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1.Tidig radio i Porjusområdet.
Mellan 1910 och 1915 byggdes vattenkraftstationen i Porjus. Det började i helt väglöst
land och man bar det som behövdes de 5 milen från Gällivare över myrar och i obanad
terräng. Dessa transporter pågick fram till att en och en järnväg från Gällivare anlagts.
Porjus blev ett livaktigt samhälle runt kraftstationen. Samhället blev centralort för vidare
utbyggnad av vattenkraften i den mäktiga Luleälven. I första hand för byggandet av Suorvadammen som byggdes 11 mil in i fjällvärlden åren 1919-1923, i Stora Sjöfallet nationalpark, för att trygga vattenförsörjningen till Porjus kraftverk alla årstider. Även här i helt
väglöst land. Senare, åren 1945-1952, kom så utbyggnaden av Harsprånget någon mil söder om Porjus. Harsprånget var länge Sveriges största vattenkraftstation.

Ur Harsprånget – Storverket som aldrig höll på att bli av. Nils Forsgren 1995.
Avstånd: Luleå-Porjus 22 mil, Porjus- Suorva 11 mil, Porjus- Gällivare 5 mil.
Användandet av ny teknik och okonventionella arbetsmetoder var en förutsättning för att
genomföra utbyggnaderna på dessa avlägsna, väglösa och isolerade arbetsplatser. Radio t.ex.
användes som enda förbindelse mellan Suorva och Porjus. Radiostationer byggdes på båda dessa ställen och bemannades med radiotelegrafister. Det bedömdes tidigt som omöjligt att bygga
och underhålla en trådförbindelse de 11 väglösa milen in i fjällvärden. Radio visade sig fungera
utmärkt och mängder av telegram utväxlades. (Se Suorva – Dammbygget i vildmarken).
För person- och posttransporter startades en flygpostlinje på sträckan. Transport av tyngre
gods skedde med hästar på isarna eller i båtar/pråmar på sommaren.
Rundradion blev på alla arbetsplatser viktig för att förmedla nyheter, väderleksrapporter och
underhållning till de många vattenrallare som arbetade på olika byggplatser. Under de första
åren var det mottagning av Boden radio och utländska stationer som fick användas. Senare tillkom nya radiostationer och mottagningen förbättrades successivt. Vattenfall har alltid strävat
efter att tidigt förse sina avsides belägna arbetsplatser med radiosändare och senare även TVsändare.
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Vattenfall använde också tidigt radio i sin verksamhet i form av radiolänkförbindelser för att
förse byggplatserna god anslutning till såväl Televekets telefonnät som Vattenfalls egna nät.
Vattenfall verkade också aktivt för att en radiosändare för ljudradio skulle etableras i Porjus.
Den var i drift åren 1945- 1971 och ersattes av FM och TV-sändare på berget Porjusvaara. ( Se
historiken om Porjus rundradiostation).
I Harsprångets kraftstation monterades rundradiosändare som sände program ut på högspänningsledningarna för att ge förbättrad mottagning för de som hade sin bostad i närheten av
högspänningsledningar. (Se historiken om Harsprånget kraftledningsradio).
Porjus kom att bli en central punkt i dessa radionät dels genom den första radiostationen men
även genom radiostationen och masten på Porjusvaara.
Under alla åren efter de första utbyggnaderna har kraftstationerna byggts ut, dammarna höjts
och moderniserats och utrustningen modifierats för att kunna fjärrstyras och fjärrövervakas
från Vattenfalls driftcentraler. Radiosystem är därför fortfarande en viktig förutsättning för
dessa löpande arbetens utförande och för en säker kraftförsörjning.
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Första radiostationen i Porjus. För trafik med Suorva.

Porjus arkivkommitté

Radiostationen i Suorva förmedlade nyheter från hela världen.
Porjus arkivkommitte.
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Radiotelegrafiförbindelsen Suorva – Porjus 1919—1923.

Avsnittet är under utarbetande.

