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REPORTAGE

Han har ogärna talat om sin 
sjukdomstid och anledningen 
är att han inte vill att männis-
kor ska gå och tycka synd om 
honom. 

I dag är han friskförklarad 
men minnena från den tunga 
tiden bär han med sig. 

– Det är en annorlunda situ-
ation att växa upp på ett sjuk-
hus. Då är det ju inte skolan 
som styr ens tid utan sjukdo-
men. Jag gick ju när jag orkade 
eftersom jag genomgick en väl-
digt tuff behandling, säger han. 

Han var tio år när han insjuk-
nade och tillsammans med sin 
mamma och pappa åkte han in 
till Bodens lasarett. Smärtan i 
hans högra axel visade sig vara 
en mycket elakartad cancer. 

– Det hade gått långt och 
mina föräldrar fick veta att 
jag skulle dö. Det minns jag 
än idag. Jag fick åka till Umeå 
akut. Jag vet inte om jag förstod 
allt som sades, det är ju väldigt 
starka ord. Men när man ligger 
där och knappt kan röra sig så 
förstod jag att det var rätt då-
ligt med mig. Om inte annat så 
kände jag det, säger han. 

Uppskattad radioröst
För radiolyssnarna i Norrbot-
ten har han under de senaste 
åren blivit en röst som de flesta 
känner igen. Inte minst genom 
program som Jakt och Natur 
och Förmiddag från…

Under fem år har han och 
kollegan Roger Qvarnström 
åkt runt bland Norrbottens 
byar där de gjort radio i direkt-
sändning. I programmet För-
middag från… har radarparet 
besökt 140 norrbottniska byar.

Nu har det så uppskattade 
programmet lagts ned. 

– Det känns trist. Men jag 
försöker att inte fastna vid det 
negativa utan blicka framåt. 
Det kommer något nytt, säger 
han. 

Vad alla som följt med i pro-
gramserien känner, ja det ska 
vara osagt. Reine Sundqvist 
tycker att det har varit fem 
mycket givande år. 

– Det har känts rätt att få vara 
med och lyfta fram alla dessa 
krafter som finns ute i byarna 
i länet. De skulle kunna kom-

ma till stor nytta i de flesta av 
våra städer. Man pratar inte 
lika mycket men uträttar desto 
mer. Jag tycker att det är viktigt 
att man får lyfta fram de här 
personerna i rampljuset, oav-
sett media. Tänk bara på hur 
många musiker som vi har lyft 
fram under de här åren och 
alla dessa ideella krafter som 
arbetar i byarna. 

Positiva bilder trots allt
Sedan återkommer han till hur 
sjukdomstiden har präglat ho-
nom som person.

– När jag tänker tillbaka på 
det så var det skittufft. Men 
när jag tänker tillbaka på den 
tiden nu är det ändå på ett rätt 
positivt sätt. Att jag ändå inte 
mådde så dåligt ändå, fast jag 
säkert gjorde det. Och det tror 
jag hjälpte mig för hade jag le-
gat där och tyckt synd om mig 
själv så hade jag inte stått här 
idag, det kan jag definitivt säga. 
Men mitt i allt helvete så finns 
där något positivt, det kan låta 
konstigt men eftersom jag själv 
har varit i en form av helvete så 
vet jag att det är så.

Ute på Hindersöns var det 
full fart för Reine – precis som 
vanligt alltså. Extra följde med 
och det gick i ett stadigt tempo 
från start till mål. Inte mindre 
än nio intervjuer gjordes - alla 
på olika platser på ön. 

– Det är sådär Reine arbetar. 
Han är duktig på att ha många 
bollar i luften. Det kan vara 
ännu högre tempo ibland, säger 
teknikern Bjarne Johansson.

– Att köra på i hundratio pas-
sar ju inte alla, det gör det inte. 
Mig passar det perfekt. Men 
jag har legat på gränsen till att 

I dag är Reine Sundqvist, 
40, en omtyckt radioprofil. 

