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Kerstin Brunnberg, ordförande 

När lögner blir ”alternativa fakta” och public service viktigare än 
någonsin 

För ett antal år sen köpte jag en bok som var rätt rolig; ”Faktoider" av Peter Olausson. 

Det är en ganska nöjsam läsning även om det blir lite nedslående och något av en 
kalldusch att ha inbillat sig att man kunde något om något, men att en del av detta 
vetande egentligen ska sorteras in under rubriken värdelöst vetande. 

Ordet faktoid låter sig inte hittas i de ordböcker jag kollat. Så klart att det kommer av 
latinets factum av facere – som i det latinska skollexikonet har en mängd betydelser 
på temat att göra något. Oid är ett suffix och betyder något som liknar - och finns 
också i grekiskans eidos med samma betydelse. 

Nu har i alla fall Trumps handgångna skapat en synonym till faktoid genom att mynta 
begreppet alternativa fakta d v s något som liknar sanning men inte är det. Man skulle 
i och för sig kunna kalla det en sanning som är lögn, men det är klart post truth, 
faktoid och alternativa fakta kan ju i vissa öron låta nästan, nästan sant, fast det inte är 
det. 

RTPK Stockholm har i två seminarier diskuterat ämnet tillsammans med Ekots Ginna 
Lindberg, PEN:s ordförande Ola Larsmo och  f d TV4, f d SVT och f d SR-
medarbetaren Jan Scherman.  Vi var alla överens  att  public service  är viktigare än 
någonsin – precis det som var titeln  på public servicepropositionen från 2005 som 
hette just ”Viktigare än någonsin”. Man kan vidga det till att journalistik -  i public 
service eller pressen - är viktigare än någonsin och att det är också viktigare än 
någonsin att betala för den. 

Alternativa fakta, ren lögn, är billigare men blir väldigt dyrköpt i längden. RTPK 
försöker dra sitt strå till stacken för att på olika sätt förmedla fakta och inte faktoider 
genom besök, samtal och visningar. Vi tar gärna emot förslag som komplement till 
alla aktiviteter som Staffan Sillén och Mats Godée planerar när de tar över efter KOA 
och Björn Kallner. 

Sen är det klart att orden kan byta betydelse och ändå vara sanna. 

Gumman : Jag ska ha ett skålpund kaffe 

Handlaren: Det heter kilo nu gumman lilla 

Gumman: Va, heter det inte kaffe längre?! 

Kallelse till Årsmöte 

2017 

Plats: Studio 4 i Radiohuset 

i Stockholm 

Tid: Torsdag den 27 april 

kl 11.00- 12.00. Kaffe 

serveras från kl 10.30 

________ 

§ 1  Välkomnande 
§ 2  Mötesfunktionärer: 
enligt stadgarna ordinarie 
ordförande och sekreterare        
§ 3  Val av 
justeringspersoner 
§ 4  Godkännande av 
föredragningslistan 
§ 5  Parentation över avlidna 
medlemmar 
§ 6  Verksamhetsberättelse 
för 2016 
§ 7  Ekonomisk redovisning 
§ 8  Revisionsberättelse 
§ 9  Fastställande av 
redovisningshandlingarna 
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet 
för styrelsen 
§ 11 Val av ordförande 
§ 12 Val av vice ordförande 
§ 13 Val av ytterligare 7 
styrelseledamöter  
§ 14 Val av två revisorer 
§ 15 Val av valnämnd 
§ 16 Fastställande av 
årsavgift för 2018 
§ 17 Firmatecknare.        
Firman tecknas var för sig av 
ordföranden och kassören. 
§ 18 Ärenden som framläggs 
av styrelsen         
§ 19 Ärenden som i förväg 
anmälts av klubbens 
medlemmar  
§ 20 Information 
§ 21 Mötets avslutande            

Vårlunch på Solliden 

Torsdagen den 27 april kl 13.00, baren öppnar 12.30 
Förrätt: Sollidens skärgårdstoast med sallad 

Varmrätt: Fylld lövbiff med västerbottenost och skinka, serveras 

med råstekt potatis 

Dessert: Äppelkaka med vaniljesås 

Pris 220 kr, medföljande 370 kr. 

