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Inledning 
Få tv-program har som Hylands hörna etsat sig fast i det allmänna medvetandet. De flesta 

svenskar har någon gång sett Per Oscarssons skandalomsusade monolog och kalsongstriptease 

från Annandagen 1966. Många minns nog också statsminister Erlanders värmländska vitsande 

om den skjutglade prosten (”Göbber å kärringer, huk er i bänkera, nu ladder han om…”).1  

   Exakt hur många som såg Hylands hörna är svårt att veta, men att det rör sig om ett av de 

mest sedda svenska tv-programmen någonsin är knappast ett djärvt antagande. De flesta 

säsonger av Hörnan visades under 60-talet, en tid då tv fortfarande var något nytt och 

sensationellt. Dessutom fanns det fram till 1969 bara en kanal att titta på. Miljontals svenska 

ögon riktades i televisionens barndom alla mot samma program.2 Tv-tittandet bidrog, liksom 

radiolyssnandet, till att skapa nationell gemenskap.3   

    Ämnet för denna magisteruppsats är alltså Hylands hörna, närmare bestämt den första tv-

säsongen av programmet, som visades 1962-63.4 Uppsatsens syfte är att undersöka hur svensk 

självbild iscensätts rituellt i denna första tv-säsong. Jag menar alltså att ett material med ett så 

massivt och specifikt nationellt genomslag är särskilt relevant för hur en specifikt nationell 

självbild skapas och speglas. 

   Mitt huvudsakliga källmaterial består av de program som (i mer eller mindre fullständigt 

skick) finns bevarade från denna premiärsäsong.5 Förutom att analysera dessa program har jag 

också, bokstavligt talat, följt i Lennart Hylands fotspår och grävt fram mängder av 

redaktionsmaterial i Radiohusets dokumentarkiv i Stockholm. En del av detta material fyller 

en kompletterande funktion i denna uppsats.   

   Att jag har valt att analysera just Hylands hörna har flera orsaker, de flesta kopplade till 

forskningsluckor i olika bemärkelser. Till att börja med: inom svensk historievetenskap har 

forskningen om televisionen just inletts. Ett inledande steg mot att betrakta tv-program som 

historiskt källmaterial togs 2008 med antologin Svensk television – en mediehistoria. Utöver 

                                                        
1 Dessa klipp finns tillgängliga på SVT:s Öppet arkiv. Se http://www.svtplay.se/klipp/73971/hylands‐
horna & http://www.svtplay.se/klipp/60021/tage‐erlander‐statsminister‐och‐varmlanning – 2012‐09‐
29. 
2 Sverige fick en andra tv‐kanal 5 december 1969, se Stig Hadenius, Kampen om monopolet: Sveriges radio 
och TV under 1900talet, Stockholm 1998, s. 223.  
3 Orvar Löfgren, ”Medierna i nationsbygget – Hur press, radio och TV gjort Sverige svenskt” i Medier och 
kulturer, red: Ulf Hannerz, Stockholm 1990, s. 85‐120. 
4 Röster i RadioTV nr. 39:1962‐2:1963. 
5 Programmen har beställts från Svensk Mediedatabas, http://smdb.kb.se/ – 2012‐09‐29. 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detta finns bara några enstaka, kortare texter.6 Kvantitativt blygsam är även, vilket jag strax 

återkommer till, forskningen om Hylands hörna i en vidare mediehistorisk bemärkelse. De 

forskningsluckor som jag arbetar utifrån bör även ses i ett större kulturhistoriskt sammanhang: 

forskningen om 1900-talets svenska populärkultur är ännu bara påbörjad. Endast en handfull, 

ganska nyskrivna studier finns.7  

   Särskilt relevant för den period jag ska undersöka är Kalla krigets berättelser, ett 

lundabaserat, tvärvetenskapligt projekt som till stora delar kretsar kring populärkultur i olika 

former.8 Inom ramen för detta projekt beskriver en rad olika forskare det långa 50-talets 

föreställningsvärld i Sverige (det långa 50-talet är en kulturhistoriskt motiverad periodisering, 

som omfattar åren 1945-1965)9. Periodens andra hälft sammanfaller med televisionens 

genombrott i Sverige.10 Jag kommer därför att koppla samman den kulturhistoriskt inriktade 

forskningen från projektet Kalla krigets berättelser med den huvudsakligen 

medievetenskapliga forskning som bedrivits inom ramen för Stiftelsen Etermedierna i 

Sverige. Dessa två forskningsprojekt, som sammantagna greppar om en betydande del av 

svensk efterkrigshistoria, har inte på ett mer övergripande vis kopplats samman tidigare. 

Utgångspunkten för denna magisteruppsats är alltså att, i flera bemärkelser, åstadkomma 

något nytt. 

   Till sist, några ord om den röda tråden i den fortsatta framställningen. Att nästa delavsnitt är 

en forskningsöversikt är knappast någon slump. Det är ur den tidigare forskningen som jag 

hämtar en del av mina frågeställningar. Detsamma kan sägas om den därefter följande 

teoretiska och metodologiska ramen. Först när dessa delar är på plats ska jag formulera mitt 

syfte och mina frågeställningar.  

   Därmed torde grundförutsättningarna för denna studie vara riggade. Det är nu dags att 

tränga djupare in i det långa 50-talets föreställningsvärld.  

                                                        
6 Lotta Johansson, ”’I Love Lucy’ och 1950‐talets svenska TV” i Mer än bara kvinnor och män: Feministiska 
perspektiv på genus, red. Diana Mulinari, Kerstin Sandell & Eva Schömer, Lund 2010, s. 217‐247; Lotta 
Johansson, ”Husmodern och herraväldet 1958” i Hotad idyll: Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig, 
red. Kim Salomon, Lisbeth Larsson & Håkan Arvidsson, Lund 2004, s. 143‐160.    
7 Se till exempel Lars M Andersson, En jude är en jude är en jude...: Representationer av "juden" i svensk 
skämtpress omkring 1900-1930, Lund 2000; Marie Cronqvist, Mannen i mitten: Ett spiondrama i svensk 
kallakrigslitteratur, Stockholm 2004; Ulrika Holgersson, Populärkulturen och klassamhället. Arbete, klass och 
genus i svensk dampress i början av 1900-talet, Stockholm 2005; Kim Salomon, En femtiotalsberättelse: 
Populärkulturens kalla krig i folkhemssverige, Stockholm 2007; Lina Sturfelt, Eldens återsken: Första 
världskriget i svensk föreställningsvärld, Lund 2008. 
8 Cronqvist 2004; Salomon 2007; Salomon, Larsson & Arvidsson 2004. 
9 Cronqvist 2004, s. 14. 
10 Hadenius 1998, s. 148‐181. 



 

 

7 

Forskningsöversikt i tre steg 

För åskådlighetens skull har jag valt att närma mig Hylands hörna och det tidiga 60-talets 

television i tre steg. Jag ska inledningsvis gå igenom den kulturhistoriskt inriktade 

forskningen om det långa 50-talets populärkultur, för att sedan fortsätta med den 

huvudsakligen medievetenskapligt inriktade forskningen. I ett avslutande, tredje steg går jag 

igenom det som finns skrivet om Hylands hörna. Den övergripande tanken är alltså att knyta 

samman kulturhistoriskt inriktad forskning med tv-historisk forskning från andra discipliner.  

Svensk föreställningsvärld i det långa 50-talets populärkultur 

Epokbegreppet det långa 50-talet etablerades under 1980-talet i anglosaxisk forskning med 

idé- och kulturhistorisk inriktning. Perioden, som sträcker sig från andra världskrigets slut 

fram till mitten av 60-talet, präglades i USA av kalla krigets kärnvapenhot och 

kommunistskräck. Vid periodens slut avtog dessa känslor av hot märkbart.11 

   I Sverige är forskningen om det långa 50-talets kulturhistoria ännu bara påbörjad. Det 

tvärvetenskapliga projektet Kalla krigets berättelser utgör huvuddelen av det som är skrivet. 

Tyngdpunkten i detta projekt ligger på de föreställningsvärldar som kommer till uttryck i 

material med stor spridning, särskilt dags- och veckopress.12 

   I En femtiotalsberättelse: Populärkulturens kalla krig i folkhemssverige undersöker Kim 

Salomon den svenska vecko- och kvällspressens berättelser om kalla kriget. Dessa berättelser 

är, menar han, genomsyrade av ideologiska tankestrukturer. Dessa strukturer formar pressen 

på många plan, även i artiklar om triviala, vardagliga ting. Det finns ett grundmönster av 

politiska dikotomier som öst-väst, frihet-ofrihet och demokrati-diktatur som återkommer i en 

mängd av 50-talets berättelser.13 

   Amerikaniseringen är en viktig del av periodens svenska föreställningsvärld. Amerikanska 

företeelser som Hollywoodfilmer, rockmusik, stora bilar och konsumtionsvaror som Coca 

Cola blir en del av folkhemmets vardag, särskilt för den yngre generationen. Det amerikanska 

är, som Salomon uttrycker det, inkapslat i det svenska.14     

    50-talet är för svenskt vidkommande samtidigt också en period av nationellt 

självförtroende. Det framväxande, socialdemokratiska folkhemmet beskrivs – ofta med Sovjet 
                                                        
11 Michael Godhe, Morgondagens experter: Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och 
science fiction i Sverige under det långa 1950talet, Stockholm 2003, s. 16.  
12 Cronqvist 2004; Kim Salomon, Lisbeth Larsson & Håkan Arvidsson, Hotad idyll: Berättelser om svenskt 
folkhem och kallt krig, Lund 2004; Salomon 2007. 
13 Salomon 2007, s. 21‐29 & s. 45‐66. 
14 Salomon 2007, s. 119‐154. 



 

 

8 

och dess satellitstater i östra Europa som underförstådd motsats – som ett modernt, rationellt 

och demokratiskt framgångsexempel. I populärkulturen knyts det svenska till modernitetens 

landvinningar: bilar, höghus och nya elektriska apparater. Moderniteten fungerar som en 

nationell identitetssymbol.15  

   Central i 50-talets svenska föreställningsvärld är också kärnfamiljen där mannen är 

överordnad kvinnan. Kärnfamiljen representerar det normala, själva sinnebilden för 

folkhemmet. Hemmafrun i det moderna köket är en återkommande gestalt. Vid sin sida har 

hon den svenske mannen. Han är yrkesarbetande, ofta ingenjör. Ingenjörsyrket är en 

symbolladdad roll i det framväxande, teknikoptimistiska folkhemmet.16  

    Samtidigt som tilltron till det moderna, urbana samhället är stor är stor rymmer periodens 

populärkultur även lantliga, närmast förmoderna motbilder. Naturliga, enkla svenskar hyllas; 

hysterin kring Gösta ”Snoddas” Nordgren, en sjungande bandyspelare från Bollnäs, är ett 

karaktäristiskt exempel. Han representerar okonstlad folklighet och lantlighet. Nostalgiskt 

tillbakablickande berättelser om natursköna landsbygdsidyller som försvunnit framträder som 

kontraster mot det moderna, amerikanskt influerade folkhemsprojektet.17  

    På ett mer övergripande, teoretiskt plan rör sig Salomons undersökning kring 

berättelsebegreppet. Berättelser är, menar han, inte bara ett retoriskt grepp eller en genre, 

”utan också en tankeform beroende av historiska sammanhang”. Dessa sammanhang är 

genomsyrade av ideologi. Denna påtagligt cultural studies-influerade utgångspunkt präglar 

Salomons undersökning av 50-talets svenska populärkultur.18 

   Marie Cronqvists avhandling Mannen i mitten: ett spiondrama i svensk kallakrigskultur har 

flera beröringspunkter med Salomons studie. Liksom Salomon är Cronqvist ute efter de stora 

gemensamhetskonstruktionerna, de som skapas och kommer till uttryck i medieformer med 

stor spridning, inte minst vecko- och dagspress. Men till skillnad från Salomon undersöker 

hon mer uttalat hela det långa 50-talet, alltså perioden 1945-1965.19 

    Spionen är för henne ”en av periodens mest framträdande gestalter i skärningspunkten 

mellan kallakrigshot och folkhemsgemenskap”; han (det är oftast en han) kan ”fungera som 

en prisma genom vilken det långa 50-talets svenska föreställningsvärld kan skönjas och 

tolkas”. Genom populärkulturens spionberättelser blottläggs föreställningar om öst och väst, 

                                                        
15 Salomon 2007, s. 155‐249. 
16 Salomon 2007, s. 189‐249. 
17 Salomon 2007, s. s. 223‐227 & s. 240‐249. 
18 Salomon 2007, s. 21‐44. 
19 Cronqvist 2004, s. 19-65. 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hot och idyll, gemenskap och utanförskap.20  

    Cronqvists teoretiska utgångspunkter påminner om Salomons: de betonar båda betydelsen 

av berättelser, metaforer, ideologier och dikotomier. Men utöver detta uppfattar Cronqvist 

också spionberättelserna som en form av drama med fasta, genrebundna roller som 

antagonister (spionerna) och protagonister (bland annat Detektiven Allmänheten, som avslöjar 

spionerna). Rollerna i detta komplexa, intertextuella drama – där fiktiva och dokumentära 

former blandas – är laddade av föreställningar om svenskhet, trygghet och gemenskap.21      

    Antologin Hotad idyll: Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig är, liksom Cronqvists 

och Salomons studier, en del av projektet Kalla krigets berättelser. Antologins tio essäer 

spänner sammantagna över hela det långa 50-talet och rymmer inblickar i en rad av periodens 

fenomen, varav några är mer relevanta för denna uppsats.22 Stefan Nordqvist beskriver i ”Den 

okände cyklisten” den 66-årige Gustaf ”Stålfarfar” Håkansson, som 1951 deltog i 

cykeltävlingen Sverigeloppet och snabbt blev tidningarnas och publikens favorit. Berättelsen 

om ”Stålfarfar” både ifrågasätter och bekräftar föreställningar om svenskhet, modernitet och 

gemenskap.23   

   I ”Husmodern och herraväldet 1958” analyserar Lotta Johansson televisionens genombrott i 

Sverige i allmänhet och reaktionerna på komediserien Greta och Albert i synnerhet. Serien, 

som blev ett publikt misslyckande, ifrågasatte föreställningen om den traditionella 

kärnfamiljen, och då särskilt kvinnans roll som underordnad husmor.24 I ”’I Love Lucy’ och 

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

Johansson sitt analyserande av den tidiga televisionen och undersöker de stereotypa roller 

som kvinnor (och i viss mån även män) hade i svensk tv på 50- och 60-talen.25 

   I essän ”Vi går under jorden: kalla kriget möter folkhemmet i svensk civilförsvarsfilm”, 

skriven ett par år efter det att projektet Kalla krigets berättelser avslutats, fortsätter Marie 

Cronqvist att undersöka hur svensk självbild formats av kalla kriget. Hon analyserar där 

främst Civilförsvarsstyrelsens film Vi går under jorden från 1959, men inkluderar även andra 

civilförsvarsfilmer från det långa 50-talet. I dessa filmer framträder en bild av ett idylliskt 

folkhem som flyttat ner i underjorden. I skyddsrummen i Vi går under jorden fortsätter de 

                                                        
20 Cronqvist 2004, s. 37-39 & s. 88-173.  
21 Cronqvist 2004, s. 88-173. 
22 Salomon, Larsson & Arvidsson 2004, s. 7‐17. 
23 Stefan Nordqvist, ”Den okände cyklisten” i Hotad idyll: Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig, red. 
Salomon, Larsson & Arvidsson, Lund 2004, s. 110‐142. 
24 Johansson 2004, s. 143‐160. 
25 Johansson 2010, s. s. 217‐247. 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nästan alltid unga svenskarna att tillsammans leva trygga och normala vardagsliv. Fienden, 

själva upphovet till det tänkta kriget, är vag, ofta helt frånvarande. Skyddsrummens svenskar 

är lyckliga i sin gemenskap, avvikelsen och störningen är besegrad genom kollektiv 

beredskap. Berättelserna om kalla kriget och det moderna, välordnade folkhemmet smälter 

samman.26 

  I forskningen om kalla krigets svenska kulturhistoria bör även Michael Godhes avhandling 

Morgondagens experter: Tekniken, ungdomen och framsteget i populärvetenskap och science 

fiction i Sverige under det långa 1950-talet nämnas. Godhe undersöker här 

populärvetenskapliga böcker, science fiction-litteratur och populärtekniska tidskrifter. Hans 

bild av perioden sammanfaller i stort med den som finns i stora delar av övrig forskning; det 

kalla kriget med sin polära spänning mellan USA och Sovjet var hela tiden närvarande. 

Samtidigt var tilltron till den tekniska utvecklingen stor.27  

   Befintlig forskning ger alltså sammantaget en ganska enhetlig bild av det långa 50-talets 

svenska populärkultur. Tydliga dikotomier som öst-väst, gott-ont och manligt-kvinnligt 

dominerar. Genomgående är också tron på tekniken och välfärden. Vad gäller källmaterialet 

tar dags- och, inte minst, veckopress stor plats. Televisionen är endast sparsamt behandlad, 

trots att tv i Sverige fick sitt genombrott under perioden.  

   Det finns ett uppenbart, övergripande problem med detta ännu ganska nya 

forskningsområde: veckopressens dominans. Det är visserligen en materialtyp med stor 

spridning, men man hade också kunnat tänka sig att utgå utifrån andra populärkulturella 

materialtyper – spelfilm, skönlitteratur eller radio- och tv-program. Forskningsluckorna är 

många och stora. 

 

Forskningen om enkanaltelevisionen 

Huvuddelen av forskningen kring svensk televisions historia (och tv-mediet över huvud taget) 

ligger alltså än så länge utanför historieämnet. Ett mer uttalat steg mot att arbeta med tv-

mediets historicitet togs, som jag inledningsvis nämnde, för ett par år sedan med antologin 

Svensk television – en mediehistoria där tolv forskare från olika discipliner gjorde nerslag i 

den svenska tv-historien från 1954 fram till 2000-talets första decennium. Några av de 

medverkande i antologin gjorde detaljstudier av program från tidig svensk television, men 
                                                        
26 Marie Cronvist, ”Vi går under jorden: kalla kriget möter folkhemmet i svensk civilförsvarsfilm” i 
Välfärdsbilder: Svensk film utanför biografen, red. Erik Hedling och Mats Jönsson, Stockholm 2008, s. 166‐
181.    
27 Godhe 2003, s. 14‐27, s. 199‐207. 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utan att förhålla sig till perioden i stort.28  

   Forskning som på ett mer ingående vis tar sig an 50- och 60-talens television finns istället 

att hämta från andra discipliner. Av central betydelse är det tvärvetenskapligt inriktade public 

service-projektet, som sedan 1995 pågår inom ramen för Stiftelsen Etermedierna i Sverige. 

För närvarande omfattar detta projekt tre större översiktsverk samt 20 mer genreinriktade 

volymer.29 Utöver detta finns också en handfull avhandlingar med mer eller mindre tv-

historisk inriktning.  

    Forskningen om den tidiga televisionen har flera gemensamma huvuddrag. De flesta 

forskare väljer att periodisera utifrån de reguljära sändningarnas startpunkt, 1956, fram till 

Vietnam-krigets och vänstervågens sena 60-tal (som i tid ungefärligen sammanfaller med 

kanalklyvningen 1969).30 

    60-talet och det sena 50-talet är, enligt tämligen samstämmig forskning, en period som i 

Sverige kännetecknas av televisionens etablering och snabba genombrott. Expansionen sker 

på flera plan: ekonomiskt, organisatoriskt, tekniskt, publikt och, inte minst, i programutbudet. 

Televisionen tar på bara några få år över radions plats som det dominerande etermediet.31 Det 

nya mediet skapar också konflikter mellan dem som vill se en reklamfinansierad television 

och dem som inte vill det. Den icke-kommersiella linjen, som drivs av periodens starkaste 

partipolitiska krafter, socialdemokraterna och centern, går segrande ur striden. Bolaget 

Sveriges Radio AB, som bildas 1957, blir dock inte partipolitiskt styrd, åtminstone inte 

officiellt.32 En annan viktig faktor för den tidiga svenska televisionen är det amerikanska 

                                                        
28 Anna Edin & Per Vesterlund (red.), Svensk television – en mediehistoria, Stockholm 2008. 
29 http://www.srf.se/Page.aspx?id=318 – 2012‐09‐29. 
30 Monika Djerf‐Pierre & Lennart Weibull, Spegla, granska, tolka: Aktualitetsjournalistik i svensk radio och 
TV under 1900talet, Stockholm 2001, s. 105‐205; Anna Edin, Den föreställda publiken: Programpolitik, 
publikbilder och tilltalsformer i svensk public servicetelevision, Stockholm/Stehag 2000, s. 210; Lars‐Åke 
Engblom, Radio och TVfolket: Rekryteringen av programmedarbetare till radion och televisionen i Sverige 
19251995, Stockholm 1998, s. 78‐122; Michael Forsman, Från klubbrum till medielabyrint: 
ungdomsprogram i radio och tv 19251993, Stockholm 2000, s. 85‐134 ; Leif Furhammar, Med TV i 
verkligheten: Sveriges Television och de dokumentära genrerna, Stockholm 1995, s. 43‐116; Hadenius 1998, 
s. 148‐181; Dag Nordmark, Finrummet och lekstugan: Kultur och underhållningsprogram i svensk radio 
och TV, Stockholm 1999, s. 185‐240; Bo Reimer, Uppspel: Den svenska TVsportens historia, Stockholm 
2002, s. 32‐115; Ingegerd Rydin, Barnens röster: Program för barn i Sveriges radio och television 1925
1999, Stockholm 2000, s. 107‐152; Torsten Thurén, Medier i blåsväder: Den svenska radion och televisionen 
som samhällsbevarare och samhällskritiker, Stockholm 1997, s. 107‐216; Henrik Örnebring, TV
parlamentet: Debattprogram i svensk TV 19561996, Göteborg 2001, s. 83‐158. 
31 Djerf‐Pierre & Weibull 2011, s. 85‐205; Furhammar 1995, s. 43‐116; Hadenius 1998, s. 148‐218; 
Birgitta Höijer, Det hörde vi allihop: Etermedierna och publiken under 1900talet, Stockholm 1998, s. 156‐
212. 
32 Djerf‐Pierre & Weibull 2001, s. 88. 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inflytandet. Mängder av tv-serier, programkoncept och långfilmer importeras från USA.33    

    Så ser huvuddragen ut i forskningen om den tidiga televisionen. Om man tittar närmre på 

enskilda studier framträder intressanta detaljer. I Medier i blåsväder: Den svenska radion och 

televisionen som samhällsbevarare och samhällskritiker har Torsten Thurén i ett par väl valda 

nedslag undersökt konflikter och konsensus i svenska etermedier från 1925 och framåt. 

Thurén beskriver perioden 1955-1970 som en tid av ökad journalistisk professionalisering, 

som bland annat resulterade i att kritiska synpunkter och avvikande åsikter i högre grad kunde 

framföras i radio och tv. Perioden kännetecknas, enligt Thurén, också av Sveriges Radios 

självständighet gentemot både staten och den privata sektorn.34 

    I Leif Furhammars Med TV i verkligheten: Sveriges Television och de dokumentära 

genrerna framträder 60-talet som ett årtionde inledningsvis präglat av utvecklingsoptimism, 

hövlighet och opartiskhet men också av en begynnande kritisk granskning. Ett par år in på 60-

talet påbörjades, menar Furhammar, en process som sedan stegrades under årtiondets slut: 

samhällets konflikter blottlades, tabugränser (inte minst sexuella) överskreds och de politiska 

provokationerna blev fler.35 

   Åren 1956-1967 är i Henrik Örnebrings TV-parlamentet: Debattprogram i svensk TV 1956-

1996 (som till skillnad från Thuréns och Furhammars studier inte ingår i public service-

projektet) en period av välordnad offentlighet, som kännetecknas av artighet, samförstånd och 

elitgruppernas dominans. Elitgrupperna utgörs här av politiker, akademiska experter och 

medierepresentanter. Tv:s roll i debattprogrammen är, menar Örnebring, att bilda och 

informera tittarna.36  

   En liknande bild av den tidiga televisionen framträder i Anna Edins Den föreställda 

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

Edin hävdar att programpolitiken under 60-talet präglades av ”ett tjockt lager moralistiska och 

paternalistiska sentenser”. Tv sågs som ett medel för att fostra och bilda tittarna. Tanken var 

att skapa gemensamma kulturella rum där alla kunde mötas över klassgränserna (alltså en 

socialdemokratiskt präglad grundtanke). Den tidiga public service-ideologin hade alltså, 

menar Edin, fostrande, pluralistiska och partipolitiskt färgade drag.37        

   Den befintliga, huvudsakligen medievetenskapliga forskningen om den tidiga televisionen i 

                                                        
33 Djerf‐Pierre & Weibull 2011, s. 106; Nordmark 1999, s. 189 & s. 193.  
34 Thurén 1997, s. 107‐216. 
35 Furhammar 1995, s. 43‐116. 
36 Örnebring 2001, s. 83‐158. 
37 Edin 2000, s. 78‐97 & s. 210‐212. 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Sverige spänner alltså över en mängd genrer och materialtyper. Forskningens främsta styrka 

är i mina ögon dess bredd och omfattning. Som historiker kan man dock inte undgå att också 

lägga märke till en del brister vad gäller källkritik och teoretiska utgångspunkter (flera studier 

saknar nästan eller helt teoriavsnitt).38 Detta gäller främst forskningen från Stiftelsen 

Etermedierna i Sverige. Den övriga medievetenskapliga forskning (Örnebrings och Edins 

avhandlingar) som jag har tagit upp här är mer tydligt teoretiskt förankrad. 

  En intressant aspekt i den samlade forskningen om televisionens historia är att den på olika 

sätt (i olika genrer och sammanhang) berör enkanaltelevisionens tendens. Jag ska återkomma 

till detta i min diskussion om källmaterialet.  

 

Hörnan i televisionens historia 

Forskningen om Hylands hörna är ännu inte särskilt omfattande. Programmet beskrivs på en 

eller ett par sidor i Stig Hadenius, Olle Sjögrens, Dag Nordmarks och Birgitta Höijers 

kronologiska översikter. Fokus ligger där huvudsakligen på emblematiska detaljer i enskilda 

program – särskilt Per Oscarssons kalsongchock 1966. Flera nämner också intervjun med 

Tage Erlander från den första tv-säsongen. Programmet betraktas allmänt som det mest 

populära underhållningsprogrammet i svensk 60-talstelevision. Hadenius betonar särskilt 

Hörnans roll som en del av folkhemsbygget.39 Men mer djupgående analyser finns alltså inte i 

dessa översikter; det är korta blixtbelysningar av episoder från en handfull program.  

   Utöver de kortfattade, kronologiska svepen finns också några närläsningar av enskilda 

program. Den första gjordes av sociologen Gert Nilson 1977. I Sociodramer: Rånardramat 

och Hylands Hörna gör han en studie av en Hörna från1972. Nilson, som teoretiskt är 

influerad av sociologen Victor Turner, uppfattar programmet som ett sociodrama, vilket här 

ska förstås som ett drama om auktoritet, sammanhållning och hierarki. Detta sociodrama 

fungerar, menar Nilson, som en spegling av det svenska samhället. Nilsons studie präglas av 

en kritisk grundhållning; Hyland är som programvärd en intim ledare, som utifrån sin 

statusposition (den kände programledarens), rumsligen och genom tilltal, skapar en 

asymmetrisk gemenskap, som stöder och speglar det svenska samhällets ojämlikheter.40 

   Min egen kandidatuppsats ”Så underliga tecken här i kulisserna”: Hylands hörna 16 

                                                        
38 Se exempelvis Furhammar 1995; Reimer 2002; Olle Sjögren, Den goda underhållningen: Nöjesgenrer och 
artister i Sveriges radio och TV 1945, Stockholm 1997. 
39 Hadenius 1998, s. 214‐216; Höijer 1998, s. 208‐212; Nordmark 1999, s. 207‐208 & s. 230‐231; Sjögren 
1997, s. 242‐245.   
40 Gert Nilson, Sociodramer: Rånardramat och Hylands Hörna, Göteborg 1977, s. 7‐33 & s. 59‐121. 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januari 1971, en svensk berättelse kan delvis ses som en fortsättning på Nilsons studie, men 

med ett centralt tillägg: genusperspektiv. Med utgångspunkt i Yvonne Hirdmans och Judith 

Butlers genusteorier såg jag en Hörna från 1971 (ett specialprogram inspelat i Hollywood) 

som ett uttryck för en patriarkal gemenskap. Utöver detta tittade jag även närmre på 

programmets bilder av USA och Sverige. De kulturella uttrycken i Hollywood-Hörnan kan 

ses som direkt fortsättning på det långa 50-talets ordningar av genus och etnicitet. Det finns 

en del man kan invända mot min kandidatuppsats (Hollywood-Hörnans representativitet, de 

alltför allmänt formulerade teoretiska utgångspunkterna etc.), men det är ändå en närläsning 

som tydligt visar hur sega det långa 50-talets grundstrukturer är även så sent som 1971.41 

  

Tolkningsram: teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Tolkningsramen i denna uppsats är ett pussel med bitar hämtade från flera olika discipliner. 

Teori och metod flyter till stora delar in i vartannat, men de två avslutande delavsnitten, det 

om Hörnan som tv-text och det om kluster av upprepningar, har en mer metodologisk än 

teoretisk prägel. 

 

Genre, ideologi och ritual 

Hylands hörna gjordes med en amerikansk förebild, den populära talkshowen Tonight!.42 

Således ingår även Hörnan i samma genre, celebrity talkshow. Enkelt uttryckt kan denna 

genre, som tv-forskaren Jane Shattuc skriver, beskrivas som en blandning av samtal och 

artistframträdanden. Utöver detta kännetecknas genren också av fasta ramar vad gäller rum, 

temporal struktur och de medverkandes roller.43  

   Rumsligt kretsar en celebrity talkshow kring värdens skrivbord, gästernas soffa och en scen 

för artistframträdanden. Dessutom finns det plats för studiopublik. Den temporala strukturen 

är tämligen bunden: showen inleds med en värdmonolog (fem till tio minuter), varefter värden 

tar ett kliv ut i studiopubliken för antingen lekar eller intervjuer (som ett ”demokratiskt” 

moment). Sedan följer intervjuer och framträdanden med en rad celebriteter.44 

    Den centrala personen i genren är värden. Hans personlighet (i de tidiga talkshowerna var 

                                                        
41 Petter Bengtsson, ”Så underliga tecken här i kulisserna”: Hylands hörna 16 januari 1971, en svensk 
berättelse, Lund 2011. 
42 Sjögren 1997, s. 242. 
43 Jane Shattuc, ”The celebrity Talk Show” i red. Glen Creebers The Television Genre Book, Hampshire 2009, 
s. 164‐166.  
44 Shattuc 2009, s. s. 164‐166. 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värden i regel man) präglar programmet. Vid sin sida har värden en sidekick, som kommer 

med skämt och gör en del presentationer. Till genren hör också de kända gästerna. De kan till 

exempel vara skådespelare, musiker, mediepersonligheter, politiker eller författare. 

Studiopubliken fungerar främst som skrattande och applåderande ljudkuliss (ibland dirigerad 

av studiopersonal utanför bild). Studiopublikens funktion är också att vara de tänkta tittarnas 

representanter (”inscribed viewers”).45  

   Dessa grundläggande genreramar – värden, möblerna, gästerna, studiopubliken och den 

temporala strukturen – har, enligt Shattuc, med vissa mindre variationer, varit tämligen stabila 

sedan genren etablerades i USA på 50-talet.46 

   Ytterligare två centrala begrepp är ideologi och ritual. Ideologi ska här förstås som de 

tankestrukturer som är hegemoniska i ett samhälle vid en viss tidpunkt.47 Det ideologiska kan 

förstärkas av en rituell form. Tv-program som sänds i säsonger med veckovis återkommande 

avsnitt blir rituella upprepningar av på förhand givna situationer. Det rituella och ideologiska 

samverkar.48 De ritualiserade upprepningarna gör att en genre kan fungera som 

”samhällslegitimerande kontrollinstrument”, som medieforskarna Göran Bolin och Michael 

Forsman uttrycker det i sin studie av Bingolotto.49  

 

Den föreställda svenska gemenskapen 

Viktigt i denna uppsats är också nationell gemenskap. 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. 

 

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

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

                                                        
45 Shattuc 2009, s. s. 164‐166. 
46 Shattuc 2009, s. s. 166‐167. 
47 Nick Lacey, Image and Representation: Key Concepts in Media Studies, Hampshire 2009, s. 100‐114. 
48 Göran Bolin & Michael Forsman, Bingolotto: Produktion, text, reception, Huddinge 2002, s. 153‐159; Jane 
Feuer, ”Genre Study and Television” i red. Robert C. Allens Channels of Discourse, Reassembled, London 
1999, s. 138‐160.  
49Göran Bolin & Michael Forsman, Bingolotto: Produktion, text, reception, Stockholm 2002, s. 153. 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de flesta gemenskaper, utom möjligen primitiva byar där kontakterna sker ansikte mot 

ansikte, känns igen på hur de föreställs. Anderson går dock inte närmre in på tv-mediets 

gemensamhetsskapande effekt. 50 Det gör däremot etnologen Orvar Löfgren i 

Försvenskningen av Sverige. Löfgren visar där hur först radio och sedan även tv har skapat en 

medierad, svensk rikskultur. Genom att regelbundet och på fasta tider samlas kring radio- och 

tv-apparater har en gemensam, specifikt svensk rytm skapats. Etermedierna har gett oss en 

nationell referensram, en massmedialiserad vi-känsla.51  

 

Roller, fasader, team och regioner 

Jag uppfattar inte bara Hylands hörna som en del av en nationell, medierad gemenskap. Det 

är också en ritualiserad och teatral framställning där normer och konsensus skapas i ett 

processuellt och ideologiskt präglat flöde av ljud och bilder. 

   Erving Goffmans Jaget och maskerna: En studie i vardagslivets dramatik, där tillvaron 

beskrivs som ett skådespel där människor likt skådespelare framställer sig själva inför 

varandra, framstår som en lämplig teoretisk utgångspunkt för min undersökning. Goffman 

uppfattar det sociala livet som teatraliskt definierade situationer. Vi utför, menar han, 

framträdanden inför (verkliga eller tänkta) publiker enligt på förhand fastställda 

handlingsmönster. Dessa handlingsmönster kallas roller.52 

   Under sitt rollstyrda framträdande använder sig individen av fasader, vilka här ska uppfattas 

som ”den expressiva utrustning av standardtyp som avsiktligt eller omedvetet används av 

individen under hans framträdande”. Denna expressiva utrustning kan vara rumslig och 

platsbunden och kallas då inramning. Inramningen består av en fast teckenuppsättning som 

omfattar möbler, dekor och ytplanering. Rollerna är knutna till inramningen. Det betyder att 

framträdandets aktörer inte kan börja spela sina roller förrän de, som Goffman uttrycker det, 

”tagit sig till den för ändamålet lämpliga platsen”. En fasad kan också vara personlig och 

refererar då till andra detaljer i den expressiva utrustningen: kläder, kön, ålder, gester och 

liknande. Fasader tenderar att bli tämligen stabila och ge upphov till stereotypiserade 

förväntningar.53 

                                                        
50 Benedict Anderson, Den föreställda gemenskapen: Reflexioner kring nationalismens ursprung och 
spridning, 
Göteborg 1996, s. 17‐22.   
51 Orvar Löfgren, ”Nationella arenor” i Försvenskningen av Sverige, red. Billy Ehn, Jonas Frykman & Orvar 
Löfgren, Stockholm 1993, s. 81‐117. 
52 Erving Goffman, Jaget och maskerna: En studie av vardagslivets dramatik, Stockholm 2010, s. 11‐23.  
53 Goffman 2010, s. 28‐33. 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   Ett annat viktigt begrepp i Goffmans terminologi är team. Medlemmarna i ett team är 

förenade av ett ömsesidigt beroende, de måste lita på varandra för att framförandet ska bli 

lyckat. En teammedlem är ”en individ vars dramaturgiska samarbete man är beroende av för 

att skapa eller frambesvärja en given definition av situationen”.54 

   Ytterligare ett viktigt begrepp är region. En region är ett ställe som ”till en viss grad är 

avgränsat av perceptions- eller varseblivningsbarriärer”. Det finns två sorters regioner: bakre 

och främre. Den främre regionen är den plats där framträdandet äger rum. Det är också där 

som inramningen finns. Den bakre regionen motsvaras av platsen bakom kulisserna eller 

köket i en restaurang.55 I denna uppsats, som ju främst handlar om vad som händer i bild 

(oftast på scenen och vid värdbordet), är dock endast den främre regionen och dess inramning 

relevant. Som synes finns det flera kopplingar mellan genren celebrity talkshow och 

Goffmans syn på roller, fasader och regioner. 

