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Malmbergets rundradiostation
1927-1972
Historik
Den första tiden – demonstrationer och mottagarbyggen.
Intresset för rundradio var självklart lika stort i Gällivare och Malmberget som på
andra ställen i övre Norrland under 1920-talet. Avståndet till huvudstaden och
möjligen det relativt låga befolkningsunderlaget bidrog dock till att statsmakterna
inte hade några planer på att förbättra radiomottagningsmöjligheterna för
malmfältsborna. Sedan juli månad 1921 förekom rundradiosändningar från
Telegrafverkets station i Boden, Boden Radio, och från november 1926 från den av
radioklubben i Kiruna ägda stationen. Båda dessa stationer var dock svåra att
höra utan dyra och, som man uttryckte det, komplicerade rörmottagare.
En som hade en sådan mottagare var gruvarbetaren och rundradioentusiasten
J Edvin Brännvall, som redan 1922 kunde avlyssna utländska stationer. Han hade
egenhändigt byggt en 4-rörsapparat till vilken han till och med hade gjort
ackumulatorerna. Det enda som han hade köpt var de engelska rören.
Brännvall torde ha varit en av de allra första att inneha radiolicens i Malmberget.
Licensen var beviljad av Kungl Maj:t den 7 december 1923 och hade en
stämpelavgift på 3 kronor och femtio öre.
En annan tidig licensinnehavare var Lars Olof Sundvall, 256 Kilen. Hans licens
var beviljad den 21 mars 1924.
I januari 1924 "uppfattades i Gellivare genom hr Verner Åströms mottagningsapparat Svenska Radiobolagets broadcasting fullt klart och tydligt. Vad vi ha oss
bekant, är detta första gången i Norrbotten, som Stockholm har blivit hört något
så när njutbart. Kanske har malmlagrens närhet verkat attraherande och
dymedelst bidragit till det goda resultatet".
Onsdagen den 5 mars 1924 klockan 20.00 å Folkets Hus i Malmberget inbjöd
Malmbergets Lokala Bildningsråd till en offentlig avprovning av sin nyligen
införskaffade 6-rörsmottagare.
"Jämte försök att uppnå förbindelse med svenska och utländska avsändarestationer kommer en orienterande kortare föreläsning att hållas om radio"
lockade tidningarna med och som fortsatte, "Då vi förmoda, att det är många i
Malmberget, som ännu ej gjort bekantskap med radion, våga vi förutspå, att
Folkets Hus kommer att bliva fullsatt. För de, som önska deltaga i en radiocirkel,
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som bildningsrådet inbjuder till, ges det tillfälle att anteckna sig å vid ingången
utlagda listor".
Arrangemanget kostade 75 öre i entré.
En som var något dyrare när det gällde radiounderhållning var musikdirektör
Anton Wahlberg. Hos honom kostade det 1 krona att få avlyssna rundradio.
Wahlberg hade anskaffat en förhållandevis kraftig mottagare och för att ekonomisera investeringen brukade han hyra gamla Roxybiografen, som då hette
Central-Bio, och där, mot tidigare nämnd avgift i entré, låta allmänheten få
avlyssna märkvärdigheten.
Det lär mestadels ha varit både si och så med kvaliteten på det han lyckades få in
från etern, men fordringarna var ju inte så stora på den tiden, huvudsaken var att
"det lät". Wahlberg hade dock en ypperlig fantasi och kunde som regel lämna en
målande redogörelse för vad sprakandet och bruset skulle föreställa. Det var inte
bara Bach, Beethoven och andra storheter man fick göra bekantskap med, utan
också sådana exotiska och spännande stationsnamn som Kalundborg och
Hilversum!
År 1926 skulle radioundervisning prövas för första gången i den kommunala
mellanskolan på Kilenområdet. Edvin Brännvall, åter med en egenhändigt byggd
mottagare, hade ställt upp denna i gymnastiksalen och fäst en antenntråd i
rullgardinen till ett av de högt belägna fönstren.
Alla skolans elever och lärare var förväntansfullt samlade för att övervara
evenemanget. Brännvall fick lätt in stationen med programmet, men ljudstyrkan
var i svagaste laget. Han gick då fram till rullgardinen och lät den långsamt stiga
till väders tillsammans med antenntråden och - under över alla under - ljudet
ökade i takt med gardinuppstigningen för att nästan nå stormstyrka mot slutet!!
Denna minnesbild av den magiska rullgardinen från rundradions barndom torde
för alltid ha blivit förankrad hos de närvarande. Vad det var för skolprogram som
sändes var det förmodligen ingen som kunde erinra sig.

Tankar på en radiostation och radioklubb i Malmberget.
Tankarna på en egen rundradiostation i Malmberget började allt mer att ta form.
På de allra flesta platser där detta med en egen rundradiostation blivit verklighet,
bland andra Umeå och Kiruna, hade detta skett genom idogt arbete av
radioklubbar. Det var ju alltid de ekonomiska frågorna som var svårlösta eftersom
sändarutrustningarna efter dåtida förhållanden var enormt kostsamma.
Om det var på eget initiativ eller om man redan då, i mer organiserade former,
hade börjat fundera på att bilda en radioklubb har inte gått att klarlägga, men
den 30 oktober 1925 skrev J A Andersson som hade Möblerings- och Bosättningsaffären i Malmberget till Svenska Radioaktiebolaget i Stockholm för att
efterhöra priser på reläsändarstationer.
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Som svar erhölls bland annat en offert - dock på en något kraftigare sändare än
vad Andersson begärt - då Radioaktiebolaget menade att räckvidden på en mindre
station var så ringa och därmed också oekonomisk, eftersom lyssnarantalet inte
skulle öka nämnvärt.
Den 24 februari 1926 skrev lokföraren R F Pettersson med adressen Box 166 i
Gällivare, till radioklubben i Falun, som var mycket livaktig och kunnig inom
rundradioområdet, för att få synpunkter på stadgar för en radioklubb och hur
ekonomin i stort skulle kunna ordnas för en sändarstation.
I svaret från Falun fick Pettersson förutom råd om stadgarnas utformning även
tips i ekonomiska frågor:
"För att ekonomisera relästationen har ni nog intet annat att göra än att på alla
upptänkliga vis skramla pengar. Understöd af ortens radiofirmor bör ni naturligtvis i första hand kunna påräkna. Kommer sändarstationen väl igång, så går det
sedan lättare. Har allmänheten väl fått sina kristallapparater, så vill nog
allmänheten också höra genom dem. Vi har ordnat en begränsad reklam för ett
tjugotal firmor, som betala en månatlig afgift af mellan 25-100 kr. per månad för
att nämnas i början och slutet af varje utsändning såsom "Falu Radioklubbs
garanter." Detta är den förnämsta inkomstkällan. Den gaf förra året ungefär 9000
kr".
Enligt uppgifter som Axel Dahlin lämnade till Radiotjänst 1943 så var R F
Pettersson den verklige initiativtagaren till att tankarna på en egen rundradiostation i Malmberget verkligen tog fart. Pettersson avflyttade så småningom till
Östersund.

