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I detta n
Radions historia i Västerbotten är tem at för årets 
fö rs ta  num m er. D et h a r  fö reslag its  av rad io 
journalisten  Karin Nordberg, som num era är knuten 
till idéhistoriska institutionen vid Umeå universitet 
och arbetar med en avhandling om radion som folk- 
bildare. Hon har energiskt deltagit i planeringen av 
num ret och sam m anställt det stora lokalhistoriska 
m aterial som hon funnit under sin forskning.

H är beskriver hon radions fram växt i länet med 
de entusiastiska radioklubbarna som viktiga pådri
vare, och påm inner om lasarette t i Umeå, som var 
först i landet med radio för patienter. Hon lyfter f r a m  
den spännande historien om skogsarbetarbröderna i 
Lomsjö som gäckade m yndigheterna för drygt 40 år 
sedan med sin illegala sändare ”Black Peter” långt 
före Radio Nord.

Dessutom har K arin gett m ånga andra värdefulla 
uppslag, t.ex. historien om m alm letare Erik Landén, 
som på 1920-talet skickades till en liten ort i norra 
länsdelen, där man enligt uppgift kunde höra radio 
u tan  vare sig antenn eller apparat. Hon h ar också 
förmedlat kontakten med Håkan Cronsioe, filmpro
ducent och skapare av Svensk Tonfilm. H an var 
lärare i Rödåsel på 1940-talet och introducerade då 
skolradio och lyssnarcirklar. H an tecknar en bild av 
byn och radioupplevelserna där.

Björn O lsson, id éh is to rik e r  och lä ra re  vid 
bibliotekarieutbildningen vid Umeå universitet, be
skriver DX-ing, en mycket populär hobby några å rti
onden efter andra världskriget. Ungdomar sa tt en
sam m a eller i grupp klistrade framför sin mottagare 
och sökte r ä t t  på små stationer run t om i världen.

För a tt spegla verksam heten inom regional- och 
lokalradio sam t Västerbottens bidrag i riksradion 
har vi bett e tt antal radiom edarbetare nedteckna 
några minnesbilder. U nder rubriken RadioRöster 
presenteras e tt collage kring en verksam het som 
också är del av vår kulturhistoria  - den ljudliga. Där 
b e rä tta r Hans Jackalin, Åke Söderlind, Sigvard  
Karlsson, S tig  Stierna, Bo Johansson, Carl-Axel 
Nordenberg, Per Runesson, Kjell Ulfhielm, Gudrun  
Granåsen, L e if  Stenberg, Isa  Edholm , Tom m y  
Engman, A nnika Melin, Gösta Dahlgren, Bertholof 
Brännström, Robert Tedestedt, Torbjörn Bergström  
och Katarina M azetti om arbetet med radio.

De äldsta bilderna är häm tade u r länsm useets 
bildarkiv och Skellefteå museums bildarkiv. Dess
utom har radions arkiv, Västerbottens Folkblad och 
privatpersoner lånat u t foton vilket vi tackar för.

I samband med detta  häftes utgivning visas i 
länsm useet en liten utställn ing om radions in tåg  i 
länet.
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Radioapparat från 1925. Foto: Maja Åström, i Skellefteå museums bildarkiv.

Vissa uppfinningar h a r m er än några andra föränd
ra t  m änniskans vardag. Hjulet och ångm askinen är 
de klassiska exemplen, men även andra till synes 
m indre betydliga h a r påverkat våra liv -  radion ä r en 
sådan tingest.

N är något nytt introduceras blandas en tusiaster
nas oförbehållsamma fram tidstro med skeptikernas 
rädsla för förändring, detta  gällde även i radions 
barndom. Många, särskilt de äldre, sågh in  håle själv 
i förklädd form träda  fram. ”Det var som trolleri, e tt 
underverk!”, tyckte de yngre som på barns vis accep
terade nym odigheter och ny teknik.

M ickelmakare, handelsm än och radioklubbs- 
m edlem m ar blev de första som introducerade radio
apparater i byar och städer. K ristallm ottagaren och 
ganska snart den batteridrivna rörförsedda blev fö
rem ål för allas uppm ärksam het de få korta stunder 
sändningar kunde avlyssnas. Radion som sam lande 
punkt kan också studeras på de fotografier som togs 
under 1920- och 30-talen.

Teknikutvecklingen ledde till b ä ttre  m ottagare 
och kriget till en nyhetsbevakning som ingen tidiga
re kän t nödvändig a tt  förmedla så snabbt som var

möjligt via radiovågor. Världen kom bokstavligen in 
i vardagsrum m et och radioapparaten blev en central 
del i möblemanget. Ingen vågade störa far nä r det 
var nyhetsdags!

I efterkrigstidens kyliga relationer m ellan öst och 
väst var rädslan  stor a tt  radiovågor kunde u tnyttjas 
för spionage. Alltm edan unga m änniskor hungrade 
efter modern musik.

Kampen började även göra sig gällande mellan 
den nationella och den provinsiella radion. Eftersom 
radion kunde avlyssnas var som helst u te i bygden 
borde program men också kunna produceras ute i 
landsorten närm are lyssnarna. Utvecklingen gick 
mycket rik tig t å t det hållet, regionalradion och lo
kalradion införlivades i moder Sveas riksradio. Nu 
h a r  dock radiomonopolet luckrats upp och vissa våg
längder sålts till högstbjudande.

Transistorradion ä r num era allm än egendom, för 
ungdom så väl som för vuxna. Ofta finns flera appa
ra te r  i e tt hem. Melodiskval med p ra t men även 
bildande program inslag, debatter och nyheter är en 
naturlig  del av vårt ljudsam hälle -  i hemmen, på 
arbetsplatser, i bilar, bussar och butiker.

Britta M  Lundgren
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Från byklubbar till radiodistrikt
En västerbottnisk radiohistoria 1923-1961

Karin Nordberg

R adiom ediets flyk tigh et har in te  gagnat h istoriesk rivn in gen . H istorien  har i regel följt 
aktörerna i graven. A llra m inst är den  lokala  rad ioh istorien  känd.

I s itt  pågående avhand lingsarbete om radion  som  folkb ildare har id éh istor ik ern  och  
rad iojournalisten  K arin N ordberg gjort m ånga in tressan ta  arkivfynd. H on har h är för  
tid sk riften s läsare  sam m anstä llt en  välkom m en översik t om  rad ions h istor ia  ur e tt  lokalt 
p erspektiv , m ed b eton in g  på N orrland och  V ästerbotten .
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Det var på vintern 1923. Den stora festsalen i Sävar- 
gården på Gammlia i Umeå var fylld till sista plats.
I tidningen hade W idelunds E lektriska Byrå, en av 
Umeås större elfirmor, u tlyst en ”radiodem onstra
tion”. Allm änheten fick betala en liten avgift och fick 
för det också kaffe med dopp. W idelunds E lektriska 
Byrå, som i egenskap av representan t för den stora 
tyska firm an AEG skulle etablera sig som radioför
säljare, hade skaffat en ny m ottagare med två stora 
tra tthög talare  som stod uppställda i ena änden av 
den stora salen. Intill den imponerande m ottagaren, 
nyss kommen från Tyskland och med väldigt m ånga 
lysande rör, stod Widelund själv, assisterad av John 
Svensson.

Den kulturella och sam hälleliga förändring, som 
denna kväll bar i s itt sköte, u ttryckte sig än så länge 
bara  på en personlig nivå. Enligt vårt historiska 
vittne, Axel Ernback -  sederm era hallåm an och sta- 
tionsföreståndare -  fick John Svensson hä r och nu en 
ny och modern identitet. F rån  a tt  kallas Pott-Svens- 
son, för a tt  han var innehavare av en av stans bo
sättnings- och porslinsaffärer, kvalificerade han sig 
denna kväll för det m er statustyngda sm eknam net 
Radio-Svensson.

Det hade gjorts mycket reklam  kring m ottagaren 
och allm änheten som fyllde den stora salen var fylld 
av förväntan inför sin första radiolyssning någonsin. 
Det var på den tiden då det var ”riktiga v in trar” med 
mycket snö och kallt och de, som inte hade råd  med 
häst och släde, hade färdats långt på spark eller 
skidor. För dessa um bäranden ville de ha valuta. Så 
mycket pinsam m are då, a tt  tillställningen slöt i fias
ko. Av det väntade välljudet blev bara  en m assa 
oljud. Den besvikna publiken fick som en klen e rsä tt
ning höra e tt föredrag, som med obegripliga radioter
m er sökte förklara den uteblivna mottagningen. 
M an skyllde på atm osfäriska störningar, eventuellt 
p.g.a. det kraftiga norrskenet den kvällen. Den 
egentliga orsaken till m isslyckandet förmedlades 
femtio år senare av Axel Ernback. Antennen, som 
sa tt uppspänd m ellan Sävargården och en närståen 
de tall, hade helt enkelt lossnat från träde t och 
ham nat med ena änden mot m arken och gjort all 
kontakt omöjlig.

”En underbar tro llåda”
Trots misslyckade dem onstrationer i både Umeå och 
på andra orter, hade radion kommit för a tt  stanna. 
B erättelserna om den första tidens tillkortakom 
m anden verkar m er tjäna  som relief för den lyckade 
fortsättningen. I början av 1923 kommer exotiska 
rapporter om radioförbindelser över A tlanten, och 
om engelska dam er med sm å m iniatyrradioappara
ter i hatten . Men det dröjer inte länge förrän länet 
får besök av turnerande radioexperter, som presen
te ra r  det nya underverket. Signaturen Kasper i VK 
ä r hänförd: ”Den lilla trä lådan  med de m ystiska 
skruvarna och de tre  brinnande lam porna h a r visat 
sig vara en underbar trollåda”.

En ny tid  nalkas och radion är inte den enda 
tekniken som fascinerar. T idningarna rapporterar 
om fram steg för telefonen, flyget och bilismen och 
sam tidigt som radion introduceras, n å r elektrifie
ringen den ena byn efter den andra. Ganska snart 
skjuter m asterna i höjden och an tennerna spinner 
nä t i luften. Ofta pågick e tt inofficiellt tävlande om 
vilka som först kunde s tå ta  med de m äktigaste appa
ra te rn a  och den bästa  hörbarheten. Först i Umeå var 
El-Fredrik, u tty tt elverkschefen Robert Fredriks
son, med en hembyggd apparat. VK skrev: ”H ur kan 
m an kalla detta  trådlöst? Det gick ju  tråd a r härs och 
tvärs genom hela rum m et”. Stadsingenjör Olander, 
som var tvåa, hade tillsam m ans med sin son skapat 
e tt eldorado för radiointresserade i e tt garage på 
gården. Trean, Asea, hade öppet hus för allm änhe
ten. W idelunds E lektriska var den fjärde i ordning
en, femma var läroverket och sexa Elektro-Skandia. 
D ärefter kan vår sagesm an inte längre hålla räk 
ningen, m en tillägger a tt  även regem entena var 
tidiga med sina radiointresserade överstar.

R adioflugan störst i norr
I tidningarna kan m an följa hu r apparatbeståndet 
utvecklas i både landet och länet. U nder julhandeln 
1923 meddelas a tt  affärerna i Skellefteå dagligen får 
förfrågningar om apparater och a tt  länets största 
radiointresse finns i norra länsdelen. Av länets 66 
radioapparater fanns i januari 1924 i Skellefteå 24 
stycken, 13 i Umeå, 8 i Holmsund, 6 i Robertsfors, 5
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Villiam Lundgren, Välvsön, och okänd dam  lyssnar på högmässa 
i radio i Rödingsheden, där E lo f Olofsson var den förste radioäga
ren. Foto av E lo f Olofsson i Västerbottens museums bildarkiv.

i Vilhelmina, 4 i Lycksele, 3 i Byske och 3 i Nord- 
maling. Men redan två m ånader senare var an talet 
det dubbla och tidningen uppger nu inte bara an talet 
apparater u tan  preciserar med apparattä theten . 
Holmsund toppar då radioligan med 2,2 apparater 
per tusen invånare, m edan Skellefteå kommer tvåa 
med 0,7 per tusen. Sam tidigt noteras en tredubbling 
från 5.000 till 15.000 apparater i hela landet.

