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I boken När jag blev journalist berättar Sören Larsson om sina första
steg i journalistiken. Den unge reportern mötte Lennart Hyland, Ture
Nerman, Nils Ferlin, Nacka Skoglund, Stålfarfar och många andra
svenskar för mer än ett halvt sekel sedan. Sören Larssons bok

handlar om hans möten med intressanta människor på 1950-talet. En
del av dem var kända personer. Andra var intressanta i sitt

sammanhang. Boken ger en uppfattning om den tidens journalistik.
En journalist skulle vara bland människorna i deras miljöer. Den

synen på journalistiken har Sören behållit och fört vidare till senare
tiders journalister i sin utbildande verksamhet och i sina handböcker
(bland annat Att skriva i tidning och Berättande journalistik). Sören
började på Norrtelje tidning 1949 och kom senare till Norrköpings
Tidningar. Han hade ett kort mellanspel på Vimmerby Tidning.

Redan efter sju veckor som journalist drabbades signaturen Sören av
en av landets mest kända personer, nämligen Lennart Hyland som
uppträdde i Norrtälje Folkets Park med en variant av sitt ofattbart
populära radioprogram Lördagskväll. Mitt i föreställningen frågade
Hyland om det fanns en pressman i publiken. Det fanns det ju, och så
fick Sören gå upp på scenen och göra en massa konster som han
skildrade i tidningen. Nu berättar han i boken om den omskakande



upplevelsen. Sören Larsson återupplivar nu mängder av minnen i sin
nya bok. Den är ett måste för alla gamla och nya journalister. Det är
den också och för alla som var med på den tiden och för dem som
vill få en uppfattning om hur efterkrigstiden kunde te sig för en

nyfiken ung reporter.
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