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Luleå rundradiostation 1938 – 1978.
Historik.

Tänka sig att det var i Luleå som det började!
Det här med rundradio alltså - ja naturligtvis är det ju dåvarande radiostationen i Boden som skall ha hela äran - men det var dock luleåborna som var de
första i landet att avlyssna svensk rundradio redan 1921. Fast egentligen hette
det ju inte rundradio heller!
Så här gick det till....
.

I juni 1921 fick statens radiostation i Boden, Boden Radio, sin första telefonisändare avsedd för kustradiotrafiken, viken gav stationen en möjlighet att
sända både tal och musik.

Den första telefonisändaren i Boden av fabrikat Erich F Huth även
kallad Zeppelinsändaren.
Foto:Teracoms arkiv.
I Luleå rådde vid denna tid en febril verksamhet då staden skulle fira 300års-jubileum. Ett av jubileumsarrangemangen var en stor utställning på
Gültzauudden där det bland annat fanns en så kallad Sjöfartshall. I denna
hade Telegrafverket och Svenska Radioaktiebolaget installerat den modernaste typen av fartygsradiostation. Meningen var att de besökande därigenom,
för en avgift på 1 krona, skulle få utväxla radiosamtal med Boden Radio.
Den 3 juli var Radioaktiebolagets installation färdig och de första förbindelseproven kunde göras. De var helt lyckade! Stationen hölls öppen för all-
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mänheten varje dag under utställningen enligt följande: 11.15-12.00, 13.1514.00, 17.30-18.00, 18.30-19.00 och 19.30-20.00.
För att göra den utställda anläggningen extra publikdragande hade Telegrafverket försett Boden Radio med en trattgrammofon. När så tillräckligt
många besökare fanns i utställningshallen i Luleå kunde dessa, genom hörtelefoner, få höra både tal och grammofonmusik från Boden.

Vevgrammfonen till vänster i bild placerad på en stol.L judet kommer ur en vit papperstratt framför vilken en mikrofon hölls.
Foto:Teracoms arkiv.

Det som man hade hört talas om från Amerika och England hade nu inträffat i Boden och Luleå.
Broadcastingen hade debuterat!
Boden Radio var, i juli månad 1921, första svenska radiostation att officiellt
utsända rundradioprogram till allmänheten.
Att kunna höra både tal och musik som inte följde några trådar utan kom
från luften var helt fantastiskt och utställningshallen fick många besökare.
Allt eftersom dagarna gick blev personalen vid Boden Radio allt djärvare
och programutbudet utökades med bland annat uppläsningar och sång av en
av de anställda - radiotelegrafisten Ernst Holmström.
Den 12 juli besöktes jubileumsutställningen av konung Gustaf, och klockan
15.00 kom han till Sjöfartshallen, där en särskild radioutsändning var anordnad för honom.
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.
Gustaf V anländer till Sjöfartshallen och tas emot av landhövdingen,
stadsfullmäktiges orförande och allmänheten den 12 juli 1921.
Foto: Okänd

Det första som konungen fick höra i lurarna var olyckligtvis en kraftfull
svor-dom. Chefen för Boden Radio, radiokommissarien Axel Jenner, hade i
nervo-siteten startat sitt inövade hälsningsanförande till monarken för tidigt.
På radio-stationen var det nämligen nödvändigt att göra en omkoppling av
den antenn som skulle användas.
Telegrafisten som skulle göra omkopplingen hade inte hunnit göra detta, och
då Jenner upptäckte att han hade börjat för tidigt lät han undslippa sig ett
kraftigt ”djävlar anamma”. I samma ögonblick hade givetvis telegrafisten
klarat av omkopplingen och svordomen gick ut i etern.
Konungen lär ha sett en aning snopen ut, då det började osa svavel ur lurarna. Han behöll dock, som det anstod en landsfader, fattningen och vände sig
till landshövdingen och sade: - Ja, det hörs ju riktigt bra det här, du Ringstrand!
Jenner hade nu fått ordning på nerverna och läste upp sitt hälsningstal som
löd:
- Detta är Boden radiostation. Personalen på härvarande radiostation ber att
för Eders Majestät få betyga sin underdåniga vördnad.
Därefter bjöd personalen på Boden Radio på grammofonmusik
Den 14 och 19 juli besöktes utställningen av riksdagsmännen som var på
rundresa i Norrland. Även dessa fick avlyssna utsändningar från Boden.

Demonstrationer och radiomottagarbyggen i Luleå.
Frisörmästare Harald W Eklund var förmodligen den förste innehavaren av
en radioapparat i Luleå. Intresset för radio hade han fått genom tidningar
och tid-skrifter och redan 1922 byggde han egenhändigt en apparat. Han
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tillverkade nästan alla delar i apparaten själv såsom kondensatorer och spolar mm. Det enda som han köpte färdigt var radiorören som beställdes från
England.
Som radiolyssnare hade man vid denna tidpunkt, förutom sändningarna från
Boden Radio, att framför allt avlyssna de utländska storstationerna.
Våren 1923 skrev Norrbottens-Kuriren till Konungen med en anhållan om
tillstånd att anordna vissa radiodemonstrationer. Anhållan beviljades enligt
I beslutet medgavs tidningen att under fyra på varandra följande dagar, med
början den 15 maj, ordna offentliga radiodemonstrationer. På begäran utsträcktes dock starttidpunkten att gälla ytterligare trettio dagar. Kungl.
Majt:s resolution given Stockholms slott den 19 april 1923. Beslutet var undertecknat av kronprinsen-regenten Gustaf Adolf.
Kurirens stora annonser inför evenemanget lockade med att demonstrationer-na avsåg att med de modernaste apparater ge en, så vitt möjligt, fullständig bild av den högtalande trådlösa telefonens teknik och möjligheter.
Från Stadshotellet skulle musik samt nyhetsmeddelanden avsändas ut i rymden, vilka sedan skulle uppfångas av mottagaren å Aulan. Därefter skulle
göras för-sök med broadcastingstationerna i London och Newcastle.
Entrén var 1:50 på alla platser.
Från Karlskrona hade förhyrts både sändare och mottagare och lördagen
den 9 juni klockan 19.30 började den första demonstrationen.
"Sändaren anbragtes i Stadshotellets kafé, i den så kallade Styrmanshytten,
och mottagaren var placerad i läroverkets aula. På ett par bord på estraden
glänste i klanderfri polering de mystiska instrument som ledde ljudvågorna
från den molniga junihimmelen därute till publiken under aulans högresta
valv. Lamporna på bordet tändes med en vit och stilla låga......
Demonstrationen inleddes med ett anförande av en fackman, ingenjör E Seger, som redogjorde för de tekniska förloppen. Och sen kom ur en stor, svart
tratt toner, musik från Statt, där Fomanowskis kapell underskönt spelade
inledningen till Mascagnis opera "På Sicilien". Sedan kom andra vackra musiknummer, också dragharmonika.
Det var ett under, det är säkert!
Demonstrationen upprepades dagen efter, söndagen den 10 juni. Då kunde
man också bjuda på underhållning från Boden Radio, både sång av radioföre ståndaren Ernst Holmström och musik från grammofon".
En annan arrangör av rundradioavlyssnande i Luleå var direktören C W Andersson, som hade inmonterat en mottagare på Odéonbiografen. Antennmasterna var uppsatta på hustaket.
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Ytterligare en radioarrangör, som det dock inte alltid lyckades för, var domprosten John Hansson. Han var enligt Norrlänska Socialdemokraten en mångfrestare. Och då radion började göra sitt intåg så öppnade givetvis prosten en
radiofirma. I pressen kungjordes att visning av hans apparater skulle ske i aulan.
"Folk strömmade till och snart var aulan fullsmockad av nyfikna. Domprosten
svettades och vred på rattarna, ansiktfärgen blev mörkare allteftersom "kanariefåglarna" kvittrade i radion och illtjuten ljöd genom salen. Slutligen måste
föreställningen avbrytas och folket fick troppa hem - utan att ha fått höra
annat än missljud ur den märkliga uppfinningen radioapparaten"!

Luleå radioklubb bildas.
Den 3 januari 1924 fanns följande upprop i tidningarna:

Radioamatörer,
som äro intresserade för bildandet av
en radioklubb i Luleå, inbjudas härmed till konstituerande sammanträde
fredagen den 11 januari kl. 6.30 em.
på läroverkets aula (musikrummet).
Hemming Olsson, Rudolf Isaksson,
distriktschef.
direktör.
B.V. Petersson,
M. Månsson,
maskininspektor. civilingenjör.

Uppropet samlade omkring 150 personer, så man måste säga att intresset för
radio i Luleå var stort.
Som ordförande fungerade Hemming Olsson och som sekreterare Mauritz
Månsson. Sedan ordföranden redogjort för ändamålet med sammanträdet, beslöts att bilda en radioklubb, och en lista utlades för anteckning av medlemskap
i klubben. 56 medlemmar antecknade sig.
Till interimssyrelse valdes förutom de som undertecknat uppropet även rektor
W Leeb-Lundberg.
Vid ett konstituerande sammanträde den 1 februari valdes interimsstyrelsen till
radioklubbens styrelse med domprost John Hansson och magister G Brändström som suppleanter.
Revisorer blev järnvägsbokhållare E Planck och löjtnant A Wolff med redaktör
Andreas Johnsson och jägmästare K G:son Lundholm som suppleanter.
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Ur Norrländsk Tidning 2 februari 1924:
"Frågan om bildande av ett nordsvenskt radioförbund upptogs därpå till behandling. Ingenjör Månsson inledde debatten, framhållande bl a att det vore
nödigt att något dylikt gjordes för att säkerställa utsändningarna från Boden,
vilka Bodenklubben icke själv kan mäkta uppehålla.
Meningen var att klubbarna i Boden och Luleå skulle utsända en resolution i
ämnet till övriga klubbar i länet och förslag till resolution föredrogs och godkändes.
Omedelbart telefonerades beslutet till Boden, och inom några minuter fick
man pr radio höra utsändandet från Boden av den beslutade resolutionen".
Som sista punkt vid radioklubbens sammanträde framlade ingenjör Månsson ett
förslag till program för verksamheten under första halvåret. Detta antogs, och
enligt detsamma skulle klubben, första och tredje fredagen i varje månad, anordna klubbaftnar.
Vid sammanträdet hade man också tillfälle att lyssna till ett flertal musiknummer från Bodens radiostation, som även bringade en hälsning till luleåklubben
som bekostade kvällens program.
I februari kunde man också läsa om att montören Holger Sundström, i Gammelstad hos gårdsägaren E F Östling, uppsatt en radiostation vartill han själv
förfärdigat mottagaren efter ett mönster med beskrivning i en veckotidning.Vid
avprovningen hördes mycket klart ett föredrag och musik från Boden, ävenså
musik från England.