A tt vara apparatägare hade nyhetsvärde! En har 
”nyligen sålts till Bygdsiljum”, kan m an t.ex. läsa i 
tidningen. Uppgifterna kom från de konseljbeslut, 
då m ottagarlicenser beviljades. För a tt  ha radioap
para t m åste m an nämligen ha regeringens tillstånd. 
Pionjärerna får som nyhetsstoff en sorts h jältesta
tus. Under rubriken ”Radioflugan ha r ock kommit 
till Hörnsjö” meddelas a tt  hem m ansägare J. Sjö
ström  fått radioapparat. I en annan  notis meddelas 
a tt  B. Nordstedt i Kvarnbyn har m onterat en appa

ra t o.s.v. Ofta var byns handlare den som först köpte 
apparat. Radion kunde ju  vara en kommande pro
dukt. Om inte annat lockade den kunder till affären. 
N är kooperativas filialföreståndare i Knaften, Bir
ger Jonsson, köpte apparat fick byns övriga handla
re rådet a tt  ta  sig en veckas ledighet. Signaturen 
”Pronomen” m eddelar nyheten på dialekt: ”Ha je 
hört a tt  ’n Birger ha ruste sej radio?. H an vän t’ bara 
på a tt  Ingenjörn ska sä tt opp ’en”.

Affärsmännen är heller inte sena a tt  sprida ny
heter om den ökande handeln. På det sä tte t får de 
gratisreklam . Fortfarande är det dock ont om radio
annonser i dagstidningarna. W idelunds gör en of
fensiv inför julen 1923, men i övrigt ä r det förvå
nansvärt tomt. I m ars 1924 dyker den första illustre
rade annonsen upp och radion ham nar strax  därpå 
på premieobligationernas vinstlista. M an lockar 
med radio som 3:e till 6:e prem ierna, näst bilen och 
motorcykeln och före fickur och cyklar. Värdet på 
radion ä r 825 kronor — en tredjedel av en industriar
betares årslön — vilket kanske förklarar varför det 
inte finns några annonser om apparater. Kund
underlaget är inte stort nog. A tt Djursholm toppar 
sta tistiken  understryker a tt  det än så länge är e tt 
exklusivt överklassfenomen a tt  ha radio.

Självbyggen per postorder
Det gäller därför a tt  värva också den m i n d r e  välbe
ställda delen av befolkningen som radiolyssnare. 
Allt oftare syns annonser av typen ”Radioritningar 
för självbyggare”. VK ger sina läsare en kurs i radio
teknikens grunder i flera avsnitt. Radiohandlarna 
kom binerar sin försäljning med radiolektioner:

B a É A iD p tf l ih )9 |i iR
V å r  s ta n d n r d l f t r tc c k n in g  fiv e r h u s l c n s  e n a s t å e n d e  n y h e te r  s å s o m  I ju s le d -  

n in g s b a t te r ic r  ( e l im in a to r e r ) .  t a d d n ln g m p p a r a t e r ,  b a l t e r l l ö s a  m o t t a g a r e  fö r  l ik -  
o c h  v ä x e ls t rö m .  B r o w n in g - D r a k e  r e g e n c r n f o r h ie r  e tc .  flr u tk o m m e n  o e h  sS n d e S  
m o t 3 0  ö r e s  p o r to .

S T O C K H O L M S  R IT B Y R X , S to c k h o lm  10.

Västerbottens-Kuriren 12 okt 1926.
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”U tan köptvång” erbjuds ”såväl prak tisk  som teore
tisk  undervisning, även hopsättning av lösa delar”. 
Teknikskolningen av folket sker på alla nivåer. För 
en krona släpps um eåborna in i läroverkets fysiksal 
på lördagkvällarna kl 8.45 för a tt  bekanta sig med 
rundradion. Även för eleverna skulle m an ”via dess 
tra t t  u tportionera lite t av sfärernas harm oni i k las
serna”.

Det börjar dyka upp postorderfirmor, som tillhan
dahåller delar för egna apparatbyggen. Tidningarna 
recenserar den allt ym nigare radiolitteraturen. Av 
VK får Aseas nya radiokatalog betyget ”synnerligen 
m önstergillt och trevligt uppställd”. Ofta var vecko
tidningarna -  A llt för alla, tidningen Vi, och förstås 
radioam atörernas egen tidning Radio -  förmedlande 
länk  m ellan am atörerna och radiohandeln. De publi
cerade enkla skisser, kopplingscheman och förkla
ringar. En hembyggd apparat kunde därigenom till
verkas för under 100-lappen, m edan affärspriserna 
låg på ru n t en tusenlapp.

Men för det m esta hade inte en kristallm ottagare 
den styrka som krävdes för a tt  ta  in radioprogram 
m et och a tt  köpa en appara t var både dyrt och 
vanskligt för en enskild. Den enda station som med 
något så nä r godtagbart resu lta t kunde höras i 
Umeå, innan den egna stationen kom till, var skot
ska Aberdeen. Vid ogynnsamma väderleksförhållan
den var t.o.m. Aberdeen svår a tt  avlyssna även med 
en så pass dyrbar appara tu trusn ting  som 1500-2000 
kronor!

K ollektivt lyssn and e
Det är därför begripligt a tt  radion i början fick en 
kollektiv användning. I de radiom innen som sam la
des in av Nordiska m useet på 1960-talet, fram står 
det sam fällda lyssnandet som det vanligast förekom
mande. I biografer, kaféer, föreningshus, ordenshus 
och skolor installerades radio. I Ånäset stod den 
gemensamma apparaten  i skolan, i S torum an i jä rn 
vägshotellets källarvåning. I december 1924 fick 
folkskollärare Johan Öhman i Lövånger r ä t t  a tt 
installera en radiom ottagare i ordenshuset. I febru
ari 1926 föreslår sign ”Per”, a tt  alla radiointressera- 
de tavelsjöbor ska slu ta sig sam m an och inköpa en

större radiom ottagare till de m ånga radiobitna. Det 
var inte ovanligt a tt prästen , skolläraren eller en 
bättre  bemedlad bonde ägde en apparat och bjöd in 
byborna a tt  lyssna. V ästerbottensgårdarnas stora 
kök hade god plats för m ånga m änniskor och ställdes 
i m ånga sam m anhang till bygemenskapens förfo
gande och det hände t.o.m. a tt  m an där dansade till 
radion.

I första hand ta r  radion plats m itt i traditionerna. 
”Ju lo tta  p r radio!” prövades redan 1923. Radioguds
tjänsten  e rsä tte r snart kyrkans, n ä r  den ligger flera 
mil bort. Um ebladet b e rä tta r  i december 1925 a tt 
Tegsnäsets radioklubb sam lat e tt hundrata l perso
ner till högmässa per radio: ”Högmässan, som u tsän 
des från Boden, hördes ganska bra, tro ts a tt  ackum u
latorbatterie t var lite i olag. Stäm ningen var god: det 
var nästan  som a tt  s itta  i kyrkan”.

De företeelser som finns utanför radion lyfts helt 
enkelt in i radion. E ller också placeras en mikrofon i 
de offentliga företeelser som finns. Det kan gälla 
föredrag i föreläsningsföreningen, konserter, jubilé- 
er och sportevenemang. Så arbetar radion ända till 
1931, då de första inspelningsm öjligheterna kom
mer. Mycket litet utvecklar radion under den första 
tiden egna genrer, som vi idag b rukar förknippa som 
specifika för mediet. M ånga offentliga evenemang 
fick på detta  sä tt konkurrens från  radion, som höll 
publiken hemma. U nder rubriken ”Radion h a r obe
hagliga konsekvenser” släppte Västerbottens Folk
blad fram en unison klagosång från Umeås biograf
ägare. Publiktillström ningen hade med något u n 
dantag m inskat med 30%. Bäst hade Röda Kvarn 
k lara t sig, vilket troddes bero på biografens populära 
musikkapell.

Det procentuellt största  utbudet i radion stod då 
som nu m usiken för. Radion upplevdes både in terna
tionellt och hemmavid i första hand som e tt m usik
medium och det var också m usiken som först fascine
rade västerbottningarna: ”Med en sannskyldig n ju t
ning” kunde robertsforsborna avlyssna m usik från 
de olika engelska stationerna i början av 1924. En 
dubbelt modern upplevelse m åste det ha varit för de 
resenärer som bjöds på radiom usik på tåget m ellan 
Långsele och Mellansel. I april 1924 konsta terar VK
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a tt  ”Radioflugan su rra r med en in tensitet och en fart 
som slår alla tidigare företeelser i fråga om mode
nycker.” Radioförbund, radiosällskap och radioklub
bar börjar bildas.

R adioklubbar
Ingenstans var den lokala radiorörelsen så välorga
niserad som i Sverige, ha r det sagts. N är AB Radio
tjän st startade sin verksam het 1925 fanns, enligt 
radions egna krönikörer, e tt 30-tal radioklubbar, 
varav 15 byggt privata sändarstationer. Min genom
gång av den lokala pressen berä tta r om en betydligt 
m er om fattande radiorörelse. Bara i Västerbotten 
fanns vid det laget -  förutom en rad enskilda am atö
rer -  e tt dussin radioklubbar, ofta tillkom na efter 
besök av turnerande ingenjörer. ”Stora skaror folk 
även från närgränsande byar lyssnade med förtjus
ning”, nä r ingenjör Jonsson besökte Åskilje i början 
av februari 1924. Det var bara  en tidsfråga innan 
åskiljeborna skulle bilda radioklubb, rapporterade 
lokaltidningen.

Ingenjörerna Jonsson, Örtenblad, Söderman och 
W ennberg är återkom m ande nam n i annonserna om 
radiodem onstrationer och föreläsningar. Av den för
sta  generationen radioentusiaster verkar ingenjör 
Svante W ennberg ha fungerat som den verkliga 
brandfacklan. H an turnerade hösten 1923 i länet 
med sitt föredrag ”Radio-rundradio” och inspirerade 
till bildandet av de första radioklubbarna. I det reli
giöst präglade Västerbotten m åste W ennberg ha va
rit den perfekta introduktören. I en skrift med sam 
ma nam n som föredraget, u tropar han  med den 
nyfrälstes hängivelse: ”1 och bakom etern, den vår 
jord och världsalltet genom trängande eviga vågrö
relsen, vars lagbundenhet vi förnimma som na tu rla 
gar och som livets puls, skönja vi den av oss m ännis
kokryp föga förstådda ej antropom orfiserande ska
paren -  förnyaren -  Gud”. D etta var ord, som torde 
ha övertygat också dem som vid en första konfronta
tion snarare sett djävulens m akter ta  boning i det 
nya mediet.

I februari 1924 ta r  VK i en helsidesartikel tem pe
ratu ren  på ”radiofebern, den allra m odernaste sjuk
domen”. U nder rubriken ”Londons Carm en applåde

rad  i Avidsjaur” skriver tidningen beundrande om 
pionjär klubben i Arvidsjaur och understryker det 
stora radiointresset i Norrland. Om radion i södra 
Sverige m est ä r  tidsfördriv, ä r  det för norrlänninga
rna  e tt verkligt behov, skriver tidningen: ”R undradi
on blir e tt slags kontakt med stora världen, med det 
pulserande livet, och m an förstår därför a tt  den i 
ödebygder verkligen blir uppskattad”. Norrland 
hade svenskt rekord i radioklubbar. För V ästerbott
ens del kom Skellefteå, Bjurholm, Vännäs och Över
klinten först. S trax därpå följde Byske, Lövånger, 
Glom mersträsk, Bureå, Robertsfors, Lycksele, Malå, 
B astuträsk , Umeå o.s.v.

T eknisk  b ild n in g
A tt uppgifterna om an ta let radioklubbar skiljer sig, 
hänger uppenbarligen sam m an med om perspekti
vet ä r  lokalt eller centralt. Det verkar som om m an 
på centralt håll bara  räkna t de radioklubbar, som 
var anslu tna till Svenska Radioklubben eller som 
gick in för a tt  bygga en station och därm ed ham nade 
i televerkets rullor. För m ånga radioklubbar hägra
de visserligen drömmen om e tt fram tida stations- 
bygge, m en de flesta radioklubbar hade betydligt 
m indre vidlyftiga mål. De m insta klubbarna nöjde 
sig med a tt  sprida radiointresset i bygden. Kanske 
bildades klubben endast för a tt  bekosta en gemen
sam apparat. De flesta av de västerbottniska klub
barna verkar ha tillhört den kategorin.

Ambitiösare klubbar hade på program m et a tt 
lära u t radiotekniska elem enta och verka för en 
bättre  ”radiokultur”, vilket bl.a. innefattade kamp 
mot återkoppling eller s.k. ”kanariefåglar”. Studie
cirklar i apparatbygge och gem ensam t inköp av billi
ga delar till en egen kristallm ottagare eller kanske 
radioapparat kunde också ingå. Ytterligare en an
nan kategori klubbar hade som mål a tt  bygga en 
sändare med en sådan kapacitet a tt  det räckte för en 
stad  med omgivningar.

De klubbar som gick i stationstankar, följde med 
spänning radiofrågan centralt. I början av 1924 bör
ja r  det hända saker på den nationella nivån. Konces- 
sionsfrågan fram skrider. Det talas om tio planerade 
sändarstationer varav några i Norrland -  men vilka?
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Västerbottens- 
Kuriren 6 m aj 
1924.

