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På bilden syns från vänster Harald Lindström, Harald Widergren, Axel Jenner, Ernst Wikström, Ernst Holmström. De utgjorde
Boden Radios första besättning. De har här Kungl Telegrafverkets uniformer med emblem och galoner på sig. Samtliga är radiotelegrafister. I mitten sitter stationschefen Axel Jenner med lite extra guld på sina uniformsärmar och titeln radiokommissarie.
Fotograf okänd, Teracoms arkiv, Luleå.
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adion utvecklades successivt av ett antal
personer under ca 150 år innan de första
sändningarna i Norrbotten 1914. Här är
några av de tidiga forskarna.
Det började med italienaren Luigi Galvani
(1737-1798) som i sitt laboratorium utförde
elektriska experiment som alstrade gnistor. Hans
hustru som var biolog och höll på med att dissekera grodor lade märke till att varje gång en gnista frambringades så ryckte det till i grodlåren.
Någon form av påverkan genom luften skedde
alltså. Fenomenet studerades av flera forskare
innan man kunde förklara det teoretiskt och använda det då okända, senare kallat radio, praktiskt. Vägen blev dock lång.
Thomas Alva Edison (1847-1931) i USA lade
1896 grunden till det första radioröret som sedan
gjorde att radiosignaler kunde förstärkas i såväl
sändare som mottagare.
Italienaren Guglielmo Marconi (1874-1937)
utvecklade radiotekniken så långt att han redan
1896 kunde demonstrera en överföring av signaler mellan två byggnader i London. Budskapet
överfördes med hjälp av morsetecken.
”Hade andevärlden plötsligt fått talets gåva

bengt lundberg

kunde det inte varit mer häpnadsväckande.” Så
berättade en av de som fick uppleva världens
första radioutsändning av tal och musik. Den
inträffade klockan åtta på själva julaftonskvällen
1906. Det var en helt oförberedd skara av framförallt telegrafister inom handelsflottan utanför
den nordamerikanska östkusten, som i sina hörtelefoner i stället för morsesignaler fick höra en
mänsklig röst, en mansröst, som talade.
Efter några inledande ord spelade den okände
mannen ett stämningsfullt stycke på fiol och
läste julberättelsen ur Lukasevangeliet. Sedan
följde en inspelning på fonografrulle av HändelsLargo, varefter mansrösten återkom och önskade alla sina lyssnare en god jul och utlovade
en ny utsändning på nyårsaftonen. Den historiska rösten tillhörde ingenjören och uppfinnaren Reginald Fessenden (1866-1932) som sände
från en station vid Brant Rock i Massachusetts.
Han hade i många år haft en dröm om att kunna
sända mänskliga röster via radion, och nu, efter
många sorger och bedrövelser hade det lyckats.
Nu tycker man väl att allt borde ha varit klart
för radiotelefonins segertåg över världen. Men så
blev inte fallet.
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Radions barndom blev förvånansvärt utdragen och anledningarna var flera. Den utrustning som behövdes för sändningarna var inte
tillräckligt utvecklad. Mottagarna var klumpiga
och ofta hemgjorda av koppartråd och havregrynskartonger eller cigarrlådor. Allmänheten
verkade inte heller helt acceptera den nya tekniken – ”röster via radio var ett visserligen roande
men onyttigt påfund”. Segslitna patenttvister i
USA och första världskriget bidrog också till att
utvecklingen gick tämligen sakta framåt. Radiotelefonin kom därför under nästan femton år
att utnyttjas av främst en liten men entusiastisk
grupp amatörer som ”gjorde radio”. 1920 fanns i
USA endast några få stationer med regelbundna
utsändningar.
Men så kom genombrottet för rundradion –
fast egentligen hette det inte rundradio då, det
uttrycket myntades först två år senare. Den 15
juni 1920 arrangerade Marconibolaget en utsändning från en provisorisk studio i Chelmsford utanför London. Programmet var uppbyggt
kring den australiensiska sopranen Dame Nelly
Melba som sjöng några operaarior. Utsändningen kunde avlyssnas över nästan hela Europa. Om
det var just detta program, eller om det var för
att tiden nu var mogen skall vara osagt, men nu
ökade intresset lavinartat för rundradio över hela
världen.
Radiotelegrafi började dock redan tidigare att
användas för kommunikation från land till fartyg
och mellan fartyg och senare även till luftfartyg.

