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ycket har 
hänt sedan 
tv:n blev 
var kvinna 
och mans 
egendom. 
Svartvitt 

har blivit färg-tv, en kanal har bli
vit hundratals och analogt har er
satts av digitalt. 

- Och "tjock-tv" har blivit platt-
tv, tillägger Göran Gramkou Witt, 
legendarisk köpman och tv-repa-
ratör i Getinge. 

Ett besök hos Getinge Radio-
och TV-service känns som en 
charmig resa i en svunnen tid. Gö
ran startade firman den 1 mars 
1972. Den första tiden höll han till 
i en källarlokal i ett av HSB:s hy
reshus i samhället för att två år se
nare köpa den befintliga villan på 
Ekebergsvägen, med plats för både 
bostad och butik med verkstad. 

- Egentligen har jag varit i bran
schen i 50 år eftersom jag de för
sta åren efter skolan jobbade åt 
min styvfar, som också drev radio
handel, berättar han. 

I den här branschen finns det 
knappast plats för oss småttingar. 
Vi är snart helt utraderade av stor-
fräsare och "slit och släng''-samhället 

Trots alla tekniska omvälvning
ar och konkurrens från storkedjor 
som Siba, Expert och Elgiganten 
har den lilla radio- och tv-butiken 
i Getinge lyckats överleva. Mot 
alla odds. 

- Jag tillhör de sista entusias
terna. I den här branschen finns 
det knappast plats för oss småt
tingar. Vi är snart helt utraderade 
av storfräsare och "slit och 
släng"-samhället. Det är skillnad 
mot förr. Då var tv:n en möbel 
som man reparerade om den gick 
sönder. Nu vill de flesta, inte 
minst unga, ha det senaste. Ingen 
vill ha en gammal "tjock-tv" eller 
tycker det är lönt att laga sin ny
are platt-tv. 

- Personlig service är något 
som idag nästan bara uppskattas 
av pensionärer och bland dem 
finns också i stort sett 100 pro
cent av min kundkrets, konstate
rar han. 

Att vara tv-reparatör är fortfa
rande en livsstil för Göran Gram
kou Witt. Under sin yrkesbana 
har han sålt, installerat och lagat 
åtskilliga tusentals tv-apparater, 
klättrat på stegar och tak och 
skruvat fast tv-antenner och pa-
raboler. Han är fortfarande i hög
sta grad aktiv, även om kundkret
sen tunnats ut med åren. 

- Jag startade den här firman 
med i stort sett två tomma hän
der och har klarat av att försörja 
min familj, men det har inte blivit 
mycket tid över till annat. Nu för 
tiden är det inte lätt att få ihop 
debet och kredit, ibland kan det 

gå en hel dag utan att det kom
mer en endaste kund, och då får 
man vara tacksam över att ha lite 
besparingar... 

- När jag hade som mest att 
göra, under 70- och 80-talet, var 
det långa arbetsdagar, många 
gånger uppåt 14-15 timmar, men 
av ekonomiska skäl vågade jag 
aldrig anställa någon. Men jag ska 
inte klaga. Jag har skött mig själv 
och alltid gillat mitt jobb. 

Göran har fått välförtjänt upp
skattning, både förr och nu. 

- Tja, förr om åren handlade 
det ofta om rent akuta utryck
ningar, när folk bara hade en tv-
apparat och den hade gått sön
der. Särskilt krisartat blev det för
stås om det hände på julafton och 
det bara var ett par timmar kvar 
till sändningen av Kalle Anka. Då 
blev man närmast betraktad som 
en hjälte eller ansågs snällare än 
självaste jultomten. 

Även om folkhemmen numera 
har flera (och större) tv-apparater 
utför han fortfarande reparatio
ner och insatser både på fältet 
och i den egna verkstaden. 

- Det är framför allt äldre per
soner som behöver hjälp med in
köp, leverans och installation, sä
ger han. Dagens elektronik har 
helt andra konstruktioner och 
funktioner än förr och jag förstår 
att det inte är helt enkelt för alla. 
Och ännu har jag inga planer på 
att upphöra med min affärsverk
samhet och så länge det finns åt
minstone lite efterfrågan tänker 
jag hålla på. 