Nordsvenska radioförbundet bildas.
Den 4 februari fanns följande upprop att läsa i tidningarna:

Ett nordsvenskt radioförbund.
Upprop från Luleå och Bodens radioklubb.
Genom tillmötesgående från K. telegrafverket har som bekant rundradioutsändning i mindre omfattning kunnat ske vid Boden Radio. Hittills ha dessa
utsändningar ensamt bekostats av Bodens Radioklubb ehuru resultatet
kommit hela övre Norrland till godo. Då emellertid dessa sändningar äro tämligen betungande för Bodens Radioklubb redan med den ringa omfattning den
nu hava torde det vara uteslutet att Bodens Radioklubb ensam framdeles kan
bekosta dem.
Styrelserna för Radioklubbarna i Boden och Luleå som anse sändningarna
bäst tryggas om ett radioförbund mellan de av sändningarna intresserade
klubbarna komme till stånd, vill därför härmed inbjuda till bildande av av ett
Nordsvenskt Radioförbund med huvuduppgift att säkerställa och utvidga
Boden Radios sändningar.
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Närmare uppgifter om tid och plats för ett konstituerande sammanträde kommer att lämnas resp. klubbar vid rundradiosändningen nästa fredag samt
genom pressen.
Luleå och Boden den 1 februari 1924.
Luleå Radioklubbs styrelse
Boden Radioklubbs styrelse
Vid ett sammanträde på Järnvägshotellet i Boden söndagen den 17 februari
1924 bildades Nordsvenska Radioförbundet som ett gemensamt språkrör för ett
tiotal radioklubbar i övre Norrland. Klubbarna representerade ett medlemsantal på cirka 500 personer.
Bildandet av förbundet var givetvis helt radiomässigt och betecknades som
"världens första reguljära radiosammanträde", då mötesförhandlingarna radierades över Boden Radio. Detta för att bereda, dels alla klubbars med-lemmar
möjlighet att följa förhandlingarna, dels de klubbar som ej hade något ombud i
Boden möjlighet att delta i förhandlingarna genom att till Boden Radio, rikstelefon Boden 410, intelefonera inlägg.
Efter ett inledningsanförande tillfrågades radioklubbarna huruvida de vore villiga att ansluta sig till den ifrågasatta organisationen. Inom en kort stund hade
jakande svar lämnats av de i Boden närvarande klubbombuden och intelefonerats från de lyssnande klubbarna i Övertorneå, Kiruna, Båtskärsnäs och
Öjebyn.
Nästa punkt på dagordningen var förslag till preliminära stadgar att gälla till
årsmötet som var inplanerat i april månad. Förslaget till stadgar antogs.
Förbundet såg som sin främsta uppgift att säkerställa men också att utvidga
rundradiosändningarna från Boden Radio till dess att statsmakterna slutgiltigt
hunnit ordna med dessa på ett för övre Norrland gynnsamt sätt.
Till interimsstyrelse för tiden fram till årsmötet valdes:
Ordförande:
Vice ordf.:
Sekreterare:
Skattmästare:
Ledamot:
"
"
Suppleant:
"
"
"

major Hemming Olsson, Luleå
löjtnant A Wolff, Luleå
rektor Albin Swedbwerg, Boden
direktör J A Söderberg, Boden
jägmästare H Fogelström, Övertorneå
doktor G Ankarsvärd, Kiruna
kontorsskrivare Mårtensson, Öjebyn
direktör Rudolf Isaksson, Luleå
telegrafkommisarie F A Kriström, Boden
domprost John Hansson, Luleå
ingenjör G Wetterstrand, Boden
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Sedan de egentliga förhandlingarna hade avslutats, begärde direktör Isaksson,
ombud för Luleå Radioklubb, ordet. Han hemställde till de olika klubbarna att
genom ekonomiska bidrag göra det möjligt för Boden Radio, som ju var den
enda station som norrlänningarna hade verklig glädje av, att även i fortsättningen under de sedvanliga tisdags- och fredagssändningarna ge så gedigna och
omväxlande program som möjligt.
I mars 1924 anordnade Luleå Radioklubb en pristävling gällande amatörtillverkade mottagare. Juryns bedömningsgrunder var sammanfattningsvis följande:
- Enklare delar såsom reostater, spolar o dyl gav extra poäng om de var
tillverkade av amatören själv.
- Våglängdsområdet skulle vara sådant att Boden i första hand kunde nås och
helst även de engelska stationerna.
- Apparatens ljudenhet skulle komma att bedömas av klubbmedlemmarna vid
avlyssning under en klubbafton.
- Utseendet bedömdes både ut- och invändigt.
Vid Nordsvenska Radioförbundets årsmöte den 30 mars förändrades styrelsens
sammansättning enligt följande:
Ingenjören Mauritz Månsson ersatte Albin Swedberg som sekreterare. Swedberg, som hade många andra järn i elden, kvarstod dock som ledamot. Övriga
ledamöter blev Rudolf Isaksson och lokföraren A Steimitz.
Som revisorer utsågs bankkamrer G Österberg och civilingenjör P Linse med
herrarna S Olofson och K A Bergqvist som suppleanter.
Under årsmötet lämnades också en kort redogörelse över förbundets hittillsvarande verksamhet. I samband därmed upplästes ett par tidningsnotiser, vari från
Telegrafstyrelsen framhållits, att någon station i Norrland ej var att påräkna
under året, på grund av att för litet antal licensansökningar inkommit.
Förbundet stötte alltså på svårigheter redan innan styrelsen hunnit bli varm i
kläderna. Med anledning härav uppdrog mötet åt styrelsen att på det kraftigaste framhålla det orättvisa i, att enbart lägga beviljade licensansökningar till
grund för frågans bedömande. Antalet licenser kunde givetvis aldrig väntas bli
lika stort i Norrland som i de tätare befolkade södra delarna av landet.
Detta blev nu startskottet för en livlig verksamhet från förbundets sida vilken
dagspressen hängde på och livligt stöttade.
Förbundets mål och måtto var "en rundradiostation i Övre Norrland i år"!

Kampen för bättre radiomottagning i norr.
Den som förbundet i första hand siktade in sig på var givetvis chefen för Telegrafverkets Radiobyrå, byråchefen Seth Ljungqvist, som tyckte att intresset och
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antalet lösta licenser var för dåligt för att motivera byggandet av en rundradiostation i Norrland.
"En lösning av frågan i den riktning varåt byråchefen Ljunqvists uttalanden
peka, vore liktydig med att all utveckling i Norrland på detta område skulle
avstanna", menade förbundet.
I april tillskrev Nordsvenska Radioförbundet Kungl. Maj:t angående en permanent rundradiostation i övre Norrland. De argument som man tryckte särskilt
på var:
"....anhåller därför i underdånighet, att vid frågans slutliga avgörande hänsyn
ej enbart måtte tagas till antalet inkommande licensansökningar, utan jämväl
och i första hand till nedanstående för Övre Norrland speciella förhållanden.
....för den glesa befolkningen att tillgodogöra sig allmänbildande föredrag.
....värdefull för den till åtskilliga tusental uppgående gruppen skogstjänstemän
och skogsarbetare, vilka hela vintern igenom av sin sysselsättning äro hänvisade att vistas i skogarna utan några som helst bildnings- eller förströelsemöjligheter.
....snabbt utsändande av meddelande och order rörande utbruten skogseld ej
sällan kan medverka till eldens snabba begränsning och därigenom rädda
nationalekonomiska värden, som äro av avsevärt högre storhetsordning än
kostnaderna för en rundradiostation.
.....blandbefolkning av svenskar, finnar och lappar torde det ligga i öppen dag
att en permanent rundradiostation skulle på ett mycket kraftigt sätt befrämja
svenska språkets utbredning.
Om det var på grund av Nordsvenska Radioförbundets agerande eller att antalet lösta licenser var tillräckligt eller om det hade med Aktiebolaget Radiotjänsts
övertagande av programansvaret att göra är givetvis svårt att säga - kanske var
det en kombination. Hur som helst så beslutade Telegrafstyrelsen att ersätta den
befintliga sändaren i Boden med en ny. Denna togs i drift i april 1925.
Vid denna tidpunkt nåddes landet också av ett förfärligt meddelande från Tyskland. Där kunde man som kvinna drabbas av något som hette radiorynkor. Man
hade upptäckt att kvinnornas ansikten blev fulla av rynkor och veck till följd av
lyssnande på radio. Skönhetsspecialister påstod att kvinnliga radiolyssnare förstörde sina ansikten när de kväll efter kväll ansträngde sig att uppfatta varje
ljud som radion utsände. Utseendet blev mindre kvinnligt - resultatet blev ett
"radioansikte".
Under våren 1925 började polisen i Luleå så smått att hålla efter "radioter" som
inte hade löst licens. Detta föranledde en hel del innevånare att snabbt infinna
sig på Telegrafen och erlägga stadgad avgift.
Lagbestämmelsen om böter för innehav av radioapparat, för vilken licens ej blivit löst, hade från många håll betraktats som ett hot pro forma. Men i decem-ber
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hade Luleå rådhusrätt haft att handlägga ett åtal mot en person som icke i vederbörlig ordning skaffat sig tillstånd att taga in rundradiosändningar. Förseelsen erkändes och rätten bestämde bötesbeloppet till 25 kronor.
Det visade sig ganska snart att den nya sändaranläggningen i Boden inte kunde
täcka det vidsträckta område som Norrbottens och Västerbottens län omfattar.
Åter började ilskna artiklar synas i tidningarna då och då angående krav på en
modern rundradiostation i Norrland.
Inom Luleå Radioklubb diskuterades möjligheten att anlägga en särskild liten
relästation för Luleå eftersom mottagningsförhållandena från Boden med kristallmottagare var mycket dåliga i många delar av staden. Största svårigheten
med en relästation skulle dock bli disponerandet av en lämplig trådförbindelse
från Boden.
Ett föslag att använda en av SJ:s järnledningar avvisades, enär det fordrades
koppartråd av god dimension och förstklassiga isolatorer för reläledningar. Något beslut i relästationsfrågan blev det aldrig för Luleås del.
Klubben uppdrog åt klubbmedlemmarna, ingenjörerna Ekberg och Lönnqvist,
att utexperimentera en lämplig apparatkonstruktion och antennkombination för
att förbättra möjligheterna att ta emot programmen från Boden. Det låg ju även
i Boden Radios intresse att få till stånd god kristallmottagning, då här-igenom
ett avsevärt ökat antal radiolicenser torde kunna motses.
Antalet lösta licenser i Luleå var den 30 september 1925 - 283 stycken. I Boden
där programkvaliteten var mycket bättre hade 824 licenser lösts.
I januari 1926 konstaterade direktören B V Munkhammar, som regerade över
Metropolbiografen, att rundradion var en allvarlig konkurrent till biograferna.
Han ansåg att halva tusentalet radiolyssnare i Luleå ibland glömde både Norma
och Valentino för kristallens ljuva budskap.
Om radiolyssnandet skulle bestå var svårt att förutspå. Att lyssna i radion krävde tydligen spänd uppmärksamhet, vilket var tröttande. En f.d. radioägare hade
deklarerat att "när man haft radio i fyra månader blir man arg och köper en
grammofon".
Från direktör C W Anderssons domäner, som omfattade bland annat biograferna Odéon och Maxim, meddelades att publikströmningen var ungefär oförändrad. Eventuellt tummade den gode Andersson en aning på sanningen med tanke
på hans tidigare intresse och engagemang för rundradioavlyssnande.
I februari gjorde Norrbottens-Kuriren en förfrågan till samtliga läkare vid länets sjukvårdinrättningar angående rundradions betydelse för de sjuka. Läkarna hade enstämmigt betygat att rundradion hade en aldrig överskattad uppgift att fylla för dem som både under längre och kortare tid äro dömda till isolering inom sjukvårdens murar. Programmen ansågs vara så omfattande och omväxlande, att de täckte de mest skilda behov.
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Experter hade räknat ut att två kompletta radiomottagare, två antenner, 35 hörtelefoner samt ledningar och kontakter för 48 sjukbäddar och fyra dagrum i nya
lasarettetsbyggnaden skulle kosta 1625 kronor. För gamla lasarettet skulle kostnaden bli 515 kronor.
Några pengar fanns givetsvis inte att tillgå i denna fråga varför man riktade sig
till allmänheten med en bevekande bön om effektiv hjälp. En grundplåt, om än
ringa, gav den soirée som arrangerades på Festivitetssalen. Den inbragte kronor
125:40.
"Det gällde nu att bygga vidare därpå i människokärlekens namn".