 

Representationer  

Rollerna i denna uppsats ska dock inte bara uppfattas som delar av ett teatralt framförande, 

utan också som representationer i semiotisk och konstruktivistisk mening. Det är alltså inte 

min avsikt att ta reda på vilka Hyland och de andra i Hörnan egentligen är. Det jag istället ska 

undersöka är ideologiskt präglade konstruktioner (representationer) i ett flödande, rituellt 

framförande.56  

   En i populärkultur vanlig form av ideologiskt präglad representation är stereotypen.57 Det är 

en tydlig och enkel konstruktion, välbekant för den tänkta publiken. I Kim Salomons studie av 

50-talets svenska dags- och veckopress figurerar en stor uppsättning stereotyper, vilka speglar 

periodens välspridda föreställningar om svenskhet, normalitet, modernitet, genus och ont/gott. 

Det är vackra blondiner, rationella ingenjörer, pålitliga arbetare, suspekta kommunister, 

ociviliserade ryssar och moderna amerikaner.58 Detta stereotypgalleri, och de föreställningar 

som är knutna till det, kommer att fungera som en referens i min undersökning. Stereotyperna 

ingår i iscensättningen av svenskhet och svensk självild. 

 

 

                                                        
54 Goffman 2010, s. 75‐96. 
55 Goffman 2010, s. 97‐125. 
56 John Fiske, Television Culture, New York 2006, s. 8‐10. 
57 Se exempelvis Andersson 2000, s. 84‐85. 
58 Salomon 2007, s. 182‐249. 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Hörnan som ritualiserad och narrativ text  

En text kan vara något annat än bokstäver på ett papper. Även långfilmer, reklambilder, 

hemsidor och tv-program kan betraktas som texter.59 Att se alla dessa medieformer som texter 

betyder också att de kan läsas och förstås utifrån sina egna form- och genrebundna premisser. 

I den här uppsatsen kommer jag att tala om Hylands hörna som rituell text.  

   En annan viktig utgångspunkt i denna uppsats är att den rituella texten har en narrativ 

struktur som består av mindre enheter: segment och element. Ett segment är en enhet som kan 

bestå av exempelvis en dialog, ofta knuten till ett rumsligt sammanhang. Vanligtvis går ett 

segment över i ett annat när en dialog avslutas eller när nya karaktärer och/eller miljöer visas i 

bild.60 Segmenten binds samman av narrativa element. Ett sådant element kan utgöras av 

programledarens på- och avannonsering, som binder ihop de olika segmenten i texten. Även 

studiopublikens applåder kan fungera som ett narrativt element som markerar avslutning eller 

inledning.61  

   För att tydliggöra hur den narrativa strukturen ser ut i Hörnans text i den första tv-säsongen 

av programmet har jag ställt samman så kallade plot segmentations, ett slags basala, 

filmvetenskapliga textöversikter med vars hjälp man kan se hur segmenten är ordnade i de 

olika programmen.62 Den här uppsatsens plot segmentations finns samlade i bilaga 2. För att 

ytterligare åskådliggöra källmaterialet finns även en bilaga (bilaga 1) med bilder 

(skärmdumpar) från programmen. 

 

Kluster av upprepningar  

Min undersökning kommer att formas av en enkel kvantitativ utgångspunkt: det som upprepas 

ofta i materialet är viktigt. I analysen samlar jag därför kluster av upprepningar. Det är ett 

grepp som är grundläggande för hela undersökningen. Min metod är alltså på ett basalt plan 

kvantitativ. Dock arbetar jag inte alls med tabeller och statistik. Istället utgår jag ifrån vilka 

upprepningar som är särskilt betydelsebärande. Att samla och analysera kluster av 

upprepningar är alltså också ett tolkande, kvalitativt grepp. 

 

 
                                                        
59 Nick Lacey, Image and Representation: Key Concepts in Media Studies, Hampshire 2009, s. 12‐13. 
60 John Ellis, Visible Fictions. Cinema, television, video, London 1997, s. 145‐159. 
61 Bolin & Forsman 2002, s. 198‐200.  
62 David Bordwell & Kristin Thompson, Film Art: An Introduction, New York 2008, s. 68‐69. 



 

 

19 

Utgångspunkter, syfte och frågeställningar 

Hylands hörna har, liksom den tidiga svenska televisionen i stort, en självklar relevans: 

miljontals människor tittade alla regelbundet på samma kanal. Den första generationens tv-

tittare utgör alla i särskilt hög grad en del av de föreställda nationella gemenskaper som 

Benedict Anderson beskriver. Tv-tittandet blev en identitetsskapande del av vardagen i 

rekordårens framväxande, moderna folkhem.63  

   Jag ska alltså närma mig de föreställningsvärldar som delades av miljontals svenskar, 

”vanliga Svenssons”, under den tid då tv fortfarande var något nytt och sensationellt. I flera 

avseenden ämnar jag fortsätta i de cultural studies- och new cultural history-influerade spår 

som redan trampats upp i projektet Kalla krigets berättelser. Kulturhistoriker som Kim 

Salomon och Marie Cronqvist har, som jag visade i min forskningsöversikt, undersökt hur 

föreställningar om svenskhet, gemenskap, modernitet och genus skapades i källmaterial med 

stor spridning. Det jag vill tillföra är en kulturhistorisk inblick i den tidiga televisionen i 

allmänhet och i dess populäraste underhållningsprogram, Hylands hörna (säsongen 1962-63), 

i synnerhet.  

   Syftet i denna uppsats är att undersöka hur svensk självbild iscensätts rituellt i den första tv-

säsongen av Hylands hörna (1962-63). Svensk självbild ska här förstås i vid mening; det är 

något som omfattar föreställningar om etnicitet, gemenskap, klass, modernitet, genus, 

omvärld och stad/landsbygd. En viktig operativ del av min undersökning handlar, som sagt, 

om upprepningarnas betydelse. Enkelt uttryckt: det repetitiva är betydelsebärande.  

   Följande sammanlänkade frågekomplex fungerar som utgångspunkter för min 

undersökning: 

   1. Den rituella textens övergripande form är viktig. Hur ser den övergripande temporala 

strukturen ut? Hur fungerar den rumsliga inramningen (enligt Goffmans terminologi)? Hur 

förhåller sig temporal struktur och inramning till genren celebrity talkshow? 

   2. Intressanta är också rollerna i framförandet. Vilka roller och team finns och hur ser de ut? 

Vilka fasta medverkande finns och vilka är de typiska gästerna? Hur konstrueras deras roller? 

Hur samverkar de?   

   3. Den svenska självbilden under det långa 50-talet omfattar, som den tidigare forskningen 

visar, ett brett spektrum av föreställningar om svenskhet, klass, yngre/äldre och 

stad/landsbygd. Hur konstrueras den nationella gemenskapen? Hur ser den ut? 

                                                        
63 Löfgren 1990, s. 85‐120. 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   4. Även föreställningar om manligt och kvinnligt ingår i svensk självbild. I min 

kandidatuppsats om Hollywood-Hörnan 1971 spelade genus en central roll. Vilka bilder av 

manligt och kvinnligt framträder i säsongen 1962-63? Vilken roll spelar kärnfamiljen?   

   5. Den tidigare forskningen visar också att kalla kriget och dess dikotomi öst-väst är en 

viktig del av det långa 50-talets föreställningsvärld. Märks detta i materialet och i så fall på 

vilket sätt? Vilka bilder finns av omvärlden i övrigt? 

   6. Per Oscarssons kalsongchock i Hylands hörna 1966 var ett påtagligt avbrott i den 

ritualiserade texten. Kan man se några liknande störningar i säsongen 1962-63? Om de finns, 

hur påverkar de framträdandet? 

 

Hylands hörna som källmaterial 
Det huvudsakliga källmaterialet i denna uppsats utgörs av de bevarade programmen 

(fullständiga och ofullständiga) från den första tv-säsongen av Hylands hörna, som visades 

hösten och vintern 1962-63. Jag ska nedan redogöra för detta materials omfattning, 

genomslag, relevans och tendens. I det därpå följande avsnittet går jag ytterst kortfattat in på 

det material – tidningsartiklar, korrespondens, telefonjourrapporter och andra tv-program – 

som har en mer kompletterande funktion i denna uppsats. 

 

Hylands hörna (1961-1983), en översikt  

Hylands hörna började som ett program i Sveriges nattradio den 10 oktober 1961.64 Efter den 

inledande säsongen (som omfattade totalt 18 program)65 sändes ytterligare en radiosäsong 

våren 1962 (totalt 18 program)66. Därefter gjordes ytterligare två radio-Hörnor, som båda 

sändes från studior utanför Stockholm: Örebro-Hörnan 1966 och Karlstad-Hörnan 1967.67 

Sammanlagt sändes alltså 38 Hörnor i radio. 

    Det är dock främst som tv-program Hylands hörna har gått till historien. Totalt gjordes åtta 

hela tv-säsonger: premiärsäsongen 1962-63 (19 Hörnan-kvällar)68, vårsäsongen 1965 (tolv 

Hörnan-kvällar)69, höstsäsongen 1966 (16 Hörnan-kvällar)70, vårsäsongen 1970 (nio Hörnan-

                                                        
64 Röster i RadioTV nr 41:1961, s. 6‐7.  
65 Röster i RadioTV nr. 41‐46:1961. 
66 Röster i RadioTV nr. 14‐19:1962. 
67 Röster i RadioTV nr 14‐15:1966. 
68 Röster i RadioTV nr. 39:1962‐2:1963.  
69 Röster i RadioTV nr. 2‐13:1965. 
70 Röster i RadioTV nr. 40:1966‐1:1967. 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kvällar)71, vinter- och vårsäsongen 1970-71 (tolv Hörnan-kvällar, varav de fyra inledande 

spelades in i USA)72, höstsäsongen 1972 (tolv Hörnan-kvällar)73, höst- och vintersäsongen 

1981-82 (tio Hörnan-kvällar)74 samt vårsäsongen 1983 (nio Hörnan-kvällar)75. Utöver detta 

gjordes även åtta special-Hörnor i tv: OS-Hörnan i Tokyo 1964,76 Hörnan i Köpenhamn 

1966,77 Höger-Hörnan78 inför högertrafikomläggningen 1967 samt Röda fjädern-Hörnorna 

1969 (fem Hörnan-kvällar under en vecka)79. Totalt gjordes det alltså 107 Hörnan-kvällar i tv. 

Jag har som synes valt att räkna kvällar istället för program. Det beror på att Hörnan under 

vissa säsonger delades in i en barnvänlig familjedel och en senare, mer vuxen kvällsdel.  

    I min sammanställning av antalet Hörnan-kvällar och säsonger har jag alltså till att börja 

med utgått ifrån tv-tablåerna (och radiotablåerna 1961-62) i tidningen Röster i Radio-TV 

(årgångarna 1961-1983). Röster i Radio-TV var då Sveriges Radios egen tidning.80 Utöver 

detta har jag, för säkerhets skull, tittat på listorna i Svensk Mediedatabas81 (sökord ”Hylands 

hörna”) samt också en programlista från Radiohusets dokumentarkiv. Denna lista sträcker sig 

från radio-Hörnorna 1961 fram till vårsäsongen 1970.82 Min förteckning över de Hörnor som 

har gjorts bör alltså vara fullständig.  

 

Mitt material, urval och genomslag 

Att jag har avgränsat mig till just en säsong har flera orsaker. Dels är det en tillräckligt stor 

del av det totala antalet program för att en undersökning ska ge en någorlunda representativ 

bild av programserien, och dels är en säsong tillräckligt mycket för att en ritualiserad helhet 

ska framträda. Dessutom har min avgränsning uppenbara praktiska orsaker: att analysera mer 

än en säsong hade varit för utrymmeskrävande. 

   Jag har valt att undersöka just premiärsäsongen 1962-63 av flera anledningar. Till att börja 

med är premiärsäsongen intressant för att den är först. Det är rimligt att anta att ett 

grundmönster etableras här och att detta grundmönster påverkar senare säsonger. Dessutom 
                                                        
71 Röster i RadioTV nr. 3‐11:1970. 
72 Röster i RadioTV nr. 53/1:1970/1971‐12:1971.  
73 Röster i RadioTV nr. 41‐52:1972. 
74 Röster i RadioTV nr. 46:1981‐1:1982. 
75 Röster i RadioTV nr. 9‐17:1983. 
76 Röster i RadioTV nr. 42:1964, s. 42. 
77 Röster i RadioTV nr 18:1966, s. 40. 
78 Röster i RadioTV nr 36:1967, s. 20. 
79 Röster i RadioTV nr 16‐17:1969. 
80 Stig Hadenius & Lennart Weibull, Massmedier: En bok om press, radio & TV, Stockholm 2007, s. 144. 
81 http://smdb.kb.se/ – 2012‐03‐31. 
82 ”Lista över personer och artister som medverkat i Hylands hörna”, (Programhandlingar, SRG:T19, 
Hyland, Lennart, odat 1951‐, F1:1), Radiohusets dokumentarkiv, Stockholm. 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hade enkanaltelevisionens säsonger av allt att döma särskilt stor publik, även om det är svårt 

att fastställa exakt hur stor den var. Antalet tv-licenser från tidigt 60-tal säger dock rimligen 

något: under åren 1960-63 steg antalet från 996 000 till 1 819 000.83 Lägger man till att 

Hörnan var det populäraste programmet i den enda tv-kanalen (enligt informanterna i Birgitta 

Höijers undersökningar av tv-publiken var Hylands hörna det mest sedda och ihågkomna 

programmet under 60-talet) är det rimligt att anta att Hörnan 1962-63 i Sverige nådde en 

publik på minst ett par miljoner, vissa program kanske så mycket som fem miljoner.84  

   Att just säsongen 1962-63 hade ett betydande publikt genomslag styrks dessutom av 

telefonjourrapporterna från Sveriges Radios upplysningscentral (upplysningscentralen, även 

kallad ”klagomuren”, var en instans som tittarna dagligen kunde ringa till för att framföra 

synpunkter på de program som visades.)85 Av telefonjourrapporterna från åren 1962 och 1963 

framgår att Hylands hörna generellt sett väckte betydligt fler reaktioner (ofta 50-100 samtal) 

hos tittarna än de flesta andra tv-program.86 Kort sagt: den första tv-säsongens publika 

genomslag var betydande.  

   Ytterligare en del av Hörnans genomslag har att göra med värden Lennart Hyland själv. Han 

tillhörde, vilket jag ska återkomma till i bakgrundsavsnittet, under 40-, 50- och 60-talen de 

mest framträdande mediepersonligheterna i Sverige över huvud taget. Hans roll var starkt 

kopplad till populär kvällsunderhållning.87  

   Till materialets relevans hör också televisionens genombrott i stort. I många svenska hem 

blev tv-apparaten under senare delen av det långa 50-talet en självklar, social mittpunkt. 

Televisionens första år var tv-familjernas, tv-kannornas, tv-stolarnas, tv-brickornas och tv-

tofflornas tid. Tv-tittandet blev på bara några år en familjeritual full av rituella ting. Tv-

tittandet blev också snabbt viktigare än det tidigare så betydelsefulla radiolyssnandet.88  

 

Den första tv-säsongen som kvarleva 

Jag betraktar den första tv-säsongen av Hylands hörna som en kvarleva. Säsongen är således  

en lämning från det tidiga 60-talets Sverige. Jag anser att den första tv-säsongen, genom sitt 

                                                        
83 Djerf‐Pierre & Weibull 2001, s. 87 & s. 148. 
84 Höijer 1998, s. 209‐212. 
85 Röster i RadioTV nr 4: 1967, s. 20‐21 & s. 50. 
86 ”Telefonjourrapport 1962”, (Telefonjourrapporter, TV:s programsektion, 1962, E IV: 4), Radiohusets 
dokumentarkiv, Stockholm; ”Telefonjourrapport 1963”, (Telefonjourrapporter, TV:s programsektion, 
1963, E IV: 5), Radiohusets dokumentarkiv, Stockholm. 
87 Se exempelvis Höijer 1998, s. 146‐150.  
88 Löfgren 1990, s. 106‐113. 



 

 

23 

stora nationella genomslag, i hög grad speglar och skapar svensk självbild. Ett populärt tv-

program kan, som tv-forskaren John Fiske skriver i Understanding Popular Culture, inte bli 

populärt utan att mottagaren kan ta det till sig. Materialet måste spegla redan väl spridda 

föreställningar för att få ett stort genomslag.89  

   Samtidigt kan inte ens ett mycket populärt tv-program sägas ge några skalenliga eller enkelt 

avläsbara återspeglingar av en nationell självbild. Tv-program styrs, liksom exempelvis 50-

talets veckopress, av sina genrers ramverk.90 Det vi kan se i den första tv-säsongen av 

Hylands hörna är således en förvrängd och putsad bild av verkligheten, inte en exakt 

återgivning. 

   Väsentlig för den svenska enkanaltelevisionen är självfallet också avsändaren, Sveriges 

Radio AB. Att periodens socialdemokratiska hegemoni påverkade radioföretaget och det nya, 

expansiva tv-mediet torde inte vara ett alltför djärvt påstående.91 Enkanaltelevisionens 

programutbud påverkades också, som medieforskaren Anna Edin har visat, påtagligt av tidens 

public service-ideal. Enligt detta var tv-mediets uppgift att fostra och bilda tittarna samt skapa 

ett kulturellt rum för en klassöverskridande gemenskap.92 Exakt hur mycket och på vilket sätt 

ett underhållningsprogram som Hylands hörna formades av (de i sin tur socialdemokratiskt 

präglade) publice service-idealen ska jag återkomma till i uppsatsens analysdel. Ett rimligt 

antagande torde dock vara att dessa ideal är ett inslag i materialets tendens.  

 

Det digitaliserade materialet  

Tyvärr är det inte möjligt att undersöka hela premiärsäsongen från 1962-63. Av de 19 

program som sändes är endast sju hela program bevarade. Utöver detta finns också längre och 

kortare delar från ytterligare sex program. Det är svårt att med säkerhet avgöra varför vissa 

program har sparats och andra har försvunnit. Av de 19 Hörnor som ingick i den första tv-

säsongen är alltså sex program av okända orsaker helt försvunna.93 De lär förbli så om inga 

nya fynd görs i KB:s samlingar.  

   Det ofullständiga materialet är en begränsning att ta i beaktande. Viktigt innehåll kan ha 

försvunnit. Samtidigt ger det befintliga materialet – sju hela program, två längre 

programfragment och fyra kortare fragment – ändå en tämligen god inblick i hur 

                                                        
89 John Fiske, Understanding Popular Culture, London 1991, s. 129‐158. 
90 För ett resonemang om veckopressens spridning och ideologiska uttryck, se Salomon 2007, s. 31‐41. 
91 Hadenius 1998, s. 217‐218. 
92 Edin 2000, s. 210‐211. 
93 http://smdb.kb.se/ ‐ 2012‐09‐11. 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premiärsäsongen såg ut, både vad gäller narrativ grundstruktur och typiska gäster och inslag. 

En omfattande receptionsanalys av texter från dagspressen hade möjligen kunnat ge en bild av 

delar av det försvunna materialet, men jag avstår här från en sådan analys då den hade tagit 

för mycket plats och dessutom troligen ändå inte gett en helt säkerställd bild av materialet.  

   Uppsatsens huvudsakliga källmaterial består alltså av digitaliserat programmaterial, som 

beställts från Svensk Mediedatabas, söktjänsten för KB:s audiovisuella samlingar.94 

Sammanlagt omfattar de bevarade Hörnorna från den första tv-säsongen en speltid på 15 

timmar och 44 minuter.95 Materialet är fördelat över tretton filer (en per program). För att de 

olika Hörnorna ska bli mer urskiljbara för läsaren har jag valt att namnge filerna efter tema 

eller något annat utmärkande drag. Filerna har fått följande namn (med sändningsdatum inom 

parentes): Premiär-Hörnan (1962-10-03), Landsbygdshörnan (1962-10-06), Fynd-Hörnan, 

(1962-10-31), William Clauson-fragmentet (1962-11-03), Happening-fragmentet (1962-11-

07), Helsingfors-Hörnan (1962-11-14), Folke Andersson-fragmentet (1962-12-05), 

Värmlandshörnan (1962-12-19), Synkopen-fragmentet (1962-12-26), Frikyrkohörnan (1963-

01-02), Jarl Kulle-fragmentet (1963-01-09), Thea Nilsson-fragmentet (1963-01-16) och Final-

Hörnan (1963-01-19). Allt ofullständigt material har som synes fått ordet fragment i titeln. 

 

Att hänvisa till KB:s programfiler 

För att hänvisa till intervjuer, händelser eller annat i källmaterialet har jag gått till väga på 

följande vis: först kommer programmets namn (alltså det namn jag har valt, se ovan), därefter 

visningsdatum, sedan filens exemplarnummer (till exempel ZS_T02-0844-0845) och till sist 

exakt tidsintervall i filen. Tidpunkten anges i följande ordning: timme, minut, sekund. Om det 

mer allmänt handlar om en medverkande person eller ett föremål anger jag endast tidpunkt för 

när denne eller detta syns i bild första gången. Det bör också understrykas att det för 

tidsangivelser alltid är mediaspelarens (VLC:s eller Quicktimes) klocka jag använder mig av 

                                                        
94 http://smdb.kb.se/ ‐ 2012‐09‐11. 
95 För längden på de olika programmen, se: Premiär-Hörnan, 1962-10-03, exemplar: ZS_T02-0842, programtid: 
01:48:00; Landsbygdshörnan, 1962-10-06, exemplar: XA_TF08-0585, programtid:  01:40:47; Fynd-Hörnan, 
1962-10-31, exemplar: XA_TF11-0334, programtid:  01:35:48; William Clauson-fragmentet, 1962-11-03, 
exemplar: XA_TF11-0379, programtid:  00:15:25; Happening-fragmentet, 1962-11-07, exemplar: XA_TF07-
0058, programtid:  00:13:26; Helsingfors-Hörnan, 1962-11-14, exemplar: ZS_T02-0843, programtid: 01:40:15; 
Folke Andersson-fragmentet, 1962-12-05, exemplar: XA_TF11-0380, programtid: 00:16:10; Värmlandshörnan, 
1962-12-19, exemplar: XA_TF11-0335, programtid: 01:54:40; Synkopen-fragmentet, 1962-12-26, exemplar: 
XA_TF11-0381), programtid: 00:11:05; ”Frikyrkohörnan”, 1963-01-02, exemplar: ZS_T03-0228-0229, 
programtid: 02:14:12; Jarl Kulle-fragmentet, 1963-01-09, exemplar: XA_TF11-0382, programtid: 00:52:11; 
Thea Nilsson-fragmentet, 1963-01-16, exemplar: XA_TF11-0383, programtid: 00:27:41; Final-Hörnan, 1963-
01-19, exemplar: ZS_T02-0844-0845, programtid: 02:50:19. 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– och inte den klocka som i vissa filer visas i bildens över- eller nederkant. 

 

Kompletterande material  

Utöver själva programmen ämnar jag också i min undersökning, som ett komplement, 

inkludera några internetlänkar, en del tryckt tidningsmaterial samt också otryckt material 

(korrespondens, körscheman och telefonjourrapporter) från samlingarna i Radiohusets 

dokumentarkiv i Stockholm.  

   Tyvärr rymmer inte Radiohusets samlingar särskilt mycket skrivet material från de tidiga 

säsongerna av Hylands hörna. Merparten av det Hyland-relaterade materialet är från de 

senare Hörnan-säsongerna på 70- och 80-talen.96  

 

Disposition 

Den återstående delen av uppsatsen är indelad i fyra huvudavsnitt: bakgrund, analys, 

avslutning samt käll- och litteraturförteckning. Utöver detta tillkommer två bilagor: en 

inledande bildbilaga med skärmdumpar från de analyserade programmen samt en bilaga med 

plot segmentations.  

   Bakgrundsavsnittet är indelat i fem kortare delavsnitt som beskriver folkhemmet och 

televisionens roll under sent 50-tal och tidigt 60-tal. I den därpå följande analysdelen 

(rubricerad ”Hörnans värld 1962-63”) närmar jag mig successivt i nio avsnitt källmaterialets 

kluster av upprepningar. Analysen rör sig från det övergripande (studions utformning, den 

temporala grundstrukturen och de fasta medverkande) till det mer specifika (kluster av 

gästtyper som schlagerstjärnor, skådespelare, operasångare, okända fynd, excentriska 

åldringar, nordiska artister etc.). Den efterföljande avslutningen är indelad i två huvudblock. 

Först kommer en sammanfattning av analysen där jag i kronologisk ordning besvarar de 

frågeställningar som formulerats i inledningen. Därefter följer ett reflekterande avsnitt om 

                                                        
96 Se exempelvis ”Korrespondens”, (Programhandlingar Hylands hörna i USA, TV1/proj gr org, 1969‐1971, 
F1:49), Radiohusets dokumentarkiv, Stockholm; ”Reserapport – resa till USA 1968”, (Programhandlingar 
Hylands hörna i USA, TV1/proj gr org, 1969‐1971, F1:49), Radiohusets dokumentarkiv, Stockholm; 
”Körschema”, (Programhandlingar Hylands hörna, TV1/proj gr org, 1971‐1972, F1:55), Radiohusets 
dokumentarkiv, Stockholm; ”Kontrakt för medverkande 1972”, (Programhandlingar Hylands hörna, 
TV1/proj gr org, 1972 hösten, F1:56), Radiohusets dokumentarkiv, Stockholm; 
”Produktionsbeskrivningar”, (Programhandlingar, TV1/fiktion, 1981‐1982, F1:53), Radiohusets 
dokumentarkiv, Stockholm; ”Pratgäster, idéer 1981”, (Programhandlingar, TV1/fiktion, 1981‐1982, 
F1:53), Radiohusets dokumentarkiv, Stockholm; ”Kontrakt för medverkande 1983”, (Programhandlingar, 
TV1/fiktion, 1982‐1983, F1:54), Radiohusets dokumentarkiv, Stockholm; ”Minnesanteckningar från 
möte”, (Programhandlingar, TV1/fiktion, 1982‐1983, F1:54), Radiohusets dokumentarkiv, Stockholm. 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min undersökning i en större kultur- och tv-historisk kontext. Sedan kommer, i vanlig 

ordning, käll- och litteraturförteckning.  

   Den första av de två bilagorna rymmer 30 bilder (skärmdumpar) från Hylands hörna 1962-

63. Dessa bilder följer upplägget i analysen. Man kan alltså under läsningens gång bläddra 

framåt och hitta bilder på studion, studiopubliken, Hyland och hans gäster. Den andra bilagan 

rymmer, i kronologisk ordning, plot segmentations från samtliga av de Hörnor som analyseras 

i uppsatsen. Uppsatsen avslutas med ett tack till dem som hjälpt mig under arbetets gång.  
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Folkhemmet, tv-mediet och Hyland  
Den tidiga televisionen formades av sin samtid, 50- och 60-talets amerikaniserade erlanderska 

folkhem. I detta bakgrundsavsnitt ska jag i fem steg belysa hur det nya mediet på bara några 

år blev en betydande del av miljontals svenskars vardag. I denna förändring spelade 

sportjournalisten Lennart Hyland och hans USA-influerade talkshow Hylands hörna en 

framträdande roll.   

 

Rekordårens folkhem     

Socialdemokraternas dominans var under de första årtiondena efter andra världskriget 

påtaglig i Sverige. Statsminister Tage Erlander satt orubbad på sin post under perioden 1946-

69, alltså en betydande del av svensk efterkrigstid. Det var en tid då Sverige kunde dra fördel 

av att inte direkt ha drabbats av kriget. Perioden präglades av välfärd, tillväxt, neutralitet och 

framtidsoptimism.97  

   Urbaniseringen var en för många påtaglig del av utvecklingen. Mängder av nya, moderna 

bostäder byggdes, både i större och mindre städer. Stockholmsförorten Vällingby, vars 

centrum invigdes 1954, fungerade som ett tidigt och stilbildande exempel. Under de därpå 

följande åren byggdes mängder av liknande bostadsområden över hela Sverige. Städernas 

befolkning växte under perioden 1955-75 från fyra miljoner till nästan sju.98     

    I det långa 50-talets folkhem fanns det utrymme för en rad sociala reformer. Det satsades 

på pensioner, barnbidrag och mödravård. Allt fler svenskar gavs möjlighet att studera vidare. 

Nioårig grundskola blev obligatorisk och ett växande antal studenter sökte sig till 

universiteten. Trygghet och nya möjligheter omfattade allt fler. Framtidstron var stor.99   

   Att de ekonomiska villkoren förbättrades för många gjorde också att konsumtionen ökade. 

Mängder av nya varor spreds bland de allt köpstarkare konsumenterna. Bilen blev en viktig 

modern symbol och hemmen fylldes av föremål som diskmaskiner, kylskåp och 

dammsugare.100 I många hem gavs det också plats för en annan ny, kapitalvara: tv-

apparaten.101  

    
                                                        
97 Tommy Möller, Svensk politisk historia 18091975, Lund 2005, s. 143‐206. 
98 Klas Ramberg, Allmännyttan: Välfärdsbygge 18502000, Stockholm 2000, s. 173‐205. 
99 Salomon 2007, s. 189‐249. 
100 Salomon 2007, s. 189‐249. 
101 Rydin 2000, s. 107. 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Televisionen och svenska folket  

I större nationer som Tyskland, USA och Storbritannien kunde ett fåtal se på tv redan på 30-

talet.102 Till Sverige kom dock tv-mediet relativt sent. Experimentsändningar inleddes 1948, 

men det dröjde ytterligare ett par år innan sändningarna nådde en större publik. Den officiella 

premiärkvällen den 29 oktober 1954 sändes en handfull program, som sågs av ett mindre antal 

tittare i Stockholmsområdet. 1956 blev sändningarna reguljära och programutbudet växte 

sedan, liksom antalet tittare, i snabb takt.103  

    Under åren kring 1960 blev tv:n ett vanligt inslag i svenska hem, bara USA hade haft en 

snabbare spridning av det nya mediet. Plötsligt var tv:n – och inte längre radion – den 

självklara mittpunkten i de svenska vardagsrummen. Den nya apparaten förändrade folks 

vanor – under svensk televisions första tio år halverades antalet biobesök. Ett växande antal 

tittare föredrog frågesportprogram, sportsändningar, Hylands underhållningsprogram eller 

någon av de importerade amerikanska tv-serierna framför biografernas utbud. Att se på tv 

blev från slutet av 50-talet en regelbunden aktivitet, något som dagligen samlade folkhemmets 

familjer.104  

 

Sveriges Radio AB, företaget bakom  

Det gamla programföretaget Radiotjänst genomgick under 50- och 60-talen en kraftfull 

expansions- och moderniseringsfas. Denna förändring underströks 1957 av ett namnbyte: 

bolaget bytte namn till Sveriges Radio AB. Samtidigt fick folkrörelserna (LO, TCO, KF och 

lantbrukskooperationen) möjlighet att teckna aktier i det nybildade bolaget. De fick 40 

procent av aktieinnehavet, medan pressens aktieinnehav minskades till 40 procent. Resterande 

20 procent av aktierna tecknades av organisationer och företag från näringslivet.105 

Folkrörelserna hade alltså, på pressens bekostnad, tagit ett viktigt steg in i en betydelsefull 

och delvis ny maktsfär. Det torde inte vara ett alltför djärvt påstående att hävda att det låg i 

linje med tidens socialdemokratiska hegemoni. 

    Den dominerande organisatoriska gestalten under de expansiva åren på 50- och 60-talen, 

radiochefen Olof Rydbeck, hade dock ingen partpolitisk anknytning. Rydbeck, som satt på sin 

post under åren 1955-1970, hade som radiochef även makt över det nya tv-mediet. Vid sitt 

                                                        
102 Höijer 1998, s. 156; Lasse Svanberg, TVbilder: svensk TVproduktionsteknik under femtio år, Stockholm 
2000, s. 37‐39. 
103 Djerf‐Pierre & Weibull 2001, s. 107‐114 6 s. 125. 
104 Höijer 1998, s. 180‐212. 
105 Djerf‐Pierre & Weibull 2001, s. 88 & s. 108; Thurén 1997, s. 107. 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första styrelsemöte 1956 inrättade han en flera nya befattningar och utsåg mer eller mindre på 

egen hand en rad nya programchefer. En av dem var Hyland, som blev chef för 

idrottsredaktionen.106 Även i övrigt präglades Rydbecks tid av nyanställningar. Under åren 

1955-65 ökade antalet anställda på Sveriges Radio AB från cirka 500 till cirka 2500. Många 

av de nya rekryterades från dagspressen och filmbranschen. De flesta kom att arbeta med det 

nya tv-mediet.107 Programföretagets expansion omfattade även nya byggnader. Sveriges 

Radio påbörjade 1958 bygget av ett stort radiohus på Oxenstiernsgatan i Stockolm. 

Sommaren 1961 stod det klart. 1965 började man bygga ett nytt tv-hus på tomten intill.108  

   Rydbecks år som radiochef präglades alltså av expansion. Intressant nog sammanfaller hans 

chefsperiod, som jag strax ska visa, med Hylands storhetstid i tv. De framstår båda som 

nyckelpersoner i det långa 50-talets svenska etermedier. 

 

Hyland, det nya mediets stora stjärna 

Hyland inledde sin yrkesbana som lokaltidningsjournalist under åren 1937-45. 1946 

anställdes han som reporter på Dagens Eko och fick där arbeta med ett brett spektrum av 

bevakningsområden, varav sporten snart blev viktigast. Hyland etablerade sig på några år som 

radiosportens nya, snabbpratande stjärnskott. I slutet av 40-talet bevakade han bland annat 

evenemang som OS och ishockey-VM. Till en början stod Hyland i skuggan av den store 

radioprofilen Sven Jerring, men gradvis tog han över den äldre kollegans roll som landets 

ledande sportkommentator.109  

   Under 50-talet blev Hyland även en välkänd underhållningsprofil och ledde en rad 

lättsamma radioprogram, varav Karusellen (1951-54) var ett. Programmet, som direktsändes 

från en studio med stor publik, lockade mängder av radiolyssnare. Särskilt stort intresse 

väckte Gösta ”Soddas” Nordgrens medverkan 1952. ”Snoddas”, en bandyspelare från 

Bollnäs, framförde ”Flottarkärlek”, en smäktande lovsång till det enkla, naturnära livet. 

”Snoddas” uppträdande väckte enorm uppmärksamhet och följdes av en lång 

folkparksturné.110  

    Hyland blev också tidigt involverad i tv-mediet. 1954 medverkade han i En skål för 

                                                        
106 Engblom 1998, s. 83‐95; Thurén 1997, s. 108‐113. 
107 Djerf‐Pierre & Weibull 2001, s. 88 & 136; Engblom 1998, s. 21‐22. 
108 Peder Lundell‐Fallenius, Radiohuset: Ett bygge med förhinder, Stockholm 1998, s. 91‐113 & s. 141‐144. 
109 Peter Dahlén, Från Vasaloppet till Sportextra: Radiosportens etablering och förgrening 19251945, 
Stockholm 1999, s. 91‐112 & s.141‐144. 
110 Sjögren 1997, s. 48‐52. 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televisionen, det första svenska underhållningsprogrammet i tv. Åren därefter fortsatte han 

med annan bred underhållning. Det var dock med lek- och musikprogrammet Stora famnen 

(1958-59) som han fick sin första riktigt stora publika framgång i det nya mediet.111 Samtidigt 

fortsatte Hyland som sportjournalist på radio. 1956 utsågs han till chef för Talavdelningens 

idrottsredaktion.112 

   Hösten 1962 hade Hylands hörna (efter två inledande radiosäsonger) premiär i tv. 

Programmet blev snabbt det populäraste programmet i 60-talstelevisionens utbud.113 Åren 

efter vänstervindarnas 1968 och kanalklyvningens 1969 började Hylands popularitet dock 

avta. Han fortsatte ändå som programledare i diverse sammanhang ytterligare drygt tio år, 

men syntes under 70- och 80-talen alltmer sällan i rutan.114 I Hylands hörna 1981 och 1983 

medverkade dock ett av 80-talets mest välkända svenska artistfynd: Carola Häggkvist.115 Efter 

den sista Hörnan-säsongen, som sändes 1983, gick Hyland i pension.116  

    Hans storhetstid i svenska media sammanfaller alltså mer eller mindre exakt med det långa 

50-talet. Hyland förefaller närmast förkroppsliga perioden; det var hans program som fick 

folkhemmets invånare att samlas kring radio- och tv-apparater.  