Febril aktiv itet utvecklas på de orter som vill kandi
dera. Umeå Radioklubb bildas för a tt  förmå s ta tsm a
kerna a tt  lägga en rundradiostation i Umeå. För a tt 
ge tyngd å t kraven bildas sam tidigt Västerbottens 
radiosällskap, som sam lar 263 medlemm ar från hela 
länet, från Umeå 104, Lomfors 1, Bjurholm 30, Bas
tu träsk  25, Lycksele 48, Malå 23 och V ännäs 32.

Med adress till de beslutande m yndigheterna 
framhölls a tt  Umeå hade två regem entsm usikkårer, 
en konsertförening, sångarförbund och föreläsning
ar. ”Möjlighet till förbindelse med centralare delar av 
landet” var också e tt argum ent som borde falla m yn
digheterna i sm aken liksom synen på radion som ”ett 
medel a tt  befordra sam hörighetskänslan med det 
övriga Sverge.” De prom inenta personer som ställde 
sig i spetsen för uppropet gav tyngd å t kravet på en 
station. Det var signerat av stadens två överstar, 
överläkaren, stadsläkaren, en advokat och en skogs
förvaltare. 104 personer antecknade sig och den 22 
oktober 1924 bildades Umeå radioklubb, som genast 
läm nade in  ansökan om a tt  få en statlig  station. Det 
blev avslag. Klubben begärde då a tt  få bygga en 
station i egen regi och fick ja.

U m eå bygger rad iosta tion
Den egna radiostationen var e tt led i dem okratise
ringen av radiolyssnandet. I Um eå skulle m an med 
en egen station k lara  sig med en mycket enkel m otta
gare, en s.k. kristallm ottagare, för a tt  ta  emot sänd
ning från den egna stationen inom en radie av 1,5 mil 
från sändaren. Med en egen station skulle dels radio
lyssnandet förbilligas, dels skulle ljudets räckvidd 
öka. A tt bygga um eåstationen beräknades kosta 
m inst 6000 kr. B idragsteckningen gick trögt. E tt

RADIO
XonMituerandp umm untrttdc jäm 

likt ui>prop av  ffr*»rntrrl 1#24 W i
lt** å  S t o n  hotellet i Umeil torndaircti 
<tfn 8 maj UftJ id. 7 em.

Alla radioltltrfnfcrndo Bro vill- 
komn*.

RadlotSrbandet, 1'oiei.

första upprop gav 2000. E tt andra  gav ytterligare 
1000. En överenskommelse träffades med stadens 
radioaffärer a tt  bidra med 10% av bru tto in täk ten  på 
försäljningen av radioprylar. En annan  inkom stkäl
la var m edlemsavgifterna på fem kronor, som dock 
visade sig vara ganska svårsålda. Fem  kronor på 
1920-talet m otsvarar några hundra idag, så det var 
m est affärsm än och högre chefer som hade råd  a tt 
vara medlemmar. M ånga tvekade också och trodde 
inte på radion, så länge de inte kunde höra särskilt 
mycket m er än oljud och s.k. ”kanariefåglar”.

Av Umeås 1800 licensbetalare hade bara  600 
begärt medlemsskap i radioklubben. Det irriterade 
klubbledningen a tt  icke-medlemmarna åkte snål
skjuts på de ideellt arbetande radioklubbisterna, 
som försåg ”de tredskande” med radioljud. Stations- 
frågan höll på grund av denna illojalitet a tt  gå i 
stöpet. För a tt  rädda stationen skickade radioklub
ben helt sonika u t e tt postförskott på medlemsavgif
ten  till de 1200 licensinnehavarna som ännu inte var 
medlemmar. R esultatet var m agert. För a tt  sa tsa  en 
slan t ville um eborna veta h u r det lä t först, och det 
var ju  inte möjligt. Som garan ter anmälde sig då två 
av stadens industriidkare, disponent Th. Hernod i 
Holmsund och direktör Arne U nander Scharin i 
Umeå.

Även om poängen med a tt  bygga en station i 
första hand var a tt  skaffa bä ttre  lyssning med kris
tallapparater för dem som inte hade råd  med appa
rat, ska de ädla motiven inte överdrivas. Visserligen 
diktade m edlem m arna i radioklubbarnas förenings- 
blad om etervågornas förenande och fredsskapande 
förmåga och högstäm da visioner formulerades om 
mediets dem okratiserande möjligheter. Men skälen 
för radiostationerna var väl så ofta kommersiella 
som ideella. Den lokala radiostationen var ofta höjd
punkten i en utveckling, som identifierade orten med 
”det m oderna”. A tt ha en relästation innebar a tt  vara 
i fronten på samhällsutvecklingen. De som drev sta- 
tionsfrågan var inte sällan firmor som hade vinning 
av det, elektriska företag, m usikaffärer och liknan
de. Hernod och Scharin var säkert m edvetna om a tt 
de vann good-will på s itt åtagande och det var inte 
uteslu tande idealism, som fick två personer i led
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ningen för Aseas filial i Umeå a tt ställa upp i radio
klubbens första styrelse. Asea, som var e tt av de 
ledande företagen i radiobranschen, hade begärt till
stånd a tt  få sä tta  upp m ottagningsapparater ”för 
trådlös telegrafi och telefoni” i sju städer, varav en 
var Umeå. Axel Ernback, själv Asea-anställd, tycker 
ren tav  a tt  m an kan ”betrak ta  stationen i sitt första 
skede som en del av Asea”; service och reparationer 
utfördes av m ontörer från Asea, arbetsu tskottet u t
gjordes av Asea-personal och till talstudio användes 
de första åren Aseas kontorslokaler. Oftast var det 
chefens kontor, som möblerades om till studio. Aseas 
filialchef Albin Zetterberg blev teknisk t ansvarig i 
klubben och kam rer G ustaf Wadell blev klubbens 
driftige sekreterare och senare stationens förestån
dare.

O ffensiva norrlänningar
Ordförande i Umeå radioklubb blev överste Rickman 
von der Lancken. Till följd av sitt stora radiointresse, 
som tidigt hade m anifesterats i en stor rundradio- 
m ottagaranläggning på K4, nominerades von der 
Lancken också som kandidat till styrelsen i Svenska 
Radioklubben. H an tackade ja, men påpekade a tt 
det långa avståndet till Stockholm bara  tillä t honom 
a tt  komma till e tt fåtal möten. Någon styrelsepost 
blev det inte för von der Lancken, men u r e tt lokal- 
h istoriskt perspektiv upplyser oss hans kandidatur 
om a tt  um eåklubben sågs som en bärande länk i den 
svenska radiorörelsen.

Det var f.ö. lyckseleklubbens tillskyndare, en 
apotekare med efternam net Hanell, som såg till a tt 
Svenska Radioklubben blev en sam m anslutning för 
hela landets radioklubbar och inte bara  för stock
holmare. I den in terna schism, som skakade klub
ben, anklagade han styrelsen för a tt  vara m er benäg
na a tt s itta  bekvämt på fina skinnstolar än a tt u t
rä tta  något för landets radiointresserade. Styrelsen 
avgick och Svenska Radioklubben blev en riks
organisation -  inte bara  till nam net u tan  också till 
gagnet.

Överhuvudtaget var norrlänningarna mycket 
aktiva i radiofrågan, något som inte få tt sin rä ttm ä
tiga plats i radiohistorien. E tt exempel är a tt  Stock

holm felaktigt b rukar b rukar få äran  av a tt  ha an 
ordnat den första rundradiosändningen någonsin. I 
själva verket skedde den i Boden i sam band med 
Luleå stads 300-årsjubileum i ju li 1921. Radiodebu
ten  kunde ske i Boden tack vare a tt  den radiostation 
som 1916-1917 uppförts av Telegrafstyrelsen för 
m ilitära ändam ål, gjordes om till en telefonisändare.

U tan tvekan fick radions norrländska debut bety
delse för den offensiva linje som fram gångsrikt drevs 
av norrlänningarna. Inte m inst var Umeå radio
klubb och dess sekreterare G ustaf Wadell drivande i 
den norrländska radiofrågan. G ustaf Wadell var 
Umeå radioklubb, ha r det sagts, och han var också 
en dokum enterat stridbar man. Wadells insatser 
inskränkte sig inte till Umeå med omnejd. N är Tele
grafstyrelsen 1923 kungjorde e tt förslag om a tt  byg
ga tre  utsändningsstationer, varav ingen norr om 
Stockholm, togs det från norrländskt håll som en 
direkt provokation. Stockholm, Göteborg och Malmö 
var givna kandidater och i det första förslaget från 
telegrafstyrelsen var också Örebro med. Mot det 
protesterade norrlänningarna och G ustaf Wadell 
var en av dem som skickligt förde pennan i riks- 
pressen.

A tt ”2/3 av Sveriges areal” skulle läm nas utanför 
rundradiorörelsen kunde inte tolereras, skrev Gus
ta f  Wadell i e tt inlägg i Svenska Dagbladet våren 
1924, där han anklagade telegrafstyrelsen för a tt 
sakna ”förståelse för norrländska synpunkter”. Som 
talesm an för ”hela Norrlands befolkning” krävde 
Wadell, ”a tt  e tt läm pligt an tal u tsändningstationer 
där förläggas till ny tta  och förströelse inom dessa 
oerhörda om råden”. Telegrafstyrelsens planer i 
Norrland hade väckt en ”mycket pinsam  uppm ärk
sam het”, framhöll Wadell. De dåliga sändningsför- 
hållandena gjorde a tt  en m ottagningsapparat med 
något så när tillräcklig effektivitet kostade cirka 500 
till 600 kronor, m edan stockholmarna kunde lyssna 
på radio i kristallm ottagare för 25 å 50 kronor. 
Telegrafstyrelsen kunde inte räkna med a tt  norrlän
ningarna skulle ansöka om licens om de inte hade 
råd  a tt  lyssna.

Aktionen lyckades och istället för Örebro fick 
Sundsvall en radiostation. Men norrlänningarna



I  brandstationens vaktrum  
(1) fanns den första sändaren  
i Umeå 1925-1929. Sedan 
brandkåren motoriserats blev 
foderrummet på vinden (2) 
ledigt och inreddes till lokaler 
för radioklubbens verksam
het 1930-1935. 
Brandstationen låg då i Mo- 
ritzska gårdens gårdshus i 
kvarteret Idun.
Foto i Västerbottens museum.

nöjde sig inte med detta. Oppositionen från Norrland 
fortsatte a tt  plädera för kravet på en station i Boden, 
vilket också blev en framgång. Luleå Radioklubb 
samlade de nordnorrländska klubbarna för a tt  på
verka sta tsm akterna ”i för vår landsända gynnsam 
rik tning vid beslutandet om varest de stora radiosta
tionerna skulle förläggas”. Nordsvenska Radioför
bundet bildades för a tt  säkra en perm anent rund ra
diostation å t övre Norrland. Boden blev den femte 
statliga stationen. Fram gångarna sporrade till e tt 
försök a tt  också värva en statlig  station till V äster
botten. Men Televerket nöjde sig med två statliga 
stationer i Norrland, vilkas skötsel och drift garan te
rades av televerket, och de lokala stationer som 
redan fanns.

S k ellefteå  fick  avslag
Av Västerbottens radioklubbar var det bara  Umeå 
som byggde radiostation. Brandstationen i gårdshu- 
set till M oritzska gården, där Idun nu ligger, utsågs

som lämplig plats för stationsbygget i Umeå. B rand
stationernas torn gjorde a tt  antennerna kunde fäs
tas högt upp, vilket var förutsättningen för bra lyss- 
ning. En av bak tankarna  var a tt  gratis få u tny ttja  
brandstationens personal för skötsel och övervak
ning av sändaren. Efter program mets slu t gick vakt- 
havande brandm an in och avannonserade kvällens 
sändning och önskade lyssnarna godnatt. B rand
m ännen blev både hallåm än och radiokändisar.

Skellefteå käm pade länge för en station, men 
Televerket sade stopp med m otiveringen a tt  det inte 
fanns någon ledig våglängd. Bakom televerkets 
hem lighetsfulla svar dolde sig, enligt lokalpressen, 
planer som verket inte ville yppa. Skellefteåbladet 
trodde sig veta a tt  den planerade storstationen i 
Boden är den egentliga orsaken. Med en stark  boden
sändare skulle ljudet nå söder om Lövånger och en 
skellefteåsändare vara överflödig. Varför inte säga 
det då, istället för a tt  bara  bryskt avslå ansökan? 
undrar tidningen.

9



Kalle Stridell med fam ilj i Gunnarn, Stensele socken på 1920-ta- 
let. Foto Olle Öberg, Västerbottens museums bildarkiv.