I Sverige
Redan 1909 påbörjade marinen försök med radiotelegrafi mellan radiostationer på land och
fartyg och samma år öppnades Karlskronastationen som Sveriges första station för vanlig allmän
korrespondens med trådlös telegrafering. 1914
öppnades stationen i Vaxholm, i Härnösand 1916
och Boden 1919.
År 1914 öppnades den militära stationen i Boden för kommunikation mellan Bodens fästning
och försvarsledningen i södra Sverige.
I juni 1921 fick Boden en sändare för telefoni
avsedd för kustradion. Den uppfinningsrika personalen i Boden påbörjade då provsändningar via
denna sändare av tal och musik och i juli skedde
så Sveriges första officiella rundradioutsändningar. Norrbotten och Boden var alltså tidiga såväl
nationellt som internationellt med radio och då
speciellt inom rundradioområdet.
För de nationella rundradionäten fanns i huvudsak två modeller: dels den amerikanska med
kommersiella radiostationer, där max fem stationer fick ägas av samma ägare, och dels den engelska som byggde på ett nationellt programbolag,
BBC, och statliga stationer. I Sverige valde man
att följa den engelska modellen genom bildandet
av AB Radiotjänst 1925 och finansiering av de
statligt ägda näten via intäkter från radiolicenser.
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Den första radiostationen i Norrbotten uppfördes på nuvarande Radiomyren strax utanför Boden. Den bestod av två mindre byggnader i trä, en för radioutrustningen och en mindre för den motordrivna generator som försåg stationen med elström. På interiörbilden syns en stående civilklädd man. Denne är Axel Jenner från Kungl Telegrafstyrelsen. Han blev senare chef för Boden Radio.
Fotograf okänd/Teracoms arkiv, Luleå.
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Norrbotten i början av 1900-talet
– före radion
Den norrbottniska befolkningen var flerspråkig.
Det talades finska, svenska och samiska. Varje
språkgrupp hade sin kultur. Den huvudsakliga
utbredningen av respektive språkgrupp framgår
av nedanstående karta ur Svenska Turistföreningens årsskrift 1929.
Inom varje språkgrupp fanns dessutom lokala
mer eller mindre lättförståeliga dialekter. I Sverige fanns inget annat län med sådan flerspråkighet och så många olika kulturer.
Befolkningen försörjde sig i huvudsak på jordbruk, skogsbruk och malmbrytning. Jordbruket
utgjordes i stor utsträckning av små jordbruk
samlade i glest bebyggda byar. Skogsbruket bedrevs med handsåg, yxa och häst, ofta långt från
hemmet och med övernattning veckovis i timrade kojor. I de orter som växte fram: Kiruna,
Malmberget och Boden m fl, var bostäder ofta en
bristvara och förläggning i provisoriska baracker
vanlig. Så var fallet vid de stora industriprojektens etablering.
Industrialiseringen i Norrbotten tog fart efter
Malmbanans färdigställande och anslutningen
till den av Norra stambanan. Två nya större samhällen, Kiruna och Malmberget, växte fram i anslutning till gruvorna. Boden blev ett betydelsefullt samhälle när Bodens fästning byggdes och
genom att platsen blev en viktig järnvägsknutpunkt. I Porjus hade en stor kraftstation byggts
1910-1914, för att försörja Malmbanan och gruvorna med elektrisk ström. 1919-1923 byggdes

Karta över svenska, finska och samiska språkens utbredning i
Norrbottens län vid slutet av 1920-talet. Ur Svenska Turistföreningens årsskrift 1929, ”Det mångtungade Norrbotten”.

Suorvadammen i anslutning till Stora Sjöfallets
nationalpark för att trygga vattentill-gången hela
året för Porjus. Man hade stora förhoppningar
att energikrävande industrier skulle växa upp i
anslutning till kraftverket och Porjus utvecklas
till ett industrisamhälle.
Norrbotten ansågs vara framtidslandet och under några årtionden kring sekelskiftet fördubblades befolkningen. Vägnätet utökades kraftigt. År
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Det var långt mellan gårdarna i de många norrbottniska byarna och bosättningarna. Omvärlden var avlägsen och isoleringen
påtaglig ! Här ett foto från Lainio by i Tornedalen på 1920-talet. Foto: Bertil Waldén © Norrbottens museum.

1900 fanns det 200 mil vägar i Norrbotten. 1920
hade antalet fördubblats till 400 mil.
Post och tidningar från södra Sverige tog ca 1,5
dygn att nå fram till de större orterna och flera
dygn till de mindre. Telefonnätet, som var helt
manuellt, var under utbyggnad men hade ännu
inte förgrenat sig till de mindre byarna. Nyheter
förmedlades snabbast via de många lokala tid-

