21. 
110 http://hillevirombin.com/ - 2011-05-19; http://plus.aftonbladet.se/nyheter/9901/08/frosve2.html - 2011-05-19. 
111 Hylands hörna, 16 januari 1971, 01:05:18. 
112 Johansson 2010, s. 228. 
113 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 9  a-10 d, 1001:02:33-01:18:50. 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ett tydligt exempel på den första av de två bärande logikerna (dikotomin, att manligt och 

kvinnligt inte bör blandas) i den manliga överordning som Hirdman beskriver. Hon är också 

en del av Butlers heteromatris där åtskillnaden mellan de konstruerade kategorierna manligt 

och kvinnligt är bärande. Jag uppfattar Rombins funktion i programmet som huvudsakligen 

dekorativ; hon är en skönhetsdrottning med hollywoodsk stjärnglans.  

    I samtalet med Hyland framställer hon sig själv som en ganska misslyckad skådespelerska 

som lever ett glamouröst Hollywood-liv:  

[Rombin:] Men nån western det kom jag ju inte med på inte... 
[Hyland:] Vad kom du med på då?  
[Rombin:] Ja… det var ett par filmer som jag gjorde med… bland annat Errol Flynn, som jag 
hade en… ett par ord i så att säga… 
[Studiopubliken skrattar.] 
[Hyland:] Kan du komma ihåg hur många ord det var? 
[Rombin:] Det är inte svårt. 
[Hyland:] Vad var det för ord då? 
[Rombin:] Jag hade alltid velat bli faktiskt en flygvärdinna. 
[Hyland:] Ja. 
[Rombin:] Och det lustiga var, jag var i Sydamerika på en sån här resa, jag reste ju rätt mycket 
då… 
[Hyland:] När du var anställd på Universal för tvåhundrafemtio dollar i veckan? 
[Rombin:] I veckan ja, just det. Då fick jag resa en hel del över Sydamerika och över 
Nordamerika. Besöka städer och teatrar överallt. Så i alla fall var jag där nere och hade tre 
veckor kvar och sen fick jag helt plötsligt ett meddelande att jag var tvungen att komma hem, det 
var väldigt viktigt. Ett telegram då, och måste genast hem. Så jag satte på ett plan och kom hem 
och sjutton timmar och så tog jag ut på studion där och dom talade om att jag skulle ha den här 
filmrollen då och jag fick då mina linjer och så vidare… 
[Hyland:] Mina linjer, det är mina repliker det alltså… 
[Rombin:] … och det var ”fasten your seatbelts”... [Hyland och Rombin skrattar. Skratt från 
studiopubliken hörs också.] … då fick jag då åka sjutton timmar för ”fasten your seatbelts”… So 
I… så att säga… Jag fick ju vara flygvärdinna för ett litet tag…114 

Det finns som synes också en underförstådd ordning i samtalet: Rombin är 

skönhetsdrottningen som fått ett kontrakt med Universal, men ändå knappt får några 

filmroller. Hon är ett erotiserat objekt som finner sig i sin roll som objekt. Hyland är genom 

sina frågor med och skapar bilden av henne som oansenlig skådespelerska. Bilden 

kompliceras dock av att hon samtidigt framstår som en välbetald Hollywood-celebritet; hon är 

alltså som erotiserat objekt i underordnad ställning samtidigt som hon också åtnjuter hög 

status som prisad skönhetsdrottning. Jag tänker mig att detta – objektifiering och stjärnstatus i 

kombination – är vanligt i Hylands hörna i stort. Det är, föreställer jag mig, en del av den 

hegemoniskt maskulina ordning (och heterosexuella matris) som upprepats i Hylands program 

i många år. 

    Anna Q Nilsson (se bild 18 och 19), den femte kvinnliga gästen i Hollywood-Hörnan, var 

precis som Rombin en celeber hollywoodsk skönhet, men är 1971 alltför gammal för att 
                                                        
114 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 9 a, 01:07:09-01:08:35. 
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tilldelas rollen som erotiserat objekt. Hon, som alltså i början av 1900-talet var en firad 

stumfilmsstjärna, presenteras som Signe Hassos gudmor och gör entré tämligen sent i 

programmet. Hyland ger henne en blågul blombukett och pratar med henne om hennes liv och 

karriär i Hollywood. Hon verkar genomgående något förvirrad. En stor del av Nilssons tid i 

programmet upptas av Hassos olika framträdanden. När Nilsson syns i bild är det ofta i 

helfigur tillsammans med Hyland, Hasso, Borg och Bergen,115 se till exempel bild 18. Att hon 

får en så pass undanskymd roll uppfattar jag som en del av den hegemoniskt maskulina 

ordningen – hon är inte erotiserat objekt och hennes stjärnstatus är 1971 alltför gammal för att 

vara riktigt giltig. 

    Så vad kan då säga allmänt om kvinnorna i programmet? Det mest slående är att de alla, 

åtminstone stundtals, inordnar sig i Hylands hegemoniskt maskulina (och starka) berättelse. 

De erotiserade objekten är en del av denna berättelse. Skönhetsdrottningen Rombin och 

möjligen också Malmkvist tilldelas roller som erotiserade objekt. Det är roller som, tänker jag 

mig, har upprepas gång på gång i otaliga tv-program och andra sammanhang och därför 

upplevs som givna, naturliga. Det är ett konkert exempel på hur Butler menar att könsroller 

skapas och upprätthålls; ”den ursprungliga identitet som genus formar sig efter är en imitation 

utan original”. Kvinnorollerna är Hollywood-Hörnan är alltså kopior av kopior, styrda av en 

tvingande heterosexuell matris. Den hegemoniskt maskulina ordningen i programmet 

förstärks ytterligare av två andra kvinnoroller: ”privatsekreteraren” (Bennström-Prescott) och 

den gamla kvinnan (Nilsson). De kontrasteras mot Hylands roll som berättare/värd och 

”chef”.  

    Men alldeles okomplicerad är alltså ändå inte programmets könsmaktsordning: flera gånger 

vacklar Hyland i sin (manliga) berättarroll. Det sker tydligast dels i leken med Bennström-

Prescott, och dels i mötet Hasso. ”Sekreterarleken” står för ett slags kaos som rubbar de 

invanda rollerna, medan Hasso genom sin stjärnglans vågar ifrågasätta Hylands berättarmakt, 

åtminstone för en stund. Men de kvinnliga gästerna är alltså annars en del av det rådande, 

manligt dominerade ordningen. Dock är det en ordning som i alla fall delvis tycks möjlig att 

rubba; Hyland får kämpa för att behålla sitt grepp om berättelsen. 

    Intressant är också hur programmets ordning formas av intertexter och genretillhörighet. 

Det faktum att Hylands hörna är en ”celebrity talk show” skapar ett ramverk som tycks 

förutsätta vissa roller: en nationellt välbekant manlig värd presenterar, intervjuar och 

definierar kvinnor i strukturellt underordnade positioner som värdinnor och erotiserade 

                                                        
115 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 13 a-j, 01:35:07-02:07:43. 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objekt. Det är, föreställer jag mig, en stark berättelse som har upprepats genom mängder av 

tidigare Hörnor och andra program i samma genre. Tv-publiken känner igen sig, rollerna 

känns trygga och bekanta.  

    Jag kommer längre fram i denna uppsats att återkomma till hur det kvinnliga (och manliga) 

konstrueras genom frisyrer och klädda kroppar. 

 

3.2.2. ”Fin kille, alla tiders kille” – den hegemoniska maskuliniteten i Hörnan 
I detta avsnitt ska jag undersöka hur Hyland i mötet med programmets övriga manliga 

medverkande i ord och handling konstruerar det maskulina. Förutom Hyland själv medverkar 

som bekant ett antal manliga gäster med Hollywood-anknytning: Bo Svensson, Michael Dees, 

Gustaf Unger, Bertil Unger, Sven Hugo Borg och Edgar Bergen. Hyland intervjuar också tre 

kända idrottsmän: Gunnar Larsson (se bild 21), Per Ola Lindberg och Jan Mikaelsson ”Mix”. 

Dessutom intervjuas en vanlig, okänd man, den svenskamerikanske kräftodlaren Olle 

Hellström (se bild 8 och 24). I programmet ingår även studioorkestern, som består av enbart 

manliga musiker (se bild 23, 25 och 26).  

    Tidigt i Hollywood-Hörnan, strax efter den inledande värdmonologen, kliver Hyland ut i 

studiopubliken och intervjuar simmarna Gunnar Larsson och Per Ola Lindberg samt gångaren 

Jan Mikaelsson ”Mix”.116 De tre idrottarna är sportsligt mycket välmeriterade: Larsson satte 

1970 världsrekord på 400 meter fritt och fick samma år Svenska Dagbladets guldmedalj117, 

Lindberg blev under EM 1962 stafetthjälte genom ”Undret i Leipzig”118 och Mikaelsson 

”Mix” tog två OS-guld (det första i London 1948 och det andra i Helsingfors 1952) samt satte 

fjorton Europa- och världsrekord119.  

    Först ut att intervjuas är Gunnar Larsson. Hyland presenterar honom som ”du store blonde 

kraftige viking” och ”1970 års bragdidrottsman i Sverige”. Det framgår snart att Larsson 

studerar och tränar i Long Beach.120 Hyland intervjuar honom sedan om livet i USA: 

[Hyland:] Blir det nån läsning av då? 
[Larsson:] O, ja. Från nio till tre på dagarna. 
[Hyland:] Och simning? 
[Larsson:] Jaa, sju till nio på morronen, tre till fem på eftermiddan. 
[Hyland:] Jaha, så du har inga som helst… Ingen tid för att förpassa dej emellan där och 
ingen tid att äta och ingenting utan det går i ett kör alltihopa? 
[Larsson:] Ja, i stort sett mellan sju och tre, eller mellan sju och fem på dan… 

                                                        
116 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 2 a-c, 00:07:23-00:12:56. 
117 Århundradets största… sportprofiler (band 2), red. Thomas Lindberg, Stockholm, 2000, s. 424. 
118 Lindberg 2000, s. 444. 
119 Lindberg 2000, s. 507. 
120 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 2 a, 00:07:23-00:08:08. 
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[Hyland:] Jaha och här får du bättre träning för att det är så mycket bättre klimat? 
[Larsson:] Just det. Bättre konkurrens på träningen också… 
[Hyland:] Det kanske inte är det minst viktiga! 
[Larsson:] Det är det viktigaste…121 

Intervjun kretsar alltså kring att Larsson är en ung och träningsvillig svensk simmare som 

befinner sig i Long Beach för klimatets, studiernas och konkurrensens skull. De idrottsliga 

idealen, som Larsson alltså är en framgångsrik representant för, är som bekant en del av en 

allmänt accepterad och hyllad manlighet. Intervjun präglas alltså av det som Connell kallar 

hegemonisk maskulinitet. Samtalet är en upprepning och bekräftelse av ett redan etablerat 

maskulint ideal: det är eftersträvansvärt att uppnå idrottsliga toppresultat. Dessa ideal kopplar 

Hyland till svenskhet (nordiskhet) genom att presentera Larsson med epitetet ”du store blonde 

kraftige viking”. Det hegemoniskt maskulina blir alltså etnifierat.  

    Intervjuerna med Lindberg och Mikaelsson ”Mix” följer ungefär samma mönster; det är 

främst samtal om idrottsliga bragder och rekord. Lindberg är något äldre än Larsson, men har 

fortfarande (när programmets spelas in) det svenska rekordet på hundra meter fritt. Han 

intervjuas tillsammans med Larsson. Hyland avslutar intervjun med att ge de båda simmarna 

varsitt exemplar av boken Svenskar.122 (Boken innehåller foton av vanliga svenskar i 

vardagliga miljöer och syftade till att bekosta uppförandet av ett kulturhus i USA.)123  

    Även Jan Mikaelsson ”Mix” presenteras som en osedvanligt framgångsrik idrottare: han 

har tagit två OS-guld och satt elva världsrekord. När Hyland berättar om hans meriter 

applåderar studiopubliken kraftfullt. Hyland ger även Mikaelsson ”Mix” ett exemplar av 

boken Svenskar.124 Han är, liksom Lindberg och Larsson, en idrottsman som framgångsrikt 

representerat Sverige i internationella idrottssammanhang. De tre intervjuerna präglas alltså 

av en idrottslig maskulin hegemoni som flera gånger kopplas till svenskhet.  

