
Radioprofilen Jon Norberg på besök 
SPF Seniorens månadsmöte den 17 november 2016 gästades av Jon Norberg i 

Stocksbro bystuga. Närmare 40 personer hade sett vår kallelse. 

Jon hann med att vara anställd på Sveriges Radio i 33 år här i Dalarna. Jon 

tyckte att det var roligt att komma till oss i Skäve eftersom att han även har 

jobbat som lärare på mellanstadiet i en hel vecka, då som vikarie för Gunnar 

Albinsson som ville ha semester. Det var fina barn här, det är det i dag också. 

Innan radiolivet utbildade Jon sig till bibliotekarie i Borås där han även jobbade 

halvtid inom yrket, andra halvan som lärare. 

 Hur kan man hamna på radion?  Riksradion annonserade efter folk i 

Stockholm, där han fick jobb som redaktionssekreterare, det var inte något för 

Jon som hellre ville gör program.  Den kände TV-profilen, Jacob Dahlin lät Jon 

göra inslag för honom. 

1981 fick Jon jobb i Falun på radio Dalarna, tack vare Åke Strömmer. 

Jon visade bilder på gamla radioprofiler, tyvärr var vi dåliga på ansikten, det är 

ju rösterna som vi känner igen. Vi fick höra berättelser om personer som Jon 

har jobbat med under sin radiotid.  

 Jon spelade upp en mycket underhållande sketch från ”Nisses hörna” som kom 

till under läkarstrejken på Falu lasarett. Här hördes det många skrattsalvor från 

oss i publiken. 

 Det roligaste programmet att göra var ”Sök och finn” varje samtal blir en 

historia. Bland annat en kvinna efterlyste en karl. Efter det att Jon hade 

intervjuat henne i sändning fick hon tag i en karl och blev gift med den mannen. 

Jon avtackades med varma applåder efter en trevlig eftermiddag fylld med 

skratt åt gamla minnen. Till våren kommer Jon tillbaka till oss då med en 

musiktävling. 

Vårt nästa månadsmöte blir den 15 december då vi äter en enklare jultallrik 

och sjunger julens sånger till Rut ”Snurran” Johanssons pianospel. Leif Olofsson 

kommer och berättar om julen och inte minst om tomtens historia. 

 



    


