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■ RADIOKRÖNIKAN

P1:s sommarserier är ofta
fantastiskt välproducerade
På sommaren förväntas man bryta sina in-

några reportage från den bistra verkligheten. Eller, förresten, den var inte bara bister. Alla vill så
väl och ändå blir det fel. Det är svårt att leva tillsammans. Sveland och Langhorst försöker förstå
varför genom att se förbi individerna och greppa
de större perspektiven.

vanda rutiner. Ibland är det härligt, ibland känns
det som ett tvång. Som till exempel att man måste
sitta utomhus och grilla fast det är snålblåst och
regnet hänger i luften eller att man måste lyssna på ”Sommar” fast det är tråkigt så klockorna
stannar. Missförstå mig inte, jag gillar ”Sommar”.
En av poängerna med det är just bredden och variationen. En person som jag tycker är urtrist kan
ge någon annan insikter för livet. Men det är något med förväntningarna. Jag vill också få insikter och bli berörd – och det är sällan det händer.
En till tre gånger per sommar, kanske, och ändå
lyssnar jag troget. Det är som att sitta vid grillen
och huttra och spana på den becksvarta himlen.
Man vet aldrig, det kan spricka upp.

Serien ”Brott” gör tvärt om. De försöker ge

Då är det roligare med P1:s extrainsatta Som-
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Maria Sveland och Johanna Langhorst gör ”Heliga familjen” P1.

marserier. De tyngs inte av några traditioner.
Dessutom är de ofta fantastiskt välproducerade
och intressanta. Frilansjournalister och produktionsbolag verkar plötsligt ha fått fria händer att
göra vad de verkligen brinner för. En serie om familjen, en om kriminalitet, en om klass och en om
tecken i tiden, för att ta några exempel. Dessutom
eftermiddagarna med rapporter från Ekots utrikeskorrar, Kristina Lugn och lovteater. P1:s sommarstass har hög kvalitet i år.
”Heliga familjen” kan nog ge bränsle till en del
gräl i radhusen, lagom till semestern. Maria Sveland och Johanna Langhorst, med flera, dissekerar ”familjebegreppets lyckohyckel och nattsvarta historia”. I seriens första del gav de först en historisk genomgång, som totalt punkterade myten
om kärnfamiljen som något naturgivet, och sedan

en bild av samhället genom individen. De närgranskar ett antal rättsfall och ger en levande bild
av något som vi annars bara läser om i tidningens
notiser. I seriens andra del får vi möta Gunnar
Köpman, en så kallad livsstilskriminell. Fast själv
kallar han sig för en ”skötsam kriminell”. Hans
berättelse gav inga enkla svar men den fick oss
att komma nära en människa och ett, för honom,
helt vanligt liv.
Slutligen: Kristina Lugn. Jag hade mina dubier
om hennes serie, ”Allvarligt talat”. Just för att jag
älskar hennes dikter var jag rädd att SR skulle
exploatera henne som mystant med hjärtespalt.
Så fel jag hade. Lugns ömsinta, kloka och skarpa svar på läsarnas brev är något av det bästa jag
har hört på radio. Det var för bra för att låta sig
recenseras, det måste lyssnas på. Programmen
sänds i repris i början av augusti, om man inte vill
lyssna på webben eller podda dem. Rekommenderas som bot mot det mesta:
ångest, ensamhet, självgodhet
och kärlekssorg.

För övrigt: återkommer jag
i augusti med en summering
av ”Sommars” höjdpunkter.

Oline Stig
nojen@sydsvenskan.se

0411 SKURUP
Carméns Optik
Leg optiker
Christer Carmén
Järnvägsgatan 15 Tel 400 58

040 MALMÖ
Malmborg Optik AB

040 HÖLLVIKEN

Leg optiker Leif Lundgren
och Solveig Andersson
Glasögon - Kontaktlinser
Arbetsglasögon
- Linsboxen - Linser i brevlådan
varje månad
S Förstadsgatan 65 B Tel 611 02 32
www.malmborgoptik.se

HÖLLVIKEN, Falsterbov 36
Tel 040 45 63 54
LUND V Mårtensgatan 1
Tel 046 12 87 55

Skjöld/Skjöld & Grönvall
Tre Leg Optiker
Specialistmottagning
Rådgivning för alla typer av synproblem. Behandling av närsynthet
med ortho-k linser
Glasögon - Kontaktlinser Arbetsglasögon
Stormgatan 4
Tel 795 50
www.ssgoptiker.se

040 LIMHAMN
Manne Ellman Optik AB
Leg optiker Manne Ellman
och Anders Ellman
Vasagatan 14
Tel 15 31 15

042 HYLLINGE/ HELSINGBORG
OPTIKMAGASINET
Glasögon - Kontaktlinser
Familia Köpcentrum, Hyllinge
Tel 042 234 191
www.optikmagasinet.se

Glas & Båge AB

0430 MELLBYSTRAND
OPTIKMAGASINET
Glasögon - Kontaktlinser
Maxi Köpcentrum
Tel 0430 279 40
www.optikmagasinet.se

040 SVEDALA
Svedala Ur - Optik
- Guld AB
Leg optiker med
kontaktlinsbehörighet
Peter Jönsson
Leg optiker Sandra From
Storgatan 18
Tel 40 04 05

0410 TRELLEBORG
Forsbergs Optik AB
Leg optiker
Leif Mårtensson,
Bo Andersson
Lisbeth Mårtensson,
Malin Nilsson och
Alexandra Wikström
Algatan 2
Tel 71 14 85
www.forsbergsoptik.se

046 STAFFANSTORP
Optikhörnan AB
Leg optiker
Bengt J Englund
Kontaktlinsbehörighet
Storgatan 4 Tel 25 26 96
www.optikhornan.se

0413 HÖÖR
Larsson Optik
Leg optiker Bo Larsson
Glasögon - Kontaktlinser
Arbetsmedicin - Linsboxen
Storgatan 35 B Tel 208 79

042 HELSINGBORG
ÖGONLÄKARE på VÄLA

intrång

Ring och beställ tid!
OPTIKERN på VÄLA
Mittemot Apoteket
Tel 20 26 30

046 LUND
Optiker Branning
Leg optiker
Helena Branning
Malin Anderson
Henrik Simonsson
Lasse Seger
Lilla Fiskaregatan 6 Tel 13 32 30
www.branning.se

ÖGONVISION AB
Leg optiker Per Johansson och
Sandra S Andersson
Ögonläkare - Kontaktlinser
Clemenstorget 4 Tel 14 10 00
www.ogonvision.se

Nästa införande 4 augusti. Boka din annons hos Sydsvenskan Innovator, Anita Carlström.
Tel 046 23 04 41 – 296 000 läsare väntar! Webb: sydsvenskaninnovator.se
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