    Etnologen Billy Ehn beskriver i Försvenskningen av Sverige hur idrotten under 1900-talet 

getts en stark nationell laddning. De kroppsliga prestationerna nationaliseras och blir till 

symboler för Sverige. De svenska idrottsstjärnorna omtalas i media som ett slags moraliska 

föredömen; de beskrivs som ädlare, hederligare och mer renhjärtade än idrottare från andra 

länder. Det ljusa håret och den ljusa hyn associeras, menar Ehn, underförstått med ett ljusare 

sinnelag och med renare avsikter. Ehn hävdar också att ”det nationella böjningsmönstret har 

en klar förkärlek för det maskulina”, inte minst genom idrottsliga prestationer.125  

                                                        
121 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 2 a, 00:08:04-00:08:36. 
122 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 2 b, 00:09:00-00:10:03. 
123 Hyland & Nilson, 1994, s. 151. 
124 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 2 c, 00:10:05-00:12:56. 
125 Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Försvenskningen av Sverige, Stockholm 2005, s. 204-233 & s. 
269. 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    Idrotten är alltså en del av en nationell berättelse om svenskhet och hegemonisk 

maskulinitet. I Hollywood-Hörnan, där värden och berättaren ju är en gammal och mycket 

välkänd sportjournalist, skymtar alltså denna nationella idrottsberättelse fram. Berättelserna 

om svenska män som efter hård träning utvecklar sin fysik och utför fantastiska 

idrottsprestationer blir en av del av berättelsen i programmet.  

    Även skådespelaren Bo Svenssons medverkan i Hollywood-Hörnan präglas av hegemonisk 

maskulinitet. Svensson gör, tillsammans med Siw Malmkvist (här i sin värdinneroll), entré i 

programmet efter ungefär en halvtimme. På stolarna bredvid sitter, förutom Hyland, 

Malmkvist och Svensson själv, även Bennström-Prescott (vars ”sekreterarlek” nu är över). 

Samtalet kretsar inledningsvis kring Svenssons Hollywood-karriär och hans längd. Han 

framstår närmast som en svensk (eller nordisk) idealman: 

[Bennström-Prescott:] Fin kille, alla tiders kille… 
[Hyland:] Ja, det är det verkligen. 
[Bennström-Prescott:] Två meter! 
[Svenssons ansikte är i närbild. Han skrattar.] 
[Hyland:] Två meter. Och så hela det här grinet och hela det här vikinga… 
[Bennström-Prescott:] Helsvenskt. Potatisnäsa och allt… 
[Studiopubliken skrattar.] 
[Malmkvist:] Jag tycker han har boxarnäsa. 
[Svensson:] Ja, den har åkt dit du, flera gånger…126 

Svensson är alltså, enligt Hyland och övriga medverkande, en storvuxen, leende man med 

vikingautseende och boxarnäsa. Han beskrivs som synes också som ”helsvensk” och som en 

”alla tiders kille”. Svensson personifierar den nationellt färgade hegemoniska maskuliniteten: 

han är en svensk, blond och ståtlig man som dessutom har det svenskaste av alla svenska 

namn: Svensson. Han är, så att säga, svensk i kubik. Det visar sig snart att han också, liksom 

de tre idrottarna tidigare i programmet, har en del sportsliga meriter: 

[Svensson:] I judo så är jag tredje gradens svarta bälte. Och i karate så är det andra gradens 
svarta bälte. Och så sysslar jag med nåt annat som har lite mer med filosofi att göra och det 
heter aikido. 
[Hyland:] Ursäkta mig ett ögonblick bara, svarta bälte, jag vet inte om alla förstår vad det 
vill säja egentligen. 
[Svensson:] Okej… 
[Hyland:] Det betyder att man har vunnit… Ska vi jämföra det med nånting annat? Svensk 
mästare i brottning, näst intill? Stor Grabb i brottning? 
[Svensson:] Ehm… Man kan nog jämföra det med till exempel Indianapolis, eh… bil… 
billoppet. För att kunna vara med i Indianapolis så måste man tillhöra … Man måste kunna 
köra så och så fort till exempel, man måste vara så och så skicklig… Och det är likadant 
med detta, det är en grad som är given en människa som kallas för champion, en mästare… 
När… när nån professor tycker… 
[Hyland:] Ja, det är som Stor Grabb. Kommer du inte ihåg det? Stor Grabb blir man efter ett 
visst antal år i en viss idrott om man hade nått så många poäng… 
[Svensson:] Okej, ja, ja… 

                                                        
126 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 6 a, 00:31:37-00:33:09. 
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[Hyland:] Stor Grabb, det var bra gjort av dej, men du hade ju resurser att komma med 
förstås…127 

Hyland hjälper alltså Svensson att förklara sina maskulina meriter: han är skicklig i judo, 

karate och aikido. Snart förstår vi också att han har tjänstgjort i USA:s marinkår och dessutom 

har en karriär som racerförare bakom sig.128 Svensson är, kort uttryckt, ett maskulint 

praktexemplar.  

    Detta förstärks av att han under intervjun, en smula överraskande, plötsligt tänder en 

cigarrett och röker självsäkra bloss (se bild 9) medan han berättar om sin tid som racerförare i 

USA.129 Kim Salomon beskriver i En femtiotalsberättelse: Populärkulturens kalla krig i 

folkhemssverige hur cigarretten hade ett starkt symbolvärde i 50-talets Sverige. Den 

förknippades, menar Salomon, med manlig tjuskraft, USA, ungdom, modernitet, 

självförtroende, framgång, frihet och glamour.130 Det är nog så det är tänkt att Svensson ska 

uppfattas i Hollywood-Hörnan ett drygt årtionde senare. Svenssons cigarrettrökning blir 

således en del av programmets maskulint präglade ordning. 

    Svenssons stora nummer är dock inte rökningen, utan ett spektakulärt kraftprov: han ska slå 

av två plankor med ett karateslag (se bild 10 och 11). 

[Hyland:] Jag ska nu vara med om kvällens andra kraftprov. Jag har här två plankbitar. Jag 
garanterar att det är två planker. Absolut utan någon som helst preparation. Och det här har Bo 
lärt sig nånstans ute i världen, var lärde du dej? 
[Svensson:] I Japan. 
[Hyland:] I Japan. Och det är ganska otäckt, ganska ohyggligt. Vi har gjort det en gång förut idag 
och jag blev nästan rädd. Men jag ska hålla opp dom här med raka armar på det här viset. Och så 
får vi se… 
[Hyland håller upp brädorna mot Svensson. Kameran zoomar sakta in, men Hyland och 
Svensson syns fortfarande i nästan helfigur.] 
[Svensson:] Håll dom jävligt hårt. 
[Hyland:] Jag håller dom så hårt jag kan... 
[Studiopubliken skrattar.] 
[Svensson:] Okej. Håll armarna mycket stadigt. 
[Hyland:] Ja. 
[Svensson:] Och akta dina fingrar. 
[Hyland:] Akta mina fingrar, ja. 
[En dramatisk trumvirvel hörs från orkestern. Ny kameravinkel: Hylands överkropp i närbild. 
Hyland flackar med blicken och blinkar intensivt. Svensson tar sats och måttar sitt slag. 
Trumvirveln fortsätter. Med ett gällt tjut slår han till brädorna – som inte alls går sönder. Hyland 
tittar på brädorna.] 
[Hyland:] Akta… akta dina händer. 
[Svensson måttar ett nytt slag och slår mer kraftfullt den här gången. Samtidigt ryggar Hyland 
tillbaka. Brädan håller även denna gång.] 
[Svensson:] Du måste hålla den stenrakt. 
[Hyland:] Jag höll… höll den stenrakt. 

                                                        
127 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 6 a, 00:34:44-00:35:50. 
128 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 6a, 00:31:52-00:42:36. 
129 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 6 a, 00:40:17-00:49:18. 
130 Kim Salomon, En femtiotalsberättelse: Populärkulturens kalla krig i folkhemssverige, Stockholm 2007, s. 
138. 



  41 

[Studiopubliken skrattar.] 
[Svensson:] Nä, eh… Det… Det hela med det här är nämligen detta att, när man gör detta, ens 
koncentration ligger bakom, inte på framsidan av brädan, utan bakom. Om mannen som håller 
brädan flyttar sig bara en aning… 
[Hyland:] Och det gör jag kanske omedvetet. 
[Svensson:] … då träffar jag istället för att träffa bakom så träffar jag framför. 
[Studiopubliken skrattar igen.] 
[Hyland:] Då ska vi ta en annan! Ta en annan! 
[Hyland går raskt mot värdbordet. Han försvinner ur bild medan Svensson lägger upp en ny trave 
brädor, denna gång på skrivbordet.]131 

Svenssons tredje försök blir mer lyckat: med ett välriktat slag lyckas han slå sönder brädorna. 

Studiopubliken applåderar högljutt samtidigt som orkestern spelar en munter melodi.132 Men 

faktum kvarstår ändå: Svenssons karateuppvisning fick inte avsedd effekt. Det som var tänkt 

att bli en uppvisning i manlig kraftfullhet blir stället ett genant misslyckande. Både Hyland 

och Svensson är uppenbart besvärade; den hegemoniska maskulinitetens ordning är störd. 

Den blonde ”vikingen” Svensson är inte en ofelbar kraftkarl, utan en människa som kan begå 

misstag. Hyland tycks villrådig och försöker ta på sig en del av skulden för att kraftprovet 

misslyckats.  

    Såväl berättaren som berättelsen i programmet är alltså i gungning, de intensiva applåderna 

till trots. Att Svenssons misslyckande blir så laddat säger också något om hur viktig den 

hegemoniska maskuliniteten är i programmets ordning/berättelse.  

    Den maskulina hegemonin ser något annorlunda ut i Hylands samtal med programmets 

övriga manliga gäster, Michael Dees, Gustaf Unger, Bertil Unger, Sven Hugo Borg och Edgar 

Bergen. De är inte inriktade på kroppsliga kraftprov, utan kopplas istället tydligare till 

Hollywood och nöjesbranschen.133 De har således alla någon form av hollywoodsk stjärnglans 

och är i så måtto representanter för en framgångsrik hegemonisk (allmänt uppskattad och 

beundrad) maskulinitet.  

    Flera av de medverkande männen i programmet förhåller sig hegemoniskt till programmets 

kvinnor. Detta syns inte minst i gester och handlingar – som när Dees först ignorerar 

värdinnan/presentatören Malmkvist och går direkt fram till Hyland för att skaka hand med 

honom (se bild 13). Det blir ett tydligt uttryck för genuskontraktets maktordning: det är 

Hyland som är berättaren, Malmkvist är ”bara” värdinna. 

    Tvillingarna Gustaf och Bertil Unger var sångare, dansare, revyartister, skådespelare, 

producenter134 och, som Hyland säger, ”ett begrepp hemma på 40-talet i Sverige” och ”stora 

                                                        
131 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 6 b, 00:49:40-00:51:14. 
132 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 6b, 00:51:41-00:52:03. 
133 Hylands hörna, 16 januari 1971, Michael Dees 00:54:30, Gustaf Unger 01:10:13, Bertil Unger 01:11:10, 
Sven Hugo Borg 01:18 50, Edgar Bergen 01:28:10. 
134 Ericson 1993, s. 101. 
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internationella artister”135. I Hollywood-Hörnan delar de programtid med skönhetsdrottningen 

Hillevi Rombin. De är muntra och skämtsamma (se bild 16 och 17) och fyller ofta skrattande i 

varandras repliker. Dessutom skämtar de, efter en diskussion om sex på film, med Rombin:  

[Bertil Unger:] Hur många barn har du nu? 
[Bertil Unger skrattar.] 
[Gustaf Unger:] Det har vi redan talat om. 
[Rombin] Sex… 
[Hyland:] Nu? Som om det skulle ha ändrat sig sen i förrgår… 
[Bertil Unger:] Varenda gång man ser ’na har hon ju en till… 
[Hyland och Bertil Unger skrattar.]136 

Det kan kanske tyckas vara en obetydlig replikväxling, men den rymmer en maktording: 

Bertil Unger skrattar åt Rombin för att hon har många barn. Det är något mer än ”bara” ett 

skämt. Skämtaren är, som Lotta Johansson skriver i sin essä om tv-serien I Love Lucy, en 

person som har tolkningsföreträde. Skrattet, som ju ofta är en bekräftelse av skämt, är således 

också en makthandling. Johansson menar också skämtaren ofta är en man, medan kvinnor 

traditionellt inte skämtar. De är istället kvinnorna som männen skämtar om.137 Skämt och 

skratt är alltså i samtalet med Hillevi Rombin och kanske också i Hörnan i stort, en del av 

programmets hegemoniskt maskulina ordning. Att skämta och skratta är alltså ett sätt att visa 

makt. Hyland förstärker dessutom denna skrattens ordning genom att vända sig till 

studiopubliken. Dess skratt (och applåder) blir en del av maktordningen (och berättelsen). 