Ny stor sändarstation byggs i Luleå.
Debatten om en ny storstation för Norrland fortsatte....
1936 beslöt därför Telegrafverket att en helt ny sändarstation skulle uppföras i
Luleå.
Jämlikt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 17 januari och 30 december 1936, påbörjades arbetena med den nya stationen den 1 april 1937 på området Mjölkudden, ca 3 kilometer nordväst om Luleå centrum.

Mjölkudden 1940.

Mjölkudden 1974.

Stationsområdet arrenderades från Luleå stad och efter begäran beviljade länsstyrelsen den 22 oktober fridlysning av det blivande stationsområdet. Det hela
kungjordes i tidningarna i en tvåspaltig annons:
FRIDLYST OMRÅDE
Härigenom fästes allmänhetens uppmärksamhet på att länsstyrelsen i Norrbottens län förordnat, att det skall vara envar, vid vite av femtio kronor, förbjudet, att utan vederbörligt tillstånd beträda det inhägnade område å Mjölkudden, inom vilket Kungl. Telegrafverket rundradiostation är belägen.
KUNGL. TETEGRAFSTYRELSEN
11

Vid denna tidpunkt var Mjölkudden idyllisk landsbygd. Som närmaste granne
till den nya stationen stod Tunagården, f d gästgivaregård, med det fina tilllägget - kungsgård. I Telegrafverkets arrende ingick även Tunagården.
Stationshus, antennhus, mast- och stagfundament uppfördes av byggmästaren
Einar Eriksson, Boden, efter ritningar av arkitekten Carl Åkerblad. Verkmästare var G Eriksson, Luleå och byggnadskontrollant ingenjör C MagnussonBowring.
Övriga entreprenörer och leverantörer var:
Invändig värme, vatten och avlopp: Aktiebolaget H Anderssons Värme- och
Vattenledningsaffär Umeå genom filialen i Luleå.
Utvändiga vatten- och avloppsledningar svarade Luleå stad för.
Betonggjutningar: Bröderna Hedlunds Betongfirma, Luleå.
Plåtarbeten: Plåtslagarmästare G Lidfeldt, Boden.
Snickeriarbeten: Snickerifirma Eklöv och Degerman, Boden.
Målningsarbeten: Målarmästare K O Söderberg, Boden.
Smidesarbeten: Boqvist Mekaniska Verkstad, Boden.
Linoleummattor: Forshaga Linoleum Fabrik AB, inläggningen gjordes av A
Sundqvist Mattaffär i Luleå.
Belysningsarmatur: Bröderna Malmströms Metallvarufabrik , Malmö.
Elinstallationsmateriel: ASEA Luleå och Elaktiebolaget Polen, Luleå.
Färg och kemikalier: E Hellstens Färghandel och Jala Färg- och Droghandel båda i Luleå.
Järn- och metallvaror: AB K A Linds Järnhandel, Luleå.
Trävaror: AB Luleå Ångsåg.
Diverse snickeriarbeten: AB Luleå Snickerifabrik.
Verkstads- och förrådsinventarier: Snickerifirma Eklöv och Degerman, Boden.
Diverse möbler: AB Tennmans Möbelaffär i Luleå.
När byggandet av stationshuset framskridit så långt, att det i huvudsak endast
var de invändiga arbetena kvar, påbörjades byggandet av radiomasten.
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Stationsbyggnaden under uppförande 1937. Foto: Teracoms arkiv
Detta gick till på så sätt att mastens alla delar svetsades ihop till dess fulla längd
- hela tiden med masten liggande på marken.
När masten var klar, och för att möjliggöra resningen av densamma, så restes
först en hjälpmast på 50 meter. Denna hade i sin tur rests med hjälp av en sekundär hjälpmast på 11, 65 meter. Hjälpmasten placerades i 90 graders vinkel
mot den ordinarie masten. Med hjälp av denna påbörjades så resningen den 27
oktober.

Hjälpmasten och den liggande huvudmasten.

Resningen gick mycket långsamt och mastens rörelse var knappt märkbar. Den
29 oktober hade masten kommit upp i 45 graders lutning. Efter ytterligare två
dagar, den 31 oktober, var masten rest till vertikalt läge och inriktning och inspänning av de fyra stagen utfördes.
Därefter sänktes masten med hjälp av domkrafter ned på sin fotisolator av steatit.
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Masten på sin isolator vid antennhuset med anpassningskretsar.

"Under hela arbetet med resningen rådde ett för årstiden ovanligt milt och
lugnt väder, vilket lockade de många teknici, som samlats för att åse och övervaka resningen, att två dagar å rad intaga sin lunch i det fria vid ett å resningsfältet dukat bord. Dylika friluftsluncher torde mera sällan förekomma
vid denna årstid och på denna breddgrad".
En av åskådarna under mastresningen var en 13-årig skolflicka, Maud Gunvor
Larsson. Hon diktade, som hon själv på äldre dagar uttryckte det, lite banalt:
- På Tuna reses en radiomast
men det går då ej med hast
jag tror mången gång, att stången vilar och har rast
Femtio kronors böter har man sagt
för den som går inom dess förbjudna trakt
stackars den kille, som inte ville, hålla sig på sin vakt

Foto:Helmer Widlund 1938
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Så stod den äntligen där, masten som under nästan 41 år skulle bli ett av Luleåbornas främsta riktmärken. 175 m hög, målad i gula och röda fält samt försedd
med röd flyghinderbelysning, i toppen i form av en neonfyr och på tre lägre nivåer i form av glödljusarmaturer. Den lägsta var belägen 67 meter över marken.

Utsikt från masttoppen mot söder.

