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Helene Pierrou   
1957 – 2000 

 

1957 Föds den 27 februari i Sala. 

1979-1982 Utbildning vid Konstfack. 

1984 Bildlärare på Gotland. 

1987-1989 Journalisthögskolan. 

1989 Anställd vid Sveriges Radio Gotland. 

2000 Avlider 1 oktober efter en längre tids sjukdom. 

 

Helene Pierrou 

Publicerat i DN 2000-10-20 

Helene Pierrou, Visby, har avlidit 43 år gammal. Hennes närmaste är maken Lars Bäckman 

och barnen Martina och Axel. 

Helene Pierrou föddes i Sala i Västmanland och kom till Gotland 1984 som nyutbildad 

bildlärare. 1987 omskolade hon sig till journalist och började på Sveriges Radio Gotland 

direkt efter Journalisthögskolan 1989. 

Hon trivdes verkligen med livet på radion, hängiven både som medarbetare och radiolyssnare. 

Nästan för hängiven, kunde vi tycka ibland, när vi hittade henne på jobbet både kvällar och 

helger. 

Helene Pierrou var en reporter, som alltid hade en annorlunda infallsvinkel eller en oväntad 

frågeställning, och det var aldrig fråga om annat än stilistisk skärpa i det hon producerade. 

Hon vurmade för kvalitet, kunskap, humor och det oväntade och ville sätta in skeenden i ett 

större sammanhang. Men hon kunde också se det stora i det lilla. 

Under årens lopp har Helene Pierrou arbetat med det mesta på radion, som nyhetsreporter, 

presentatör, programledare och kanalproducent. Sjukdomen satte tyvärr stopp för nästa steg, 

att bli programchef. 

Under perioder har hon också arbetat på P 1, för "God Morgon Världen" och "Studio 1". Med 

sin lärarbakgrund valde hon också att jobba en tid på Utbildningsradion. 

Producentrollen var som klippt och skuren för Helene Pierrou, kunnig och idérik som hon var. 

Hon hade inget som helst behov av att framhäva sig själv, utan ställde alltid och gärna upp för 
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alla andra. Hon bidrog med idéer, kreativa lösningar och allt annat som kunde göra nästa 

sändning ännu bättre. Hon lyssnade och hon uppmuntrade. Hon var lugn och trygg. 

Helene Pierrou kunde obekymrat vända gråmulna halvtunga morgonmöten till en solig start 

på en ny arbetsdag, vände negativa attityder och fick oss att se omständigheter på ett nytt sätt. 

Hon såg trender, men följde aldrig med några åsiktsdrev. Hon hade en tydlig integritet, både 

som privatmänniska och som journalist. 

Hon kommenterade nyligen det faktum att det allmänt anses fult eller svagt att vara snäll. 

Snällhet är en alldeles för underskattad egenskap, ansåg Helene Pierrou. 

Helena Bremberg 

kanalchef SR Gotland 

 

 

Helene Pierrou, Självporträtt, olja, ca 43 x 34 cm. 
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Helene Pierrou, Min röda cykel, akvarell, ca 42 x 30 cm 

 

 

Helene Pierrou, Jörgen, akvarell, 40 x 30 cm 
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Grafiska blad från bildlärarlinjen på Konstfack 1979-1982 
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Helene Pierrou, Skål, 15 cm diam. 

 

  

 

 