Malmberget –Gällivares radioklubb.
Den 13 februari 1927 samlades några radiointresserade till ett möte i Malmberget
för att söka bilda en radioklubb med syfte att få till stånd en relästation därstädes.
En interimskommitté utsågs och denna kunde vid ett sammanträde den 21
februari presentera ett förslag till stadgar för klubben, kostnadsberäkning för en
250 W relästation samt en PM om rådande radiomottagningsförhållanden i
Malmberget.
Radioklubbens målsättning skulle vara "att få till stånd en lokal sändarstation,
som mottager riksprogrammet per tråd och möjliggör praktiskt taget störningsfritt avlyssnande av dessa program medelst de billiga och lättskötta kristallapparaterna".
Den 26 och 28 februari fanns följande upprop i tidningarna:
Radiointresserade
I Malmberget, Gällivare, Koskullskulle inbjudas härmed till sammanträde å
Godtemplarsalongen, Malmberget, Söndagen den 13 mars kl 12.30 em.
Redogörelse kommer att lämnas över Relästationsfrågans läge.
Dessutom kommer förslag till bildandet av en Radioklubb att framläggas.
Samtliga som tecknat sig å listor böra närvara.
Interimsstyrelsen
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Den 13 mars beslutades sålunda att bilda en radioförening med namnet Malmberget - Gellivare Radioklubb och stadgarna kunde fastställas under sammanträdet.
Av stadgarna framgår att klubbens verksamhetsområde skulle vara Gellivare
socken och att dess ändamål att genom anläggning och drift av relästation
ävensom på annat lämpligt sätt verka för tillgodoseende av medlemmarnas
radiointresse.
Såsom medlem av klubben kunde efter beslut av styrelsen upptagas varje välfrejdad person. Årsavgiften var 5 kronor, vilken årligen skulle erläggas före
februaris utgång.
Det var handlingskraftiga gossar som tagit initiativet till klubben och den 16 mars
hade styrelsen konstituerat sig sålunda:
Ordförande:
Vice Ordförande:
Sekreterare:
Skattmästare:
Medhjälpare till skattmästaren:

Kamrer Gustaf Löfström
Ingenjör Gustaf Bring
Ingenjör Axel Dahlin
Telegrafkommissarie O Lindgren
Ingenjör Ragnar Kempe

Den mycket betydelsefulla byggnadskommittén fick följande utseende:
Köpman John Andersson
Ingenjör Gustaf Bring
Gruvarbetare J Edvin Brännvall
Ingenjör Axel Dahlin

En radiostation planeras och byggs.
Styrelsen bemyndigades att sätta igång byggandet av sändarestationen "så snart
kr 3000 tecknats av klubbens medlemmar och LKAB:s anslag säkerställts".
Gruvbolaget, Luossavaara-Kirunavaara AB, hade nämligen preliminärt lovat att
ställa stationslokaler till förfogande i en byggnad på Kilen samt ett kontant bidrag
på 5000 kronor till sändarutrustning.
Mjölkförsäljningsföreningen Solidar hade utfäst 500 kronor till klubben "under
förutsättning att stationen bygges".
Kungliga Telegrafstyrelsen hade ställt i utsikt ett driftbidrag på 2 kronor per löst
licens och år inom verksamhetsområdet.
Nu började det praktiska arbetet för i första hand byggnadskommittén. Man hade
i februari 1927 återigen fått en offert från Svenska Radioaktiebolaget gällande
deras senaste typ av reläsändare. Kunskaperna om sändarutrustning var dock
små, men försiktigheten var desto större hos ledamöterna inför valet av
utrustning. Radioaktiebolagets offert skickades därför ned till den, bland
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radioklubbar i hela landet kände ingenjören Ove Mogensen vid Dalarnes Elektriska Konsultationsbyrå i Falun, för granskning och åsikter.
Mogensen hade gott om synpunkter på både prissättning och angivna prestanda.
Han menade bland annat att den angivna kristallräckvidden var otillräcklig. "För
att kristallmottagning skall bliva populär fordras nämligen icke endast att man
skall höra å kristallapparaten utan jämväl att ljudstyrkan skall vara så stor att
den överröstar de ljud, som till äventyrs skulle finnas i rummet och som
framkallas av andra personers gång över golvet, barnens lek o s v".
För att skaffa sig mer kunskaper om rundradio beställde radioklubben en prenumeration av tidskriften Radio-Amatören både för 1927 och 1928.
I nummer 3, 1927, upptäcktes en artikel av Mogensen som handlade om rundradiostationen i Falun. Av artikeln lär ha framgått att radioklubben i Falun hade
för avsikt att sälja sin gamla sändare. Snabbt som ögat skickade Axel Dahlin ett
telegram till Mogensen, för att, som han uttryckte det, ej komma sist i raden av
spekulanter.
Dagen efter offererade Faluklubben telegramledes sin gamla sändare med montage
och igångkörning för 4500 kronor.
På begäran fick man nu också information från föreståndaren för rundradiostationen i Kiruna, Helmer Wellner, om hur man skulle bära sig åt för att få
sändarlicens.
Ansökan skulle sändas till komissionären i Kungliga Kommunikationsdepartementet med anhållan om att ansökningshandlingen vidarebefordrades. Kostnaden
skulle bli cirka 40 kronor och ärendets behandling skulle ta en tid av 2 till 3
månader.
Den 22 mars 1927 skickades radioklubbens ansökan rörande uppförandet av
sändaranläggning för trådlös telegrafi och telefoni i Malmberget till Konungen.
Kungl Maj:ts resolution, given Stockholms slott den 3 juni 1927, efter utlåtanden
från telegrafstyrelsen, marinförvaltningen och chefen för marinstaben gemensamt
samt generalstaben, tillät radioklubben att under vissa villkor och bestämmelser
nyttja en radioanläggning i Malmberget.
Radioanläggningen tilldelades anropssignalen SCN och för den händelse att den
skulle komma att användas för amatörexperiment fick den amatörsignalen SMXO
som senare ändrades till SM1XO och på 30-talet ytterligere en gång till SM2RO.
Osäkerheten var fortfarande stor inom radioklubben då det gällde valet av sändarutrustning. Man skrev därför också till Svenska Radioklubbarnas Förbund för
att efterhöra om någon relästation i närheten av den nya stora stationen i Motala
skulle kunna tänkas lägga ned driften och bli till salu. Kompletterande uppgifter
inhämtades också ständigt från i första hand Svenska Radioaktiebolaget. I maj
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månad 1927 hade man dock kommit fram till ett beslut och Axel Dahlin kunde den
14:e sätta sitt namn under beställningen till nämnda bolag.
Beställningen omfattade en sändare enligt offert för en våglängd mellan 350-600
meter med en avgiven antenneffekt av cirka 320 W, för kronor 3100:- netto.
Den var bestyckad med tre rör, 2 st Philips TB 2/250 special och 1 st TB 2/250.
Tillverkaren garanterade en räckvidd av 1 mils kristallmottagning med en antennhöjd av 34 meter och en våglängd ej understigande 450 meter.
Övriga leverantörer av till sändaren nödvändig utrustning var:
Bayerische Elektisitäts-Werke, genom Bergman & Beving, levererade den så
kallade högspänningsomformaren.
Bergman & Beving levererade även erforderliga volt- och amperemetrar och
Graham Brothers levererade skjutmotstånd.
Genom Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösunds medverkan levererades
marmorskivor och kaus.
Elektriska AB Skandia levererade staglinorna till masterna.
Från Aduceringsverket kom det skivblock.
Den byggnad, som LKAB hyresfritt ställde till förfogande för att användas som
stationsbyggnad, var en så kallad arbetarebostad i trä - LKAB nr 27, kan också ha
gått under benämningen "Ljungkvists villa", till vilken även hörde två bodar.
Man var emellertid tvungna att flytta byggnaderna till annan plats som var
nedanför engelska barackerna, alldeles intill den så kallade Stenbaracken. Bodarna var tänkta att användas till maskinrum och ackumulatorrum och dessa
byggdes i samband med flyttningen samman med stationshuset. När allt var
färdigställt omfattade radiostationshuset ett invändigt utrymme på drygt 57
kvadratmeter.
Antennanläggningen utgjordes av 6 furustammar som hopskarvades tre och tre till
två, 34 och 36 meter höga master, vilka vardera stagades i tre riktningar och på tre
nivåer. Trämasterna restes med hjälp av ganska enkla gafflar, block och taljor
under ledning av den mångkunnige Edvin Brännvall. Som antenn valdes typen Tantenn, bestående av fyra parallella, 30 meter långa, 114-trådiga linor på lika
avstånd från varandra och med 2 meters avstånd mellan de yttersta. Nedledningen
bestod likaledes av fyra stycken linor löpande parallellt till cirka 5 meter över
marken och därefter förenade. Avståndet mellan masterna var 90 meter och
antennen var i båda ändar skarvad med fyra tjärade hamplinor om vardera 26
meters längd. Det, 4 meter över markplanet, uppmonterade luftbalansnätet upptog
en yta av 70x80 meter.