I N orrland byggdes förutom i Umeå (1925-1935) 
också lokala stationer i Gävle (1925-1948), Hudiks
vall (1926-1935), K iruna (1926-1950), M almberget 
(1927-1935) och Örnsköldsvik (1927-1935). Det se
nare å rta le t anger det å r  då staten  övertog sändarna. 
Därmed upphörde också um eåklubbens verksam 
het, efter tio verksam m a år. N är klubben lades ned 
publicerades en historisk tillbakablick. A tt stor sorg 
rådde fram går av den begravningsprosa, med vilken 
ak tslu te t omtalades i pressen: ”På Aseas kontor i 
Umeå hölls i går afton i all stillhet e tt sam m anträde, 
som inte bara  satte  punkt och slut på e tt m ångårigt 
uppoffrande och -  liksom vid nästan  all pionjärverk
sam het— ofta otacksam t arbete, u tan  som på sä tt och 
vis även betecknade slu tet på en epok”. Tillgångarna 
skänktes till De blindas vänner och det tekniska 
m aterialet till läroverkets fysikavdelning.

Nej till program förslag
Klubbarbetet h a r inte varit någon dans på rosor får 
vi veta i avskedsartikeln. Tidningen ta la r  om ”det

hopplöst tröga föret i portgången, den kvalificerade 
likgiltigheten från allm änhetens sida och längre 
fram  det ettriga, pockande och fordrande klandret 
från samm a håll”. Det förvånar skribenten a tt  inte 
pionjärerna ”kastade yxan i sjön”. Om inte förr så får 
klubben sitt berättigade tack i denna sista artikel, 
som med sin dryga spaltm eter ä r som en utdragen 
applåd i ridåfallet. I artikeln återkallas problemen 
med a tt  finansiera stationsbygget. Först n ä r statio
nen var igång kom den m edlem sanslutning som 
hade behövts för a tt bygga den. Så fort folk fick höra 
vad det var fråga om ökades m edlem santalet från 
åttio 1925 till nära  tusen tale t m edlemm ar 1927.

K landret mot um eåstationen gällde å ena sidan 
alla avbrott och ledningsfel. Men framför allt ankla
gades de ansvariga för a tt  ha haft alldeles för få 
inslag i riksprogram m et. Men det har felaktigt las
ta ts  klubben, påpekas det. Över hundra förslag hade 
klubben skickat in till Radiotjänst, som avböjt med 
m otiveringen a tt  ”program av kulturell beskaffenhet 
kunna utföras billigare och teknisk t bättre  från 
Stockholm”. I um eåstationens brev till radioledning
en slås m an av den underliggande vrede, som i tak t 
med m otgångarna utvecklas gentemot Stockholm. 
Ilskan är begriplig. Som svar på en diger lista  med 
programförslag, signerade Rickman von der Lanck- 
en, blev det avslag på sam tliga punkter: lantbruks- 
frågorna hade redan tidigare föreslagits av lant- 
bruksstyrelsen, program i sjukvårdsfrågor var också 
överflödiga, Radiotjänst hade redan u tarbe ta t en 
stor serie föredrag i sam arbete med Svenska Röda 
korset. ”Bäverfarmen i T ärna” respektive ”Vägvä- 
sendets m odernisering” ansågs visserligen in tres
santa, men riksprogramchefen ville för säkerhets 
skull sä tta  sig in i frågan, innan han kunde ge 
besked. ”Lappväsendet och dess organisation” var 
också ”u tan  tvivel in tressan t”, men från Boden och 
Luleå hade redan ”åtskilliga föredrag i närliggande 
äm nen” sänts. ”Västerbotten som tu ris to rt” var nog 
e tt b ra förslag, men kunde få en olyckligt prejudice- 
rande roll: ”Ni torde u tan  tvivel förstå, min situation 
inför e tt dylikt ämne, vilket givetvis kommer a tt 
draga alla likartade efter sig, så a tt  vi till sist m åste 
släppa fram  alla landskap och landsändar till tu ris t
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propaganda, vilket vi knappt kunna våga oss på”. 
Med tanke på a tt  sam tliga förslag avböjdes, blir de 
avslutande hälsningsorden m inst sagt ironiska: ”Jag  
ber till sist ännu en gång få lyckönska Eder till den 
aktivitet, som Eder radioklubb synes utveckla ge
nom Eder väl genom tänkta och disponerade plan för 
lokala program och tecknar: Med största högakt
ning, Ju lius Rabe”.

Julius Rabe hade 1927 knutits till radion som 
riksprogram chef med det uttryckliga syftet a tt  råda 
bot på den rådande ”program krisen”. Det saknades 
helt enkelt program. De lokala stationernas insatser 
och program i riksprogram m et var enligt Rabe ”oum
bärliga”, men de behövde stöpas i en nationellt ac
ceptabel form. Rabes hållning svarade mot de natio
nalistiska ström ningar som kulm inerade under kri
get, men som redan från 1920-talets slu t i åtgärd 
efter åtgärd  lagt den lokala radioverksam heten un 
der stockholmsk överhöghet. E tt typiskt u tslag  av 
detta  var a tt  Stockholm tog direkt kontakt med 
personer i länet, som höll föredrag, u tan  a tt  den 
lokala stationen kontaktades, vilket förstås spädde 
på den lokala ilskan. N är Rabe från um eåstationens 
ansvariga vid e tt tillfälle begärde närm are specifika
tion för ”tekniska kostnader” å tio kronor, fick han 
e tt utförligt svar som m ellan raderna innehöll en 
stor dos syrlighet. I e tt annat brev meddelar von der 
Lancken, a tt  han observerat a tt  m ilitärm usik
kårerna i garnisonsstäder där privata relästationer 
finns -  emot tidigare principer -  num era m edverkar 
i riksprogram m et. R ättvisan kräver nu a tt  Umeås 
båda regem entsm usikkårer ska få m edverka i riks
program met, skriver von der Lancken och påpekar 
a tt  det inte skett sedan invigningsprogramm et 1926!

Invign ingsprogram m et en  höjdpunkt
Ju s t invigningsprogramm et fram står, när facit görs 
efter tio år, som den stora och kanske enda verkliga 
trium fen i um eåklubbens program verksam het. E n
ligt den lokala historieskrivningen var program met 
”e tt av de m est gedigna och storslagna, som någon 
privatstation i Sverige u tsän t”. Telegram från kolle
ger i hela landet och lyckönskningar i brevform

U tsändning från kyrkan kl 8-9.15 em

Tal av ordföranden i Umeå Radioklubb, Översten R. von der 
Lancken

Tal av Landshövding N.G. R ingstrand

Körsång av Umeå Sångarförbund under anförande av M usik
handlare Thure Melander:

1) N orrland -  W. Stenham m ar
2) N atten  er saa Stille -  H. Kjerulf

K antat vid Umeå stads 300-årsjubileum, dikt och tonsättn ing
av W. Peterson -Berger
Recitation av texten -  Kand. C urt Berg.
K antaten  under anförande av M usikhandl. Thure M elander 
och M usikdirektör Nils Höglund sam t under medverkan av 
Kungl. Västerbottens Regementes och Kungl. Norrlands D ra
gonregementes m usikkårer, Umeå Sångarförbund, Semi- 
nariekören.

Solister: Madame A. Skilondz, H err Hugo Ham m arström . 
Obligatviolin: H err Göte Granström.
Vid orgeln: M usikdirektör A. Nordwall.
Vid pianot: Fröken A. Svenonius.

Kl 9.15 Dagsnyheter m.m.

U tsändning från studion:
M ilitärm usik av Kungl. N orrlands Dragonregem entes m usik
kår under anförande av M usikdirektör Eek:

1) In tet ä r  som väntans tider
2) Vid lars-m äss -  W. Peterson-Berger
3) Norrlands Dragonregementes marsch

Föredrag om V ästerbotten -  K andidat C urt Berg.

Solosång av fru Caroline Henning. Vid flygeln: F ru  Louise von 
Boisman.

1) S tjärnk lart -  Josephson
2) Längtan till havet -  Josephson

Solosång av K apten K. Kinch. Vid flygeln: K andidat Curt 
Berg.

1) Folkvisa -  Söderman.
2) Selinda och Leander -  W. Peterson-Berger

M ilitärm usik av Kungl.Västerbottens Regementes m usikår 
under anförande av M usikdirektör N. Höglund 

Skandinavisk Suite -  Fredriksen.
1) Högt uppe bland bergen
2) Bonddans
3) Trolldans
4) V ikingarns intåg
5) V ästerbottens Regementes m arsch -  Mazzack

Invigningsprogrammet vid Umeå Radioklubbs första sändning  
den 28 mars 1926.
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bekräftade de lyckade utsändningarna: ”E naståen
de ren, förnämlig sändning”, berömde Gösta Berg
m an från Sundsvall. Falu radioklubb hälsade ”Väl 
m ött i etern, svenskt handslag, broderlig hälsning 
från dalom.”

Invigningsprogramm et var e tt högtidligt ögon
blick i den lokala radiohistorien. Alla invigningspro- 
gram  hade i stort sett sam m a principiella utseende. 
Sändningen hade karak tären  av lokal m anifestation 
och visning för en rikspublik och evenem anget kom
m enterades och refererades i detalj i lokaltidning
arna  dagen därpå. Således publicerades såväl von 
der Lanckens tal som landshövding Ringstrands 
hela föredrag i Västerbottens-K uriren den 29 m ars 
1926. N aturligtvis publicerades program met i sin 
helhet (se föregående sida).

Um eåstationen var den 23:e i ordningen ”i nä te t 
av radiostationer, som ä r avsett a tt  sprida upplys
ning, glädje och trevnad i a llt vidare k retsa r av vårt 
långsträckta land”, sade ordföranden Rickman von 
der Lancken i sitt hälsningstal och underströk rad i
on som e tt dem okratiskt medium som utdelar sina 
kulturbringande gåvor med samm a varm a hand ”åt 
rika som åt fattiga, å t dem som bo i ku lturcentra  lika 
väl som åt dem, som bryta bygd i vårt lands kargaste 
trak te r.”

N ation ellt sam tal
Den m est om fattande uppgiften för um eåstationen 
bestod i a tt  förmedla riksprogram m et till västerbott- 
ningarna. Den första tiden kunde landsorten höra 
omkring femton tim m ar riksprogram  per vecka och 
så småningom i tak t med licensökningen hela pro
gram m et, cirka fyra tim m ar riksradio per vardag, på 
dagtid 12.30 -  13.00 och på kvällstid tidigast 18 till 
senast 24 på kvällen. I viss om fattning producerades 
också lokala program för en lokal publik och ibland 
kvalificerade sig dessa lokala program för sändning
a r i riksprogram met.

Förhållandet till detta  riksprogram  skilde sig 
em ellertid i olika landsändar. Så deklarerade t.ex. 
både faluradion och jönköpingsradion sin självstän
dighet gentemot Stockholm med varsin lokalt präg
lad och innovativ programprofil. Så var det inte i

Norrland. Dag Nordm ark h a r i sin norrländska tid- 
ningshistoria kartlag t en strävan hos norrlänninga
rna  a tt  som jäm likar ingå i det nationella sam talet. 
En sådan ambition tycker jag  mig också se i den 
norrländska radiorörelsen. Skillnaderna kan avlä
sas i de tal till radiopubliken, som hölls i sam band 
med invigningsprogrammen. Medan faluradion i sin 
första sändning underströk stationens sä ra rt och 
t.o.m. ingöt litet rebelliskt mod hos övriga radioklub
bar gentem ot Stockholm, var Rickman von der 
Lanckens tal från Umeå m er en vädjan om a tt  bli 
insläppt i den nationella gemenskapen:
”Ärade radiolyssnare!

...I alla som lyssnen i edra lurar i vårt land från 
Skånes slätter till Norrlands bygder, från Jäm tlands  
fjäll till Östersjöns kust, du som lyssnar från din 
bekväma stadsvåning, från enkla vindsrum, från din  
herrgårdsbyggnad på  landet eller från d itt ensliga 
torp långt ut i bygden, du svenske yngling eller svens
ka flicka, som undrande lyssnar i de mystiska lura
rna, du som i sjukrum m et finner lindring och säll
skap, I  alla och envar, haven I  tänkt på vad det 
förnäm ligast är som gör att vi gemensamt kunna  
njuta av denna märkliga uppfinning? Det är vårt 
gemensamma språk vårt härliga svenska språk vår 
och ingen annans egendom — som Heidenstam säger: 
’Du språk, som blev vårt, du vår andes stäm m a i 
världen. ’

A lla  tala vi och förstå samma språk, vilket icke är 
många nationer i lika gr'ad beskärt. Kan radion även 
i kraft av insikten härom i sam band med sin kultur- 
bringande och glädjespridande verksamhet, väcka 
till fu llt medvetet liv tanken att vi äro en nation av i 
själva verket sällsynt enhet med gemensamma stora 
intressen och livsvillkor, i jämförelse med vilka våra 
meningskiljaktligheter i grund och botten äro små, 
då har den även fyllt en stor uppgift i det nationella 
livets tjänst”.