 

Talkshowen, en import från den stora tv-nationen i väster 

Det är svårt att tänka sig den tidiga svenska televisionen och dess succéprogram utan de 

många amerikanska influenserna.117 I USA hade tv-mediet fått sitt publika genombrott redan 

under första halvan av 50-talet. 1950 hade 3,8 miljoner amerikanska hushåll tv, fem år senare 

var siffran 38,9 miljoner. Det var under dessa tidiga expansionsår som talkshow-genren 

utvecklades i framför allt de två ledande amerikanska tv-kanalerna, CBS och NBC.118 

   50-talets talkshow-värdar hade i regel (precis som Hyland) etablerat sig som 

radiopersonligheter innan de gick över till det nya tv-mediet. Detta gällde både Steve Allen 

och Jack Paar, de första värdarna i Tonight!, 50-talets stora kvällssända talkshow i amerikansk 

tv. Allen, värd 1954-57, etablerade mycket av det som sedan blivit typiskt för genren. Hans 

                                                        
111 Nordmark 1999, s. 187; Sjögren 1997, s. 96 & s. 103‐105. 
112 Dahlén 1999, s. 289. 
113 Sjögren 1997, s. 242‐245. 
114 Röster i RadioTV nr 1‐2:1974‐75, s. 3; Röster i RadioTV nr 41:1975, s. 6 & s. 8‐9; Röster i RadioTV nr 
44:1975, s. 15‐16. 
115 Andreas Ekström & Johanna Koljonen, Främling: En bok om Carola, Stockholm 2012, s. 22‐46. 
116 Se Peter R. Meyers dokumentärserie Hyland, del 1, exemplar, exemplar ZS_T90‐0295‐0296‐001, 
00:00:37‐00:01:19.  
117 Se exempelvis Nordmark 1999, s. 189 & 193. 
118 Bernard M. Timberg, Television Talk: A History of TV Talk Show, Austin 2004, s. 19‐21. 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Tonight! innehöll inledande värdmonolog, publikintervjuer, lättsamma lekar och sidekick med 

piano. Till sitt förfogande hade Allen även ett enkelt, funktionellt möblemang – ett skrivbord 

med stol för värden samt fåtöljer eller stolar för gästerna. Bland hans gäster fanns bland andra 

kulturpersonligheter som poeten Carl Sandburg och beat-författaren Jack Kerouac. Allen 

efterträddes 1957 av komikern och radiomannen Jack Paar. I Paars version av Tonight! lades 

tydligare fokus på personliga och spontana samtal.119 Liksom sin föregångare var han 

tämligen djärv i sitt val av gäster – bland de medverkande fanns exempelvis Fidel Castro och 

Robert F. Kennedy.120 

   50-talets Tonight! blev betydelsefull för den framväxande svenska televisionen. Hyland var 

en av de svenska tv-pionjärer som tidigt hämtade inspiration under besök i USA. I en del av 

den korrespondens som finns bevarad i Radiohusets dokumentarkiv kan man följa 

förberedelserna inför den resa som Hyland för Sveriges Radios räkning gjorde hösten 1958. 

Under resan, som syftade till att ge inblick i amerikansk tv och radio, besöktes New York, 

Minneapolis och Los Angeles. Hyland träffade där (av breven att döma) representanter från 

tv-bolagen NBC, CBS och IBS.121  

   USA-resan påverkade några år senare utformningen av Hylands hörna (och möjligen även 

andra produktioner). Hyland berättar själv i en tv-intervju från 80-talet hur han hämtat intryck 

från framför allt Jack Paars Tonight!. Det handlade om både själva programkonceptet och om 

Paars informella och entusiastiska programledarstil.122 

   Hörnans amerikanska influenser bör också ses i ljuset av både den USA-präglade, svenska 

enkanaltelevisionen och amerikaniseringen under det långa 50-talet i stort. Det amerikanska 

var, som Kim Salomon uttrycker det, inkapslat i det svenska.123 

 
 

 

                                                        
119 Timberg 2004, s.  
120 Wayne Munson, All Talk: The Talkshow In Media, Philadelphia 1993, s. 56. 
121 ”Korrespondens inför Lennart Hylands USA‐resa 1958” (Programhandlingar, SRG: T19: Hyland, 
Lennart, odat. 1951‐, F1:1), Radiohusets dokumentarkiv, Stockholm. 
122 Dokumentärserien Hyland, del 3, exemplar ZS_T90‐0295‐0296‐001, 00:02:01‐00:03:05. 
123 Djerf‐Pierre & Weibull 2001, s. 106‐107 & s. 168; Hadenius 1998, s. 180; Nordmark 1999, s. 189 & s. 
193; Salomon 2007, s. 119‐154. 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Hörnans värld, 1962-63 

Hylands hörna är en sammanhängande rituell text. Genom ett ideologiskt präglat flöde av ljud 

och bilder skapas och omskapas föreställningar om världen. Det är en performativ process där 

upprepningarna är påtagliga. En mängd olika inslagstyper, roller och detaljer återkommer i 

program efter program. Mycket är dessutom också sedan tidigare känt från andra 

sammanhang, till exempel Hylands stora 50-talsprogram Karusellen och Stora famnen. Den 

rituella texten Hylands hörna bygger alltså även på upprepningar från andra program. Den 

intertextuella124 förankringen är påtaglig. 

   Materialets repetitiva karaktär har fått styra upplägget i denna analys. Analysen kommer 

således att kretsa kring kluster av upprepningar från den första tv-säsongen av Hylands hörna. 

Till att börja med ska jag gå igenom de mer övergripande upprepningarna, alltså de som är 

övergripande för hela säsongen. Därefter fortsätter jag med allt mindre kluster. Avslutningsvis 

går jag in på den happening från november 1962 som bryter mot den rituella textens rutiner. 

 

Premiärsäsongens ramverk 
I detta inledande analysavsnitt ska jag i tre delavsnitt överblicka Hylands hörna 1962-63. Det 

handlar, som sagt, om det mest övergripande i det ritualiserade och performativa 

framförandet. Jag börjar med en allmän överblick, fortsätter sedan med den temporala 

grundstrukturen för att avsluta med den rumsliga inramningen.    
 

En allmän överblick  

Den första tv-säsongen av Hylands hörna omfattade totalt 19 Hörnor, som direktsändes varje 

onsdag och några lördagar från den 3 oktober 1962 till den 19 januari 1963.125 Merparten av 

programmen sändes från studio A (en liten ombyggd gymnastiksal) på Valhallavägen i 

Stockholm.126 Studio A var en 400 kvm stor lokal utrustad med fyra ikonoskopkameror (stora, 

                                                        
124 Intertextualitet handlar om hur olika texter (begreppet text ska här förstås i vid bemärkelse) 
samverkar. Bilden av exempelvis en person i exempelvis ett tv‐program påverkas av hur han/hon 
framstått i andra textliga sammanhang som fan‐tidningar, krönikor i veckotidningar och recensioner i 
dagspress. I den här uppsatsen kan även långfilmer, vinylskivor och andra tv‐program utgöra texter i 
intertextuella samspel. För tv‐mediets intertextualitet, se Fiske 2006, s. 108‐127.  
125 Röster i RadioTV nr. 39:1962‐2:1963. 
126 Se exempelvis Expressen 1962‐10‐06, s. 25. 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tunga kameror som alstrade mycket värme).127 En av säsongens Hörnor (Helsingfors-Hörnan) 

spelades dock in i en annan studio: Lilla Teatern i Helsingfors.128  

   Såväl Studio A som Lilla Teatern innehöll de rumsliga grundelement som fanns redan i 

Steve Allens Tonight!: ett enkelt skrivbord för värden, fåtöljer och soffa för gästerna, 

utrymme för musiker och en scen för gästande artister. I det rumsliga ramverket ingick också 

en särskild låda för gubben-i-lådan, Carl-Gustaf Lindstedts återkommande narrfigur.129 

Dekoren i Studio A gjordes av Ynge Gamlin.130  

   Hyland tillbringade i egenskap av showens värd en stor del av programtiden bakom 

värdbordet där han tog emot sina gäster. Vid sin sida hade han premiärsäsongens värdinna, 

Katarina Widell, för tittarna även känd som tv-hallåa. I Hörnans fasta ensemble ingick även 

husorkestern där Simon Brehm spelade ståbas, Leif Asp piano, Sture Kallin trummor och 

Roland Bengtsson elgitarr.131 I Helsingfors-Hörnan byttes värdinnan Widell tillfälligt ut mot 

en finsk motsvarighet, Lenita Airisto, och i husorkestern ingick delvis andra musiker.132   

    En annan fast aktör var studiopubliken, vilken på genremässigt vis fungerade som 

applåderande och skrattande ljudkuliss. Dessutom fick några ur studiopubliken också själva 

komma till tals; precis som Steve Allen, värd i Tonight!, intervjuade Hyland efter sin 

inledande värdmonolog i nästan varje Hörna några personer ur studiopubliken.133  

    Viktiga, men mer varierande från program till program, var självfallet gästerna. De var 

oftast olika sorters celebra kulturpersonligheter, även om en del okända personer också bjöds 

in. Gästerna i den första tv-säsongen av Hylands hörna kan delas in i fem huvudkategorier: 

skådespelare, musikartister, medieprofiler, komiker och okända fynd. Utöver detta tillkom 

mer svårdefinierade gäster som statminister Tage Erlander. En typisk Hörna hade ungefär tio 

till tolv gäster. Hyland intervjuade de flesta av gästerna, men inte alla. I regel gjorde de någon 

typ av framträdande, till exempel ett sångnummer eller en sketch. Musikunderhållningen 

tillhörde främst genrerna schlager, opera, jazz och visa.134 

   En övergripande betydelse hade också den påtagligt improviserade programformen. Av de 
                                                        
127 Lasse Svanberg, TVbilder: svensk produktionsteknik, Stockholm 2000, s. 45‐51.  
128 Expressen, 1962‐11‐15, s. 24. 
129 Se exempelvis det inledande svepet i Premiär‐Hörnan 00:00:06‐00:00:21. 
130 Röster i RadioTV nr 39:1962, s. 66. 
131 Röster i RadioTV nr 39:1962, s. 14. 
132 Helsingfors‐Hörnan 00:00:00‐00:07:52. 
133 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:01:37‐00:05:38; Landsbygdshörnan 00:02:03‐00:07:19; Fynd‐
Hörnan 00:02:19‐00:05:40; Helsingfors‐Hörnan 00:07:51‐00:10:18; Värmlandshörnan 00:01:44‐
00:06:10. 
134 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:09:01‐01:54:58; Värmlandshörnan 00:07:44‐01:49:24; Helsingfors‐
Hörnan 00:13:09‐01:37:54; Frikyrkohörnan 00:00:47‐02:13:29. 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körscheman som finns bevarade från säsongen 1962-63 framgår att Hylands hörna inte var 

särskilt manusbundet. Det enda som tycks förutbestämt är sångtexter, gubben-i-lådans skämt 

samt turordningen av gäster och inslag.135 Improvisationen, känslan av ett oförutsägbart och 

direktsänt nu, är en viktig del av den rituella upprepningen.     

 

Temporal grundstruktur 

Hylands hörna är en rituell text med en tydlig temporal grundstruktur av genrebundna 

segmenttyper. Samma grundstruktur upprepas, med vissa variationer, i program efter 

program.  

   Varje Hörna inleds med att Simon Brehm och de andra i orkestern spelar Hörnans 

signatur.136 Det är en jazzig melodi som heter ”Zero-zero”.137 Några sekunder in i signaturen 

gör Hyland, oftast glatt sjungande och klappande till studiopublikens applåder, entré genom 

en öppning i kulissen. Därefter håller han sin inledningsmonolog (eller för någon form av 

introducerande samtal med antingen programmets värdinna eller en gäst). När 

inledningsmonologen är klar kliver Hyland oftast ut till studiopubliken, tar en mikrofon med 

sladd och gör några korta intervjuer med en handfull personer i studiopubliken. Intervjuerna 

med studiopubliken tar ungefär tre till fem minuter.138  

    När inledningen med signatur, värdmonolog och publikintervjuer är avklarad är det dags 

för gästerna att göra entré. Hyland presenterar dem, gör intervjuer och låter dem oftast 

framföra ett eller flera nummer, i regel vid solistmikrofonen på scenen. Ett nummer är oftast 

ett musikframträdande, men kan också vara en sketch. Det är alltså ett långt flöde av gäster, 

intervjuer och artistiska framträdanden.139 En särskild segmenttyp som återkommer i 

säsongen 1962-63 är Nyckelordsleken där Hyland låter två duos (huvudsakligen välkända 

                                                        
135 ”Körschema 1962‐63”, (Programhandlingar, C39/Underhållningsavdelningen, TVU, TV0: skilda 
program, Hylands hörna 1962‐63; Hylands lekstuga 1958, 1958‐1963, F1:23), Radiohusets 
dokumentarkiv, Stockholm. 
136 Premiär‐Hörnan 00:00:04‐00:00:46; Landsbygdshörnan 00:00:09‐00:00:50; Helsingfors‐Hörnan 
00:00:15‐00:00:53; Värmlandshörnan 00:00:04‐00:00:46; Frikyrkohörnan 00:00:05‐00:00:46; Final‐
Hörnan 00:00:03‐00:00:46. 
137 Signaturmelodin ”Zero‐zero” komponerades av Carl‐Henrik Norin. Melodin hade tidigare ingått i filmen 
En nolla för mycket där bland andra Carl‐Gustaf Lindstedt och Lill‐Babs medverkade. Se Myggans 
Nöjeslexikon, band 8, red. Uno Myggan Ericson, Stockholm 1991, s. 237. 
138 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:00:08‐00:05:38; Landsbygdshörnan 00:00:20‐00:07:19; Fynd‐
Hörnan 00:00:26‐00:05:40; Helsingfors‐Hörnan 00:00:07‐00:10:18; Värmlandshörnan 00:00:14‐
00:06:10. 
139 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:09:01‐01:54:58; Värmlandshörnan 00:07:44‐01:49:24; Helsingfors‐
Hörnan 00:13:09‐01:37:54; Frikyrkohörnan 00:00:47‐02:13:29. 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kulturpersonligheter) tävla mot varandra i olika ordgissningslekar.140  

   Flödet av gäster som kommer, uppträder, intervjuas och går upptar merparten av 

programmen. Emellanåt bryts dock gästflödet, till exempel av att gubben-i-lådan dyker upp 

och drar ett snabbt skämt. Han visar sig i regel tre, fyra gånger i varje Hörna.141 I några 

program är han dock inte med alls.142 I en del program händer det också att Hyland läser 

telegram och visar fotografier, till exempel komiska djurbilder.143  

   Hörnorna avslutas alltid på samma sätt: Hyland tackar och säger några avslutande ord. 

Därefter spelar Brehm och de andra i orkestern återigen ”Zero, zero” medan Hyland och 

publiken klappar i takt.144 Den temporala cirkeln sluts och Hörnan är avslutad.     

    Den rituella texten i den första tv-säsongen av Hylands hörna består alltså av ett flöde av 

mer eller mindre fasta segmenttyper. Det är upprepningarna av dessa genretypiska segment 

som lägger grunden för framförandets rituella och förutsägbara karaktär.  

 

Hörnan-studion som nationellt ”vardagsrum”     

Till genren celebrity talk show hör också en särskilt rumslig utformning: studion liknar ett 

vardagsrum med soffa för gästerna och bord för värden.145 Detta ”vardagsrum” utgör alltså 

programmets inramning, alltså den expressiva utrustning som, enligt Erving Goffmans 

terminologi, är rumslig och platsbunden. Inramningen består av en fast teckenuppsättning 

som omfattar ytplanering, möbler och dekor.146  

    Den främre regionen i Hörnan-studion består av tre huvudsakliga golvytor: prathörnan med 

värdbordet, värdstolen och gästfåtöljerna, oreksterytan med plats för Simon Brehms 

husorkester samt den lilla (oftast belysta) scenen med solistmikrofonen.147 De tre ytorna har 

olika laddning: prathörnan är den del som syns mest i bild, medan scenen och orkesterytan i 

                                                        
140 Premiär‐Hörnan 01:10:21‐01:22:40; Värmlandshörnan 01:20:20‐01:49:25; Frikyrkohörnan 01:12:38‐
01:30:13; Final‐Hörnan 01:54:43‐02:18:06. 
141  Premiär‐Hörnan 00:35:01‐00:36:06, 00:51:45‐00:52:15 & 01:22:54‐01:23:57; Fynd‐Hörnan 00:19:00‐
00:19:52, 00:56:10‐00:56:27 & 01:14:09‐01:14:56; Värmlandshörnan 00:24:11‐00:27:18, 00:54:41‐
00:54:46 & 01:42:52‐01:43:00; Frikyrkohörnan 00:16:42‐00:16:56, 00:48:07‐00:49:02, 01:12:05‐
01:12:36 & 01:58:36‐02:00:50; Jarl Kulle‐fragmentet 00:02:24‐00:02:40; Final‐Hörnan 01:20:41‐01:21:24 
& 02:34:31‐02:44:31.  
142 Landsbygdshörnan; Helsingfors‐Hörnan.  
143 Se exempelvis Fynd‐Hörnan 01:08:18‐01:09:18, 00:23:58‐00:24:46 & 01:08:18‐01:09:18. 
144 Premiär‐Hörnan 01:46:28‐01:47:16; Landsbygdshörnan 01:39:32‐01:40:12; Fynd‐Hörnan 01:35:05‐
01:35:47; Helsingfors‐Hörnan 01:38:45‐01:39:26; Värmlandshörnan 01:53:56‐01:54:37; Frikyrkohörnan 
02:13:30‐02:14:10; Jarl Kulle‐fragmentet 00:51:28‐00:52:00; Final‐Hörnan 02:49:21‐02:50:01. 
145 Shattuc 2009, s. 164. 
146 Goffman 2010, s. 28‐33. 
147 Se exempelvis Premiärhörnan 00:00:07‐00:00:11; Helsingforshörnan 00:13:07‐00:13:19; 
Frikyrkohörnan 02:12:24‐02:12:35; Finalhörnan 00:00:04‐00:00:13. 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stort bara syns under musikframträdanden. Prathörnan med värdbordet, gästbordet och 

gästfåtöljerna är den yta som är starkast laddad av Hylands värdroll.148 Det är en yta för 

samtal som hörs och ses av miljontals tv-tittare (och studiopubliken). Den mönstrade lådan 

där gubben-i-lådan håller till är en särskild del av prathörnan, dock direkt ansluten till 

kulisserna (den bakre regionen).149  

   Den upplysta scenytan med solistmikrofonen är precis som prathörnan starkt laddad av det 

exponerande tv-sammanhanget. Den lilla orkesterytan, som är den del av den främre regionen 

som visas minst i bild, syns i regel bara glimtvis, till exempel när orkestern spelar 

signaturmelodin ”Zero-zero”. Orkesterytan kan således kallas den främre regionens utkant.  

    Studiopublikens platser ligger oftast i den bakre regionen, men blir under inledningens 

publikintervjuer, och glimtvis även i snabba inklipp under resten av programmet, tillfälligt en 

del av den främre regionen. Men under större delen av programmen är alltså studiopubliken 

och dess platser utanför bild. Folket i studiopubliken syns främst under inledning och 

avslutning.150  

   En annan viktig del av inramningens expressiva utrustning är möblerna och de föremål som 

syns i anslutning till dem. Mest synlig av möblerna är Hylands värdbord, ett enkelt, 

funktionellt träbord. På värdbordet står alltid minst en väl synlig mikrofon, försedd med en 

lång sladd som ringlar sig ut över studiogolvet. Utöver detta finns det också, varierande 

mellan olika Hörnor, ytterligare ett antal föremål uppställda på värdbordet. Det är exempelvis 

dricksglas, kaffekoppar, tv-kannor, kakfat eller en skål full med frukt – alltså föremål som 

ingår i den genrebundna konstruktionen av ett ”vardagsrum”. Även gästbordet, ett något 

mindre och lägre bord som också ingår i prathörnan, är belamrat med ett skiftande antal 

föremål som kan finnas i ett vardagsrum med gäster: kaffekoppar, fruktskål samt flaskor med 

mineralvatten och Coca Cola.151  

   I studion står också flera sittmöbler. Mest syns de som står i prathörnan: två enkla 

snurrfåtöljer bakom värdbordet och en soffa för gästerna. Det är möbler i tidstypisk 

                                                        
148 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:09:01‐01:54:58; Värmlandshörnan 00:07:44‐01:49:24; Helsingfors‐
Hörnan 00:13:09‐01:37:54; Frikyrkohörnan 00:00:47‐02:13:29. 
149 Se exempelvis det inledande svepet i Premiär‐Hörnan 00:00:06‐00:00:37. 
150 Se exempelvis Premiärhörnan 00:01:37‐00:05:38 & 01:46:28‐01:47:16; Landsbygdshörnan 00:02:03‐
00:07:19 & 01:39:32‐01:40:12; Fynd‐Hörnan 00:02:19‐00:05:40 & 01:35:05‐01:35:47; Helsingfors‐
Hörnan 00:07:51‐00:10:18 & 01:38:45‐01:39:26; Värmlandshörnan 00:01:44‐00:06:10 & 01:53:56‐
01:54:37; Frikyrkohörnan 00:49:24‐00:50:00 & 02:13:30‐02:14:10.  
151 Se exempelvis det inledande svepet i Premiär‐Hörnan 00:00:06‐00:00:37. 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funktionell, skandinavisk design.152 Liksom övriga nämnda föremål bidrar de till 

konstruktionen av ett modernt, svenskt ”vardagsrum”. En annan sittmöbel, den gamla 

gungstolen som från William Clauson-fragmentet och framåt är en del av inramningen,153 har 

emellertid en annan laddning. Gungstolen kommer, berättar Hyland, från Borgvattnet i 

Jämtland.154 Det är en så kallad Bostongungstol med långa medar, svarvade ben och 

ryggpinnar. Den här sortens gungstolar, som tillverkades i bland annat Siljanstrakten i 

Dalarna, dök på 1870-talet upp som statusmöbler i bondgårdarnas finrum. Den gamla 

gungstolen är alltså ett föremål som förknippas med ett allmogekultur och folkligt 

konsthantverk.155  

   Utöver möblerna rymmer Hörnan-studions ”vardagsrum” också en rad andra föremål, som 

emellanåt skymtar förbi i bild. En del – till exempel solistmikrofonen på scenen och de, stora 

tunga ikonoskopkamerorna – har med själva tv-mediet att göra.156 Förutom att de speglar 

själva mediet ger de också en känsla av teknikutveckling och modernitet. De är expressiva 

tecken för det framstegsinriktade och optimistiska folkhemmet.  Detsamma kan sägas om den 

lilla vita plastfläkten som står på golvet i Landsbygdshörnan.157 

   I Hörnan-studion kan man, precis som i ett riktigt vardagsrum, hitta tavlor på väggarna. 

Mest exponerade i flest program är de två abstrakta tavlor som syns på väggen bakom 

värdbordet. Motiven på båda tavlorna består av mörka linjer och fläckar (grå och svarta i den 

svartvita bilden) på vit botten.158 I stil och tekniskt utförande påminner de om några av de 

tavlor som den amerikanske, modernistiske konstnären Jackson Pollock målade åren kring 

1950. Pollock arbetade med en speciell dropp- och stänkteknik.159 Tavlorna i Hörnan-dekoren 

ser ut att vara målade med en snarlik teknik. Om Pollock har varit en direkt förebild är svårt 

att avgöra, men det torde inte vara alltför djärvt att hävda att tavlorna är expressiva tecken för 

                                                        
152 Se exempelvis Jan Norrman, ”Vardagens funktionalism: Swedish Modern/Scandinavian Design, 1940‐
talet till omkring 1960” i Svenska möbler, red. Bengt Nyström, Stockholm 2008, s. 282‐300.  
153 Se exempelvis William Clauson‐fragmentet 00:14:25‐00:14:28 & 00:14:52‐00:15:01; Folke Andersson‐
fragmentet 00:06:09‐00:06:34; Synkopen‐fragmentet 00:07:34‐00:07:48; Frikyrkohörnan 00:01:53‐
00:03:00; Final‐Hörnan 02:23:12‐02:25:34. 
154 Jarl Kulle‐fragmentet 00:40:14‐00:00:40:41. 
155 Jane Fredlund, Allmogemöbler från hela Sverige, Västerås 2003, s. 39. 
156 Kamerorna skymtar förbi ett par gånger i varje program, se exempelvis Fynd‐Hörnan 01:33:36 & 
01:34:55; Thea Nilsson-fragmentet 00:07:00; Final-Hörnan 00:00:14 & 00:00:36.  
157 Landsbygdshörnan 00:00:43. 
158 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:00:20‐00:00:38, 00:01:45‐00:02:15, 00:05:32‐00:06:45 & 00:07:13‐
00:07:28; Folke Andersson‐fragmentet 00:00:00‐00:00:27, 00:01:00‐00:01:13 & 00:01:32‐00:02:05; 
Frikyrkohörnan 00:03:28‐00:04:05, 00:04:12‐00:04:23, 00:08:54‐00:09:38, 00:47:04‐00:48:08 & 
00:49:03‐00:49:46. 
159 Jonathan Fineberg, Art Since 1940: Strategies of Being, London 2000, s. 86‐98. 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avantgardism och modernitet.    

   I några Hörnor är de  abstrakta bilderna dock utbytta mot fotograferade landskapsvyer. I 

Landsbygdshörnans dekor finns en bild av ett landskap med granar i förgrunden och berg och 

molnig himmel i bakgrunden. Landskapsfotot är det mest dominerande bildinslaget i den 

Hörnans dekor.160 Ett liknande foto, som visar granar i förgrunden och en sjö i bakgrunden, är 

en del av Värmlandshörnans dekor.161 Motsvarande finska vy – björkar och granar kring stor, 

spegelblank sjö – finns med i Helsingfors-Hörnan.162 Skogsmotiven för tankarna till den 

massproducerade ”hötorgskonstens” ikonografi. Stereotypa, topografiska motiv – ofta 

landskapsvyer med sjöar, berg, skogar och himlar – är vanliga i den här sortens folkliga, väl 

spridda konst.163  

   Bilder av skogar och sjöar har också en särskild nationell laddning. Flitigt reproducerade 

landskapsmotiv fungerar ofta som metaforer för det genuint svenska (skogsvyn i Helsingfors-

Hörnan kan ses som en närbesläktad bild av finskhet). I det långa 50-talets folkhem får 

skogsvyerna dessutom en nostalgisk betydelse. De är bilder av en förlorad, närmast 

förmodern landsbygd i en tid av urbanisering och modernisering.164  

   Hörnan-studion kan alltså betraktas som ett medierat ”vardagsrum” fullt av expressiva 

tecken med olika nationell betydelse. Här kan man hitta mängder av föremål från det långa 

50-talets moderna, teknikoptimistiska folkhem: ikonoskopkameror, mikrofoner, plastfläktar 

samt möbler i tidstypisk, skandinavisk design. På väggarna hänger, i flera av Hörnorna, 

modern, möjligen amerikanskt influerad, konst. Samtidigt rymmer detta nationella 

”vardagsrum” också lantligt laddade föremål som Boston-gungstolen från Jämtland och 

skogsbilderna i dekoren. Alla dessa tecken är en del av ett både modernt och nostalgiskt 

utformat ”vardagsrum”, som utgör den rumsliga grunden för det rituella flödet. 

         

Idyllens väktare, den fasta ensemblen 

I det nationella ”vardagsrummet” finns en fast ensemble. Den består av Hyland själv, gubben-

i-lådan, värdinnan Catarina Widell (i Helsingfors-Hörnan Lenita Airisto), studiopersonalen 

och Simon Brehms Hörnan-orkester. Den fasta ensemblen utgör vad Goffman kallar ett team. 

                                                        
160 Landsbygdshörnan 00:00:38. 
161 Värmlandshörnan 00:39:08. 
162 Helsingfors‐Hörnan 00:00:32. 
163 Viviane Renaud, Hötorgskonst: Tavlorna, målarna, marknaden och publiken, Lund 1990, s. 13‐15 & s. 
94‐107. 
164 För resonemang om svenska landskap och försvunna idyller, se Salomon 2007, s. 195 & s. 240‐243. 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Ett team ska här förstås som en samling personer vilka samarbetar i framförandet av rutinen 

(den rituella texten) Hylands hörna. Medlemmarna i teamet är ömsesidigt beroende av 

varandra, alla fyller de en i förhand överenskommen funktion i det dramaturgiska samarbetet. 

De måste, som Goffman skriver, ”prestera ett intimt samarbete för att kunna bevara en given 

projicerad definition av situationen”.165 

   De olika teammedlemmarnas roller definieras inte minst av de personliga fasaderna (kläder, 

kön, ålder och gester) och den expressiva utrustning som är knuten till den rumsliga 

inramningen (till exempel i vilken del av den främre regionen som de syns mest i). Rollerna i 

den fasta ensemblen är, vilket jag strax mer i detalj ska visa, tämligen präglade av 

stereotypiserade förväntningar. Dessa är bland annat kopplade till genus, som är en viktig del 

av ordningen i Hörnan. Genus uttrycks inte minst genom teammedlemmarnas kläder; i 

Hörnan finns en strikt klädkod: männen bär mörka kostymer, kvinnorna har knälånga kjolar 

eller klänningar, ibland med bara axlar. Kostymerna är, som etnologen Magnus Mörck skriver 

i sin essä ”En reva i kostymen – maskulinitet, mode och makt”, en del av en maskulint 

homosocial gemenskap.166 Denna gemenskap flödar av modernitet, maskulinitet och kvinnlig 

underordning.167 

   Dessa inslag i de personliga fasaderna är dock bara en del av den rituella texten Hylands 

hörna 1962-63. Utöver de klädda kropparnas uttryck rymmer den fasta ensemblen ytterligare, 

mer rollspecifika skillnader som jag nu ska gå in på.  

 

Hyland, showens centralfigur 

Det är svårt att tänka sig en talkshow utan värd. Värden är showens självklara centralfigur. 

Hyland var, liksom sina amerikanska föregångare, en medialt etablerad personlighet redan 

innan han blev värd för Hörnan. Han förknippades, som jag konstaterade i bakgrundsavsnittet, 

tidigt med folkliga, starkt ritualiserade programtyper som sportsändningar och lekfull 

lördagsunderhållning. Hans gestalt flödar således av en mängd kraftfulla intertexter.  

   Hylands roll kännetecknas också av en tydlig personlig fasad. Det mest omedelbart 

iögonfallande är hans kala hjässa, det muntra leendet och den alltid lika oklanderligt prydliga 

kostymen. Han utmärker sig också genom sin välkända röst. Den är tydlig, vänlig, ganska 
                                                        
165 Goffman 2010, s. 73‐96. 
166 Magnus Mörck, ”En reva i kostymen – maskulinitet, mode och makt” i Modets metamorfoser: Den klädda 
kroppens identitet och förvandlingar, red. Lizette Gradén & Magdalena Petersson McIntyre, Stockholm 2009, s. 
286-305.  
167 Detta var något som jag i detalj undersökte i min kandidatuppsats om Hollywood‐Hörnan 1971, se 
Bengtsson 2011, s. 26‐50.  



 

 

40 

mörk och har inga påtagliga dialektala inslag. Det är en rikssvensk, medial mansröst som kan 

förstås av alla. Dessutom kännetecknas Hylands personliga fasad av återkommande gester. 

När nya Hörnan-gäster gör entré står han upp, rakt och formellt, nästan i givakt, och tar artigt 

bugande i hand eller gör en svepande, välkomnande gest. Under intervjuerna lyssnar han ofta 

tankfullt med huvudet på sned.168 Hylands personliga fasad – kostymen, den kala hjässan, den 

tydliga rösten och de artiga gesterna – är en del av det övergripande rituella uttrycket. Den får 

sin kraft genom otaliga upprepningar i ljud och bild. 

   Hylands roll är också starkt knuten till den rumsliga inramningen. En stor del av 

programtiden sitter han vid värdbordet, den främre regionens mest centrala möbel. Det är det 

som syns mest i bild, det är där samtalen med de oftast kända gästerna äger rum. Ibland tar 

Hyland också ett par kliv fram till scenen eller ut till studiopubliken. Nästan alltid är han i 

bild, som showens centralfigur definierar han vad som ska vara i bild. Emellanåt ser man i 

bild hur de stora kamerorna, även de en del av inramningen, följer honom. Till sitt förfogande 

har han också mikrofoner – dels den stationära mikrofonen på värdbordet, och dels de övriga 

mikrofonerna i studion.169 De blir tecken för tal och röst; de som inte är nära mikrofonerna 

hörs inte. Inramningens expressiva utrustning – möblerna, mikrofonerna, kamerorna och 

studions dekor och ytplanering – är viktiga inslag i den rituella upprepningen. Inramningen 

styr och definierar rollerna; värdbordet, mikrofonerna och kamerorna bidrar till den 

performativa konstruktionen av Hyland som Hörnans värd. 

  Viktig för en talkshowvärds roll är också, som den lingvistiskt inriktade tv-forskaren Louann 

Harman skriver i sin essä ”Performing Talk”, asymmetrin i den kommunikativa situationen.170 

Hyland kan, liksom andra talkshowvärldar, kontrollera samtalen i studion. Han väljer vilka i 

studiopubliken som ska få svara på frågor, han introducerar nya samtalsämnen, presenterar 

gästerna, ställer frågor till dem och avbryter dem.171  

   Hyland är också den sammanbindande länken i det temporala flödet. Han börjar varje 

program med ett tydligt, genrebundet inledningssegment: leende trallar han med i 

signaturmelodin ”Zero, zero”, därefter håller han sin inledande värdmonolog för att till sist, 

med en mikrofon i handen, kliva ut till studiopubliken för några korta intervjuer. Därefter 

                                                        
168 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:00:15-00:00:38 & 00:05:41-00:36:26. 
169 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:01:37-00:05:38; Landsbygdshörnan 00:02:03-00:07:19; Helsingfors-
Hörnan 00:07:51-00:10:18; Värmlandshörnan 00:01:44-00:06:10. 
170 Louann Harman,”Performing Talk”, red. Andrew Tolson, Television Talk Shows: Discourse, Performance, 
Spectacle, New York 2001, s. 31‐64.  
171 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:01:37-00:05:38 & 00:52:48-01:10:22; Landsbygdshörnan 00:02:03-
00:07:19 & 00:38:34-00:45:18; Helsinfors-Hörnan 00:07:51-00:10:18. 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fortsätter han med att prata med programmets värdinna eller med gubben-i-lådan.172 Han 

binder också samman de olika programsegmenten genom narrativa element; han på- och 

avannonserar de olika inslagen.173 Det förstärker ytterligare hans roll som framförandets 

centralfigur.  

 

Värdinnorna vid Hylands sida    

Hyland började redan i det tv-sända familjeunderhållningsprogrammet Stora famnen (1958-

59) omge sig med unga värdinnor.174 Det visade sig vara ett framgångskoncept, som några år 

senare upprepades i Hylands hörna. En rad olika värdinnor – till exempel flygvärdinnan Sonja 

Lagerwall och sångerskorna Berith Anserud och Siw Malmqvist – stod genom åren vid 

Hylands sida. De var alla unga och okända och blev genom sin medverkan i Hörnan 

omsvärmade rikskändisar. Detsamma gällde även den första tv-säsongens värdinna, Katarina 

Widell.175 Hon var, enligt tidningen Röster i Radio-TV, ”en 25-årig Östermalms-flicka av ’fin’ 

familj” och hade studerat inredningsarkitektur och italienska vid University of Oregon i 

USA.176 

   Widells personliga fasad är tämligen konstant. Hon är en ung, moderiktigt klädd kvinna 

med stort pärlhalsband, lockig frisyr, högklackade skor och knälång, ärmlös klänning. Hennes 

gester är genomgående diskreta och återhållsamma. Hon talar med tydlig, rikssvensk dialekt 

och ler hövligt mot Hyland och programmets gäster.177 

   Hennes tid i bild är knuten till vissa fasta segment- och elementtyper: påannonseringen i 

början, Hylands entré, hans inledande publikintervjuer, Nyckelordsleken och Hylands slutord 

innan signaturen åter spelas.178 I några av de bevarade programmen avannonserar hon och 

läser då upp namnen på dem som har gjort programmet (troligen är detta ett element som har 

                                                        
172 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:00:04-00:00:46, 00:01:37-00:05:38, 00:07:21-00:08:59 & 01:22:54-
01:23:57; Landsbygdshörnan 00:00:09-00:00:50 & 00:02:03-00:07:19; Helsingsfors-Hörnan 00:00:15-
00:00:53, 00:01:30-00:06:47 & 00:07:51-00:10:18; Värmlandshörnan 00:00:04-00:00:46, 00:01:44-00:06:10 & 
00:24:11-00:27:18; Frikyrkohörnan 00:00:05-00:00:46, 00:49:24-00:50:00 & 01:58:36-02:00:50; Final-Hörnan 
00:00:03-00:00:46, 00:07:23‐00:08:44 & 02:34:31-02:44:31.  
173 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:07:15‐00:07:30, 00:09:03‐00:09:07, 00:18:48‐00:18:54; 00:41:01‐
00:41:23, 00:52:48‐00:52:59, 01:10:22‐01:10:29, 01:24:00‐01:24:06 & 01:31:32‐01:31:37. 
174 Sjögren 1997, s. 104‐105. 
175 Eric Arndts, Hylands Hörnor: En kavalkad i ord och bild, Stockholm 1967, s. 25‐39.   
176 Röster i RadioTV nr 45:1962, s. 19. 
177 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:07:21-00:08:59; Landsbygdshörnan 00:07:23-00:11:14; Folke 
Andersson-fragmentet 00:00:01-00:00:12; Värmlandshörnan 00:06:04-00:07:28; Frikyrkohörnan 00:47:09-
00:48:09 & 00:49:03-00:50:52; Final-Hörnan 00:07:23‐00:08:44 & 02:48:30‐02:49:05. 
178 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:00:00-00:00:06; Värmlandshörnan 00:00:01-00:00:06, 01:27:08-
01:35:43 & 01:49:28-01:52:28; Frikyrkohörnan 00:00:02-00:00:18, 00:49:03-00:50:52 & 01:28:23-01:29:48; 
Final-Hörnan 00:00:48‐00:00:56, 00:07:23‐00:08:44 & 02:02:47‐02:07:41. 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avslutat samtliga program, men som sedan inte har funnits med i de versioner som 

digitaliserats).179 Som Hörnan-värdinna är Widelll alltså en tydlig del av det ritualiserade 

flödet; hon är med i början, mitten och slutet. Hennes närvaro ger en känsla av kontinuitet och 

formell ram.  