Provsändningar påbörjas.
Den 4 augusti meddelade radioklubben Kungl Telegrafstyrelsen att den avsåg att
påbörja försökssändningar från rundradiostationen omkring den 1 oktober.
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Problemet var dock att klubben vid denna tid ej var i tillfälle att för egna medel
inköpa en mikrofon. Man tog sig därför friheten att fråga om Telegrafstyrelsen
var villig att ställa en dylik till förfogande som lån eller eventuellt på andra villkor.
Den 15 augusti meddelades Svenska Radioaktiebolaget att radioklubben nu var
klar att mottaga den beställda sändaren.
Den 18 augusti meddelade Radioaktiebolaget att sändaren var på väg.
Den 28 augusti anlände det nedslående beskedet från Seth Ljungqvist vid Telegrafverkets Radiobyrå, att de för närvarande inte kunde utlova någon mikrofon,
men uppmanade klubben att göra en förnyad framställning i saken i början av
oktober.
Fyra dagar senare beställdes från Telegrafverket erforderliga anordningar i
Gällivare och överföringsledningar till relästationen i Malmberget, för att kunna
mottaga Riksprogrammet, att vara klara till den 1 oktober.
Den 20 september erhölls ett löfte från Radioaktiebolaget om att inte bara få låna
en mikrofon utan även elektrisk grammofonljuddosa i samband med provkörningen av relästationen.
Nu hade också ekonomiska bidrag från olika föreningar börjat anlända. Redan
den 24 mars hade LKAB meddelat att "man beviljat ett byggnadsbidrag av för en
gång kr 5000:- samt ett årligt anslag i form av fri lokal om tvenne rum med
uppvärmning och belysning samt erforderlig elektrisk energi mot villkor, att
intresserade sammanskjuta ett belopp av kronor 3000:- för anläggningskostnaderna". LKAB utbetalade 5000 kronor den 23 september.
Övriga stödjande föreningar voro:
Malmbergets Kooperativa Handelsförening - 1000 kronor
Styrelsen för Folkets Hus Byggnadsförening, Malmberget - 300 kronor
Kooperativa Mjölkföreningen Solidar, Malmberget - 500 kronor
Från Malmbergets Allmänna Idrottsförening erhölls genom Ernst Fransson ett
bidrag på 25 kronor som utgjorde inkomst vid fotbollsmatch mellan Malmbergets
mekaniska verkstadslag och Tingvallskulle verkstadslag. Matchen hade tillkommit på förslag av verkstädernas intresserade radioklubbmedlemmar och gick
av stapeln på Malmbergets Idrottsplats den 18 september.
Vid Malmbergets municipalfullmäktigesammanträde den 23 oktober tillstyrktes
ett anslag å 100 kronor.
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Vid sammanträde med Gällivare municipalfullmäktige den 24 oktober gick det
sämre. Fullmäktige avslog radioklubbens begäran om bidrag med hänvisning till
samhällets ekonomiska ställning.
Från Telegrafstyrelsens Radiobyrå meddelades att bidrag för relästationen skulle
komma att utbetalas så snart antalet radiolicenser inom Gällivare redovisningsområde uppgick till 1500. Bidraget skulle vara 4 kronor per år för varje gällande
licens. Detta faktum utgjorde förvisso en besvikelse för klubben, då licensantalet
låg en bra bit under 1000.
Ett litet plåster på såret var dock att Radiobyrån ordnade så att klubben fick låna
en Reiszmikrofon från Bodens radiostation.
Det planerade igångsättningsdatumet den 1 oktober hade nu spruckit. Högspänningsomformaren från Bayerische Elektricitäts-Werke var försenad och
därför kunde Svenska Radioaktiebolagets ingenjör N Thörnqvist inte resa upp till
Malmberget förrän den 11 oktober. Thörnqvist var med under intrimningen av
den nu kompletta sändaranläggningen fram till den 25 oktober.

För första gången i etern med program.
Onsdagen den 19 oktober 1927 var allt klart och Malmbergets rundradiostation
gick för första gången ut i etern!
Klockan 6 em. utropades de första orden - "Hallå, hallå, Malmbergets rundradio.
Vi komma att på försök utsända grammofonmusik".
Man kan lätt föreställa sig känslan av stolthet och lycka hos de närvarande som så
hårt och uppoffrande hade arbetat för att få stationen till stånd. Målet var nått!
Följande sändarvärden antecknades från premiärsändningen:
"På sändaren: Antennampere = 3,6
AM1=AM2 = 50mA vid 1650V
Resultat: Alla belåtna".

V1M=V2M=V3M = 11 V
AG = 130 mA vid 1650 V

Våglängden denna kväll låg på ungefär 446 meter.
Under sändningarna ombads allmänheten att höra av sig för att lämna så kallade
lyssningsresultat. Konstaterades i anteckningarna att några sådana ej inkommit.
Nästa dag, den 20 oktober, hade representanter för ortens tidningar inbjudits att
övervara sändningarna. Telegrafverket hade nu också gjort klart med inkopplingen av sina anordningar i Gällivare, varför Stockholmsprogrammet kunde
utsändas för första gången. Även egen grammofonmusik sändes. En del avbrott
uppstod i sändningarna på grund av att "högspänningssäkringarna gingo".
Norrländska Socialdemokraten konstaterade att många sorger och bedrövelser nu
var till ända. Den försenade generatorn som vederbörligen hade anlänt hade
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lossats omedelbart från järnvägen och forslats till sändarestationen där den med
snälltågsfart hade inmonterats.
I beskrivningen av denna invigningskväll skrev reportern om rundradiostationen:
Den ser tämligen oansenlig ut där den står mellan de höga trämasterna. De
båda resliga masterna vittna dock om att det är något särskilt med platsen och
är man blott det bittersta amatör på radiogebitet, förstår man ganska snart
att här har man de yttre konturerna av ett tekniskt mästerverk.
..möttes vid vårt inträde av en gemytlig herre med notesblock och penna.
Namnet uppfattade vi förstås inte, ty högtalaren i ett av de inre rummen var
som bäst i arbete, underhållande de närvarande fackmännen om ditt och datt
från Härnösandstraktens äldre historia.
Reportrarna hade nog väntat att få höra någon glättig grammofonschlager av Paul
Witheman eller Dajos Bela denna kväll, men programinnehållet var tyvärr en
aning tyngre:
7.15 Hur gammal är bygden i Härnösand
7.45 Militärmusik av Svea Livgardes musikkår
8.45 Internationella arbetsbyråns i Geneve uppgifter
Kvällen avslutades med nyheter, väderleksrapport och musik av Rimsky-Korsakoff.
Nu hade också lyssningsresultat börjat ringas in.
"Telefonen pinglade oavbrutet, än från Malmberget, än från Gällivare och än
från Koskullskulle, varifrån kristall- och rörlyssnare rapporterade sina rön
och klargjorde sina anspråk på en förstklassig sändarestation. Mannen med
notesblocket antecknade, ritade cirklar och såg väldigt intresserad ut. Än hörde
någon dåligt, än bra, än medelmåttligt - och en del hörde ingenting alls, kanske
beroende på att de inte hade kristallapparat med lämplig våglängd".
Den 21 oktober gick riksprogrammet mellan 6,30 - 10,15. "Ingeniör Wahlberg och
linjemästare Rutkvist från Telegrafverket i Malmberget för ytterligare
undersökningar enär radiolinjen ej i ordentligt skick". Denna utgjordes av en
2-skruvs luftledning vilken torde ha ställt till en hel del problem även senare.
Klockan 9,45 denna dag gjordes försök med egen utsändning - dragspelsmusik av
Verner Jönsson. "Ingen anmärkning utifrån".
Man lärde sig också att hallåmannen borde hålla sig längre bort från mikrofonen.

