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Nils Dahlbeck i minnets ljus 

 

Nils Dahlbeck i Kållered hör inte till de kändisar, som glöms bort vid sin död. Han gjorde 

många viktiga insatser på många olika områden. Dessutom hade han otaliga vänner, bekanta 

och medarbetare. Väldigt många minns honom. 

Omtyckt chef 

En av dem är filmfotografen Bo Tak. Han hade nämligen Dahlbeck som chef. Dahlbeck var 

nämligen under många år radio- och tv-chef i västra distriktet. Han var bosatt på Tulebo i 

Kållered. I sina memoarer ” När jag nobbade Josephine Baker” (2017, 120 rikt illustrerade 

sidor) 

berättar 

Bo Tak om 

sin gamle 

chef: 

”Nils 

Dahlbeck blev känd för svenska folket, dels genom radions naturprogram tillsammans med 

Nisse Lindman och senare genom barnprogrammet ”Kapten Bäckdahl” med skafferitrollen 

Humle och Dumle. Dahlbeck var också, under många år, chef för både radio och tv i västra 

distriktet. Det finns, som jag tycker, några kul historier där Nils är inblandad, som den här, när 

han tillsammans med en ljudtekniker är på tjänsteresa i Skåne. Det har hunnit bli midnatt då 

de är på hemväg. Mitt på skånska landsbygden får de motorstopp. Nils ser att det lyser i en 

Nils Dahlbeck som kapten Bäckdahl. Foto: Bo Tak. 
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bondgård längre fram. Det fanns ju inga mobiltelefoner i slutet av 50-talet, så det var ju bara 

att försöka få låna en telefon. Han kommer fram till bondgården och knackar på. En sur äldre 

man öppnar och Dahlbeck säger: ”God afton, jag heter Nils Dahlbeck och är från 

Radiotjänst”. ”Jag ska inte ha någon radio”, svarar mannen och smäller igen dörren framför 

honom. 

Dahlbeck och Tulebo 

 

Bo Tak i yngre dagar. 

Dahlbeck bodde med sin fru på en gammal vacker gård i Tulebo nära Kållered, strax söder om 

Göteborg. Boningshuset bestod av flera vackra och smakfullt inredda rum smyckade med 

antikviteter. Samtliga rum hade dessutom mycket originella spisar. Några var etagespisar i 

gjutjärn med utsirade ornament. Det rymliga kökets väggar var behängda med välputsade 

kopparkärl och genom köksfönstren kunde man se dvärghönsen gå och sprätta på 

gårdsplanen. Hund och häst bidrog även till att göra idyllen fullkomlig. För att inte tala om 

det stora trädgårdslandet, som imponerade med alla sorters växter. 

Beundrat hem 

Vid ett tillfälle var Nils värd vid nordiska radiochefernas konferens i Göteborg. En kväll då de 

avslutat dagens möte med middag, föreslog Nils att de skulle ta kaffet och konjaken på 

Tulebo. Nils ringde hem till frun och bad henne tända i samtliga spisar samt pryda upp med 

levande ljus. Väl hemkomna gick radiocheferna beundrande genom huset och upplevde 

myset. Plötsligt hördes den finske chefen, på bruten finlandssvenska, muttra för sig själv: 

”Man måst nog va ganska rik för att bo så här fattigt”. 



Ett boende i tiden 

Makarna Dahlbecks boende på Tulebo låg helt rätt i tiden. Man skulle bo folkligt och enkelt 

på den tiden. Torp och arbetarbostäder blev därför eftertraktade och följaktligen dyra. 

Antagligen anspelar finländaren på detta. I makarna Dahlbecks fall fanns dock inte någon 

strävan att göra sig till och följa tidens ström. De hade helt enkelt tagit över hennes 

föräldrahem ute i Tulebo by. Eftersom båda var intresserade av trädgårdsodling och husdjur, 

passade detta boende dem bra. Att de med sitt boende hamnade rätt i tiden var alltså en 

tillfällighet utan beräkning. Memoarernas titel är som sagt: Bo Tak, När jag nobbade 

Josephine Baker (Sthlm 2017, 120 rikt illustrerade sidor). Den är utgiven på författarens 

förlag och kan alltså beställas genom Tak själv (taklundska@yahoo.se). 
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