   Rumsligt är hon, när hon syns i bild, främst knuten till Hyland och värdbordet. Hon sitter i 

regel på stolen bredvid honom, som artig samtalspartner, ofta helt tyst. I några Hörnor kliver 

hon dock upp på scenen för att dansa. I Landsbygdshörnan tar hon, till studiopublikens 

förtjusning, tillsammans med Hyland några steg från den nya amerikanska dansen madison. I 

Fynd-Hörnan dansar hon, också till studiopublikens jubel, twist med Simon Brehm. Under 

Nyckelordsleken, som i det bevarade materialet förekommer i fyra filer, syns Widell endast 

sporadiskt i bild då hon tyst visar olika skyltar med ord som de tävlande ska gissa. I några 

Hörnor sitter hon också bredvid gästerna i gästsoffan. I Final-Hörnan skär hon upp spettekaka 

till en av gästerna.180  

   Hennes roll formas också verbalt. I Premiär-Hörnan gör Hyland en kort, introducerande 

intervju med henne där det framgår att hon är tv-hallåa samt arbetar på Svensk Form. I 

Landsbygdshörnan får man veta att hon dansar folkdans på fritiden. Hennes mer övergripande 

roll är dock att bekräfta det Hyland säger och gör – hon ler och skrattar åt hans skämt. De är 

en vänlig, glad duo där han har kommandot. Hon ställer inga frågor, introducerar inga nya 

samtalsämnen och presenterar inga gäster.181 Det är han som definierar hennes roll. 

   I Helsingfors-Hörnan har den finska värdinnan Lenita Airisto en snarlik roll. Även hon är en 

ung och artig kvinna med akademisk utbildning (examen från Handelshögskolan). Dessutom 

är hon, liksom Widell, en sedan tidigare etablerad tv-personlighet (i finsk television). Hennes 

personliga fasad är tämligen moderiktig; hon bär stickad polotröja, knälång kjol och 

högklackade skor, allt i finsk design. Airisto är dessutom, berättar hon, en plikttrogen hustru 

som sköter hushåll och make.182 Liksom Widell sitter hon mest vid värdbordet, bredvid 

Hyland. Emellanåt fungerar hon som servitris och häller upp té och kakor till Hyland och 

gästerna.183 Och precis som Widell på- och avannonserar hon programmet.184  

                                                        
179 Premiär‐Hörnan 01:47:25-01:48:00; Landsbygdshörnan 01:40:22-01:40:47. 
180 Landsbygdshörnan 00:09:44‐00:11:14; Fynd‐Hörnan 00:07:56‐00:10:12; Final‐Hörnan 00:13:22‐
00:13:38 & 01:54:43‐02:18:06; Premiär‐Hörnan 01:10:21‐01:22:40, Värmlandshörnan 01:20:20‐
01:49:25; Frikyrkohörnan 01:12:38‐01:30:13. 
181 Premiär‐Hörnan 00:07:21‐00:08:59; Landsbygdshörnan 00:07:23‐00:09:23; Fynd‐Hörnan 00:00:30‐
00:07:09; Folke Andersson‐fragmentet 00:00:01‐00:00:12; Värmlandshörnan 00:06:04‐00:07:28. 
182 Helsingfors‐Hörnan 00:01:05‐00:03:13. 
183 Helsingfors‐Hörnan 00:17:49‐00:18:21, 00:26:51‐00:27:04. 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   Utöver Airisto och Widell figurerar ytterligare ett par mer statistliknande värdinnor i 

materialet. Den ena är ”lillscriptan”, som Hyland kallar henne. Hon är en ung, blond kvinna 

med kjol och v-ringad jumper. I Nyckelordsleken i Premiär-Hörnan är det hon som håller upp 

skyltar med ord som de tävlande ska gissa.185 Hon syns inte till fler gånger i källmaterialet. 

Sparsamt medverkande är även den unga värdinnan Elisabeth, som endast glimtvis syns i 

Folke Andersson-fragmentet där hon serverar kaffe och jämtländska rån.186 

   Värdinnorna är en central och påtaglig del av del av genuskontraktet187 i Hörnans värld. De 

ingår i återkommande, formaliserade situationer där deras underordning skapas och 

omskapas. De ler, serverar, dansar och håller upp skyltar. Värdinnorna är det nationella 

”vardagsrummets” välartade, moderna ”hemmafruar”, som artigt lyssnar på vad ”maken” 

Hyland och hans gäster har att säga. Som ”par” påminner de om den tidstypiska, patriarkala 

kärnfamiljen.  

 

Gubben-i-lådan, gycklaren i Hylands hov 

Hyland använder sig, till skillnad från sina amerikanska föregångare, inte av någon tydlig 

sidekick. Istället har han en egen narr, skådespelaren Carl Gustav Lindstedts figur gubben-i-

lådan, som dyker upp ur sin låda några gånger i varje Hörna.188 I några program är han dock 

inte med alls.189  

   Lindstedt spelar en lekfull, naivt skämtsam roll. Hans personliga fasad är den gamla 

hovnarrens: narrdräkt och narrluva med bjällror. Gesterna och ansiktsuttrycken är stora och 

tydliga. Rollen är rumsligt bunden till en mönstrad låda som står till höger i bild, bakom 

värdbordet. När gubben-i-lådan lyfter på locket och ringer i sin ringklocka är det dags för ett 

nytt, kort sketchnummer. Ofta är det sketchnummer där gubben-i-lådan för en dialog med 

                                                        
184 Helsingfors‐Hörnan 00:00:06‐00:00:16 & 01:39:29‐01:40:09. 
185 Premiär‐Hörnan 01:20:09‐01:22:35. 
186 Folke Andersson‐fragmentet 00:15:40‐00:15:56.  
187 Med genuskontrakt avses här 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. Se exempelvis Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors 
sociala underordning”, i Christina Carlsson Wetterberg & Anna Jansdotter (red), Genushistoria: En 
historiografisk exposé, Lund 2009, s. 120‐121. 
188 Premiär‐Hörnan 00:35:01‐00:36:06, 00:51:45‐00:52:15 & 01:22:54‐01:23:57; Fynd‐Hörnan 00:19:00‐
00:19:52, 00:56:10‐00:56:27 & 01:14:09‐01:14:56; Värmlandshörnan 00:24:11‐00:27:18, 00:54:41‐
00:54:46 & 01:42:52‐01:43:00; Frikyrkohörnan 00:16:42‐00:16:56, 00:48:07‐00:49:02, 01:12:05‐
01:12:36 & 01:58:36‐02:00:50; Jarl Kulle‐fragmentet 00:02:24‐00:02:40; Final‐Hörnan 01:20:41‐01:21:24 
& 02:34:31‐02:44:31. 
189 Landsbygdshörnan; Helsingfors‐Hörnan. 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Hyland. Grundmönstret är tämligen konstant: klockan ringer, Hyland vänder sig spelat 

förvånad mot lådan, gubben-i-lådan säger något skämtsamt, Hyland och studiopubliken 

skrattar, gubben-i-lådan försvinner tillbaka ner i sin låda och studiopubliken applåderar. Det 

hela tar sällan mer än en minut. Mönstret upprepas i sketch efter sketch.190 

   Sketcherna har dock varierande komisk udd. Ganska ofta drar gubben-i-lådan skämt om 

gästerna. Några gånger är skämten harmlösa – exempelvis heter det om den lantbrukande 

skådespelaren Jarl Kulle att ”hans lycka är jord”. Men några skämt har också en vassare, 

satirisk udd. När statsminister Erlander gör entré i Värmlandshörnan dyker gubben-i-lådan 

upp och säger: ”Stopp, Lennart, låt honom inte sätta sig, för han går aldrig!”. Andra gånger 

riktas udden direkt mot Hylands egen roll. I Fynd-Hörnan har gubben-i-lådan fått flaskpost: 

en stor flaska och en mycket liten flaska. Båda flaskorna innehåller hårvatten, varav den 

mindre är till den flintskallige Hyland. I den avslutande sketchen i Frikyrkohörnan går 

gubben-i-lådan mer handgripligt till väga: han klipper av Hylands slips. I Final-Hörnan, där 

Lindstedt kliver fram ur lådan (fortfarande delvis kvar i sin narr-roll) och blir gäst vid 

värdbordet, driver han med hela säsongen. Studiopubliken och Hyland skrattar.191 

   Gubben-i-lådans korta nummer är framför allt komiska avbrott i flödet gäster. Lindstedts 

narr blir efter hand en etablerad roll. Att han dyker upp är en del av det allt mer rutinartade 

framförandet. När gubben-i-lådan syns i bild kan man vara säker på att det blir skämt, skratt 

och applåder, det är en del av den medierade gemenskapen. Narren är en självklar figur i 

teamet där Hyland är den självklara centralgestalten. Han är den oseriöse skämtaren som får 

Hyland att framstå som den seriösa centralfiguren. 

 

Simon Brehms glada och jazziga Hörnan-orkester 

En annan del av den fasta ensemblen är orkestern, en (ibland utökad) kvartett under ledning 

av kontrabasisten Simon Brehms, en under 40-, 50- och 60-talen välkänd svensk jazzprofil. 

Han var, liksom Jan Johansson och andra svenska jazzmusiker under sent 50-tal och tidigt 60-

                                                        
190 Premiär‐Hörnan 00:35:01‐00:36:06, 00:51:45‐00:52:15 & 01:22:54‐01:23:57; Fynd‐Hörnan 00:19:00‐
00:19:52, 00:56:10‐00:56:27 & 01:14:09‐01:14:56; Värmlandshörnan 00:24:11‐00:27:18, 00:54:41‐
00:54:46 & 01:42:52‐01:43:00; Frikyrkohörnan 00:16:42‐00:16:56, 00:48:07‐00:49:02, 01:12:05‐
01:12:36 & 01:58:36‐02:00:50; Jarl Kulle‐fragmentet 00:02:24‐00:02:40; Final‐Hörnan 01:20:41‐01:21:24 
& 02:34:31‐02:44:31. 
191 Jarl Kulle‐fragmentet 00:02:24‐00:02:40; Värmlandshörnan 00:54:41‐00:54:46; Fynd‐Hörnan 
00:19:00‐00:19:52; Frikyrkohörnan 01:58:36‐02:00:50; Final‐Hörnan 02:34:31‐02:44:50. 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tal, influerad av svensk folkmusik.192  

   I Hörnan är Brehm den mest synliga orkestermedlemmen. Han leder de andra musikerna, 

visas ensam i bild i varje program, oftast leende samtidigt som han spelar på sin kontrabas. Ett 

par gånger är han en del av Hylands upptåg – exempelvis när han i Landsbygdshörnan 

försöker dansa madison med sminkösen Tina. I Värmlands-Hörnan får han en egen stund i 

rampljuset när Hyland ber honom visa och spela sin bas. Han sjunger då också en tidstypisk 

jazzig visa med svensk text. Men i övrigt är Brehm mest en återkommande musicerande 

bifigur, som leende spelar sin roll i den fasta ensemblens team. Hans personliga fasad är 

tydlig: han är en något korpulent, medelålders man med bockskägg och mörk kostym. Den 

stora kontrabasen fungerar som en del av fasaden. Övriga fasta orkestermedlemmar – 

pianisten Leif Asp, trummisen Sture Kallin och elgitarristen Roland Bengtsson – är också 

medelålders män i mörka kostymer, vilka alla aldrig eller nästan aldrig syns i bild utan sina 

instrument.193                  

   Orkester-musikerna tycks närmast sammanvuxna med instrumenten, kostymerna och den 

rumsliga positionen i den främre regionens periferi. Orkestern har en stereotypiserad, 

återkommande teamfasad. 

   Orkestern framför två gånger i varje Hörna ett av de tydligast rituellt upprepade inslagen i 

Hylands hörna: den ungefär 40 sekunder långa, jazziga signaturslingan ”Zero-zero”, som 

inleder och avslutar varje program. Det är en procedur som i både ljud och bild, i program 

efter program, följer samma grundmönster. När signaturen spelas i inledningen varvas bilder 

på den glada, trallande och taktfast klappande studiopubliken med bilder på den sjungande 

orkestern där Brehm är den både ljudligt och bildligt mest framträdande orkestermedlemmen. 

Sedan gör en leende och trallande Hyland entré (ibland sitter han redan i studion från början 

och är då med och trallar och ler). När ”Zero, zero” spelas för andra gången, i programmets 

avslutning, ser proceduren ut på ungefär samma sätt, frånsett att Hyland då är den som med en 

ropande anvisning eller en vinkning får Brehm och de andra i orkestern att börja spela.194 

                                                        
192 Jan Bruér, Guldår & krisår: svensk jazz under 1950 och 60talen, Stockholm 2007, s. 76‐78, s. 101‐107 & 
117‐119. 
193 Premiär‐Hörnan 00:00:04‐00:00:46, 00:51:15‐00:51:45, 00:55:10‐00:55:24, 01:46:15‐01:46:20 & 
01:46:28‐01:47:16; Landsbygdshörnan 00:00:32‐00:00:36, 01:39:35‐01:39:42, 01:39:56‐01:40:00, 
00:09:52‐00:11:13 & 00:43:01‐00:43:07; Fynd‐Hörnan 01:35:05‐01:35:47; Helsinfors‐Hörnan 00:00:15‐
00:00:53 & 00:06:48‐00:07:51; Värmlandshörnan 00:00:04‐00:00:46, 00:07:44‐00:12:16 & 01:53:56‐
01:54:37; Frikyrkohörnan 00:00:05‐00:00:46 & 02:13:30‐02:14:10; Jarl Kulle‐fragmentet 00:51:28‐
00:52:00; Final‐Hörnan 00:00:03‐00:00:46, 00:00:52‐00:01:09 & 02:49:21‐02:50:01. 
194 Premiär‐Hörnan 00:00:04‐00:00:46 & 01:46:28‐01:47:16; Landsbygdshörnan 00:00:09‐00:00:50 & 
01:39:32‐01:40:12; Fynd‐Hörnan 01:35:05‐01:35:47; Helsingfors‐Hörnan 00:00:15‐00:00:53 & 01:38:45‐
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   Signaturmelodin fungerar som en återkommande temporal markör: den markerar inledning 

och avslutning. Den har också en starkt gemensamhetsskapande funktion. Alla kan stämma in 

i den enkla och med tiden alltmer välbekanta melodin. Två röster dominerar dock sången: 

Hylands och Brehms. Särskilt Hyland är också visuellt framträdande när signaturmelodin 

framförs.195 Det är en del av Hörnans rituellt upprepade konstruktion av gemenskap och 

glädje. 

    Orkestern medverkar även i en mängd av de musiknummer som framförs av de artister som 

gästar programmet. Musikinslagen är en påtaglig del av flödet i det performativa framförandet 

– i varje Hörna följer en rad artistframträdanden i populära genrer som schlager, visa, jazz och 

opera. Exakt hur framträdande orkestern är varierar mellan olika musiknummer.196 Utöver 

dessa inslag spelar orkestern också kortare signaturer när olika gäster gör entré.197 Även dessa 

upprepningar är en del av rutinen.  

    Den musikaliska ljudbilden i Hylands hörna präglas självfallet av orkesterns 

sammansättning. I de flesta (men inte alla) program ingår fyra instrument i orkestern: Brehms 

kontrabas, Asps flygel, Bengtssons elgitarr och Kallins trummor. Det är alltså tre akustiska 

instrument och ett elektriskt. Åren kring 1960 var detta en betydelsebärande detalj: jazzen var 

en bastion för akustiska instrument, medan elgitarren förknippades med den nya, 

ungdomligare popmusiken.198 Instrumenten har alltså olika modern laddning; Hörnan-

orkestern är en jazzkvartett med ett popinstrument.  

   I Final-Hörnan förekommer ytterligare ett instrument: dragspelet.199 Det är ett instrument 

med starkt folklig och nationell anknytning. Dragspel var vanliga på svenska dansbanor, 

åtminstone fram till 60-talet.200 Man kan se instrumentets förekomst i Hörnan som talande: 

det förekommer, men inte så mycket. Modernare instrument, som förknippas med genrer som 

jazz och pop, är mer framträdande.  

                                                        

01:39:26; Värmlandshörnan 00:00:04‐00:00:46 & 01:53:56‐01:54:37; Frikyrkohörnan 00:00:05‐00:00:46 
& 02:13:30‐02:14:10; Final‐Hörnan 00:00:03‐00:00:46 & 02:49:21‐02:50:01. 
195 Premiär‐Hörnan 00:00:04‐00:00:46 & 01:46:28‐01:47:16; Landsbygdshörnan 00:00:09‐00:00:50 & 
01:39:32‐01:40:12; Fynd‐Hörnan 01:35:05‐01:35:47; Helsingfors‐Hörnan 00:00:15‐00:00:53 & 01:38:45‐
01:39:26; Värmlandshörnan 00:00:04‐00:00:46 & 01:53:56‐01:54:37; Frikyrkohörnan 00:00:05‐00:00:46 
& 02:13:30‐02:14:10; Final‐Hörnan 00:00:03‐00:00:46 & 02:49:21‐02:50:01. 
196 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:52:48‐00:55:37; Landsbygdshörnan 00:42:18‐00:45:17; 
Värmlandshörnan 00:12:21‐00:15:13 & 01:30:33‐01:34:23.   
197 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:09:06‐00:09:16, 00:18:53‐00:18:58, 00:41:20‐00:42:02, 00:53:00‐
00:53:06 & 01:24:04‐01:24:13. 
198 Alf Arvidsson, Jazzens väg inom svenskt musikliv: Strategier för självständighet och erkännande 1930
1975, Möklinta 2011, s. 239. 
199 Final‐Hörnan 00:00:03‐00:00:46 
200 Bruér 2007, s. 107‐112. 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   Att åtminstone tre (Brehm, Kallin och Asp) av de fyra fasta orkestermedlemmarna var 

jazzmusiker spelar också roll för programmets relation till det moderna.201 Jazzen var, som 

musikhistorikern Jan Bruér skriver i Guldår & krisår: svensk jazz under 1950- och 60-talen, 

en genre vars betydelse förändrades åren kring 1960. Det var en tid då jazzen ersattes av 

rocken och popen som dansbanornas musik.202 Det betyder alltså att musikerna i Hörnan-

orkestern åtminstone i någon mening representerar en äldre form av modernitet.  

 

Studiofolket, modernitetens män  

Studiopersonalen – publikuppvärmare, ljudtekniker och kameramän – har ingen framträdande 

roll, men de skymtar förbi några gånger i varje program och blir därmed en del av 

framförandet och den fasta ensemblens team. 

   Mest synlig är publikuppvärmaren och ljudteknikern Åke Starck. Han är en figur från de 

bakre regionen, som ibland dyker upp i den främre. Han skymtar i regel endast förbi i snabba 

klipp, till exempel i inledningen av Landsbygdshörnan. Hans personliga fasad präglas av hans 

roll som tekniskt inriktad bakgrundsfigur; han bär en ljus labbrock och på huvudet har han ett 

metallheadset med tillhörande mikrofon. Hela hans roll har en aura av vetenskaplighet och 

teknik, det artistiska är inte riktigt hans avdelning. Trots detta framför han sitt sångnummer 

”Den väldiges vals” (fortfarande iförd labbrock och headset) i Final-Hörnan.203  

   Ännu mindre exponerade är kameramännen, som dock även de skymtar förbi i bild med 

jämna mellanrum, i regel i närheten av studiopubliken.204 Deras stora, rullande 

ikonoskopkameror är expressiva tecken för det nya, moderna tv-mediet. Männen bakom 

kamerorna är, i det tysta, tidstypiska representanter för maskulint teknikintresse. De är också 

representanter för det expansiva, nationella medieföretaget Sveriges Radio AB. 

 

Vanlighetens folk – studiopublik och brevskrivare 

Redan i talkshowernas barndom under första halvan av 50-talet var studiopubliken en viktig 

komponent i genren. Tidiga programvärdar som Steve Allen och Johnny Carson lät publiken 

på olika sätt interagera i Tonight!.205 I Hylands hörna har studiopubliken samma funktion. 

                                                        
201 Arvidsson 2011, s. 139, s. 151, s. 186, s. 231, s. 259; Bruér 2007, s. 64. 
202 Bruér 2007, s. 187‐197.  
203 Landsbygdshörnan 00:03:02‐00:03:05; Final‐Hörnan 00:57:40‐01:01:12. 
204 Se exempelvis Fynd‐Hörnan 01:33:36‐01:33:40; Thea Nilsson‐fragmentet 00:07:00‐00:07:03; Final‐
Hörnan 00:00:14‐00:00:15 & 00:00:36‐00:00:39. 
205 Munson 1993, s. 51. 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Den fungerar som ett slags identifikation och referenspunkt för de tänkta tittarna. De är 

inskrivna tittare (inscribed viewers), som Jane Shattuc uttrycker det i sin genrebeskrivning.206 

Inskrivna tittare torde även de som får sina mer eller mindre personliga brev och telegram 

upplästa av värden kallas. Uppläsning av brev och telegram är, vilket jag strax ska visa, en 

återkommande typ av inslag i Hylands hörna. Studiopubliken och brevskrivarna utgör således 

en viktig del av programmets gemenskapskonstruktion. De är, liksom den fasta ensemblen, 

team i det rituella framförandet. 

Studiopubliken, ett team av folklighet 

Folket i studiopubliken är högst påtagliga aktörer i Hylands hörna. Människorna på studions 

läktare spelar en återkommande och stereotypiserad teamroll.   

    En av studiopublikens uppgifter i en talkshow är att fungera som skrattande och 

applåderande ljudkuliss. I materialet finns mängder av exempel på hur applåder, skratt och 

ibland sång hörs från studiopubliken.207 Den skapar och förstärker både Hylands och övriga 

medverkandes roller i programmet. Publikljuden är en regelbundet, närmast rytmiskt 

återkommande del av flödet i den rituella texten. Dessa ljud ger också underförstådda 

anvisningar om hur publiken hemma i tv-sofforna förväntas uppfatta händelserna i 

programmet. Applåderna och skratten är en del av den performativt och processuellt skapade 

gemenskapen.  

   Studiopubliken har även en visuell funktion. Den visas i bild i återkommande, oftast snabba 

kamerasvep. Dess personliga fasader är tämligen prydliga och enhetliga – männen har 

kostym, kvinnorna klänningar eller kjolar. Det är som om de är på en fin bjudning. Många ler 

och skrattar när de syns i bild.208 Det är lätt att tänka sig att de är en smula tagna av 

situationen: som studiopublik har de handplockats för att bli del av det nya, moderna tv-

mediet och dess nya succéprogram Hylands hörna. När som helst kan de ses i bild av 

miljontals tv-tittare över hela Sverige. De är en i såväl symbolisk som bokstavlig mening 

belyst del av en medialt skapad gemenskap. De utgör ett medierat folkhemsteam. 

   Några i studiopubliken får själva prata med Hyland. De korta intervjuerna med 

                                                        
206 Shattuc 2009, s. 166. 
207 Se till exempel Landsbygdshörnan 01:21:32‐01:39:16; Värmlandshörnan 00:57:45‐01:02:34; Jarl 
Kulle‐fragmentet 00:00:02‐00:51:20. 
208 Se till exempel William Clauson‐fragmentet 00:07:23‐00:07:27, 00:11:43‐00:11:59 & 00:14:27‐
00:14:32; Helsingfors‐Hörnan 00:32:34‐00:33:13, 00:42:40‐00:42:51, 01:24:05‐01:24:13 & 01:29:58‐
01:30:02; Värmlandshörnan 00:00:23‐00:00:40 & 01:54:05‐01:54:17; Frikyrkohörnan 00:46:05‐00:46:08 
& 00:49:51‐00:49:59; Jarl Kulle‐fragmentet 00:23:24‐00:23:28. 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studiopubliken i början av programmet är ett genretypiskt inslag som fanns med redan i de 

tidiga amerikanska talkshowerna. När värden, efter sin inledande monolog, kliver ut i 

studiopubliken för att göra några snabba intervjuer uppstår vad Jane Shattuc kallar ett 

”democratic moment”. Publiken får, liksom showens berömda gäster, en stund i televisionens 

rampljus.209 För ett par minuter blir publikens del av studion en del av den främre regionen. 

De blir där en central del i framförandet. 

   Många av de intervjuade ingår i glada sällskap: i Landsbygdshörnan några unga, glada 

scouter från Skåne och Dalarna, i Värmlandshörnan ett gäng kostymklädda herrar från 

Stockholm i ett middagssällskap kallat Klubb 10, i Frikyrkohörnan fem medelålders kvinnor i 

en syjunta och i Final-Hörnan har 20 personer från Gustavssons Släktförening samlats (de är 

”en särskild sorts gustavsöner”).210 Dessa sällskap bidrar till att skapa bilder av skratt, lycka 

och gemenskap. 

   Men det är inte bara större sällskap som intervjuas. Några gånger utgår Hyland från 

personliga brev som enskilda personer har skrivit. Han läser upp ett par valda rader ur 

respektive brev och letar sedan upp brevskrivaren på studioläktaren. I breven finns rörande 

eller lustiga detaljer – som fru Astrid Karlsson från Nynäshamn som vill se om Hylands slips 

är ful även i verkligheten eller unga Margareta Folestad från Östersund som berättar om 

bärnstenshalsbandet hon har gjort själv.211  

   Flera av dem som intervjuas ingår tydligt i par eller familjer. I Premiär-Hörnan medverkar 

herr och fru Larsson från Sala, ett par i 50-årsåldern som är med för att fira sin enda 

gemensamma semesterdag. De berättar också om när de 1958 övernattade tillsammans i en 

igloo i Stockholm. I Landsbygdshörnan intervjuas ett ungt, nyförlovat par från Örebro. I 

Värmlandshörnan får en ung skolpojke från Falun kliva ner till värdbordet och berätta hur han 

har fått följa med till Stockholm där han nu tillfälligt bor hos sina släktingar. Pojken har just 

utsetts till hederstomte och är klädd i tomtedräkt. I flera publikintervjuer medverkar också 

andra familjesällskap i varierande åldrar. De framstår alla som ideala exempel på 

folkhemmets kärnfamiljer; Hörnans nationella ”vardagsrum” befolkas av välartade familjer 

som är tillsammans och har det bra.212 Kärnfamiljen är, precis som i Salomons och Cronqvist 

                                                        
209 Shattuc 2009, s. 166. 
210 Landsbygdshörnan 00:02:03-00:07:19; Värmlandshörnan 00:01:44-00:06:10; Frikyrkohörnan 00:49:24-
00:50:00; Final-Hörnan 00:08:26-00:11:05. 
211 Fynd‐Hörnan 00:02:19-00:05:40.  
212 Premiär‐Hörnan 00:01:37‐00:05:38; Landsbygdshörnan 00:02:03‐00:07:19; Fynd‐Hörnan 00:02:19‐
00:05:40; Värmlandshörnan 00:01:44‐00:06:10. 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källmaterial, den dominerande normen.213  

    Ett annat återkommande drag bland dem som intervjuas är flit och skötsamhet. Folket i 

studiopubliken framstår som exemplariska representanter för ”vanliga Svenssons”. Många är 

yrkesarbetande. Fru Larsson i Premiär-Hörnan är kassörska, Leo Vilmi i Landsbygdshörnan 

vaktmästare, den blyga kvinnan i Helsingfors-Hörnan bankkassörska och Sven-Erik 

Lorentzen i Fyndhörnan tjänsteman på ett statligt verk. Minst lika exemplariska är de unga, 

kvinnliga scouterna i Landsbygdshörnan. De har prydliga uniformer med scoutmärken och 

svarar artigt på frågor. En av dem, Anna-Stina Andersson från Dalarnas scoutdistrikt, sjunger 

med flickaktig stämma scoutsången ”Jopphejdihejda”.214 Scouterna framstår som motsatsen 

till de stökiga och rebelliska ungdomar som förknippades med de nya, framväxande USA-

inspirerade ungdomskulturer som fick fäste i Sverige under 50-talet.215 I Hörnans 

”vardagsrum” existerar inga öppna generationskonflikter. Studiopubliken är ett team av 

prydlighet och skötsamhet.  

    Viktig är också landsortsinslaget. De flesta av dem som Hyland väljer att intervjua kommer 

från mindre orter. De har rest från Sala, Örebro, Jura, Östersund, Nynäshamn, Kristianstad, 

Kalix, Glanshammar, Falun och Näsby park. Några kommer visserligen också från Stockholm 

och Malmö, men de mindre orterna dominerar.216 Lägger man samman alla dessa orter 

framträder en bild av en lantlig folkhemsgemenskap. Att vara svensk i den första tv-säsongen 

av Hörnan är ofta att komma från en mindre ort. 

   Samtidigt finns det också några i publikteamen som avviker från det övergripande mönstret. 

I Premiär-Hörnan intervjuar Hyland en kvinna från Nepal och en annan från Sierra Leone.217 

De är överraskande avvikare i den annars till synes homogena studiopubliken. Samtidigt är de 

två ”exotiska” kvinnorna en del av den nationella ordningen. De fungerar som representanter 

för ett märkligt fjärran, två väl synliga och välkomnade färgklickar i en vänlig svensk 

gemenskap. Kanske kan man också i deras medverkan ana en försiktig, tidstypisk utblick i 

omvärlden.218  

                                                        
213 Salomon 2007, s. 244‐245 ; Cronqvist 2004, s. 100‐106. 
214 Premiär‐Hörnan 00:01:37‐00:05:38; Landsbygdshörnan 00:02:03‐00:07:19; Helsingfors‐Hörnan 
00:07:51‐00:10:18; Fynd‐Hörnan 00:02:19‐00:05:40. 
215 Salomon 2007, s. 246‐247. 
216 Premiär‐Hörnan 00:01:37‐00:05:38; Landsbygdshörnan 00:02:03‐00:07:19; Fynd‐Hörnan 00:02:19‐
00:05:40; Värmlandshörnan 00:01:44‐00:06:10; Frikyrkohörnan 00:49:24‐00:50:00; Final‐Hörnan 
00:08:26‐00:11:05.  
217 Premiär‐Hörnan 00:01:37‐00:05:38. 
218 Se exempelvis Kim Salomon, Rebeller i takt med tiden: FNLrörelsen och 60talets politiska ritualer, 
Stockholm 1996, s. 82. 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   Andra kanske mer väntade avvikare är den finske vaktmästaren Leo Vilmi i 

Landsbygdshörnan och den svenskamerikanske utbytesstudenten Robert Mikkelsen i Final-

Hörnan. De ger båda ett skötsamt intryck, de är i Sverige för att lära. Blyge Vilmi övar sin 

svenska, Mikkelsen från Nebraska vill lära sig mer om svenska kyrkor och skolor.219 Det 

svenska framstår här alltså som något eftersträvansvärt och normalt.  

   Som helhet utgör Hörnans studiopublik ett återkommande folkhemteam som förkroppsligar 

skötsamhet, normalitet och gemenskap. Personerna i studiopubliken framstår som vanliga, 

nöjda, glada, flitiga och underordnade delar av en ideal och medierad gemenskap. Det är en 

gemenskap som skapas och återskapas genom genrebundna upprepningar. I Happening-

fragmentet spelar dock studiopubliken en annan roll, vilket jag ska återkomma till i det 

avslutande avsnittet av denna analys.  

 

Hälsningar från den nöjda, tv-tittande allmänheten  

Den nationella gemenskapen konstrueras också genom de brev, kort och telegram som 

Hyland läser upp i några av Hörnorna. Denna typ av inslag är inte lika frekvent 

förekommande som intervjuerna med studiopubliken, men är ändå tillräckligt många för att 

ge en relevant helhetsbild.  

   Flera av breven, korten och telegrammen rymmer vänliga hälsningar eller trevliga 

berättelser om hur det är att titta på Hylands hörna. En manlig brevskrivare från Norge 

berättar om hur mysigt han och hans fru har det när de ser på programmet. En nygift fru från 

Huskvarna beskriver hur hennes make sjunger och visslar Hörnan-signaturen i sömnen. I 

Final-Hörnan har flera tittare skickat blommor till redaktionen. Det framförs också kritiska 

synpunkter – i Fynd-Hörnan läser Hyland ett brev från några ungdomar som är missnöjda och 

ville se twist i programmet, ett önskemål som genast tillgodoses.220 

   De av Hyland upplästa breven är en del av den upprepade konstruktionen av trivsel. Om det 

finns problem går de lätt att lösa. Ett tydligt och illustrativt exempel är den tama skogsduvan 

som flugit vilse i Vällingby, ett dilemma som avhandlas i Fynd-Hörnan. Mattsons i Vällingby 

vet inte vad de ska göra med duvan. En bit längre fram i programmet visar det sig att den 

tama fågeln tillhör en ingenjör Jansson, också han bosatt i Vällingby. Därmed är 

                                                        
219 Landsbygdshörnan 00:02:03‐00:07:19; Final‐Hörnan 00:08:26‐00:11:05. 
220 Värmlandshörnan 00:06:40‐00:07:23 Landsbygdshörnan 00:08:06‐00:08:35; Final‐Hörnan 00:07:38‐
00:08:09; Fynd‐Hörnan 00:05:43‐00:07:23. 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duvproblemet löst.221 Det är lockande att tolka episoden metaforiskt och i ljuset av det långa 

50-talets föreställningsvärld: den svenske ingenjören löser problemen i den moderna, 

välordnade idealförorten Vällingby, kärnfamiljen Mattsons behöver inte oroa sig.     

    

Folkhemmets stjärnor 

Hyland gästas av en lång rad välkända sångare och skådespelare. Det är, som sagt, en typ av 

gäster som ingår i genren celebrity talkshow. Gästsegmenten följer ett tydligt grundmönster: 

Hyland presenterar en ny gäst som gör entré, sätter sig i prathörnan, blir intervjuad (ofta väl 

synlig i närbild) och sedan tar klivet fram till solistmikrofonen och framför ett eller ett par 

artistiska nummer (till exempel sångframträdande eller ett stycke ur en pjäs). Framträdandet 

följs av publikapplåder och därefter går gästen ut i kulisserna eller sätter sig i prathörnans 

soffa, redo för att ingå som samtalspartner i intervju med nästa gäst.222 

   De efter hand alltmer etablerade kategorierna av stjärngäster – schlagerartister, skådespelare 

och operasångare – är en stor och viktig del av den rituella texten.223 Stjärngästerna ingår, 

vilket jag strax ska visa, i kraftfulla, stereotypa gästteam som flödar av intertexter och väl 

spridda föreställningar om berömmelse, genus och svenskhet.  

 

Folkparkernas bombnedslag   

De kvinnliga schlagersångerskorna spelar en framträdande roll i Hylands hörna 1962-63. Siw 

Malmkvist, Thory Bernhards, Bibi Johns och Lill Lindfors, som vid 60-talets början alla var 

populära artister, medverkar. I Sverige hade de under främst 50-talet nått en bred publik 

genom scenframträdanden (inte minst i folkparkerna) och flitig exponering i radio och tv. 