3. Porjus rundradiostation 1945-1971.
Historik
Efter en överenskommelse mellan Vattenfallsverket och Telegrafverket byggdes
1945 en rundradiostation i Porjus.
Detta för att tillgodose allmänheten i porjusområdet med möjligheten att avlyssna rundradio. Effekten från den av Malmberget-Gällivare radioklubb ägda och
drivna stationen i Malmberget var otillräcklig och den "nådde inte fram". Väldigt många porjusbor hade ju naturligtvis direkta knytningar till Vattenfall så
man måste tillstå att det förelåg en både förutseende och positiv personalpolitik
från företagets sida.
Enligt överenskommelsen skulle Vattenfallsstyrelsen bekosta den tekniska
utrustningen, men Telegrafstyrelsen svara för montering, drift och underhåll.
Stationsanläggningen placerades på ett område som upplåtits av Vattenfall, på
och i ett 335 meter högt berg, på den ö i Stora Luleälv, som genom östra och
västra skibordens tillblivelse blivit en "halvö", och till vilken man kunde ta sig
via en hängbro.
Monteringsarbetena med stationen påbörjades den 18 mars 1945 under ledning
av Telegrafverkets förste reparatör Axel Eriksson (senare Ernback).
Två andra kända radioprofiler från den tiden, Karl-Erik Stenberg - Luleå och
Robert Emanuel Johansson - Skellefteå, var under vissa perioder med vid montage och intrimning. Under arbetets gång gjorde också byråingenjören vid Telegrafstyrelsens Radiobyrå, S R Larsson, ett besök i Porjus. Även han var en
riktig kändis i radiokretsar och man kan nog påstå att rundradiostationen i
Porjus var ett av hans skötebarn.
Sändarutrustningen, som var av fabrikat AB Standard Radiofabrik - typ CT
100 B, var inplacerad i ett, redan 1942, i berget insprängt utrymme. Den var en
för rundradio kompletterad telefonisändare, som gick på mellanvåg och hade en
effekt av endast 75 watt, vilket gjorde den till landets minsta rundradiosändare.
Frekvensen var 1529 kHz.
Sändaren var utrustad med fjärrmanövreringsanordning för start och stopp
från rundradiocentralen i Stockholm.
Antennanläggningen bestod av tre trämaster placerade i en triangel med
sidorna ungefär 70 meter. Masterna var cirka 30 meter höga och bestod vardera
av tre hopskarvade trästolpar, som var stagade i tre nivåer och i två riktningar.
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Mellan två av masterna hängde en antenn som disponerades av Vattenfall och
som var riktad mot Suorvaanläggningen.
En annan sida i triangeln utgjordes av rundradioantennen som var en 3-trådig
T-antenn som hade en längd av 68,7 meter. Feederstolpen stod mitt mellan
masterna och hade en höjd av 4,5 meter. Jordnätet bestod av drygt 100 trådar,
formerade radiellt som var, där terrängen så medgav, 75 meter långa.
Alldeles intill masterna fanns en dansbana som byggts i samband med de festligheter som anordnats i samband med att man i Porjus firade 25-årsjubileum
1935.
Klockan 17.00, tisdagen den 15 maj 1945, lade Axel Eriksson ut programmet
över sändaren för första gången.
Premiärprogrammet var kanske inte av det mest uppsluppna slaget. Det första
som sändes var en väderleksrapport mellan klockan 17.00 och 17.05.
Klockan 17.05 började "Vår trevliga kvart" - underhållning för de yngsta och
klockan 17.20 kom det ett program med svensk kyrkomusik.
Starten av den nya rundradiostationen rönte dock ingen större uppmärksamhet
i dagspressen. Inte förrän den 22 maj hade Norrländska Socialdemokraten en
liten notis:
"Ny radiostation i Porjus.
På Vattenfallsstyrelsens initiativ har Porjus med intilliggande orter nu goda
mottagningsförhållanden tack vare en relästation, som uppförts i Porjus.
Riksprogrammet hörs mycket bra på mellanvåg 214 m. Provsändningar har
tidigare förekommit".
Övervakningen av rundradiosändaren, som var obemannad, sköttes från telefonstationen i Porjus. Där fanns fru Ida Modin som var kontraktsanställd föreståndare och hon hade ytterligare tre anställda som nu också fick till uppgift att
på en panel övervaka och manövrera sändaren, vid behov koppla om överföringsledningarna, föra journaler samt besvara telefonförfrågningar gällande
rundradiostationen.
När fru Modin ålades att ansvara för dessa uppgifter vid radiostationens igångsättning hade hon lovats viss ersättning för detta. Fortfarande i april 1946 hade
fru Modin inte fått någon ersättning, vilket hon vid ett tillfälle påtalade för Ernback. Ernback förde givetvis frågan vidare och nu följde något som liknade en
katten på råttanlek, där ärendet bollades hit och dit mellan olika befattningshavare inom Telegrafverket.
Inblandade voro, förutom fru Modin och Axel Ernback, telekommissarierna
Nordling i Gällivare, Gunnarsson i Boden och Ambrén i Haparanda, kontrol-
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lören Svensson i Luleå, byråingenjören Larsson samt ingenjörerna Grönberg
och Polheimer i Stockholm.
Anledningen till att så många blev inblandade i ersättningsfrågan var att man
ville ha några andra växelföreståndare med liknande arbetsuppgifter att jämföra med. Nära till hands var då de föreståndare som ansvarade för övervakningen av linjeradion i Tornedalen.
Fortfarande i augusti månad hade dock ingen ersättning utbetalats till fru
Modin. Detta föranledde henne att tillskriva "Herr Kontrollören A E Svensson"
vid radiostationen i Luleå i frågan.
Frågan löstes så småningom då fru Modin och hennes flickor för de tre första
driftmånaderna 1945 erhöll 50:- per månad och därefter 30:- per månad att
dela på.
Tillsyn och enklare felavhjälpning sköttes av i första hand K H Lagerkvist i
Porjus. Andra personer med dessa tillsynsuppgifter under årens lopp var CarlAxel Carlsson, H Byström, Gösta N Hedqvist och Sven-Erik Nilsson.
Ersättningen för tillsyn var under de första åren - vardagar 2 kr och söndagar
3 kr. Felavhjälpning ersattes med 2 kr per timme.