ningar som fanns på de större orterna. Det fanns
ingen vintersjöfart till Norrbotten.
Många mindre byar och ensligt belägna gårdar
saknade elektrisk ström och telefonförbindelse.
Norrbotten var alltså ett län som behövde den trådlösa yttäckande tekniken – radion!
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Porjus kraftverk, kallat pionjärverket i ödemarken, var ett av de mycket stora projekt som genomfördes i början på 1900-talet i Norrbotten och som bidrog till industrialiseringen av länet. Här den pampiga stationsbyggnaden, även kallad helgedomen i ödemarken,
under uppförande. Fotograf okänd/Norrbottens museum.
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Boden Radio – en radiostation med
mycket stort militärhistoriskt, radiohistoriskt och kulturhistoriskt värde för såväl
Sverige som Norrbotten
Det oroliga politiska läget i Europa 1912-1913,
som orsakade de två Balkankrigen och första
världskriget, medförde krav på åtgärder för att
säkerställa kontakterna mellan den för försvaret
av landet och av naturtillgångarna i Norrbotten
mycket viktiga Bodens fästning och landets försvarsledning i södra Sverige. Därför byggde försvaret år 1914 en radiostation med utrustning för
trådlös telegrafi och tillhörande antennmaster på
Radiomyren inom fästningsområdet. Stationshuset utgjordes av ett litet trähus som ersattes två
år senare av ett stationshus i armerad betong. Det
byggdes tillsammans med tre 108 m höga master för antennerna av Kungl Telegrafverket på
uppdrag av Kungl Maj:t. Ansvaret för stationen
övertogs då också av Kungl Telegrafverket som
anställde personal för betjäning av stationen.
Stationshuset byggdes i ett markplan med källare och utfördes för att motstå den tidens vapen.
Senare förstärktes byggnaden ytterligare för att
klara angrepp av nya vapentyper.
Ett tecken på stationens stora betydelse för riket var att kung Gustaf V besökte byggnadsplatsen den 5 juni 1916.
Radiotekniken utvecklades och stationen försågs successivt med allt modernare teknik. 1921
kompletterades den med en rörbestyckad telefonisändare avsedd för kommunikation med fartyg
i Bottenviken. Personalen insåg tidigt att den

Radiobunkern i Boden på Radiomyren med de tre 108 m höga
masterna som bar upp antennen.
Fotograf okänd/Teracoms arkiv Luleå.

trådlösa tekniken kunde användas inom många
olika områden och i Boden provades många sådana för första gången i Sverige.

Trådlös telegrafiförbindelse
för Bodens fästning
Stationen säkerställde under många år att det
fanns en säker trådlös telegrafisk förbindelse
mellan Bodens fästning och landets försvarsledning om trådtelegrafnätet skulle slås ut.
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Förmedling av internationella telegram
under första världskriget

ken. En ny fjärrmanövrerad sändarstation togs
då i drift i Bjuröklubb.

Under första världskriget tog stationen emot
nyhetskommunikéer som sändes från de krigfö-rande länderna via radio. Nyheterna vidarebefordrades via trådtelegraf till Stockholms
Tele-grafstation och till Svenska Telegrambyrån
i Stockholm. De sändes därifrån vidare till bl a
landets tidningar. Under åren 1917-1918 utväxlades cirka 7 900 telegram via Boden Radio mellan krigsfångar i Ryssland och Österrike/Ungern
och deras anhöriga.

Förmedling av telegram till och från
Sveagruvan på Spetsbergen
Under åren 1920-1925 förmedlade stationen radiotelegram mellan den svenska kolgruvan på
Spetsbergen och huvudkontoret i Stockholm,
som svarade för all administration och styrning
av gruvan med hjälp av de telegram som förmedlades via Boden. Även privata telegram mellan
anställda på Spetsbergen och deras anhöriga förmedlades.

Trafik med fartyg
I juni 1919 öppnades Boden Radio för allmän
telegrafitrafik med båtar i Bottenviken. 1921 utrustades stationen med sin första telefonisändare
för radiotelefonitrafik med fartyg. Stationen var
i många år dessutom sjöräddningscentral. Fartygsradiotrafiken pågick i radiobunkern till 1958,
då den flyttades in till Boden. 1975 övertog Härnösand Radio Bodens uppgifter för fartygstrafi-