Anställning av en maskinist – hallåman.
Redan i mitten av mars månad hade kamrer Löfström erhållit en anställningsansökan till den förenade maskinist- och hallåmannabefattningen från radiotelegrafist I klass K Gunnar Lindén som vid tidpunkten arbetade vid Firma
9
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Radioinstrument i Luleå. Tiden var dock ännu ej mogen utan radioklubben bad
att få återkomma.
Detta gjordes den 29 oktober då radioklubben skrev ett anställningskontrakt med
Lindén att gälla från den 1 november.
Av kontraktet framgår att Lindén anställdes tillsvidare med tre månaders ömsesidig uppsägning som föreståndare-maskinist och hallåman. Lindén hade att i sitt
arbete ställa sig av klubbens styrelse meddelade föreskrifter till efterrättelse och
att med nit, punktlighet och intresse ägna sig åt sitt arbete i klubbens tjänst. Han
skulle tjänstgöra å radiostationen den tid, som erfordrades för att ladda batterier,
tillse och reparera maskineriet och ombesörja utsändning och transformering av
radioprogrammen, vilka fastställdes av styrelsen. Lindén kunde dock ej åläggas
ombesörja utsändning av radioprogram under längre tid än intill 180 timmar per
månad.
Herr Lindén ägde åtnjuta en avlöning i ett för allt av trehundra kronor per
månad, att kontant utbetalas varje månad i efterskott.
Telegrafstyrelsen hade emellertid kravet att den som skulle fungera som stationsföreståndare även skulle vara den person till vilken korrespondens och
telefonsamtal från Telegrafverket rörande frågor om programmens överförande
skulle ställas. Stationsföreståndaren skulle också vara den som bland annat fick
utkvittera klubben tillställda driftbidrag.
Radioklubben meddelade att ingenjören Axel Dahlin från och med den 3 november och tills vidare tjänstgjorde som rundradiostationens föreståndare.
Nu var det dags för radioklubben att börja summera kostnaderna för stationens
tillblivelse. Anläggningskostnaden för radiostationen inklusive ett reservankare till
högspänningsgeneratorn slutade på kronor 10039:74.
Kostnaderna fördelade sig enligt följande:
Sändareutrustning
Antenn och balansnät
Montering d:o
Frakter
Diverse
Reservankare

7138:11
861:94
600:283:50
502:94
653:25

Till detta kom en frivillig insats från medlemmarna i klubben som uppskattades
till 750 kronor.
Den 5 november inkom en lyssnarrapport från Torbjörn Tivander i Ragunda i
östra Jämtland. Tivander meddelade att sändningarna mycket väl åhördes i
Ragunda.
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Medlemsantalet i radioklubben steg i rask takt. Vid utgången av 1927 fanns 442
medlemmar i Malmberget, 262 i Gällivare och 56 i Koskullskulle. Till detta kom
medlemmar från de olika byarna runt tätorterna som Hakkas, Leipojärvi, Markitta, Nuortikon, Skröven, Skaulo, Ripats, Porjus och Palohuornas.
Det ekonomiska tillskottet från medlemsavgifterna uppgick till 3865 kronor.
Antalet lösta radiolicenser för området vid denna tidpunkt var 884.
Den 1 januari erhöll radioklubben ett telegram från Julius Rabe vid Radiotjänst i
Stockholm med tack för gott samarbete under det gångna året och bästa nyårshälsningar.

