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Jag har tagit upp ämnet TV förr i mina betraktelser och nu är det dags igen. 

Häromdagen kom jag hem efter en ganska lång dag av både arbete och politiska 

uppdrag, åt kvällsmat och tog en titt i TV-tablån för den aktuella vardagskvällen. Än en 

gång kunde jag konstatera att jag har ändrat mitt tittande avsevärt.  

Fem olika saker följer jag på TV just nu. Nyheter och morgon-TV räknar jag till en kategori, 

men även här har jag dragit ner sedan dumburken flyttades ut ur sovrummet. Dessa program 

ger mig en hel del information kring aktuella händelser i världen och det vill jag inte vara 

utan, även om lokaltidningen är ett bra komplement. 

 

Morden i Midsomer är inne på sin sista säsong med rätt skådespelare och den följs självfallet 

på söndagkvällarna. Även om storyn ärligt talat börjar bli lite väl skruvad här och där finns 

det en grundläggande, härlig charm kring dessa brittiska deckarserier. Jag föredrar helt klart 

det framför de amerikanska efterapningarna. 

 

Solsidan har precis återstartat med en ny säsong, härligt nog. Serien är något av det allra bästa 

som producerats inom svensk TV på mycket lång tid och för dig som har missat den första 

säsongen kan DVD-boxen rekommenderas varmt. Avsnitten är dessutom ganska korta, knappt 

halvtimmeslånga, och lätta att ta till sig lite då och då. 

 

På spåret är den fjärde saken jag följer snudd på slaviskt på fredagkvällarna. Självklart är det 

inte samma sak utan Ingvar Oldsberg och Björn Hellberg, men firma Luuk och Lindström har 

börjat hitta sin egen knorr på ett klassiskt koncept. Deras ordvitsar och ledtrådar håller ännu 

inte Oldsberg-klass, men de är underhållande och personligheterna som tävlar är också 

intressanta. 

 

Den femte kategorin TV-program jag följer är idrott i olika former, som vintersporten i SVT 

eller just nu handbolls-VM i TV4. Även om jag som vanligt blir lagom less på reklamavbrott 

och bristfälliga kommentatorer här och där, har idrotten fortfarande en stark dragningskraft. 

 

I övrigt är det inte mycket att titta på. Det som lockade mig mest på bästa sändningstid den 

vardagskväll som jag inledde betraktelsen med, det var ett Simpsons-avsnitt som repriseras 

för femhundrade gången på TV6. Det säger ganska mycket om det övriga utbudet. 

 

Bottenpriset tas ändå av en tänkt, kommande dokusåpa i SVT vid namn ”Huset fullt av 

hundar” som på bekostnad av både djurs lidande och utsättande av barn för stora risker kallar 

sig underhållning. Det är bedrövligt att sådant ska få förekomma över huvud taget, och därtill 

finansierat av public service. Tänk om, tänk rätt. Det finns mycket bättre saker att visa på TV. 