OBS! Endast anmälan vid betalning senast den 17 april till 

plusgiro 402462-6. Glöm ej ange namn! 

Ev allergiker eller annan kostavvikelse anmäls till 

mats.godee@gmail.com 
 

 
 

         

 



     

     
 

Nya medlemmar 
 
Kristina Bjurklint, Stockholm 
Ian Cederholm, Stockholm 
Monica Danielsson, Stockholm 
Eva J E Eriksson, Stockholm 
Eivor Furhoff, Göteborg 
Sven-Gunnar Holm, Stockholm 
Ann Jonsson, Luleå 
Karin Jonsson, Luleå 
Maria Karakitsos, Stockholm 
Lars Källsten, Stockholm 
Kenneth Lundin, Stockholm 
Peter Lundvall, Göteborg 
Maria Meschke, Stockholm 
Likki Paajanen, Umeå 
Monika Sällström, Stockholm 
Allan Tammik, Stockholm 
Ragna Wallmark, Stockholm 
Beverley Östberg, Stockholm 
 

Jubilarer april, maj, juni 

 
Tomas Tiberg, 70 år, 1/4 
Maud Elmfeldt, 75 år, 2/4 
Rainer Sagulin, 80 år, 2/4 
Rune Formare, 85 år, 4/4 
Magnus Höjer, 70 år, 4/4 
Anna-Lena Byström,70 år, 5/4 
Sven Lilja, 85 år, 5/4 
Måns Reuterswärd, 85 år, 6/4 
Ann-Catrin Persson, 70 år, 6/4 
Magnus Berglid, 75 år, 6/4 
Billy Sidén, 75 år, 7/4 
Gunnar Frankell, 80 år, 8/4 
Jan Neuendorf, 80 år, 9/4 
Lennart Johnsson, 70 år, 12/4 
Carl-Göran Odell, 75 år, 12/4 
Linnéa Andersson, 75 år, 12/4 
Gunnel Johanson, 75 år, 12/4 
Anders Linderoth, 75 år, 13/4 
Sverker Olofsson, 70 år, 14/4 
Sonya Önneberg-Ek, 80 år, 4/4 
Owe Rydell, 85 år, 16/4 
Kåge Gimtell, 85 år, 16/4 
Elsy Högberg, 85 år, 17/4 
Agneta Wileke, 75 år, 24/4 
Lars Gurell, 80 år, 25/4 
Stig TörnroosWickberg, 90 år, 
26/4 
Inger Grauers, 70 år, 2/5 
Tom Molin, 75 år, 4/5 
Roland Söderhult, 75 år, 9/5 
Elisabeth Liljeqvist, 75 år, 10/5 
Gun Allroth, 80 år, 11/5 
Birgit Daniels-Hjelm, 80 år, 12/5 
Monica Hoverhjelm, 80 år, 12/5 
Jerry Gränsman, 75 år, 17/5 
Nicke Nyquist, 80 år, 20/5 
Gertrud Waldenström, 70 år,  
Roland Hedlund, 70 år, 15/5 
Bengt Nordström, 70 år, 15/5 
Gertrud Kullenberg, 85 år, 1/5 
Olle Holm, 75 år, 21/5 
Hans-Åke Skoog, 70 år, 22/5 
Jan-Åke Törnblom, 70 år, 24/5 
Bella Stjerne, 70 år, 25/5 
Christina Larsson, 70 år, 26/5 
Jan Edbrink, 80 år, 26/5 
Margareta Rydberg, 75 år, 7/5 

   
 
Per-Åke Rydberg, 75 år, 27/5 
Leif Johansson, 70 år, 27/5 
Ulla Gustafsson, 70 år, 29/5 
Anders Lindqvist, 70 år, 31/5 
Florence Flygare, 80 år, 2/6 
Urban Zolland, 75 år, 7/6 
Lena Björklund, 75 år, 10/6 
Arnfinn Gulliksen, 80 år, 11/6 
Bo Sjöberg, 70 år, 12/6 
Lena Jernelöf, 70 år, 13/6 
Eva Larsson-Ginsburg, 80år,14/6 
Per-Olof Runa, 80 år, 14/6 
Lotta Blomberg, 70 år, 15/6 
Bo Hermansson, 80 år, 16/6 
Claes-Göran Engstrand,70 år, 7/6 
Yvonne Hansson, 75 år, 18/6 
Claes Westrell, 75 år, 22/6 
Marie Wretman, 70 år, 23/6 
Ulf Nilsson, 70 år, 24/6 
Rolf Sundström, 70 år, 25/6 
Maud Uppling, 75 år, 26/6 
Lars Thelén, 70 år, 26/6 
Britt Holmberg, 75 år, 27/6 
Birgitta Öhrström, 75 år, 30/6 
 