Lokala nyårshälsningar.
Genom lokala nyårshälsningar i radion fick klubben in 131 kronor. De som hade
använt det nya mediet till att hälsa till vänner och bekanta var Gustaf Löfström, J
Björke, Anderssons Möbelaffär och Jonassons Urmakeri.
För 1928 erhölls i februari ekonomiskt bidrag för stationens drift enligt nedan:
Bergverks AB Freja i Koskullskulle - 500 kronor
Malmbergets Municipalnämnd - 100 kronor
I Gällivare hade ekonomin nu märkbart förbättrats då Kommunalnämnden ansåg
sig kunna bidraga med hela - 1000 kronor!
Nu skulle det ju naturligtvis vara ordning och reda på vad som sändes i etern,
varför Programrådet i Stockholm begärde in uppgifter från radioklubbarna
huruvida och under vilka villkor meddelanden utsänts som betalats av enskilda
personer eller affärsföretag.
Från Malmbergets radiostation meddelades att
- varken annonsering eller reklam utsänts utan endast nyårshälsningar till ett
pris för enskilda personer kr 2:- och för affärsmän kr 5:-.
- inga särskilda villkor funnos uppställda, utan hälsningen upplästes en gång
för alla: "Följande personer och familjer vilja genom oss tillönska vänner och
bekanta ett gott nytt år". Härefter namnen.
- För affärsmän t ex "firma N N tillönskar vänner och gynnare ett angenämt
årsskifte".
- man fick finansiellt stöd men att givarnas namn ej utropades.
Man passade också på att tala om att finansiellt stöd var absolut nödvändigt för
driftens uppehållande, då klubben endast hade medlemmarnas årsavgifter för-
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utom det finansiella stödet att tillgå. Det torde i längden ej gå att hålla stationen i
gång utan statsbidrag, vilket tills dato förvägrats klubben.
Den 15 mars upplästes följande meddelande under utsändningen:
Den
15 mars
upplästes
meddelande
under
utsändningen:
Med
anledning
av enföljande
del uttalanden
angående
missnöje
med utsändningens
kvalitet, har Radioklubbens styrelse beslutat låta undersöka mottagningsförhållandena inom Malmberget, Gällivare och Koskullskulle och torde de som
anse mottagningen mindre god anmäla sig till Radioklubben inom 14 dagar,
varefter klubben kommer att lämna råd och anvisningar för den händelse felaktigheter skulle förefinnas i apparatutrustningen.
Axel Dahlin
Från och med den 1 april beviljade Telegrafstyrelsen radioklubben det tidigare
nämnda driftbidraget grundat på antalet lösta radiolicenser. Ett antal administrativt krångliga villkor ställdes dock samtidigt av Telegrafstyrelsen, bland annat
skulle man varje dag till Bodens rundradiostation meddela hur mycket av
programmet som skulle överföras, varje månad lämna en rapport över Malmbergsstationens sändningstider, ur ortstidningarna klippa ur och insända däri
intagna program över de dagliga sändningarna.
Den 20 maj ombads tidningarna Norrbottens Kuriren, Norrskensflamman,
Norrländska Socialdemokraten, Norrbottenstidningen och Norrlandsfolket att
inta även Malmbergsstationens program, vilket då skulle placeras efter Kirunastationens.
För Malmberget gällde regeln att under sön- och helgdag utsända hela Bodenprogrammet, men under vardagarna endast utsända aftonprogrammet, således
icke israpport, väderleksrapport, börsnoteringar och tidssignal, det vill säga att
programmet mellan klockan 12.30 och 12.55 utsändes icke under vardagar.
I slutet av juni meddelade Radiotjänst Programråd att utsändning av nyårs- eller
andra hälsningar icke synes böra förekomma. Däremot fick man fortsätta med ett
så kallat omnämnande av den person eller firma som bestred kostnaden för
program och - i förekommande fall - för den därmed förenade utsändningen eller
lämnade bidrag till privat rundradiostations drift.
Under våren 1929 hade Radiotjänst för avsikt att utsända rundradioprogram till
skolor av olika slag varför Telegrafstyrelsen redan i september 1928 önskade få
veta om stationen i Malmberget önskade medverka.
Efter kontroll med vederbörande skolföreståndare meddelades att någon återutsändning från Malmberget ej skulle erfordras. Emellertid, om åsikterna skulle
ändras så var man i radioklubben villiga att medverka men....
"tyvärr kunna vi ej åtaga oss utsändningen gratis. Genom den långvariga gruvkonflikten ha nämligen de frivilliga bidragen starkt minskats och torde vi få
12
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iakttaga den största sparsamhet om den ordinarie driften skall kunna upprätthållas...."
Driftkostnaderna för Malmbergets rundradiostation var 1928 - 5930 kronor och
96 öre. Verklig sändningstid var 2149 timmar och 15 minuter.
Från januari höjdes det statliga bidraget per löst radiolicens och år till 4 kronor
och 50 öre.
Från och med den 13 januari 1929 ändrades Malmbergets våglängd till 438 meter.
Bokstavligen, som ett brev på posten efter våglängdsändringen, kom ett brev från
J Yngström, Ladnivaara, Linaälv. Malmbergsstationen var nu omöjlig att avlyssna
på grund av ihållande tjut och oväsen. Yngström föreslog en liten justering av
våglängden för att komma ifrån den närliggande station som förorsakade
störningen.
Kundvänlig som man var vid radiostationen så tummade man lite på den tilldelade våglängden och Linaälvborna blev nöjda.
Ekonomin var, som för de flesta privata rundradiostationer vid denna tid, mycket
besvärlig. Man vädjade alltid om allmänhetens stöd genom medlemskap i
radioklubben. Gensvaret var dock inte så stort genom att depressionen präglade
samhällena under denna tid.
Vid radioklubbens årsmöte den 21 mars 1929 förelåg därför som ett ärende att
sänka årsavgiften från 5 till 3 kronor.
För att underlätta det ekonomiska, men förmodligen också för att de alla var
eldsjälar när det gällde rundradio, så arbetade klubbstyrelsen utomordentligt
osjälviskt. Gustaf Löfgren fungerade sålunda som ordförande från starten ända
fram till i april 1940, då han avflyttade från orten, utan någon som helst ersättning. Han fick dock vid sin avresa en liten minnesgåva till ett värde av 25 kronor!
Karl Hedlund, som efterträdde som ordförande fram till i april 1944, då även han
avflyttade, fick inte ens någon avskedsgåva. Detta gällde givetvis också K Anton
Helin som därefter var ordförande fram till föreningens upplösning i samband
med att Telegrafverket övertog driften av radiostationen.
Kassören och stationsföreståndaren Axel Dahlin var den ende i styrelsen som fick
någon ersättning - nämligen 200 kronor per år. Detta från och med 1 januari 1928.
Arbetet under 1927 var gratis. Dahlins ersättning sänktes 1933 till 150 kronor och
skulle då även innefatta sekreterareskapet!
Byggnadskommittén, som uträttat ett så förnämligt arbete under nästan ett år,
honorerades på följande sätt:
Edvin Brännvall fick 300 kronor, Axel Dahlin 200 och John Andersson 100
kronor. Gustaf Bring blev av någon anledning helt utan ersättning. Han ut13
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nämndes i den vevan till professor vid Tekniska Högskolan i Stockholm, och det
kanske ansågs som belöning nog.
Vid årsmötet 1929 var man generösa och ställde ytterligare 300 kronor till styrelsens förfogande för att fördela inom byggnadskommittén, och det beloppet gavs
odelat till Edvin Brännvall som otvivelaktigt gjort sig väl förtjänt därav av olika
anledningar. Dels var han den som tekniskt fick dra det tyngsta lasset, dels var han
av någon anledning den i radioklubben som den laestadianska rörelsen ofta
attackerade och skällde på för hans samröre med detta djävulens påfund som
kallades rundradio.
Den 26 april beviljades K G Lindén en fridag var tredje sön- och helgdag i stället
för som tidigare en fridag var tredje söndag.
Från och med den 30:e juni var stationens våglängd 436 m.
Ett ganska stort problem under radions barndom var de störningar av olika slag
som drabbade lyssnarna. Störningskällorna utgjordes främst av så kallade återkopplingstjut från närbelägna mottagare eller sändare med närliggande våglängd. Andra källor till förtret var de apparater som utsände "violetta strålar", att
använda ur mer eller mindre medicinskt bruk. Man kan nog säga att de var mera
störande än botande.
Till allt detta kom dessutom atmosfäriska störningar och störningar från starkoch svagströmsapparater.
Radioklubben önskade i december månad Radiobyråns medverkan till att söka
uppspåra någon eller några missdådare som hade störande apparater för att
därigenom statuera exempel. Samtidigt beställdes 2000 exemplar av broschyren
"Tänk på grannarna", som innehöll goda råd i störningsfrågor.
Från radioklubbens sida försökte man få till stånd lokala program, vilket man
hade vissa svårigheter med. Ett programråd hade utsetts med Axel Dahlin, Jacob
Lalander och Micha Pedersen som ledamöter.
1931 synes Tage H Lindblom från Dennevits ha hållit ett föredrag om den
elektriska glödlampans utveckling och arvodet härför bestämdes till 10 - 20
kronor. Denne Lindblom hade, inom parentes sagt, en utomordentligt driven och
svårläst handstil. Han hade elektroingenjörsexamen från Sveriges Tekniska
Korrespondensinstitut i Malmö, och var något av en allvetare, då han även hade
lantbruksutbildning. Han hade gott om uppslag till föredragsrubriker att genom
populär framställning kåsera över, till exempel "elektriska konstruktioner kraftverk och dylikt, ångteknik, elektriska järnvägar, hur radiovågor alstras,
fortplantas och uppfångas, televisionen och radiomanövreringen".
Ledamöterna i klubbstyrelsen fick fortsatt förtroende år från år, och det var
endast avflyttning från orten som föranledde nyval. 1931 kom sålunda Olle
Sundvall in i styrelsen efter telegrafkommissarien som flyttat. 1934 flyttade också
John Andersson och ersattes med Helge Gustafsson.
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Söndagen den 20 november 1931 mellan klockan halv fyra och fyra höll landsfiskalen Axel Köhler ett föredrag om "Hembränningen, dess orsaker och åtgärderna däremot". Programmet gick ut över hela landet och varför landsfiskalen
var så noga med att det skulle sändas just från Malmberget kan man bara gissa.
Den 9 januari 1932 inkom till radioklubben ett svavelosande klagobrev från en
"okänd Malmbergare". En viss herr Eriksson spelade så högt på sin 4-rörsapparat av märket Radiola att grannarna stördes. Eriksson betraktades som en
mycket uppretande djävul då man ansåg att han spelade högt med avsikt.
I november anhöll K G Lindén om att få åtnjuta en frisöndag varannan helgdag i
stället för var tredje, med hänvisning till att så var det vid Kirunastationen.
Lindéns anhållan avslogs av klubbstyrelsen.

