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Bo Tak – filmfotograf bland stjärnorna 

 

Mölndals-Postens fotograf skulle gå långt och bli en känd man. Då hette han Bo Andersson, 

men han blev känd över hela Sverige som Bo Tak, filmfotograf vid Sveriges Radio – TV. 

Efter årtionden tillsammans med TV-kändisar och filmdivor har Bo Tak mycket att berätta. 

Det här kommer aldrig att gå! 

Han hade kunnat tjäna en halv förmögenhet, 

om han hade gått till veckopressen med sina 

berättelser, (och om han hade berättat allt). 

Det, som han har valt att berätta, är mycket 

nog och nog så underhållande. Bokens titel är: 

Bo Tak, När jag nobbade Josephine Baker 

(Sthlm 2017, 120 rikt illustrerade sidor). Tak 

lär ha valt mellan denna titel och en annan, 

nämligen ”Det här kommer aldrig att gå!” Så 

lär en medarbetare på Göteborgs-TV ha sagt 

gång på gång, när TV-teamet fick ett eller ett 

annat halvt omöjligt uppdrag. Tak och hans 

arbetskamrater tycks ha löst både det ena och 

det andra, även filmning av Josephine Baker. 

Tak nobbade Josephine 

Titeln ”När jag nobbade Josephine Baker” 

kan göra vem som helst nyfiken, och detta är 

givetvis avsikten. Jag skall därför börja med 

att avslöja hur det gick till. Tak och hans 

kamrater hade fått i uppdrag att filma den förföriska fransyskan, som ibland dansade på 

scenen, endast iförd bananer. Vid tillfällena, då Tak och hans kamrater filmade, var hon dock 

betydligt mera välklädd. Tak filmade flera kvällar och gjorde en kompletteringstagning på 

dagtid. När denna tagning var klar, hade stjärnan flera timmar över före kvällens föreställning. 

Då ville hon ge sig ut i Göteborg och shoppa. Hon fäste blicken på Bo Tak och undrade, om 

han ville visa henne runt bland varuhusen. ”Tyvärr”, svarade Tak, ”har lovat min fru att 

komma hem tidigt”. Då tog Taks arbetskamrat ”Big” Pettersson chansen. Han ringde till sin 

fru, som gav honom nådigt tillstånd och var djupt imponerad av att hennes man skulle vägleda 

världsstjärnan i Göteborgs varuhusdjungel. Några dagar senare gav Big och hans fru stor 

middag för stjärnan i sitt hem. Värre än så var det inte. Några förförelsekonster spelades inte 

ut denna gång. Tak har kärv humor, och han har alltså valt att småskoja med läsekretsen med 

hjälp av en västgötaklimax. 

Bo Taks memoarer visar på framsidan en bild av 

honom själv, en välklädd, välvårdad och lugn 

gentleman med många levnadsminnen. Foto: Anita 

Lundh. 

 

https://larsgahrnskriver.wordpress.com/?p=6972


Mölndal skymtar förbi 

Låt oss nu ta alltsammans från början. Bo Tak födde 1934 i Hamburgsund. Familjen flyttade 

dock så småningom till Mölndal och bosatte sig på Solängen, närmare bestämt på Östergatan 

45 (nu Österängsgatan). Mölndals-Posten startade 1949, och Bo Tak blev tidningens fotograf 

eller rättare sagt en av dess fotografer. Han 

hade eget mörkrum på redaktionen. Tak var 

flitig fotograf i Åbybergsparken, där under 

1950-talet de flesta av Sveriges stora artister 

framträdde. Taks flitiga verksamhet här i 

Mölndal skymtar fram enbart i förbigående. 

Han har bråttom att komma fram till 

Josephine, Tommy Berggren, Ulla Jacobsson, 

Åke Falck och de andra storheterna, som 

intresserar en bredare läsekrets. Tiden i 

Mölndal är dock redan skildrad. Tak och jag 

har haft ett visst samarbete. På så vis tillkom 

några artiklar om hans år i Mölndal och hos 

Mölndals-Posten (MP 26/7, 2/8 och 25/10 2006) och några om verksamheten i 

Åbybergsparken (MP 18/5, 8/6, 3/8, 24/8, 28/9 2011). 

Många mölndalsbor 

Tak var uppvuxen i Mölndal. Även skådespelerskan Ulla 

Jacobsson, som han fotograferade och filmade, hade växt 

upp i Mölndal. Detsamma lär ha gällt regissören och 

skådespelaren Åke Falck. Jag har hört sägas, att han kom 

från Toltorpsdalen. Kan någon berätta om Falck och 

Mölndal? Skådespelaren Tommy Berggren bodde under 

en del av sin ungdomstid i Krokslätt. Hans far lär ligga 

begravd på Fässbergs kyrkogård. Alla dessa storheter är 

med i Taks memoarer. Tak berättar även historien om 

ungdomsvännen Jan Wictorinus från Mölndal. Han blev 

kameraman i Stockholm och gjorde en smått osannolik 

karriär. I sin ungdom arbetade han som hisspojke på 

Amerikabåtarna. Han var artig mot rika amerikanskor 

och fick mycket dricks. Väl över i USA tog han ledigt 

och åkte till Hollywood och fick vara med vid några 

filminspelningar. Hemkommen till Sverige åkte han till 

tv-huset i Stockholm. Han fick tid hos programdirektören 

Nils Erik Baehrendtz. Denne undrade vad han kunde 

göra för Wictorinus. 

”Jo, jag vill gärna bli anställd som kameraman.” 

”Jaha ja, vad har du för meriter?” 

”Jag kommer just från Hollywood.” 

Josephine Baker, som nobbades av Tak men hade 

mycket lätt att finna en ersättare. 

 

Bo Tak, klädd i kamelhårsulster, 

fotograferad i yngre dagar. 

 



Wictorinus blev genast anställd. Allt detta stämmer säkerligen, men samtidigt undrar man, om 

inte historien är något påbättrad? Frågade Baehrendtz inte litet mer? 

Vetande i anekdotform 

Bo Tak inriktar sig på att berätta anekdoter. Han är en skicklig berättare och har under sitt 

långa liv kommit underfund med vad som slår. Uppläggningen gör att läsaren hela tiden 

lockas att läsa vidare. Anekdoter brukar man komma ihåg bättre än oblandade fakta (som kan 

ha en viss sövande inverkan på läsaren). Jag övertygad om att Tak även lyckas lära läsarna 

mer än vad andra författare lyckas med. Han har skrivit en mycket lättläst och läsvärd 

minnesbok. Den är utgiven på författarens förlag och kan alltså beställas genom Tak själv 

(taklundska@yahoo.se). Priset är 249 kronor (med porto). Här får läsarna återuppleva mycket 

tv-historia från den tid, då tv-program ännu var en stor upplevelse. Många minnen kommer att 

väckas hos läsarna, som här får en möjlighet att titta in som hastigast bakom kulisserna. 

Lars Gahrn 
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