    Gästerna i Hollywood-Hörnan är alltså alla, på olika sätt, delar av en maktordning präglad 

av maskulin hegemoni. Även Hyland själv är, i egenskap av programmets värd/berättare, en 

viktig del – kanske den allra viktigaste – av denna ordning. Han är en person som presenterar, 

intervjuar, förklarar, leker, skämtar, skrattar och leder. Han är programledare, värd och 

berättare. Värden i en talkshow håller skämtsamma monologer, tar emot celebra gäster, 

intervjuar och skämtar. Genren i sig rymmer alltså, åtminstone så länge värden är en man, en 

maktordning präglad av maskulin hegemoni. I programmet tycks, som jag har visat, denna 

maskulina ordning kopplad till svenskhet och hollywoodsk stjärnglans. 

     Hylands maskulint hegemoniska berättarroll präglas även av intertexter. I januari 1971 har 

han en lång rad produktioner bakom sig, inte bara de Hörnor som visats sedan 1962, utan 

också en mängd andra program i radio och tv. Hylands roll definieras till stora delar av att 

han, som Gert Nilson formulerar det, är ”Sveriges mest kända människa” och ”idealtypen för 

den prydliga och intima KÄNDISEN”.138 Hans roll som programledare, sportjournalist, 

                                                        
135 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 10 a, 01:12:21-01:12:28. 
136 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 10 d, 01:16:17-01:16:28. 
137 Johansson 2010, s. 235. 
138 Nilson 1977, s. 71. 
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talkshowvärd, konferencier och reporter hade 1971 i diverse sammanhang upprepas och 

återupprepats otaliga gånger. Berättaren och berättelsen Hyland – den kände journalisten som 

under många år tagit emot kända och okända gäster i mängder av populära och nationellt 

sända tv- och radioprogram – är helt central för Hollywood-Hörnan och Hylands hörna i stort. 

Gestalten och konstruktionen Hyland flödar av otaliga kraftfulla intertexter och hegemoniskt 

maskulina ordningar. Det är omöjligt att tänka sig Hylands hörna utan denna gestalt och 

konstruktion. Berättelsen om mannen och kändisen Hyland är en av programmets mest 

påtagliga berättelser. Den har upprepats så många gånger att den förefaller alldeles självklar 

och naturlig. Berättelsen om Hyland är alltså en stark berättelse. 

    Den hegemoniska maskuliniteten (och den heterosexuella matrisen) uttrycks också, som jag 

alldeles strax ska visa, genom kläder och frisyrer. Jag kommer där också att gå in på 

studioorkesterns roll i programmet.  

 

3.2.3. Kostymer, klänningar, byxdräkter och en brun skinnjacka – klädda kroppars 

identiteter och förvandlingar 
Hollywood-Hörnan är full av män i kostym och kvinnor i klänningar och kjolar. Skiljelinjen 

mellan män och kvinnor är tydlig; det finns inga kvinnor i kostym och inga män i klänning. 

De könsbundna olikheterna i klädsel är således ett av uttrycken för det som Hirdman kallar 

isärhållandets tabu och Butler kallar den (tvingande) heterosexuella matrisen, alltså att 

manligt och kvinnligt inte får blandas.  

   I Hollywood-Hörnan har Hyland och alla de manliga gästerna, utom Bo Svensson, kostym 

med skjorta och slips. Svensson bär istället vit polotröja och brun skinnjacka (se bild 9 och 

10). De fyra orkestermedlemmarna, alla män, är också mer informellt klädda (se bild 23, 25 

och 26). De fem kvinnliga gästerna har mer skiftande klädsel: Hasso bär en vinröd, vid 

byxdress med lång rosa scarf runt halsen (se bild 20 och 22); Malmkvist har lång, vit kavaj 

och vinröda byxor (se bild 3 och 4); Bennström-Prescott har beige byxdress med ganska djup 

urringning (se bild 6 och 7); Rombin har en lång röd och mönstrad klänning (se bild 14); 

Nilsson bär ljusgul, knälång kjol och matchande gul kavaj med gul tröja under (se bild 18 och 

19).  

    Forskarna i antologin Modets metamorfoser: Den klädda kroppens identiteter och 

förvandlingar undersöker mode och kläder. Det är, anser forskare, av central betydelse hur 

den klädda kroppen förhåller sig till diskurser om genus och sexualitet.139  

                                                        
139 Gradén & Petersson McIntyre 2009, s. 16-17. 
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    Magnus Mörck skriver i essän ”En reva i kostymen: Maskulinitet, mode och makt” om 

kostymklädda män i affärsvärlden. Där fungerar kostymen som en homosocial, maskulint 

kodad yrkesdräkt som betonar och upprätthåller könsskillnader (isärhållandets tabu i 

Hirdmans terminologi och den heterosexuella matrisen i Butlers). Genom sin rena och 

klanderfria yta representerar kostymen affärslivets dygder, till exempel ärlighet och inre 

fläckfrihet. Kostymen bildar tillsammans med andra plagg och accessoarer – skjortan, slipsen, 

skorna, klockan och manschettknapparna – en genuskodad helhet. Genom att bära denna 

kombination av plagg och accessoarer visar affärsvärldens män att de har kontroll och besitter 

auktoritet. Kostymen är viktig för att skapa grupper och avskilja dem som avviker – framför 

allt kvinnor.140 

    Hollywood-Hörnan är förvisso inte ett företag eller en bolagsstämma, men det går ändå att 

dra flera paralleller mellan programmet och företagsvärlden. Hyland har en roll som påminner 

om företagsledarens – han är, som jag har visat, berättaren, den självklara mittpunkten. 

Dessutom intar han som bekant skämtsamt rollen som ”chef” i leken med Bennström-

Prescott.141 Det är en laddad lek som också uttrycks genom klädda kroppar – den manlige, 

kostymklädde ”chefen” och den kvinnliga, byxdressklädda ”sekreteraren”. De klädda 

kropparna understryker här alltså åtskillnaden mellan mankligt och kvinnligt. Det är klädda 

uttryck som för tankarna till företagsvärlden. 

    Precis som en kostymklädd företagschef talar med andra kostymklädda män, till exempel i 

en bolagsstyrelse, vänder sig Hyland kollegialt till andra kostymklädda män i Hollywood-

Hörnan. De utgör en homosocial, maskulin gemenskap, delvis definierad av klädsel. 

Skillnaderna mellan Hylands kostym och övriga medverkande mäns kostymer illustrerar 

möjligen skillnader i makt. Hylands kostym (se bild 1) är gråbrun och skjortan ljusgul, medan 

exempelvis simmarna Larsson och samt gångaren Mikaelsson ”Mix” bär mer strikta, mörka 

kostymer med vit skjorta.142 Jag uppfattar det som ett uttryck för att Hyland är mer van vid sin 

roll (den är skapad genom ett långt flöde av upprepningar), medan de andra känner ett större 

behov av att vara formellt representativa i klädseln. De tre idrottsmännen påminner om 

anställda som talar med en chef, som är självsäker nog för att inte behöva visa sin auktoritet 

genom en mörk kostym. Den lekfullt färgglada kostymen blir alltså här, menar jag, ett uttryck 

för och upprepning av Hylands berättarmakt. Han är den rolige programvärden som har 

                                                        
140 Magnus Mörck, ”En reva i kostymen: Maskulinitet, mode och makt”, i Gradén & Petersson McIntyre (red), 
Modets metamorfoser: Den klädda kroppens identiteter och förvandlingar, Stockholm 2009, s. 287-289 & s. 
295-296. 
141 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 5 a-c, 00:22:37-00:32:04. 
142 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 2 a-c, 00:07:16-00:12:54. 
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kommandot i showen (berättelsen); idrottsmännen är bara tillfälliga gäster i det hollywoodska 

finrummet. 

    I andra situationer får Hylands kostym en annan betydelse. Det gäller exempelvis i 

samtalen med Bertil och Gustaf Unger. De två bröderna är likadant klädda: blå kavaj, prickig 

kravatt, uppknäppt vit skjorta, ljusbeiga byxor och vita skor (se bild 30). En detalj skiljer dock 

tvillingarna åt: Bertil har monokel (se bild 17). Bröderna Unger är, liksom Hyland själv, 

självsäkra nog att undvika den mörka kostymen. Deras kostymer ser istället ut som 

sommarkostymer för avslappnade gentlemän. De ger båda i mina ögon ett aristokratiskt 

intryck, ett intryck som förstärks av kravatterna, de tunna tangorabatterna, den franskspråkiga 

sången och Bertils monokel. Dessutom visar båda samma självsäkra attityd mot både Hyland 

och Rombin. Brödernas aristokratiskt självsäkra klädval förstärker tillsammans med det de 

säger muntligen maktordningen i programmet. De är äldre män i lekfullt färgglada kostymer 

och med ett visst kändisskap. Deras medverkan i Hollywood-Hörnan förstärker och återskapar 

en stark berättelse om artistiska framgångar och manlig dominans.  

    Bo Svenssons klädsel utgör däremot ett brott mot den rådande ordningen. Han är, som jag 

tidigare konstaterat, den ende av de manliga gästerna som inte bär kostym. Istället har han 

brun skinnjacka, bruna byxor (möjligen jeans) och vit polotröja (se bild 9 och 10). Han har en 

betydligt mer informell klädsel än övriga manliga gäster och bryter därmed mot programmets 

klädkod, kanske för att han tillhör en annan, yngre generation än programmets andra gäster 

(han föddes 1941143).  

    Till de mer informellt klädda hör även orkestern – Jan Bokvist på flygel (som aldrig syns 

tydligt i bild), Mike på gitarr (se bild 26), Mel på bas (bild 23) och Curry på trummor (bild 

25). Två av orkestermedlemmarnas skjortor (Mels och Mikes) är mönstrade, medan 

trummisen Curry har jeansskjorta. Orkestern syns dock inte så ofta i bild, möjligen undantaget 

gitarristen Mike som spelar gitarr till Hassos sång i slutet av programmet.144 

    Både orkestern och Svensson knyter genom sin klädsel alltså an till 60-talets mode, som 

bland annat inspirerats av Bob Dylan, Mick Jagger och andra musiker. Intressant är också att 

modet under 60-talet blev mer generationsuppdelat. Klädskaparen Yves St. Laurent hävdade 

under denna period att ”kläder är en form av protest”.145 Bo Svensson och orkestern är alltså, i 

det tysta, en del av denna klädda protest. Intressant är också vilka män som bär kostym och 

vilka som inte gör det; den yngre generationens musiker och skådespelare (med Michael Dees 
                                                        
143 Myggans Nöjeslexikon: Ett uppslagsverk om underhållning (band 13), red. Uno Myggan Ericson, Stockholm 
1993, s. 228. 
144 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 13 g, 01:58:30-02:00:13 
145 Yvonne Connike, 60-talets mode, Malmö 1995, s. 5-6. 
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som undantag, se bild 12) avstår från kostymen medan idrottsmännen och kräftodlaren Olle 

Hellström (se bild 24) håller sig till traditionella, mörka kostymer. Hyland själv har alltså 

också mörk kostym, men en gul skjorta. Det finns en således tydlig skiljelinje mellan dem 

som har kostym och dem som inte har det.  

    Jag tänker mig alltså att kostymerna är delar av en stark berättelse om framgångsrika, nu 

(1971) äldre, män med makt. Denna berättelse har i Hollywood-Hörnan börjat vittra sönder 

efter påtryckningar från den yngre generationen. Den yngre generationen och dess (klädda) 

uppror utgör alltså en svag berättelse i programmet. Kostymen tycks åtminstone delvis 

kopplad till generationstillhörighet: de som inte har kostym (Svensson och medlemmarna i 

orkestern) är generellt sett yngre. Intressant är också att det är idrottsmännen som bär de 

mörka kostymerna; kanske kan man tolka det som att de tydligast bejakar och underkastar sig 

den äldre, kostymerade ordningen.   

    Självfallet kan inte männens kostymerade uttryck betraktas separat; de definieras även av 

sina kvinnliga motparter. Som jag redan har konstaterat har de fem kvinnliga gästerna 

tämligen olika klädsel; Hasso och Bennström-Prescott har byxdräkter, Malmkvist kavaj och 

byxor, Rombin lång klänning (”nästan maxi”) och Nilsson knälång kjol. De anknyter på olika 

sätt till tidens mode.  

    Modeskaparen Yves St. Laurent introducerade byxdräkten 1969. Byxdräkterna var en del 

av det sena 60-talets hippiemode, som hade tydliga unisex-inslag (även för män). Dock blev 

hippiemodet en del av ett mer konventionellt och allmänt accepterat mode. Därmed förlorade 

hippiemodet (och byxdräkten) sin politiska laddnig. 1969 var också året då maxi- och 

midilängderna slog igenom.146 Jag kan inte avgöra exakt hur moderiktiga damkläderna är i 

Hollywood-Hörnan, men konstaterar ändå att de i hög grad är en del av de trender som fanns 

kring 1970. 