Ända upp till mastens topp ledde en med ryggskydd försedd klätterstege. På
vägen upp fanns dessutom åtta viloplattformar eftersom det ansågs vara ett
ganska strävsamt arbete att klättra upp till toppen.
Radiomasten var konstruerad av professor Carl Ljungbergs Ingenjörsbyrå i
Stockholm och tillverkad av Elektriska Svetsningsaktiebolaget (ESABIS) i
Stockholm. ESABIS hade för tillverkningen använt uteslutande svenskt material. Rören hade levererats av Storfors bruk, stållinorna av Fagersta och Garphytte bruk samt stålgjutgodset av Kolsva bruk .
Masten var fyrksidig och varje sida var tre meter bred. Den var stagad på en
nivå, på höjden 87,5 meter, i fyra riktningar.
Fotisolatorn hade levererats av Steatit-Magnesia A. G. Berlin, stagisolatorerna
var av fabrikat Lapp Insulator Co, U S A men levererade av Standard Telefon
og Kabelfabrik A/S, Oslo.
Jordnätet för masten bestod av 80 stycken tråd av 3 millimeters blank glödgad
koppartråd formerade radiellt och nedgrävda på 30 centimeters djup. Trådlängden var i genomsnitt cirka 125 meter.
Neonfyranläggningen var tillverkad av Elektriska AB A E G, Stockholm.
Ett relativt stort antal timavlönade arbetare såsom snickare, smeder, elektriker,
metallarbetare, monörer, grovarbetare, kontorspojkar och chaufförer var anställda av Telegrafverket under byggnationen. Under 1937 uppgick dessa stundtals 35 stycken, 1938 till 30 och under 1939 till 18 stycken.
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Vid årsskiftet 1937-1938 stod även stationsbyggnaden helt klar - en solgul stenbyggnad i två våningar och källare. I januari 1938 påbörjades installationen av
den tekniska utrustningen.
Radioutrustningen var tillverkad av Telefunken Gesellschaft für drahtlose Telegraphie i Berlin och den levererades av Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi i
Stockholm.
Transformator- och ställverksutrustningen hade levererats av Elektriska Aktiebolaget Skandia i Stockholm, kvicksilverlikriktarna av Elektriska AB Siemens
och kraften till stationen levererades av Luleå Stads Elektricitetsverk i form av
trefasig växelström om 50 perioder och 5100 volt huvudspänning.
Övriga entreprenörer och leverantörer av teknisk utrustning var:
Maskiner: ASEA, Västerås.
Instrument: A E G och Zander och Ingeström AB, Stockholm.
Nifebatterier: Svenska AB Jungner, Stockholm.
Kablar: Sieverts Kabelverk, Sundbyberg.
Kabelrännor: K E Wikholm Plåtslageri, Luleå.
Transporter och spedition: AB Larsson och Lind, Luleå, O Larsson Sterbhus,
Boden och Åkare P E Fahlén, Luleå.
Verktygsutrustning: AB John Wall, AB Löwener och AB Max Sievert, Stockholm samt AB Marcus Holmqvist, Halmstad.
Metallvaror: Finspongs Metallverk AB, Stockhom samt Luleå Varv och Verkstäder och T Backtemans Gjuteri och Mekaniska Verkstad, Luleå.
Isoleringsmaterial: AB Backelitprodukter, Stockholm och AB Skånska Ättiksfabriken, Pärstorp.
Uranläggning: Elektriska AB Siemens, Stockholm.
Sändaren var konstruerad för att kunna avge en effekt av 30 kW, och avsikten
var att den skulle arbeta synkront med radiostationen i Motala. Nu blev det
emellertid inte så, utan Luleåstationen fick överta Boden Radios våglängd 765
meter (392 kc/s) som inte var tillåten för högre effekt än 10 kW. Effekten fick av
den anledningen kopplas ned på sändaren.
Bland dem som hade bråda dagar och nätter med intrimning av den nya sändaren var stationsföreståndaren Ingemar Gunnarsson, Telegrafverkets Radiobyrås
1:e byråingenjör E Magnusson och ingenjör K Ekström samt Telefunkens doktor Gürtler.
Samtliga inomhusarbeten var slutförda den 1 maj 1938.
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Gänget som gjorde det.

Luleå rundradiostation för första gången i etern.
Den 2 maj 1938 gick Luleå rundradiostation för första gången ut i etern.
Redan den 4 maj skrev G W Lindfors i Skogskärr en lyssningsrapport. Luleåstationen hördes mycket bra i nedre Tornedalen. Tyvärr var det dock en finsk
sändare, förmodligen Uleåborg, som låg alldeles intill och störde.
I samband med byggnationen och färdigställandet av den nya stationen i Luleå
hade viss personal överförts från radiostationen i Boden. Dessa var förutom
kontrollören Ingemar Gunnarsson, telegrafisterna Harald Johansson och Knut
Strömlid, reparatören Karl-Erik Stenberg samt stationsbiträdet Oskar Lundqvist.
Personalen indelades i sändare- och maskinvakter. Sändarvakterna satt som
regel vid kontrollbordet och svarade för kontroll av ljudkvalitet och den direkta
sändarutrustningen. Maskinvakterna ansvarade för kringutrustningen såsom
ställverk, likriktare, antennhus o s v.
Nattetid fanns dessutom en nattvakt som avpatrullerade stationsområdet. En av
dessa lär ha varit tämligen mörkrädd, varför hans kontroller gick väldigt fort.
Nedanstående arbetade på rundradiostationen under de första åren. Detta är
bara en uppräkning utan angivande av anställningstidpunkter och eventuella
förflyttnings- och uppsägningstidpunkter:
Stationsföreståndare:
Sändarvakt:
"
"
"
Maskinvakt
"

kontrollör Ingemar V A Gunnarsson
assistent Erik E R Svensson
assistent Gunnar Nyberg
telegrafist J O Harald Johansson
telegrafist Knut E Strömlid
reparatör Karl-Erik Stenberg
reparatör E Axel Eriksson (senare Ernback)
17

"
"
"
Nattvakt

reparatör Erik O Blomkvist
reparatör Carl A Engström
stn.bitr. P Oskar Lundqvist
J Artur Wallström

Stationsbyggnadens utrymmen disponerades enligt följande. I källarvåningen
fanns grovverkstad med smedja, ett maskinrum med glödströms- m fl likströmsmaskiner, filterrum innehållande högspännings- och glödströmsfilter samt apparater för vattenkylning av sändarrör. Vidare fanns utrymmen för destillationsapparat, tank för destillerat vatten, kylare samt pumpanordningar.
Bild.
I markplanet fanns hög- och lågspänningsställverk, likriktarrum, sändarsal med
kontrollbord, verkstad, rum för rörtvätt samt kontorsutrymmen.På övre våningen var placerade pentry och övernattningsrum samt vissa reserv-utrymmen.

Sändarsalen med kontrollbordet till vänster och sändarens slutsteg mm
bakom glasavskärmning.

I det så kallade antennhuset, som var uppbyggt vid mastfoten, fanns utrustning
för radiomässig anpassning av antennkabel till mast samt apparatur för mastbelysningen. I sammanhanget kan nämnas att masten ej var försedd med speciella
antenner utan fungerade själv som sådan. Hela masten var alltså strömförande
varför den var omgiven av ett högt skyddsstängsel.
Anläggningskostnaden för Luleå rundradiostation hamnade på 938 000 kronor
och taxeringsvärdet sattes till 500 000 kronor.
Som en sista knorr på hela projektet inhandlade Gunnarsson 40 stycken skolade
fjällbjörkar från Statens Järnvägars trädgård, för att utplantera runt stationsanläggningen.
I ett brev till Radiobyrån den 24 maj anhåller Gunnarsson om att få hyra den
del av gamla Tunagården, som ej användes som förråd, samt ett cirka 30 x 30 m
stort jordområde intill denna.
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Bild. Tunagården.
Avsikten var att använda stugan till sommarbostad för att denna tid, då personalen genom semestrar och dylikt var reducerad eller ersatt med vikarier,
kunna stå i omedelbar kontakt med stationen efter expeditionstid.
För övrig arrenderad mark, förutom Gunnarssons lilla bit och den så kallade
Slåtterstugans område, togs varje säsong in anbud på slåttern. De av radiostationen ej utnyttjade ladorna fick användas, däremot tilläts ej lös kreatur att
vistas inom området.
Slåttern inbringade varje säsong cirka 100-120 kronor till Telegrafverkets kassa.
Slåtterstugan utarrenderades av Telegrafverket till nattvakten J A Wallström,
som redan före stationens uppbyggnad bott i stugan under femton år. Till stugan hörde ett jordområde på cirka 15 x 15 meter. Arrendeavgiften låg på 25
kronor per år.
Under flera perioder under våren, men framför allt under hösten 1938, gjordes
samkörningsförsök eller synkronkörning som man kallade dem, med rundradiostationen i Motala. Detta innebar att de båda stationerna skulle sända på samma
våglängd - i detta fall 1389 meter (216 kc/s). Då absolut synkronism inte förelåg i
detta fall, vilket gav sig till känna som svävningar - regelbundna variationer i
ljudstyrka eller störningsbrus, gjordes under proven noggranna lyssningskontroller på ett stort antal platser i Norrbotten och Västerbotten. Resulta-tet blev
att man förkastade tanken på synkronkörning och Luleå fick behålla sin ursprungliga våglängd.
När höstmörkret riktigt började lägga sig under hösten 1938 verkade det som
om fartygen som skulle till Luleå började ta konstiga vägar. Det visade sig att
den röda belysningen i masten förväxlades med signaler för sjöfarten. Förväxlingar hade skett med både Luleå stads signalstation i Tjuvholmssundet och med
det fasta röda skenet från Germandö fyr.
Efter samråd med Kungl. Lotsstyrelsen, Kungl Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen - Järnvägs- och Luftfartsbyrån och Hamndirektionen i Luleå, ändrades
andra och fjärde fasta röda belysningen uppifrån till fast vit belysning.
Efter några incidenter i biltrafiken fick Gunnarsson i augusti anledning att i en
PM till stationens bilförare framhålla nödvändigheten av att vid framförandet
av statio-nens tjänstebilar iakttaga största möjliga försiktighet och hänsyn för
undvikande av olyckor.
Då hade tidigare på året Strömlid i snöväder kört av vägen vid passerande av en
slädskjuts och skadat en av bilens stänkskärmar mot en telefonstolpe. Då Strömlid ansåg sig vara i viss mån vållande till det inträffade anhöll han om att själv få
betala reparationskostnaderna.
Den 3 januari 1939 var det Axel Erikssons tur - eller otur - kanske låter bättre.
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Vid färd in mot centrala Luleå observerade han inte en hästskjuts som höll mitt
i vägen. Trots försök till undanmanöver blev det en kollission, varvid hästskjutsen kastades framåt. Den stackars hästen fick vänster bakben avslaget och måste
nedslaktas på platsen. Dessutom skadades lastvagnen och ett antal mjölkhämtare.
Som bidragande orsak till det inträffade angav Eriksson att fordonet var synnerligen svårupptäckt då lagen inte krävde att hästskjutsar i Norrbottens län
måste vara försedda med kattögon.
Den 2 maj kom ett tråkigt meddelande:
"Telegrafstyrelsen har tillhandahållit trenchcoats som lån till vissa befattningshavare, vilka i sin tjänstgöring i större utsträckning använt telegrafverkets
bilar. Denna förmån tillkom på en tid, då telegrafverkets bilpark huvudsakligen bestod av öppna bilar. Då det numera inom telegrafverket endast användes täckta bilar, har Styrelsen ej funnit skäl att bibehålla ifrågavarande förmån i samma utsträckning som tidigare utan beslutat att kostnadsfria trenchcoats hädanefter skola som lån tillhandahållas endast förste stationsbiträden
och stationsbiträden, som handha telegramdistribuering pr bil, samt vissa personbilschaufförer efter Styrelsens avgörande i varje särskilt fall".