 
 

Hanna om läge och 

framtid i SVT 
 

 
 

Uppemot 50 medlemmar fick 
en grundlig orientering om allt 
möjligt som är på gång i SVT 
när VD Hanna Stjärne mötte 
RTPK i TV-huset den 2 feb. 
Med grund i visionen ”Om 
alla, för alla” berättade Hanna 
om utbyggnaden av 
redaktioner i alla landsändar  (f 
n finns SVT på 34 orter), 
satsning på faktaprogram, 
livesändningar, hur man möter 
barns mediavanor mm.  I en 
medievärld där publikgrupper 
glider isär ska SVT vara 
överbryggande.  
En intresserad publik hakade 
på med en mängd frågor - om 
alltifrån övergripande ledning 
och programsatsningar till 
hörbarhet när tal mixas med 
musik och skyltars tydlighet i 
rutan. 
 
 

 
 

Scherman om media och 
demokrati 

 

 
 

Landets förmodligen mest 
erfarna mediachef Jan 
Scherman var motorn i en möte 
med RTPK och medlemmar i 
Seniorjournalisterna den 8 feb. 
Scheman har nyligen avslutat 
sitt jobb som chef för 
Aftonbladet TV och har en 
bakgrund som reporter och 
chef i SR, SVT och TV4. 
Inför ett 30-tal intresserade gav 
Jan Scheman en lägesbild av 
mediakonsumenten i vår tid - 
alltid uppkopplad, allt i realtid, 
aldrig avkopplad - med en 
snårskog av halvsanningar, 
lögner, ”alternativa fakta”…. 
I det snabba digitala flödet, 
ofta producerat bortom 
journalistiska grundkrav, ligger 
en enorm manipulationskraft; 
vad är säkerställt.., vad är en 
journalistisk produkt…i vems 
intresse? Det och publikens 
förändrade beteenden ställer 
stora krav på public service. 
Nyckelfrågan är hur medierna 
fortsatt ska stå för den 
kostnadskrävande, 
analyserande 
samhällsjournalistiken. Det har 
avgörande betydelse för 
demokratin. 
   

Nästa nummer av RTPK-Bladet       
beräknas utkomma den 9 juni 

 
 

 
 



Våraktiviteter för RTPK-Stockholm 
(Medlemmar från regionerna är välkomna att deltaga i Stockholmaktiviteterna) 

 
Glöm inte att anteckna de aktiviteter du vill delta i, när och till vem anmälan ska göras och när betalning senast 

ska vara erlagd! Plats kan bara garanteras den som betalat till RTPKs plusgiro inom den tid som anges för 

respektive aktivitet. I första hand kan endast medlemmar beredas plats. 

   Tisdag 14 mars    Kl 13.30 

   Filmhuset 

  

   

 

”Döda poeters sällskap” från 1989 som bl a 
vann Oscar för bästa manus och den brittiska 
filmakademin BAFTA:s pris för bästa film. I 
en privatskola med kadaverdisciplin anställs 
en ny lärare som som inspirerar sina elever 
till att ”fånga dagen” och njuta av poesi och 
skönhet för att finna meningen med livet. 
Men det sker i en ärkekonservativ miljö och 
väcker motstånd… I Sverige utlöste filmen en 
kulturpolitisk debatt om dess frihetliga 
budskap. Regi Peter Weir. I huvudrollen 

Robin Williams.    

Biografen Mauritz 

 

Entré: 20 kr 

Ingen föranmälan 

 

 

 Tisdag 21 mars    Kl 10.30 
Vi samlas utanför museet 10.15. 
Adress Kabinvägen 7, Arlanda. 
Resväg SL: Pendeltåg till 
Märsta, sedan buss 583 mot 
Arlanda terminal 2&3. Byt till 
buss 538. Stig av vid 
”Flygskolan” gå ca 400 m till 
Kabivägen 7.  