Lyckad start
Umeå fram träder inledningsvis som en välkommen 
och relativ t flitig röst i den nationella radion. I tid 
skriften Radio  ges um eåradions fram trädanden som 
exempel på lyckade program. De som fram trädde var
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En av de första radioapparaterna i 
Abyn. Till vänster Herman E riks
son och till höger Torsten Berg. 
Länge var radion en m anlig angelä
genhet. Tekniken var militär, am a
törerna män och det var mest män 
som talade i radio. Mönstret dröjde 
länge kvar i radions historia. Foto 
Herman Fahlgren i Västerbottens 
museums bildarkiv.

lokala storheter av riksintresse, bland dem lands
hövdingen G ustaf Rosén, länsjägm ästare K.E. Kal
lin, direktör Sten Jeansson och läroverkslektorn 
Seth Larsson. Regionala företeelser som hade digni
te t av kultu rarv  välkomnades i riksoffentligheten. 
Våren 1929 sändes en föredragsserie om å tta  pro
gram  om Västerbottens historia av rektorn vid läro
verket, Helge G ranfeldt.V ästerbottens regem entes 
m usikkår och Umeå sångarförbund fram trädde vid 
flera tillfällen i riksprogram m et. M usikinslagen 
sändes från gamla sem inaret eller läroverket, där 
m usiksalen lä r  ha  använts för m usiksändningar.

Av de lokala program m en fram står gudstjänster
na som de m est centrala. Umeå stadskyrka hade 
perm anenta ledningar och med tiden fanns m ikro
foner vid altaret, i predikstolen, klocktornet och sak
ristian. Då och då hördes gudstjänsten i resten  av 
riket. F asta  installationer fanns också på res tau 
ranger och kaféer som sände dansm usik och vispro
gram  och ledningar installerades i föreläsningsför- 
eningen M inervas lokaler. Till de tidigaste lokala 
u tsändningarna hörde invigningar, jubiléer och lo

kala evenemang, men också m eddelanden till all
m änheten om snötillgång, väderleksförhållanden, 
efterlysningar m.m. Som underhållning -  vilket är 
det brukliga ordet för ’program ’ -  bjöds i huvudsak 
grammofonmusik, som ofta lånades u t av stadens 
m usikhandel mot a tt  affärens nam n nämndes.

Det finns också exempel på a tt d irekt folkupply- 
sande verksam het bedrevs. Våren 1928 sände Umeå 
radioklubb en lokal föredragsserie om inte mindre 
än 24 program under rubriken ”Aktuella Västerbot- 
tensfrågor”. Bland de äm nen som behandlades var 
radioklubben, hushållningssällskapet, m ejerihante
ringen, veterinärväsendet, hembygdsvården, flott- 
ning, trädgårdsodling, skogsvård, lantbruksunder- 
visning, lappväsendet, hönsskötsel, jaktvården, 
skolorganisationen, vägväsendet och sjukhusväsen
det. Barnadödligheten och tuberkulosens u tbred
ning och den vård som var förknippade med dessa 
problem behandlades i några program. Föreläsarna 
var alla företrädare för de institu tioner som hade 
hand om verksam heterna. Ingen av föreläsarna fick 
något arvode u tan  gjorde insatsen av informativa
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Sändning från Umeå Radioklubbs första sändare i slutet på  1920- 
talet. Foto i Västerbottens museum.

skäl. Sändningstid uppläts också å t olika föreningar, 
som Röda Korset, Husmodersföreningen, Norrlands 
Fiskareförbund m.fl. En planerad serie om väster- 
bo ttenslitteratu r blev aldrig av innan  Radioklub
bens verksam het upphörde 1935. Däremot sägs 
översten Bertil Uggla ha viftat fram  m ånga gym nas
tikkvartar framför mikrofonen i den lilla talstudion 
på brandstationsvinden, som byggdes sam tidigt som 
en ny sändare 1929.

Rubrikerna inform erar oss om a tt  um eåradion 
ända från början såg sig som en västerbottnisk radio. 
Förmodligen hade det varit annorlunda om också 
Lycksele och Skellefteå få tt egna stationer. Umeå-

sändaren fick helt enkelt ta  sändningsansvaret för 
hela länet, vilket redan invigningsprogramm et ger 
intryck av. I mycket liten u tsträckning apostroferas 
Umeå i programmet. Det är framför allt Västerbot
ten  som lanseras, e tt förhållande som skulle komma 
a tt  gälla i sju decennier. Den lokala radions gränser 
var ända till nyligen desamma som länet.

S tegv is cen tra liser in g
Det var en utbredd uppfattning a tt  radion framför 
a llt kom som en välsignelse för m änniskorna på den 
svenska landsbygden. ”Tråkigheten på landsbyg
den” var e tt begrepp som m yntades långt före rad i
ons tid  och som bar på övertygelsen om a tt  m ännis
korna på landsbygden behövde kulturell stim ulans 
från  de större m etropolerna för sin andliga överlev
nad. ”Radio i varje by och i varje bondgård” var e tt 
eftersträvansvärt mål som lanserades av tidningen 
Radio. Um ebladet stäm de in i kören: ”Den svenska 
lantbefolkningen, den genom snittligt intelligentaste 
och m est kunskapstörstande i världen, kommer a tt  i 
radion finna en outtömlig källa till vetande och för
ströelse. Den dag kommer snart, då vår lantbo icke 
går till sängs förrän han  få tt de svenska kvällsnyhe- 
terna  ’färska från  bladet’, n ju tit av opera från 
Miinchen eller tjusats av den underbart rytm iska 
dansm usiken från Savoy i London. Radion hör lands
bygden till!” skrev tidningen den 20/11 1925.

I denna slogan låg å ena sidan en omsorg om de 
m änniskor, som inte hade tillgång till det kulturella 
utbud, som storstadsbor hade, men där fanns också 
en inställning till landsbygden som kulturellt fattig. 
Landsbygdens folk skulle fostras till m oderna m än
niskor med urbana ideal. Det är en m ålsättn ing som 
kommer till u ttryck i de konferenser, som årligen 
sam lar de lokala stationernas ombud i Stockholm. 
På dessa konferenser kommer skillnader i dagen, 
som får s ta tis tisk t belägg i den första lyssnarunder- 
sökningen i radions historia 1928, och som ska följa 
radion också i dess m oderna historia. De lokala 
ombuden klagar på den alltför högklassiga m usiken 
och önskar dragspelsm usik och lä ttare  underhåll
ning. Kanske var det signifikativt a tt  um eåstationen 
trim m ades in med dragspelsmusik!
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Den lokala program verksam heten drabbades un 
der 1920-talets sista å r  av bakslag efter bakslag. 
F rån  1928 togs ersättningen för de lokala program 
men bort, såvida de inte också utsändes som rikspro- 
gram. Lokala program fick anordnas i den m ån den 
lokala stationens ekonomi tillä t det. Problem et var 
bara  a tt  då hade stationerna redan avhänt sig tidiga
re finansieringsvägar, som byggde på klubbmedlem
m arnas aktivitet. N är televerket m edverkade i fi
nansieringen dog klubblivet u t och stationerna blev 
alltm er beroende av Radiotjänst. Sakta m en säkert 
tog den centrala radion överhanden.

Centraliseringen avspeglade sig också i program 
verksam heten. Den lokala verksam heten avm atta
des. M ellan 1932 och 1938 m inskade an ta let lokala 
program i landet som helhet med två tredjedelar från 
395 tim m ar 1932 till endast 112 tim m ar 1938. Ande
len lokala bidrag till riksprogram m et var däremot, 
enligt verksam hetsberättelserna, relativ t konstant 
cirka 20%. F rån  Umeå hördes fyra, fem tim m ar radio 
per år i riksprogram m et. I den m ån de lokala statio
nerna hade invändningar, hjälpte det föga. Radioled
ningen behövde bara  hänvisa till a tt  de tre  hundra 
tim m ar årligen, som fick användas för lokala pro
gram, aldrig togs ut. N är Stockholm lyssnat på k riti
ken från landsorten och givit utrym m e för lokala 
program, hade inte möjligheten utnyttjas.

Även om m ånga lokala ombud opponerade sig 
mot varje steg i centralistisk riktning, fanns också de 
lydiga ombuden, som hade förståelse för den central - 
istiska linjen och som fann stockholmsprogrammen 
m er ”a ttrak tiva”. Riksprogramm et hade skapat för
väntningar på m ediet som underkände det lokala 
utbudet. E n norm hade utvecklats för h u r e tt radio
program skulle låta. K onturerna av en sådan norm 
tecknar sig i de tidningsinsändare som kom m ente
ra r de lokala programmen som obehövliga, under
haltiga eller intresselösa. Då och då berättade tid 
ningsläsarna a tt  de ”skämdes” över den egna dia
lekten, n ä r de hörde den i radion. Synen på radion 
som e tt nationellt medium blev allt vanligare.

Med gott samvete kunde därför Radiotjänst efter 
några år tacka för starth jälpen från radioklubbar 
och lokala entusiaster. Tack vare de privata radio-

Per Jakobsson och hans hustru Maria framför Helmer Perssons 
första radio, byggd i Vännäs i slutet av 1920-talet. Fotc Helmer 
Persson, Västerbottens museums bildarkiv.

stationerna kunde riksprogram m en höras på orter 
d it dessförinnan inget ljud hade nått. I m insta by 
sa tt en växande och förväntansfull publik bänkade 
framför radioapparaterna, redo a tt  ingå i folkhem
m ets gemenskap och ta  del av dess samlade lärdom.

B ygdereportage
Avvecklingen av de lokala stationerna skedde sam ti
digt som den centrala radion blev rörligare. 1936 fick 
radion sin första inspelningsbil, som snart följdes av 
fler. Med dessa bilar gjordes m ånga bygdereportage, 
en sorts upptäcktsresor, där författare stiftade be
kantskap med den outvecklade landsbygden. Med 
bostadsfrågans och hygienismens program  på läp
parna for författaren Ludvig Nordström på jak t efter 
Lortsverige i den svenska landsorten 1938, en huse
syn som i överm ått utföll till norrlänningarnas för
mån. Även i Lubbes program serie Norrland i stöp- 
sleven, med besök i bl.a. Boliden och Rönnskär, 
fram stod Norrland som det verkliga fram tidslandet.

M est a ttraheras de resande reportrarna av det 
exotiska Norrbotten, men 1942 får Västerbottens 
inland besök av e tt reportageteam . I program met 
Med mikrofonen bland kronotorpare och kolonister 
besöks västra  Lappland. Ödemarksöden speglas när
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radions bil reser M ed mikrofonen längs Storum an. 
1945 är reportagebilen återigen på västerbottnisk 
resa, denna gång längs Ångermanälven. I  M arsfjäl
lets skugga reser reportern bl.a. Från Vilhelmina till 
Fattm om akk  och rapporterar om Skogen-jorden- 
älven.

Den som först ivrade för den svenska landsbyg
dens m edverkan i radioprogram m et var Olof Forsén. 
H an hade av det skälet erbjudits en tjän st som 
provinschef, som föreslagits av radioutredningen 
1933. Men Forsén ville inte ha tjänsten. Trots det 
gjorde Forsén stora insatser för den svenska lands
bygdens närvaro i radioprogrammet. Det var f. ö. 
Forsén som såg till a tt  värva landsantikvarier som 
radioombud istället för som tidigare läroverkslärare. 
Själv var han en flitig norrlandsresenär. Av hans 
”gubbar”, som blev rikskändisar, fanns också några 
västerbottningar. R allaren Jonas Fanberg i Storu
m an blev med tiden en av Forséns bästa vänner och 
m edarbetare. Två gånger om året kom han resande 
till Stockholm på en gratisbiljett, som han hade i 
egenskap av gammal SJ-trotjänare. H an medförde 
”några anteckningar i sin portfölj och några m innen 
i sin alltid lika rediga h järna” och n ä r han farit från 
Stockholm hade han i regel läm nat efter sig e tt 
inspelat program.

En viss kritik  började så småningom rik tas mot 
den bild som stockholm sreportrarna gav av den 
svenska landsbygden. M an kunde få den uppfatt
ningen a tt  den var befolkad av kluriga gubbar och 
bygdeoriginal. Reportageavdelningen döptes i folk
m un till ”gubbradion”. Någon seriös bild eller något 
reellt inflytande för landsorten innebar inte dessa 
program, sade kritikerna.

