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Bertil Karlefors, TV4-journalist gästade SWEA
Intresset var stort för att höra TV4-journalisten Bertil Karlefors tala om sitt arbete som allmänreporter ute
i världen. Det blev ännu en intressant och välbesökt SWEAkväll. Ca 44 Sweor fick plats, men tyvärr fick
vi tacka nej till några.
Bertil Karlefors har som utrikeskorrespondent ?flackat runt i världen?, som han själv uttryckte det.
Första arbetet utomlands var 1979 i Jerusalem. Vi fick se flera av de reportage han gjort från platser runt
om på vårt jordklot under åren, bl a från förödelsen efter orkanen Katrina i New Orleans, Kairo, valet i
USA 2004 (Bush-Kerry) och en intervju med svenskfödda Ann-Margret. De gav fascinerande inblickar i
en allmänreporters vardag. Ibland kunde han sova på Hilton hotell, trots pågående krig, ibland måste han
ha livvakter - från flera organisationer - för att våga ge sig ut i en krigszon. Så var fallet i Tjetjenien. Där
han var ensam, en obehaglig upplevelse, och p.g.a. det kaos som rådde fick han ha med sig eget
spritkök, för att laga mat.
Då var det roligare att intervjua svenskfödda Ann-Margret. Det intervjun blev lyckad och rolig, medan
han bara kunde använda 30 sekunder av en halvtimmeslång intervju med komikern Bill Cosby, som inte
var pigg på att svara på journalistens frågor, utan pratad om annat.
Bertil vill helst sätta in ett politiskt problem i en miljö. Att fånga människor i deras vardagsmiljö, helst
en ovanlig sådan, är ofta mer intressant än att intervjua en fackföreningsledare eller beslutsfattare. Det
var målsättningen när han gjorde 16-18 jobb runt om i Sverige inför valet 2010. Då hittade han t ex f d
schlagersångerska Eleonor Bodel, som arbetade med nöjda glada pensionärer, vilka brydde sig mer om
att ha kul i den 230 personer stora kören, än att klaga på att politikerna inte satsade tillräckligt på
pensionerna. För att se hur det gamla folkhemssverige ändrats, gjorde han ett inslag med damer som
köpte sexleksaker på ett homesale party. Att ibland hitta vanliga medborgare i intressanta miljöer är som
sagt roligare än kommunalgubbar och att Bertil Karlefors inte har tråkigt på jobbet fick vi många bevis på.
Föredraget avslutades med en frågestund, innan vi alla åt en härlig fisktallrik med lax, räkor, sill och
potatis i Borgerskapets vackra lokal.
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Josephine Carlsson, ordförane SWEA Stockholm,
tackar Bertil för hans intressanta och
spännande föredrag.
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