
Sportjournalisten som dansade in i våra hjärtan 

Text: Helena Thorén Foto: Jenny Puronne Jansson 

Journalist var det enda han visste att han inte ville bli, sportjournalisten Peppe Eng. Han tackade 

nej två gånger till Let’s Dance innan han medverkade och blev folkkär. Han ville absolut inte börja 

med golf. Idag har han nio i handicap. Möt motsättningarnas man. 

 

När det populära TV-programmet Let’s Dance skulle ta ut deltagare blev Peter ”Peppe” Eng tillfrågad 

både en och två gånger innan han tackade ja. 

- Produktionsbolaget sa att man behövde lägga ner åtta timmar per vecka. Det garvade 

proffsdansarna åt. Per dag, trodde de. Jag tränade från tolv till fyra måndag till lördag och 

kom två timmar för sent till kvällssändningarna. Söndagar hade jag uppehåll. Då arbetade jag 

med våra långa söndagssändningar. 

Eftersom Peppe röstades fram i program efter program blev det sammanlagt fyra månaders 

dansträning vintern 2005/2006. Mycket tragglande och mycket koreografi. Men också väldigt kul och 

han blev folkkär på kuppen. 

- Det var en enorm hysteri kring det där. Visst förstod man att det skulle bli populärt, men så 

hajpat. 

Bråken med domaren Tony Irving slogs upp när Tony gick till tidningar och uppmanade alla att inte 

rösta på Peppe Eng. Han tyckte inte Peppe var en bra dansör. 

- Då blev jag förbannad. Så får man inte säga. Folket får tycka vad de vill. 

De blev senare vänner och reste i somras runt i sydöstra Sverige för TV-serien Sommarpärlor. En kväll 

besökte de en danstillställning utomhus i Karlshamn. Då sa Tony på sin svengelska ”Jag förlåter dig 

allt. Jag kan ju se att du kan dansa”. De besökte även en ö i Blekinge skärgård, vaskade guld i 

Vetlandatrakten, tittade på en uråldrig träkyrka i Habo och reste runt på Öland. 

- Vi fejkade att vi bodde i husvagn och en morgon skulle jag gå ut ur husvagnen och där på 

marken tränade Tony yoga iklädd kilt. Han var näck under kjolen som det ska vara och gick 

senare i Borgholm med samma kläder och åt champagneglass. 

Även Tyresö har sina pärlor och det ett av skälen till att familjen Eng bor kvar. 

- Vi har varit inne på att flytta till stan när barnen blev stora, men vi älskar naturen här, havet 

och de gröna stråken. En fin vinterdag med snö när vi spänner på skidorna och åker ut på 

Albysjön bort över Runmar. Det finns inget som slår det. 

För de som inte följer sportsändningar är Peppe Eng ändå bekant. Han har genom åren varit 

programledare för flera underhållningsprogram i TV. 1995 ledde han Småpratarna där tävlande skulle 

gissa vad barn hade svarat på frågor. Han gjorde alla möjliga saker hos Sen kväll med Luuk och de 



senaste två åren har han varit programledare för Talang. I årets talangtävling ställde tyresöbon Seth 

Engström upp med trolleri. 

- Han hade ett fantastiskt nummer på genrepet och jag hade tid att titta på det, men han 

kände sig för osäker på numret och gjorde något annat i finalen. Han tillhörde mina favoriter. 

Peppe Eng blev tyresöbo som trettonåring. Dessförinnan hade han bott på Stora Essingen, 

mellanlandat i Björkhagen och gått de första sju åren i skolan i Solberga. De flyttade till Sikvägen och 

han började skolan i baracken på Stimmet. 

- Vi fick ta med käk hemifrån, fick mjölktetra och åt lunchen i klassrummet. Det var väldigt 

spartanskt. 

- När jag sedan skulle börja åttan fick jag gå i kontorslokaler i konkursdrabbade Axel 

Wennergrens fabrik. Det var ju konstigt tyckte vi. I efterhand har jag förstått att rektorn 

Jessie Navin och kommunpolitiker räddat situationen. De ordnade så att vi tillfälligt fick gå 

där väntan på att Forellskolan skulle bli klar. 

Peppe var hängiven fotbollsspelare när han kom till Tyresö. 

- Det var som att komma till ett uland när det gällde sån’t. Det fanns inte en enda fotbollsplan. 

I porten bredvid mig bodde Ronnie Hellström. Vi spelade överallt, på parkeringsplatser och 

gräsplättar. Det som idag är Fårdala var bara fält och ängar med taskigt gräs. Där var vi. 