K riget tystad e den  lokala  stäm m an
U nder kriget forbjöds de lokala program men av sä
kerhetsskäl. År 1940 upphörde de helt, med undan
tag  för lantbruksprogram m en och vissa viktiga med
delanden. D etta kom a tt  bryta kontakter och konti-

Heltner Persson, Fäll fors, Vännäs, skaffade tidigt radio. H är ser vi 
apparaterna under åren 1938, 1941 respektive 1943 sam t frun Ing
rid, barnen Karl-Erik, Per-Emil och Jon-Olov och krigsflyktingen  
Torleif Langmoen från Norge. Foton i Västerbottens museum.
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nuite t och försvåra en lokal program verksam het ef
te r  kriget. Radiotjänst ä r inne på a tt  skaffa egna 
lokaler ”även på de p latser där privata radioklubbar 
nu  h a r sin verksam het” och d rar sig inte för a tt 
konkurrera med radioklubbarna. Flera av de mer 
nam nkunniga klubbarna ha r vid det laget givit upp, 
bl.a. Um eå radioklubb, som avslutade sin verksam 
het 1935. N är lokalprogrammen kom igång igen 
efter kriget var det i mycket begränsad omfattning. 
Det m esta som producerades i provinsen var avsett 
för riksprogram m et. I ansträngningarna a tt  enligt 
beredskapstidens kodex sam la folket kring svensk
heten, hade de regionala frågorna underordnats de 
nationella. Det dröjde e tt tag  innan  den regionala 
frågan på ny tt fördes upp på dagordningen.

Även om inga lokala rebeller stod redo a tt  efter 
kriget ta  upp kam pen för den lokala rösten, jäste  e tt 
missnöje över radions stockholmscentrering. Carl- 
Åke W adsten var nytillträdd central distriktschef 
och den som hade uppdraget a tt  medla m ellan lands
orten och Stockholm, nä r han 1947 åkte på inspek- 
tionsresa till Norrland. Med sig i bagaget hade han 
löften om en intensifiering av den regionala radion. 
In tresset för radion är mycket stort i Norrland, kon
s ta te ra r W adsten i sin reserapport. H an förvånas 
över ”a tt  m an i intellektuella k retsar ta r  radion på 
allvar” och är allvarligt oroad över den riksdagsm o
tion från  norrländskt håll, där m an kräv t a tt  Umeå 
skulle bli distriktsort. Skälet ä r  missnöje med a tt 
Norrland är alltför klent representerat i radion.

W adsten är inte villig a tt  gå m otionärerna till 
mötes u tan  föreslår i en in tern  PM ”en större inspel- 
ningsexpedition” till övre Norrland för a tt  tillfälligt 
lugna de de lokala opinionerna. U nder åren 1948 och 
1949 dyker de norrländska landskapen upp i pro
gram serien ”Resa längst i norr”. I Västerbotten görs 
i maj 1949 reportage om flyttsam erna, sm åföretaga
re i Västerbotten och kulturarbete i Lappm arken. 
Men ansträngningarna räckte inte för a tt  blidka 
norrlänningarna. Det regionala m issnöjet var s ta r
kare än ledningen i Stockholm anat. K ritiken a rti
kulerades allt högre och resulterade så småningom i 
de planer på en distriktsorganisation, som f.ö. hade 
u tta la ts  redan före kriget.

Ombudet Lennart Dansk intervjuar inspektor Andersson vid 
Lillans skiljeställe 1950. Oskar Rosander sköter tekniken. Foto i 
radions arkiv.

B ildade om bud
N är Radiotjänst allteftersom  kom a tt  etablera e tt 
lokalt kontaktnät, var det na tu rlig t a tt  u tny ttja  de 
lokala resurser som byggts upp av radioklubbarna. 
De lokala program kom m ittéerna utgjorde en sorts 
lokal opinion, som m ånga gånger upplevdes som 
besvärlig av radioledningen i Stockholm. Kanske var 
det skälet a tt  kom m ittéerna avvecklades i m itten av 
1930-talet, sam tidigt som landsortsom buden knöts 
fastare till program ledningen i Stockholm. F rån  
riksprogram chefen kom i sam band med omorganise
ringen en uppm aning a tt  ombuden i fortsättningen 
skulle häm tas från  den bildade eliten. De dragspels- 
älskande ombuden passade inte lika b ra  för riksrad i
ons allt m er u tta lade fostrande ambitioner.

1937-42 var länsantikvarien  Lars W ickström 
programombud i Umeå, 1942—43 redaktör L ennart 
Dansk. H an häm tades från  Um ebladet och blev så 
småningom radiom an på heltid. 1943 hade lektor Bo 
W:son Lundqvist tjänsten , som han  läm nade 1947. 
En landsantikvarie var återigen aktuell, m en Carl- 
Åke W adsten var m åttligt entusiastisk. Landsantik
varien är ”nog en bra karl men han  är för mycket 
vetenskapsm änniska och för lite t journalistisk t lagd 
för a tt  kunna bli till någon nytta, dessutom är han  ny 
och kan inte ta la  folkets språk. Någon lämplig jour
nalist finns veterligen inte tro ts ordentlig finkam-
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Lektor Bo W:son-Lundqvist sänder från umeåstudion 1946. Tek 
niker är Oskar Rosander. Foton ur radions arkiv.

Radioombudet 
Gunvor Stenberg 
i studion i slutet 

av 1950-talet.

ning. Det finns ju  en hel del Rosénar men de anses 
vara för mycket västerbottn iskt sävliga.”

Det blev istället läroverksadjunkt Börje Kallin, 
som tog vid som ombud 1947. År 1953 gick uppdraget 
till folkskollärarinnan och riksdagskvinnan Gunvor 
Stenberg, som blev vid sin post till dess den nya 
distriktsorganisationen 1961 placerade Åke Söder
lind som chef för den nybildade Västerbottensradion.

P rov in sorgan isa tion en  tar form
Från  1950-talet och fram åt gjordes nya ansträng
ningar a tt  å te rupp rä tta  den regionala rösten i radio. 
Hela N orrland sammanfördes i e tt enda stort di
strik t med Sundsvall som huvudort och H åkan 
U nsgaard som distriktscentralchef. Någon ökning

av program men innebar inte reformen. Fortfarande 
gällde 20% av riksprogram m et liksom de föregående 
20 åren. En ny utredning 1957 ville öka andelen 
program  från provinsen, m indre av omsorg om den 
lokala rösten än på grund av konkurrensen från TV, 
som tvingade radion a tt  se sig om efter ny publik.

År 1959 var planerna på en ny distriktsorganisa- 
tion klar. Någon större känsla för de regionala sä r
arte rna  verkar inte u tredarna  ha haft. E tt tag  såg 
det u t som om Västerbotten skulle delas i två delar, 
men till sist blev Västerbotten eget d istrik t med 
Umeå som huvudort och e tt ombudskontor i Skellef
teå. Den regionala utvecklingen hade å te r tagit fart. 
1961 satte  verksam heten igång vid det nya Väster- 
bottensdistriktet. En fortsatt expansion fick stöd i 
radioutredningen 1965: ”Därmed knyts trådarna  
ihop från de entusiastiska radioklubbarnas pionjär
tid med dagens effektiva och rationella distriktskon- 
tor”, skrev H åkan U nsgaard i den bok som gavs u t 
till Sveriges Radios 40-årsjubileum.

Vad ingen då kunde ana, var det överraskande 
m önster som den fram tida väven skulle få. Radio
auktionerna 1993, då frekvenser auktionerades u t 
till högstbjudande, var egentligen på 1960-talet lika 
osannolika som den en gång osannolika Harrisburg- 
olyckan. Med fyra kommersiella frekvenser, cirka 25 
aktiva närradioföreningar och e tt radiodistrikt som 
spänner över fyra kanaler, b rusar etervågorna allt 
intensivare i det västerbottniska ljudlandskapet. 
Om de nya rösterna kommer a tt  bidra till m er regio
nal rä ttv isa  och större betoning på den lokala sä ra r
ten, som de första radioentusiasterna drömde om, är 
m indre säkert.

För den kommersiella radion ha r det lokala värde 
endast om det främ jar det egna ekonomiska in tres
set. Enligt ordföranden i Umeå närradioförening för 
närradion en tynande tillvaro, med undantag av de 
religiösa föreningarnas program. Vad sam m anslag
ningen av lokal- och riksradio 1993 innebär för det 
lokala perspektivet ä r  en öppen fråga. På annan 
plats i denna tidskrift uttrycks oro över centralisti- 
ska tendenser i den nya organisationen. I radions 
h istoria har den sortens lösningar hittills inte gag
na t den lokala rösten.
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Folkminnen I
Farfars radio
Farfar tyckte mycket om 
fram åtskridande och utveck
ling. Därför var det naturlig t 
a tt han blev en hängiven ra 
diolyssnare och -byggare.
H ans radioanläggning bestod 
av e tt skåp med dubbeldör
rar, ca 60-70 cm högt. I det 
förvarade han bl.a. en låda 
stor som en skokartong full 
med ficklam psbatterier som 
var sam mankopplade och 
drev radion.

Denna stod ovanpå skå
pet och bestod av en låda u n 
gefär lika lång som skåpet 
var b re tt och 30-35 cm hög 
och lika djup. Ovanpå låg ett 
lock som öppnades med gång
jä rn  i bakkanten och hade 
sm å m ässingkrokar som höll 
det stängt. P å insidan av 
locket fanns en ka rta  med ra 
diostationer utprickade, Kal- 
undborg och m ånga andra.
N ere i lådan fanns en m assa 
mojänger, spolar, rör och 
sladdar i olika färger. N ågra av sakerna bestod av halvcir- 
kelformade tunna m etallskivor som gick a tt vrida ru n t åt 
olika håll med ra tta r  på lådans utsida.

Skåpets baksida gick högt över locket när det var upp
fällt och avslutades med en hylla. På den stod högtalaren, en 
låda ca 50 cm i fyrkant och på fram sidan var e tt tyg spänt 
som farfar m ålat en tavla på. Den föreställde en vik med en 
skog i bakgrunden och en måne som lyste vit. Jag  m inns så 
väl när farfar målade den tavlan, för han  råkade spilla en 
droppe färg, det var därför det blev en måne. Det hela 
kröntes av e tt halvrun t överstycke där det sa tt en liten 
klocka som aldrig gick. Alltihop hade farfar snickrat av 
kryssfanér och m ålat i sin älskade rödbruna mahognyfärg. 
H an hade lasera t och fernissat för a tt ådringen i fanéren 
skulle komma till sin rä tt.

Jag  tyckte det var spännande a tt t i t ta  ner i radiolådan. 
Särskilt m inns jag  lukten  som var speciell, m etall och fer
nissa. Jag  minns också a tt  farfar mycket tidigt sa a tt  n är jag

blev stor skulle vi se de som pratade i radio, då skulle alla 
m änniskor ha  bio hemma.
Vera Petterson född 1923 i Skellefteå. Farfadern var född  
1865.

Den första gången vi hörde radio i vår by var den 23 m ars 
1928 då en radioagent kom till byn och ville sä tta  upp en 
radio och dem onstrera den. Det fick han  ju  göra och han  bad 
mig underrä tta  grannarna a tt  de kunde få lyssna på radio till 
e tt pris av 50 öre per person. Det kom ganska m ånga mest 
ungdom och agenten fick sig nog betalt för besväret. Från 
sändningen m inns jag  gam m aldansm usik och den populära 
KSS-valsen.
Valdemar Holmberg, Norrbäck, Vinliden, Lycksele sn.

❖

År 1928 kom den första radion till Bäsksjö. Jag  var då lärare 
där och köpte en hembyggd sådan av en kollega i Norrbotten.
Till den hörde hörlu rar och särskild högtalare.------

Många kom för a tt  lyssna på den underliga apparaten. 
Jag  m inns särskilt en då nära  n ittiårig  kvinna, m in hustrus 
farmor, som kom för a tt höra högmässan i radion. Det var ju  
32 km till kyrkan i Vilhelmina så det var y tte rs t sällan hon 
for dit, fast hon var mycket religiös. N är gudstjänsten var 
slut, vände hon på den ganska stora högtalaren och sade: -  
Jag  m åste se h u r han  ser ut, då han ta r  så litet rum!
Hon trodde a tt p rästen  som talade fanns inne i högtalaren.

Då det i Bäsksjö liksom i övriga byar i Vilhelmina icke 
fanns så gott om nöjen, hälsades radion välkommen som 
underhållare. Jag  satte särskilt stort värde på alla föredrag 
som förekom. Jag  köpte också det lilla programblad, som 
utkom  två gånger om åre t och där alla föredrag var upptag
na.
N ils Eriksson, Bäsksjö, Vilhelmina.