Deras internationella erfarenhet bestod främst av turnéer i Västtyskland, en av de stora 

marknaderna för tidens svenska artister. Siw Malmkvist hade dessutom vunnit den svenska 

Melodifestivalen två gånger (1959 och 1961). De främsta internationella meriterna hade dock 

Bibi Johns, som under en kort period varit sångerska i USA och utöver detta, som 

skådespelerska, gjort en rad spelfilmer i Västtyskland. Den något yngre Lill Lindfors var i 

                                                        
221 Fynd‐Hörnan 00:24:50‐00:25:14 & 00:56:27‐00:56:44. 
222 Se exemeplvis. Premiär‐Hörnan 00:52:48‐01:10:22 & 01:24:00‐01:30:56; Landsbygdshörnan 00:38:34‐
00:45:18; Värmlandshörnan 00:12:21‐00:22:48; Frikyrkohörnan 01:38:31‐01:58:32; Final‐Hörnan 
01:09:41‐01:17:33, 01:17:33‐01:20:41 & 01:21:24‐01:26:32, 01:37:32‐01:48:04. 
223 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:52:48‐01:10:22; Landsbygdshörnan 00:38:34‐00:45:18 & 01:10:47‐
01:21:32; Folke Andersson‐fragmentet 01:24:33‐01:33:21; Helsinfors‐Hörnan 01:24:33‐
01:33:21;Värmlandshörnan 00:12:21‐00:22:48, 01:13:31‐01:16:17 & 01:30:33‐01:34:23; Final‐Hörnan 
01:09:41‐01:17:33 & 01:48:02‐01:54:32. 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början av 60-talet främst känd som revyartist, men hade också medverkat i tv-programmet Vi 

unga. Thory Bernhards, den äldsta av schlagersångerskorna, hade börjat som jazzsångerska på 

40-talet, men hade på 50-talet blivit en mer renodlad schlagerartist.224  

   På 50-talet och det tidiga 60-talet (innan Beatles fått sitt genombrott) dominerades den 

svenska populärmusikscenen av svenska artister som sjöng på svenska. Det var vanligt med 

utländska melodier, oftast amerikanska, som fått svensk text – exempelvis gjorde Thory 

Bernhards en svensk version av ”Wonderful Copenhagen”. Den rebelliska rockvågen, som 

svept fram över Sverige under 50-talet, hade i början av 60-talet ebbat ut och istället 

dominerades den svenska populärmusikscenen av schlagerartister.225  

   Sånginslagen i Hylands hörna 1962-63 är typiska för tidigt 60-tal. Siw Malmkvist, Thory 

Bernhards och Bibi Johns framför alla mer eller mindre sentimentala schlagernummer 226 med 

huvudsakligen svenska texter om kärlek, oftast olycklig sådan. De internationella influenserna 

är bitvis uppenbara; Bernhards ”Gondoli, gondola” är en smäktande italiensk schlager med 

svensk text om kärlek i Venedig och Johns ”Desafinado” är en bossanova med engelsk text, 

som tidigare spelats av bland andra jazzmusikern Stan Getz. Johns upplyser, för säkerhets 

skull, Hyland och studiopubliken om att bossanovan i Amerika ”är en väldigt stor fluga just 

nu”. I några sångnummer är de utländska influenserna snarare av det musikaliska slaget; 

Malmkvists ”Våran katt” och ”Kom nu lite närmare intill” är båda ballader med påtagligt 

jazzig klang.227 Det amerikanska kan alltså även musikaliskt flyta in i det svenska. 

   Schlagersångerskornas personliga fasader är tämligen väl anpassade till schlagergenrens 

stereotyper. Sångerskorna är alla unga, smala och moderiktigt klädda kvinnor.228 De är hårt 

sminkade, bär knälånga, tätt åtsittande klänningar och högklackade skor. Under sina 

sångnummer visas de ganska ofta i helfigur. De blickar utmanande in i kamerorna med sina 

långa, kraftigt målade ögonfransar.229 Som stereotyper påminner de om de svenska 

                                                        
224 Hans Olofsson & Leif Aulin, Stora Schlagerboken: De svenska sångerskorna 19541969, Volym I, 
Stockholm 2005, s. 100, 280‐282 & 362; Hans Olofsson & Leif Aulin, Stora Schlagerboken: De svenska 
sångerskorna 19541969, Volym II, Stockholm 2005, s. 456‐472. 
225 Per‐Erik Brolinson & Holger Larsen, När rocken slog i Sverige, Stockholm 1997, s. 19‐20 & s. 79‐94. 
226 Sentimental schlager ska här inte förstås som något negativt eller ens värderande. Istället är det fråga 
om en folkligt förankrad musikgenre, präglad av känslosamhet och tydlig könskodning. Se Karin Strand, 
Känsliga bitar: Text och kontextstudier i sentimental populärsång, Skellefteå 2003, s. 47‐64. 
227 Premiär‐Hörnan 00:52:48‐00:55:37 & 01:07:42‐01:10:21; Landsbygdshörnan 00:42:18‐00:45:17; 
Värmlandshörnan 00:12:21‐00:15:13 & 00:20:19‐00:22:48. 
228 Deras klänningar påminner om de som presenterats av de stora modehusen under 50‐ och 60‐talen. Se 
exempelvis Deyan Sudjic, Fifty dresses that changed the world, London 2007, s. 16‐29.  
229 Premiär‐Hörnan 00:52:48‐01:10:22; Landsbygdshörnan 00:38:34‐00:45:18; Värmlandshörnan 
00:12:21‐00:22:48; Final‐Hörnan 01:09:41‐01:17:33. 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filmstjärnor som exponerades som blonda sexobjekt i femtiotalets veckopress.230    

   Schlagersångerskornas roller skapas och omskapas inte bara i framträdandena vid 

solistmikrofonen, utan också i de personliga intervjuerna med Hyland. Han tilltalar dem gärna 

i diminutiv (”Siw lilla”) eller som en formell gentleman (”Kysser man på hand i 

Tyskland?”).231 Det patriarkala genuskontraktet är en underliggande men given utgångspunkt 

för hur schlagerrollerna iscensätts, något som också märks i Hylands val av samtalsämne. Han 

pratar gärna om sångerskornas kläder och kroppar (”vilken vacker klänning du har” etc).232  

   Turnéliv i utlandet (här Västtyskland) är också ett återkommande samtalsämne. Det 

utländska ger schlagersångerskorna en särskild status och stjärnglans. Samtidigt fungerar det 

tyska som en svenskhetens motsats; tyskar är inte lika lämpade att bli schlagerartister, enas 

Bibi Johns och Hyland om. Det svenska framstår som det ideala, inte minst för sångerskor. 

Johns hävdar att folkparkerna är en del av framgången för svenska artister i Västtyskland.233 

De stereotypa beskrivningarna av de talangfulla svenska sångerskorna och de underförstått 

omusikaliska tyskarna är en del av en ganska självgod svensk självbild. 

   Schlagersångerskornas roller följer i stort ett övergripande mönster: de är lätt utmanande, 

unga kvinnor som sjunger sentimentala schlagers om kärlek, oftast olycklig. I regel är de 

kända och framgångsrika i Västtyskland, som är en del av kalla krigets västliga sfär och den 

stora, lockande omvärlden. Samtidigt är det tyska också det svenskas negativa motsats. 

Schlagersångerskorna sjunger oftast på svenska, men är musikaliskt mer eller mindre 

amerikanskt influerade. Deras roller är inte bara typiska för det tidiga 60-talets svenska 

populärmusikscen, utan också för det långa 50-talet i stort: de är glamourösa stjärnor och 

sexobjekt från det framgångsrika folkhemmet.   

 

Prydliga unga män med sammetslena röster   

Hyland gästas även av ett antal manliga sångare. William Clauson, Kaj Söderman, Ray 

Adams och Jan Høiland är alla unga, prydliga män i kostym.234 Liksom sina kvinnliga 

schlagerkollegor är de typiska för det tidiga 60-talets svenska populärmusikscen. Norrmännen 

Ray Adams (egentligen Ragnar Asbjørnsen) och Jan Høiland var genom folkparksturnéer och 

                                                        
230 Salomon 2007, s. 229‐236. 
231 Premiär‐Hörnan 00:55:37‐01:03:24; Värmlandshörnan 00:15:13‐0:20:19.  
232 Se intervjuerna med Siw Malmkvist och Lill Lindfors. Premiär‐Hörnan 00:55:37‐01:03:24; Final‐
Hörnan 01:11:15‐01:13:18. 
233 Premiär‐Hörnan 00:55:37‐01:03:24; Värmlandshörnan 00:15:13‐0:20:19; Final‐Hörnan 01:13:18‐
01:15:00. 
234 William Clauson‐fragmentet 00:00:01; Värmlandshörnan 01:13:31; Final‐Hörnan 01:48:02 & 02:18:28. 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Svensktoppen välkända för en svensk publik.235 William Clauson, svenskamerikan bosatt i 

Sverige, hade spelat in flera skivor och turnerat i USA.236 Kaj Söderman, svensk bosatt i 

USA, var den minst etablerade artisten, men hade å andra sidan uppträtt i amerikansk tv.237 

   Musikaliskt rör sig de manliga sångarna mellan sammetslena, sentimentala schlagers på 

svenska (Høiland och Adams) och mer eller mindre Elvis-influerade nummer (Söderman).  

Störst genomslag hos studiopubliken får dock Clauson, som lyckas skapa närmast frikyrklig 

extas med sin tämligen skiftande repertoar. Han blandar svensk sjömansvisa med mexikansk 

stämsång. Hans entusiastiska sångnummer ger en fläkt av mexikanskt färgad omvärld och en 

pust av tryggt pursvensk visa.238 Clauson framstår som på en gång svenskt välbekant och 

exotiskt spännande. 

   I Hylands intervjuer med de manliga sångarna framträder livsberättelser239 som på olika sätt 

berör svenskt, norskt och amerikanskt. Ray Adams är norrmannen som har bytt sitt norska 

namn mot ett amerikanskt klingande namn och blivit framgångsrik i Sverige. Likaledes 

norske Høiland har också nått framgång i Sverige, särskilt med den sammetslena 

Svensktopps-ettan ”Natt i Moskva” (som han också framför i Värmlandshörnan). Kaj 

Söderman, som artistiskt framstår som en blond Elvis men utan de eggande höftrörelserna, 

tycks ha förverkligat den amerikanska drömmen: efter att under sin första tid i USA ha hankat 

sig fram på olika ströjobb, har han nu stadgat sig som familjefar och försäljare i 

försäkringsbranschen. Samtidigt berättar han också, liksom i förbigående, att han har uppträtt 

som sångare i den amerikanska tv-kanalen CBS. Hans lätt amerikanska brytning blir en del av 

hans berättelse.240 Söderman förkroppsligar både svensk blygsamhet och amerikansk 

framåtanda.  

   Även i Clausons livsberättelse är det amerikanska inkapslat i det svenska. Hans historia 

präglas liksom Södermans av amerikansk framåtanda. Han framstår som en framgångsrik, 

världsvan och internationellt turnerande artist. Samtidigt har han inte glömt sin svenska 

anknytning. Han berättar bland annat att han har sjungit in svenska sjömanssånger med 
                                                        
235 Eric Hallberg & Ulf Henningsson, Tio i topp, med de utslagna på försök 196174, Stockholm 1998, s. 36 & 
s. 184. 
236 Myggans Nöjeslexikon, band 3, red: Uno Myggan Ericson, Stockholm 1989, s. 185.  
237 Final‐Hörnan 02:18:28‐02:23:41. 
238 Värmlandshörnan 01:30:33‐01:34:23; Final‐Hörnan 01:52:15‐01:54:32; William Clauson‐fragmentet 
00:01:41‐00:04:25, 00:05:42‐00:07:30, 00:07:30‐00:10:38 & 00:10:38‐00:15:01.   
239 Livsberättelse är i denna uppsats sådant som gäster berättar om sig själva, framför allt i intervjuer. 
Liksom den personliga fasaden är livsberättelsen en del av rollen som representation och konstruktion. 
Livsberättelsen måste inte vara en lång och fullständig berättelse med början, mitt och slut, utan är oftast 
mer fragmentarisk.  
240 Värmlandshörnan 01:30:33‐01:34:23; Final‐Hörnan 01:48:02‐01:52:15 & 02:18:28‐02:23:41. 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engelsk text.241  

   Det amerikanska är alltså mer framträdande – såväl musikaliskt som i livsberättelserna – 

bland de manliga sångarna än bland de kvinnliga. Amerikaniseringen tycks här ha ett manligt 

böjningsmönster, det amerikanska är inkapslat i det maskulina. USA kopplas samman med 

manlighet, framgång, entusiasm och populär musik. Genom engelska sångtexter, jazzklanger, 

svenskamerikanska framgångsberättelser och Elvis-inspirerade personliga fasader framstår 

USA, tidstypiskt nog, som ett ideal, ett spännande land där det nästan oåtkomliga är möjligt.  

 

Stjärnorna från filmens och teaterns värld 

En annan viktig kategori av gäster är de berömda skådespelarna. I den första tv-säsongen 

medverkar en lång rad etablerade skådespelare, de flesta välkända från de stora scenerna och 

från diverse filmproduktioner. En del – exempelvis Jan Malmsjö, Jarl Kulle, Bibi Andersson 

och Sven Lindberg – hade också från slutet av 50-talet medverkat i det nya tv-mediet och där 

nått en större, nationell publik.242  

   Påfallande många av skådespelarna medverkar som par. Jan Malmsjö och hans hustru Lena 

berättar i sin intervju med Hyland om det hårda slitet i skådespelaryrket och om svårigheten i 

att hålla samman ett äktenskap. Deras gemensamma livsberättelse illustreras av deras 

avskedsnummer, duetten ”Två trötta mänskor”, vars sångtext beskriver en lycklig 

parsamvaro. Ett annat medverkande skådespelarpar är Toralv Maurstad och Eva Henning, 

båda främst aktiva i Norge. De berättar att de snart ska spela in en film tillsammans. 

Maurstad, som är den av de två som pratar mest, talar också om sin roll som far till en 

rökande tonårsdotter. Ytterligare ett medverkande skådespelarpar är Maj-Britt Nilsson och 

Sven Lindberg. Den sistnämnde berättar, liksom sin norske kollega, om hur det är att vara far 

till en tonårsdotter.243  

   Hylands intervjuer med skådespelarparen har karaktären av privat familjeumgänge. De 

uppklädda gästerna – männen i mörk kostym, kvinnorna i prydliga klänningar – är 

”hembjudna” till Hyland. De sitter i den vardagsrumslika prathörnan med soffa och lågt bord 

och dricker kaffe och ”småpratar” om arbete och privatliv. Det är männen som pratar mest, 

                                                        
241 William Clauson‐fragmentet 00:00:01‐00:15:02. 
242 Nordmark 1999, s. 119 & s. 216‐217; Lars Åhlander & Per Olov Qvist, Svenska skådespelare i film och tv, 
volym I, Stockholm 2002, s. 50‐51, s. 840‐841; Lars Åhlander & Per Olov Qvist, Svenska skådespelare i film 
och tv, volym II, Stockholm 2002, s. s. 60‐62 & s. 159‐160.  
243 Frikyrkohörnan 01:43:05‐01:53:30 & 01:56:51‐01:58:32; Final‐Hörnan 01:17:33‐01:20:41, 01:21:24‐
01:26:32 & 01:37:32‐01:48:04. 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kvinnorna lyssnar artigt. Det är som en scen hämtad ur det vardagliga kvällsumgänget mellan 

några av folkhemmets moderna och förståndiga kärnfamiljspar. Samtidigt är det förstås också 

en i högsta grad medialt definierad situation med medieprofilen Hyland som intervjuare och 

skådespelarna som välkända, exponerade intervjuobjekt. Syftet i Hylands intervjuer tycks, 

särskilt i skådespelarintervjuerna, vara att komma nära, liksom bakom kulisserna, och lyfta 

fram det personliga, nästan privata. Dock är det knappast frågan om några smaskigare 

inblickar, det passar helt enkelt inte in i det städade, familjevänliga sammanhanget. 

   I det ovanligt långa (drygt 30 minuter) intervju- och leksegmentet med Jarl Kulle anas dock 

sprickor i den påtagliga fasaden av prydlig korrekthet. Efter att ha läst ett par dikter, berättat 

om sitt nya liv på landet (Kulle har blivit ”teaterbonde”) och pratat om sina artistiska 

vedermödor utsätts Kulle för en oväntad lek. ”Jag har velat ta fasta på att du har träffat många 

damer i ditt liv, Jarl”, säger Hyland med ett menande tonfall och trär på en svart mask framför 

Kulles ögon. Med förbundna ögon ska han med bara händerna känna igen tre skådespelerskor 

som han har spelat emot. Skådespelerskorna – Gaby Stenberg, Ulla Sallert och Bibi 

Andersson – gör entré. Påhejad av Hyland börjar Kulle dansa med – och med händerna känna 

på – var och en av de tre skådespelerskorna tills han, efter vissa besvär, känner igen dem. 

Både Hyland och studiopubliken är påtagligt förtjusta. Skratten avlöser varandra, stämningen 

är uppskruvad.244  

   Maskleken är ett skenbart harmlöst skeende som blottlägger Hörnans roller med Hyland 

som den patriarkalt dominerande lekledaren, Kulle som den (skenbart?) manipulerade 

stjärnan och de tre skådespelerskorna som underordnade objekt. Det är ett lekteam präglat av 

ett patriarkalt genuskontrakt.  

    Utöver intervjuer och lekar bidrar de kända skådespelarna också med inslag som 

sångnummer, uppläsningar av skönlitterära texter och utdrag från pjäser. Ibland, som i 

Margaretha Krooks nummer i Premiär-Hörnan, tycks syftet vara att visa en ny, folkligare sida 

av en firad dramatisk stjärna. Med sitt humoristiska sångnummer ”Min kärlek blev som ny” 

(där textjaget är en kvinna som tar livet av sina män) gör Krook sångdebut i tv.245 Men det är 

dock något vanligare att skådespelarna framför en dialog, monolog eller sång från en aktuell 

föreställning.246 Teaterinslagen knyter an till tv-teaterns tämligen stora betydelse för den 

tidiga televisionen. Sedan hösten 1958 fanns en fast tv-ensemble där bland andra Jan Malmsjö 

                                                        
244 Jarl Kulle‐fragmentet 00:00:02-00:36:12. 
245 Permiär‐Hörnan 01:24:00‐01:30:56. 
246 Frikyrkohörnan 01:53:30‐01:56:35; Final‐Hörnan 01:26:32‐01:30:57 & 01:43:54‐01:48:04. 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ingick. Tv-teatern stod för en betydande och växande del av utbudet i enkanalstelevisionen 

(drygt 50 timmar per år vid 60-talets början).247  

    Man kan också se teaterinslagen i Hörnan som ett konkret tillämpning och gestaltning av 

den paternalistiskt folkbildande public service-tanken; tittarna skulle under lättsamma former 

se och lära och ta till sig ett nationellt kulturarv.248 Av bara farten förmedlades också 

tidstypiska föreställningar om genus. 

 

Operastjärnorna från kulturens finrum 
Stjärnorna från de stora operascenerna är också en betydelsefull del av den rituella texten. 

Liksom de kända skådespelarna har merparten av de medverkande operasångarna – tenorerna 

Nicolai Gedda, Martin Öhman och Folke Andersson och sopranerna Kjerstin Dellert och 

Aulikki Rautavaara – meriter från de stora sammanhangen, i flera fall även långt utanför 

Norden.249  

    Tonen i intervjuerna med operasångarna är påfallande artig, Hyland har ett vördnadsfullt, 

närmast underdånigt förhållningssätt till dessa gäster. Intervjuerna handlar ofta om turnerande 

och artistiska funderingar. Nicolai Gedda, som efter sin senaste USA-turné har fått 

hyllningsrecensioner i New York Times, beklagar sig över att pengarna spelar för stor roll i 

Amerika och planerar därför att återvända till Skandinavien. Kjerstin Dellert, som kommer 

direkt från en föreställning på Kungliga Teatern, berättar om hur jobbigt det är att sjunga 

Carmen. Finländska Aulikki Rautavaara, som har dragit sig tillbaka från livet som sångerska, 

beskriver sin svåra prestationsångest, ”man blir sliten och riven” av ”livet på toppen”. De 

åldrade tenorerna Martin Öhman och Folke Andersson blickar i sitt kollegiala samtal med 

Hyland nostalgiskt tillbaka mot åren i Italien, operans hemland. Det finns ett högtidligt, 

stundtals melodramatiskt allvar i operaintervjuerna. Högtidligheten förstärks av de personliga 

fasaderna – det är män prydliga kostymer och kvinnor i långa klänningar (Rautavaara bär 

dessutom ett stort pärlhalsband och Dellert kommer i scenkostymen från Carmen).250 

   Operastjärnornas sånginslag sträcker sig från kända opera- och operettnummer till nummer 

från helt andra, modernare genrer; exempelvis sjunger Dellert den jazziga balladen ”Can´t 

Help Lovin’ that Man of Mine” och Folke Andersson den svenska sjömansvisan ”Kalle 

                                                        
247 Nordmark 1999, s. 215‐228. 
248 Edin 2000, s. 210‐212. 
249 Inger Sørensen, Operalexikonet, Stockholm 1993, s. 28, s. 128, s. 202, s. 462 & s. 643. 
250 Frikyrkohörnan 02:00:58‐02:06:42; Landsbygdshörnan 01:14:00‐01:18:50; Helsingfors‐Hörnan 
01:24:33‐01:33:21; Folke Andersson‐fragmentet 00:00:02‐00:15:57. 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Lans”.251 Det är en tämligen brokig blandning av sångnummer från olika traditioner. Dock är 

rock och pop, den amerikaniserade ungdomsgenerationens musik, helt frånvarande.252 Kanske 

kan man tolka de distingerade operasångarnas sångnummer (och livsberättelser) som en del 

av en äldre, högborgerlig ordning.253 Operainslagen står i tydlig kontrast mot den mer 

ungdomliga, angloamerikanska musiken som under det långa 50-talet blev allt viktigare i 

framför allt radio men också i det nya tv-mediet.254 

   Att opera ingår i Hörnans värld kan också ses som ytterligare ett exempel på hur den 

fostrande public service-tanken omsattes i praktiken; tittarna skulle lära sig att lyssna på vad 

som av eliten uppfattades som god musik.  

 

Fynden från folkhemmet 
Den folkliga hysterin kring den sjungande bandyspelaren Gösta ”Snoddas” Nordgrens 

genombrott i radioprogrammet Karusellen 1952 fick stor betydelse. Hylands medierade roll 

kom därefter att förknippas med okända, anspråkslösa amatörfynd som i populära 

underhållningsprogram – och i synnerhet då Hylands hörna – likt ”Snoddas” blev 

rikskändisar över en natt.255  

   Fyndgästerna i den första tv-säsongen är ofta sjungande artister i populära musikgenrer som 

visa och schlager, men fynden kan också ha talanger bortom det musikaliska. De flesta 

framträder som soloartister, men det finns också några som uppträder i grupper med en 

gemensam, enhetlig teamfasad.256 Det centrala i fyndrollen är själva dramaturgin: det folkligt 

förankrade amatörfyndet som visar sig ha en oväntad talang.  

   Fyndgästerna är, precis som övriga gäster, en del av det genrebundna flödet. De är män i 

kostym eller kvinnor i klänning och de ingår i de stereotypa gästteam som intervjuas och 

                                                        
251 Landsbygdshörnan 01:18:50‐01:21:11; Folke Andersson‐fragmentet 00:13:32‐00:15:21. 
252 Landsbygdshörnan 01:10:47‐01:14:00 & 01:18:50‐01:21:11; Helsingfors‐Hörnan 01:27:55‐01:30:09 & 
01:31:40‐01:33:21; Folke Andersson‐fragmentet 00:03:01‐00:06:18 & 00:13:32‐00:15:21; 
Frikyrkohörnan 02:06:42‐02:10:13. 
253 Den klassiska musiken, som operagenren ingår i, hade sedan 1800‐talet varit knuten till städernas 
bildade borgarklass. Se exempelvis Martin Tegen, Populär musik under 1800talet, Stockholm 1986, s. 18‐
25. 
254Forsman 2000, s. 102‐105 & s. 121‐126; Nordmark 1999, s. 139‐144. 
255 Arndts 1967, s. 33‐55; Sjögren 1997, s. 244.  
256 Se exempelvis Fynd‐Hörnan 00:09:58‐00:23:50, 00:56:54‐01:08:19; 01:33:34‐01:35:06, 00:25:14‐
00:39:50 & 00:45:06‐00:56:06; Frikyrkohörnan 01:30:11‐01:35:29 & 00:50:01‐00:55:47; Final‐Hörnan 
00:01:09‐00:02:07. 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uppträder.257 Liksom de mer etablerade stjärngästerna ingår de i också i ett större 

teamframträdande där de samarbetar med Hyland, Hörnan-orkestern och den klappande och 

skrattande studiopubliken i ett gemensamt, av genren format framförande. 

 

Fröken Bruce och andra sjungande fynd  

Huvuddelen av fynden i den första tv-säsongen är, liksom en gång ”Snoddas”, okända 

sångare. De har dock högst skiftande bakgrunder och framför nummer i ett flertal olika 

musikgenrer. Folkskoleläraren Cecilia Bruce och tecknaren Karl Anton Axelsson är tämligen 

traditionella vissångare, konstnärsparet Hai och Topsy spelar en folkvisa från det fjärran 

Moluckerna, de skolade operasångerskorna Margareta Einarsson och Marianne Winberg 

sjunger opera och lättsamma operettnummer, städerskan Hedvig Nilsson framför en negro 

spiritual och skridskoåkaren Ivar Nilsson spelar ett stycke på dragspel.258 Det är alltså ett brett 

spektrum av okända artister och populära musikgenrer.  

   Fyndens musiknummer passar i stort in i det långa 50-talets svenska självbild. Bruce och 

Axelsson sjunger tämligen traditionella visor vars texter skildrar arketypiskt svenska 

landsbygdsmiljöer som skärgården och skogen.259 Ivar Nilssons framför ett helt instrumentalt 

dragspelsstycke, ”Fjällbruden”.260 Hedvig Nilsson står med sin negro spiritual (en 

afroamerikansk, kristen musiktradition med gamla afrikanska rötter)261 ”Deep River” för det 

inslag som är tydligast amerikanskt influerat. Einarssons och Winbergs opera- och 

operettnummer är inslag från ett traditionellt sett borgerligare musikaliskt sammanhang. 

Bredden i fyndens musiknummer utgör sammantaget en klassöverskridande och ganska 

tidstypisk musikalisk gemenskap.  

   Det sjungande konstnärsparet Hai och Topsy är de enda som tydligt sticker ut ur mängden. 

De står för ett mer exotiskt sånginslag med sina visor på malajiska, franska och tyska. De 

tycks varken inspirerade av svensk vissång eller angloamerikansk pop. Deras otypiska 

sångnummer erbjuder snarare en ovanlig och exotisk utblick mot världen bortom Sverige och 
                                                        
257 Se exempelvis Fynd‐Hörnan 00:09:58‐00:23:50, 00:56:54‐01:08:19; 01:33:34‐01:35:06, 00:25:14‐
00:39:50 & 00:45:06‐00:56:06; Frikyrkohörnan 01:30:11‐01:35:29 & 00:50:01‐00:55:47; Final‐Hörnan 
00:01:09‐00:02:07. 
258 Premiär‐Hörnan 00:29:32‐00:34:12; Landsbygdshörnan 00:16:10‐00:18:04; Fynd‐Hörnan 00:13:26‐
00:14:28, 00:20:09‐00:23:40, 00:32:04‐00:34:56, 00:34:56‐00:39:50 & 00:51:59‐00:53:22; 
Frikyrkohörnan 01:30:34‐01:32:39 & 00:53:22‐00:55:47; Final‐Hörnan 00:02:07‐00:07:23 & 00:23:02‐
00:28:19.   
259 Per‐Erik Brolinson & Holger Larsen, ”Visor till nöjets estrader”: Den populära svenska visan, Hedemora 
2004, s. 97.  
260 Final‐Hörnan 00:02:07‐00:03:56. 
261 Theo Lehmann, Negro spirituals: En bok om ursprunglig folksång, Stockholm 1963, s. 18‐58. 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den anglosaxiska språkkretsen. Kanske är det också därför som Hyland har svårt att dölja sin 

skepsis.262 Deras udda sångnummer passar inte in i Hörnans amerikaniserade och nyfolkliga 

musikvärld.  

   De flesta av fynden får också, liksom de mer celebra gästerna, ta plats hos Hyland i 

prathörnan. Rollerna som framträder där är, liksom musikinslagen, tämligen skiftande, men 

följer ändå en övergripande och efter hand alltmer stereotypiserad form. Fynden framställs i 

regel som skötsamma och strävsamma personer, ett slags idealsvenskar. Bland de intervjuade 

finns en tappert kämpande städerska (Hedvig Nilsson), en långpendlande folkskolelärarinna 

(Cecilia Bruce), en framgångsrik skridskoåkare (Ivar Nilsson) och en ambitiös 

operasångerska från Musikakademien i Wien (Margareta Einarsson).263 De förkroppsligar 

svensk strävsamhet och anspråkslöshet. De återkommande artistfynden är en del av Hörnan-

säsongens övergripande konstruktion av en klass- och regionsöverskridande 

folkhemsgemenskap.  

 

Buketten och Systrarna Lindberg, skönsjungande gruppfynd 

Till fynden hör också två snarlika och tidigare okända flickgrupper, syskontrion Systrarna 

Lindberg från Östersund och kvartetten Buketten från Stockholm. De är båda stereotypa 

teamkonstellationer av unga kvinnor med enhetliga teamfasader av moderiktiga klänningar 

och högklackade skor. Båda grupperna sjunger stämsång med svenska texter. Systrarna 

Lindbergs två sångnummer, ”Solen lyser även på liten stuga” och ”Club Intim”, har en lätt 

jazzig stil, medan Bukettens nummer, ”En dejlig rosa” och ”Lilla gubben”, är mer traditionellt 

folkviseaktiga.264 Musikaliskt ligger grupperna nära Göingeflickorna, en annan sentimentalt 

klingande flickgrupp som var populär i början av 60-talet.265  

  I intervjuerna med Hyland framstår Buketten och Systrarna Lindberg som team av 

anspråkslöshet, skötsamhet och plikttrogenhet. Medlemmar från båda grupperna försäkrar att 

de inte vill se musiken som något mer än en hobby, att tjäna pengar på musik är inte viktigt. 

Sångerskorna i Buketten, som har träffats genom en astma- och allergiförening i Stockholm, 

tycks nöjda med att uppträda på sjukhus och pensionärshem. Systrarna Lindberg från 

                                                        
262 Fynd‐Hörnan 00:25:14‐00:39:50. 
263 Frikyrkohörnan 00:50:46‐00:53:22 & 01:32:39‐01:34:00; Premiär‐Hörnan 00:20:14‐00:29:32; Final‐
Hörnan 00:03:56‐00:07:23. 
264 Fynd‐Hörnan 00:56:54-01:08:19; Final-Hörnan 00:23:02‐00:28:19. 
265 Brolinson & Larsen 1997, s. 89; För Göingeflickornas ”Kära mor”, se 
http://www.youtube.com/watch?v=JhGdZ5QNgyc ‐ 2012‐09‐29.  



 

 

62 

Östersund verkar vara något mer scenvana, men är likväl också mycket anspråkslösa. En av 

systrarna, sjuksköterskeleven Kerstin, berättar att hon aldrig skulle lämna sin utbildning för en 

musikkarriär.266  

   Både Buketten och Systrarna Lindberg är stereotypa artistteam formade av det långa 50-

talets ordningar. De framstår, liksom många av de andra fynden, som ideala, plikttrogna 

folkhemsrepresentanter. De ingår också, tydligare än de andra fynden, i en patriarkalt präglad 

genusordning. Kanske har det med deras ålder att göra; de är unga, medialt oerfarna kvinnor 

som interagerar med den dominante, manlige centralfiguren Hyland. Det är han som 

definierar och styr situationen som gör dem till fynd. 

 

Johansson och Johansson, diktande och täljande fynd från landet  

Det finns också två fynd – båda medverkar i Fynd-Hörnan – som visar prov på andra talanger 

än de rent musikaliska.  

   Först ut är Krister Johansson, en blond och prydligt kostymklädd 20-åring från småländska 

Överum. Han visar sina egenhändigt snidade träfigurer. Hyland jämför honom med den 

välkände småländske träsnidaren ”Döderhultarn”.267 Johansson framstår alltså som väl 

förankrad i en äldre, lokalt förankrad hantverkstradition.268 Det är svårt att tänka sig något 

mer småländskt än träfigurer gjorda i ”Döderhultarn”-stil. Det småländska blir här en del av 

Hörnans iscensättning av agrarromantisk svenskhet, som jag strax ska återkomma till.  

   Det framgår också att Johansson är en skötsam ung man. Han har respekt för äldre och 

berättar att han tänker utbilda sig till möbel- och inredningsarkitekt. Det är svårt att föreställa 

sig en mer välartad och optimistisk 20-åring.269 Han tillhör, liksom scouterna i studiopubliken 

och de sjungande flickgrupperna, den milda ungdomen i Hörnans värld. De är den stökiga, 

amerikaniserade 50-talsungdomens motsats. Ungdom på glid var ett populärkulturellt väl 

förankrat tema i exempelvis 50-talets och det tidiga 60-talets svenska spelfilm.270 

   Den betydligt äldre fru Clara Johansson, en diktande konditor från värmländska Årjäng, är 

något mer excentrisk. På bred värmländska berättar hon om sitt liv (bland annat om sitt 

konditori, en konditorskongress i Stockholm och en svårt värkande tå) och läser rimmade, 

                                                        
266 Final‐Hörnan 00:23:02‐00:34:38; Fynd‐Hörnan 00:57:50‐01:01:44. 
267 Fynd‐Hörnan 00:40:02‐00:45:07; 
268 Olle Larsson, Lennart Johansson & Lars‐Olof Larsson, Smålands historia, Lund 2009, s. 313 
269 Fynd‐Hörnan 00:40:02‐00:45:07. 
270 Bengt Bengtsson, Ungdom i fara – ungdomsproblem i svensk spelfilm 194262, Stockholm 1998, s. 62‐
170. 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dialektala och humoristiska dikter om gemenskapen i Årjäng. Det är en hyllning till den 

lantliga idyllen. ”Goe granner är allt gött å ha, det blir no aldrig så i en sta”, heter det i en 

typisk strof.271 Fru Johansson framstår som en lantlig hjältinna, en till synes vanlig människa 

med särskild talang för rimmad och dialektal dikt.  

   Både den unge träsnidaren Johansson och konditorn fru Johansson sällar sig till raden av 

skötsamma svenska idealtyper med lantlig förankring (som jag strax ska återkomma till). De 

är stereotyper som passar väl in i Hörnans iscensättning av nationell gemenskap. 

 

Hjältar och hjältinnor från de svenska skogarna 

Det fanns röster som förhöll sig kritiska mot rekordårens framväxande, moderna folkhem. De 

växande städerna och den avfolkade glesbygden uppfattades av en del som ett problem. Man 

vände nostalgiskt blicken mot bilder av lantlig, svensk idyll. Den ensligt belägna byn med 

sina röda stugor och anspråkslösa invånare fick representera något genuint och typiskt 

svenskt.272  

   Även Hylands hörna 1962-63 är fullt av idealiserade berättelser om och bilder av svensk 

landsbygd. Hyland får besök av en lång rad gäster, både kända och okända, som har någon 

form av landsbygdsanknytning.273 Dessa gästers livsberättelser, sångnummer och andra 

framträdanden är en framträdande del av den rituella texten.  

 

Skogarnas sjungande hjältar och hjältinnor  
Det var inte bara amerikanskt influerade rockkungar som Rock-Boris och Rock-Ragge som 

nådde framgång i den svenska populärmusiken under 50-talet. En rad artister som på olika 

sätt hyllade sin svenska hembygd fick också stort genomslag. Det agrarromantiska låg i 

tiden.274  

   Det mest slående exemplet är bandyspelaren Gösta ”Snoddas” Nordgren, som i Hylands 

radioprogram Karusellen 1952 gjorde braksuccé med ”Flottarkärlek” och därefter turnerade 

land och rike runt i flera år. ”Snoddas” förkroppsligade med sina enkla, agrarromantiska 

sångtexter och sin anspråkslösa personlighet en del av tidsandan. Föga förvånande fick han 

                                                        
271 Fynd‐Hörnan 01:09:18‐01:24:00. 
272 Salomon 2007, s. 223‐227 & s. 240‐249. 
273 Se exempelvis Premiär‐Hörnan 00:18:45‐00:34:32; Landsbygdshörnan 00:18:22‐00:38:36 & 00:58:37‐
01:09:43; Fynd‐Hörnan 00:40:02‐00:45:07 & 01:09:18‐01:24:29; Värmlandshörnan 00:38:09‐00:54:20 & 
00:27:25‐00:38:23.  
274 Brolinson & Larsen 1997, s. 30‐47 & s. 79‐94. 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snart en rad efterföljare, varav flera nådde stor publik.275 Under slutet av 50-talet och det 

tidiga 60-talet var den nyfolkliga schlagern – en folkligt förankrad schlager där den hemvävda 

glesbygdsromantiken är framträdande – en kommersiellt framgångsrik genre.276  

    I Hörnans värld 1962-63 är det agrarromantiska ett viktigt inslag. Två Hörnor, 

Värmlandshörnan och Landsbygdshörnan, har på olika sätt den svenska landsbygden som 

huvudtema. Thore Skogman och Gunde Johansson, båda nyfolkliga schlagerartister som slagit 

igenom under 50-talet,277 är två av de medverkande i dessa Hörnor. Till säsongens 

agrarromantiskt präglade artister hör också vissångerskan Cecilia Bruce, fyndet från 

Hälsinglands skogar. Visan var, liksom schlagern, en viktig del av den svenska 

populärmusiken under tidigt 60-tal.278  

    I intervjuerna med Cecilia Bruce (hon är först med i Premiär-Hörnan och återkommer 

sedan i Landsbygdshörnan) framträder idealiseringen av landsbygden särskilt tydligt. Hon 

berättar om sitt liv i Järvsund, en liten by i Hälsingland. Det är, som hon säger, en by med 

”skog runtomkring, miltals med skog” och utsikt över ”blåa berg, det ena bakom det andra”. 