    Programmets kvinnor kan inte sägas vara särskilt utmanande i klädseln; de håller sig till 

den rådande ordningen (isärhållandets tabu, den hegemoniska maskuliniteten och den 

heterosexuella matrisen). En byxdräkt hade kanske varit utmanande i Hylands hörna ett par år 

tidigare, men är det troligen inte 1971. Detsamma kan även sägas om Rombins ”nästan-

maxi”-klänning. Nilssons knälånga gula kjol är definitivt inte heller utmanande. Således är de 

fem kvinnorna i programmet (mer än de yngre männen) performativt alla en del av den äldre, 

manliga generationens (Hylands) hegemoni. Med sina kläder bekräftar de den rådande 

ordningen av genus. 

                                                        
146 Connikie 1995, s. 22-23 & s. 62. 
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   Man kan alltså i Hollywood-Hörnan se exempel på hur Butlers genusteori fungerar i konkret 

praktik. Kläderna i programmet är en del av den tvingande, heterosexuella matrisen. Hyland, 

hans gäster och andra medverkande är fångna i sina (klädda) roller, de av genus laddade 

kroppsliga stilarna. De medverkandes (klädda) kroppar är, med Butlers formulering, ”en 

betydelsebildande praktik inom ett kulturellt fält av genushierarki och tvingande 

heterosexualitet”. Att män har kostym och kvinnor kjolar (eller byxdressar) är alltså inte av 

naturen givet, utan snarare konstruktioner som upprepats ett otal gånger och därför framstår 

som självklara.147   

 

3.2.4. Blonda hårsvall, mörka sidbenor, buskiga polisonger, tangorabatter och en kal 

hjässa – hår som performativt görande 
Frisyrernas betydelse är, skriver Marie Nordberg i essän ”Som klippt och skapad för sin plats: 

Maktens män och frisyrmodet”, ett hittills ganska utforskat område. Nordberg menar att en 

persons frisyr ingår i ett nätverk av göranden som även består av kläder, accessoarer, yrken 

och sociala positioner. Hur folk väljer att ha sitt hår bidrar, menar Nordberg, till att skapa 

manligt, kvinnligt, yrkesroller och andra sociala positioner. Frisyrer ingår i en ständigt 

pågående och aldrig avslutad praktik. Det handlar om upprepade och därför normerande 

handlingar, alltså ett görande av genus. Frisyrer är således, menar Nordberg, ”en av de 

flerfaldiga handlingar där sociala ordningar och kategorier som kön, klass, ålder, nationalitet 

och etnicitet pågående görs, ges mening, iscensätts och blir till.”148  

    Precis som Magnus Mörck hämtar Nordberg sina exempel från affärsvärlden. Hon talar om 

den kortklippta, välansade ”säljarfrisyren”, en upprepad och flödande norm som i 

kombination med kostym och slätrakad haka ofta (åtminstone i affärsvärlden) associeras med 

förtroende, auktoritet, pålitlighet och stabilitet. ”Säljarfrisyr”, slätrakad haka och kostym är en 

kombination som har upprepats över lång tid, trots modets växlingar. Det är, hävdar 

Nordberg, en iscensättning av makt. Samtidigt förväntas även män i en mer underordnad 

ställning anamma samma estetiska uttryck. Att ha en mer vildvuxen frisyr uppfattas i dessa 

sammanhang som ett problem.149  

    Det går att dra paralleller mellan Hollywood-Hörnan och affärsvärlden även när det gäller 

frisyrerna. Särskilt slående är just kombinationen välansad ”säljarfrisyr”, slätrakat ansikte och 

                                                        
147 Butler 1997, s. 13-23. 
148 Marie Nordberg, ”Som klippt och skapad för sin plats: Maktens män och frisyrmodet”, i Gradén & Petersson 
McIntyre (red) Modets metamorfoser: Den klädda kroppens identiteter och förvandlingar, Stockholm 2009, s. 
210, s. 213 & s. 215.  
149 Nordberg 2009, s. 215-219.  
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mörk kostym med slips. Simmaren Lindberg, gångaren gångaren Mikaelsson ”Mix”, 

kräftodlaren Hellström, skådespelaren Borg, buktalaren Bergen och flera av männen i 

studiopubliken150 ser alla ut som de kostymerade, välrakade och kortklippta affärsmän som 

Nordberg beskriver. De fogar sig alltså in en förväntad frisyr- och kostymnorm och påminner 

således om affärsmän som underkastar sig sin chef. 

    Hyland själv är med sin kala hjässa och gråbruna kostym ett intressant specialfall. Han kan 

eftersom han är flintskallig inte ha någon välkammad ”säljarfrisyr”, även om han är kortklippt 

i nacken och på sidorna. Kanske kan man uppfatta det som att hans avsaknad av hår ger 

uttryck för såväl en viss ålder och en ofrånkomlig kontinuitet – så länge han inte låter håret i 

nacken växa kan han ju inte ha någon annan frisyr. Avsaknaden av hår på hjässan gör 

Hylands estetiska uttryck mer statiskt; han förblir frisyrmässigt densamme. Kostymen och 

flintskalligheten bildar en svårföränderlig helhet, som bidrar till att skapa Hylands roll som till 

synes tidlös auktoritet, celebritet och berättare. Flintskalligheten och kostymen blir en del av 

programmets svårföränderliga ordning. 

    Men den kraftfulla, maskulint hegemoniska ordning som upprätthålls av mörka kostymer, 

”säljarfrisyrer” och välrakade hakor utmanas, mer eller mindre, av en rad andra uttryck (den 

yngre generationens svaga berättelse). Simmaren Larsson utmanar endast försiktigt: han har 

lätt buskiga polisonger och något rufsig men inte alltför långhårig frisyr.151 Bröderna Unger 

kan möjligen sägas utmana det slätrakade säljaridealet med sina tunna, svarta mustascher (se 

Bertil Unger, bild 17), men jag tolkar snarare dessa som en del av ett äldre mode. Sångaren 

Dees har kostym (troligen manchestertyg), men också ganska långt hår och tydligt markerade 

polisonger (se bild 12). Även orkestermedlemmarna utmanar med sina frisyrer och kläder i 

varierande grad programmets prydliga ideal; både Mike och Mel är ganska långhåriga och har 

helskägg, medan Curry har lång, mörk mustasch. Ingen av musikerna bär kostym, de är alla 

informellt klädda (utom möjligen Jan Bokvist, som aldrig syns tydligt i bild).152 Kanske är det 

också talande att ingen av orkestermedlemmarna har några repliker i programmet; de utmanar 

endast tyst genom frisyrer och klädsel.    

    En tydligare utmanare är alltså Bo Svensson. Han har, som jag redan konstaterat, inte 

kostym utan polotröja och skinnjacka. Till hans uttryck kan även frisyren läggas; han är 

relativt långhårig och okammad (se bild 9). Hans hår ser ut ungefär som Mick Jaggers gjorde 

                                                        
150 Hylands hörna, 16 januari 1971; Per Ola Lindberg 00:09:10, John Mikaelsson ”Mix” 00:10:26, Olle 
Hellström 00:19:46, Sven Hugo Borg 01:19:19, Edgar Bergen 01:28:12 och studiopubliken 00:10:25 och 
00:14:00. 
151 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 2 a, 00:07:34. 
152 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 7 d, 00:58:25-00:58:51. 
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kring mitten av 60-talet.153 Dessutom har Svensson polisonger. Han representerar ju, som jag 

tidigare konstaterat, den nationellt präglade hegemoniska maskuliniteten, alltså en del av 

programmets dominerande ordning, men i klädsel och frisyr är han alltså utmanande. Hans 

frisyr är på sätt och vis en del av den yngre, upproriska generationens uttryck. 

    Medan männen i Hollywood-Hörnan alla, på ett eller annat sätt, förhåller sig till ett 

kortklippt, välkammat och slätrakat ideal, rör sig kvinnornas mer skiftande frisyrer inom 

andra estetiska ramar. Jag tänker mig att feminina frisyrer traditionellt definieras som det 

maskulinas motsats (den heterosexuella matrisen, Butlers terminologi). Enkelt uttryckt: 

kvinnor har långt hår därför att männen har kort (eller tvärtom). Det är alltså ungefär som med 

kostymerna; kvinnor kan, enligt de traditionella könsrollerna, inte bära ett så maskulint kodat 

plagg. Men precis som när det gäller byxdresserna har kvinnorna i Hollywood-Hörnan 

frisyrer som delvis tangerar det maskulinas ideal. Dock anser jag att det estetiska uttrycket är 

komplicerat och motsägelsefullt. 

    Hassos frisyr är visserligen ganska kort (se bild 20 och 22), men inte särskilt maskulin. Jag 

uppfattar varken hennes frisyr, kläder eller övriga estetiska uttryck som särskilt utmanande.  

    Malmkvist kombinerar sin långa, vita kavaj och sina vinröda byxor med en kort, frisyr med 

blonda slingor (se bild 3 och 4). Malmkvists hår är alltför långt och medvetet rufsigt för att 

påminna särskilt mycket om den manliga ”säljarfrisyren”. Malmkvists frisyr liknar snarare 

Hassos, men är något mer ungdomligt rufsig (Malmkvist föddes som jag tidigare konstaterat 

1936). Den kortklippta frisyren är i kombination med kavajen och byxorna en del av tidens 

unisexmode, och därmed möjligen alltså en subtil form av utmaning mot isärhållandets tabu, 

den maskulina hegemonin och den heterosexuella matrisen. Men de ljusa färgerna 

kontrasterar tydligt mot männens mörka kostymer; Malmkvist ger inte något anspråk på att 

tillhöra någon maskulin, homosocial gemenskap.  

    ”Privatsekreteraren” Bennström-Prescott har axellångt, blont hår (se bild 6). Hon påminner 

möjligen en del om skådespelerskan Farrah Fawcett som, enligt Jacqueline Herald, ”med sitt 

bländande leende och långa blonda hår” var urtypen för amerikansk sundhet under 70-alet.154 

Bennström-Prescott tycks, inte minst genom sitt hår, personifiera den amerikanska 

sekreterartypen, en blond kvinna som tar diktamen från sin manlige, kostymklädde chef. 

Frisyren (och inte minst hårfärgen) blir en del av programmets maktordning. Det blonda håret 

kopplas alltså till en tydligt underordnad kvinnoroll, sekreterarens.  

    Även Rombin har långt, ljust hår. Hennes hår når dock långt ner på ryggen (se bild 14 och 

                                                        
153 Connikie 1995, s. 6. 
154 Jacqueline Herald, 70-talets mode, Malmö 1996, s. 15. 
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15). Håret (och hårfärgen) kan även här, särskilt i kombination med den moderna, röda 

”nästan-maxi”-klänningen, kopplas till en specifik kvinnoroll: skönhetsdrottningens. Även 

denna roll är en del av isärhållandets tabu, den maskulina hegemonin och den heterosexuella 

matrisen. 

    Nilsson har betydligt kortare, grått och permanentat hår (se bild 19). Hennes frisyr i 

kombination med hennes klädsel och bakgrund inom stumfilmen gör henne huvudsakligen till 

en representant för det förflutna. Liksom de övriga kvinnorna i programmet är hon en del av 

ett genuskontrakt präglat av maskulin hegemoni.  

    Sammanfattningsvis hävdar jag alltså att frisyrer, som vid en första anblick kan tyckas vara 

en ovidkommande detalj att studera, i själva verket är en del av starkt laddade föreställningar 

om makt och kön. Frisyrer, anser jag mig nu ha visat, skapar, upprätthåller eller utmanar 

maktordningar. Man kan, med Marie Nordbergs formulering, hävda att många av de 

medverkande i Hollywood-Hörnan är som ”klippta och skapade för sina platser”.155 Precis 

som i hennes undersökning av affärsvärlden kan man i Hollywood-Hörnan se hur den ganska 

tidlösa maskulina ”säljarfrisyren” betydelsemässigt smälter samman med (oftast mörka) 

kostymer. Frisyr och kostym blir till en helhet. Några av de medverkande, till exempel Bo 

Svensson, utmanar dock den rådande ordningen (den äldre, manliga generationens hegemoni) 

genom att ha något längre hår (i kombination med skinnjacka istället för kostym). Jag noterar 

också att kvinnorna genom sina frisyrer inte avviker alltför mycket från sina könsroller. 