Rundradio – första rundradiosändningen i Sverige
Den nya telefonisändaren för fartygsradiotrafiken kunde sända tal och då också musik. Med
den möjligheten och det man läst om den nya
broadcastingen föddes hos personalen tankar
på att pröva det nya. Luleå stad firade 1921 sitt
300-årsjubileum och då anordnades bl a en stor
utställning med utställningsområden på Gültzauudden och i Hermelinsparken. Kung Gustaf
V och drottning Victoria skulle också besöka staden med anledning av jubileet.
I Sjöfartspaviljonen på Gultzauudden skulle
Svenska Radioaktiebolaget demonstrera radioöverföring av tal och musik till allmänheten som
fick lyssna i hörtelefoner om de betalade en mindre summa för det. Det man fick lyssna till var
personalen på radiostationen i Boden som spelade grammofonmusik och talade. För att sända
grammofonmusik använde man sig av en vevgrammofon intill vilken man höll en mikrofon.
Intresset för att höra den nya radion var stort.
Kungen skulle också för första gången få lyssna
på radio. Den 12 juli besökte han i sällskap med
bland andra landshövdingen Sjöfartshallen där
en radiomottagare fanns. I Boden hade man tränat inför det högtidliga ögonblicket när man via
radio skulle hälsa kungen välkommen och betyga
honom sin vördnad. I stundens iver och trots all
övning missade personalen en omkoppling på
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Bob Jacobsson framför Boden Radios första telefonisändare tillika rundradiosändare av fabrikatet Huth. På golvet en spänningsomformare. Mikrofonen i Bobs hand har använts vid de första telefonisändningarna i Boden. Utrustningen finns nu utställd på
Försvarsmuseet i Boden. Fotograf okänd/Teracoms arkiv Luleå.
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stationen som behövdes för att få signalen till
antennen. Stationens chef hade då redan påbörjat sitt tal och när han märkte det så kom det en
svordom från honom. I samma ögonblick blev
omkopplingen klar och det första kungen hörde
var svordomen följd av hälsningstalet. Kungen
var dock nöjd och tyckte att ljudet var utmärkt.
Senare gästades såväl utställningen som Radiobunkern av ett antal riksdagsmän som också fick
för första gången lyssna på den nya företeelsen –
rundradion. Vid besöket i radiobunkern konstaterade man dock att det trots allt behövdes mycket trådar för att få det här med radio att fungera.
Personalen fortsatte även de kommande åren
att i mån av tid och när sändaren inte behövdes
för fartygsradiotrafiken att sända program i form
av musik, sång av personalen m m. Man provade
olika programidéer av vilka en del används än
idag av programbolag. Bland dessa kan nämnas
reklamradio, sportreferat, radiomöten, barnprogram, grammofonmusik m fl.
1923 bildades Bodens radioklubb som då tog
över ansvaret för programverksamheten och engagerade lokala medverkande i programmen.
Intresset från allmänheten ökade i takt med utbudet av program. För att ge större möjligheter
till att sända fler program bildades Nordsvenska
radioförbundet vid ett radiosammanträde med
länets radioklubbar. Förbundets uppgift blev att
verka för ökad programverksamhet i Boden men
också att verka för att en kraftigare statlig sändare skulle förläggas till övre Norrland.
Efter åtskillig skriftväxling och argumentering

från förbundets sida beslöt Telegrafverket motvilligt att Boden skulle bli en av de fem statliga
sändarna i landet när det nybildade Radiotjänst
påbörjade sina sändningar 1925. Alternativet var
att Sundsvall skulle bli den nordligaste stationen,
vilket avsevärt skulle ha försenat radioutvecklingen i norr.

Motiv för en statlig station
i övre Norrland:
… för den glesa befolkningen att tillgodogöra sig allmänbildande föredrag.
… värdefull för den till åtskilliga tusental
uppgående gruppen av skogstjänstemän och
skogsarbetare, vilka vintern igenom av sin
sysselsättning är hänvisade att vistas i skogarna utan några som helst bildnings- eller
förströelse-möjligheter.
… bland befolkningen 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.
Källa: Nordsvenska Radioförbundets skrivelse till
Telegrafverket.

I början av 1925 anlände den nya rundradiosändaren med högre effekt och betydligt större täckningsområde. I Boden hade man genom de tidiga
sändningarna fått stor erfarenhet av programverksamhet och också praktiskt provat många
olika typer av program. Inne i Bodens samhälle
hade en fin studio inretts. Boden var under några
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år den lokalstation i Sverige som levererade de
flesta av de lokalt producerade inslagen till riksprogrammet. Bodenstationens program återsändes av stationerna i Kiruna och Malmberget fram
till dess att de fått programförbindelser. Även Jakobstad i Finland återutsände Bodens program
tidvis.
Bodenstationen var 1925 världens nordligaste
rundradiostation och hade världens längsta programförbindelser.
Bodensändaren ersattes 1938 av en större sändare belägen på Mjölkudden i Luleå.