Byn är självförsörjande och ”väldigt gammaldags”. Byborna gör smör och ost själva och 

djuren går lösa i skogen. Att bo i Järvsund är ”som att bo på den gamla och goda tiden”. Dock 

finns det ett annalkande hot: glesbygden avfolkas. Som kontrast mot den goda landsbygden 

ställs den moderna storstaden, ”det förskräckliga ställe som heter Stockholm”, som Bruce 

uttrycker det.279  

   Hennes livsberättelse knyter väl an till agrarromantiska teman i annan (mer eller mindre) 

samtida populärkultur. Filmvetaren Per Olov Qvist har i sina studier av 30-, 40- och 50-talens 

svenska spelfilm visat hur landsbygden ofta framställs som en svensk idealmiljö, en 

förmodern nationell idyll där lantlig gemenskap och frihet råder. Som negativ kontrast mot 

denna idyll ställs den moderna staden, i regel Stockholm.280 Nyprovinsialistiska och 

agrarromantiska teman förekom också i 50-talets och det tidiga 60-talets romankonst, 

                                                        
275 Jonas Sima, Sagan Snoddas: Sverige i oskuldens tid, Stockholm 1996, s. 35‐37  
276 Brolinson & Larsen 1997, s. 79‐94. 
277 Brolinson & Larsen 2004, s. 58 & s. 195; Myggans Nöjeslexikon, band 9, red: Uno Myggan Ericson, 
Stockholm 1991, s. 95‐96. 
278 Brolinson & Larsen 1997, s. 129. 
279 Premiär‐Hörnan 00:20:14‐00:29:32. 
280 Per Olov Qvist, Jorden är vår arvedel: Landsbygden i svensk spelfilm 19401959, Uppsala 1986, s. 131‐
164, s. 170‐191 & s. 235‐245; Per Olov Qvist, Folkhemmets bilder: Modernisering, motstånd och mentalitet i 
den svenska 30talsfilmen, Lund 1995, s. 427‐462. 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populärmusik och radioserieteater.281 Bruces livsberättelse ingår alltså i en i annan 

populärkultur redan väl etablerad agrarromantisk tankestruktur om stad och land, modernt och 

förmodernt. Det agrarromantiska låg, som sagt, i tiden. 

   De nyfolkliga sångarna Thore Skogman och Gunde Johansson som, till skillnad från Bruce, 

redan var tämligen välkända för publiken, är också en del av ett lantligt sammanhang. De 

berättar båda om sin personliga och artistiska anknytning till olika svenska landskap, i 

Johanssons fall Värmland och i Skogmans Hälsingland, Småland och Jämtland. Deras 

livsberättelser förstärks av de inramade fotografier av skogsvyer – i Skogmans fall en 

hälsingsk, i Johanssons en snarlik värmländsk – som visas mycket i bild.282 Det nationella 

”vardagsrummets” emblematiska, inramade bilder av lantlig svenskhet smälter samman med 

de medverkandes roller.     

    Det agrarromantiska ingår också i både Johanssons och Skogmans artistiska uttryck. De var 

kända för att sjunga nyfolkliga, muntra schlagers med dialektal sång och bondkomiskt 

scenspråk.283 I Hörnan är det stora gester, tydliga ansiktsuttryck och i ett av Skogmans 

sångnummer (”Niklas Jönsson”, vars sångroll är en timmerman och kvinnokarl) ingår även 

keps med tillhörande teatral mimik. Sångtexterna skildrar på olika sätt lantliga idyller. I ”Dra 

ända in i Hälsingland” hyllar Skogman den natursköna skogsbygden Hälsingland, det är en 

bygd med ”skogar och berg” där man ”spelar, är glad och fri”.284 I texten till Johanssons 

värmländskt dialektala paradnummer ”Torparevisa” är textjaget en torpare, en figur med 

tydlig lantlig anknytning.285 Torpargestalten en av flera typiska glesbygdsromantiska 

hjälteschabloner i svensk vistradition.286 Även Johanssons två andra sångnummer, ”Jul i 

stôga” (om julen som folklig lycka) och ”Sommarhambo” (om den ljuvliga svenska 

sommaren) knyter an till väl etablerade föreställningar om svenskhet och idyllisk 

landsbygd.287 I Skogmans och Johanssons sångnummer smälter sångtexter, melodier och 

sceniska uttryck samman till en nyfolklig, bondkomisk och agrarromantisk helhet. 

   Cecilias Bruces musikaliska uttryck är mer återhållet och melankoliskt, här finns knappast 

                                                        
281 Amelie Björck, Höra hemma: Familj och social förändring i svensk radioserieteater från 1930talet till 
1990talet, Göteborg/Stockholm 2010, s. 125‐159; Ulf Olsson, ”Världen efter världkriget – 1950‐talets 
prosaförfattare” i Den svenska litteraturen: Medieålderns litteratur (red. Lars Lönnroth & Sverker 
Göransson), Stockholm 1993, s 44; Strand 2003, s. 235‐314.  
282 Landsbygdshörnan 01:01:49‐01:09:48; Värmlandshörnan 00:40:10‐00:44:54. 
283 Brolinson & Larsen 2004, s. 58. 
284 Landsbygdshörnan 00:58:37‐01:01:49 & 01:07:36‐01:09:48. 
285 Brolinson & Larsen 2004, s. 122. 
286 Brolinson & Larsen 2004, s. 121‐122. 
287 Värmlandshörnan 00:44:54‐00:47:09 & 00:51:32‐00:54:20. 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något bondkomiskt i uttrycket. Texterna i hennes visor handlar om ensamhet, kärlekslängtan 

och övergiven landsbygd. Hennes textjag talar utifrån en position långt från den moderna 

staden; de bor ensligt och längtar ibland efter en man.288 Även om Bruce i genre och sceniskt 

uttryck skiljer sig mycket från Skogman och Johansson – hon är vissångerska, de är 

nyfolkliga schlagerartister – delar de den tidstypiska agrarromantiska utgångspunkten. 

Skogslandskap som Hälsingland och Värmland fungerar här som ett slags emblematiska 

bygder för agrarromantiskt definierad svenskhet.  

   Den agrarromantiskt gestaltade landsbygden är, vilket jag strax understryka ytterligare, en 

på olika sätt återkommande tankestruktur i den första tv-säsongens iscensättning av 

svenskhet. 

 

Hjältar och hjältinnor från landet som en gång var  

Äldre, excentriska människor från landsbygden tycks ha legat i tiden under det långa 50-talet. 

Ett slående exempel är Gustaf ”Stålfarfar” Håkansson, en 66-åring som sommaren 1951 

deltog utom tävlan i cykeltävlingen Sverigeloppet. Trots att ”Stålfarfar” inte tillhörde de 

officiellt tävlande och inte hade något med tätstriden att göra blev han snabbt loppets mest 

populära cyklist. Mängder av åskådare kom för att se och hylla den vitskäggige mannen under 

hans triumffärd genom Sverige.289  

   Även bland gästerna i den första tv-säsongen av Hylands hörna finns flera äldre särlingar, 

som likt ”Stålfarfar” förkroppsligar en lantlig, närmast förindustriell svenskhet. Hörnans 

åldringar representerar ett mer eller mindre uttalat motstånd mot det nya, moderna samhället. 

Flera av dem beskriver i intervjuerna med Hyland sina liv på landsbygden, långt från de stora 

städerna.  

    ”Farbror Jussi” (egentligen Johannes Johansson), en vithårig 88-åring från Norra Viggen i 

Värmlands finnskogar, berättar om livet bland trästugor, skogar och sjöar. Under sitt långa liv 

har han hunnit vara vallpojke, timmerman, målare och historiker (lokal amatörhistoriker, 

verkar det som). ”Farbror Jussi” minns nostalgiskt det förflutna, en tid då folk ännu levde i 

skogarna. Stockholm och dess moderna höghus har han inte mycket till övers för. Det är, 

säger han, ”bättre att bo i den fria naturen”.290 ”Farbror Jussi” är en rolltyp som förkroppsligar 

det gamla, lantliga Sverige. Liksom ”Stålfarfar” (och vissångerskan Cecilia Bruce!) är han en 

                                                        
288 Premiär‐Hörnan 00:29:32-00:31:27 & 00:31:27-00:34:12; Landsbygdshörnan 00:16:10-00:18:04. 
289 Nordqvist 2004, s. 110‐142. 
290 Landsbygdshörnan 00:18:22-00:38:36. 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särling, en from rebell som helst står utanför den moderna världen.  

   En annan äldre särling med landsbygdsanknytning är frälsningssoldaten Anna-Lisa ”Lapp-

Lisa” Öst från Vilhelmina. I den långa intervjun med Hyland berättar hon om sina många år 

som predikant. Hon framställs (och framställer sig själv) som en djupt troende person som i 

många år hängivet har gjort sin plikt för Gud och Frälsningsarmén. Hon har, i enlighet med 

Frälsningsarméns regler, avsagt sig officersgraden då hon gifte sig med en frälsningssoldat 

(”en bra karl, en äkta mas”) med lägre grad.291  

   ”Lapp-Lisa” är, liksom ”farbror Jussi” och ”Stålfarfar”, en äldre, harmlös rebell från den 

svenska landsbygden. Även om hon inte direkt uttalar sig kritiskt om livet i den moderna 

världen framstår hon ändå som en representant från en svunnen tid. I början av 60-talet hade 

Svenska Frälsningsarmén sitt stora genombrott bakom sig; rörelsen hade sin verkliga 

storhetstid under 1900-talets första årtionden.292 Den har alltså tappat sin moderna laddning.  

    ”Lapp-Lisas” ålderdomliga framtoning förstärks av hennes personliga fasad: hon bär 

Västerbottens lappdräkt (trots att hon inte är same). Med sig in i studion har hon dessutom en 

tjock lunta med 500 andliga sånger och en gitarr dekorerad med tofsar. Gitarren har en liten 

dekormålning, som under hennes inlevelsefulla framförande av ”Barnatro” visas i närbild. 

Målningen på gitarren föreställer en liten, enkel trästuga, omgiven av en blomsterkrans.293 Det 

är ytterligare en välbekant, stiliserad bild av lantlig svenskhet.  

   Genom sin livsberättelse och sin personliga fasad är ”Lapp-Lisa” ett uttryck för lantlig, 

svensk idyll och traditionellt svenska dygder som strävsamhet och plikttrogenhet. Hennes 

rolls betydelse förstärks av att hon är den självklara centralfiguren – hon får mest tid med 

Hyland och syns mest i bild – i ett helt team av frireligiösa gäster.294  

   En annan typ av åldringar är Tyra Freding, föreståndarinna på Selma Lagerlöfs Mårbacka, 

och Thea Nilsson, August Strindbergs gamla hembiträde. De har alltså båda personliga band 

till författare som varit nationella ikoner årtiondena kring sekelskiftet 1900.295 Det är dessa 

band som är Hylands huvudfokus i intervjuerna. Båda gästerna ger inblickar i de stora 

författarnas vardagsliv; fru Nilsson beskriver hur hon bar in kaffe och mat och eldade i brasan 

hos Strindberg (och fick, som belöning, författarens gamla fotogenlampa); fru Freding 

                                                        
291 Frikyrkohörnan 00:00:19‐00:11:20, 00:22:53‐00:23:33 & 00:43:10‐00:47:05.  
292 Ingmar Brohed, Sveriges kyrkohistoria: Religionens och ekumenikens tid, Stockholm 2005, s. 102‐105. 
293 Frikyrkohörnan 00:43:10‐00:43:04. 
294 Frikyrkohörnan 00:00:19‐00:47:05. 
295 Se exempelvis Bernt Olsson & Ingemar Allgulin, Litteraturens historia i Sverige, Stockholm 1995, s. 348‐
353 & 357‐364. 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berättar om de värmländska jularna med Lagerlöf på Mårbacka.296 Båda framstår som 

vardagshjältinnor i det nationella kulturarvets tjänst. De är inte excentriker som ”farbror 

Jussi” och ”Lapp-Lisa”, men förkroppsligar liksom dessa traditionellt svenska dygder som 

strävsamhet och plikttrogenhet. Deras personliga fasader förstärker deras livsberättelser: de är 

propert men anspråkslöst klädda kvinnor i blus och lång kjol. 

   De äldre gästerna utgör som helhet en framträdande del av gästteamen i den första tv-

säsongen. Deras medverkan upptar tämligen mycket programtid och de är ofta centrala 

figurer. Åldringarnas funktion är tämligen stereotyp: de fungerar som åldrade, strävsamma 

idealgestalter från en svunnen tid. Flera av dem är väl förankrade i svensk landsbygd; två av 

de äldre gästerna kommer från Värmlands skogar, ett landskap som i Hörnans värld 1962-63 

fungerar som ett emblematiskt svenskt landskap.  

   Hörnans åldringar är också den förvildade, amerikaniserade ungdomens direkta motsats. De 

är vithåriga och nostalgiska svenska hjältar och hjältinnor; de representerar ett Sverige bortom 

det moderna. 

 

En skämtande statsminister från Värmlands skogar 

Liksom den amerikanska förlagan Tonight! kunde Hylands hörna gästas av välkända 

politiker. En bit in i Värmlands-Hörnan hörs häpna skratt från studiopubliken när ytterligare 

en värmlänning gör entré.297 Hyland välkomnar en gäst vars personliga fasad är högst 

välbekant för tittarna: den socialdemokratiske statsministern Tage Erlander.298  

   Redan från början låter Hyland det framgå att intervjun kommer att handla om personen och 

inte politikern Erlander. Intervjun kretsar inledningsvis kring statsministerns anknytning till 

Värmland. Det visar sig att han är bekant med Tyra Freding, föreståndarinnan på Mårbacka, 

som nu sitter i prathörnans soffa. Det framgår snart också att Erlander är uppvuxen i Ransäter, 

ett litet samhälle i Värmland.299  

   Erlander är uppenbarligen på gott humör och förklarar skämtsamt att han ska berätta en 

rolig historia som finansminister Gunnar Sträng ska ha tagit över för att berätta själv. ”Ja, han 

tar ju allting…”, kommenterar Hyland skämtsamt menande. Studiopubliken applåderar och 

                                                        
296 Värmlandshörnan 00:27:25‐00:38:23; Thea Nilsson‐fragmentet 00:18:32‐00:27:35. 
297 Värmlandshörnan 00:54:20-00:54:26. 
298 Statsminister Erlander blev särskilt exponerad i det nya tv‐mediet under det ordinarie 
andrakammarvalet 1960. Detta val, då många svenskar hunnit skaffa tv, har gått till historien som det 
första ”tv‐valet”. Se Djerf‐Pierre & Weibull 2001, s. 195‐197.   
299 Värmlandshörnan 00:54:20-00:57:45. 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skrattar ljudligt. Sedan berättar Erlander på värmländska sin vits om en värmländsk prost som 

skjuter pistol. Prosten var skyttemästare i ”Fryksdalen med omnejd”. När Erlander kommer 

till poängen – att prosten råkar avlossa pistolen av misstag i kyrkan (”Göbber å kärringer, huk 

er i bänkera, nu ladder han om…”) – skrattar både Hyland och studiopubliken ljudligt. Medan 

statsministern berättar sin vits är han i närbild länge.300 Närbilden får här en särskild 

betydelse: ingen annan gäst i säsongen är inzoomad lika länge. Det förstärker Erlanders roll i 

framförandet. 

   Intervjun fortsätter efter vitsandet i ett mer allvarligt tonfall. Erlander berättar att han föddes 

i Ransäter och tidigt fick upp ögonen för den närliggande Geijersgården301. Under samtalet 

vänder han sig om och tittar på en bild av gården som, passande nog, hänger på väggen i 

bakgrunden. Erlander berättar sedan uppskattande att unga människor i Ransäter-trakten på 

somrarna med framgång sätter upp Värmlänningarna.302 (Värmlänningarna, skrivet av 

Ransäter-skalden Fredrik Dahlgren, är ett nationalromantiskt folklustspel, som utspelar sig i 

ett värmländskt sommarlandskap.)303 

   Hyland (inte värdinnan Widell) häller upp kaffe ur sin tidstypiska tv-kanna. Samtidigt 

berättar Erlander (på värmländska) anekdoter om den värmländska dialekten. Hyland och 

studiopubliken skrattar återigen glatt och ljudligt. Erlander läser upp två dikter – ”Koa på 

landsvägen” och ”Nu är jag gammel och grå”, båda skrivna på dialekt av Fredrik Dahlgren.304   

   Programmet fortsätter sedan med en för Hörnan typisk gissningslek. Den unge, 

kostymklädde sångaren Jan Høiland gör entré och sjunger en sentimental schlager, ”Skall hon 

trogen mot mig vara”.305 Erlander (och de värmländska gästerna i soffan, Tyra Freding och 

Gunde Johansson) ska gissa vem som har skrivit texten till schlagern. Tämligen omgående 

gissar statsministern rätt: det är Erik Gustaf Geijer som har skrivit texten. Gissningsleken 

avrundar intervjun med Erlander. Segmentet avslutas med att hela prathörnan för ett par 

sekunder visas i bild – med Hyland och Erlander vid värdbordet och Johansson i fåtöljen och 

Freding i soffan. Hyland nämner hur trevligt de har haft det och reser sig sedan upp och tar 

                                                        
300 Värmlandshörnan 00:57:45-01:02:34. 
301 Geijersgården utgörs av Ransäters bruks gamla herrgård och är historikern och den 
nationalromantiske skalden Erik Gustaf Geijers barndomshem. Gården ägs sedan 1912 av Geijerska 
släktföreningen och visas som släktens minnesgård för allmänheten. Här finns också minnen av bla 
Fredrik A. Dahlgren, som också haft gården som sitt hem. Se Nationalencyklopedin, band 7, red. Kari 
Marklund, Stockholm 1992, s. 370‐371.   
302 Värmlandshörnan 01:02:32-01:06:33 
303 Lars Löfgren, Svensk teater, Stockholm 2003, s. 178‐180. 
304 Värmlandshörnan 01:06:33 & 01:13:14. 
305 Värmlandshörnan 01:13:24-01:16:17. 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artigt leende statsministern i hand. Han och de andra värmländska gästerna försvinner ut i 

kulisserna. Studiopubliken applåderar.306 

   Vid en hastig anblick kan kanske Erlanders besök i Hörnan tyckas vara ett underhållande 

men ganska trivialt intervjusegment bland en mängd andra liknande gästsegment: en välkänd 

person berättar en harmlös vits på dialekt, småpratar lite om sin uppväxt, läser ett par 

okontroversiella dialektdikter och lämnar sedan programmet. Men i själva verket är Erlanders 

medverkan ett på flera sätt mycket betydelsebärande inslag i den rituella texten.  

    Två stora nationella centralfigurer – Hyland och Erlander – möts under det långa 

intervjusegmentet i ljud och bild. De två celebriteterna, kanske de två mest välkända 

personerna i Sverige över huvud taget under det långa 50-talet, sitter bredvid varandra vid 

värdbordet och samtalar länge och tämligen informellt som två jämlikar. De är ett medierat 

team, flödande av makt och intertexter. Intervjun får (trots Hylands påstående om att det ska 

handla om personen och inte politikern Erlander) en ofrånkomlig politisk laddning. Den 

socialdemokratiske statsministern blir en del av Hörnans teamgemenskap och samtidigt 

inlemmas Hörnan också i det erlanderska folkhemmets gemenskapskonstruktion. Intervjuns 

politiska symbolverkan kan således knappast underskattas. Den påverkar, anser jag, hela den 

första tv-säsongens iscensättning av nationell gemenskap. 

    Det är också intressant att mer i detalj se på vilket sätt Erlander blir en del av en större, 

nationell iscensättning. Värmland och det värmländska spelar en viktig roll. Statsministerns 

egen livsberättelse knyts till det värmländska, tämligen oansenliga samhället Ransäter, platsen 

där han växte upp. 307 I Ransäter ligger Geijersgården, en plats med en tydlig 

nationalromantisk laddning. Den inramade bilden av Geijersgården (motivvalet och stilen för 

tankarna till hötorgskonst) som väl synlig hänger på väggen i bakgrunden förstärker både 

Erlanders och Hörnans koppling till det värmländska och folkliga. Kopplingen förstärks 

ytterligare av statsministerns värmländska vitsande; han skämtar på dialekt om en präst ”i 

Fryksdalen med omnejd”. En mer allvarlig innebörd, men fortfarande lantlig och värmländsk, 

får Erlanders kopplingar till de två värmländska författarna Fredrik A. Dahlgren och Erik 

Gustaf Geijer.308 Självfallet blir även övriga närvarande gäster i prathörnan – Gunde 

                                                        
306 Värmlandshörnan 01:16:17-01:19:47. 
307 Ransäter är en liten ort i Munkfors kommun i Värmland. Orten ligger vid Klarälven och är omgiven av 
kuperad skogsmark. Se Nationalencyklopedin, band 15, red. Kari Marklund, Stockholm 1994, s. 427.  
308 Diktaren och historikern Erik Gustaf Geijer, född i Ransäter 1783, var en av de mest inflytelserika 
svenska intellektuella under 1800‐talets första hälft. Han var en drivande kraft i det nationalromantiskt 
sinnade Götiska förbundet. Se exempelvis Olsson & Algulin 1995, s. 202‐204. 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Johansson och Tyra Freding – också en del av det värmländska i intervjun med Erlander. De 

utgör tillsammans ett värmländskt agrarromantiskt team.  

   Intervjun med Erlander formas också av rummet kring samtalet. Statsministern befinner sig 

i ett nationellt ”vardagsrum”, som för tillfället är julpyntat. Förutom tv-kanna och kaffekoppar 

kan man också se ett fat med lussebullar och i bakgrunden ett bord belamrat av 

tomtefigurer.309 Statsministern blir en del av en traditionell och folklig julgemenskap. Julen 

är, som Kim Salomon skriver, en högtid med särskilt samlande, nationell innebörd.310 I det 

nationella ”vardagsrummet” finns självfallet också föremål som finns i alla Hörnan-intervjuer: 

mikrofoner, bord, stolar och en soffa. Inramningens expressiva tecken bidrar också till att 

göra Erlander till en del av Hylands medierade, folkliga team.  

   En annan detalj som gör intervjun med statsministern till en betydelsefull del av den rituella 

texten är studiopublikens återkommande skratt. Studiopubliken är, som Jane Shattuc skriver i 

sin genrebeskrivning, en tänkt representation av tittarna (”inscribed viewers”). Deras skratt 

fungerar därför som ett det tänkta folkets sätt understryka och bekräfta det som sägs av 

Hyland och hans gäster. I intervjun med Erlander är studiopublikens skratt många och 

påfallande ljudliga; de får efter hand en allt starkare rituell kraft. Skratten skapar och 

omskapar Erlanders roll i texten. Han blir både upplyft av och en del av ett större glatt och  

folkligt team. 

    Han går från att vara Erlander, statsministern, till att bli Erlander, den rolige och informelle 

värmlänningen (som också råkar vara socialdemokratisk statsminister). Dialekten, vitsandet, 

publikskratten, dikterna, den värmländska livsberättelsen, bilden av Geijersgården och det 

nationella ”vardagsrummets” inramning i stort skapar och omskapar hans roll. Han blir en av 

de tidstypiska, lantligt folkliga hjältarna. Han ingår i den rituella textens kraftfulla 

iscensättning av svensk självbild. Intervjun med honom passar särskilt väl in i Hörnans 

ordningar av agrarromantisk svenskhet. 

 

Skämtare och ordlekare 
Hylands hörna är på många sätt ett tidstypiskt, folkligt underhållningsprogram. Även om 

säsongen 1962-63 var den första tv-säsongen torde mycket ändå ha varit välbekant för 

tittarna. Förutom schlagersång och teaterinslag fanns också inslag av både revy och enkla 

                                                        
309 Värmlandshörnan 00:54:20‐01:19:46. 
310 Salomon 2007, s. 192‐194. 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lekar, inslagstyper som var populära i den tidiga svenska televisionen.311 De Hörnan-gäster 

som framförde revynumren och deltog i lekarna var, som jag strax ska visa, i stort sett bara 

välkända profiler från radio och tv. De ingår alltså, liksom många andra av de medverkande i 

Hörnan, i medierade team som flödar av intertexter.  

 

Medierad och maskulin folkhemshumor  

I den första tv-säsongen gästas Hyland av en rad etablerade komiker. Mest välkända torde 

Hans Alfredsson och Tage Danielsson ha varit, de var båda sedan mitten av 50-talet knutna 

till Radiotjänst och hade medverkat i en mängd olika humoristiska underhållningsprogram. 

1961-62 gjorde de en egen tv-revy, Monopolets blandning.312 Men även Povel Ramel, 

kvartetten Synkopen och den danska duon Svend Asmussen och Ulrik Neumann var väl 

etablerade namn i svensk tv och radio.313 Komikerna är alltså en del av tv-publikens 

gemensamma referensram och ingår därmed i en medierad, nationell gemenskap. 

    De komiska numren i den första tv-säsongen har ofta drag av revy och varieté. I de flesta 

nummer är parodiskt framförd musik framträdande. Alfredsson och Danielsson sjunger en 

vaggvisa till hunden Totte (ackompanjerade av en hundlikt ylande och skällande Kurt Falk); 

danske Wandy Tworek gör ett parodiskt fiolpotpurri av olika klassiskt inspirerade ”Happy 

Birthday”-varianter; kvartetten Synkopen parodierar i stämsång genrer som folkvisa och 

opera. I Povel Ramels jazziga sångnummer ”Tolv på natten” parodieras inte några 

musikgenrer, utan tv-mediet i sig; Hyland, bröderna Cartwright och Nacka-sändaren nämns i 

det ironiskt framförda numret där Ramel iklär sig rollen som sjungande, uniformerad 

nattvakt.314  

   Hylands intervjuer med komikerna påminner mycket om intervjuerna med de övriga 

artistiska celebriteterna i programmet. Det är en del personliga bakåtblickar, som när 

Danielsson och Alfredsson minns sin tid som scouter, eller som när Tworek berättar om sin 

karriär (han har även ”spelat seriöst”, framgår det). Stundtals tar dock det komiska 

överhanden även i intervjuerna. Leo Lando från kvartetten Synkopen intar ett slags 

komikerroll; ”själva är vi ganska trötta på oss”, förklarar han. Kurt Falk berättar med ironiskt 

                                                        
311 Sjögren 1997, s. 109‐116 & s. 132‐144. 
312 Nordmark 1999, s. 236. 
313 Myggans Nöjeslexikon, band 13, red: Uno Myggan Ericson, Stockholm 1993, s. 237; Sjögren 1997, s. 52‐
53, s. 100, s. 145 & s 165‐167; Nordmark 1999, s. 128‐131. 
314 Landsbygdshörnan 01:21:32-01:39:16; Frikyrkohörnan 00:55:59-01:12:06; Synkopen-fragmentet 00:00:12-
00:10:43; Final-Hörnan 02:24:22‐02:28:26. 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överdrivet allvar att han gärna härmar olika sorters djur, bland annat ”ett och annat lejon”.315 

Rollförskjutningen är en del av den komiska iscensättningen. Men skämten håller sig 

genomgående inom artiga, respektabla ramar. Det ingår i ordningen i Hörnans värld 1962-63.  

    I såväl intervjuerna som i de komiska scenframträdandena är studiopublikens 

återkommande skratt (och applåder) en framträdande och genrebunden del av helheten. 

Studiopublikens ljud är inte bara bekräftelser på att det sagts eller gjorts något roligt, skratten 

och applåderna är också, precis som i intervjun med statsminister Erlander, en del av den 

iscensatta gemenskapen. Komiker och studiopublik samverkar och bekräftar därmed den 

rådande ordningen. Genom att skratta uttrycker studiopubliken att de accepterar och är en del 

av iscensättningen. Man skulle kunna tänka sig subversiva publikreaktioner – till exempel att 

man skrattade åt ett oavsiktligt misstag – men några sådana reaktioner förekommer inte. 

Istället fungerar skratten och applåderna som upprepade bekräftelser på ordningen. 

Publikreaktionerna bidrar till att skapa och återskapa Hylands och de medverkande 

komikernas makt över iscensättningen.   

   Påfallande i de komiska inslagen är också den totala manliga dominansen. Att vara komiker 

i Hörnans värld 1962-63 är att vara man. Komikerna är en del av det maskulina flödet av 

seriösa (men skämtsamma) herrar i kostym. Värdinnan Catarina Widells medverkan i 

Danielssons och Alfredssons Lindeman-nummer förstärker den patriarkala ordningen av 

genus; hon får endast medverka som pilkastande assistent (hon kastar en pil mot ett stort 

snurrande hjul med papperslappar på), sedan tar de kostymklädda männen i bild åter ordet.316 

De manliga skämtarna och lekledarna är, som sagt, typiska roller i den tidiga svenska 

televisionen.317  

   Som helhet fungerar de komiska inslagen som ett flöde av välbekanta mediepersonligheter, 

väletablerade typer av nummer och roller som väl passar in i den rådande korrekta och 

patriarkala ordningen. Skämten och parodierna kretsar oftast kring det harmlösa; några 

politiska eller på annat sätt känsliga skämt förekommer inte. Sådant ligger utanför ordningen.     

   Det är ungefär som i de samtida tv-dokumentärerna och debattprogrammen: det var ännu 

svårt att närma sig konflikter och överskrida tabugränser. Artighet och samförstånd var den 

övergripande normen.318    

                                                        
315 Landsbygdshörnan 01:21:32-01:39:16; Frikyrkohörnan 00:55:59-01:12:06; Synkopen-fragmentet 00:00:12-
00:10:43. 
316 Landsbygdshörnan 01:29:40‐01:30:13. 
317 Johansson 2003, s. 227‐239.  
318 Furhammar 1995, s. 43‐116; Örnebring 2001, s. 83‐158. 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Jakten på nyckelord – en lek för lärda herrar och vackert leende flickor  

Lekfulla frågesporter var en programtyp som först var stor i radio och sedan, under 50-talet, 

överfördes till det nya, framväxande tv-mediet. Det USA-influerade frågesportprogrammet 

Kvitt eller dubbelt, som började sändas 1957, var en av den tidiga svenska televisionens första 

succéprogram. Nyckelordsleken, ett återkommande lekinslag i den första tv-säsongen av 

Hylands hörna, tycks dock mer direkt inspirerad av Tjugo frågor, ett annat USA-influerat 

frågesportprogram, där en panel med vissa ledtrådar gissade ett ord som studiopubliken fick 

se på en skylt.319  

   I Nyckelordsleken tävlar två duor av celebra gäster mot varandra. Den duo som vinner får 

komma tillbaka i det därpå följande programmet och tävla mot en ny duo. I det bevarade 

materialet finns fyra Nyckelordslekar (det är alltså inte ett inslag som fanns med i alla 

program). De duor som tävlar är: Chris Platin och Inga Björkman, Gösta Bergman och Lorenz 

Malmstedt, Sixten Arenberg och Olle ”Cello” Carle, Karin Falck och Kerstin Ekman, Astrid 

Lindgren och hennes bror Gunnar Eriksson, Karin Juel och Inger Juel samt Kjell Stensson och 

Hasse Alfredsson.320 Det är alltså främst mer eller mindre kända kultur- och 

mediepersonligheter som medverkar.321 Flera av dem hade tidigare varit med i någon av de 

två säsongerna av Hylands hörna som sändes i radio 1961-62.322 

   Leken har, liksom intervjuerna med skådespelarparen, karaktären av lättsam, familjär 

parträff kring ett ”vardagsrumsbord” (värdbordet) belamrat med kaffekoppar, fruktskål och 

kakfat. Hyland agerar något uppjagad lekledare och försöker få de tävlande att både gissa rätt 

ord och leverera underhållande anekdoter och/eller sångnummer.323 Det är alltså en typ av 

inslag som både underhåller och bildar i linje med tidens fostrande public service-ideal.  

   Leken präglas av tidstypiska, stereotypa roller. Hyland är den kostymerade, manlige 

lekledaren som ställer artiga frågor, dirigerar de tävlande och delar ut poäng. De kvinnliga 

deltagarna kallar han ”flickor”. Han ger dem gentlemannamässiga komplimanger – 

exempelvis talar han uppskattande om Kerstin Ekmans vackra leende. De tävlande männen är 

                                                        
319 Sjögren 1997, s. 54‐56 & s. 112‐116. 
320 Premiär‐Hörnan 01:10:21‐01:22:40; Värmlandshörnan 01:20:20‐01:49:25; Frikyrkohörnan 01:12:38‐
01:30:13; Final‐Hörnan 01:54:43‐02:18:06. 
321 Se exempelvis Sjögren 1997, s. 29‐30, s. 56 & s. 263‐265.  
322 I de två radiosäsongerna, som sändes hösten 1961 och våren 1962, medverkade Chris Platin, Hasse 
Alfredsson och Olle ”Cello” Carle. Se ”Lista över personer och artister som medverkat i Hylands hörna”.  
323 Premiär‐Hörnan 01:10:21‐01:22:40; Värmlandshörnan 01:20:20‐01:49:25; Frikyrkohörnan 01:12:38‐
01:30:13; Final‐Hörnan 01:54:43‐02:18:06. 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även de stereotypa i sina roller. De är korrekta, kostymklädda och självsäkert skämtsamma.324 

Männen och kvinnorna i Nyckelordsleken utgör tillsammans stereotypa, medierade lekteam. 

    Värdinnan Katarina Widell – och ytterligare en sparsamt medverkande studiovärdinna – 

befinner sig vid sidan av det lekande teamet och fungerar som lekens statister. Då och då visar 

Widell (och, vid ett tillfälle, den andra värdinnan) skyltar med ord som bara tv-tittarna och 

studiopubliken ser. Orden utgör en åtminstone delvis tidstypisk provkarta över 

programmakarnas associationsbanor. Här finns ord som ”Sputnik”, ”kysk” och 

”tomtebolycka”, men också i sammanhanget mer aparta ord som ”paulun” och 

”kackerlacka”.325 Ordskyltarna är ett visuellt påtagligt men svårtolkat inslag i den rituella 

texten.  

   Som helhet är Nyckelordsleken en genrestyrd segmenttyp, präglad av tidstypiska 

föreställningar om genus, auktoritet och pedagogisk fostran. Nyckelordsleken kan också ses 

som en del av enkanaltelevisionens paternalistiska public service-ideal: tittarna skulle fostras 

och bildas till klokare medborgare. Tidstypiskt nog är den fostrande parten (här Hyland) en 

faderligt dominant mansfigur.326 Den pedagogiska leken är också typisk för Hylands 

medierade roll i stort. Hans två stora underhållningsprogram, Karusellen och Hylands hörna, 

innehöll mängder av olika mer eller mindre pedagogiska lek- och spelinslag.327      

 

Norrmän, danskar, finnar, finlandssvenskar och japaner 

I det tidiga 60-talets svenska radio- och tv-nyheter dominerades utrikesbevakningen av 

nyheter från västvärlden. Västeuropa, Nordamerika och Norden var de huvudsakliga 

bevakningsområdena, även om övriga områden (Afrika, Asien och Sydamerika) fått mer 

utrymme sedan 1955.328 Att fokus låg på västvärlden – och då inte minst Nordamerika – var, 

som Kim Salomon visar i sina undersökningar av dags- och veckopressen, en del av den 

svenska självförståelsen under det långa 50-talet.329 Det amerikanska var, som sagt, inkapslat 

i det svenska, något som tycks särskilt relevant för det redan från början starkt amerikanskt 

                                                        
324 Premiär‐Hörnan 01:10:21‐01:22:40; Värmlandshörnan 01:20:20‐01:49:25; Frikyrkohörnan 01:12:38‐
01:30:13; Final‐Hörnan 01:54:43‐02:18:06. 
325 Premiär‐Hörnan 01:10:21‐01:22:40; Värmlandshörnan 01:20:20‐01:49:25; Frikyrkohörnan 01:12:38‐
01:30:13; Final‐Hörnan 01:54:43‐02:18:06. 
326 Edin 2000, s. 210‐212. 
327 Lennart Hyland, Allan Schulman & Gunnar Wersén, Lek med Hyland: 100 lekar, spel och minnen från 
Karusellen till Hörnan, Stockholm 1968.   
328 Djerff‐Pierre & Weibull 2001, s. 168‐170. 
329 Salomon 2007, s. 258‐262. 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influerade tv-mediet. 