Frisyrerna ligger helt i linje med deras övriga uttryck. Med sina kläder och frisyrer bekräftar 

de den ordning som präglas av maskulin hegemoni, heterosexuell matris och isärhållandets 

tabu. 

    En annan aspekt, som jag redan har berört, är hårfärgens betydelse. Av de sexton personer 

som har repliker i programmet är sju blonda. De fem kvinnorna blonda (utom den gråhåriga 

Nilsson) är alla blonda. Om man betraktar ljust hår som uttryck för det svenska (eller 

nordiska) verkar detta, åtminstone i Hollywood-Hörnan, vara kopplat till kön. Att vara kvinna 

är här att vara blond. 

    Jag tänker mig att den blonda hårdfärgen är kopplad till kvinnornas roller som erotiserade 

objekt. De unga, blonda sexobjekten är alltså ett viktigt inslag i Hylands konstruktion av det 

svenska. Det erotiserat feminina understödjer den nationellt och hegemoniskt maskulint 

präglade berättelsen. 

 

                                                        
155 Nordberg 2009, s. 231. 
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3.3. Gemenskap, tidsanda och en vacklande berättare 

I detta delavsnitt kommer jag att angripa materialet från flera olika håll. Till att börja med 

utgår jag ifrån Benedict Andersons tankar om hur nationella gemenskaper konstrueras. 

Därefter sätter jag in Hollywood-Hörnan i den kontext som utgörs av det tidiga 70-talets 

tidsanda. Avslutningsvis tittar jag på hur Hyland vacklar i sin roll som berättare.  

 

3.3.1. ”Hur är det med kräftorna?” – föreställningen om det svenska 

Konstruktionen av svenskhet är en viktig del av Hollywood-Hörnan. Hylands berättarroll 

knyts tidigt i programmet till det svenska (han är ju, som Hasso uttrycker det i sin 

presentation, ”the one and only, Sveriges och hela svenska folkets LENNART HYLAND”). 

Det finns också, som jag redan visat, en tydlig koppling mellan det nationella och den 

maskulina hegemonin. Jag menar, i likhet med etnologen Billy Ehn, ”att det nationella 

böjningsmönstret har en klar förkärlek för det maskulina”. Detta märks, som jag har 

konstaterat, bland annat i Hylands intervjuer med de tre hegemoniskt maskulina 

idrottsmännen och i intervjun med ”vikingen” och skådespelaren Bo Svensson. Dessutom 

finns det, som jag också har visat, en koppling mellan hårfärg, svenskhet och kvinnor som 

erotiserade objekt (skönhetsdrottningen Hillevi Rombin är det tydligaste exemplet på detta).  

    Men det svenska (och svenskamerikanska) är också närvarande i Hollywood-Hörnan på en 

rad andra sätt. Urvalet av gäster har ett tydligt tema: svenskamerikanska celebriteter. 

Programmet rymmer sju Hollywood-celebriteter med svensk anknytning: Signe Hasso, Bo 

Svensson, Hillevi Rombin, Gustaf Unger, Bertil Unger, Sven Hugo Borg, Edgar Bergen och 

Anna Q Nilsson. Deras svenska anknytning tydliggörs inte minst i hur Hyland (ibland 

tillsammans med övriga medverkande) presenterar och beskriver dem. Han återkommer ofta 

och gärna till sina gästers svenska anknytning (direkt eller indirekt).  

    Svensson beskrivs som en ”helsvensk” som kommer från Majorna i Göteborg; Rombin är 

den blonda svenskan som blivit Miss Universum och fått roller i Hollywood; tvillingarna 

Bertil och Gustaf Unger var ”ett begrepp hemma på 40-talet i Sverige”; Sven Hugo Borg 

arbetade som tolk åt Greta Garbo, har med sig hennes sminklåda och sjunger ”en gammal 

sång från gamla Sverige”; buktalaren Edgar Bergen föddes i Chicago av svenska föräldrar 

(”mor och var från Hässleholm”); Anna Q Nilsson talar skånska (påpekar Hyland), får en 

bukett blågula ”svenska blommor” och har kvar sin familj i Skåne; Signe Hasso är den blonda 

stockholmskan med mängder av Hollywood-roller bakom sig.156 Genom dessa sju 
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svenskamerikanska celebriteter knyts det svenska till en hollywoodsk framgångsberättelse; 

Hyland skapar en berättelse där svenskar kan bli stora filmstjärnor eller skönhetsdrottningar.  

    En annan intressant aspekt är de svenskamerikanska celebriteternas ålder; merparten av 

dem är 50 år eller mer. De representerar således en äldre form av svenskhet, vilket bland 

annat märks i Sven Hugo Borgs känslosamma sång: 

[Borg:] Det gamla Klippan stiger fram i mitt minnes ljus med sina trädgårdstäpper och 
korsvinkelshus och blommande kastanjer stod bakom varje plank och en lokal så låg hon 
smal, det var den tidens bank. Så var det då. Nu är min köping blott stenkaserners trista 
rad… Ja var idyll skall rivas ner. Mitt gamla Klippan finns ej mer…157 

Kontrasten mot den betydligt yngre Bo Svenssons dramatiska berättelse är tydlig; Svensson är 

inriktad på maskulina kraftprov, medan Borg snarare är melankoliskt tillbakablickande. Det är 

en bild av ett förlorat, förgånget Sverige (Klippan) som framträder i Borgs sång.  

    Det är svårt att säkert säga vilka som framträder tydligast i programmet – Svensson och 

hans (misslyckade) kraftprov eller de äldre svenskamerikanska Hollywood-celebriteterna – 

men man kan åtminstone konstatera att de äldre gästerna är i majoritet. Hyland låter deras 

nostalgiskt melankoliska berättelser bli en betydande del av programmet. De äldres berättelser 

bildar tillsammans en stark berättelse om det gamla Sverige och en framgångsrik, äldre 

generation. Jag tycker mig här se en av orsakerna till att Hylands hörna av den yngre 

generationen främst betraktades som ett program för äldre; den yngre generationens berättelse 

är i programmet alltför svag. 

    Det är inte bara genom idrottsstjärnor och filmstjärnor som Hyland i Hollywood-Hörnan 

skapar bilder av svenskhet – flera andra medverkande är också betydelsefulla för 

programmets berättelse om Sverige och det svenska. Siw Malmkvist sjunger visserligen mest 

på engelska (”California Here I Come” och ”Yesterday I Heard the Rain”), men har en tydlig 

koppling till Sverige och det nationella genom sina skivor (på svenska), folkparksturnéer och 

segrar i svenska Melodifestivalen. Malmkvists medverkan i Hollywood-Hörnan får också en 

speciell betydelse då hon genom avslutningssången ”Yesterday I Heard the Rain” (eller 

översättningen ”Igårkväll när regnet föll” som hon också sjunger några strofer ur); hon, som 

är en representant för breda svenska kulturuttryck (ett slags folkparkssvenskhet), får alltså 

sista ordet (på svenska och engelska). 

    En annan aspekt av svenskheten i programmet har jag tidigare berört: många, inte minst 

kvinnorna, är blonda. Det kan tyckas vara en obetydlig detalj, men blir en betydande del av 

hur den nationella ordningen av genus skapas. Det ljusa håret blir en del av en performativ 
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helhet, som genom otaliga upprepningar i diverse sammanhang, till exempel extremt populära 

tv-program som Hylands hörna, är en del av maktordningen. I Hollywood-Hörnan finns inte 

några svarta (och knappt ens mörkhåriga) människor. Den blonda och ljushyade svenskheten 

är en del av programmets ordning. Den nationella ordningen i programmet formas således 

också av sådant som den inte rymmer – till exempel svarta människor.  

    Även studiopubliken (se bild 28) – som enligt Jane Shattucs genrebeskrivning representerar 

allmänheten – har en tydlig koppling till det svenska (och svenskamerikanska). Hyland 

förklarar tidigt i programmet att ”vi ska blanda amerikanskt och svenskt” och ”publiken är 

svenskamerikansk men publiken där hemma är svensk”.158 Hollywood-Hörnan blir alltså 

(liksom Hylands hörna i stort) ett tydligt exempel på det gemensamma kulturella rum som 

beskrevs i det tidiga public service-idealet; det var ett rum där alla (svenskar) kunde mötas 

över klassgränserna.159 Detta får konkret, genrebunden innebörd när Hyland pratar med folk i 

studiopubliken; även till synes oansenliga personer bjuds in i samtalet och blir en del av den 

offentliga, nationella gemenskapen. 

    I Hollywood-Hörnan får allmänheten representeras av en svenskamerikansk man i grå 

kostym, Olle Hellström, som får äran att kliva fram ur studiopublikens mörker och prata några 

minuter i rampljuset med Hyland (se bild 8 och 24). Det står genast klart vad som gör just 

Hellström intressant: han odlar kräftor. Samtalet kretsar kring skillnaden mellan svenska och 

amerikanska kräftor; det visar sig att kräftorna som Hellström odlar i sina uppvärmda tankar 

växer mycket snabbare än kräftorna i Sverige. Han har med sig en levande kräfta upp på 

scenen. Hyland håller i den och konstaterar förtjust att ”den har alltså blivit lovlig på ett år”. 

Hellström försäkrar sedan att de smakar gott. Hyland skrattar och studiopubliken applåderar. 

Hellströms stund i rampljuset är över.160  

    Inslaget är en del av programmets berättelse om svenskt (och amerikanskt). Hellström är 

alltså en svenskamerikan som sysslar med något som ju ofta förknippas med svensk sommar: 

kräftor. Det är en del av en idylliskt ofarlig Sverige-bild med amerikansk touch.  

    Kräftodlare Hellström knyts också till den nationella genusordningen. Han, den ende 

okände i Hollywood-Hörnan som får kliva fram ur publiken och prata med Hyland, är en 

företagsam och välkammad man i kostym. Han påminner alltså stilmässigt om de tre 

idrottsmännen som intervjuas i programinledningen. Hellström, enligt genrekonceptet folkets 

representant, blir således en del av programmets nationellt färgade maskulina hegemoni och 
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159 Edin 2000, s. 212-214. 
160 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 4 a, 00:19:20-00:22:19. 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den homosociala kostymgemenskapen. Att vara svensk är att vara en välkammad man i grå 

kostym.  

    Konstruktionen av svenskhet i Hollywood-Hörnan vilar självfallet också på en intertextuell 

grund; dels har Hyland medverkat i en lång rad produktioner med nationell spridning (statlig, 

svensk monopoltelevision), och dels har hans gäster och andra medverkande också varit med i 

otaliga artiklar, program och andra sammanhang som på olika sätt, direkt och indirekt, 

beskrivit Sverige och det svenska. Det är, tror jag, typiskt för hela genren ”celebrity talk 

show”; den är till sin natur en del av det nationella projektet. Celebriteter med någon form av 

gemensam nationell berömmelse bjuds in för att samtala med en karismatisk värd, ofta en 

man i kostym. I studion finns också, som i Hollywood-Hörnan och andra Hörnor, 

studiopubliken, som medverkar till att skapa ett kulturellt, nationellt rum.  

    Den föreställda gemenskap, för att nu återkoppla till Benedict Andersons begrepp161, som 

kommer till uttryck i Hollywood-Hörnan är alltså en ordning av hegemonisk (och nationellt 

färgad) maskulinitet, den äldre generationens nostalgiska tillbakablickande, ljus hy, blonda 

hårsvall och hollywoodska framgångsberättelser. Jag hävdar att en talkshow med nationell 

spridning till sin natur är en nationell berättelse som förmedlar nationella ordningar. 

Hollywood-Hörnan är ett exempel på detta. 

 

3.3.2. ”Det här fantastiska showlandet Amerika” – konstruktionen av det amerikanska 

I En femtiotalsberättelse: Populärkulturens kalla krig i folkhemssverige skriver Kim Salomon 

bland annat om hur man i 50-talets Sverige upplevde USA. Det är ingen entydig bild som 

framträder, även om det positiva dominerar. USA förknippades ofta med positivt 

värdeladdade ord som frihet, glädje, demokrati, glamour och framgång. Bilden av det stora 

landet i väster var dessutom tydligt kopplad till modernitet och konsumtion; under 

efterkrigsåren spelade amerikanska filmer, bilar, kläder, cigarretter och andra 

konsumtionsvaror stor roll i Sverige. Det amerikanska blev en del av den framväxande 

svenska moderniteten. Men bilden av USA rymde även mörka skuggor. Kritik riktades mot 

vad man upplevde som överdriven individualism och masskonsumtion. Amerikansk kultur 

uppfattades också som själlös och ytlig.162 

    Hollywood beskrevs, menar Salomon, ofta som ett USA i miniatyr. Filmstaden stod för 

både hot och lockelse; 50-talets Hollywood var i svensk populärkultur en plats för stjärnor, 
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Anderson 1996, s. 21. 
162 Salomon 2007, s. 119-154. 
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skandaler och tragedier. Här fick det förljugna, fabricerade, ytliga, dekadenta och 

kommersialiserade fritt spelrum. I svenska veckotidningar kontrasterades detta mot det 

svenska, ofta i form av svenska skådespelerskor som skildrades som oskuldsfulla, ärliga och 

naturliga.163  

    I Hollywood-Hörnan är bilden av det amerikanska en viktig del av berättelsen. Precis som i 

50-talets populärkultur dominerar det positiva. I den inledande värdmonologen talar Hyland 

(visserligen med en skämtsam underton) om ”det här underbara, fantastiska showlandet 

Amerika” som är ”glatt och frimodigt och framåt”. Det är också, visar det sig snart i 

intervjuerna med de tre manliga idrottsstjärnorna, ett land som är särskilt lämpat för träning. 