Krigsåren.
Den 1 september 1939 klockan 17.30 anlände följande telegram till rundradiostationen i Luleå:
ALLA SEMESTERLEDIGA TJÄNSTEMÄN ÅTERKALLAS
INGA SEMESTRAR BEVILJAS TILLS VIDARE.
RADIOBYRÅN
LJUNGQVIST
Från den 3 september anbefallde Telegrafstyrelsen "hemlig förstärkt försvarsberedskap" för landets radiostationer. Detta innebar bland annat att krigstelegrafreglementet skulle tillämpas och att allmänheten förbjöds tillträde till stationen.
När andra världskriget bröt ut målades hela stationen i en grön kamouflagefärg
och samtliga dörrar och fönster splitterskyddades med masoniteskivor, timmerstockar och plankkonstruktioner. Mastfoten skyddades med grova plank och
sandsäckar. Militär trupp förlades till stationsområdet för bevakning.
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Stationsbyggnaden med spliterskydd och
kamoflagemålning.
Den 17 april 1940 meddelade Radiobyråns Seth Ljungqvist att stationen tills
vidare skulle vara bemannad under icke programtid med en man av driftpersonalen. Detta ändrades den 1 september att gälla endast då nattvakt ej var i
tjänst.
Bild. Beredskaps vakt.
Under sommaren kompletterades stationen med ett skyddsrum, som byggdes av
Norrländska Betonggjuteriet.
Under krigsåren uppstod stora problem med att, framför allt från USA och England, importera radioteknisk utrustning - särskilt de radiorör, som behövdes till
de svenska rundradiosändarna. I och med ockupationen av Danmark och Norge
blev både Finland och Sverige, genom både tyska och engelska avspärr-ningar,
avskurna från i princip alla transporter över havet från väst. Den enda hamn
som var användbar ur finsk och svensk synvinkel var den finska hamnen Liinahamari, som låg 16 kilometer från staden Petsamo i absolut nordligaste Finland.
Under våren 1940 upporganiserades därför en enorm transportapparat som
svarade för en intensiv fordonstrafik, den så kallade Petsamotrafiken. På sträckorna Rovaniemi - Petsamo - Rovaniemi och Haparanda - Petsamo - Haparanda
transporterades finskt och svenskt gods till och från Petsamo. Transporterna
gick med både finska och svenska lastbilar på urusla vägar under svåra och
riskfyllda förhållanden. I Rovaniemi och Haparanda lastades godset från Petsamo som regel om till järnväg för vidare transporter.
Petsamotrafiken upphörde i juni 1941 i samband med att krigstillstånd åter
hade inträtt mellan Finland och Sovjetunionen.
Gunnarsson fick under perioden för Petsamotrafiken ett flertal uppdrag att dels
reparera svenska fartygs radioanläggningar när de låg i hamn i Liinahamari,
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men också att kontrollera att sändningarna med radiorör inte tagit skada under
fartygstransporterna samt att ordna med vidaretransporter till Sverige.
I december 1940, strax före nyårsaftonen, begav sig Gunnarsson iväg för att laga
M/S Saturnus radioanläggning, som hade skakat sönder på grund av att fartyget
hade varit hänvisat till att gå med ogynnsam fart.
Den 19 januari 1941 fick han åter ge sig iväg på en mödosam resa. Nu för att
kontrollera att en sändning radiorör med S/S Hera för Telegrafverkets behov
var oskadade samt att ordna med vidaretransport - i detta fall till Östersund.
I sin rapport över resan skrev Gunnarsson:
"....underhandlades om erhållandet av 2 st lämpliga bilar för transporten till
Rovaniemi samt om tillstånd att å dessa bilar få föra särskilda varningstecken
bestående av röd lanterna samt röda flaggor".
"Under resans första del råkade vi in i en svår snöstorm och under resten av
resan rådde mycket stark kyla. Farten måste hållas mycket låg och expeditionen var synnerligen mödosam men gick dock lycligt".
Gunnarsson kallar med all rätt transporten för expedition, då den gick på vägar
som det knappast gick att mötas på, där kollisioner och avåkningar var legio. 53
finska förare hade kört ihjäl sig bara på ett halvår. Till allt detta elände kom
också attacker från stråtrövare av olika slag som plundrade lastbilarna när de
fick en möjlighet.
Den 21 januari, när Gunnarsson startar sin återfärd med lastbilarna från Petsamo var det 48 grader kallt i Rovaniemitrakten. Därifrån startade denna natt
Oskar Sjölund med sin lastbil mot Petsamo tillsammans med sin son. Vid en
olycka vid ett vägarbete omkommer Oskar Sjölund.
Reservrören för radiostationen förvarades under kriget uppdelade på dels ett
skyddsrum inom Bodens fästningsområde, dels i ett skyddsrum tillhörande
Luftskyddsbyrån i Luleå. I krigets slutskede, januari 1945, flyttades de rör som
fanns i Boden till ett bomb- och brandsäkert skyddsrum på Köpmangatan i Luleå.
.
Den 23 februari bemyndigades Gunnarsson att ordna utbildning för fem personer vid stationen i skötsel och körning av gengasautomobil.
I mars meddelade Förrådsbyrån att varje station fick rekvirera 1 paket stearinljus om 3 st så kallade 5-or avsedda att komma till användning vid tillfälliga avbrott i leveransen av elektrisk ström.
Under kriget och fram till den 11 maj 1945 hölls mastbelysningen helt släckt.
Den skulle dock kunna tändas inom 2 timmar på order per telefon av veder-
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börande flygmyndighet. Därvid skulle tjänstgörande stationsvakt företa kontroll
av orderns riktigheten efter en viss rutin.
En annan stor och besvärlig fråga under kriget var att få däck och slangar till
cyklarna. Frågan utreddes ordentligt genom inventeringar och med enkäter
huruvida vanliga eller ballongdäck var att föredra. Vid rundradiostationen
fanns tre tjänstecyklar som disponerades av Lundkvist, Stenberg och Svensson,
vilka inte hade egna cyklar vid krigsutbrottet. De övriga använde sina egna, men
bereddes möjligheten, att genom Telegrafverket få inköpa slangar och däck till
dessa.
Visst jordbruk och även djurhållning fanns vid radiostationen under några år
under 40-talet. Man odlade både potatis och andra grönsaker på ett litet område vid Tunagården och Knut Strömlid hade inhägnat ett av maststagen där
han bedrev uppfödning av tuppkycklingar.
Dessa stackars tuppar hade dock en farofylld tillvaro. Vid ett tillfälle upptäckte
Karl-Erik Stenberg att en stor duvhök attakerade tupparna. Han ropade till
Strömlid att nu var det fara å färde. Strömlid rusade ut, greppande sin tjänstepistol och sköt hejvilt mot duvhöken. Trots ivrigt deltagande i väldigt många
banskjutningar, med gott resultat från Strömlids sida, så föll duvhöken inte förrän efter sjunde skottet och på ett avstånd av en och en halv meter. Ett fak-tum
som Strömlid lär ha fått höra under lång tid. En tupp hade också fått bita i gräset. Turligt nog för Strömlids del - genom duvhökens försorg.
Lugnet varade dock inte länge. En kort tid senare hade ett obekant vilddjur
gjort inbrott i hönsgården och ställt till massaker på fem tuppar.
Detta med skjutvapen på stationen kräver kanske en liten förklaring.
Telegrafverket ställde sig mycket positivt och uppmuntrade personalen till att
skjuta både pistol och gevär på både tjänste- och fritid. Man såg förmodligen
detta som en typ av själskyddsutbildning i den händelse att en eventuell fiende
skulle försöka erövra radiostationen. Nästan samtliga anställda vid radiostationen hade så kallat krigsuppskov.
Under krigsåren förekom tränings- och tävlingsskjutningar minst en gång i
veckan. Personalen erövrade en hel del priser under de mest aktiva åren. Mest
var det tennpokaler av olika storlekar, men även mera praktiska föremål. Av
någon anledning var Erik Blomkvist den som ofta sköt till sig både rakspeglar
och flaskor med hårgödning! Hårgödningen lär ha gett bra resultat på den gode
Erik.
När det åter rådde fred i Europa så togs taggtråden och splitterskydden bort
från stationsbyggnaderna. Glasrutorna sattes åter in där masoniteskivor hade
suttit under många år, och den 8 september började en målarfirma att återge
stationen dess ursprungliga vackra solgula färg.
Se också bilaga 6.

Kusttelefoni och jonosfärsforskning flyttar in.
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I slutet av april 1946 flyttades expeditionen för Luleå kusttelefonstation från
telegrafstationen ut till rundradiostationen. Efter vissa justeringar erhölls den 3
maj förbindelse med statsisbrytaren Ymer som då låg i Skelleftehamn. Fjärrmanövrerade reservmottagare uppsattes i säkerhetstjänstens villa på Kallaxheden och det är möjligt att de efter en tid placerades i telegrafisten Johanssons
sommarstuga.
Stationen försågs 1947 också med utrustning för att delta i ett internationellt
samarbete för kartläggning av jonosfärskiktens lägesändringar under olika tider
av dygnet.

Luleå jonosfärobservatorium. I bakgrunden
Foto:okänd
Tuna gården.

Den 17 oktober 1945 meddelade Telegrafstyrelsen att Ingemar Gunnarsson erhållit förordnande som telekommissarie i Boden från och med den 1 december.
Under "mycket animerad stämning" avhölls en tack och avskedsföreställning i
radiostationens sändarsal den 6 december för den avgående chefen, som fick en
oljemålning föreställande radiostationen i avskedspresent.
Till telegrafkontrollör och ny stationsföreståndare utsågs förste telegrafassistenten Artur Emanuel Svensson vid Hörby rundradiostation. Den 27 februari 1946
anlände Svensson till sin nya arbetsplats.
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Personalträff i sändarsalen. Längst th Artur E Svensson. Andre man från vänsterär Erik Blomkvist.På
skåpet syns mikrofoner från Boden radio.