Radiotelegrafi Porjus-Suorva
1915 invigdes med pompa och ståt den stora
kraftstationen i Porjus. Den hade byggts under
stora strapatser med början i väglöst land 5 mil
från närmaste större samhälle, Gällivare. Anledningen till bygget var att stationen skulle lämna
kraft till en elektrifiering av Malmbanan LuleåNarvik och till gruvorna. Malmbanan blev den
första längre järnvägsanläggning i Sverige som
elektrifierades.
Ett problem med Porjusstationen var att vattenflödet var ojämnt över året. Efter ingående
studier fann man att bästa alternativet var att
bygga en regleringsdamm i Suorva, mitt inne i
Stora Sjöfallets nationalpark, och 11 mil väglöst
land från Porjus. En utmaning av stora mått. År
1919 till 1923 pågick byggandet av dammen i
ödemarken. Att bygga väg till arbetsplatsen var
omöjligt och likaledes bedömdes det omöjligt att
med en stolplinje ordna telefonförbindelse. Lös-

ningen blev att använda ny teknik. För persontransporterna tillkom världens nordligaste och
Sveriges första reguljära flygförbindelse. Som
ersättning för en tänkt trådtelefonförbindelse
upprättades en radiotelegrafiförbindelse mellan
nybyggda radiostationer i Porjus och Suorva. På
vardera stationen anställdes en radiotelegrafist.
Med hjälp av den nya tekniken kunde man nu
utväxla uppgifter om materielleveranser, prisuppgifter, sjukbud etc. Mängden utväxlade meddelanden var stor. Suorva var efter Karlsborg,
Sveriges mest anlitade radiotelegrafistation. År
1921 utväxlades 12 000 telegram. Personalen fick
i brådskande fall mot en avgift av 5 öre per ord
sända personliga meddelanden.
Telegrafisten på Suorvastationen avlyssnade
och skrev ofta ned de nyhetskommunikéer som
andra länders radiostationer regelbundet sände
och anslog dem på arbetsplatsen. Detta medförde att man i det isolerade Suorva ofta kände
till världsnyheter mycket snabbare än andra invånare i Norrbotten.

Kiruna rundradiostation
Bodenstationens effekthöjning 1925 visade tyvärr att den var otillräcklig för att förse det
vidsträckta Norrbotten med acceptabel radiomottagning. På flera ställen började man därför
undersöka möjligheten att bygga privata lokala
radiostationer.
I Kiruna bildades en radioklubb 1923 och dess
ordförande blev chefen för LKAB:s gruvlaboratorium – Helmer Wellner. Klubben beslöt
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Interiör från radiostationshyddan i Suorva med den där anställde legendariske radiotelegrafisten Harald Johansson, allmänt kallad
”Radiojohan”. Han arbetade senare på radiostationen i Boden och därefter på rundradiostationen i Luleå.
Fotograf okänd/Porjus arkivkommitté.
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omgående att bygga en privat rundradiostation
och att man själva skulle bygga en sändare för
den. LKAB bekostade uppförandet av en liten
lusthusliknande stationsbyggnad i skogspartiet
Björkbacken.
Klubben arrangerade idrottsevenemang, gav ut
en tillfällighetstidning m m för att få ihop pengar till att färdigställa stationen. Den 26 oktober
1926 var det så dags för premiär. Klockan åtta
på kvällen hallåade Henry Eije ut klubbens första program. Det innehöll grammofonmusik och
sång av B Marklund till ackompanjemang av fröken Ragnhild Lindholm. Efter en kort paus blev
det musik av herrarna Sundqvist och Nilsson.
Stationen fortsatte att sända egna program och
återutsände också riksprogrammet, när mottag-

Kiruna rundradiostations lusthusliknade byggnad i vinterskrud. Fotograf okänd/Teracoms arkiv Luleå.

ningen från Boden var bra. Ibland utsändes även
lokala annonser av evenemang, efterlysningar av
husdjur etc.

Malmbergets rundradiostation
Radioklubben i Malmberget bildades i mars 1927
och dess huvudsakliga 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”. I motsats till klubben i Kiruna
bestämde man sig tidigt för att köpa en fabrikstillverkad sändare. LKAB lovade att ställa stationslokaler till förfogande samt att dess-utom
lämna ett kontant bidrag på 5 000 kr för inköp
av sändarutrustning. Från Radiotjänst fick man
låna en mikrofon och en elektrisk grammofonljuddosa. Klubben erhöll också bidrag från flera
föreningar och från Malmbergets municipalfullmäktige.
Den 27 oktober 1927 var allt klart och Malmbergets rundradiostation gick för första gången
ut i etern. Klockan 6 på eftermiddagen hördes de
första orden: ”Hallå, hallå, Malmbergets rundradio! Vi komma att på försök utsända grammofonmusik.”
Både Kiruna och Malmberget hade planerat
att återutsända Boden Radios program, men
med inslag av program med lokal anknytning till
gruvsamhällena. Det stora problemet var de dåliga ledningar som fanns disponibla mellan Boden
och de båda samhällena. De löpte längs den elek-
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Fotot visar resningen av de två antennmaster som bar upp sändarantennen för de första sändningarna över Malmberget 1927.
Masterna utgjordes vardera av tre skarvade trästolpar som hölls upp med stag i olika riktningar. Intresset från allmänheten för den
nya radion var som synes stort. Fotograf okänd/Gellivare bildarkiv.

trifierade järnvägen och utsattes för störningar
från den. Klagomålen från lyssnarna var många!
1938 konstaterades att superiet i Malmberget
tagit sig oroväckande former. Det fanns också
misstankar om att man hade motsvarande problem i Kiruna. Man beslöt att ta radion till hjälp
genom att producera tre nykterhetsprogram.
Programmen sändes både över Malmbergetstationen och över Kirunastationen. Effekten av
programmen är okänd!

