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Välklädd filmfotograf på Helenedals gård 

Filmfotografen Bo Tak, uppvuxen i Mölndal och verksam här under sina första år som 

fotograf, blev känd inte bara för sina bilder utan även för sitt stora lugn. Han uppträder på alla 

sätt som en engelsk gentleman. Detta innebär, att han även är välklädd. 

Portugisisk lantgreve 

I början av sin karriär var han alltid ”elegant 

klädd i kostym, kamelhårsulster och 

lackskor”. Lägger man därtill, att somliga 

tycker, att han ser utländsk ut, kan jag förstå, 

att man har trott honom vara både spanjor 

och ”portugisisk lantgreve”. Jag är inte säker 

på att man har just lantgrevar i Portugal, och 

för säkerhets skull skall vi kanske i stället 

skriva portugisisk adelsman. Tak lade alltså 

vikt vid sin klädsel, men utvecklingen har 

gått åt motsatt håll. Journalister och 

fotografer har på senare år föredragit ”jeans 

och joggingskor”. Sedan kom fotovästen. 

Tak fortsatte dock att vara välklädd, även 

om också han med åren klädde sig ledigare. Skillnaden är stor mellan hans klädsel på tidiga 

bilder och klädseln på senare kort. 

Kostym viktig 

I sin memoarbok ”När jag nobbade Josephine Baker” (Sthlm 2017, 120 rikt illustrerade sidor) 

har han tagit med en mycket belysande historia, som visar vikten av att trots allt vara 

välklädd. Klädseln ledde honom till ett uppdrag i Mölndal, närmare bestämt på Helenedals 

gård. Året var 1983, och drottning Elizabeth befann sig i Göteborg. Tak berättar: 

”En dag får mitt team ett litet annorlunda uppdrag. Drottning Elizabeth och prins Philip skall 

gästa Göteborg. Vi, det vill säga elektriker Bo Hansson, ljudtekniker Jan Rydén och jag själv 

ska filma paret, när de besöker Hasselblads kamerafabrik. Vi frågar bildproducenten på 

Västnytt, Ingela Eek, om det är någon speciell klädsel som gäller för det fashionabla mötet. 

”Nej”, svarar hon, ”men klä er gärna lite propert, det skadar ju inte”. 

Nu får jag en idé. ”Kom grabbar så går vi till kostymförrådet”! Där får vi fatt i Evy 

Abramsson och förklarar situationen. ”Klart ni ska vara stiliga vid ett sådant tillfälle”, tycker 

hon och tar fram en tjusig mörkblå kostym, som hon vill att jag ska prova. Den sitter som en 

smäck. ”Vem har haft den här kostymen”? frågar jag. ”Han som spelade huvudrollen i 

”Skeppsredarna”, blir svaret. Med kompletterande vit skjorta, matchande slips och svarta 

lackskor är Tak nöjd. Även Janne verkar nöjd med vad Evy får ihop åt honom. Däremot är det 

Prins Philip filmades av Bo Tak, när han fick en häst på 

Helenedals gård. (Tidningarna skrev, att drottning 

Elizabeth fick hästen, men tydligen var den avsedd för 

hennes make.) 
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värre för Bosse Hansson. Inga kläder passar. ”Gör inget”, säger Bosse, ” jag fixar det 

hemma”. 

Nästa dag anländer vi i ”vackra gångkläder” (ett uttryck som Erik Bergsten gärna använde) 

till Hasselblads. Där tas vi emot av Elisabeth Tarras-Wahlberg, hovets dåvarande presschef. 

Hon tittar gillande på oss. När jag säger att vi kommer från Västnytt blir vi tilldelade en bra 

plats bakom de röda avspärrningarna, framför ett brokigt gäng journalister och fotografer. 

Efter en stund kommer det engelska kungaparet och vi får vår sekvens med dem och 

Hasselblads ledning. När vi packar ihop utrustningen kommer Elisabeth Tarras-Wahlberg 

fram och ger oss komplimanger för vår klädsel. ”Och”, säger hon ”jag vill gärna tipsa er om 

att prins Philip, om någon timme, ska motta en gåva på ett stuteri utanför Mölndal. Jag 

misstänker att det är en häst han ska få”, ”det 

verkar rimligt, eftersom det är ett stuteri”, 

tycker jag. Följaktligen ringer jag redaktionen 

och frågar om de är intresserade av detta 

scoop. Om de är! ”Skynda er, så ni inte 

missar det hela”! Nu öser regnet ner. På 

planen framför hästgården är det rena 

lervällingen. 

Efter slutfört uppdrag, när jag kliver ur bilen 

funderar jag på vad Evy ska säga när jag 

presenterar ett par genomleriga lackskor för 

henne. ”Hur är det egentligen på 

Hasselblads? Varför dessa dyngvåta kläder”? 

kommer hon säkert att fråga oss. 

Vad lärde vi oss av denna blöta upplevelse? 

Jo, att alltid ha stövlar liggande i teambilen. 

Och, om någon undrar, det var faktiskt en 

häst som prins Philip fick i gåva. 

Några år senare är jag med Herman Lindqvist och Ralph Everts i Stockholm för ett reportage 

inför kronprinsessan Victorias 18-årsdag. Då träffar jag Elisabeth Tarras-Wahlberg igen. Hon 

trycker min hand och säger: ”Dig känner jag igen, du ingick i teamet som var så fint klädda 

vid drottning Elizabeths besök i Göteborg”. 

Avancerad signalering 

Allt detta kan tyckas vara mycket ytligt, men om man ser litet djupare, är fotografernas 

klädsel ett slags genomtänkt signalering till kungligheterna och hovet. Om man gör besväret 

att klä upp sig, visar man, att man anser kungligheternas besök vara en viktig händelse, och – 

ännu viktigare – att man är angelägen om att anpassa sig efter de regler och önskningar som 

finns. Hovets presschef, Elisabeth Tarras-Wahlberg, uppfattade signalerna och tog dem för 

vad de var: ett slags lojalitetsförklaring och en artighet. Sådant var hon inte bortskämd med 

från tv, radio och dagspress. Hon blev mycket nöjd med gossarna från Göteborgs-tv och 

belönade dem som synes med vänligheter, bra platser och tips om besöket på Helenedal. Av 

själva skildringen framgår, att Tak och hans arbetskamrater visste vad de gjorde, när de 

satsade på ”vackra gångkläder”. 

Bo Tak filmar denna gång inte prins Philip, men han är 

ändå oklanderligt välklädd och koncentrerad. Vid detta 

filmningsuppdrag ses förutom Tak även Bengt 

Röhlander samt Bo och Karl Axel Sjöblom. 

 



Tak på läktartaket 

Bo Tak hade vuxit upp på Solängen (Österängsgatan 45) i Mölndal och arbetade som fotograf 

åt Mölndals-Posten och andra uppdragsgivare i Mölndal. Mellan åren 1958 och 2002 arbetade 

han dock som filmfotograf för SVT, och det är påfallande att filmuppdragen i Mölndal var få. 

Undantagen var ”stora travhändelser” på Åbyfältet. Tak och hans arbetskamrat filmade från 

läktarens tak, vilket ofrånkomligen ledde till ett visst vitsande. Med undantag för travloppen 

hade filmfotograferna inte mycket att göra ute i Mölndal på den tiden. I Kållered bodde dock 

Taks högste chef, nämligen Nils Dahlbeck, som kan vara värd en egen artikel. Tak har skrivit 

en mycket lättläst och läsvärd minnesbok. Den är utgiven på författarens förlag och kan alltså 

beställas genom Tak själv (taklundska@yahoo.se). 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. 
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