Man kan även åka flygbuss 
eller ta egen bil, parkera då på 
långtids-parkering och åk med 
gratisbuss. 

Besök på Arlanda Flygsamlingar 

Här visas svensk civil luftfarts historia från 
1716 fram till idag. Här finns ett 50-tal civila 
flygplan och helikoptrar från 1910-talet 
framåt. Dessutom ingå en fin samling 
flygmotorer samt några fordon. Vi får en 
guidad tur genom utställningen. Vill du veta 
mer se www.arlandaflygsamlingar.se 

 

Anmälan, betalning: 

Pris 0 kr för medlemmar, 80 kr för 
icke medlemmar.  

Anmälan till Mats Godée, mail 
mats.godee@gmail.com , mobil 070-
5948175, senast den 14 mars.  
Telefonanmälan måndagar 10-12 tel 
08-7842403 

Dag och tid meddelas via 

webb och mail 

 

Malcolm Dixelius om Ryssland idag och 

historiskt 
Med ett förflutet bl a som korrespondent i 
Moskva i ca tio år och utrikeschef på SVT 
Aktuellt känner Malcolm Dixelius Ryssland 
bättre än de flesta. Till RTPK kommer 
”Macke” preliminärt i slutet av mars, 
sannolikt 28 eller 29/3. Mer information 
kommer på webben och via mail när exakt 
tidpunkt kan fastställas. 

 

Tisdag 4/4 kl 13.30 
Polismuseet, Djurgården 

Adress Museivägen 7, bredvid 
Tekniska museet. Buss 69 mot 
Blockhusudden/Kaknästornet, 

med hållplats Museiparken. 

 
 

Två nya utställningar: ”Vi & dom” som är en 
utställning om hatbrott och en uppdaterad 
utställning om brottsspår. Guidning genom 
museet och svensk brottshistoria. Fika för den 
som vill på intilliggande Etnografiska 

museet.  
 

Anmälan senast den 28 mars till 
staffan.sillenkolsva@gmail.com eller 
sms på tel 0730 56 7102. OBS 
Begränsat antal deltagare, ”först till 
kvarn”.  
Ingen avgift. Endast medlemmar, inga 
medföljande. 

 

Tisdag 11/4 kl 13.30 
Filmhuset 

 

”Släpp fångarne, loss, det är vår!”, 
surrealistisk komedi/musical från 1975. Stora 
delar av filmen utspelas i fängelset på 
Långholmen.  I rollerna Tage Danielsson, 
Lena Nyman, Gösta Ekman, Margareta 
Krook, Ernst-Hugo Järegård. Manus och regi: 
Tage Danielsson. 
Filmen vann Guldbaggar. 

Biografen Mauritz 

 

Entré: 20 kr 

Ingen föranmälan 

 

 

http://www.arlandaflygsamlingar.se/
mailto:mats.godee@gmail.com
mailto:staffan.sillenkolsva@gmail.com


 

Ekonomibrev, Osorterad 
sändning 
RTPK, SVT, KJ 

105 10 Stockholm 

  

  Tryckt hos Åtta.45 Tryckeri AB, Solna 

 

 

Onsdag den 19 april kl 13.40 
Stadsgården 8, vid Slussen 

 
 

Vandring i Slussenområdet. 
I Stadsmuseets regi får vi kunskaper om 
Slussens historia, de arkeologiska fynd som 
påträffats och hur de förändrar vår bild av 
forna tiders Stockholm.  
Samling vid Slussenprojektets kontor, 
Stadsgården 8. Gå från Slussens T-
banestation över Katarinavägen. Kontoret 
ligger nära ingången till restaurang Eriks 
Gondolen. 

Begränsat antal, ”först till kvarn”. 
Anmälan till lena.jormby@sr.se eller 
sms till 070 518 01 44. Ingen avgift. 
 