   Tidigare i denna uppsats har jag visat hur det amerikanska spelar en viktig roll i Hylands 

hörna, inte minst musikaliskt. Men Hörnans värld 1962-63 rymmer också föreställningar om 

de nordiska grannländerna och, vilket jag ska strax ska visa, det fjärran Japan. Omvärlden 

fungerar som kontraster mot och speglingar av det svenska. Det svenska gestaltas indirekt i 

bilder av det icke-svenska.    

 

Hörnans svenska nordiska gemenskap  

Det nordiska är – genom medverkande gäster från Norge, Danmark och Finland – en del av 

Hörnans ordning. Gästerna från de nordiska grannländerna är generellt sett väl anpassade till 

det svenska sammanhanget. De talar alltid svenska (mer eller mindre bra) i intervjuerna och 

använder sällan sina modersmål i sina artistiska framträdanden (norske schlagersångaren Jan 

Høiland sjunger på svenska, andra använder engelska som sångspråk). I intervjuerna låter 

Hyland dessutom ofta de nordiska gästerna förhålla sig till Sverige och det svenska.330  

   Flera – som de danska musikerna och komikerna Svend Asmussen och Ulrik Neumann – 

var, som sagt, sedan tidigare välkända för den svenska tv-publiken genom andra svenska tv-

produktioner kring 1960. De norska, finska och finlandssvenska gästerna var generellt något 

mindre etablerade i svensk tv än de danska gästerna, men några av dem hade tidigare 

medverkat i radioversionen av Hylands hörna.331 De var alltså redan en del av en medierad 

folkhemsgemenskap.  

   Hyland visar ofta en påtaglig förkärlek för nationella stereotyper, vilket inte minst märks i 

samtalen med de nordiska gästerna. I intervjun med den norske skådespelaren Toralv 

Maurstad börjar Hyland genast tala om gästens stickade tröja och frågar sedan om hans 

intresse för skidåkning och skridskoåkning. Maurstad berättar att han åker på tur tre gånger i 

veckan. Intervjun handlar därefter om Peer Gynt, den norske dramatikern Henrik Ibsens 

versdrama, ur vilket Maurstad och hans norsksvenska hustru Eva Henning framför ett 

stycke.332 De två norska skådespelarna blir på så vis en del av Hörnans stereotypa 

iscensättning. Bilderna av det norska är harmlösa och välbekanta. De snarare bekräftar än stör 

ordningen. 

                                                        
330 Se exempelvis Helsingfors‐Hörnan 00:17:20‐00:38:08; Final‐Hörnan 01:48:02‐01:52:15 & 01:17:33‐
01:20:41. 
331 De finlandssvenska skådespelarna Lasse Pöysti och Birgitta Ulfsson hade tidigare medverkat i en av 
radio‐Hörnorna våren 1962. Se ”Lista över personer och artister som medverkat i Hylands hörna”. 
332 Final‐Hörnan 01:17:33‐01:20:41, 01:21:24‐01:26:32. 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   Minst lika stereotyp är bilden av Finland i Helsingfors-Hörnan. Det finska och 

finlandssvenska ställs här ofta mot det svenska i olika stereotypa jämförelser. I intervjun med 

den artige finlandssvenske journalisten och revyförfattaren Benedict Zilliacus framstår 

Finland som mer auktoritetsstyrt än Sverige, men också som mer färgstarkt, vilket bland annat 

tar sig i uttryck i att finnar (eller om det är finlandssvenskar, det är något oklart vilket som 

avses) bär smoking betydligt oftare än svenskar. Det finska (eller finlandssvenska) speglas i 

det svenska. En betydande del av Helsingfors-Hörnan handlar dessutom – i både intervjuer 

och i sketcher – om det för Finland typiska bastubadandet. Stereotypen om Finland som en 

nation av bastubadare bekräftas grundligt. Även musiknumren tangerar det stereotypa och 

välbekanta: Lasse Pöysti sjunger Mumintrollets visa och Georg Malmsten (presenterad som 

”en finsk Harry Brandelius”) sjunger en taktfast sjömansvals. I Helsingfors-Hörnan händer 

dock även något som inte hänt tidigare: kalla kriget omnämns explicit, dock bara i en bisats: 

”Den där Krusse han tål mest bad!”, ropar Lasse Pöysti med ironisk munterhet i sin 

bastumonolog.333 

    Det danska är inte lika stereotypt påtagligt i de danska gästernas medverkan. Svend 

Asmussen, Ulrik Neumann, Wandy Tworek och den ungdomligare popgruppen Melody 

Mixers bidrar främst med olika humoristiska inslag. Det är musikaliska parodier på välkända 

och populära genrer som rock, pop, jazz och opera. Det amerikanska är här lika framträdande 

som det danska.334 Den amerikanska musiken fungerar som en gemensam referenspunkt för 

svenskt och danskt, amerikaniseringen förenar.  

   Som helhet representerar Norden nästan hela omvärlden i den första tv-säsongen av 

Hylands hörna. De utomnordiska referenserna är mycket få. Det är knappast en slump. I 

Hörnans tämligen slutna värld står det nordiska för något välbekant och tryggt. Finland, 

Norge och Danmark är nästan som Sverige, olikheterna ligger i pikanta och harmlösa detaljer. 

Det nordiska är, liksom det amerikanska, inkapslat i det svenska.335 Norrmän, danskar, finnar 

och finlandssvenskar talar svenska och känner väl till Sverige, de fungerar som ett slags 

nästan-svenskar, de är varken främmande eller hotfulla. De nordiska rollerna i Hörnans värld 

1962-63 är tydliga och lätta att känna igen: finnar badar bastu, norrmän åker skidor och bär 

                                                        
333 Helsingfors‐Hörnan 00:17:20‐00:26:10, 00:29:09‐00:30:40, 01:05:34‐01:14:27, 01:16:41‐01:24:06, 
01:14:31‐01:24:06. 
334 Premiär‐Hörnan 01:31:31‐01:44:54; Frikyrkohörnan 00:55:59‐01:12:06; Fynd‐Hörnan 01:24:28‐
01:33:35. 
335 Den nordiska gemenskapen var från början också en svensk tanke, se exempelvis Bernd Henningsen, 
”The Swedish Construction of Nordic Identity” i The Cultural Construction of Norden, red. Øystein Sørensen 
& Bo Stråth, Oslo 1997, s. 91‐120. 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stickade tröjor, danskar är glada och humoristiska. De stereotypa nationella rollerna är en del 

av den rituella upprepningen. 

   Sovjet nämns, som sagt, i ett av Helsingfors-Hörnans sketchnummer och utöver detta 

framförs ett par ryska visor (dock utan någon särskild kommentar eller syftning på det 

kommunistiska Sovjet).336 Den öst-västliga dikotomin, som Salomon skriver om i sin analys 

av 50-talets svenska dags- och veckopress, är inte alls synlig i mitt material. Det kan förstås 

ha med genren att göra: kalla krigets laddade spänningar passar inte in i ett familjevänligt 

underhållningsprogram. Men det kan också förklaras med att kalla krigets dikotomier börjar 

minska i kraft i svensk föreställningsvärld under 60-talets början. Marie Cronqvists 

undersökning av rapporteringen från det mediala dramat kring spionen Wennerström 1963-65 

indikerar att så är fallet.337 Tänkvärt är också att Sovjet, den tänkta fienden, är nästan helt 

frånvarande även i Cronqvists undersökning av 50-talets svenska civilförsvarsfilm.338  

    Istället för en öst-västlig dikotomi bör man, anser jag, i Hörnans värld 1962-63 tala om 

centrum och periferi. I centrum finns det svenska – gestaltat i en mängd roller och expressiva 

tecken – och i anslutning till detta centrum en handfull, nästan-svenska gäster från övriga 

Norden. Som en formande kraft i och kring centrum – till exempel musikaliskt och inkapslat i  

talkshow-formatet – rör sig det amerikanska. Resten av världen, till exempel Sovjetunionen, 

ligger utanför ramen, i det tysta. Hörnans värld 1962-63 präglas alltså av en nordisk och 

amerikaniserad svensk etnocentrism.    

 

Artiga dansare från det exotiska Japan 

I Orientalism beskriver Edward Said hur man i Västerlandet sedan 1800-talet har hävdat 

kristendomens överhöghet över andra religioner i allmänhet och islam i synnerhet. 

Orientalism är alltså ett i grunden ojämlikt förhållningssätt; de två tänkta motparterna 

orientalen och occidenten (västerlänningen) står emot varandra i ett polärt motsatsförhållande 

i en mängd olika sammanhang. Occidenten, menar Said, representerar ett västligt, civiliserat 

framåtskridande medan orientalen sägs stå för motsatsen, en outvecklad, främmande 

Andre.339 Orientalism är ett tämligen rymligt begrepp, som har använts av många. Tanken om 

den orientalistiska polariteten har bland annat tillämpats på svenska förhållanden för att 

beskriva ojämlika relationer mellan svenskar (som occidenter) och judar eller ryssar (som den 
                                                        
336 Frikyrkohörnan 02:10:39‐02:12:46; Helsingfors‐Hörnan 00:13:10‐00:17:00. 
337 Cronqvist 2004, s. 298‐302. 
338 Cronqvist 2008, s. 166‐181. 
339 Edward W. Said, Orientalism, Stockholm 1993, s. 3‐10. 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Andre).340 

    Även i Hörnans värld finns ett inslag av orientalism, men i en mild hyländsk tappning. I 

Premiär-Hörnan gästas Hyland av en japansk danstrupp från Takeuchi Keiges Imperial 

Japanese Dancers.341 Sällskapet – fyra kimonoklädda dansare och en kostymklädd tolk (en 

japansk man bosatt i Sverige) – gör entré till en ”japanskklingande” pianosignatur och tar 

sedan plats i en specialinredd ”japansk” prathörna. Hyland och de japanska gästerna sätter sig 

kring ett lågt bord, sittande på en tunn matta direkt på golvet. På bordet står en fruktskål med 

vindruvor.342 Det är alltså ett tillfälligt ”japanskt” ”vardagsrum”. 

   Intervjun som sedan följer kretsar kring det stereotypt japanska. Hyland ställer artiga frågor 

om geishautbildning, kimonos och om det nya, moderna Japan. Han frågar också om hur de 

japanska dansarna uppfattar Sverige. Tolken försäkrar att de uppfattar Sverige som ”rent, 

städat, folk var trevliga och snälla”.343 Det är ett svar som passar väl in i Hörnans 

etnocentriska ordning.   

   En av danserskorna visar sin kimono där bland annat ett tre meter långt bälte ingår. Den 

manlige dansaren i truppen (han bär en särskild prickig kimono) visar sin solfjäder, som är 

”endast för dans”. Till sist visas ett exempel på vad som ska vara det nya, moderna Japan; en 

lättklädd danserska gör entré. Hon är iförd endast glittrande bikini, tunn kroppsslöja och ett 

par vita, högklackade skor. Sedan lämnar den japanska truppen artigt leende prathörnan och 

försvinner ut i kulisserna, återigen ackompanjerade av Hörnan-orkesterns ”japanska” 

pianosignatur.344 

   Den japanska danstruppens besök i Premiär-Hörnan präglas inte minst av de iögonfallande 

personliga fasaderna – det är kimonos, parasoll, solfjädrar och kraftig scensminkning. De 

fungerar som expressiva tecken i en stereotyp och orientalistisk iscensättning av det 

”japanska”. Medlemmarna i danstruppen görs till exotiska representanter för ett avlägset 

främmande. De blir ett team som med sin gemensamma, exotiska teamfasad förkroppsligar 

den moderna svenskhetens motsats: märkligt klädda gestalter som talar ett obegripligt språk 

och värnar om gamla, exotiska traditioner. Deras gestaltning av det nya, moderna Japan (den 

                                                        
340 Andersson 2000, s. 473‐485; Salomon 2007, s. 9‐12. 
341 Det fullständiga namnet på danstruppen är hämtat från de körscheman som finns bevarade från den 
första tv‐säsongen av Hylands hörna, se ”Körschema 1962‐63”, (Programhandlingar, 
C39/Underhållningsavdelningen, TVU, TV0: skilda program, Hylands hörna 1962‐63; Hylands lekstuga 
1958, 1958‐1963, F1:23), Radiohusets dokumentarkiv, Stockholm. 
342 Premiär‐Hörnan 00:41:20‐00:46:28.   
343 Premiär‐Hörnan 00:41:52‐00:46:28. 
344 Premiär‐Hörnan 00:46:28‐00:50:34. 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lättklädda danserskan) är oavsiktligt komisk. Dock präglas danstruppens möte med Hyland av 

ömsesidig, närmast ceremoniell artighet och respekt. Såväl den ömsesidiga artigheten som de 

exotiska dräkterna är en del av det stereotypa framförandet. Den japanska danstruppen snarare 

bekräftar än utmanar den etnocentriska ordningen. Japanerna får representera något både 

exotiskt och omodernt; de är i Premiär-Hörnan de märkliga Andra från periferin. De får det 

svenska att framstå som det normala och moderna.  

   Japan är också ur ett svenskt kallakrigsperspektiv tämligen okontroversiellt under tidigt 60-

tal; landet hade sedan andra världskrigets slut varit starkt dominerat av USA.345  

 

Fahlströms och Reuterswärds happening, ett avbrott i rutinen 
Hittills har denna analys främst handlat om den rumsliga inramningen i det nationella 

”vardagsrummet” samt de kluster av stereotypa team som befolkar detta rum. Det är svårt att 

tänka sig Hylands hörna utan allt detta. Den stereotypiserade ordningen är grunden för den 

rituella texten.  

   Men den första tv-säsongen rymmer också ett påtagligt avbrott i rutinen. Den sjunde 

november 1962 sändes en Hörna där bildkonstnärerna och poeterna Carl Fredrik Reuterswärd 

och Öyvind Fahlström tillsammans med Hyland och studiopubliken genomförde en 

happening där rollerna i den stereotypiserade iscensättningen, åtminstone för en stund, 

kastades om på ett sätt som inte skett förut.346  

 

En happening i Hörnans värld  
Happenings är en form av multikonstnärliga iscensättningar där bild, musik, språk, rörelse, 

ljud och ljus samverkar i en helhet. Den amerikanske konstnären Allan Kaprows 18 

Happenings in 6 Parts, som uppfördes på Reuben Gallery i New York i oktober 1959, räknas 

som den första happeningen. Denna första happening följdes snart av andra. Från New Yorks 

gallerier och konstnärsateljéer spreds den nya konstformen under tidigt 60-tal till Europa.347 

    I Sverige ägde den första happeningen rum på Moderna Museet i maj 1962 (under 40 

minuter satt en kostymklädd man och åt middag och runtomkring honom spelade andra 

musik, visade kläder och läste dikter). Kort därefter spreds den nya konstformen vidare, till en 

                                                        
345 Ingemar Ottosson & Thomas Ekholm, Japans historia, Lund 2007, s. 296‐ 315.  
346 Happening‐fragmentet 00:00:38‐00:12:51. 
347 Leif Nylén, Den öppna konsten: Happenings, instrumental teater, konkret poesi och andra 
gränsöverskridningar i det svenska 60talet, Stockholm 1998, s. 25‐28 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början främst till olika mindre teatrar i Stockholm. Poeten, konstnären och kulturjournalisten 

Öyvind Fahlström – sedan mitten av 50-talet en nyckelperson i avantgardistiska, 

experimenterande kulturkretsar i Sverige – var en av de första svenskar som intresserade sig 

för happenings. Fahlström var också en tid bosatt i New York.348 

   Till en början framstår hans och kollegan Carl Fredrik Reuterswärds medverkan i Hylands 

hörna som ytterligare ett lätt fostrande kulturinslag. Hyland sitter vid värdbordet och 

introducerar fenomenet happening som något visserligen komplicerat men också nytt och 

spännande ”med ursprung i Amerika”. Snart är det dock uppenbart att något i rutinen håller på 

att rubbas: studiopubliken skrattar oförklarligt och plötsligt ser man studiomannen Åke Starck 

(som vanligt iförd sin vita labbrock) skrattande vinka in de två nya gästerna, två 

kostymklädda herrar. Dramatiskt, atonalt pianoklinkande hörs. Reuterswärd kliver närmast 

aplikt hukande ner mot prathörnan, medan Fahlström intar en mer förväntad gäst- och 

intervjuroll. De sätter sig vid bordet i prathörnan och Hyland inleder en konventionell 

gästintervju. Han presenterar de nya gästerna som ”ganska avancerade poeter och ganska 

avancerade målare”.349 

    Intervjun spårar tämligen omgående ur. Medan Fahlström pratar lämnar Reuterswärd 

prathörnan och öppnar (fortfarande i bild) gubben-i-lådans låda, tar av sig kavajen, släpper 

ner den i lådan och dyker sedan långsamt efter med huvudet före. Det efterföljande skeendet 

präglas av rollförskjutning och, för Hylands del, förvirring.350  

   Fahlström ber studiopubliken att resa sig upp. En hel sektion lämnar sina platser och går 

mot prathörnan. Ett stort antal kostym- och klänningsryggar syns i bild. Reuterswärd 

återkommer, nu buren likt ett spädbarn av Carl Gustav Lindstedt (även här i sin fasad som 

narr). Med monoton stämma deklamerar Reuterswärd konkretistisk nonsenspoesi: ”… 

friktion, konstgummi, rapport, ånga…”.351  

   Studiopubliken vandrar sorlande kring värdbordet. Plötsligt ses Fahlström stå bredvid en 

kvinna vid den i övrigt tomma publikläktaren. Han läser en text från ett papper. Texten 

handlar om Hyland och har en satirisk underton: ”… han kommer allt längre in, han sitter i sin 

hörna nu, men han trängs längre och längre in i sin hörna…”. Fahlström ber publiken hålla för 

sina ögon. I talkör läser de rader ur en dikt om Arabiens öknar. Några skrattar. Spridda 

klinkanden hörs från pianot. Reuterswärd fortsätter sitt malande diktreciterande. Plötsligt 
                                                        
348 Nylén 1998, s. 49‐55 & s. 59‐60. 
349 Happening‐fragmentet 00:01:53‐00:04:07. 
350 Happening‐fragmentet 00:04:07‐00:05:30. 
351 Happening‐fragmentet 00:05:30‐00:06:56. 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ropar Hyland: ”Det är slut! Varsågod och sitt ner!” Spridda applåder hörs. Lindstedt lyfter 

upp Reuterswärd och bär vaggande ut honom. Studiopubliken skingras och återgår till sina 

platser. Hyland är åter ensam vid värdbordet och återtar, något omskakad, sin roll som glad 

och artig värd.352 

   Happeningen kan kanske vid en första anblick tyckas vara endast ett apart och oviktigt 

kulturinslag, en tillfällig rubbning av rituella rollerna, genomförd av två gäster från den 

avantgardistiska marginalen. Men i själva verket är happeningen ett betydelsebärande avbrott 

i den performativa rutinen. Goffmans begreppsapparat rymmer utmärkta verktyg för att 

tydliggöra vad som händer: de två gästerna ifrågasätter inte bara Hylands roll som 

framförandets huvudperson, utan även hela rutinen med sin etablerade expressiva utrustning 

och studiopublikens platsbundenhet. Såväl roller som studions inramning används på nya sätt. 

De två konstnärsgästerna bryter den stereotypiserade intervjusituationen, de vägrar anpassa 

sig till intervjuteamets förväntade roller av artighet, skötsamhet och förutsägbarhet. De bryter 

mot det förväntade teamframförandet. Fahlströms och Reuterswärds avantgardistiska 

happening låter oss ana en verklighet bortom det långa 50-talets patriarkalt välordnade 

folkhemsrutiner. Det är en märkbar, subversiv skakning i den rituella texten. 

    Idag, när Hylands hörna sedan länge är en del av det förgångna (programserien framstår 

som en enda lång ritualiserad text som hade sitt största genomslag från tidigt 60-tal till tidigt 

70-tal)353, kan man se happeningen som en händelse som förebådar ett mer omskakande 

avbrott i Hylands medierade rutin: Per Oscarssons kalsongchock Annandagen 1966. 60-talets 

omvälvande nyordningar skulle påverka både Hylands roll och hans program – och även tv-

mediets förutsättningar i stort.354 Man kan se Reuterswärds och Fahlströms happening från 

november 1962 som en tidig början på en ny ordning, en ny tidsanda. 

                                                        
352 Happening‐fragmentet 00:08:30‐00:13:25. 
353 Telefonjourrapporterna indikerar att Hylands hörna var ett av de program som hade störst genomslag 
bland tittarna från den första tv‐säsongen 1962‐63 fram till cirka 1970 då både Hyland och Hylands hörna 
verkar ha minskat i popularitet. Se ”Telefonjourrapport 1962”; ”Telefonjourrapport 1963”; 
”Telefonjourrapport 1964”, (Telefonjourrapporter, TV:s programsektion, 1964, E IV: 6), Radiohusets 
dokumentarkiv, Stockholm; ”Telefonjourrapport 1965”, (Telefonjourrapporter, TV:s programsektion, 
1965, E IV: 7), Radiohusets dokumentarkiv, Stockholm; ”Telefonjourrapport 1966‐1969”, 
(Telefonjourrapporter, TV:s programsektion, 1966‐1969, E IV: 8), Radiohusets dokumentarkiv, 
Stockholm; ”Telefonjourrapport 1970‐72”, (FILM NR 1, A27, INF, Telefonrapporter B3, VOLYM 1‐VOLYM 
7), Radiohusets dokumentarkiv, Stockholm. 
354 Det sena 60‐talet och 70‐talet blev en omvälvande tid för svensk television. Politiseringen av 
programutbudet var enligt samstämmig forskning påtaglig. Dessutom avtog den expansion som varit så 
påtaglig under Olof Rydbecks tid som radiochef. Tidsandan var en annan. Se exempelvis Djerf‐Pierre & 
Weibull 2001, s. 207‐305; Forsman 2000, s. 110‐134; Hadenius 1998, s. 219‐264; Höijer 1998, s. 213‐237; 
Nordmark 199, s. 241‐290. 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Avslutning 

Det är nu dags att avsluta och samla trådarna. Jag ämnar göra detta i två steg. Till att börja 

med sammanfattar jag analysen och presenterar därmed också mina slutsatser. Därefter följer 

ett avslutande ett resonemang om fortsatt forskning om både Hylands hörna och tv-program 

som kulturhistoriskt källmaterial i stort.          

 

Sammanfattning och slutsatser 

Denna magisteruppsats handlar om talkshowen Hylands hörna, den troligen mest sedda 

programserien som någonsin har visats i svensk television. Jag har undersökt det 

programmaterial som finns bevarat från säsongen 1962-63, den första av totalt åtta tv-

säsonger. Materialet omfattar sju fullständiga program och sex programfragment av 

varierande längd.   

   Uppsatsens syfte är att undersöka hur svensk självbild iscensätts rituellt i Hylands hörna 

1962-63. De viktigaste teoretiska verktygen har hämtats från Erving Goffmans Jaget och 

maskerna enligt vilken mänsklig aktivitet är teatralt utformad; vi spelar roller på en scen inför 

en publik. Rollerna är, enligt Goffman, på förhand fastställda handlingsmönster. Dessa är 

bundna till inramningen, den fasta teckenuppsättning som omfattar möbler, dekor och 

ytplanering. De enskilda rollerna kan också, säger Goffman, ingå i team, en kollektiv 

representation där medlemmarna är ömsesidigt beroende av varandra. 

   I uppsatsen är även det långa 50-talet (1945-65), en kulturhistoriskt förankrad periodisering, 

en viktig komponent. Perioden, som i Sverige tidigare främst har utforskats av de två cultural 

studies-influerade historikerna Kim Salomon och Marie Cronqvist, kännetecknas för svensk 

del av kallt krig, amerikanisering, välfärd, socialdemokrati, stereotypa könsroller och 

framtidstro. Den medievetenskapliga forskningen om den tidiga svenska televisionen har haft 

en mer kompletterande funktion. 

   I sammanställningen som strax följer redovisar jag i sex delavsnitt resultaten från min 

undersökning. Delavsnitten är, i kronologisk ordning, kopplade till de sex frågekomplex som 

formulerades i uppsatsens inledning.  

 

Temporal struktur och rumslig inramning 

Hylands hörna 1962-63 har en genrebunden temporal grundstruktur som, med vissa 
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variationer, upprepas i program efter program. Orkestern spelar signaturmelodin, Hyland gör 

entré, håller sin inledningsmonolog och intervjuar studiopubliken. Därefter följer ett långt 

flöde av kända och okända gäster. Avslutningsvis sjunger Hyland tillsammans med 

studiopubliken signaturen igen och sedan är programmet slut. Denna temporala grundstruktur 

upprepas i Hörna efter Hörna. Den är en del av det rituella uttrycket. 

   Det genrebundna och rituella framförandet äger rum i en studio utformad som ett nationellt 

och genretypiskt ”vardagsrum”. Här finns soffa, fåtölj, stolar och ett litet bord med kakfat, 

kaffekoppar, tv-kanna och fruktskål. Det är föremål i tidstypisk modern, skandinavisk design. 

På väggarna hänger moderna tavlor med abstrakta motiv eller fotograferade landskapsvyer 

med skogar och blanka sjöar, en sorts emblematiska bilder av svenskhet. I bakgrunden 

skymtar i några Hörnor även en gammal allmogegungstol från Jämtland. Allt detta utgör det 

som Goffman kallar inramning. Inramningens expressiva tecken – möbler, golvyta och 

föremål – ingår i iscensättningen av ett ”vardagsrum”, en spegling av ett tänkt svenskt hem. 

Emellanåt skymtar också kameror och mikrofoner, expressiva tecken för modernitet och tv-

mediet självt. Studion är ett rum för en tidstypisk iscensättning av det moderna folkhemmet.  

 

Roller och team i framförandet 

Programvärden Lennart Hyland är framförandets självklara huvudfigur. Han sitter vid det 

centrala värdbordet, inleder och avslutar programmen, presenterar och intervjuar gäster och 

vänder sig till studiopubliken för reaktioner. Hans roll flödar av kraftfulla intertexter från 

radio och tv; han är en välkänd gestalt i nationella lyssnar- och tittargemenskaper. 

   I framförandet Hylands hörna 1962-63 omger han sig med en fast ensemble, som är ett 

återkommande team av värdinnor, studiopersonal och musiker. Deras roller är alla 

underordnade värden Hyland. De är hårt bundna av sina personliga fasader och sina positioner 

i inramningen. Ett annat bundet team är studiopubliken, vars fasta funktion är att vara 

representanter för tittarna (”inscribed viewers”) och genom applåder och skratt bekräfta det 

som sker. 

   I framförandet ingår också team av genretypiska gäster. De är välkända schlagerartister, 

operasångare, medieprofiler, författare och skådespelare men också okända artistfynd. Deras 

roller är, liksom Hylands, oftast väl förankrade i nationella lyssnar- och tittargemenskaper. 

Hyland förfogar alltså över flera team av medverkande, studiopublik och gäster. De 

samverkar också i ett enda stort teamframträdande. Detta framträdande flödar av ideologiskt 

präglade föreställningar om svenskhet, stad/landsbygd, klass och genus. 
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En föreställd folkhemsgemenskap 

Hylands hörna 1962-63 både speglar och vänder sig till en föreställd, nationell gemenskap. 

Det är en djupt etnocentrisk gemenskap; föreställningar om det svenska genomsyrar det 

ritualiserade flödet. De medverkande – gäster, studiopublik och personer i den fasta 

ensemblen – framstår som en lång, stereotypiserad kavalkad av tidstypiska, svenska 

idealtyper. De förkroppsligar, på olika sätt, olika välbekanta folkhemsdygder.  

   Till att börja med – i det nationella ”vardagsrummet” skapas och omskapas en 

klassöverskridande gemenskap. I Hörnans värld 1962-63 kunde både en okänd, sjungande 

städerska och berömda film- och teaterskådespelare medverka. Det klassöverskridande 

iscensätts också i bredden av musikgenrer; såväl opera, en genre med viss elitprägel, som 

kommersiella schlagers förekommer.  

   I programmen förs också olika generationer samman. De medelålders (ofta gifta par) 

dominerar visserligen, men det finns även plats för ungdomar och äldre. De yngre framstår 

som motsatsen till 50-talets fruktade, amerikaniserade problemungdom: de är artiga och 

skötsamma och några sjunger harmlösa schlagers i nyfolklig tappning. De åldrade gästerna 

representerar ett lantligt, närmast förmodernt Sverige. Åldringarna förvaltar, på olika sätt, ett 

av moderniteten hotat nationellt arv.   

   Viktig för gemenskapskonstruktionen är också hur olika delar av landet inkluderas. I de 

återkommande intervjuerna med studiopubliken, team av inskrivna tittare, framträder en 

provkarta över ett Sverige bortom storstäderna: de flesta kommer från mindre orter. 

Landsbygden spelar över huvud taget en framträdande roll i säsongen. Flera av de 

uppträdande artistgästerna framför agrarromantiska sångnummer och deras livsberättelser 

kretsar kring det goda livet på landet. Den moderna storstaden Stockholm med sina höghus 

framstår emellanåt som den goda landsbygdens negativa motsats.  

   Det är också ur ett agrarromantiskt perspektiv statminister Erlanders medverkan bör ses. 

Genom sin värmländska livsberättelse och sitt dialektala vitsande ger han sin politiserade roll 

en folklig och agrarromantisk prägel. Erlander görs och gör sig till en del av en folklig, 

provinsiell gemenskap; han ingår i ett särskilt värmländskt team. I hans roll sammansmälter 

den moderna, socialdemokratiska välfärdsberättelsen med en äldre, historiskt väl förankrad 

lantlig berättelse. Erlanders roll blir starkt betydelsebärande. 

   Den konstruerade nationella gemenskapen i den första tv-säsongen av Hylands hörna är 

tydligt präglad av enkanaltelevisionens public service-ideal, vilka, som medieforskaren Anna 

Edin skriver, syftade till att skapa ett gemensamt kulturellt rum där folk från olika 
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samhällsgrupper kan mötas. Hörnan 1962-63 rymmer alltså en bred men specifik 

gemenskapskonstruktion, en föreställd klassöverskridande folkhemsgemenskap, påtagligt 

präglad av periodens socialdemokratiska hegemoni.  

 

Genus i Hörnans värld – män i kostym, kvinnor i klänning 

Kärnfamiljen var den tidiga televisionens huvudsakliga målgrupp. Det är tydligt att Hylands 

hörna 1962-63 både vänder sig till och speglar den tänkta familjepubliken. Hyland är som en 

make som med den unga, moderiktigt klädda ”hemmafrun” (värdinnan) Katarina Widell vid 

sin sida tar emot gäster. Han leder framförandet, hon håller sig i bakgrunden och serverar 

kaffe. De andra, mer sparsamt medverkande värdinnorna spelar liknande roller. Det är en 

tidstypisk och stereotyp rollkonstellation som upprepas i program efter program. 

   Den påtagliga åtskillnaden mellan manligt och kvinnligt präglar även framförandet i övrigt. 

Det patriarkala genuskontraktet märks inte minst i de personliga fasaderna: det är ett långt 

flöde av män i kostym och kvinnor i klänningar. Könsrollerna konstrueras också verbalt; 

Hyland kan exempelvis i intervjuerna med schlagersångerskorna säga saker som ”Siw lilla” 

och ”Kysser man på hand i Tyskland?”. Schlagersångerskorna är tydliga exempel på de 

sexobjekt som Lotta Johansson menar är typiska för den tidiga svenska televisionen. 

   Det patriarkala genuskontraktet upprepas i Hörnans värld 1962-63 även i en mängd andra 

situationer. Ordningen av genus är en del av den repetitiva, rituella framställningen.  

 

Bilden av omvärlden  

I Hörnans värld 1962-63 finns inte, åtminstone inte uttalat, dikotomin öst-väst, som Kim 

Salomon och andra beskrivit i sina undersökningar av det långa 50-talets populärkultur. 

Sovjet är i Hörnan 1962-63 knappt närvarande över huvud taget. Det är ungefär som i de 

svenska civilförsvarsfilmerna från 50-talet, som Marie Cronqvist har analyserat. 

   Jag har i min undersökning valt att tala om centrum och periferi. Centrum i Hörnans värld 

1962-63 utgörs av en stor, svensk folkhemsgemenskap med vissa nordiska inslag. De 

nordiska gästerna fungerar som ett slags nästan-svenskar; de är varken främmande eller 

hotfulla. Det amerikanska ingår också som en formande och inkapslad kraft i detta centrum; 

hela talkshow-formatet är en amerikansk genre och en stor del av det musikaliska uttrycket är 

på olika sätt amerikanskt influerat. Periferin, den övriga världen utanför detta centrum, är 

knappt synlig över huvud taget. Hörnans värld 1962-63 präglas alltså av en amerikaniserad 

svensk etnocentrism med ett visst nordiskt inslag. 
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Fahlströms och Reuterswärds happening – ett avbrott i rutinen 

De två avantgardistiska poeterna och konstnärerna Öyvind Fahlström och Carl Fredrik 

Reuterswärd genomför i en Hörna från 1962 en happening (en multikonstnärlig helhet där 

bild, musik, språk, rörelse, ljud och ljus samverkar). Denna happening fungerar som en 

subversiv iscensättning där den etablerade, ritualiserade ordningen förskjuts och parodieras. 

Reuterswärd hoppar ner i en låda och läser sedan, inburen av Carl Gustav Lindstedts 

narrfigur, konkretistisk, avantgardistisk dikt. Samtidigt får Fahlström studiopubliken att 

vandra runt värdbordet. Hylands roll- och inramningsbundna värdauktoritet rubbas för en 

stund. Vad som vid en första anblick kan tyckas vara ett obskyrt inslag från kulturens 

marginal visar sig bli en händelse som förebådar det sena 60-talets kulturhistoriska 

förändringar. De blir betydelsefulla både för Hylands hörna och för tv-mediet i stort.      

 

Reflexioner inför fortsatt forskning  

Den här uppsatsen är en bit i ett mycket större pussel. Till att börja med: åtskilligt återstår att 

säga om Hylands hörna. Min studie omfattar endast den första av totalt åtta tv-säsonger och 

utöver dessa finns även ett antal ströprogram samt två radiosäsonger kvar att undersöka. 

Hylands hörna är en lång kedja av rituella texter som löper genom 60-talet, början av 70-talet 

och början av 80-talet. Denna textliga kedja hade ett enormt publikt genomlag; Hylands hörna 

samlade, speglade och formade, kanske mer än något annat tv-program i Sverige, en nationell 

gemenskap. Programmet är således i allra högsta grad en relevant del av vårt gemensamma 

svenska kulturarv. 

   De undersökningar som jag hittills har gjort – kandidatuppsatsen om Hollywood-Hörnan 

1971 och denna uppsats – indikerar att Hylands hörna under lång tid speglade och skapade en 

tämligen etnocentrisk, patriarkal och amerikaniserad gemenskap. Det långa 50-talets 

ordningar tycks ha varit rådande i Hörnans värld ända in på 70-talet och möjligen även senare 

än så.  

   Samtidigt väcker mina undersökningar också frågor om allt det Hörnan-material som ännu 

inte analyserats. Hur påverkade de över tid skiftande public service-idealen de resterande 

säsongerna? Är den socialdemokratiska, klassöverskridande och paternalistiska tendensen lika 

tydlig? Hur förändras bilden av omvärlden? Vilka föreställningar förmedlas om stad och 

landsbygd? Hur förhåller sig de senare Hörnan-säsongerna till det kulturhistoriskt och 
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populärkulturellt betydelsefulla 1968? Påverkas musikutbudet av Beatles och andra 

popgruppers enorma popularitet eller fortsätter det nyfolkliga inslaget att vara viktigt? Hur 

förhåller sig 80-tals-Hörnornas stora artistfynd Carola Häggkvist till äldre säsongers fynd? De 

möjliga frågeställningarna är många. 

   Denna uppsats säger också en del om hur en säsong av ett program – här sedda som en  

sammanhängande rituell text – fungerar. Jag menar att det är upprepningarna – och inte bara 

de enskilda inslagen med välkända personer – som är särskilt betydelsebärande. Genom att, 

som jag har gjort i denna uppsats, samla och kulturhistoriskt analysera kluster av 

upprepningar från ett större material kan man blottlägga ideologiskt präglade grundmönster. 

Det som upprepas är viktigt och får genomslag, annars skulle det inte upprepas. Det är i det 

repetitiva i ett väl spritt material som brett förankrade föreställningar framträder.  