För mer kvalificerad felavhjälpning utgick vid behov personal från rundradiostationen i Luleå. Ofta var det då reparatören Karl-Erik Stenberg som fick
rycka ut.
Driftavbrott, på grund av fel på programöverföringsledningarna, var ganska
vanliga vid denna tidpunkt. Till detta kom en klar överrepresentation av kraftavbrott trots den omedelbara närheten till kraftstationen.
Andra problem uppstod tack vare stationens placering under jord. Under vissa
perioder kunde luftfuktigheten uppgå till 82 %, vilket innebar att all utrustning
blev fuktdrypande.
Om somrarna när nivån i badbassängen höjdes, trängde dessutom vatten in i
radiorummet och förorsakade ytterligare skador på inredning och utrustning.
Badbassängen var även den en produkt från jubiléet 1935. Med pengar som
blivit över efter festligheterna och med frivillig arbetskraft, grävde man ut en
naturlig ficka i berget som preparerades. Under badsäsongen fylldes fickan med
vatten från älven via rörledningar. Badhytter gjorde anläggningen komplett.
Problemen med översvämningarna påtalades för Vattenfalls tf driftchef, ingenjör Malme, som lovade att ordna med en bättre dränering.
"Missnöjd lyssnare" klagade i en insändare den 22 mars 1948 på att utsändningarna var av dålig kvalitet och att stationen flyttade sig. Porjus måste vara
av det sämre slaget av lokalstation menade vederbörande. "Dessutom måste
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man fundera över anledningen till de många "skruvningar" som förekommer i
utsändningarna, trots att dessa ibland är utan kritik".
Den 24 maj 1958 kompletterades stationen med en likvärdig sändare för program 2. Även denna hade en effekt av 75 watt och var fjärrmanövrerad. Frekvensen var 1594 kHz.
Med anledning av att telestationen i Porjus automatiserades, och därmed avbemannades, under hösten 1958, flyttades manöver- och övervakningsansvaret för
rundradiostationen över till Vattenfall och kontrolltablåer installerades för de
båda sändarna i kraftstationens kontrollbord.
Den 18 oktober 1963 omkring klockan 15.00 uppstod en brand i P2-sändaren.
Vissa komponenter, instrument och ledningar blev helt förstörda men KarlErik Stenberg fick igång sändaren provisoriskt till dess att ny materiel hade anskaffats.
Den 12 december 1966 övergick P2-sändaren till att sända program 3.
Vattenfallsverket meddelade våren 1971 att man önskade disponera markområdet där mellanvågsstationen låg för den nya kraftstationen och önskade därför
att radiostationen skulle nedmonteras före sommaren 1971.
På Vattenfall var man dock angelägna om att, efter mellanvågsstationens nedläggning, få till stånd en lokal FM-sändare. En stor del av Porjus samhälle, i
huvudsak Lillseletområdet, låg nämligen bakom ett berg, som förhindrade god
mottagning från stationen i Gällivare.
Porjusstationen var i drift till och med söndagen den 1 augusti 1971 klockan
24.00 då sändningarna upphörde.
Det sista P1-programmet började klockan 22.10 och hade rubriken "Samtal i
sommarnatten". Medverkande var Ingvar Holm, Qvitt Holmgren och Gunnar
Wersén i Österlen.
Program 3 avslutades med "Godnattmusik" mellan 23.05 och 24.00.
900 personer i Porjusområdet berördes av nedläggningen och hänvisades till
Gällivare FM-station.
Nedmontering av radioutrustning och antenner skedde under ledning av KarlErik Stenberg.
Den 28 augusti fanns följande insändare i Norrländska Socialdemokraten:
"För några veckor sedan meddelades per annons i dagspressen "nedläggning
av mellanvågsstationen för program 1 och 3 i Porjus. Under augusti 1971
avser Statens Vattenfallsverk att påbörja anläggningsarbeten..........
Televerket"
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Porjusborna har i flera år haft sin egen radiostation. Den har gått fint även på
gamla radioapparater. Men så med ens bara "spolas" den gamla stationen.
Och alla vi med gamla apparater står där utan mottagningsmöjligheter...
Men Kungliga Televerket har ju meddelat att Kungliga Vattenfall ska börja
arbeten. Jo visst. Men hur man ska bära sig åt för att få ett ljud ur gamradion,
därom säger de Kungliga inte ett dyft. Men det är förstås bara ett förbiseende.
Porjusbor"
Radion tystnade i Porjus, men inte porjusborna. Vid flera tillfällen och på olika
sätt hörde man av sig till Televerket och framförde synpunkter på de mycket
dåliga mottagningsmöjligheterna. Man visste också att det hade gjorts fältstyrkemätningar i området som visat dåliga värden.
Detta framfördes i ett brev den 29 mars 1977 från Sigfrid Carlsson som var
vicevärd för Vattenfalls bostäder i Porjus och han avslutade med:
"Nu vill vi inte längre finna oss i detta utan fordrar att Televerket snarast
ordnar radiomottagningsförhållandena för Porjus del. Det är så pass dåligt att
en vanlig transistorradio med teleskopantenn kan man med största svårighet
lyssna till. Priset för radiolicensen är detsamma som i övriga delar av landet".
Den 13 juni skrev Bo Eklund vid Vattenfalls Driftkontor i Porjus till
Televerkets Radiokontor i Luleå och framförde att de omfattande lednings- och
ställverksutbyggnaderna i området hade medfört att radiomottagningen hade
försämrats och skulle komma att försämras ytterligare när ställverken
kompletterades. Han önskade därför att Televerket skulle vidta lämpliga
åtgärder för att förbättra möjligheterna för Porjusborna att tillgodogöra sig
radioprogrammen och framtida stereoutsändningar.
Inte förrän under hösten 1980 påbörjades arbetet med att komplettera slavstationen för TV på Porjusberget med sändare för FM 1-3. Den nya stationen togs i
drift den 8 december 1980 och återutsände Gällivarestationens program.
Tyvärr var det dock fortfarande omöjligt för dem som inte ville skaffa sig en
modern radioapparat att kunna avnjuta några svenska program ur gamradion!
Bob Jacobsson
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5. Harsprånget kraftledningsradio 1955-1966.
Historik