Onsdag den 10 maj kl 13.30. 
Samling utanför Abba-museet 
 
 

Guidad vårvandring på Djurgården 
Djurgårdsstaden – den riktiga – med historien 
om  beck och tjära, om Grönan, varvet och 
hur ångsluparna blev utkonkurrerade av 
broarna. Människorna som tjärvräkaren Petter 
Ljung och en ovanligt smart dragonhustru 
vars hus vi kan titta in i…. Där har ni en del 
av det vår guide Kerstin Brunnberg berättar 
om sin hembygd.  

Anmälan till: 
staffan.sillenkolsva@gmail.com  eller 
SMS till mobil 0730 56 7102 senast 
7/5. 
 
 

Tisdag den 16 maj  

Avresa med Waxholmsbolaget från 

Stavsnäs 9.40 . Hemresa från 

Sandhamn till Stavsnäs 17.05. 

(Tiderna är preliminära, mer info i 
mail.) 

 

Vårutflykt till Sandhamn 

Vi möter våren i Sandhamn. En härlig båtresa 

genom Stockholms skärgård tar oss till den 

vackra ön Sandhamn, båtfolkets mecka.  Vi 

äter lunch på Sandhamns Värdshus, sedan får 

vi en guidad tur på ön. 

 

Anmälan, betalning 

Pris 120 kr för medlemmar, 240 kr för 

icke medlemmar för lunch och 

guidning. Båtresan betalar var och en 

själv på båten. (Med pensionärsrabatt 

ca 120 kr tor.) Anmälan till Mats 

Godée, mail mats.godee@gmail.com , 

mobil 070-5948175, senast den 9 maj. 

Telefonanmälan måndagar 10-12 tel 

08-7842403 

Onsdagen den 31/5 kl 14.30 
Vi samlas på Boule & Berså 
under Danvikstullsbron. 
Resväg SL Buss 53 från 
Medborgarplatsen eller 
Värmdöbussarna från Slussen. 
Hållplats Danvikstull 
 

 

Öl och boule 

Boule & Berså ligger under Danvikstullsbron 

vid Hammarbykanalens utlopp. Där finns 

boulebanor samt servering med mat & dryck, 

under bar himmel. Vår bouleinstruktör hälsar 

oss välkomna och bjuder in oss i boulens 

värld. Vi får bakgrunden till Boule Pétanque, 

går igenom reglerna och får lära oss hur man 

spelar. 

Efter avslutat turning blir det medalj-

utdelning. Bouleturneringen brukar ta ca 1,5 

timme. Tillfälle att beställa öl och mat för den 

som vill. 

Anmälan, betalning 
Pris 60 kr för medlemmar, 160 kr för 
icke medlemmar, för de som vill delta 
i bouleturneringen, övriga betalar 
inget. 
Anmälan till Mats Godée, mail 
mats.godee@gmail.com , mobil 070-
5948175, senast den 16 maj betalning 
senast 19 maj. Telefonanmälan 
måndagar 10-12 tel 08-7842403 

 

 

Tio år med RTPK-bladet 
För jämnt tio år sedan var det premiär för det första RTPK-bladet i nuvarande form. 

Dåvarande ordföranden Sven Wahlström hälsade läsarna välkomna. En av rubrikerna löd ”En oförglömlig resa till Kina” 

dit 89 medlemmar hade rest i omgångar. 11-dagarsresan fick högsta betyg. Några beskrev den som deras livs bästa resa.  

Aktiviteterna under våren 2007 var då som nu en blandning av underhållning, bildning och kultur. Man kunde njuta 

konsert i Berwaldhallen, intresset för spel & dobbel stillades i besök på Casino Cosmopol, på Bio Mauritz i Filmhuset 

visades Gustaf Molanders ”Rid i natt” och den 12 feb bjöds showen ”Sångfåglarna” på Intiman. Studiebesök gjordes i 

Stockholms Stadsbibliotek, på ett sidenväveri och i gamla fängelset på Långholmen. För vårens minimemoarer svarade 

Alicia Lundberg som berättade om sina möten med bergsgorillorna i Rwanda.  

”Ta vara på den stimulans som föreningens aktiviteter ger” manade Sven Wahlström. Just det, gör det! 

mailto:lena.jormby@sr.se
tel:070%20518%2001%2044
mailto:staffan.sillenkolsva@gmail.com
mailto:mats.godee@gmail.com
mailto:mats.godee@gmail.com
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