Linjeradion i Tornedalen – ett verktyg i
försvenskningsarbetet
Tornedalen, liksom Malmfälten, var att betrakta
som ett problemområde för mottagning av Boden Radios utsändningar. Visserligen fanns det i
slutet av 1920-talet i handeln så kallade långdistansapparater med ”flera lampor” samt förbättrade antennanläggningar, men till ett pris som
var en otänkbar utgift för de allra flesta. En rundradiomottagare av bättre kvalitet kostade mellan
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400 och 450 kronor, men det fanns ju ingen garanti att man skulle få in programmen bättre i
alla fall.
För att förstå den kanske viktigaste anledningen till att man då, framförallt från politiskt
håll, valde att utprova systemet med linjeradio
(även kallad bygderadio) i byarna längs gränsen
mot Finland, måste man känna till lite om den
mycket känsliga och tämligen upprivande språkfrågan. Befolkningen i Tornedalen är till stor del
tvåspråkig och på 1920-talet talades det i många
svenska hem övervägande finska. Svenska politiker och myndigheter såg därför en försvenskning
av dessa finsktalande svenskar som en mycket
viktig uppgift. Detta kunde ta sig sådana former
och metoder, att till exempel barnen i skolor och
i arbetsstugorna, undervisades enbart på svenska
och att de på rasterna var förbjudna att tala annat
än svenska. Naturligtvis väckte radiosystemet
ont blod på andra sidan gränsen där det fanns
grupperingar som drömde om ett Storfinland.
En dagstidning, Aitosuomalainen, som var purfinnarnas speciella organ, var känd för sina hätska
utfall mot Sverige. Givetvis hade tidningen synpunkter på det nya medlet i försvenskningsarbetet.
Finessen med linjeradion var att de som blev
abonnenter inte kunde lyssna på annat än det
svenska programmet. Detta kom lågfrekvent från
Boden via kablar, förstärkarstationer och luftledningar in i ”radioapparaten”, som egentligen
endast var en högtalare. Antingen lyssnade man
på det svenska programmet eller inte alls!

Den första anläggningen för linjeradio öppnades i Juoksengi den 1 juni 1929. Senare tillkom
anläggningar i Karungi, Risudden, Hedenäset,
Luppio, Kuivakangas, Övertorneå, Svanstein
och Haparanda. Avgiften för ett linjeradioabonnemang var 20 kronor per år och det var det för
Boden Radio gällande programmet som utsändes.
Ett allvarligt problem med linjeradionätet var
den överhörning, som i vissa fall kunde uppstå
till och från telefonnätet, genom att ledningarna
för de olika näten var placerade i samma kablar
och stolpar. Att kunna avlyssna grannens telefonsamtal på radion var säkert spännande, men
detta äventyrade telefonhemligheten, vilket ab-

Linjeradiomottagare från 1930. Den innehöll endast förstärkare och högtalare och man kunde enbart avlyssna det svenska
programmet från Boden i den.
Foto: Kjell Ågren © Teracoms arkiv.
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Arvidsjaurs radioklubbs medlemmar vid sin egenhändigt byggda radiomottagare 1923. Klubben var Norrlands första radioklubb
och livaktig i många år. Klubbmedlemmar fr v längst fram: Carl Lindqvist och David Johansson (ledare och konstruktör) och
t h P A Stenlund.
Raden bakom radiomottagaren: Rudolf Ask, Zakarias Granberg, Linus Sundlöw, Gustav Bergvall, Jonas Sjödin och Ernst Lenman.
Raden bakom: Hugo Stenlund, Uno Lundström, Jonas Carlsson och Ivar Stenvall. Raden längst upp: Per Stenlund, Arvid Arvius,
Clas Stenlund, Einar Lenman och Vilhelm Pettersson. Fotograf okänd/ Arvidsjaurs Fotoarkiv.

solut inte fick förekomma. Det lågfrekventa linjeradionätet ersattes därför av ett högfrekvent
nät, kallat trådradio, vilket distribuerades överhörningsfritt via telefonnätet. 1953 återstod inga
abonnenter i linjeradionätet.