Ronnie Hellström, som numera bor Malmö, håller han fortfarande kontakten med. De tog studenten 

tillsammans och har firat flera jubileer efteråt. Ett annat järngäng som Peppe hängt ihop familjevis 

med sedan 1960-talet är Leif Löf, Janne Westerlund och Lasse Ehlin. 

Ronnie Hellström blev senare fotbollsproffs i tio år. Vad ville du bli när du blev stor? 

- Jag ville bli pilot i flygvapnet och blev luftvärnare med uppgift att skjuta ner plan, vilket är 

märkligt. Det enda jag visste att jag inte ville bli var journalist och det var det jag blev. Också 

märkligt. 

Peppe hade sett avigsidorna med journalistyrket: sena kvällar, helgarbete. Att jobba när alla andra 

var lediga. Hans styvpappa var journalist. Trots det började han på Södernyheterna, en förortstidning 

som Svenska Dagbladet gav ut. 

- Jag var tvungen att få ett jobb snabbt för jag blev pappa tidigt. Jag fick börja med att skriva 

maskin och blev volontär på Södernyheterna som nittonåring. Det var inte bara att skriva, 

utan jag fick redigera, sätta första sidor och vara i sätteriet och bryta. När jag satte mig in i 

det där blev det väldigt roligt.  

I tidningen skrev han en hel del om Tyresö och mötte flera färgstarka politiker som Walter Slunge (s), 

Ulf Lönnqvist (s), Lasse Werner (vpk), Harald Falk (m) och Carl-Evert Österberg (fp). Tyresö 

expanderade kraftigt i början av 1970-talet. Kommunfullmäktigesammanträdena handlade ofta om 

byggplaner och skolfrågor. 

Han började redigera sport och hoppade in för en äldre kollega som läste resultat på lördagar i 

radions Stockholmsnytt. Det blev ett år långt inhopp med sportkrönikor. 



- När jag kommit in på radion med en fot ville jag börja jobba med sport och blev sportchef på 

förortstidningarna. Jag smed medan järnet var varmt och arbetade också för TVSporten och 

Radiosporten som frilans. Samtidigt fick jag en fast anställning på TV2 som hallåa på halvtid. 

Nu hade Peppe fyra jobb parallellt. Han var tvungen att tacka för sig på tidningarna för han ville 

koncentrera sig på Radiosporten som var drömmen då. Han blev fast anställd på Sveriges Radio 1977 

och stannade kvar till 1990. Under 1980-talet följde han Ingemar Stenmarks alpina karriär. 

- För mig började det på OS i Lake Placid 1980. Ingemar vann två OS-guld, slalom och 

storslalom, vilket var helt osannolikt. Vi pratade med honom i studion och kungen var där. 

Fantastiskt. 

Ingemar Stenmark var inte lätt att intervjua, men när han sa något var det alltid eftertänksamt och 

ofta något bra. När det alpina landslaget var på glaciärläger i Val Senales var Peppe med. Det var då 

han lärde sig åka utför. 

- Jag blev fast direkt. Tidigare hade jag garvat åt kön vid Albyliften när vi åkte förbi, men nu 

blev det många skidresor med familjen. 

Han följde Ingemar Stenmark i OS i Sarajevo 1984 och under OS i Calgary 1988. 

- I Calgary var han inte bäst längre och många tyckte nog att han skulle sluta när han var på 

topp. Intresset hade avtagit, men vi var två journalister som följde honom. Jag minns att han 

sa ”Tack ska ni ha grabbar för att ni var här”. 

Augusti 1990 gick Peppe Eng över till TV4 som skulle börja sända den 15 september. 

- Vi gjorde en fiaskosändning från Sergels torg. På kvällen hade vi stor baluns i Kungliga hallen 

som också tyvärr sändes. Dagen efter stod det på löpet ”Lägg ner TV4”. Det var tufft för de 

som inte varit med förut. 

TV4 var ett hot för tidningarna på annonsmarknaden. Nu är kanalen etablerat och Peppes 

söndagssändningar når ibland en miljon tittare. 

- Vi har gått om Sportspegeln. Idag är det en kamp om tittarna. Mycket handlar om vilka 

program som ligger före och efter. Själv ser jag väldigt lite på TV. 

Hans smeknamn Peppe blev känd för en bred publik när han började på TV4 och en hallåa började 

kalla honom för det. Bland polare var han Peppe redan som barn innan han flyttade till Tyresö. 