Både vädret och konkurrensen är bättre.164  

    I intervjun med kräftodlaren Olle Hellström förstår man att kräftorna är större, rödare och 

bättre i USA.  

[Hyland:] Hur gammal är den här kräftan nu då? 
[Hellström:] Den är sen förra hösten. 
[Hyland:] Den har alltså blivit lovlig på ett år? 
[Hellström:] Jajamen, det blir dom. 
[Hyland:] Hemma tar det sju år har jag för mig? Stämmer inte det? 
[Hellström:] Jadå, mellan fyra och sju år skulle jag tro. 
[Hyland:] Men det är ju… Det är ju investeringsobjekt. 
[Hellström:] Jajamen. 
[Hyland:] Det är ju nånting otroligt. Kan vi göra likadant hemma? 
[Hellström:] Ja… Om vi har värme skulle jag tro… 
[Studiopubliken skrattar. Hellström ler mot publiken.]165 

Hollywood-Hörnan rymmer också flera andra positiva beskrivningar av USA. Hyland 

förklarar i presentationen av att Bennström-Prescott att ”alla andra i det här landet har 

privatsekreterare” (underförstått: här är många så framgångsrika att de har råd med det). 

Programmet rymmer även ett flertal hollywoodska framgångsberättelser: Rombin är 

skönhetsdrottningen som fick filmkontrakt med Universal; bröderna Unger producerar 

framgångsrika filmer och är ”välkända profiler i Hollywood”; Svensson är en tv-kändis som 

”syntes i televisionen i förrgår och igår och idag och nästan varenda dag”; buktalaren Bergen 

är känd från tv och radio och ”har kontor på Sunset Boulevard”; Nilsson är den skånska 

jungfrun som blev känd stumfilmsskådespelarska och fick göra många stora roller.166  

    Alla dessa framgångsberättelser är nära besläktade med de som fanns i svensk 

                                                        
163 Salomon 2007, s. 147-153. 
164 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 2 a-c, 00:02:16-00:12:54. 
165 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 4 a, 00:19:24-00:22:22. 
166 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 9 a, 01:02:22-01:09:50; scen 10 d, 01:12:10-01:16:49; scen 6 a, 
00:31:37-00:49:10; scen 12 a, 01:28:08-01:30:40; scen 13 c, 01:36:45-01:59:42. 
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populärkultur redan på 50-talet;167 Hollywood är även i Hollywood-Hörnan en plats för 

succéer och berömmelse. Jag tänker mig att den här typen av framgångsberättelser är typiska 

för genren ”celebrity talk show” i stort och kanske specifikt för Hylands hörna. Hyland hade 

1971 i årtionden varit förknippad med sensationella genombrott. Det är, menar jag, en del av 

hans berättarroll, hans personliga, starka berättelse. Hörnans framgångsberättelser är, 

föreställer jag mig, den amerikanska drömmen i folkhemsk tappning. Berättelsen om 

framgång – svenskar som har rest till Amerika och blivit berömda stjärnor – är en av 

programmets starka berättelser.  

    Den starka hollywoodska framgångsberättelsen i Hollywood-Hörnan förstärks dessutom 

ytterligare av några av de sångnummer som förekommer i programmet; Hasso inleder med ett 

Hollywood-intro (”Hollywood, the city so crowded with stars…” etc) och en stund senare 

sjunger Malmkvist glatt dansande ”California Here I Come”.168 Musik, text och koreografi 

blir en del av bilden av det glada och soliga showlandet USA. 

    Men USA-bilden i Hollywood-Hörnan har också en del mörka stänk. I sin skämtsamma 

inledningsmonolog berättar Hyland om hur han och hans fru blivit bestulna på sina kläder i 

Long Beach för att sedan bli utskrattade av den lokala polisen.169 I Long Beach, tycks Hyland 

mena, är stölder så vanliga att polisen inte hinner jaga alla tjuvar. Bilden av USA som ett land 

för kriminalitet och gangsters fanns, konstaterar Salomon, även i 50-talets Sverige; man 

menade att den undre världen hade stort inflytande på det amerikanska samhället.170  

    Det negativa i Hollywood-Hörnans USA-bild har annars mer med Hollywood att göra. 

Flera av de medverkande berör problem i filmstaden. Svensson är visserligen tv-stjärna i Here 

Come the Brides, men säger samtidigt att ”det är ju inte bara i Hollywood som folk har 

fasader”. Även Rombin och Borg antyder i intervjuerna med Hyland att de har stött på en del 

motgångar. Rombin har (trots det penningstinna kontraktet med Universal) bara fått småroller 

med enstaka repliker och Borg, antyder han, har blivit besviken över uteblivna roller.171 

Hollywood och USA framstår här alltså inte bara som ett solskensland där allt är möjligt, utan 

också som ett land där folk har ytliga fasader och främst drivs av pengar. Dessutom finns 

alltid risken att man blir bortglömd och misslyckas. 

    Som helhet påminner alltså USA-bilden i Hollywood-Hörnan mycket om den som fanns i 

50-talets svenska populärkultur; USA och det soliga Hollywood är de stora 
                                                        
167 Salomon 2007, s. 147-153. 
168 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 1a, 00:00:04-00:01:19; scen 3 b, 00:13:58-00:19:18. 
169 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 1 b, 00:03:34-00:04:56. 
170 Salomon 2007, s. 142-143. 
171 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 9 a, 01:05:560-1:09:50. 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framgångsberättelsernas land, men medaljen har också en baksida – USA är farligt, 

överkommersialiserat och ytligt. Men det positiva dominerar. I Hollywood-Hörnan nämns till 

exempel ingenting om det pågående Vietnam-kriget eller andra politiskt laddade ämnen. 

Istället tycks 50-talets USA-syn fortfarande råda. Den är en del av den nationella ordningen i 

programmets berättelse.  

 

3.3.3. ”En katastrof nästan, så mycket hippies har jag inte sett på en enda gång” – 

Hollywood-Hörnan och tidsandan 

Tidsandan i det tidiga 70-talets Sverige präglades, som jag konstaterade i mitt inledande 

bakgrundsavsnitt, av förändrade köns- och auktoritetsroller. Perioden förknippas, enkelt 

uttryckt, med sexuell öppenhet, kvinnlig frigörelse och vacklande auktoriteter. Åren efter 

1968 framstår alltså som en brytningstid. Detta gäller, som jag visade i mitt avsnitt om 

tidigare forskning, även televisionen. I 70-talets nya tvåkanaltelevision fanns det utrymme för 

nya och mer kritiska perspektiv. Under 70-talet pågick också en lång och stundtals hätsk 

debatt om vänstervridningen i tv; många ansåg att vänsterfolk styrde televisionen och att detta 

påverkade programutbudet. Det var alltså en tid då starka berättelser om hegemonisk 

maskulinitet och tydliga auktoriteter utmanades av den yngre generationens nya, utmanande 

berättelser.  

    Jag menar dock att resultaten från min undersökning åtminstone delvis pekar åt ett annat 

håll: i Hollywood-Hörnan råder fortfarande en äldre ordning. Som jag har visat dominerades 

programmet av Hyland, en ganska auktoritär, kostymklädd värd/berättare. Programmets 

maktordning präglas av en maskulin hegemoni, som uttrycks på flera olika sätt. Könsrollerna 

är tydligt åtskilda, inte minst vad gäller klädsel: männen har (oftast mörk) kostym, kvinnorna 

klänningar och byxdressar. Åtskillnaden understryks också av väl etablerade roller. Kvinnliga 

värdinnor som assisterar lek- och samtalsledaren Hyland är av allt att döma sedan tidigt 60-tal 

en del av genusordningen i Hylands hörna. Det som Hirdman kallar den manliga normens 

primat är alltså en viktig del av programmet. Som jag också har visat anknyter Hollywood-

Hörnan även i sin USA-bild till en äldre ordning; Vietnam-kriget och annat som kan uppfattas 

som politiskt laddat förekommer inte alls i programmet. Det är flera sätt alltså fortfarande 50-

tal i Hollywood-Hörnan, den föränderliga tidsandan som brukar förknippas med 1968 syns 

knappt.  

    Men det betyder inte att tidsandan inte finns i programmet. Små detaljer låter oss ana den 

föränderliga samtid som omger programmet. Hyland gör subtila markeringar, som för att visa 

var han, programmets värd och berättare, står. I inledningsmonologen där han beskriver 
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tillvaron i Hollywood talar han bland annat om hur staden har förändrats; den är, säger 

Hyland skämtsamt, ”en katastrof nästan, så mycket hippies har jag inte sett på en enda gång i 

hela Sverige knappast”. Studiopubliken skrattar, som för att bekräfta det Hyland just har 

sagt.172 Det säger något om ordningen i programmet; hippies, som ju brukar förknippas med 

förändringarnas 1968, är ”en katastrof nästan”. 

    Erotik, ett annat ämne med anknytning till tidsandan, berörs flera gånger, om än ”bara” 

skämtsamt. Bertil Unger berättar skrattande att han har producerat en dansk erotisk film, Jag, 

en älskare, som går ”mycket bra”. Det kan tyckas vara en harmlös detalj, men är kanske inget 

som hade förekommit i Hörnan några år tidigare. Även i Edgar Bergens docknummer finns en 

kort passage som berör sex; Bergen frågar sin docka Mortimer (se bild 27) om han inte kan 

”se lite sexig ut”.173 Mer vågat än så blir det inte i Hollywood-Hörnan.  

    Tidsandan är kanske som mest synlig i kläder och frisyrer. Som jag tidigare konstaterat 

utmanar såväl Bo Svensson som några av studiomusikerna det kostymerade, välkammade 

idealet med sina mer rockinspirerade kläder och frisyrer. Deras kroppsliga uttryck för, som 

sagt, tankarna till rockidoler som Mick Jagger och Bob Dylan, personer som ju ofta 

förknippas med tidsandan. Därmed ingår Svensson och musikerna inte i den homosociala, 

kostymerade gemenskap som utgörs av Hyland och flera av de andra medverkande i 

programmet. Att inte ha kostym och ”säljarfrisyr” blir en ordlös utmaning, kanske ”en 

katastrof nästan”, något som stör den äldre generationens ordning. Tidsandan gör sig påmind. 

    Jag anser att det är talande att denna klädda kropparnas (möjligen oavsiktliga) protest utförs 

av några av de yngre medverkande. Orkestermedlemmarnas ålder kan jag bara uppskatta (de 

ser ut att vara under 40), men Svensson (född 1941)174 är en av de yngsta gästerna i 

programmet. Han representerar med sin klädsel i mina ögon tydligt tidsandan. Dessutom är 

han, som sagt, djärv nog att tända en cigarett under pågående intervju.  

    Generationskontrasten blir tydlig om man jämför med merparten av Hollywood-Hörnans 

övriga Hollywood-celbriteter: Anna Q. Nilsson (född 1888) är främst känd för sina 

stumfilmer från tidigt 1900-tal; bröderna Unger (födda 1920) var, som Hyland säger, ”ett 

begrepp hemma på 40-talet i Sverige”; buktalaren Edgar Bergen (född 1903) var en etablerad 

artist redan på 30-talet; Sven Hugo Borg (född 1896) tillhör också den äldre generationen och 

sjunger nostalgiskt i programmet om sitt gamla Klippan som ej längre finns; Signe Hasso 

(född 1915) debuterade med filmroller i Hollywood på 40-talet. De är alltså alla 50 år eller 

                                                        
172 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 1 b, 00:06:30-00:06:36. 
173 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 12 b, 01:31:05-01:31:08. 
174 Ericson 1991, s. 101. 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mer. De har sin ungdom bakom sig och talar i programmet mest om svunna tider, de är 

jämnåriga med eller äldre än Hyland själv (född 1919). Således representerar de inte heller en 

yngre generation, en som kan kallas ”en katastrof nästan”.    