U r svar på N ordiska m useets  
frågelista  nr 190 om  radion.
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Folkminnen II
I tidningen som vi hade så fanns det e tt reklamerbjudande. 
Det var en firma i Stockholm som reklam erade om en ny 
radioapparat med allting inne i lådan, det var bara några 
ra tta r  u tanpå. Och så var det en högtalare, en tra tt. Den 
kostade naturligtvis mycket pengar. Nu skulle de dum pa ut 
e tt an tal apparater i m arknaden och för en billig penning. 
Sådana som bodde ensligt och hade speciella behov av a tt 
komma i kontakt med yttervärlden skulle komma i å tn ju 
tande av erbjudandet. Pappa skrev och talade om a tt vi hade 
långt till byn. Och plötsligt kom det e tt paket som han fick 
lösa u t och det var en radio! Det var ju  en uppfinning som var 
otrolig! A tt få höra Sven Jerring, Stockholm -  M otala som 
det hette  på den tiden. B ara rösten med skräpet kom in, det 
var ju  någonting fantastiskt! Den stod ute på Fjäderägg. Så 
började Vasaloppet och då m åste m an u t dit, för det började 
radieras. Då var det på med skidorna, och så iväg i så god tid 
a tt  vi hann dit innan det började. Pappa visste a tt vi skulle 
komma, och han  var väldigt duktig på a tt  laga fläskpann- 
kaka. Det var alltid färdigt när vi kom för a tt  lyssna på 
Vasaloppet. Dagen gick fort. Vi lyssnade på E rnst Alm och 
O skar Lindberg och allt vad de nu hette.
Ove Janzén f. 1916, Holmön, Holmöns sn.

Det var en ingenjör i M ensträsk som hette Fröding. H an 
hade gjort en radio. H an bodde hos faster Anna, uppe på där. 
Jag  m inns en midsommarafton då han  ställde radion i

Radiolyssnare i Yttervik, Skellefteå, i slutet av 1920-talet, 
Fr.v.: Klara Maria Marklin, Oskar M arklin sam t R u t M ark
lin. Foto i Skellefteå museum.

fönstret och spelade. Det var fullt med folk ute på gården på 
midsommarafton och de hörde musik u r radion som han hade 
gjort. H an var anställd  av Svenska Radioaktiebolaget i 
Stockholm.
Elsa Burlin, f  1911 i Mensträsk, Skellefteå sn.

I Älgliden hos Alfred Björk var första radion med hörlurar. Vi 
sa tt där och hörde. Om kvällen då jag  for hem tänkte  jag på 
h u r det fanns möjligheter a tt radion kunde höras från  Stock
holm och hit. Och så gick tankarna  till dem som vara dö, jag 
tänkte  a tt  deras ande kan vara närm are än vi tror, då det 
hörs så här från Stockholm och hit. Så vi vet inte var anden 
är hos en m änniska som h ar dött. H an kan vara närm are än 
vi tror.

Nog hördes det väl och klart. Ja , inte lika bra  som 
nuvarande radio, det gjorde det inte. Vi brukade ha byabön i 
Tallberg. Men då radion kom så fick vi höra på den istället. 
Jag  hörde aldrig a tt någon tyckte a tt radion var synd, men en 
del tyckte a tt radion tog bort de goda seder vi hade i Jörn. 
Jonas Vikman, f.1879 i Södra Tallberg, Jörns sn.

*

1928 på hösten löste farfar sin radio. Det var en m assa 
batterier och grejer. Vi skulle ladda batterierna. H an koppla 
lyse på det där -  jag  vet inte hu r han  bar sig åt. Det var ju  
högmässa varje söndag. Då fick vi sitta  mellan elva och ett 
och kom oss inte ut. Det var ju  den enda lediga dag vi hade, 
så jag  fick en dödlig skräck för allt vad radio hette.
Helge Näslund, f. 1899 Skivsjöstrand, Degerfors s?i.

Ur DAUM:s arkiv.
DAUM = D ialekt- och  ortsn am nsark ivet i  U m eå har till 
u ppgift a tt sam la in , bevara, bearbeta  och  u tge  m ate
rial om  sven skt, sam isk t och  fin sk t dialekt-, ortnam ns- 
och folkm in nesm ateria l. DAUM har hu vud ansvaret 
för undersök n ingar i V ästerbottens och  N orrbottens  
län . Sam lingarna består  av både sk riftlig t m aterial 
och  band inspeln ingar. T ill ark ivet hör också e tt  re fe 
rensb ib liotek .

DAUM välkom nar alla  besökare till sin a  lokaler på  
Jägarvägen  18 på T eg i U m eå. Ö ppettiderna är m å-fre  
10-15. Tel exp 090/13 58 15. Fax 090/13 58 20.
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Radiovågors

N ils Anton Nilsson ägde den första kristallmottagaren i Norrfors, 
Överklinten. Foto i Västerbottens museum.

De lokala  rundrad iostationern a  var för
u tsä ttn in gen  för a tt m an sku lle  kun na  
ly ssn a  på radio  i hem m en.

I U m eå fanns sändaren  först i brand
station en , senare i T eleverk ets hus. R a
d iok lubben  sk ötte  an läggn ingen . U nder  
1950-talet au tom atiserad es sändn ingen . 
Här följer en  kort b esk rivn in g  av um eå- 
sta tion en s tek n isk a  u tveck ling .

i *  »  >  å »

Julen  1925 innebar en boom för radiolyssnandet i 
Västerbotten. U m eåstationen hade varit igång en 
tid  och affärerna hade hunnit ladda upp för julför
säljning av radioapparater. Folk köade i affärerna 
för a tt få sina kristallm ottagare, med oftast åtföljan
de kondensatorsnöre, som m an kopplade i väggutta
get och på så sä tt utnyttjade elnätet som antenn. Det 
fanns olika m ärken och utseenden. För cirka 25-50 
kronor kunde m an köpa en k ristallapparat, en del 
litet stiligare med bakelithölje, andra m er anspråks
lösa. Någon högtalare till m ottagaren förekom inte 
u tan  m an fick nöja sig med hörlurar, som ofta var 
dyrare än själva m ottagaren. M ånga försökte höja 
effekten genom a tt  lägga hörlurarna i en kristallskål 
och på så sä tt få en sorts högtalare.

Innan den lokala rundradiostationen i Umeå 
trädde i k raft var radiolyssnandet mycket begrän
sat. Den lokala radiostationens tillkom st revolutio
nerade därför fullkomligt lyssningsmöjligheterna. 
Sommaren 1925 fick Umeå löfte a tt  koppla in en 
m indre sändarstation på Bodenledningen.

Den första sändaren inköptes från Svenska Ra
dioaktiebolaget och bestod av en kvadratm eterstor 
svart träp la tta  på vilken sa tt två stora vid sändning 
kraftig t lysande rör, e tt par stora spolar och några 
kondensatorer. Om den funnits kvar, hade den sä
kert utgjort en ra rite t för museet, skriver Axel Ern- 
back i sina minnen. Istället togs delar av den första

sändaren till den som byggdes i klubbens egen regi 
1929. På taken  uppm onterades e tt par 18 m eter höga 
an tennm aster tillverkade av hopsvetsade vattenled- 
ningsrör och vantstagade på m itten för a tt  bli b ä r
kraftigare. M asterna tillverkades av AB H Anders
sons Värme, som då var det ledande företaget i sin 
bransch. Med sändaren levererades också en enkel 
mikrofon.

Tyvärr grusades strax  den inledande entusias
men. Redan i sam band med den första offentliga 
debuten blev det problem. Program m et fick avbrytas 
vid niotiden på kvällen, sedan telefonkabeln hade 
skadats av e tt kullfallet träd . E tt par dagar senare 
bröts återigen stockholmsprogrammet p.g.a. e tt lin- 
jefel och knappt var det felet å tgärdat förrän det var 
dags igen. De vanligaste problemen var linjefel, som 
ledde till avbrott i programmen. Fel på sändaren 
eller omformaren inträffade också. Ibland blev det 
s.k. ”överhörning” så a tt  ovidkommande telefonsam 
ta l gick u t över sändaren. Det räckte med a tt  de 
andra linjerna var upptagna, för a tt  e tt sam tal norr
över skulle bryta radiolinjen!
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Den första sändaren i brandstationens vaktrum 1925-1930. A n 
tenneffekten var 0,2 kW. Foto i Västerbottens museum.

Missnöjet speglades i pressen och nä r radioklub
ben lade ner sin verksam het 1935 omtalades ”det 
ettriga, pockande och fordrande k landret” från ”den 
griniga allm änheten”, som oskyldigt drabbat radio- 
klubbisterna, framför allt under de första åren. En 
radioapparat var en stor investering och köparna 
ville ha valuta för pengarna. N är Västerbottens- 
K uriren i november 1925 skrev a tt en del innehavare 
av provapparater hade blivit ångerköpta ”genom de 
oupphörliga mankem angen på ledningen”, försäkra
de radioklubbens ledning, a tt  ”ingen anledning fin
nes till farhågor för a tt  icke lyssnarna skola få glädje 
av sina m akapärer”.

Radioklubben hade då redan börjat arrangera för 
nödlösningar. En var a tt  ordna en provisorisk förbin
delse via Östersund, en annan  a tt stå  beredd med ett 
lokalt program alternativ. För den händelse det blev 
avbrott i riksprogram m et skulle m an i fortsättn ing
en sända m usik från en telefonledning som dragits 
till Stora Hotellet.

Ar 1929 ansågs um eåklubbens ekonomi vara så 
god a tt m an borde satsa på en ny m odernare station.

Förebild var den privata sändaren i K iruna, som 
lockade både på grund av sitt utseende och sin kapa
citet. K irunastationen inrymdes i en liten å ttkantig  
paviljong i trä , som mer liknade e tt lusthus än en 
radiostation. Både huset och stationen hade f.ö. 
skänkts av LKAB, vilket ytterligare understryker de 
ekonomiska in tressen som fanns i radions framväxt.

De ekonomiska föru tsättn ingarna visade sig 
snart vara säm re än Kirunas. U m eåstationen fick 
inget lusthus till hölje u tan  blev kvar i b randstatio
nen, som sedan brandväsendet m otoriserats, få tt 
utrym m e över på vinden. Sändaresal, kontrollrum, 
m askinrum , en liten talstudio och kapprum  fick rum  
på de 40 kvadratm eter stora utrym m e som ställdes 
till stationens förfogande. Till föreståndare anställ
des telegrafisten Oskar Rosander, som byggde s ta 
tionen med m ontörshjälp från Asea. M ontörerna 
hette  H ahn och Burgm an (som gav radiointresset i 
arv till den m er kände sonen Fredrik). Ansvar för 
stationen hade klubbens tekniske chef civilingenjör 
Olof Ö rngård och -  förstås -  eldsjälen G ustaf Wadell. 
Rosander var hallåm an och Axel Ernback var Rosan
ders m edhjälpare på de tider då Rosander var ledig. 
Oskar Rosander var stationens föreståndare till sin 
död 1953.

I m itten av 1930-talet började de privata klubbar
nas uppgift a tt avta, sedan televerket övertog statio
nerna och driften. A tt Ernback inte näm ner något 
om de konflikter och den b itterhet som omgav denna 
nyordning, beror förmodligen på a tt han då var an
ställd i Televerket, som av m ånga radioklubbar an 
klagades för a tt  ha berövat stationerna deras själv
ständighet och möjligheter a tt  etablera en lokal ra 
diooffentlighet.

Den tredje stationen installerades 1935 i e tt rum  
på bottenvåningen i Televerkets byggnad på Vasa
gatan. Sändaren var engelsk av S tandard Radios 
fabrikat och effekten var 1 kW, således betydligt 
starkare  än den gamla på endast 0,2 kW. A ntennan
läggningen utgjordes av en m ellan två m aster upp
spänd 3-trådig T-antenn. Av m asterna var den ena 
en fristående 35 m eter hög fackverksm ast placerad 
på folkskolans tomt, som efter flickskolans flyttning 
blev ut- och tillbyggd för televerket. Den andra m as
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Den tredje stationen installerades 1935 i telehuset vid Vasagatan 
i Umeå. Sändaranläggningen hade en effekt på  1 kW.
Foto i Västerbottens museum.

ten, en 15 m eter stagad m ast, var placerad på tele- 
fastighetens tak. Ansvarig ledare för stationsbygget 
var civilingenjör Sven-Ragnar Larsson vid Telever
kets Radiobyrå i Stockholm, som bland sina med
hjälpare också kunde räkna en representan t för 
Standard  Electric som levererade sändaren, en en
ligt Axel Ernvall ”alltid galoschförsedd ingenjör” 
som hade mycket bekymmer för a tt  sändaren inte 
levde upp till kontraktsvillkoren. En hel karavan av 
experter från  både Standard  Electric och televerket 
passerade Umeå för a tt  d iskutera problemen med 
den nya sändaren. Installationen i Umeå blev e tt 
bakslag för den engelska firman, som hade hoppats 
få leverera m ånga liknande sändare till Sverige. 
Istället blev Hudiksvall den andra och sista kunden. 
Historien är e tt exempel på h u r in tim t förknippad 
radions utveckling var med radioindustrins.