   Min uppsats pekar också framåt mot studier bortom Hörnans värld. Att undersöka tv-

programs rituella form är jag inte först med, däremot har ingen tidigare, så vitt jag vet, samlat 

och analyserat kluster av upprepningar från en hel säsong av ett tv-program. Det är självfallet 

ett metodiskt grepp som kan göras om i studiet av andra tv-program. Tv-historien består, 

anser jag, till stora delar av långa kedjor av sammanlänkade, rituella och repetitiva texter. Den 

som intresserar sig för programserier i den tidiga svenska televisionen kan exempelvis 

undersöka kluster av upprepningar i Kvitt eller dubbelt, Bröderna Cartwright eller Fråga 

Lund. Aktuellt och olika typer av sportsändningar är också program med starkt ritualiserad 

karaktär. Det är, liksom Hylands hörna, ett till stora delar outforskat material med stort 

nationellt genomslag. Dessa program speglade och skapade föreställningsvärldar som 

rimligen delades av miljontals tittare. Program som sänts efter 1969, då enkanaltelevisionens 

tid upphörde, kan också vara intressanta studieobjekt, men har sällan samma nationella 

genomslag eftersom tv-publiken blivit allt mer splittrad i ett växande kanalutbud. 

    En annan aspekt för den fortsatta forskningen rör valet av material. Det är förstås inte bara 

själva programmen som är relevanta. Det skulle också gå att göra många intressanta studier av 

det rika och till stora delar ännu outforskade skrivna material som finns i samlingarna på 

Radiohusets dokumentarkiv. Bara högarna av brev från dem som, likt en gång Gösta 

”Snoddas” Nordgren, ville bli (men oftast inte blev) nya fynd hos Hyland är värda en egen 

studie. Intressanta är också de telefonjourrapporter, som dagligen skrevs av de anställda på 

Sveriges Radios upplysningscentral (mer känd som ”klagomuren”). Dessa rapporter ger 

intressanta inblickar i såväl tittarnas möte med det nya tv-mediet som svensk 

föreställningsvärld i stort. Materialtypen, hittills knappt ens berörd av forskningen, torde 
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inbjuda till både kvalitativa och kvantitativa studier (det framgår oftast hur många som har 

ringt och haft synpunkter på respektive program). Ytterligare en spännande materialtyp är 

tidningsartiklar. Pressen bevakade redan från början det nya tv-mediet intensivt. Även där 

finns en stor forskningslucka. Och då har jag ändå bara nämnt ett par av många intressanta 

och i stort ännu sparsamt utforskade materialtyper i sammanhanget.       

   Televisionen – såväl själva programmen som texterna om och kring dem – är alltså ett till 

stora delar outforskat kulturhistoriskt område som de kommande åren lär locka till mängder 

av nya undersökningar (åtskilliga gamla program håller i skrivande stund på att göras 

tillgängliga genom digitalisering). Mediet har, som sagt, sin relevans inte minst genom sitt 

enorma genomslag. Tv har från 50-talet och framåt – antagligen mer än radio, tidningar och 

film – bidragit till att forma och skapa de stora massornas föreställningar om världen.   
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BILAGA 1: 30 SKÄRMDUMPAR FRÅN HYLANDS HÖRNA 196263 

 

                     

Katarina Widell öppnar Premiär‐Hörnan                         Studion, som ett modernt vardagsrum
   

 

 

                      

Hyland med gäster i prathörnan                                    Hyland vid värdbordet 

 

                           

Hyland med studiofolk                                                           Hyland intervjuar Clara Johansson, Årjäng 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Värdinnan Katarina Widell får en julklapp                          Hyland och gubben‐i‐lådan 

 

 

 

                       

Simon Brehms glada Hörnan‐orkester                            Studiomannen Åke Starck  

 

 

 

                        

Förväntansfull studiopublik                                                 Studiopublik med ung ”hederstomte” 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Schlagerstjärnan Siw Malmkvist                                 Schlagerstjärnan Bibi Johns 

 

 

 

                           

Kaj Söderman, svensk sångare från USA                        Hyland och fyra skådespelare i prathörnan 

 

 

 

                              

Sångkvartetten Buketten, en fyndgrupp                         Thore Skogman sjunger ”Niklas Jönsson” 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Cecilia Bruce, fyndet från skogarna                                Anna‐Lisa ”Lapp‐Lisa” Öst, Vilhelmina 

 

 

 

                           

”Lapp‐Lisas” gitarr med trästuga                           Tage Erlander, statsminister i närbild  

 

 

 

                                       

Erlander och Hyland, ett glatt team                                          Hyland med Hasse och Tage 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Hyland och de tävlande i Nyckelordsleken                       Hyland gissar i Nyckelordsleken  

 

 

 

                          

Bastudiskussion i Helsingfors                                                Hyland och gästerna från Japan 

 

 

 

                         

Reuterswärds och Fahlströms happening                         Reuterswärd, buren poet i happeningen 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BILAGA 2: PLOT SEGMENTATIONS HYLANDS HÖRNA 1962-63 
 
Plot segmentation: Premiär-Hörnan, 1962-10-03, (exemplar: ZS_T02-0842) 
 
1. Programöppning 
a. Katarina Widell hälsar tittarna välkomna. Orkestern spelar signaturen ”Zero- zero”.   
b. Hyland håller en introducerande inledningsmonolog.  
c. Hyland intervjuar studiopubliken.  
 
2. Introduktion av den fasta ensemblen 
a. Hyland presenterar Hörnan-orkestern. 
b. Intervju med värdinnan Katarina Widell. 
 
3. Karikatyrtecknaren Jan-Erik Garland (”Rit-Ola”)  
a. Hyland presenterar Garland. Intervju vid ett staffli. 
b. Intervjun fortsätter medan Garland ritar fyra karikatyrer.  
 
4. Vissångerskan Cecilia Bruce  
a. Hyland introducerar Bruce. Intervju. 
b. Hon sjunger visan ”Gräs ska växa”.   
c. Hon sjunger visan ”Vem, vem, vem vill gå med mig hem?”.  
 
5. Gubben-i-lådan (Carl Gustav Lindstedt) 
a. Hyland förklarar konceptet gubben-i-lådan. 
b. Sketchnummer med Hyland och gubben-i-lådan.  
 
6. Dolda kameran (inklippt, förinspelat inslag) 
a. Hyland förklarar kort vad som ska komma. 
b. Inklippta gatubilder där Hyland är utklädd till nasare (keps, solglasögon, blomlåda på magen).  
 
7. Mellanspel 
a. Kort slutkommentar i studion. Hyland iförd samma keps som i det inklippta inslaget. 
b. Hyland läser ett telegram. 
c. Gubben-i-lådan-skämt kopplat till telegrammet. 
 
8. Den japanska danstruppen 
a. Hyland presenterar gästerna från Japan. 
b. Fyra japanska dansare och en tolk tar plats i en specialinredd ”japansk” prathörna. Intervju.  
c. Kort skämt med ringklocka. 
 
9. Schlagersångerskan Siw Malmkvist och pianisten Lasse Mårtensson 
a. Hyland presenterar Siw Malmkvist.  
b. Malmkvist sjunger schlagern ”Våran katt”.  
c. Hyland intervjuar henne. 
d. Pianisten Lasse Mårtensson spelar ”För mig till min brud ikväll” på flygel. 
e. Hyland intervjuar Malmkvist och Mårtensson. 
f. Mårtensson och Malmkvist sjunger en duett, ”Kom nu lite närmare intill”.  
 
10. Nyckelordsleken 
a. Hyland presenterar duon Chris Platin och Inga Björkman, som gör entré och sätter sig i prathörnan.  
b. Duon Gösta Bergman och Lorenz Malmstedt gör också entré. 
c. Hyland leker Nyckelordsleken med de fyra tävlande. En värdinna visar ordskyltar. 
 
11. Gubben-i-lådan 
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a. Gubben-i-lådan drar lexikon-skämt. 
 
12. Skådespelerskan Margareta Krook 
a. Hyland presenterar henne. Intervju. 
b. Krook sjunger visan ”Min kärlek blev som ny”. 
 
13. Komikerna och musikerna Svend Asmusen och Ulrik Neuman 
a. Hyland presenterar duon. Intervju. 
b. Neuman spelar jazz på fiol. Orkestern ackompanjerar instrumentalt. 
c. Neuman och Asmusen framför revynummer med vitsar. 
d. Duon sjunger ”Where have all the flowers gone”. 
 
15. Avslutning 
a. Återknytning till ”Rit-Ola”, som visar ny teckning. 
b. Hyland tackar och avslutar. 
c. Orkestern spelar signaturen ”Zero, zero”. Hyland sjunger med. 
d. Widell avannonserar. 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Plot segmentation: Landsbygdshörnan, 1962-10-06, (exemplar: XA_TF08-0585) 
 
1. Programöppning 
a. Katarina Widell hälsar tittarna välkomna och går in i studion. Orkestern spelar ”Zero, zero”. Hyland 
gör entré. 
b. Hyland inleder vid värdbordet. Widell tyst bredvid. 
c. Hyland läser brev från tittare. 
d. Intervjuer med studiopubliken. 
e. Småprat med Widell och sminkösen Tina. 
f. Hyland, Widell, Brehm och sminkösen Tina dansar den nya dansen madison.  
 
3. Vissångerskan Cecilia Bruce 
a. Hyland läser upp ett tittarbrev. Brevet handlar om Bruce.  
b. Bruce gör entré. Intervju. 
c. Bruce sjunger visan ”Rör mig inte”.  
 
4. Åldringen Johannes Johansson (”farbror Jussi”) 
a. Johansson gör entré. Intervju. Bruce deltar lite i samtalet från prathörnans soffa. 
 
5. Schlagersångerskan Thory Bernhards 
a. Bernhards gör entré. Intervju. 
b. Bernhards sjunger en italiensk schlager, ”Gondoli, gondola”.  
 
6. Författaren Olle Länsberg 
a. Länsberg gör entré. Intervju. Bruce och Johansson i prathörnans soffa. 
 
7. Sångaren Thore Skogman 
a. Skogman gör entré. Sjunger visan ”Niklas Jönsson”. 
b. Intervju med Skogman.  
c. Kort mellanspel. Hyland visar babybilder, drar snabba skämt. 
d. Skogman sjunger visan ”Dra ända in i Hälsingland”. 
 
8. Mellanspel: gissa bilder. 
a. Hyland visar foton i blixtbelysning. Studiopubliken gissar.  
 
9. Operasångerskan Kjerstin Dellert 
a. Dellert gör entré som Carmen. Sjunger sång ur Carmen. 
b. Intervju med Dellert. 
c. Hon sjunger jazzlåten ”Can´t Help Lovin’ that Man of Mine”.   
 
10. Komikerna Hasse Alfredsson, Tage Danielsson och Curt Falk  
a. Alfredsson och Danielsson gör entré. Intervju. 
b. De gör ett improvisationsnummer. De får ett ämne från en lapp på snurrande tavla. Widell kastar 
pil. 
c. Komikern Curt Falk gör entré för att göra ljud till en vaggvisa för hundar, ”Sov lilla Totte”. 
Alfredsson och Danielsson sjunger. 
 
11. Avslutning 
a. Hyland tackar och avslutar. 
b. Orkestern spelar signaturen ”Zero, zero”. 
c. Widell avannonserar. 
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Plot segmentation: Fynd-Hörnan, 1962-10-31, (exemplar: XA_TF11-0334) 
 
1. Programöppning 
a. Widell vid värdbordet (ljudet skadat i 11 sek.). Orkestern spelar ”Zero, zero”. Hyland gör entré. 
b. Hyland och Widell inledningspratar. 
c. Gubben-i-lådan dyker upp. Drar snabbt skämt. 
d. Hyland intervjuar studiopubliken. 
e. Hyland läser brev från tittarna. 
f. Brehm och Widell dansar twist. 
 
2. Vissångaren Karl Anton Axelsson 
a. Axelsson gör entré. Intervju. 
b. Axelsson sjunger ”Visan om Olssons ko” och ritar kor på staffli. 
c. Gubben-i-lådan dyker upp. Skämtar om flaskpost. 
d. Axelsson sjunger ”Överby vals”. 
 
3. Mellanspel 
a. Gubben-i-lådan dyker upp igen. Skämtar om att skriva visor. 
b. Hyland berättar att Mattssons i Vällingby har ringt om en tam skogsduva. 
 
4. Sångarparet Hai och Topsy 
a. Hai och Topsy gör entré. Intervju.  
b. De sjunger visan ”Stekta bananer”. 
c. Sjunger tysk visa.  
 
5. Träsnidaren Krister Johansson  
a. Johansson gör entré. Intervju. Visar egenhändigt gjorda träfigurer och intarsia. 
 
6. Operasångerskan Marianne Winberg 
a. Winberg gör entré. Intervju.  
b. Hon sjunger parodisk opera. 
 
7. Mellanspel  
a. Gubben-i-lådan. Kort skämt om tidning. 
b. Hyland återkommer till duvan i Vällingby.  
 
8. Sångtrion Systrarna Lindberg  
a. Tre sjungande systrar från Östersund gör entré. Intervju. 
b. Trion sjunger ”Solen lyser även på liten stuga”. 
c. Intervjun fortsätter.  
d. Trion sjunger ”Club Intim”, iförda höga hattar.  
 
9. Mellanspel 
a. Hyland visar djurfoton och drar skämt till.   
 
10. Konditorn och poeten Clara Johansson 
a. Johansson gör entré. Intervju. 
b. Gubben-i-lådan. Kort skämt om gästen. 
c. Intervjun fortsätter. 
d. Johansson läser dikten ”Våre grannar i Årjäng”. 
e. Intervjun fortsätter. 
f. Johansson läser dikten ”Vår nye präst”. 
 
11. Danska sånggruppen Melody Mixers 
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a. Hyland presenterar gruppen. Kort intervju. 
b. Gruppen framför parodiskt stämsången ”Blowing bubbles”.  
c. Sångnummer, Elvis-parodi. 
 
12. Avslutning 
a. Hyland avrundar. Axelsson visar teckningar. 
b. Orkestern spelar ”Zero-zero”.  
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Plot segmentation: William Clauson-fragmentet, 1962-11-03, (exemplar: XA_TF11-0379) 
 
1. Sångaren William Clauson  
a. Clauson gör entré. Intervju. 
b. Clauson sjunger den mexikanska visan ”Guadalajara, Guadalajara”. 
c. Intervjun fortsätter. 
d. Clauson leder allsång. Sjunger tillsammans med studiopubliken. 
e. Clauson sjunger visan ”Rosa på bal”. 
f. Clauson leder ny allsång, ”La Bamba”. 
 
2. Avslutning 
a. Hyland avslutar. 
b. Orkestern spelar ”Zero, zero”.    
 
 
Plot segmentation: Happening-fragmentet, 1962-11-07, (exemplar: XA_TF07-0058) 
 
1. Ofullständigt, två oidentifierade gäster 
a. Hyland avslutar med två gäster (medelålders kvinna och äldre, vithårig man).  
 
2. Happening med kulturpersonligheterna Öyvind Fahlström och Carl fredrik Reuterswärd 
a. Hyland introducerar begreppet happening. 
b. Fahlström och Reuterswärd gör entré. Intervju med Fahlström. 
c. Happeningen genomförs.  
d. Hyland kommenterar kort happeningen. Ljudet försvinner, några sekunder senare även bilden.   
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Plot segmentation: Helsingfors-Hörnan, 1962-11-14, (exemplar: ZS_T02-0843) 
1. Programöppning 
a. Värdinnan Lenita hälsar tittarna välkomna. Orkestern spelar ”Zero-zero”.  
b. Hyland och värdinnan Lenita inledningspratar. 
c. Hyland presenterar orkestern. 
d. Intervju med studiopubliken. 
e. Hyland och Lenita sjunger specialkomponerad duett på finska och svenska. 
 
2. Laila Kinnunen 
a. Kinnunen gör entré. Hyland presenterar henne kort.  
b. Kinnunen sjunger rysk visa, ”På Manchuriets kullar”. 
 
3. Journalisten Benedict Ziliacus och skådespelarparet Birgitta Ulfsson och Lasse Pöysti 
a. Ziliacus gör entré. Intervju. 
b. Ulfsson och Pöysti. Gruppintervju. 
c. Pöysti sjunger ”Muminvisan”. 
d. Gruppintervjun fortsätter. 
e. Ulfsson sjunger visan ”Dryaderna”. 
f. Gruppintervjun fortsätter. 
g. Hyland, Ulfsson och Pöysti framför sketchnummer om språkfrågan i Finland. 
h. Gruppintervjun fortsätter. 
 
4. Justitieministern J. O. Söderhielm 
a. Söderhielm gör entré. Intervju. 
b. Hyland visar nya finska sedlar. Intervjun fortsätter. 
c. Hyland visar bilder på kända monument i Helsingfors.  
 
5. Operasångaren Mauno Kousisto  
a. Kousisto gör entré. Sjunger ”Dina ögon äro eldar” (med finsk text). 
 
6. Georg Malmsten 
a. Malmsten gör entré. Intervju. 
b. Han sjunger marschvisa. 
c. Sjunger därefter sjömansvalsen ”Skutan Merienne”. 
 
7. Mellansnack i prathörnan 
a. Hyland småpratar med journalisten Ziliacus och värdinnan Lenita. 
 
8. Skådespelaren Lasse Pöysti 
a. Pöysti framför sketchnummer om bastubadande. 
 
9. Operasångerskan Auliki Rautavaara   
a. Rautavaara gör entré. Intervju. 
b. Hon sjunger operanumret ”Vinden och trädet”. 
c. Intervjun fortsätter. 
d. Hon sjunger visan ”Mein blondest Baby”. 
 
10. Sketchnummer med Birgitta Ulfsson  
a. Ulfsson gör ett nummer i rollen som städerska. 
 
11. Avslutning 
a. Hyland avslutar och tackar. 
b. Orkestern spelar ”Zero-zero”. 
c. Värdinnan Lenita avannonserar. 
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Plot segmentation: Folke Andersson-fragmentet, 1962-12-05, (exemplar: XA_TF11-0380) 
 
1. Operasångaren Folke Andersson 
a. Hyland och Widell vid värdbordet. Hyland presenterar Andersson som gör entré. Intervju. Även 
närvarande i prathörnan: operasångaren Martin Öhman. 
b. Andersson sjunger operanumret ”Ökensången”. 
c. Intervjun fortsätter. Öhman deltar också i samtalet. 
d. Andersson sjunger sjömansvisan ”Kalle Lans”. 
e. Intervjun fortsätter. 
 
2. Ofullständigt 
a. En ny gäst, danska Dorte, presenteras. Inslaget bryts efter ett par sekunder. 
 
 
Plot segmentation: Värmlandshörnan, 1962-12-19, (exemplar: XA_TF11-0335) 
 
1. Programöppning 
a. Widell påannonserar. 
b. Orkestern spelar ”Zero-zero”. Hyland gör entré. 
c. Hyland och Widell inleder. 
d. Hyland intervjuar studiopubliken. 
e. En pojke i tomtedräkt får kliva fram till prathörnan från studiopubliken. Kort intervju. 
f. Gubben-i-lådan gör en kort sketch. 
 
2. Orkesterledaren Simon Brehm 
a. Hyland intervjuar Brehm. 
b. Brehm spelar ett jazzigt, till synes improviserat nummer på sin ståbas. 
 
3. Schlagersångerskan Bibi Johns 
a. Hon sjunger schlagern ”Bröllopet”. 
b. Intervju med Johns. 
c. Hon sjunger bossanovan ”Desafinado”. 
 
4. Mellanspel 
a. Kort mellansnack. Hyland pratar om julklappar. 
b. Gubben-i-lådan. Tandläkarskämt. 
 
5. Tyra Freding, föreståndarinna på Selma Lagerlöfs Mårbacka 
a. Hyland presenterar. Hon gör entré. Intervju. 
b. Freding läser en dikt av Gustaf Fröding. 
 
6. Sångaren Gunde Johansson 
a. Hyland presenterar Johansson, som gör entré. Intervju. Freding kvar i prathörnans soffa. 
b. Johansson sjunger ”Torparevisa”. Allsång. 
c. Intervjun fortsätter. 
d. Johansson sjunger visan ”Jul i stöga”. 
e. Intervjun fortsätter. 
f. Johansson sjunger och spelar visan ”Sommarhambo”. 
 
7. Statsminister Tage Erlander 
a. Hyland presenterar honom. Han gör entré. Kort skämt från gubben-i-lådan. Intervju. Freding, 
Widell och Johansson i prathörnans soffa. 
b. Erlander berättar vitsen om den skjutglade prästen. 
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c. Intervjun fortsätter. 
d. Erlander läser Fredrik Dahlgrens dikt ”Koa på landsvägen”. 
e. Erlander läser Fredrik Dahlgrens dikt ”Nu är jag gammel och grå”. 
 
8. Schlagersångaren Jan Høiland 
a. Høiland sjunger schlagern ”Skall hon trogen mot mig vara”.  
 
9. Fortsättning Erlander 
a. Intervjun fortsätter. Freding och Johansson deltar i samtalet. 
 
10. Nyckelordsleken 
a. Hyland presenterar de tävlande: Sixten Arenberg, Olle ”Cello” Carle, Karin Falck och Kerstin 
Ekman. De tävlande gör entré. Kort gruppintervju. 
b. Sällskapet leker Nyckelordsleken. Hyland är lekledare. Widell visar ordskyltar. 
 
11. Schlagersångaren Jan Høiland återkommer 
a. Kort intervju med Høiland. 
b. Han sjunger schlagern ”Natt i Moskva”. 
 
12. Nyckelordsleken fortsätter 
a. Leken övergår i charadlek. Hyland ger instruktioner. De tävlande leker. Widell visar ordskyltar. 
b. Gubben-i-lådan. Drar ett kort skämt. 
c. De tävlande beskriver ordspråk. Hyland gissar. 
 
13. Avslutning 
a. Hyland och Widell pratar jul och ger varandra julklappar. 
b. Orkestern spelar ”Zero-zero”. 
 
  
 
Plot segmentation: Synkopen-fragmentet, 1962-12-26, (exemplar: XA_TF11-0381) 
 
1. Kvartetten Synkopen  
a. Hyland presenterar kvartetten Synkopen, som gör entré och ställer sig vid solistmikrofonen. 
b. Kvartetten sjunger parodiska versioner av ”Vi äro musikanter”. En amerikansk version och en 
operaversion. 
c. Hyland intervjuar Leo Lando, sångare i Synkopen. 
  
2. Bröllopspar gör entré 
a. Ej namngivet bröllopspar gör entré till ”Bröllopsmarschen”. Oklart vilka det är. Inslaget bryts av 
flimmer.  
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Plot segmentation: Frikyrkohörnan1963-01-02, (exemplar: ZS_T03-0228-0229) 
 
1. Programöppning 
a. Widell öppnar programmet. Orkestern spelar ”Zero-zero”. 
 
2. Predikanten Anna-Lisa ”Lapp-Lisa” Öst från Frälsningsarmén 
a. Hyland presenterar och intervjuar ”Lapp-Lisa”. 
b. Hyland presenterar och intervjuar kort två andra frikyrkliga gäster som redan sitter i prathörnan: 
pastor John Hedlund och sångaren Jan Sparring. 
c. Intervjun med ”Lapp-Lisa” fortsätter. Hedlund och Sparring deltar i samtalet. 
d. Gubben-i-lådan drar ett snabbt skämt. 
 
3. Artur Eriksson, frikyrklig sångare 
a. Eriksson, i rollen som 1800-talspredikanten Oscar Anfeldt, sjunger ”Här kommer en främling ifrån 
fjärran år”, en kyrklig sång. 
b. Gubben-i-lådan drar ett snabbt skämt om Stridsropet, Frälsningsarméns tidning. 
 
4. Orkester från Frälsningsarmén 
a. Unga, kvinnliga frälsningssoldater sjunger ”Låt frälsningsfanan vaja”. 
 
5. Frälsningssoldaten och kornettisten Ove Eriksson 
a. Spelar stycket ”En lycklig dag”.  
 
6. Frikyrklige sångaren Jan Sparring 
a. Sparring sjunger den kyrkliga sången ”Var jag går i skogar, berg och dalar”. 
b. Fortsätter med ”Tack O Gud för vad som varit”. 
 
7. Artur Eriksson (igen)  
a. Kort introducerande intervju med Eriksson. 
b. Eriksson sjunger och spelar gospelsången ”Ovan där”. 
 
8. Anna-Lisa ”Lapp-Lisa” Öst (igen) 
a. Hon sjunger ”Barnatro”. 
 
9. Mellanspel och publikintervju 
a. Hyland och Widell småpratar.  
b. Gubben-i-lådan gör en sketch tillsammans med Hyland. 
c. Hyland intervjuar en syjunta i publiken. 
 
10. Den sjungande städerskan Hedvig Nilsson 
a. Hyland läser ett brev från Nilsson och presenterar henne. Hon gör entré. 
b. Hyland intervjuar. 
c. Hon sjunger en negro spiritual, ”Deep River”. 
d. Gubben-i-lådan drar ett kort skämt gästen. 
 
11. Violinisten och komikern Wandy Tworek 
a. Hyland presenterar Tworek, som gör entré. 
b. Han spelar ett fiolpotpurri med olika versioner av ”Happy Birthday”. 
c. Intervju med Tworek. 
d. Spelar ett klassiskt och parodiskt fiolpotpurri. 
e. Gubben-i-lådan spelar ”En enkel tulipan” på fiol. 
 
 



 

 

112 

12. Nyckelordsleken 
a. Hyland presenterar de tävlande Kerstin Ekman, Karin Falck, Astrid Lindgren och Gunnar Eriksson. 
De gör entré. Gruppintervju. 
b. Lindgren läser dikten ”Drömmen” av Gunnar Wersén. 
c. Hyland pratar med framför allt Eriksson inför hans sångnummer. 
d. Eriksson sjunger ”Visan om lilla Lisa”.  
e. De tävlande leker Nyckelordsleken. Hyland är lekledare. Widell visar ordskyltar. 
f. Ekman och Falck, som har vunnit leken, får fortsätta att tävla om pengar i en ny ordgissningslek. 
Hyland leder leken. Widell visar nya ordskyltar. 
 
13. Fyndet och operasångerskan Margareta Einarsson 
a. Hon sjunger operanumret ”Seligkeit”. 
b. Intervju med Hyland vid solistmikrofonen. 
c. Hon sjunger operanumret ”Älskliga blommor små”. 
 
14. Artisterna Lena och Jan Malmsjö 
a. Lena Malmsjö gör entré som okänd gäst. Hyland ska gissa vem hon är och vem hon är gift med. 
Intervju. 
b. Lenas make Jan Malmsjö gör entré. Hyland intervjuar dem båda. 
c. Jan Malmsjö sjunger ”Katarina” för Katarina Widell. 
d. Intervjun med paret Malmsjö fortsätter. Widell med i prathörnan. 
e. Jan Malmsjö framför en monolog ur föreställningen ”Stoppa världen, jag vill hoppa av”.  
f. Paret Malmsjö sjunger duetten ”Två trötta mänskor”. 
 
15. Gubben-i-lådan 
a. En lite längre sketch där även Hyland och Brehm medverkar. Gubben-i-lådan klipper av Hylands 
slips. Får sedan en blomma som sprutar vatten. 
 
16. Operasångaren Nicolai Gedda 
a. Hyland presenterar Gedda, som gör entré. Intervju. 
b. Gedda sjunger en romans ur operan ”Kärleksdrycken”. 
c. Sjunger en rysk visa (”Den lilla byn”).  
 
17. Avslutning 
a. Hyland avslutar. Orkestern spelar ”Zero-zero”. 
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Plot segmentation: Jarl Kulle-fragmentet 1963-01-09, (exemplar: XA_TF11-0382)  
 
1. Skådespelaren Jarl Kulle 
a. Några ej namngivna gäster går ut. Hyland presenterar Kulle, som gör entré. Intervju. 
b. Kulle läser den norske poeten Herman Vildenbergs dikt ”Alles øjne”. 
c. Intervjun fortsätter och Kulle läser ytterligare en dikt, ”Gillet på vinden” av Dan Andersson. 
 
2. Kulle och hans tre danspartners – Gaby Stenberg, Ulla Sallert och Bibi Andersson 
a. Hyland tar på Kulle en svart mask för ögonen. Han dansar med tre välkända danspartners – Gaby 
Stenberg, Ulla Sallert och Bibi Andersson – utan att se dem. Ska fråga och känna sig till vem han 
dansar med. 
b. Kulle dansar med Stenberg. 
c. Kulle dansar med Sallert. 
d. Kulle dansar med Andersson. 
e. Hyland gruppintervjuar i prathörnan. Stenberg, Sallert, Andersson och Kulle. 
f. Stenberg sjunger jazzlåten ”What is this thing called love?”. 
g. Fortsätter sedan med ”Narrens första visa” ur Shakespeare-föreställningen Trettondagsafton. 
h. Andersson läser avsnitt ur Stig ”Slas” Claessons Supportern.  
i. Sallert sjunger sång med text av Karl Vennberg, ”Man borde inte sova”. 
 
3. Programavslutning 
a. Hyland säger några avslutande ord. 
b. Orkestern spelar ”Zero-zero”. 
 
 
 
Plot segmentation: Thea Nilsson-fragmentet, 1963-01-16, (exemplar: XA_TF11-0383)  
 
1. Fragment av sångaren Gösta ”Snoddas” Nordgrens besök 
a. Widell överräcker gåva till Nordgren, som sedan försvinner ut i kulisserna. 
 
2. Docenten P. O. Åstrand 
a. Åstrand gör entré. Intervju. 
b. Åstrand sjunger en Elvis-parodi med vetenskapliga förklaringar. 
c. Intervjun/föreläsningen fortsätter. 
d. Åstrand sjunger och visslar ”Fjäril vingad syns på Haga”. 
e. Intervjun/föreläsningen fortsätter. 
f. Åstrand sjunger ”Fjäril vingad syns på Haga” samtidigt som han visslar ”Vila vid denna källa”. 
g. Intervjun/föreläsningen fortsätter. 
h. Åstrand sjunger, visslar och spelar tre visor samtidigt: ”Dansen går upp på Svinnsta skär”, ”Se 
farfar dansar gammalvals” och ”En sjöman älskar havets våg”. 
i. Hyland tackar och avslutar. Bilden bryts. 
 
3. Strindbergs gamla hushållerska Thea Nilsson 
a. Thea Nilsson gör entré. Visar August Strindbergs gamla lampa. Intervju. 
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Plot segmentation: Final-Hörnan,1963-01-19, (exemplar: ZS_T02-0844-0845) 
 
1. Programöppning 
a. Orkestern spelar ”Zero-zero”. Hyland och värdinnan Widell gör entré tillsammans. 
b. Hyland presenterar och intervjuar skridskoåkaren Ivar Nilsson, som just spelat dragspel i Hörnan-
orkestern. 
c. Nilsson spelar ”Fjällbruden” på dragspel. 
d. Intervju vid solistmikrofonen med de två skridskoåkarna Ivar Nilsson och Johnny Nilsson. 
e. Hyland och Widell småpratar vid värdbordet.   
f. Hyland intervjuar studiopubliken. 
g. Hyland visar studions trollsamling. 
h. Hyland bjuder en kvinna ur studiopubliken på spettekaka. Sedan intervjuar han henne vid 
värdbordet. 
 
2. Kasperteater med Hyland, Widell och Starck 
a. Hyland, Widell och studiomannen Åke Starck sätter upp en kasperteater vid värdbordet. 
b. De spelar ett enkelt kärleksdrama med dockorna. 
 
3. Flickgruppen Buketten 
a. Hyland presenterar gruppen, som gör entré. Intervju. 
b. Gruppen sjunger folkvisan ”En dejlig rosa”. 
c. Gruppen sjunger ”Lilla gubben”. 
 
4. Skådespelaren Adolf Jahr och jazzsångerskan Alice Babs 
a. Jahr (försedd med lösmustasch och klädd i stor päls) gör entré. Hyland ska gissa vem det är. 
Intervju.  
b. Jahr sjunger kabaretvisan ”Jag måste hem i natt”. 
c. Hyland introducerar Babs, som gör entré. Sjunger ”Swing it, magistern”. 
d. Intervju med Babs och Jahr. 
e. Babs sjunger jazzfuga. Orkestern och klarinettisten Ove Lind ackompanjerar. 
f. Intervju med Babs och Jahr. 
g. Babs sjunger (och joddlar) ”St. Louis Blues”.  
 
5. Studiomannen Åke Starcks sångnummer 
a. Hyland presenterar Starck, som kommer in i bild. 
b. Starck sjunger ”Den väldiges vals”. 

6. Två mystiska män (krönikören Olle ”Cello” Carle och Lars Mansén) 
a. Två utklädda män (rock, handskar, hög hatt och lösskägg) ska gissa varandras identiteter.  
b. Kort intervju med Hyland. 
 
7. Sångerskan Lill Lindfors 
a. Hyland presenterar Lindfors, som gör entré. Intervju. 
b. Lindfors sjunger barnvisan ”Masken Max”. 
c. Intervjun fortsätter. 
d. Lindfors sjunger visan ”Abraham och Jonathan”. 
 
8. Skådespelarna Toralv Maurstad och Eva Henning 
a. Hyland presenterar de två skådespelarna, som gör entré. Intervju. 
b. Gubben-i-lådan drar kort skämt om norsk björn. 
c. Intervjun fortsätter. 
d. Maurstad och Henning framför en dialog ur Peer Gynt. 
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9. Operettsångaren Karl-Erik Tambert 
a. Hyland presenterar Tambert, som gör entré. Intervju. 
b. Tambert sjunger operettmelodin ”Två mörka ögon” ur Cirkusprinsessan. 
 
10. Skådespelarna Maj-Britt Nilsson och Sven Lindberg 
a. Hyland presenterar de två skådespelarna, som gör entré. Gruppintervju, som även inkluderar 
Maurstad och Henning. 
b. Nilsson och Lindberg sjunger visan ”Mary, Mary”. 
 
11. Schlagersångaren Ray Adams (Ragnar Asbjørnsen) 
a. Hyland presenterar, Adams gör entré. Intervju. 
b. Adams sjunger den finska visan ”Tusen sjöars land”. 
 
12. Nyckelordsleken 
a. Hyland presenterar två av de tävlande, Karin och Inger Juel, som gör entré. Intervju. 
b. De sjunger mexikansk folkvisa. 
c. Intervjun fortsätter. 
d. Hyland presenterar Kjell Stensson och Hasse Alfredsson, som gör entré. Intervju. 
e. Sällskapet leker Nyckelordsleken. Hyland leder leken. Widell visar ordskyltar.  
f. Gubben-i-lådan drar kort skämt om maskinskriverska. 
g. Nyckelordsleken fortsätter. De tävlande belönas med priser. 
 
13. Den svenskamerikanske sångaren Kaj Söderman och underhållaren Povel Ramel 
a. Söderman gör entré. Intervju. 
b. Ramel gör plötslig entré. Sjunger den jazziga sången ”Tolv på natten”. 
c. Söderman sjunger ett potpurri av svenska och amerikanska visor. 
 
14. Gubben-i-lådan/Carl Gustav Lindstedt 
a. Gubben tar ett foto av Hyland. 
b. Lindstedt kliver ur rollen som gubben-i-lådan och blir en gäst prathörnan. Intervju. 
c. Lindstedt gör ett sketchnummer med telefon. 
 
15. Avslutning 
a. Hyland kallar fram nästan all studiopersonal. Orkestern, kameramännen, sminkösen Tina, 
producenten Schulman och andra bakom produktion samlas kring prathörnan. Pressfotografer tar en 
gruppbild. 
b. Hyland avslutar. Widell får en atlas som en avslutningsgåva. 
c. Orkestern spelar ”Zero-zero”. 
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Tack för hjälpen! 

Många har hjälpt mig under arbetets gång. Till att börja med – tack till mina tålmodiga 

handledare Marie Cronqvist (denna uppsats) och Ulrika Holgersson (kandidatuppsatsen). Era 

synpunkter och insikter har varit värdefulla! Tack också till arkivarierna Börje Sjöman och 

Helena Lindahl, som generöst och kunnigt visade vägen till de fantastiska samlingarna på 

Radiohusets dokumentarkiv i Stockholm. Vänliga Gittan Östlund på Sveriges Television ska 

också tackas för att hon släppte in mig till arkivet där. Tack även till lärarna på Historiska 

institutionen i Lund i allmänhet och Yvonne Maria Werner, Eva Heléne Ulvros och Henrik 

Rosengren i synnerhet. Era kurser har gett mig insikter som har kommit till nytta i 

uppsatsarbetet! Yvonne Maria Werner ska också ha ett särskilt tack för att hon i ett tidigt 

skede såg till att dörrarna till Radiohusets dokumentarkiv öppnades för mig. Materialet där 

har bidragit till att kunskapen om televisionens historia har vuxit. 

   Tack också till mina vänner Lina, Henrik, Hans, Reidun och Doris, som på ett mer 

personligt plan har stöttat mig under den stundtals krävande arbetsprocessen. Och mest av 

allt, tack till världens finaste Sara. Du vet. 

 