Mikrofonbesök i en gruva.
Genom riksprogramchefen Julius Rabes förslag och Axel Dahlins förarbete sändes onsdagen den 1 mars 1933 klockan 6.30 em. ett program av Sven Jerring från
gruvan i Malmberget. Sändningen verkar ha gått från 320-metersavvägningen som
synes ha varit den lämpligaste för att lyssnarna skulle kunna uppfatta akustiska
fenomen från bergborrmaskiner, skottlossning, lastning, transport och tippning.
Programmets rubrik var, "300 meter under jordens yta. Mikrofonbesök i en
gruva", och sändes i riksprogrammet.
I ett personligt brev framförde Jerring sitt hjärtliga tack för den stora gästfriheten och det utomordentliga tillmötesgående som hade visats honom i Malmberget. Dessutom lär utsändningen ha slagit an i glädjande hög grad och framgången måste, enligt Jerring, främst tillskrivas det intresse som herrarna vid
LKAB ägnade saken.
Vid radioklubbens årsmötet i mars 1933 beslutades att medlemsavgiften, med
anledning av den depression som rådde, skulle sänkas från tre kronor till en
krona. Förhoppningen var att samtliga radiolicensinnehavare därigenom skulle
förmås ingå i klubben. Styrelsen, som nu bestod av John Andersson, Edvin
Brännvall, Axel Dahlin, Karl Hedlund, Gustaf Löfström, Axel Mattsson och Olle
Sundvall omvaldes.
När det gällde inslag från lokala förmågor, så medverkade bland andra bröderna
Nilssons dragspelsorkester, vilket program även sändes ut över Kirunastationen.
Genom detta förfarande erhöll klubben ett anslag på 30 kronor. Knut Gustafsson
hade ett kabaréliknande program.
Nu hade även Gällivare-Malmbergets Musiksällskap och dess dirigent Micha
Pedersen börjat visa intresse för att få spela i radion.
Onsdagen den 3 maj klockan 5.30 em. gavs, med anledning av musiksällskapets 30åriga verksamhet, en Jubileums-Konsert å Folkets Hus i Malmberget. På
programmet fanns musik av Mozart, Svendsen och Strauss. Tre av konsertens
stycken sändes direkt i riksprogrammet.
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I november 1933 skrev radioklubbarna i Kiruna och Malmberget-Gällivare ett
gemensamt brev till Telegrafstyrelsen för att vördsamt anhålla om ökat bidrag till
omkostnaderna för radiostationerna. På grund av rådande depression såg man det
som omöjligt att få erhålla bidrag från allmänna skattemedel. Dessutom hade
LKAB ålagt klubbarna att hädanefter ersätta bolaget för förbrukad elektrisk
ström med cirka 500 kronor per år och station.
Driftbidragen från Telegrafstyrelsen hade under 1932 och 1933 varit 6500 kronor
per år till vardera stationen, vilket var mindre än hälften av den årliga summa
som övriga privata stationer av samma storleksordning och med samma
driftkostnader ansågs behöva. Boven bakom alla ekonomiska problem var givetvis det dåliga licensunderlaget.
Söndagen den 3 december klockan 3.15 em. gav Gällivare-Malmbergets Musiksällskap en konsert under sångmedverkan av kyrkoherde Otto Lindgren och
Malmbergets Allmänna Manskör. Beethoven, Olsen, Grieg, Strauss och Suppé
fanns på programmet. Konserten sändes i riksprogrammet och Radiotjänst presenterades en faktura på 520 kronor.
Den 15 januari 1934 ändrades våglängden för stationen i Malmberget till 426,1
meter.

Daglig utsändning av Stockholmprogrammet .
I april erbjöd Telegrafstyrelsen rundradiostationen att verkställa daglig utsändning av samtliga från Stockholm utgående program. Radioklubben tackade för
medgivandet, men tackade nej till utsändningen av morgonandakten, gymnastiken och rapporterna på grund av den dåliga ekonomin. Man påtalade dock att
skolradion skulle komma att utsändas i den utsträckning sådan begärdes från den
kommunala mellanskolan. Detta var också en av de frågor som Kalle Hedlund
kämpade för då han ville ha "mer av de värdefulla skolprogrammen i
sändningarna".
Man kan väl ha den åsikten att radioklubben bedrev viss utpressningstaktik mot
Radiotjänst då man också framförde att utsändningstiden inte kunde utökas om
inte driftbidragen ökades just för att därigenom söka uppfylla lyssnarnas
upprepade gånger framförda önskemål om bland annat morgonandaktens
sändning.
Söndagen den 13 maj 1934 gav Gällivare-Malmbergets Musiksällskap - Ordinarie
Orkester-Konsert å Folkets Hus i Malmberget. På programmet fanns musik av
Gade, Beethoven, Wagner och Halvorssen. Två av musikstyckena sändes i
riksprogrammet.
Trots den dåliga ekonomin, så utökades sändningstiden allt eftersom och då
stationen måste vara bemannad under sändningstid var klubben tvingad att
anställa fler sändarvakter. Helge Gustafsson, förman vid LKAB:s elverkstad,
anställdes i december 1930 för att för kronor 1:75:-/timma arbeta under fridagar. I
september 1934 anställdes Knut Brännvall, son till klubbens tekniske
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förgrundsgestalt, Edvin Brännvall och Göran Luth blev anställd alldeles före
julhelgen 1947.
Den 23 januari 1935 skickade Julius Rabe vid Radiotjänst ett brev med följande
lydelse till Axel Dahlin:
- Jag får härmed översända ett brev, som kommit till Radiotjänst, undertecknat
med "Malmbergets radioklubb", men som givetvis icke är avsänt av Eder.
Brevet återges här i sin helhet och utan andra kommentarer än att onda aningar
fanns på ett tidigt stadium uppe i malmfälten:
Till Radiotjänst, Stockholm.
Vi undrar så mycket här i Malmberget varför denhär s k Radiotjänst inte åtm
någon gång kan försöka vara en smula opartisk, när vi kostat på en dyrbar
rundradiostation och betalar vår avgift i radioklubben och fullgör vår licens så
borde vi minst sagt ha rättighet att fordra att ni i de s k dagsnyheterna håller er
till sanningen, eller tycker ni inte att det är lite genant när ni på kvällen står och
jamar och framhåller Hitlers bandithorder som milda lamm och tidningarna
några timmar senare försäkrar raka motsatsen.
Under Saaromröstningen nu t ex när ni babblar om att allt gått lugnt och lagligt till så säger tidningarna att Göbbels börjat gräva en massgrav för flyktingarna som flyr i tusental till Frankrike vilket t o m ni måste erkänna, fy för den
lede såna dagsnyheter.
Och så har ni en herre som heter Evander som gudbevars skall hålla utrikeskrönika och värre dravel kan väl knappt Hitler komma med, bara lögner hela
vägen. I sanningens namn må dock framhållas att Yngve Larents är bra
mycket vederhäftigare. Alltså kanske ni i fortsättningen ville vara så vänlig och
tala sanning åtm så gott ni kan.
Malmbergets radioklubb.

Program om superiet.
1938 konstaterades att under den senaste tiden hade superiet i Malmberget tagit
oroväckande former. För att dryfta vad som borde göras för att åstadkomma
ändring i detta missförhållande inbjöd Gällivare Sockens Nykterhets Centralkommitté ideella, religiösa och arbetarorganisationer i Malmberget till ett möte
den 31 januari. 20 organisationer med cirka 60 ombud hade hörsammat inbjudan
och utsåg en 7-mannakommitté, som, efter riktlinjer som mötet angivit, skulle
försöka uträtta något positivt.
Kommittén tillskrev radioklubben med en anhållan om att få utsända en serie
föredrag behandlande nykterhet i allmänhet, idrott och nykterhet samt ungdom
och nykterhet.
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Programidén ansågs vara så bra att Axel Dahlin sökte få Radiotjänst intresserat av
att sända programserien i riksradion. Om detta lyckades eller inte har ej kunnat
klarläggas. Klart är dock att det var lite si och så med nykterheten även i Kiruna,
varför 7-mannakommitténs sekreterare Gösta Eriksson, Kilen 149 i Malmberget,
tyckte att programmen samtidigt skulle gå ut över Kirunasändaren.
Till slut blev det så att det första programmet sändes från Malmberget den 13
april mellan klockan 17.05 och 17.25. Ämnet var "Kamp mot spritmissbruket "
och talaren var Rudolf Rolin.
Det andra programmet sändes från Kiruna samma tid den 19 april. Ämnet var
"Idrott och alkohol" och då var talaren Thore Lundqvist.
Det sista programmet i serien gick åter från Malmberget den 27 april då slöjdläraren Björn-Erik Höijer talade över ämnet "Ungdom och alkohol".
Efter 11 års tjänst som tekniker och stationsskötare för rundradiostationen anhöll
Karl G Lindén i augusti om löneförhöjning med 50 kronor per månad.
Innan styrelsen sammankallades för att behandla frågan tillskrev Axel Dahlin
Telegrafstyrelsens Radiobyrå för att höra dess mening. Detta av den anledningen
att man redan vid denna tidpunkt från statsmakterna talade om eventuella
övertaganden av de privata rundradiostationerna.
Radiobyrån meddelade att för den händelse att Malmbergets radiostation skulle
övertagas av Telegrafverket, skulle vid fortsatt anställning stationsskötarens avlöning ej ens uppgå till 350:- kronor som var Lindéns dåvarande lön. Radiobyrån
kunde därför ej tillstyrka en höjning av Lindéns lön.