Radioklubbar – Arvidsjaur först
i Norrland
På ett flertal orter i Norrbotten bildades radioklubbar efter mönster från utlandet. Klubbarna
såg som sin uppgift att genom föreläsningar och
demonstrationer informera och hjälpa radiointresserade till bra köp av färdiga radioanlägg-
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ningar, men även till hembyggen. Radioklubbarna hade helt klart den allra största betydelse
för rundradions utveckling i norr och det ökande
radiolyssnandet. Norrlands första klubb bildades
i Arvidsjaur 1923 och i december samma år bildades radioklubben i Boden. Snart tillkom klubbar
också i Kiruna, Luleå, Morjärv, Övertorneå, Båtskärsnäs, Glommersträsk, Piteå, Bölebyn, Älvsbyn, Malmberget och Öjebyn.
Radioklubbarna i Boden, Kiruna och Malmberget byggde egna radiostationer och sände
pro-gram fram till dess att Telegrafverket övertog ansvaret för stationens drift och Radiotjänst
för programverksamheten. Det skedde i Boden
1925, Kiruna 1951 och Malmberget 1953.

Intresset för radion och dess möjligheter var
stort i Norrbotten tack vare den uppmärksamhet
den fick i tidningar efter demonstrationssändningen för konungen 1921 i Luleå, de därefter
fortsatta sändningarna och genom de många radioklubbarnas verksamhet.
När Radiotjänst bildats 1925 började riksprogrammet sändas tillsammans med stationernas
lokala program. Programtiden utökades och man
fick nu nyheter, väderleksrapporter, sportsändningar, bildande föredrag, underhållning m m i
betydligt större utsträckning än tidigare.

Riksprogramutbudet bestod
i huvudsak av:
* Nyheter – Riks- och världsnyheter.
* Väderlek – Prognoser sjö och land,
rapporter.
* Religion – Högmässor, andakter, musik.
* Kultur – Teater, musik, föredrag.
* Folkbildning - Lantbruk, sjukdomar,
språk.
* Sport – Resultatrapportering, referat.

Hur påverkade radion
norrbottningarna?
Rundradiosändningarna riktade sig till allmänheten och blev därmed den form av radio som
de flesta kände till och kom i kontakt med. Radio
blev hos allmänheten synonymt med rundradio.
Första tiden, dvs 1921-1925, var programmen få
och med enbart lokala artister, musiker och föredraghållare. Området där program kunde tas
emot med god kvalitet var mycket begränsat den
första tiden när enbart Bodensändaren sände,
men förbättrades successivt när effekten ökades
i Boden (1925) och när Kiruna och Malmbergetstationerna kom igång. I Tornedalen var mottagningen dålig utom för de få hushåll som var
anslutna till linjeradion. Som alternativ kunde
man ibland lyssna till starka utländska sändare.

Under senare delen av 1920-talet började handledningar för radioföredragen att finnas till försäljning. De samlade handledningarna gavs ut
under namnet Röster i Radio och kostade 35 öre.
Utgivare var Folkbildningsförbundet och Radiotjänst. En mycket känd och ofta förekommande
föreläsare var professor Knut Lundmark, född i
Korsträsk utanför Älvsbyn. Han behöll sin trygga och uppskattade dialekt genom åren.
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Omslagsbild till Röster i Radio hösten 1930
innehållande handledningar för höstens radioföredrag. I den fanns bland annat handledning
till tre föredrag av Knut Lundmark om Jorden
som himlakropp. Där fanns också handledningar
för föredrag om befolkningsutvecklingen och
nativitetsnedgången, kvinnopsykologi, de franska
och engelska språkkurserna, lantbruk, Jordens egen
tideräkning m fl. program.

Väderleksrapporterna var naturligtvis viktiga för norrbottningarna och underlättade
planering av utearbete och
transporter.
Man fick möjlighet att delta
i högmässor och andra religiösa arrangemang utan att
behöva åka långa sträckor
för att komma till kyrkan.
I ensligt belägna byar träffades man ibland hemma
hos någon i byn som
hade radio och lyssnade tillsammans. Kultur i form av opera, teater och klassisk
musik blev nu möjligt för alla att uppleva.
Den första tiden lyssnade man med kristallmottagare till vilken en eller två hörtelefoner
kunde kopplas. En bit in på 1920-talet började
det finnas mottagare med rör som gav både
bättre mottagning och medgav lyssning med fler
hörtelefoner eller högtalare. Inköp av en mottagare var ofta en stor investering och kan jämföras
med inköp av en fin TV idag. Mottagaren fick
därför ofta en central plats och framträdande roll

i hemmet kring vilken familjen och inbjudna gäster samlades för att lyssna.
Nutidens norrbottningar har nog svårt att föreställa sig vilken omvälvande upplevelse det var
att lyssna trådlöst till något som hände på avlägsna platser i samma sekund som det hände.
Helt plötsligt upplevde man samma saker och
fick samma nyheter samtidigt med människor i
andra delar av landet.
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Första tiden fanns endast kristallmottagare. De behövde ingen ström utan endast antenn och jord. Man lyssnade i hörtelefoner.
Mottagaren på bilden har ägts av Hjalmar Falk i Kiruna. Under oktober månad 1926 såldes i Kiruna 700 kristallmottagare.
De var också lätta att bygga själv. Byggsatser kunde köpas i radioaffärer eller hos radioklubbarna.
Foto: Göran Dahlin © Norrbottens museum.