Svensson, som var ensamstående, hoppade under julaftonen 1947 in som maskinvakt och firade därmed julen tillsammans med sändarvakten Harald Johansson. Johansson, som hade en poetiskt ådra, skrev under kvällen en liten dikt
i stationens dagbok:
23.00 Gick Chefen i källaren och sågade ved
och jag satt i svängstoln och tummarna vred
24.00 Kom Chefen från källarn med pärlor på hjässan
samtidigt började katolska mässan

Radiotelegrafist Harald Johansson vid
kontrollbordet 1938.

Radiostationen var nämligen utrustad med två vedeldade pannor, varför viss
vedsågning ingick i det dagliga arbetet. Varje säsong infordrades anbud på så
kallad pannved, vilken brukade betinga ett pris av cirka 6 kronor och 35 öre per
kubikmeter fritt inlagd i stationens källare.
Efter internationell frekvenstilldelning ändrades år 1950 frekvensen för Luleåstationen till 182 kHz (1648 m).
I maj 1950 förordnades Artur Svensson till en tjänst vid Malmö rundradiostation och till ny chef för luleåstationen utsågs, från den 1 juli, telegrafkommissarien i Falkenberg Carl-Gustav Dragstedt. Dragstedt hade även ett förflutet vid
Motala radiostation. Vid omorganisationen av radioverksamheten för hela landet blev Dragstedt nu chef för den nordligaste radiosektionen som omfattade
Norrbottens och Västerbottens län.
Bild. Dragstedt
I början av augusti 1954 upptäckte Ernback en spricka i mastens fotisolator.
Detta föranledde stort pådrag. Sprickan tätades med cellulosaspackelfärg för att
förhindra fuktinträngning. Förberedelser vidtogs för tillverkning och resning av
en reservantenn. Materiel för lyftning av den ordinarie masten rekvirerades.

25

Under den tid det tog att arrangera reservantennen kördes reservsändaren på
en markradioantenn. När reservantennen var färdig lades den ordinarie sändaren med reducerad effekt ut på denna.
Med hjälp av domkrafter som erhållits från radiostationen i Borlänge så lyftes
den 175 meter höga masten så att fotisolatorn kunde bytas. Det visade sig att
sprickan i isolatorn var helt genomgående från över- till underkant.

Ny teknik – FM-radio och TV flyttar in.
Under Dragstedts ledning byggdes på radiostationen så småningom upp en
kompetens bestående av unga ingenjörer som ivrigt väntade på den nya tekniken som var i antågande - televisionen och FM-radion.
Gunnar Lönnkvist och Per-Erik Kannikko var specialister på radiolänkar.
Bengt Lundberg på sändare för TV och FM. Gunnar Lundström höll i tekniken
för luftfartsradio och sjöfartsradio. En nog så viktig funktion hade Rör-Larsson,
Sven-Erik Larsson, som givetvis såg till att Radiosektionen hade det lager av
reservrör som erfordrades. På den administrativa sidan fanns Siv Mary Lindqvist och Sven Frostlid vilka skötte personalärenden och löner.
Sedan Televerket övertagit driftansvaret för de privata rundradiostationerna i
Kiruna och Malmberget, utgick till dessa vid mer kvalificerad felavhjälpning
och vid kvalitetsmätningar, personal från radiostationen i Luleå.
Dagen före julaftonen 1957 fick luleborna en efterlängtad present. Då startade
en sändare för program 2. Den var placerad i Robertviksskolans lokaler på
Kungsgatan. Sändaren gick på mellanvåg och var en ombyggd fartygsradiostation på 150 watt av fabrikat Standard Radio, typ 150 rr.
1958 byggdes Telefunkensändarens modulator och slutsteg om för modernare rör. Om den gamla typen av rör skulle ha använts så hade dessa fått
specialtillverkas.
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Ambjörn Svensson, sändarvakt, med ett av de
äldre rören. Tv syns ivå av de nya rören. Rören kyldes av ett system med destillerat
vatten vars ledningsförmåga mättes ofta.

1963 flyttade teknikspecialister och administration till lokaler belägna på Smedjegatan i centrala Luleå. Kvar på radiostation var då driftpersonal för stationen
och förrådsverksamheten.
Under 1963 påbörjades också uppbyggnad av en driftcentral i stationens övre
våning. Denna övervakande och styrde det radiolänknät som byggts upp till
och i Norrbotten för överföring av TVoch ljudradioprogram men även för
överföring av telefonförbindelser. Centralen var bemannad hela dygnet och
dess första chef var Erik Kindstedt som kom från Telekontoret. En ny organisation infördes i Televerket där Televerkets fjärrnät organiserades tillsammans med rundradioverksamheten och annan radio i Radio och fjärrnätsområden. Luleå blev huvudort för det nordligaste området omfattande Norrbottens och Västerbottens län.
I takt med att telefonnätet automatiserades avbemanndes också de telestationer som från starten av det nya FM-radionätet övervakat driften av sändare och stationer i detta nät liksom kvarvarande AM-sändare. Övervakningen övertogs av personalen på Luleå radiostation som fortfarande var
bemannad hela dygnet.
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Det höga stativet i bildens mitt innehåller övervakningscentralen för program och stationer. Systemets namn
var m/62.Driftstatus indikerades av svart/vita blänkare.

Den 12 december 1966 klockan 12.00 lades programdistributionen om så att
landets alla mellanvågssändare för program 2 började sända program 3 i stället.

Ny sändare installeras.
1972 byttes långvågssändaren ut mot en i Spanien licenstillverkad amerikansk
20 kW-sändare av fabrikat Nortron typ EMA-20K-B. Bytet gjordes av flera anledningar. De två främsta var att höja ljudkvaliteten och att införa möjligheten
att avbemanna radiostationen. Som projektledare för sändarbytet utsågs ingenjör Ulf Öberg.
Den nya sändaren var i jämförelse med den tidigare sändaren lite utrymmeskrävande varför den placerades i källarvåningen. Personalen på stationen överfördes, så långt möjligt efter egna önskemål, till andra verksamheter inom radioområdet. De friställda utrymmena på stationen omdisponerades för radioområdets förråd.
Den 13 januari 1974 lades P3 sändaren på Robertsvikskolan ned.

Luleå radiostation upphör att sända.
Som ett resultat av den omfördelning av våglängder som överenskommits vid
den internationella våglängdskonferensen i Genéve hösten 1975 samt det faktum
att de flesta hushållen nu hade tillgång till radiomottagare med FM beslutades
att sändningarna över Luleå långvåg skulle upphöra den 31 mars 1978.
Denna sista sändningskväll samlades i god tid ett antal personer som av olika
anledningar haft anknytning till "långvågen". Där fanns pensionerade maskinoch sändarvakter, nya och gamla chefer, ingenjörer och tekniker m fl.
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Man åt en stillsam supé under det att gamla minnen dök upp och man berättade historier av vilka vissa var helt sanslösa, och alla tycktes trivas. En uppmärksam lyssnare kunde dock på vissa håll märka en djup rörelse i rösterna.
Denna kväll avslutades program 1 med dagens dikt mellan 22.30 och 22.35. Det
var Inger Liljefors som läste "Jag vill möta livets makter vapenlös" ur Härdarna av Karin Boye. Därefter spelade Liverpool Philharmonic Orcestra under ledning av Charles Groves "Cansonetta ur Kolema." av Jean Sibelius, varefter hallåan på ett fint sätt tog farväl av Luleå rundradiostation.
I samlad tropp gick de församlade ned till långvågssändaren i källarplanet där
Karl-Erik Stenberg klockan 22.36 för allra sista gången tryckte på frånknappen.
De som deltog vid långvågens sista sändningskväll var:
Leif Olsson
Jan Holmgren
Rune Isberg
Lars Boström
Albert Åkerlund
Bengt Lundberg

Bengt Johansson
Ingemar Bergfast
Sixten Andersson
Erik Blomqvist
Gunfrid Sandström
Bob Jacobsson

Rune Tannersjö
Karl-Erik Stenberg
Ambjörn Svensson
Kay Reinebrandt
Elof Isaksson

Masten fälls – stationen blir förråd.
I maj månad 1978 började man planera för att riva radiomasten. Tidigare fanns
planer på att spara den som ett kulturhistoriskt minne, men det visade sig att
underhållskostnaderna skulle bli för höga.
Fällningen av masten beslutades att ske natten mot den 7 juni. Avsikten var att
fälla masten i hela dess längd. Detta innebar att säkerheten måste vara rigorös.
En kyrka, några villor samt radiostationshuset låg inom mastens räckvidd.
På måndagskvällen den 6 juni klättrade Bengt-Ola Nordqvist och Jan-Håkan
Isaksson upp i masten för en sista kontroll, men också för att fästa en vimpel
med de svenska färgerna i toppen. Av gammal hävd så skall ju det som är gammalt och kärt falla med flaggan i topp.
Under nattimmarna slackades på det maststag som senare skulle kapas. Detta
för att få masten att luta över mot fallriktningen. Vid fyratiden gjorde Gunnar
Lönnkvist, som var ansvarig för projektet, tillsammans med polisen en sista kontroll av att inga människor fanns i det skogsområde som låg i fallriktningen.
Kl 04.15 tände Sture Norman lågan på sin skärbrännare och påbörjade kapningen av staget.
Så började masten falla. Graciöst som en ädel torrfura skrev en lokaltidning.
Fallet tog bara några sekunder och alldeles innan masten tog mark så hördes
liksom ett sista kvidande. När dammolnet hade lagt sig var 175 meter radiomast
förvandlad till 175 meter horisontellt skrot och Luleå var ett 40-årigt kännemärke fattigare.
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Många av de närvarande åskådarna var gamla radiogubbar som med vemod i
blick gick omkring och sparkade bland resterna av masten. Bland dem märktes
Karl-Erik Stenberg, Erik Blomqvist och Rune Isberg som alla under många år
arbetat vid radiostationen.
Masten såldes som skrot, men betongfundamentet sparades som ett litet minnesmärke.