Politisk oro i Europa påverkar sändningarna .
Den politiska oron i Europa märktes allt oftare även i radiostationens sändningar.
Gällivare Landsstormsförening varnade i radiomeddelanden om skarpskjutning
med kulsprutegevär under luftvärnsövningar från Malmbergets skjutbana i
Puoitak och om fältskjutningar både vid Gällivares skjutbana i riktning
Repisvaara och Koskullskulle skjutbana vid Lina älv.
Den 8 september 1939 meddelade Radiotjänst "att på grund av det allmänna
politiska läget hädanefter ingen utsändning, av vad slag det vara må, får förekomma utöver det vanliga riksprogrammet. Undantag härifrån kan i enstaka fall
beviljas efter hänvändelse till Radiotjänst i Stockholm".
Vid styrelsemöte den 16 april 1940 beslöt styrelsen, att med beklagande delgiva hr
J E Brännvall myndigheternas direktiv att han ej längre finge inneha befattningen som vikarierande stationsskötare vid rundradiostationen i Malmberget,
och att hans tjänstgöringstimmar skulle övertagas av sonen. Detta var givetvis ett
svårt slag för styrelsen med tanke på Brännvalls stora intresse och tekniska
kunnande, men han ansågs av myndigheterna ha en alltför riskabel politisk
uppfattning.
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I maj månad infördes en så kallad stopprutin för stationen:
1. Vid signalen "flygfara" skall antennen brytas och jordas.
2. Vid signalen "flyglarm" stoppas stationen helt, varefter
3. den tjänstgörande beger sig till skyddsrummet i montör Sääfs källare (bostad
406), därvid medtagande bensinkannan, som dock kvarlämnas ute i "gropen"
mellan stationen och skyddsrummet.
4. Sändningen får ej återupptagas förrän signalen "faran över" meddelats
allmänheten genom luftskyddschefens försorg.
Från och med sommaren 1941 lagrades ur beredskapssynpunkt stationens
reservrör på ett säkert ställe i Malmbergsgruvan.
Under krigsåren var radiostationsområdet fridlyst och bevakades av militär trupp
som även var förlagd inom området.
Kritik framfördes gång på gång under årens lopp över den dåliga programöverföringen mellan Boden och Gällivare-Malmberget. Det var ofta fel på ledningarna
varför man tvingades att ta in Bodenstationen trådlöst med avsevärt försämrad
ljudkvalitet.
1943 drabbades hallåmannen med mera, K G Lindén, av sjukdom och senare även
av personliga problem vilket så småningom resulterade i att han på egen begäran
lämnade sin befattning från den 1 januari 1948.
I januari 1944 uppläts ett utrymme i radiostationen till Flygvapnet att användas
för en väderstation.
I rundradiostationens skivarkiv ingick vid denna tidpunkt 50 grammofonskivor av
vilka en, Tomtarnas vaktparad med Håkan von Eichwalds orkester, var spräckt.
Tidens storheter var rikligt representerade för att inte säga helt dominerande
såsom: Gösta Jonsson, Sven-Olof Sandberg, Folke Andersson, Max Hansen,
Johnny Bode och Einar Ekberg. Den enda kvinnliga artisten i arkivet var Karin
Engelbrekt.
Den 8 december 1945 skulle Sven Jerring fylla 50 år. Från föreståndaren för Borås
rundradiostation kom ett upprop till de många privata stationernas personal som
"skulle se det som en förlust att icke få deltaga i "radiofolkets" hyllning av den
som varit med från radioverksamhetens första dagar" Förslagsvis skulle varje
radiostation insända ett belopp av 10:- á 20:- till en minnesgåva. MalmbergetGällivares radioklubb insände kronor 5:-.
Utgifterna fortsatte! Vid 1945 års utgång skulle chefen för Telegrafverkets
Radiobyrå Seth Ljungqvist lämna sin befattning. Efter initiativ från Föreningen
De Privata Rundradiostationernas Föreståndare skulle Ljungqvist hyllas med en
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minnesgåva såsom ett uttryck för de privata stationernas uppskattning av hans
synnerliga förtjänstfulla arbete för den svenska rundradion. Radioklubben bidrog
med kronor 10:-.
Den 22 januari 1946 konstaterade Radiobyrån att driftbidraget för 4:e kvartalet
1945 utgått efter 3000 licenser men borde enligt föreliggande licensstatistik ha
utgått efter 2999 st licenser. Malmbergsstationen häftade därmed i en skuld på kr
1:25 till Telegrafverket!

Radioklubben upplöses.
Enligt uppgift så upplöstes Malmberget-Gällivare Radioklubb 1948. Den 11 april
lär ordföranden K Anton Helin ha slagit klubban i bordet för sista gången.
Trots detta finns dokument bevarade som visar att viss verksamhet pågick fram
till Telegrafverkets övertagande av stationen långt senare.
Detta kan tolkas så att klubben i princip upphörde, men att styrelsen efter överenskommelse med Telegrafverkets Radiobyrå fortsatte driften av stationen tills
vidare. Driftbidrag erhölls från Telegrafverket och löner utbetalades till Gustafssson, Brännvall och Luth fram till och med augusti månad 1953.
Det kan också ha varit så att Telegrafverkets övertagande drog ut på tiden längre
än klubbstyrelsen hade räknat med. Malmbergsstationen blev nämligen övertagen
som trea från slutet av de 24 privata stationer som under åren funnits runt om i
landet. Som exempel kan nämnas att Kirunastationen blev övertagen redan 1951.

Stationen tas över av Telegrafverket.
1953 togs dock rundradiostationen i Malmberget över av Telegrafverket. I
samband med övertagandet flyttades stationen in i ett bergrum ovanför ett spelhus
vid västra sidan av Kaptensgruvan vid Seletsbacken. En ny, från Stock-holm,
fjärrmanövrerad (system 47 II) sändare, fabrikat AB Standard Radio-fabrik, typ
CM 2 på 2 kW monterades. Nya våglängden blev 388,1 m. Sändaren togs i drift
den 21 augusti.
Den nya antennanläggningen bestod av 6 telefonstolpar, hopskarvade tre och tre
till två 30 meter höga master, med ett avstånd mellan varandra på 100 meter.
Masterna var stagade i tre riktningar och i tre nivåer, 9,5, 19,5 och 30 meter, och
antennen utgjordes av en 3-trådig T-antenn. Masterna var högt placerade ovanför
gruvan alldeles intill en av de orter som ledde ned i densamma. Feederledningen
togs ned till sändaren genom ett 22 meter långt vertikalt diamantborrhål med
diametern 86 millimeter. Jordbalansnätet var cirkulärt och bestod av 120 stycken
2 mm:s koppartrådar formerade radiellt.
På ett markområde tillhörigt Gällivare kommun, angränsande till ett Domänverksägt område - den exakta platsen har inte gått att kartlägga - uppsattes två
trästolpar vardera 12 m höga som antennbärare för en mottagareanläggning.
Genom detta arrangemang erhöll radiostationen en "trådlös" reservprogramförbindelse.

20

2012-10-29
Organisatoriskt tillhörde den nya stationen nu Luleå Radiosektion, varifrån hjälp
kunde erhållas vid mera komplicerade fel.
Enligt beslut av Radiobyrån skulle stationen i fortsättningen vara obemannad.
Förste reparatör Bengt Andersson vid telestationen i Gällivare erhöll uppdraget
att vara föreståndare för stationen och det framfördes som önskemål att också
Anderssons ställföreträdare, reparatör T Nordin, skulle instrueras i sändarens
verkningssätt och skötsel.
Övervakningen av stationen ombesörjdes av telefonavdelningen i Gällivare, där
telefonisterna på en panel kunde få larm om fel av olika slag men även hade
möjlighet att göra vissa manövreringar som att t ex koppla in reservprogramförbindelser samt att avlyssna sändaren.
Tre personer anställda vid LKAB i Malmberget anlitades som tillsyningsmän med
uppgifterna att ombesörja daglig tillsyn samt att vid behov avhjälpa fel på
sändaren. Tillsyningsmännen var förman Helge Gustafsson, maskinmästare
Hampus Sjöström och förste maskinist Hilding Sjöström.
Ersättning utgick med 6 kronor per gång för tillsyn och med 8 kronor per timme
för felavhjälpning.
Genom brev den 9 oktober 1953 förordnade Kungl Maj:t att telegrafverket och
telegrafstyrelsen fr o m den 1 november 1953 skola benämnas televerket och
telestyrelsen.
Den 21 april 1956 meddelades LKAB av föreståndaren för Luleå Radiosektion,
Carl-Gustav Dragstedt, att all apparatur var nedmonterad och att lokalerna var
utrymda i det gamla radiostationshuset på Kilen.