Den 1 maj 1949 inleddes i Ånge ett samarbete mellan Telegrafverket och
Vattenfallssyrelsen med försök att distribuera rundradio över högspänningsledningar.
Kraftledningar för spänningar över cirka 100 kV hade visat sig ofta förorsaka
störningar vid mottagning av radioprogram i närheten av ledningarna.
Störningarna som förorsakades av coronaurladdningar vid ledningsytan var
särskilt besvärliga vid fuktig väderlek.
Undersökningar som utfördes gemensamt av telegraf- och vattenfallsverken
hade emellertid visat att avlyssningsmöjligheterna avsevärt förbättrades om
radioprogrammen sändes på själva kraftledningen, varvid mottagningen fick
ske genom uppsamling av signalerna från ledningens induktionsfält med hjälp
av vanliga mottagarantenner.
I Ånge matades för ändamålet ett antal högspänningsledningar med en Statens
Vattenfallsverk tillhörig långvågssändare.
Budgetåret 1953-1954 togs ytterligare en försöksanläggning i drift i Midskogsforsen.
Redan i början av 1952 fanns planer på att anlägga en kraftledningssändare i
Harsprånget. Den tänkta sändaren var en ombyggd flygradiosändare av
General Electrics tillverkning, typ BC-375-E, med en bärvågseffekt på 75-90
watt.
Det dröjde dock till i oktober 1955 innan det anlades en kraftledningssändare i
Harsprånget. Anläggningen bestod av tre stycken Marconi långvågssändare,
typ BD 211 A, om vardera 2 kW, vilka ägdes av Televerket men drevs i samarbete med Vattenfallsverket. Sändarna kunde drivas var för sig eller två alternativt tre parallellkopplade. Normal drift blev två parallella sändare med den
tredje som reserv.
Våglängden var 1936 meter och lyssnarna fick, genom annonser i de tidningar
som hade spridningsområdet utefter linjen Porjus - Jokkmokk - Arvidsjaur Stensele - Vilhelmina, uppmaningen att söka efter stationen på mottagarnas
markering av Tromsö.
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Stationen var placerad i kraftstationen och rundradioprogrammen matades ut
på 380 kV-ledningen söderut via en så kallad spärrkrets.
Sedan ljudradiosändningarna på ultrakortvåg visat sig ge avsevärt bättre och
störningsfriare mottagning kunde kraftledningssändarna tas ur bruk.
Budgetåret 1959-1960 lades anläggningen i Midskogsforsen ned och budgetåret
1962-1963 lades den i Ånge ned.
Anläggningen i Harsprånget var i drift till den 30 oktober 1966 då även den
lades ned.
Bob Jacobsson
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7. Radiohistoriska händelser i Porjusområdet.