Stationshuset rivs – bostadsområdet Radiomasten byggs – minnesmärke skapas.
Stationshuset fungerade som radioområdets förråd fram till våren 1991. Luleå
Kommun önskade då inte längre förlänga arrendet. Stadsplanen hade ändrats
och avsikten var att uppföra ett bostadsområde på stationsområdet.
I april 1991 påbörjade entereprenadfirman Berggren & Bergman, Älvsbyn, att
med grävskopa riva stationsbyggnaden. Ganska snart var den jämnad med
marken och byggandet av det nya bostadsområdet kunde påbörjas.
Bostadsområdet var färdigt 1993 och fick namnet Radiomasten.
Samma höst fick området ett eget minnesmärke som skall påminna om dess ursprungliga historia.
Förslaget att använda det gamla betongfundamentet till ett minnesmärke kom
från Curt Jaringe, som bott på Mjölkudden under många år. Både stadsarkitekten och stiftelsen Lulebostäder/HSB hade varit positiva till förslaget.
Konstnären Torgny Larsson fick uppdraget att utforma en skapelse med anknytning till den tidigare verksamheten. Resultatet blev ett åtta meter högt
konstverk som konstnären gett namnet Opus II.
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- Jag har tänkt på antenner när jag gjorde det. Det är en slags andlig antenn,
sade Larsson.
Konstverket kostade 96 000:- enligt HSB Luleås informationschef.
Se bilaga 7.
En, under många år vid stationen, verksam profil var radiotelegrafisten Harald
Johansson. Denne brukade under långa och ensamma sändarvaktspass skriva
dikter med anknytning till radioverksamheten.
Nedanstående är hans hyllning med anledning av stationens 10-årsjubileum den
2 maj 1948 och den kan väl passa in även som en avslutning på denna historik:
I dag vår stolta mast på Tuna
har skrivit tioårig radioruna
i eterns kalla hårda pergament
den har förkunnat allt som hänt
den har förkunnat om krig och fred
om fruktansvärda dåd emot vår mänsklighet
och om vars mening ingen dödlig vet
om ransonering, köpstopp och beslag den sjungit
om samling upp till andakt den klungit
om olyckor och sorger utan tal
om kommunal- och riksdagsmannaval
om vinster uppå lotteri och tipp
om bil- och motorhajar som kört tipp
om spöken, elakhet och troll
och om politiskt gnat och groll
om jazz och rumba, swing och stim
om tjo och tjim
om vädret skall bli varmt eller kallt
Ja, Gud vet allt

Du långa smäckra radiomast
som alltid står så rak och fast
som står så trygg uppå ditt enda ben
(som kanske i en annan värld ger upphov till
celesta fenomen)
hav tack för tio år som farit
hav tack för den symbol du varit
att uti is och snö och storm och köld
stå lugn och rak - av stål en sköld
ty när i ofärdstid din svenska stämma ljöd, vi hade skäl,
att tro, att allt i Sveriges land var gott och väl
Luleå i januari 1995
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Bob Jacobsson

Karl-Erik Stenberg började sin
anställing i Telegrafverket vid
Boden Radio 1937. Han flyttade till Luleå radiostation där
han blev en nyckelperson och
senare linjemästare och föreståndare för stationen. Här vid
en av de två högspänningslikriktare som fanns på stationen.
Karl- Erik är den person som
mest bidragit till att det finns
så mycket värdefullt radiohistoriskt material bevarat i form
av utrustning, foton och dokument.

KÄLLOR OCH LTTERATUR.

Jacobsson Bob m.fl. 1995. Först i etern. Boden rundradio – en föregångare i Sverige.
Teracoms arkiv. Foton och dokument.
Luleå kommuns stadsarkiv. Foton.
Norrbottens Kuriren. Artiklar om radio i Luleå.
Luleå Rotaryklubbs jubileumsskrift, K E Wikholm.Radio-Luleå, Lyckliga 50 – tal.
Nordisk Rotogravyr Stockholm. Radiolyssnarens uppslagsbok,1950.
Radiotjänst. Tjugofem år med Sveriges radio,1949.

BIOGRAFI.
Bob Jacobsson, f 1938 i Kiruna, har arbetat med distribution av radio och television
sedan 1961 vid Televerket Radio och Teracom AB. Radiohistoriker.
Bengt Lundberg, f 1935 i Luleå, har arbetat med distribution av radio och television
sedan 1958 inom Televerket Radio och Teracom AB. Radiohistoriker.
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Vad hände i radio år 1938?
Året då sändaren på Mjölkudden startade.
• Gösta Knutssons första frågesport sänds.
• Lubbe Nordströms reportage om Lortsverige orsakar folkstorm.
• Den första kvinnliga nyhetsuppläsaren orsakar folkstorm.
• Direktsändning från Gustaf V:s 80 årsfirande.
• Direktrapporter om Münchenkrisen.
• Sändningstiden är ca 10 timmar per dygn.

•

Lokala program över Luleåsändaren och linjeradion i Tornedalen.

• De första inspelningsutrustningarna, magnetofonerna, tas börjar användas.
• Provsändningar sker på kortvåg till utlandssvenskar.
• Radiotjänst firar den 1,2 miljon:te radiolicensen.
• Grammofontimmen, det populäraste radioprogrammet, har varje dag ca 3
miljoner lyssnare.
• Radiohälsning från 22 länder på nyårsnatten.

Mottagare	
  1930-‐tal	
  av	
  
fabrikat	
  Standard	
  
Radio.	
  För	
  LV	
  och	
  MV.	
  
Kostade	
  motsvarande	
  
en	
  TV-‐mottagare	
  idag.	
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Radiostationer	
  i	
  Boden	
  –	
  Luleå	
  –	
  Älvsbyn.	
  
Radiohistoriska händelser rörande Luleå.
1921

Gustaf V och allmänheten på Gültzauudden lyssnar till Sveriges första officiella
rundradioutsändning från radiobunkern i Boden.	
  

1924

Luleå radioklubb bildas.

1924

Nordsvenska radioförbundet bildas och blir bl.a. språkrör för ett tiotal radioklubbar i kampen för en större rundradiostation i norr.

1925

Polisen i Luleå börjar jaga ”Radioter” dvs. personer som inte betalat radiolicens.
Antalet licenser i Luleå var 283 st. Licensavgiften var 10 kr per år.

1936

Kungl. Telegrafstyrelsen beslutar att en ny radiostation ska uppföras på Mjölkudden utanför Luleå.

1937

Arbetena med den nya radiostationen påbörjas.

1938

Installation av teknisk utrustning påbörjas i det färdigställda stationshuset och
masten reses.

1938	
  

Luleå radiostation för första gången ut i etern den 2 maj.	
  

1939

1 september intar radiostationen i Luleå förstärkt försvarsberedskap.	
  Byggnaden	
  
kamoflagemålas	
  och	
  splitterskyddas.	
  Bevakas	
  av	
  militär.	
  	
  

1942	
  

”Norrlandskabeln”	
  når	
  Luleå.	
  Den	
  innehåller	
  bl.a.	
  särskilda	
  programledningar	
  
som	
  ger	
  betydligt	
  bättre	
  ljudkvalitet	
  till	
  sändarna	
  och	
  lyssnarna	
  i	
  Norrbotten.	
  

1946	
  	
  	
  	
  

Expeditionen för Luleå kusttelefonstation flyttar från telegrafstationen till rundradiostationen.	
  

1947	
  

Luleå jonosfärobservatorium etableras vid rundradiostationen.

1957

24 dec börjar program 2 sändas över AM-sändaren i Robertsviksskolan.

1958

Den provisoriska radiostationen i Älvsbyn börjar sända P1och P2 på FM.

1959

Radion öppnar sin första sin första distriktsredaktion utanför storstadsregionerna
i Luleå och Sveriges första regionala nyhetsprogram börjar sändas över Norrbotten .

1961

Den permanenta radiostationen i Älvsbyn börjar sända P1 och P2 på FM i november.
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1966

P3 startar sina sändningar.

1974

P3-sändaren i Robertsviksskolan upphör med sina sändningar.

1978

Stereosändningar i P1, P2 och P3 på FM över Älvsbyn startar.

1978

Sändningarna över Luleå rundradiostation upphör för alltid i mars.

1978

Radiomasten på Mjölkudden fälls och skrotas. Stationshuset blir förråd.

1988

Radions fjärde kanal P4 startar på FM över Älvsbyn.

1991

Stationsbyggnaden på Mjölkudden rivs och byggandet av bostadsområdet Radiomasten påbörjas.

1993

På mastfundamentet placeras ett minnesmärke över radiostationen. Minnemärket är 8 m högt och kallas Opus II. Initiativtagare är Curt Jaringe.

1998

Provsändningar av digital ljudradio (DAB) påbörjas över Älvsbyn.

Klipp ur 1920-talets tidningar.
Bengt Lundberg
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Det tidiga svenska rundradionätet.
De första statliga rundradiostationerna etablerades 1925 i samband med att AB Radiotjänst
påbörjade sina sändningar. Bland dessa av staten ägda stationer var stationen i Boden, som
efter påtryckningar från radioklubbar och allmänhet blev den nordligaste stationen. Om man i
norra Sverige inte argumenterat så starkt för en station i övre Norrland så hade Sundsvall
blivit den nordligaste och Norrbotten hade blivit utan goda mottagningsmöjligheter av den
svenska rundradion ytterligare ett ovisst antal år. De övriga statliga stationerna var Sundsvall,
Göteborg, Malmö, Stockholm. Senare tillkom i Norrbotten en statlig station i Porjus.
Rundradionätet växte successivt fram dels genom att staten löste in och övertog ansvaret för
de privata stationer som fanns men även genom att nya stationer byggdes för att förbättra mottagningen. En begränsande faktor för antalet stationer var tillgången till frekvenser. Frekvenstilldelningen reglerades noga i de internationella överenskommelser som träffades av ITU:s
medlemsstater.
De privata radiostationerna, i Norrbotten var det Kiruna och Malmberget, sände också det
svenska riksprogrammet och fick för det en liten ersättning av staten. Den baserades på antalet
lösta radiolicenser in inom täckningsområdet.
Utbyggnaden av de statliga stationerna utfördes av Telegrafverket som också svarade driften
av stationerna. Telegrafverket ersattes för sina kostnader för rundradionätet genom årliga anslag av riksdagen. Radiotjänst programverksamhet finansierades på motsvarande sätt via årliga anslag från licensintäkterna. Anslagen togs ur i Rundradiofonden där intäkterna från radiolicenserna fonderades löpande
Licensavgiften var 10 kr per år från 1926 och fram till 1950-talet.
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Det svenska rundradionätet 1950.
Radiostationer och trådradionät.	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Källa: Radiolyssnarens uppslagsbok 1950.
Bengt Lundberg
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Programverksamhet i Luleå.
Som nämnts tidigare i historiken om Luleå radiostation etablerades redan på 1920-talet fast
uppkopplade programförbindelser från lokaler i Luleå till sändaren i Boden. Det var från
Stadshotellets café och från Läroverkets aula. Olika typer av program sändes därifrån lokalt
över Bodensändaren. Medverkande var lokala artister, föredragshållare och musiker. I centrala Boden byggdes i mitten på 1920-talet en större studio vid Kyrkogatan från vilken program med stort antal medverkande och krav på bättre kvalitet sändes. Studion användes 19251938.
Vid varje överföring som gick ut via telenätet var alltid en representant för Telegrafverket
med och övervakade bl.a. att den utsända nivån inte blev för hög. Om nivån blev för hög
kunde den orsaka störningar på övrig teletrafik i närliggande ledningar.
Här nedan är en bild från en skidtävling i Boden där sändning sker från spåret. Man ser här
Telegrafverkets representant, reportern och de två ledningar som går fram till sändningsplatsen. En för ljudet från mikrofonen och en för reporterns kontakt med ledningen för sändningen. Det var ofta ett omfattande arbete att sända från platser utan studio eller fasta förbindelser.