Bättre programkvalitet.
Denna vår erhölls en märkbar förbättring av programkvaliteten. Då hade byggandet av fjärrkabelförbindelsen blivit klar mellan Luleå och Murjek. I Murjek
uppmonterades en FM-sändare, den så kallade Mosebackesändaren, vilken var
landets första FM-sändare och som tidigare hade gått som försökssändare vid
Mosebacke i Stockholm.
På Dundret i Gällivare placerades en FM-mottagare som tog emot det program
som sändes från Murjek. Från mottagaren överfördes programmet därefter på
tråd till radiostationerna i Malmberget och Kiruna.
Sändaren i Murjek togs ur drift klockan 13.00 den 26 januari 1957 då kabelförbindelsen mellan Murjek och Gällivare var helt klar.
Efter begäran från SAS (Scandinavian Airlines System) påbörjades i augusti 1956
bärvågssändingar som navigeringshjälpmedel för det civila flyget. Detta innebar
att stationen låg ute i luften utan att något program sändes. Bärvågssändningarna debiterades med 10:-/tim.
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1957 önskade Televerkets Radiosektion i Luleå dra ner tillsynen av radiostationen
till två gånger per vecka. Detta föranledde Bengt Andersson i Gällivare att anhålla
om att tillsynen skulle få vara daglig under tiden 1 september-1 juni. Anledningen
var att radiostationen var känslig för väderleksförändringar.
Under höst, vår och vinter måste antennkopplingen dagligen förändras för att rätt
ström skulle erhållas. Om inte daglig tillsyn gjordes skulle detta kunna innebära
stora olägenheter, antingen höga strömmar i rören V1-V4 med risk för sönderbränning alternativt låga strömmar med åtföljande dålig ljudkvalitet.
1958, den 24 maj, kompletterades stationen med en sändare för program 2. Den
var av fabrikat Standard Radio, typ ST 150 rr, och var ursprungligen en fartygssändare som byggts om för rundradio. Den hade en effekt av 150 W, frekvensen
var 1484 KHz och klockan 16.00 låg sändaren i luften för första gången.
Frekvensen ändrades senare till 1394 kHz.
Den 12 december 1966 kl 12.00 lades programdistributionen om, så att landets alla
mellanvågssändare för program 2, i stället började sända program 3.
1959 hade uppbyggnaden av FM-nätet nått till Gällivare. Den 23 december
startades FM-sändarna för program 1 och 2 på den nya stationen på Dundret, och
den 26 mars 1966 kompletterades stationen med en sändare för program 3.

Sändningarna över Malmbergets radiostation upphör.
1972 beslutade televerket efter samråd med Sveriges Radio att i rationaliserings
syfte lägga ned ljudradiosändningarna över bland annat mellanvågsstationen i
Malmberget. Som grund för beslutet låg bland annat att praktiskt taget alla
hushåll då hade tillgång till mottagning på FM.
Sista möjligheten att höra Malmbergets rundradiostation var söndagen den 4 juni
1972. I och med kvällsprogrammets slut denna dag tystnade från rundradiosynpunkt frekvenserna för program 1 - 773 och för program 3 - 1394 kHz för alltid i
Gällivare och Malmberget med omnejd.
I program 1 sändes mellan 22.40 och 23.00 "Filmrullen" med Stefan Johansson
och Henrik Svenstedt. Program 3 avslutade med "Godnattmusik" mellan 23.05
och 24.00.
Denna nedteckning över Malmbergets rundradiostation har möjliggjorts genom
vänligt bemötande, gott minne, och stort intresse för radio hos Sven och Knut
Brännvall samt Olle Sundvall, till vilka riktas ett varmt tack.
Ett särskilt tack går till Georg Fabricius som haft styrkan, att inte städa bort alla
gamla och härligt gulnade dokument rörande de två gamla mellanvågsstationerna,
utan sparat dessa till eftervärlden.

Bob Jacobsson
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Källor och foton.
Teracoms arkiv i Luleå.
Gällivare kommuns fotoarkiv.
Norrbottens minne. Handlingar från Malmberget-Gällivares radioklubb.
Biografi.
Bob Jacobsson född 1938 och uppvuxen i Kiruna. Har arbetat med radio och TV sedan
1961vid både Televerket Radio och Teracom i Kiruna, Luleå och Stockholm.
Bengt Lundberg född 1935 och uppvuxen i Luleå. Har arbetat med radio och TV sedan
1958 både i Televerket och Teracom i Karlsborg och Luleå.

Bob Jacobsson vid den första
rundradiosändaren i Boden
över vilken Sveriges första
rundradioprogram sändes
1921.

Georg Fabricius har räddat
och bevarat många historiska
dokument från Malmbergets
radiostation. Här med
modern utrustning på radiostationen på Dundret.
Foton:Teracom
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Bilaga 1

Bilder Malmbergets radiostation.
Antennbärare.
Två master vardera bestående av 3 sammanfogade trästolpar restes i anslutning till det lilla
stationshuset. Antennmasterna var 34 resp 36 m höga och mellan dem spändes antennen.
Masterna var stagade i tre riktningar på tre olika nivåer. Masterna skarvades på marken och
restes med hjälp av en hjälpmast.
Foton på denna sida: Bildarkivet Gällivare kommun.

Bilaga 1

Stationshuset.
LKAB ställde hyresfritt en byggnad på ca 60 m till förfogande som utrymme för den tekniska
utrustningen. Huset flyttades av LKAB till stationsplatsen.

Stationshuset till höger.

Den första sändaren.

Foto:Bildarkivet Gällivare kommun.

Foto:Bildarkivet Gällivare kommun.

J E Brännvall.

Foto: Teracom

Bilaga 1.2

Lyssnarna.

Brännvalls egenhändigt byggda rörmottagare i bakgrunden. Foto:Teracom

Utflykt med radiolyssning i lurar.

Foto:Bildarkivet Gällivare kommun.

Bilaga 2

Kungl. Majt:s tillstånd för Malmberget-Gällivare Radioklubb att uppsätta och nyttja en radioanläggning år 1927. Framsida. Teracoms arkiv.

Bilaga 2

Kungl.Majt:s tillstånd. Baksida med signering och sigill.
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Efterträdaren FM-stationen på Dundret i Gällivare.
Så kom den då den nya tekniken med FM-sändningar som hade bättre kvalitet, större räckvidd
och möjlighet att sända fler ljudradioprogram än föregångaren och pionjären Malmbergets
radiostation som i så många år troget sänt nyheter, underhållning mm till de boende i området.
Den 23 dec 1959 startade sändningarna från den nya rundradiostationen på Dundrets topp.
Först med lägre antennhöjd för att senare börja sända med högt placerade antenner i den nya
210 m höga masten. Täckningsområdet framgår av kartbilden nedan.

Klipp ur NSD.

Bilaga 4

Bilaga 4.2

Den nya radiostationen på Dundret.
På fotot syns det 500 m stora stationshuset med utrymmen för sändarutrustning, reservkraft
och personal. Till vänster syns den första 32 m höga provisoriska masten och till höger den
nya högre och kraftigare masten med klätterhiss inne i konstruktionen.

Det beräknade täckningsområdet för FM-sändningar från radiostationens nya 212 m höga
mast på Dundret.

Foton från Televerket presenterar dec 1961.

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