1915

Porjus kraftstation invigs.

1919

Byggs radiostationer i Porjus och i Suorva och radioutrustning installeras för en
radiotelegrafiförbindelse.

1921

Under året utväxlas 12 000 telegram via Suorvastationen vilket var 7000 fler än
Göteborgs kustradio.

1923

Radiotelegrafiförbindelsen mellan Porjus och Suorva läggs ned sedan dammbyggnationerna i Suorva avslutats.

1945-1952

Harsprångets kraftstation byggs.

1945

Rundradiostation i Porjus tas i drift med 75w am-sändare som sänder P1.

1952

De första planerna på att bygga en kraftledningssändare i Harsprånget presenteras.

1955

Kraftledningssändare för 380 kV-ledningen söderut tas i drift i Harsprånget.

1958

Radiostationen i Porjus kompletteras med 75 w-sändare för P2.

1966

P2-sändaren övergår till att sända P3.

1966

Kraftledningssändaren i Harsprånget upphör med sina sändningar.

1971

Radiosändarna för P1 och P3 på MV tas ur drift.

1980

Nya slavsändare för P1, P2 och P3 på FM tas i drift i Vattenfalls radiostation på
berget Porjusvaara.
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8. Biografi - Källor
Biografi.
Bob Jacobsson född 1938 och uppvuxen i Kiruna. Har arbetat med radio och TV sedan
1961 vid 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.

Källor.
Böcker
Porjus –Pionjärverket i ödemarken. Nils Forsgren. Porjus arkivkommitté och Vattenfall
1982.
Suorva- Dammbygget i vildmarken. Nils Forsgren. Porjus arkivkommitté och Vattenfall.
1987.
Harsprånget – Storverket som aldrig höll på att bli av. Nils Forsgren. Porjus arkivkommitté. 1995.

Arkiv.
Teracom Luleå och Gällivare.
Norrbottens museums bildarkiv.
Porjus Arkivkommitté, Porjus.

Personer.
Georg Fabricius f.d föreståndare för Teracoms radiostationer i GällivarePorjusområdet.

Bob Jacobsson t.h. och Bengt
Lundberg vid den stora porten till Porjus kraftstation
genom vilken honoratiores
tågade in vid den högtidliga
invigningen av kraftstationen
den 8 februari 1915.
Idag har bl.a Porjus arkivkommitté, Vattenfall och turistguider sina lokaler i den stora ståtliga stationsbyggnaden. Se foto
på omslagssidan.
Foto:Johan Lundberg 2013.

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
Tidig radio i Porjusområdet.
- Porjus radiostation 1945-1971
-Harsprånget kraftverksradio 1955-1966
- Radio Suorva 1919-1923
Linjeradion i Tornedalen.1929-1952.
Umeå radiostation. 1924-1974

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.radiohistoria.nu
Bob Jacobsson och Bengt Lundberg
Luleå

