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Ja, så lät det under större delen av tiden när Seniorklubben idag hade sitt ordinarie månads-

möte. Skrattsalvorna ekade när Lennart Jonsson från Halmstad kåserade om sin tid på Radio 

Halland. 

Men först över till inledningen av mötet. Jan-Erik Törnéus kunde nöjt konstatera att hela 85 

personer kommit till mötet. Det var med andra ord helt fullsatt. 

Nina och Pelle bjöd dagen till ära på en delikat fisksoppa, pannkakor med sylt och grädde samt 

kaffe och kaka. Mycket gott!  

Efter måltiden var det dags för dagens underhållare, Lennart Jonsson. 

 

 
Lennart som sammanbiten talare 

 

Lennart Jonsson är född och uppvuxen i Varberg, men har bott i Halmstad i många år. Men 

han har många minnen från ungdomstiden i Varberg med Boråstjejer, som kom med tåget kl. 

15,07 på fredagarna, med klädseln på den tiden, med korvhandlare Knut Stålbrand med flera. 
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Han förstärkte sitt berättande med Overhead-bilder, vilket han tycker är betydligt säkrare än 

dator och projektor. 

Det program som gjort honom så känd och populär är ”Kul på Hjul” som sänds i P4 på 

fredagsförmiddagarna. Programmet är förmodligen det lokalprogram i Sverige som hållit på 

längst. Man firar 30 år i år. 

I sin lätt raljerande ton fängslade han oss alla när han berättade om episoder som inträffat 

under alla dessa år.  

      
          Lennart som yngling i Varberg                Selma, en dam som inte var förtjust i Lennart 

                          på 1950-talet 

Ett tema som hela tiden återkom under berättandet var att kvinnliga lyssnare, som troget hört 

på honom på fredagarna, blev väldigt besvikna när de senare fick syn på honom. Med sin 

vokabulära förmåga och personliga charm lyckades han ofta ändå vinna deras förtroende och 

de försonades som vänner.  

Selma, på bilden ovan, var en dam som fick frågan ”Hur många mål blir det i fotboll om en 

spelare gör Hat trick?” Sufflerad av sin man svarade Selma att det var två mål. Hon blev då 

spolad och när Lennart meddelade att rätt svar var tre mål, fick Selma ett vredesutbrott i 

direktsändning och röt något otillbörligt till sin man samtidigt som hon kastade något i 

huvudet på honom. 

Reaktionen från andra lyssnare var stark efter programmet där många oroligt frågade hur det 

gått för gubben. 

Gubben överlevde och Selma och Lennart blev så småningom goda vänner. 
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En annan episod som är värd att notera är från den första tiden Lennart jobbade som 

programledare på Radio Halland. Han var då programledare för ett program som sändes på 

söndagarna mellan klockan 7 – 11 på förmiddagen. Det var ett musikprogram där det spelades 

musik från LP-plattor. 

Programledaren var på den tiden helt ensam i studion och det kunde ibland bli besvärligt om 

man behövde gå på toaletten. När man inte har någon möjlighet att komma ifrån, upplevs 

alltid problem av denna art som än mer besvärliga.  

En normal låt är ju cirka 3 minuter lång, och det är inte tillräckligt för ett toalettbesök. Det som 

kom att rädda Lennart många gånger var den italienske tenoren och operasångaren Pavarotti, 

vars arior i allmänhet varar i 8 minuter, fullt tillräckligt för ett toalettbesök. Han kunde också 

höra de sista stroferna. 

 

 

Anders Axelsson tackar Lennart för en trevlig eftermiddag 

Efter denna underbara stund med god mat, rolig underhållning och trevlig samvaro, tackades 

Lennart med en varm applåd.  

 