Peppe föredrar direktsändningar före inspelade program, men mycket kan gå på tok och gör det. 

- En gång skulle det komma ett inslag med hästar och så kom det inga bilder. Då fick jag rita 

hästar och visa. Efter den sändningen kom det många mejl ”Rita en häst till”. Jag har rutin 

och klarade det. Världens går inte under, det är bara TV. 

Många legendariska journalister har arbetat i samma korridorer som Peppe Eng. Han fick praoa på 

Idrottsbladet. Där träffade han Bosse Hansson, Torsten Tegnér, Bengt Ahlbom och Sven Lindhagen 

som alla var fantastiska historieberättare som levde på redaktionen och spelade kort långt in på 

småtimmarna. 



- Att ha varit med i bryggan mellan dåtid och nutid är skönt. Jag umgås mycket med unga nu i 

jobbet och de har inte historien. Det är deprimerande. 

Under hans första tid på Radiosporten tassade Sven Jerring in med tofflorna på för att hämta 

kvällstidningarna. Två av hans närmaste kollegor har betytt mycket genom åren. En av dem är 

Tommy Engstrand. 

- Min chef Åke Strömer ville gärna lyfta fram mig alldeles för tidigt i den stora sportsändningen 

på söndagar och jag vågade inte säga nej. Jag ledde radioprogrammet med den lilla rutin jag 

hade. Dagen efter kom Tommy med en och en halv A4-sida konstruktiv kritik. Den sparade 

jag länge. 

Den andra är golfvännen och kollegan Göran Zachrisson. Hans berättarteknik, sätt att föra sig och 

hålla middagstal i England och Skottland är i en klass för sig. Peppe Eng är också i en klass för sig. Som 

fritidsgolfspelare har han imponerande nio i handicap. Det kräver visst underhåll för att behålla. 

- Det är jättejobbigt. Jag lirar mycket på dagarna. Jag älskar golf, men var stor motståndare i 

början. Det såg tråkigt ut. När kompisarna började då blev jag fast. Nu får jag många 

inbjudningar, men jag gillar att träna. 

Var ligger din styrka? 

- Närspelet. Chipparna. 

Både Peppe och hans fru Solveig är medlemmar i Tyresö golfklubb. De bor nästan grannar med 

golfbanan som var ett gammalt träsk när familjen flyttade till Öringe 1983.  

- Det är fantastiskt att de fått till det så bra. På golfbanan träffar vi tyresöbor som vi aldrig 

trodde skulle ägna sig åt någon idrott. Det råder en härlig nybyggaranda i Tyresö golfklubb. 

Peppe har vunnit KM i sin åldersklass, men aldrig slagit Hole in One. Hans bästa resultat är sex över 

par på Haninge golfbana och i somras gick han på sju över par i Tyresö Strand Livs Open och vann 

deras första pokal. Vilken är världens bästa golfbana? 

- Förmodligen har jag inte spelat på den bästa ännu… På St Andrews i Skottland kände jag 

historiens vingslag tillsammans med Göran Zachrisson, Pearl Valley utanför Kapstaden 

spelade jag på med ett grabbgäng från Tyresö och jag älskar Tranås golfbana. Den ena är inte 

den andra lik. 

Under en runda på Kevinge golfbana i Danderyd träffade han fyra äldre män. Ena av dem var nittio år 

och hade tio i handicap. 

- Tänk om jag lirar så när jag är nittio. Oavsett det, golf är bra friskvård. 

 

Peter ”Peppe” Eng 

59 år 

Sportjournalist och programledare på TV4 



Bor: Öringe 

Familj: Solveig, barnen Ann-Louise och Anders, barnbarnen Tove, Vera, Svante och Greta 

Intressen: Golf, skidåkning både långfärdsturer och alpint 

Sommarstuga: Österlen, utan TV men med dvd-spelare 

Föreningar: Älvsjö AIK, Tyresö FF och Hanvikens SK (både hockey och fotboll) 

Tips på tricks till unga fotbollstokiga: Imponera med överstegsfinten och Slatans klackar 

Guldtanden: sattes dit när Peppe var barn efter att en kille av misstag kastat en sten 

Eastmaninstitutet: var en vidrig inrättning, men effektiv tandläkarfabrik med långa rader av 

tandläkarstolar 

Det visste du inte… att Peppe somnat under direktsändning i radion när de bevakade tiomila i 

orientering 