Men han har fått kämpa 
under resans gång. 

Som 10-åring drabbades 
han av en elakartad cancer 
i höger axel och han fick 
ligga två hela år på sjuk-
huset. 

– Mamma och pappa fick 
beskedet att jag skulle dö, 
säger han.

n Böle
”En fin by efter 
Råneälven med ett 
av landets bästa 
kräftvatten. Sen kan 
jag inte glömma den 
underbara tårta som 
serverades oss.” 

n Forshed
”Det minns jag fram-
förallt för musiken. 
Det var Ida Bo-Stu-
resdotter som under-
höll. Sedan gäddfiske 
med saxar som var 
speciellt.” 

n Kallax
”Vi åkte båt i 
skärgården och fick 
också äta surström-
ming. Det var riktigt, 
riktigt gott. Kallax är 
en verklig fram-
tidsby.” 

n Buddbyn
”Mycket folk och 
en mycket genuin 
landsbygd. Även 
där samarbetar man 
väldigt mycket och 
sånt är alltid fint att 
få uppleva.”

n Svartbjörnsbyn
”Där minns jag i syn-
nerhet konstnären 
Wilmar Israelsson 
som visar upp sin 
enorma konst. 
Den gjorde starkt 
intryck på mig.” 

n Mörön
”Det är en fantas-
tiskt by vid skärgår-
den. Där finns så 
många naturupple-
velser att upptäcka. 
En pärla längs norr-
bottenskusten.” 

n Bensbyn
”Tänk vilken historia 
den byn har med 
ärkebiskoparna. Byn 
är också ett exem-
pel där man lyckats 
skapa egna arbetstill-
fällen.” 

n Bredåker
”En gemytlig och 
aktiv idrottsförening. 
Också många fina 
exempel på hur man 
lyckats väva ihop 
samarbetet där en 
älv delar en by.” 

n Hindersön
”Den magnifika dan 
och den inramningen 
vi hade då var helt 
fantastisk. Det blev 
en väldigt fin avslut-
ning på vår program-
serie.”

n Avan
”Jag minns att vi 
sände från färjan. 
Vi åkte fram och 
tillbaka i tre och en 
halv timme. Det var 
kanonväder så det 
gick ju bra.”

Reines tio pärlor 
i Boden och Luleå

Byar han besökt och 
sänt från under fem år 
med Förmiddag från…

”Jag växte upp på  sjukhus”

bli utbränd. Det har varit jäv-
ligt tufft ibland. 

På väg in i väggen
För fem år sedan tvingades han 
dra i handbromsen.

– För mig handlade det om 
att jag arbetade hårt på jobbet 
och fortsatte i samma tempo 
på det jobb som jag tog på mig 
vid sidan om. Jag skulle vara 
överallt och jag trodde jag var 
världsbäst. Men när jag satt 
i bilen och hade problem att 
köra då insåg jag att ”nu måste 
jag skärpa mig”. 

Vad hände?
– Jag var yr i huvudet konstant. 
Jag stod och sände och kände 
att det här går inte. Jag svim-
made aldrig men jag var yr och 
mådde dåligt. 
Finns det en fara i att brinna 
som du gör för ditt arbete?
– Javisst. Man lever ju med det 
här. Det är så förbannat kul. 
Det är ju det här som man le-
ver för den vakna tiden, bort-
sett från familjen då. Men det 
är ju så, vi älskar vårt arbete.
 

Joakim NordluNd

Cancern var nära
att kosta livet
för radioprofilen
Reine Sundqvist

 Reine Sundqvist var dödssjuk men mot alla odds så överlevde han den svåra sjukdomen. I dag är han en omtyckt profil i radio.  Foto: Joakim NordluNd
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Ålder: 40
Yrke: Journalist
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Jakt, natur, sport och 
nyheter. 
uppvuxen: i Boden. 
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Norrbotten, luleå. 
Bor: töre.
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