
Om min radio.

Nu för tiden då jag blivit 75, kan jag dra mig på mornarna. Brukar knäppa på klockradion när jag 
vaknar i sextiden, lite lågt för att inte störa gumman om hon vill sova längre, men för det mesta är 
hon redan uppe.  Då höjer jag till 6 på volymkontrollen för att höra bättre. Ofta drar jag mig och 
slumrar till ibland men när samma nyheter på ettan kommer tredje gången och har uppfattat det 
mesta, dags att stiga upp.

Gudrun är redan igång, lika så radion i köket. Där är det också ettan som är på, med fördröjning, så 
det jag hörde nyss på övervåningen kommer med en par minuters fördröjning på internetradion. 
Dags att byta kanal. Fast sällan till P4 Jämtland. Många gillar den kanalen men ofta blir jag less på 
att höra allt ”jommûl” dom har för sig, musiken är också ofta jobbig. Pispalan Radio från 
Tammerfors sänder toner som bättre passar våra öron om vi vill ha bakgrundsmusik, eller P4+.
Jag har ju numer tusentals kanaler att välja bland men den som mest hörs hos oss är P1. Både jag 
och Gudrun gillar den kanalen bäst.

Jag är född 1942 och i
hemmet fanns en radio
med fem radiorör, en
Kungs Radio. Den var
spännande. I mitten
fanns ett rör som man
såg som uppifrån. Det
hade en grön sektor
som varierade efter hur
stark mottagningen var.
Det  gjorde det lättare
att ställa in frekvensen
precis. Östersund
sände på mellanvåg,
417 meter, om jag inte
minns fel. På en nära



frekvens fanns en rysk störsändare som sände ut ett bubblande ljud som trängde sig in på Sveriges 
Radio, men man var nöjd ändå. 

Det var kul att lyssna på utlandet fast man inget förstod. Det fanns långvåg, mellanvåg och kortvåg 
på alla radioapparater den tiden, med massor av radiostationer. Jag riggade upp en lång antenn till 
ett träd 50 meter från huset. Det var ändå svårt att få in stationerna, mycket störningar och sprak, 
ljud fast det gjorde inget. Ett tag i 14-årsåldern var jag med i Teknik för Allas Eterklubb. På slöjden 
byggde jag en kristallmottagare efter en ritning som fans på skolan. Den fick jag aldrig att höras. 
Först då jag byggde en kristallmottagare efter ritningar från en gammal bok jag lånat på biblioteket 
fick jag till det. Kristallen skrev jag efter från Clas Ohlson. Ljudet från kristallmotagaren blev 
utmärkt i de gamla hörlurarna från 30-talet. Men det var inte så många stationer som hördes men en 
rysk station på långvåg hördes bra minns jag. Fortfarande är jag fascinerad över att man så enkelt 
göra en radiomottagare som fungerar utan annan strömkälla än den som kommer via radiovågorna 
genom etern som det hette. Men det bygger på att det finns stationer som sänder via antenner. Här i 
Sverige är det ju bara FM-bandet som är igång nuförtiden. 

Innan nästan alla stationer gick över till internet lyssnade jag ofta på kortvågen sen jag lagt mig. Då 
använde jag en Sengean ATS 505 som har bra mottagning. Den brukade jag också ha med mig när 
vi reste någonstans, även utomrikes. Minns en söndagsmorgon när jag fick in en station från 
sydamerika som hördes kristallklart. Kristallklart, kommer det uttrycket från tiden med 
kristallmottagare? 



Vi har fiber nu, 100 Mbit, så när jag är hemma kan jag någon gång lyssna via datorn. Radion ligger 
då i bakgrunden och det går att jobba eller kolla på något annat samtidigt som inte kräver så mycket
koncentration. 
Gudrun har en ipad och med den hör hon mest på SR play. Ofta är det radioföljetongen. Jag har 
också play i min mobil och lyssnar ibland via den på natten om Gudrun sover men jag inte är trött. 
Då är det P1. Fast ofta somnar jag ifrån.

I bilen kan radion ge tid att lyssna på det som man annars inte skulle kommit på att lyssna på. Det är
en Volvo kasettbilradio som suttit i sedan bilen var ny 1996. Den liksom bilen fungerar fortfarande 
bra. Annat var det i min första bil som var en Opel Record 1956. Den radion fungerade bara bra 
nära sändare, eller när man inte körde. På den tiden fanns det trådradio, radion sände via 
telefonnätet. Man monterade en dosa i hemmet som antennen anslöts till. Bilradion kunde ta emot 
de signalerna om man körde efter en väg med telefonstolpar längs efter. Det var i början på 60-talet.

Vår internetradio är en Sangean med två högtalare. Ljudet är bra, inga störningar. Nackdelen är att 
programmen måste laddas vid kanalbyten och det tar en liten irriterande stund. Allt går att sköta 
med en enda knapp eller fjärrkontrollen. Gudrun är inte riktigt sams med den knappen. Hon 
använder de sex inprogrammerade kanaler som går att välja med fjärrkontrollen. De är för tillfället 
P1, P2, 1 hits 50s, P4, P4+, 181 FM:Good oldies. Det finns två till också men utan egen knapp, 
Pispalan radio och NRK P1+. 

Under en hemsida ”Reciva Internet Radio” kan man registrera sin internetradio. Därefter välja bland
tusentals kanaler och länkarna som man vill spara i internetradion. Där finns en meny som heter 
”Mina grejor” och därifrån väljer man sen kanal.



Det går också att från radion direkt söka geografiskt bland alla stationer men också välja att välja 
genre.

Under menyn kan man även välja ”Mina poddar”. Där har jag min egen pod, ”Gesundens Radio” 
https://soundcloud.com/user-111094165 . Att jag gjort den beror bl.a. på att språket i Sverige blir 
mer och mer utslätat. Alla vill höras som om dom bor i Stockholm, nästan aldrig vågar folk prata 
som man gör till vardags. Vad som händer i radion sker från Stockholms horisont väl mycket tycker 
jag. Jag vill värna vårt lokala språk här i Jämtland och lägger upp något nytt varje vecka på podden. 
Jag vet ju att ni på Språk och folkminnen inte tycker att jamtska är något annat än en dialekt. 
Kriteriet för att ens tungomål ska få kallas ett språk är tydligen att man måste ha en egen armé! Är 
inte danska, norska och svenska liksom jamtska dialekter ur något gemensamt fornspråk. Om inte 
Jämtland blivit överlåtit till Sverige vid freden i Brömsebro hade vårt språk knappast kunnat kallats 
för en svensk dialekt som det gör nu.

Nu har jag blivit sur helt plötsligt. Det var inte meningen. Om ni kollar på kanallistan från Reciva 
på bilden ovan så ser ni att där finns flera dansbandskanaler. Flera gånger i veckan drar vi igång 
någon av dem på hög volym och tar oss en svängom på köksgolvet. Då har vi kul tillsammans och 
det ger bra träning.

Radion är till stor glädje för oss

John-Erik Johansson
Borglunda
Stugun

https://soundcloud.com/user-111094165