    Tidsandan, som den brukar framställas, finns alltså i Hollywood-Hörnan, men den skymtar 

alltså bara glimtvis fram i några få repliker och enstaka klädval och frisyrer. Programmets 

berättarstil tycks snarare huvudsakligen höra hemma i en tidigare tv-historisk epok, enkanal-

televisionen (1956-1970), enligt Anna Edins definition, eller den välordnade tv-offentligheten 

(1956-1967), enligt Henrik Örnebrings definition.  

    Det går att dra paralleller mellan Hollywood-Hörnan och debattprogrammen i Örnebrings 

studie; Hyland är som programvärd mer en mötesordförande som strävar efter samförstånd 

(typiskt för den välordnade tv-offentligheten) än en kritiskt granskande journalist (typiskt för 

den kritiska tv-offentligheten, 1968-1983). Jag är medveten om att det inte är alldeles 

okomplicerat att jämföra en lättsam talkshow med seriösa debattprogram, men jämförelsen 

säger i alla fall något om Hylands roll som berättare. Den förefaller ingå i en äldre, mer 

auktoritär ordning.  

    Medan författarna i 1973: En träff med tidsandan främst fokuserar på förändringar under 

tidigt 70-tal menar jag alltså att Hollywood-Hörnan, och kanske även Hylands hörna i stort, 

ger oss anledning att också fundera över vad i det tidiga 70-talets tidsanda som inte 

förändrades. Att Sveriges troligen populäraste tv-program 1971 fortfarande dominerades av 

en rad äldre, starka berättelser ger oss, anser jag, anledning att fundera mer över hur tidsandan 

verkligen såg ut i Sverige åren efter 1968.  

 

3.3.4. ”Så underliga tecken här i kulisserna” – Hyland som vacklande berättare 

Jag har tidigare i denna uppsats visat hur Hyland på olika genrebundna sätt utövar sin 

berättarmakt i Hollywood-Hörnan. Han har till att börja med en rad rumsliga hjälpmedel: 

värdstolen (”tronen”), värdbordet, studioorkestern och läktaren med studiopubliken 

(”undersåtarna”). Han har också temporalt stöd: i genren ingår olika inslag bundna av en viss 

kronologisk följd (inledande värdmonolog, publikintervjuer, musikinslag, kändisintervjuer, 

avslutningsnummer etc.). Vidare understöds Hylands berättarroll av att han är man (maskulin 

hegemoni), klädd i kostym (den klädda kroppens uttryck för den maskulina hegemonin) och 

välkänd från diverse andra program och sammanhang (intertextuellt stärkt maktroll). Hyland 

är, kort uttryckt, en väl etablerad rikskändis. Dessutom ingår hans roll, som jag konstaterade i 

avsnittet ovan, i en äldre tv-historisk ordning; han påminner mycket om kostymklädd 

mötesordförande. Mycket pekar alltså mot att Hylands berättarmakt i Hollywood-Hörnan 
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borde vara oinskränkt, ohotad. Men det är den inte.  

    Det är svårt att bortse från att Hollywood-Hörnan faktiskt är ett ganska misslyckat tv-

program. Det mesta går snett: Bo Svensson behöver tre försök på sig för att slå av sina 

plankor; ”privatsekreteraren” Anne-Marie Bennström-Prescott sluddrar och verkar vara 

berusad; när Gustaf Unger gör entré blir Hyland förvirrad och vet inte vad som ska hända (det 

är ”så underliga tecken här i kulisserna”); Signe Hasso klagar och tycks framföra sina 

nummer tämligen motvilligt; Anna Q. Nilsson berättar i slutet av programmet att hon har 

huvudvärk och vill gå hem, Hyland skrattar krampaktigt för att få studiopubliken med sig.175 

Han vacklar alltså ofta i sin berättarroll. 

    Självfallet kan detta ha personliga orsaker; hustrun Tuss Hyland berättar i sin biografi om 

maken att han var missnöjd med det mesta han gjorde.176 Det kan också finnas 

produktionsmässiga orsaker (till exempel begränsad studiotid) till att programmet inte flyter 

på särskilt bra. Oavsett vilket blir alla tillkortakommanden en del av berättelsen. Den starka 

berättelsen om den populäre programledaren, ”Sveriges och hela svenska folkets Lennart 

Hyland”, utmanas av en svag berättelse: programledaren, berättaren och mannen som länge 

varit framgångsrik, men som nu inte längre behärskar situationen. Han vacklar i sin 

berättarroll. På så vis blir hans roll också en del av tidsandan: han är en vacklande auktoritet. 

Samtidigt har han i början av 70-talet ännu drygt ett årtionde kvar som programledare i 

Hylands hörna, ett av Sveriges populäraste underhållningsprogram.    

    Vad betyder detta? Kanske visar det hur trögrörliga de hierarkiska strukturerna, de starka 

berättelserna, var under den svenska televisionens första årtionden. En enda man kunde i 

åtminstone 30 år vara landets mest dominerande programledare och berättare, trots att han 

(åtminstone i Hollywood-Hörnan) inte riktigt hade grepp om sin egen berättelse. Det är, 

menar jag, en i sin motsägelsefullhet tänkvärd bild av tidigt svenskt 70-tal. 

 

 

                                                        
175 Hylands hörna, 16 januari 1971, scen 6 b, 00:50:24-00:50:37; scen 5a-b, 00:22:35-00:31-16; scen 10 a, 
01:09:50-01:10:27; scen 13 c-i, 01:43:20-02:06:50; scen 13 j, 02:06:56-02:07:25. 
176 Hyland & Nilson 1994, s. 127. 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4. AVSLUTNING 

Det är nu dags att samla ihop trådarna. Jag formulerade inledningsvis ett syfte: att i en 

pilotstudie av ett avsnitt av Hylands hörna från den 16 januari 1971 (Hollywood-Hörnan) 

undersöka hur Lennart Hyland, i egenskap av programmets berättare, skapar en bild av 

Sverige. För att uppnå detta syfte valde jag att arbeta utifrån följande fyra frågekomplex: 

  1. Hur fungerar Hyland som berättare? 

  2. Hur gestaltas manligt och kvinnligt? Hur kopplas bilden av manligt och kvinnligt till 

berättelser om svenskhet? 

  3. Vilka berättelser om Sverige och det svenska finns i programmet? Hur beskrivs det icke-

svenska? 

  4. Märks tidsandan och i så fall hur? 

 

4.1. Sammanfattning och slutsatser  
Lennart Hyland är Hollywood-Hörnans värd och berättare. Det innebär att han har makt över 

programmets berättelse och kan upprätthålla (eller ifrågasätta) dess övergripande ordning. 

Hylands berättarmakt präglas av den genre som hans program ingår i, ”celebrity talk show”. 

Han är således en berömd värd som i skämtsam, vardaglig ton samtalar med huvudsakligen 

berömda gäster. Genren fungerar som ett ramverk som definierar Hylands och övriga 

medverkandes roller. Jag har i min undersökning visat hur Hyland utövar sin berättarmakt 

genom rumsliga, temporala, verbala, musikaliska och ljusmässiga medel.  

    Men berättelsen Hollywood-Hörnan styrs också av flera andra faktorer. En av dem är 

genus. Hyland är en tydlig representant för det som Yvonne Hirdman kallar den manliga 

normens primat. Han förhåller sig till programmets kvinnor genom att vara i strukturellt 

överläge. Som berättare i Hollywood-Hörnan kan Hyland presentera, instruera, fråga, skämta 

och leka med kvinnorna i programmet. Han gör det i egenskap av man, värd och berättare. 

Den manliga värdens överordnade roll (och de medverkande kvinnornas underordnade roller) 

förstärks intertextuellt av tidigare Hörnor och av andra program som Hyland har gjort; han har 

sedan televisionens start på 50-talet varit programledare omgiven av unga uppassande 

värdinnor (i Hollywood-Hörnan Siw Malmkvist). Värdinnorna är knutna till programmets 

berättelse genom Askunge-berättelser; som värdinna i ”kungen” Hylands program kan man 

bli berömd över en natt. Det är en hollywoodsk framgångsberättelse i folkhemsk tappning. 

Den mäktiga värdrollen sammanfaller alltså med Hylands roll som man i strukturell 

överordning.  
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    Genuskontraktet i Hollywood-Hörnan präglas alltså av det som Hirdman kallar 

isärhållandets tabu, dvs att manligt och kvinnligt inte får blandas. Detta uttrycks särskilt 

tydligt genom klädsel; det är stor skillnad på hur de medverkande männen och kvinnorna är 

klädda. Flera av programmets män bär mörk kostym och slips, medan de kvinnliga gästerna 

har kvinnliga plagg som kjolar och byxdräkter. Männen i mörka kostymer bildar en 

homosocial gemenskap lik den i ett företag; de utan kostym (framför allt kvinnor) är 

exkluderade. Åtskillnaden mellan manligt och kvinnligt märks också i de medverkandes 

frisyrer. De flesta av de manliga medverkande är välkammade och kortklippta i nacken 

(”säljarfrisyren” som Marie Nordberg kallar den). Tillsammans med mörka kostymerna ingår 

de kortklippta frisyrerna i en homosocial helhet. Hyland är med sin kala hjässa ett särfall; jag 

uppfattar hans (frånvaro av) frisyr som ett uttryck för något oföränderligt, statiskt. Frisyren 

blir en del av Hylands roll. Han är till synes oföränderlig. 

    Kvinnornas frisyrer är i mina ögon genomgående tydligt feminina och förstärker därmed, 

liksom klädseln, åtskillnaden mellan manligt och kvinnligt. Denna särskiljande ordning av 

genus är en av del av den manliga överordningen och det som Judith Butler kallar den 

heterosexuella matrisen. Denna ordning definierar både Hylands berättarroll och övriga 

medverkandes roller.  

    Viktig för Hollywood-Hörnans berättelse är också det av R. W. Connell definierade 

begreppet hegemonisk maskulinitet, alltså den form av maskulinitet som vid en viss tidpunkt 

höjer sig över andra former (repsenterade av kvinnor och feminina och/eller homosexuella 

män). Den hegemoniska maskuliniteten, alltså den allmänt accepterade formen av manlighet, 

representeras bland annat av framgångsrika idrottsmän. De förstärker också den gamle 

sportjournalisten Hylands intertextuella koppling till idrottens hegemoniska maskulinitet; en 

tidigare etablerad ordning upprepas återigen. En bit in i Hollywood-Hörnan är det dags för en 

uppvisning i maskulin hegemoni; skådespelaren, kampsportaren och racerföraren Bo 

Svensson slår av några brädor med ett karateslag. Men det är ingen ohotad ordning: Bo 

Svensson behöver tre försök på sig innan han lyckas slå av brädorna.  

    Genom olika kommenterar och tilltal från såväl Hyland som andra medverkande kopplas 

det maskulina till svenskheten. Det talas flera gånger om kraftfulla blonda vikingar och 

liknande; dessa epitet blir en del av hur den föreställda, nationella gemenskap som Benedict 

Anderson beskriver konstrueras. Som Billy Ehn så träffande uttryckt det: ”det nationella 

böjningsmönstret har en klar förkärlek för det maskulina”. Kopplingen mellan det 

hegemoniskt maskulina och det svenska (nordiska) är en del av berättelsen i Hollywood-

Hörnan. Kopplingen mellan det feminina och det svenska (nordiska) är inte lika påtaglig, men 
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den finns och är då kopplad till blonda sexobjekt (i Hollywood-Hörnan skönhetsdrottningen 

Hillevi Rombin). 

    Viktig är också bilden av det amerikanska. Den USA-bild som Hyland och hans gäster 

förmedlar påminner mycket om den som Kim Salomon beskriver i En femtiotalsberättelse: 

Populärkulturens kalla krig i folkhemssverige. USA (och i synnerhet Hollywood) framstår i 

ett till stora delar positivt ljus; i det fantastiska, soliga showlandet är man glad och frimodig. 

Det finns dessutom goda möjligheter för idrottsmän (till exempel simmare) och filmfolk (till 

exempel skådespelare) att utvecklas och nå framgång. Hyland ägnar en betydande del av 

programmet åt olika amerikanska solskenshistorier med koppling till berömmelse och 

hollywoodsk glamour. Men Hollywood-Hörnan rymmer också berättelser om USA:s otrevliga 

sidor: det är land där man kan bli bestulen, där skådespelare kan bli utan jobb och där folk 

inte är äkta (utan har fasader). Dock nämns inte det pågående Vietnam-kriget alls. Man kan 

alltså knappast tala om någon tidstypisk ”vänstervridning” i Hörnans USA-bild – tvärtom. 