Radion kom därför att påverka norrbottniska
lyssnare snabbare och kanske mer än något tidigare kommunikationsmedel bland annat inom
följande områden:
• Allmänbildningen genom folkbildningsprogram ökade.
• Intresset för omvärlden ökade.
• Känslan av utanförskap och isolering minskade.
• Svenska språkets utbredning underlättades.
• Självkänslan förbättrades.

• Väderleksrapporten underlättade för jordbruk,
skogsbruk, fiske och jakt m m.
• Intresset för teknik ökade genom radioklubbar
och föredrag.
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Efter den första tiden
Norrbottningarnas stora intresse och engagemang för den trådlösa teknikens möjligheter har
fortsatt genom åren och många radiotekniskt
och radiohistoriskt intressanta tillämpningar
har utvecklats i Norrbotten. Här har också flera
kända radioprofiler inom programverksamheten
verkat. Från Norrbotten kom även chefen för
Radiotjänst åren 1950-1955 – Elof Ehnmark.
Både radions första tid och de följande åren visar tydligt att Norrbotten med sin geografi, kultur och struktur utgjorde en mycket god miljö för
utveckling och tillämpning av radiosystem.
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Radiohistoriska händelser i Norrbotten 1914-1938
1914

Försvaret bygger en radiostation på Radiomyren i Boden.

1916

Kungl Telegrafverket bygger en ny bombsäker radiostation på Radiomyren som ersätter försvarets provisoriska.

1924

Sveriges första reklamradiosändning sker
över Boden genom att företagare i Boden
får radioreklam mot ekonomiskt bidrag
till radioklubben. Nordsvenska radioförbundet bildas vid ett möte på Järnvägshotellet i Boden. Mötet sänds över Bodensändaren med röstning per telefon av
radioklubbar som lyssnar på utsändningen. Det är världens första radiosammanträde. Radioförbundets uppgift är bl a att
verka för att en stor statlig rundradiostation förläggs till övre Norrland.

1925

Det nybildade AB Radiotjänst övertar
programansvaret för Bodensändaren. En
ny sändare med högre effekt installeras.
Norrbottningarna kan för fösta gången
höra riksprogrammet över Bodensändaren den 30 april. Bodens rundradiostation
invigs officiellt den 23 augusti. Den var du
världens nordligaste radiostation.

1926

Det första programmet sänds över sändaren i Kiruna den 26 oktober.

1927

Det första programmet sänds över sändaren i Malmberget den 19 oktober.

1929

Första anläggningen för linjeradio öppnas
i Juoksengi den 1 juni.

1938

Programsändningarna över den nya sändaren i Luleå påbörjas den 2 maj. Boden
blir reservstation för Luleå.

Ca 7 900 telegram mellan krigsfångar
och deras anhöriga utväxlas via Boden Radio.

1917-1918

1919

Boden Radio öppnas för allmän trafik
med fartyg i Bottenviken.
Radiotelegrafiförbindelse mellan Porjus och dammbygget i Suorva.

1919-1923

Boden förmedlar alla telegram mellan
den svenska kolgruvan på Spetsbergen
och huvudkontoret i Stockholm.

1920-1925

1921

1923

Boden Radio får en telefonisändare för
kustradion. Den används för den första
rundradiosändningen till allmänheten
i Sverige som sker i juli. Stationspersonalen sänder tal och musik under Luleås
300-årsjubileum och sporadiskt därefter.
Sveriges första sportradiosändning sker
över Boden den 3 februari genom resultatrapportering från Vinterspelen i Boden. Norrlands första radioklubb bildas i
Arvidsjaur. Bodens radioklubb bildas och
tar över programansvaret för Bodensändaren.

295

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 radiostation. 1924-1974
Tidig radio i Porjusområde.t 1919-1966.
*Porjus rundradiostation.1945-1971.
*Harsprånget kraftledningsradio.1955-1966.
*Radio Suorva-Porjus.1919-1923.

Linjeradion i Tornedalen. 1929-1952.

I Norrbottens Museums och Norrbottens Hembygdsförbunds
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