Först 1942 var så kallade Norrlandskabeln framme i Luleå. I den fanns särskilda radiopar för
överföring av radioprogram. De medförde att ljudkvaliteten på sändare och överföringar förbättrades avsevärt. Tidigare hade programmen överförts långa sträckor på stolpburna blanktrådsförbindelser där rimfrost, överhörning från annan trafik mm ofta orsakade störningar och
fel.
Inom Sveriges Radio började på 1950-talet tankar födas på att flytta ut radion till folket. Programdirektören Nils Olof Franzén var en livlig förespråkare för en sådan utveckling. I Luleå
började man bygga upp en produktionsplats, ett miniatyrradiohus, på Skomakargatan 32. Där
fanns två studior och ett kontrollrum. Här skulle regional radio åt norrbottningarna produceras
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och sändas. I första hand i form ”Norrbottenskvarten” som började sändas som första regionalprogram i Sverige varje söndag kväll i mars 1959 över Norrbotten. Senare ändrades sändningstiderna till varje vardag mellan 18.15 och 18.30.

I hörnhusets bottenvåning började SR:s verksamhet i Luleå växa.
Här påSkomakargatan32 fanns också Televerkets första provisoFoto: Luleå Stadsarkiv 1973.
riska rundradiocentral.

Sveriges radios norra distrikt med Sundsvall som huvudort delades och Luleå blev huvudort i
det nya nordligaste distriktet. Personalen bestod av den kände reportern Göran Büttner, teknikern Erik Lidman samt hallåan Gerd Malmsten.

Förstasidesnyhet!
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I ett rum nära SR:s lokaler upprättade Televerket sin första rundradiocentral med uppgift att
tillhandahålla de ledningar som behövdes för programproduktionen.

Det första provisoriska RRC-bordet bestod av tre linjekontroller.

Programvolymen ökade snabbt genom att studior byggdes upp i länet och genom sändningarna på samiska och finska. Redan 1960 blev stugan för trång och RRC-verksamheten flyttades
till en angränsande byggnad, Skomakargatan 30, och försågs med ytterligare kopplingsmöjligheter. Televerkets tekniker var Jan-Olof Karlsson, Ingemar Pettersson och Rune Isberg.

RRC fanns på plan1 mot Skomakargatan 30.
Foto: Luleå Stadsarkiv1970.

Del av RRC på Skomakargatan 30.
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1963 kunde större delen av landet ta emot det nya FM 3-nätet och de regionala sändningarna
flyttades till P3. Nu började också sändningarna av den regionala idrottskrönikan.
Under 1960-talet byggdes två sändarnät för TV upp i landet. Programdistribution och insamling av programinslag gjordes via ett landsomfattande länknät för bild och ljud men i nätet
kunde nu även högkvalitativa ljudförbindelser i stereo för ljudradion etableras fram till sändarstationerna. Nätet kunde även användas för programinsamling.
I november 1972 började provsändningar i TV 2 av ett 5 minuters regionalt nyhetsprogram,
Nordnytt, över Norr- och Västerbotten. Programmet sändes växelvis från Luleå och Umeå.
Efter en tid fick varje län egna sändningar som ökades till 15 minuters längd.
1972 i november flyttade så RRC-verksamheten från Skomakargatan till Televerkets nya Radio och Fjärrnätskontor på Skeppsbrogatan 6. Där samordnades RRC-verksamheten med
övervakning av länknätet och sändarstationerna bl.a. eftersom omkopplingen av förbindelser
kunde ske via fjärrstyrningsutrustning placerad i de nya lokalerna. Nu kom man också att arbeta med än mer OB-uppdrag dvs. upprättande av förbindelser för TV eller ljudradio från tillfälliga sändningsplatser.

Televerkets radio och fjärrnätskontor, Skeppsbrogatan 6 med torn för bl.a. radiolänkantenner.
Efter 1992 lokaler för Teracom AB:s verksamheter.

4	
  
	
  

	
  
	
  

2012-‐01-‐08	
  	
  	
  	
  	
  

Bilaga	
  4	
  

Några milstolpar.

1959

Norrbottenskvarten börjar sändas i P2 dagligen i mars månad.
Luleå rundradiocentral etableras på Skomakargatan 32 i Luleå.

1960

RRC flyttar in i egna lokaler på Skomakargatan 30.

1964

SR flyttar till eget hus på Mjölkudden.

1965

Regionala sändningar flyttas till FM-nätet för P3.

1969

RRC flyttar till Televerkets Radio Fjärrnätskontor på Skeppsbrogatan 6.

1972

Provsändningar av Nordnytt startar i november.

1977

Sändningarna av Norrbottenskvarten upphör den 13 februari.

1977

LRAB, Lokalradio AB, Radio Norrbotten, startar sina sändningar i P4 och ger
norrbottningarna ett ökat utbud av regionalproducerade sändningar.

1980

En husvagn med utrustning för kommunvisa sändningar placeras i Luleå.

December 2011
Bengt Lundberg

Källor:
RRC-historik av Bo Eriksson och Nils Nordlund
Radiominnen av Nils Olof Franzén
Hört och sett, Radio och Television 1925- 1974
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Rundradioverksamhet i Luleåområdet under kriget.
Stationen försåg under andra världskriget stora delar av Norrbotten med radioprogram. Stationen bevakades av militär och skyddades av splitterskydd. De betraktades som mycket viktig
bl.a. för att en eventuell mobiliseringsorder skulle kunna sändas ut och nå berörda snabbt.
Andra anledningar var att det var viktigt att nå ut med aktuella nyheter till allmänheten och att
stationen ingick i krigstelegrafnätet tillsammans med vissa andra rundradiosändare. Telegrafiska meddelanden kunde sändas över sändaren med hjälp av frekvensskiftteknik även under
pågående programsändning. Särskilda förbindelser för nätet fanns uppkopplade till stationerna. Nätets funktion provades regelbundet.
Stationen bevakades av militär och stationsområdet var fridlyst och förbjudet för allmänheten
att beträda. Stationsbyggnad och mast var splitterskyddade. Personalen ingick i Televerkets
driftvärn som skulle skydda och bevaka stationen. Vapen fanns på stationen.
Riksprogrammet överfördes på förbindelser i Telverkets kablar. Vid fel kunde alternativa förbindelser inkopplas i nätet. På radiostationerna fanns som reserv en vanlig radiomottagare för
mottagning av riksstationen Motala. I Luleå fanns dessutom en radiomottagare i telestationens
källare som kunde kopplas vidare till radiostationen.
Sändarvakten skulle kontrollera att riksprogrammet alltid gick ut över sändaren. Som jämförelse kunde sändaren i Motala avlyssnas på en mottagare. Om obehörigt program kom till
stationen skulle dessa brytas omgående och anledningen undersökas. På stationen fanns
grammofonskivor med meddelanden inlästa av kända radioröster som kunde spelas upp och
läggas ut över sändaren vid avbrott på alla förbindelser till sändarstationen.
Programförbindelser fanns till flera miltära ledningsplatser, bl.a. MB:s, med möjlighet till
direktsändning eller inspelning av inslag i radioprogram. I Mjölkuddsberget fanns en särskild
kopplingsplats för en del av dessa förbindelser.
Rör till de svenska sändarna fördes i konvojfartyg över Atlanten till
Petsamo och därifrån med lastbil till Sverige. Personal från radiostationen i Luleå tog emot rören i Petsamo och övervakade vidare strapatsfyllda transporter med lastbil till Luleå där ett lager för dem
fanns inne i centrala Luleå. I boken, Petsamotrafiken, av Eric Björklund beskrivs dessa transporter. De stora och ömtåliga rören fraktades
stående i häckar av trä. Se vidstående bild. Rören var mycket dyra
och kunde inte tillverkas i Sverige.
Bengt Lundberg

	
  
	
  

2011-‐12-‐25	
  	
  	
  

Bilaga	
  7	
  

Minnesmärket	
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Nordlig Radiohistoria
Norra Sverige har en mycket intressant och väldokumenterad
radiohistoria. Vi beskriver de första rundradiostationernas
historia i nedanstående skrifter.
Boden radio 1914-1975.
Luleå långvågsstation.1938- 1978
Kiruna radiostation 1926-1972
Malmbergets radiostation.1927-1972.
Umeå radiostation1924-1974
Porjus radiostation 1945-1971
Linjeradion i Tornedalen.1929-1952.
Harsprånget kraftverksradio 1955-1966.

I Norrbottens Museums årsböcker.
”Norrbotten 2000” under rubriken:
”När rundradion kom till Norrbotten.”
”Norrbotten 2011” under rubriken:
”Tidig radio i Norrbotten.”

Information
E-post: radiohistoria.norr@gmail.com
www.radiohistoriainorr.n.nu
Bob Jacobsson och Bengt Lundberg
Stockholm - Luleå

