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Det senaste koppleriprogrammet i SVT:s regi 
riktar sig till 65+-generationen. 14 män och 

14 kvinnor i ålder 65 och uppåt föses ihop på 
ett isolerat fjällhotell i Alperna. De paras ihop 
första dagen genom en snabbvalsmetod där 
kvinnorna får välja partner utifrån en blomma 
som varje man valt. De olika individernas per-
sonlighet kommer fram nästan genast i första 
avsnittet.

E   tt yngre lekledarpar ser till att oldboysen och 
oldgirlsen genast får närkontakt med varan-

dra. Det blir tryckardans och massageövningar 
och rodelåkning par om par, där männen sitter 
baktill och kramar om kvinnorna  som ”håller i 
bromsspaken”. Varje dag utses ett kvällens par 
som får avlägsna sig från det övriga gänget och 
via en svanformad trampbåt ta sig över sjön 
till en avlägsen liten stuga där de ska tillbringa 
kvällen och natten tillsammans. Vid jämna 
mellanrum kommenterar lekledarparet vad som 
händer och inte händer.

I andra avsnittet ordnas  en salsakurs som följs 
upp med salsadans på kvällen. Det kommer 

fram att vissa  män vill ha välsvarvade kvinnor 
i snygga kläder. Någon har den förutfattade 
meningen att alla kvinnor gillar endast stenhår-
da och tuffa män. Någon säger sig vilja ha en 
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kvinna som ser bra ut och har ordnad ekonomi. 
Båda könen vill känna ömhet, bli berörda fy-
siskt, prata med någon som lyssnar, träffa nå-
gon med humor så de får skratta. Det pratas en 
del om sex. Oldboysen litar på att testosteronet 
ska räcka till mer handfast romantik. Några har 
varit singel hela livet och hoppas nu på ålderns 
höst att hitta någon.

Man undrar hur uttagningen till programmet 
gått till och vad deltagarna fått för eko-

nomisk kompensation för att figurera. Kanske 
har de gått igenom någon fysisk undersökning 
också?

Sveriges televisionskanaler slutar visst aldrig 
med att försöka förvandla svenska folket 

till voyeurer. Deras uppfinningsrikedom i den 
vägen syns outtömlig. Av serien Hotell Roman-
tik återstår merparten av avsnitten. Jag kommer 
inte att titta på några fler, de resterande avsnit-
ten blir varianter på de första. Några deltagare 
kommer att ha till uppgift att säga något som 
ska chockera lite lagom mycket, det kommer 
att bli en fnurra på tråden för somliga, någon 
kommer kanske att ha insett vad den gett sig 
in i, andra har fått sina självbekräftelsebehov 
tillgodosedda.
 Och svenska folket fortsätter leva pseudo-
liv genom att passivt titta på hur andra gör.
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