Programmets USA-bild påminner i alla avseenden mycket om den som fanns i 50-talets 

Sverige.  

    Berättelsen Hollywood-Hörnan präglas alltså av olika äldre ordningar. De handlar om äldre 

mäns auktoritet, hegemonisk (och nationellt färgad) maskulinitet, kostymer och byxdressar, 

kvinnlig underordning, blond svenskhet, hollywoodsk berömmelse och det framgångsrika 

men farliga USA. Ungdomsrevolternas ”röda” 1968 skymtar endast glimtvis fram, till 

exempel genom Bo Svenssons eller de repliklösa orkestermedlemmarnas klädsel. Men det blir 

aldrig någon riktig konfrontation som när Per Oscarsson visade kalsongerna 1966. Dock 

vacklar ändå Hyland i sin berättarroll; det mesta går, som jag tidigare har visat, faktiskt snett. 

Hyland är alltså i Hollwood-Hörnan en vacklande auktoritet som förmedlar äldre ordningar 

som funnits med sedan televisionens start på 50-talet.   

 

4.2. Avslutande personliga reflexioner  
Jag har allstå i denna uppsats gjort en pilotstudie av Hylands hörna från 16 januari 1971. Det 

är bara en av de totalt över 200 Hörnor som gjordes under åren 1962-1983. Mitt material är 

således omfångsmässigt begränsat. Det är fullt tänkbart att en undersökning som omfattar fler 

program skulle ha gett åtminstone delvis annorlunda resultat. Men även om det finns 

anledningar att vara försiktig i slutsatserna väcker min studie ändå en rad frågor. 

    Jag hävdar, i likhet med Gert Nilson (som har gjort den enda kända vetenskapliga analysen 

av Hylands hörna), att Hylands hörna (i mitt fall alltså Hollywood-Hörnan) är ett drama om 

auktoritet och hierarki, som syftar till att hålla samman samhället. I denna uppsats har Nilsons 
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analys fungerat som en värdefull förstudie – jag har använt mig av några av hans analysgrepp 

och betraktar hans synsätt som relevant. Men jag anser också att hans analys bör kompletteras 

med genusperspektiv, något som helt saknas i hans Sociodramer: Rånardramat och Hylands 

Hörna. Jag påstår att det är svårt att riktigt förstå vad som händer i en talkshow utan att 

använda genusperspektiv. Yvonne Hirdmans idé om genussystemet, R. W. Connells tankar 

om hegemonisk maskulinitet och Judith Butlers heterosexuella matris har varit betydelsefulla 

i min pilotstudie. Dessa begrepp förefaller särskilt väl lämpade för studier av program som 

Hylands hörna, som är tydligt präglade av genusordning.  

    Min undersökning väcker också tankar om genrebegreppet ”celebrity talk show” (så som 

tv-forskaren Jane Shattuc definierar det) i stort. Jag påstår att genrekonceptet, kanske särskilt 

under televisionens första årtionden, är tydligt kopplat till det patriarkalt präglade 

genussystemet; det är mer eller mindre obligatoriskt i genren att en man i kostym är showens 

berättare och centralfigur. Till genren – och möjligen då särskilt den svenska varianten 

Hylands hörna – hör också de underordnade värdinnorna, vars funktion är att vara unga och 

söta och serva värden. De genretypiska inslagen – inledningsmonologen, publikintervjuerna, 

publikskratten och kändisbesöken – har alltid mer eller mindre tydliga kopplingar till 

genussystemet, hävdar jag. Genreinslagen bekräftar den manlige värdens berättarmakt. 

    Jag tänker mig även att de flesta större talkshower har en tydlig koppling till det nationella. 

Värden i en stor talkshow – till exempel Lennart Hyland i Hylands hörna eller Jack Paar i The 

Tonight Show – som visas på bästa sändningstid i en stor kanal blir automatiskt en nationell 

berättare som talar till ett helt folk, en föreställd gemenskap. Det nationella hör till genren. 

Talkshowen är, påstår jag, en särskilt nationell programform.    

    Mina resultat indikerar också att det finns anledning att fundera över Henrik Örnebrings 

och Anna Edins tv-historiska periodiseringar. Hollywood-Hörnan, som ju sändes i januari 

1971, passar varken in i Örnebrings kritiska tv-offentlighet (1968-1983) eller Edins 

tvåkanaltelevision (1970-1987). Båda pekar på den politiserade och föränderliga tidsandan 

under 70-talets början. Hollywood-Hörnan är snarare en kvarleva från 50- och 60-talens 

television. I 60-talets enkanal-television var syftet, enligt Edin, mer paternalistiskt: tittarna 

skulle fostras – något som i mina ögon stämmer väl in på Hylands emellanåt mästrande 

tonfall. Även Örnebrings första period, den välordnade tv-offentligheten (1956-1967), 

beskriver väl berättarrollen i Hollywood-Hörnan: programledaren i debattprogrammen 

fungerade som mötesordförande, alltså en roll som påminner en del om Hylands värdroll.  

    Om Hollywood-Hörnan i sin formella och lite stela ton är någorlunda representativ – vilket 

ju Olle Sjögren, Dag Nordmark och Gert Nilson antyder – finns det anledning att ytterligare 
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nyansera den etablerade bilden av Sverige under sent 60-tal och tidigt 70-tal, en period som ju 

ofta, till exempel i 1973: En träff med tidsandan, förknippas med ungdomsrevolter, sexuell 

frigörelse, förändrade könsroller, vänstervindar och Vietnam-rörelse. Inte mycket av detta 

syns i Hollywood-Hörnan. Min pilotstudie visar snarare att äldre ordningar fortfarande rådde i 

Sveriges största underhållningsprogram 1971. Landets kanske viktigaste nationella berättare, 

den gamle sportjournalisten Lennart Hyland, stod snarare för kontinuitet än för förändringar. 

Hyland, Siw Malmkvist, Signe Hasso, Hillevi Rombin, Bo Svensson och alla andra i 

Hollywood-Hörnan var också med om att skapa den nationella berättelsen åren efter det 

mytomspunna 1968.  
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BILAGA 1 
HYLANDS HÖRNA 16 JANUARI 1971: PLOT SEGMENTATION 
 
1. Programinledning 
a. Skådespelerskan Signe Hasso gör ensam entré på scenen, sjunger ”From Hollywood, 
Hollywood, Hollywood…” och presenterar programvärden Lennart Hyland, som också gör 
entré.  
b. Hyland är ensam på scenen och håller sin inledande värdmonolog. 
 
2. Tre kända idrottare i studiopubliken 
a. Hyland presenterar och intervjuar simmaren Gunnar Larsson. 
b. Hyland intervjuar simmaren Per Ola Lindberg och Gunnar Larsson. 
c. Hyland presenterar och intervjuar gångaren Jan Mikaelsson ”Mix”. 
 
3. Sångerskan/studiovärdinnan Siw Malmkvist 
a. Hyland presenterar Malmkvist. 
b. Malmkvist sjunger charleston-låten ”California, Here I Come”. 
 
4. Olle Hellström, en okänd man i studiopubliken 
a. Hyland intervjuar Hellström om hans kräftodling. 
 
5. ”Privatsekreteraren” Anne-Marie Bennström-Prescott 
a. Hyland presenterar Bennström-Prescott. 
b. Hyland och Bennström-Prescott leker en sekreterarlek där hon är ”sekreterare” och han 
”chef”. Under leken utför de olika gymnastikövningar. 
c. Hyland intervjuar Bennström-Prescott. 
 
6. Skådespelaren Bo Svensson 
a. Hyland presenterar och intervjuar skådespelaren Svensson (som gjort entré tillsammans 
med Malmkvist). 
b. Svensson misslyckas två gånger med att slå av några brädor med ett karateslag. På det 
tredje försöket lyckas han. Hyland, Malmkvist och Bennström-Prescott tittar på och kommer 
med kommentarer.  
c. Hyland och Svensson pratar om varför karateslagen misslyckades. Svensson skjuter upp sitt 
sångnummer. 
 
7. Sångaren Michael Dees 
a. Hyland förklarar varför Malmkvist har valt ut nästa gäst. 
b. Malmkvist presenterar sångaren Michael Dees. 
c. Dees sjunger balladen ”What Are You Doing the Rest of Your Life?”. 
d. Hyland presenterar studioorkestern. 
 
8. Bo Svenssons sångnummer 
a. Svensson presenterar sitt sångnummer. 
b. Svensson sjunger balladen ”Whether I´m Right Or Whether I´m Wrong”. 
 
9. Skönhetsdrottningen och skådespelerskan Hillevi Rombin 
a. Hyland presenterar och intervjuar Rombin. 
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10. Revyartisterna och producenterna Bertil och Gustaf Unger 
a. Hyland presenterar Gustaf Unger. 
b. Gustaf Unger spelar piano. 
c. Gustaf och Bertil Unger utför ett spegeltrick där Bertil låtsas vara Gustafs spegelbild. 
d. Hyland intervjuar Gustaf och Bertil Unger. Rombin medverkar i samtalet. Tvillingarna 
Unger steppar. 
e. Gustaf och Bertil Unger framför ett sångnummer på franska (och engelska). 
 
11. Skådespelaren Sven Hugo Borg 
a. Hyland presenterar och intervjuar Borg. 
b. Borg sjunger ”Det gamla Klippan stiger fram i mitt minnes ljus…”. 
 
12. Buktalaren Edgar Bergen 
a. Hyland presenterar och intervjuar Bergen. Borg sitter kvar. 
b. Bergen framför en sketch tillsammans med sin docka Mortimer. 
 
13. Skådespelerskorna Signe Hasso och Anna Q. Nilsson 
a. Hyland presenterar Signe Hasso. Borg och Bergen sitter kvar. 
b. Hyland och Hasso presenterar Anna Q. Nilsson. 
c. Hyland intervjuar Hasso och Nilsson. Borg och Bergen medverkar i samtalet. 
d. Hasso sjunger schlagern ”Liebe, Liebe, Liebe”. 
e. Hyland fortsätter att intervjua Hasso och Nilsson.  
f. Hasso läser en dikt av Gabriella Mistral. 
g. Hasso sjunger en sången ”Nu vaggar mitt hav sina vågor…” med text av Gabriella Mistral. 
Michael från studioorkestern spelar gitarr till. 
h. Hyland, Hasso, Nilsson, Borg och Bergen samtalar. 
i. Hasso sjunger balladen ”People”. 
j. Hyland, Hasso, Nilsson, Borg och Bergen fortsätter att samtala. 
 
14. Siw Malmkvists avslutningsnummer 
a. Hyland tackar tv-publiken och alla medverkande och presenterar Malmkvists 
avslutningsnummer. 
b. Malmkvist sjunger balladen ”Yesterday I Heard the Rain/Igårkväll när regnet föll”. 
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BILAGA 2 

HYLANDS HÖRNA 16 JANUARI 1971: BILDER FRÅN PROGRAMMET 

 

                    

Bild 1. Hylands öppningsmonolog.                     Bild 2. Signe Hasso gör entré. 

 

                     

Bild 3. Siw Malmkvist sjunger.                                  Bild 4. Siw Malmkvist, värdinnan. 

 

                     

Bild 5. Malmkvist springer efter pall.                     Bild 6. Hyland och ”privatsekreteraren”. 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Bild 7. Hyland och ”sekreteraren”.                            Bild 8. Hyland och Olle Hellström. 

 

                      

Bild 9. Bo Svensson med cigarrett.                      Bild 10. Svensson laddar för karateslag. 

 

                      

Bild 11. Hyland håller brädan.                       Bild 12. Michael Dees från Texas. 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Bild 13. Dees skakar hand med värden.            Bild 14. Hillevi Rombin, Miss Universe‐55. 

 

          

Bild 15. Hillevi Rombin skrattar.                Bild 16. Unger Twins och deras steppdans. 

 

         

Bild 17. Bertil Unger, svensk filmprofil.            Bild 18. Hyland med fyra gäster. 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Bild 19. Anna Q. Nilsson, stumfilmsstjärna.      Bild 20. Signe Hasso sjunger.  

 

                      

Bild 21. Gunnar Larsson och publik.                       Bild 22. Signe Hasso, missnöjd stjärna. 

 

                      

Bild 23. Mel på bas.                        Bild 24. Kräftorna är större i Amerika. 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Bild 25. Curry, trummis med mustasch.                  Bild 26. Mike, gitarrist med skägg. 

 

         

Bild 27. Mortimer och Bergen.                             Bild 28. Förväntansfull studiopublik. 

 

 ÷                    

Bild 29. Sven Hugo Borg och Edgar Bergen.            Bild 30. Unger Twins spegeltrick. 

 