F rån  installationen av 1935 års sändare berä tta r 
Axel Ernback en lustig episod, som visar hu r nära  
det m oderna mediet hade till det mystiska. Det hela 
utspelade sig under slutprovet, d.v.s. då stationen 
under tolv tim m ar skulle pressas till sitt y ttersta , för 
a tt  m an skulle se vad den tålde. M itt i na tten  ringde 
det från  polisstationen, där det enligt vakthavande 
polis ”spökade”. En sedan flera å r  beslagtagen hem- 
bränningsapparat hade plötsligt börjat spela och

Som föreståndare för umeåstationen anställdes telegrafisten 
Oskar Rosander. Sändning från Umeå 1946. Foto i radions arkiv.

sjunga i natten . Strålningen från  antennen till den 
nya sändaren hade gjort a tt  hem bränningsappara- 
ten  gav ifrån sig fullt uppfattbara melodier.

1935 års sändare i telehuset vid V asagatan skulle 
vara funktionsduglig i 25 år, tills den föll för ålders- 
strecket 1960 och ersattes med en m odernare sän
dare, den ijärde i ordningen. Liksom alla rundradio
sändare vid denna tid, hade också U m eåsändaren 
varit helautom atiserad de sista tio åren, 1950-1960. 
Den nya, likaledes helautom atiserade, stationen 
placerades på e tt helt friliggande område, på den s.k. 
Önabben på andra sidan älven cirka 1 km rak t söder 
om den gamla stationen. Den nya sändaren m onte
rades i en för ändam ålet uppförd träbyggnad och fick 
till antenn en fristående triangu lär fackverksmast, 
41 m eter hög, försedd med en antennförlängning 
bestående av tre  kopparlinor förlagda på isolatorer 
längs m astens ena sida.

Sedan sändaren autom atiserats fanns inte längre 
behov av någon tekniker som skötte sändaren. D är
emot fanns behov av en tekniker som kunde sköta 
inspelningar och överspelningar. För den ringa verk
sam heten räckte det med frilansteknik.

Studioförhållandena var under radioklubbens 
första tio å r besvärliga. Någon egentlig studiolokal 
fanns inte, u tan  u tsändningarna am bulerade mellan
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olika lokaler, kyrkan, Minerva, läroverket, Stora 
Hotellet m.fl.

Under Gunvor Stenbergs ombudsperiod var s tu 
dion inrym d i det då täm ligen nybyggda biblioteket 
på Kungsgatan 80. Den tekniska utrustn ingen be
stod av e tt m indre, fast insta llerat ljudbord och en 
transportabel bandspelarutrusnting av fabrikatet 
Lyrec med beteckningen TR 2, bestående av en mix- 
erdel sam t två bandspelare mellan vilka m an kunde 
växla för a tt  kunna spela in kontinuerligt. Så var 
bordet dukat nä r H ans Jackalin  anlände som tek 
nisk chef till det nya distriktskontoret 1961.

Karin Nordberg
A rtikeln är baserad på m innesskrifter av Axel Ernback och 
G ustaf Wadell. Skrifterna finns i Folkrörelsearkivet i Umeå.

I  samba/id med andra världs
krigets utbrott köpte många 
människor radioapparater för 
att kunna följa krigshändel
sernas utveckling. T.h. en an
nons ur Västerbottens-Kuriren 
den 3 oktober!939.

På transocean kortvåg med
t e l e f u n k e n

T a c k  v a r e  T e le fu n k e n  s tå l rö r  å r  d e t ta  
u ta n  v id a r e  m ö jlig t m e d  d e n  e le g a n ta  

5 -rö rs  s u p e rn  9 6 5 ,  som  s p a r a r  s trö m  o c h  
e n d a s t  k o s ta r

F ö r v ä x e ls trö m  Kr. 2 2 7 : -  

F ör a lls trö m  Kr. 23 2 : -

T yp  965

T e l e f u n k e n s k i v a n  -  v ä r l d s b e r ö m d

Å t e r f ö r s ä l j a r e :
BFRNH. CARLSSONS RADIOAFFÄR, Um eå. Tel. 455, 856.

Bjurholm : A n d ersso n s P ap p ersh ad e l. 
B ygdeå: N ils Lööf, T el. 26. 
E stersm ark: P au l L indberg .
Fredrika: B. A. B e rg s trö m s  U r- & 

R a d io a ffä r .
Granö: A dolf N o lan d e r. T el. 16. 
Hörneft: E lis H a m m a rs trö m . Tel. 37. 
Ilissjö: H ugo R ehn. T el. H issjö  växel 
liolm sund: E n a r S jö s trö m , Lövön.

L y ck se le : U no F o rsg re n . Tel. 285. 
N yåker: E. V. B odin. T el. 33. 
Obbola: Frit? . G ran b erg . Tel. 53. 
Slksjöhöjden: J .  U . Jo h an sso n . Tel. 
Sorsele: A ug. R en m an . Tel. 17. 
R lsbäck: F o lk e  F o rslu n d , S ö rfo rs. 
Storum an: G. L in d k v is t.
Vännäs: K o n rad  L indgren .
Ytter.sjön: H o lg er E rik sso n .

Radio började först säljas av 
agenter, sedan hos specialaffärer 
som t.ex. cykel- och m usikhand
lare men även i andra branscher. 
På 1940-talet fanns åtta radio
affärer i Umeå,
Kristallmottagarna var enkla i 
konstruktionen. De kunde nästan  
inte gå sönder. Batterirören och 
de indirekt upphettade nätdrivna  
rörapparaterna krävde mer repa
rationer och förstås tekniska ku n 
skaper. Först värdets.k. rakkopp- 
lade apparater. Sen kom superhe- 
terodyn-principen i början av 
1930-talet. Då gick det lättare att 
ta in utlandsstationer. Försälj
ningen ökade markant, Ä nnu  fler 
radioapparater såldes under an 
dra världskriget.
Thylins Radio affär med verkstad 
i Skellefteå på 1940-talet. Foto: 
Centralateljén.
Skellefteå museums bildarkiv.
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Radiomanin
Vart jag mig i världen vänder 
finnes radiomanin.
Uti alla jordens länder 
har man radiogenin.
Varje liten niggerunge 
talar med förnuftig min 
i sin faders bambudunge 
om antenn och batterin.

Fadern vid sin trerörslampa 
sitter med belåtet grin 
i sitt skjul av ler och hampa 
och hör jazz från Aberdin.
Tjugo kongonegrer jazza 
under tjut och vilda skrin 
kring den glade negermassa 
efter ”schlager” melodin.

”Ja, vi har inga bananer” 
vråla de av bara hin 
under palmer och lianer, 
bland cypresser och jasmin. 
Niggerpappa vrider spolen 
så att han får in Berlin 
och får höra nytt från polen 
från Paris och Hjo och Wien...
Han kan höra Battistini 
sjunga i en stad så fin 
och diktatorn Mussolini 
prata mycket kökslatin 
och upphäva höga skrin 
i Pisa och Turin.

Indianen ”Röda Rumpan”
sitter vid sin apparat
med sin broder ”Slitna Strumpan”
under rökning, skratt och prat.
Våra dagars vilda väster
är helt annan nu än förr.
Fin musik från en orkester 
hör man bakom tältets dörr, 
börsnoteringar var dag å’ 
då och då en glad kuplett, 
stundom svinslakt i Chicago 
eller någon operett.
Kanske sista filmskandalen 
i, you know, i San Fransisco, 
resultatet i finalen

uti Chamonix på skridsko.
Med en enkel transformator, 
stator och ackumulator, 
variabel kondensator 
och antenn med isolator 
klara alla de som ä’ idérika 
genast skivan i Amerika.

Och kinesen Va-Fan-Nu-Då 
och hans bror Fy-Tu-San 
sitta i en dyrbar skrud å’ 
lyssna nästan hela da’n.
De ha kolkornsmikrofoner 
på de gula öronen 
och de motta elektroner 
med en enkel ramantenn.
Eterns snabba vibrationer 
och dess vågoscillationer 
fångas upp i audioner 
och omändras där till toner 
i millioner från stationer 
i de mest avlägsna zoner.
Och de båda mandariner 
äro nu uti sitt esse.
Till ett tal om vitaminer 
lyssna de med spänt intresse.

Sjömän höra i Shanghai 
apparatens mikrofon 
liksom flickor i Hawaj, 
i Nordpolen eskimån.
Bushmän, niggrer och malajer 
utan byxor och kavajer, 
folk och fä uti Skellefte’ 
och invånare i Täfte’ 
stampa takt till operetter 
sjunga med i Rolfs kupletter, 
höra dikter av poeter 
med och utan rim och meter, 
och, vad mer är, själen styrka 
med predikan från nå’n kyrka.

Ur U m eå gym n asiefören in gs arkiv, 
sk o ltid n in gen  G etingen  n r 5-6 1924. 
F in n s i F o lk rörelseark ivet, Um eå. 
G ym nasisten  m ed p seudonym en  
R am ido M arinesco d iktade.
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Västerbottens-distriktet
Efter en utredning 1957 beslöt m an a tt  bygga u t 
radions distriktsorganisation och 1961 satte 
verksam heten igång i Västerbotten. Personal
styrkan bestod av tre  personer, distriktschefen 
Åke Söderlind, distriktsingenjören Hans Jacka
lin och sekreteraren B irgitta Doverbrink. Det 
första regionalprogram met sändes 17 m ars 1962.

Med hjälp av e tt an tal frilansarbetare produ
cerades tre  regionala program per vecka. Läns- 
ronden och Länet runt blev fasta rubriker och 
fylldes så småningom på med fler aktualitetspro- 
gram. Umeå var även en flitig producent av skol- 
radioprogram och sporadiskt sändes också några 
program eller inslag per m ånad i riksradion. Två 
serier om hembygdens historia ersatte  e tt tom
rum  i läroböckerna, som inte hade en enda rad  om 
Övre Norrlands historia. I sam arbete med läns- 
bildningsförbundet gjordes tio program  om ”Väs
terbotten, nutid, fram tid” som låg till grund för 
rekordm ånga studiecirklar.

Liksom sina företrädare höjde också Åke Sö
derlind sin stridbara  stäm m a för den norrländska 
frågan. Det fanns 30 kulturproducenter i Stock
holm, några i Malmö och Göteborg och ingen enda 
i resten  av landet. Så mycket viktigare a tt  visa a tt 
provinsen hade kvalificerade medverkande som 
inte bara skulle kunna bredda och berika rikspro- 
gram m et u tan  också kunna stim ulera k u ltu ra r
betare i periferin.

Tio år efter s ta rten  var program verksam heten 
i Västerbotten imponerande. Förutom regelbund
na regionalprogram sände d istrik tet i genomsnitt 
e tt program per dag i riksprogram m et. Umeå 
bidrog med en rebellisk röst i ungdomsserien 
Tvärs en gång i veckan och rörde upp känslorna 
hos ledningen i Stockholm. U niversitetet försåg 
d istrik tet med program om vetenskap och forsk

ning. Fredrik Burgm an blev med sina kåserier en 
sorts urnorrländsk röst för svenska folket. Med 
Halsbränna Show  blev Bengt Anderssons medie- 
begåvning känd. Isa Edholm debuterade med sin 
sederm era prisbelönta stämma.

En kraftsam ling kring den regionala radio
idén var tre tton  direktsända entimm esprogram  
som under rubriken Trekampen förenade distrik
tets sam tliga 28 kom muner i en utslagstävling. 
Alla kom muner skulle lösa en praktisk  uppgift, 
göra e tt underhållningsprogram  och delta i e tt 
kunskapsprov. Radiom edarbetaren Gerhard 
Johansson, Gejo, höll i trådarna.

Kommunerna deltog med liv och lust, övade i 
veckor och m ånader inför fram trädandet. Publi
kationer trycktes, flygblad delades u t till alla 
kom m uninvånare och i prak tisk t taget varje liten 
by utsågs särskilda trekam psledare. B ara Vil
helm ina kommun lär ha haft ledare i 89 byar. På 
fyra tim m ar gällde det a tt  ordna t.ex. kafferep, 
samla munspel, pappkartonger eller hästskor. 
En gång gällde det a tt  få fram  så m ånga räcknag
lar och psalmodikon som möjligt.

I tävlingen sam arbetade radion med länsm u
seet som passade på a tt  inventera olika ålder
domliga företeelser. Insam lingar gjordes till väl
görande ändam ål. Segrare i Trekam pen blev Byg- 
deå.

År 1970 flyttade radion till det nybyggda 
radiohuset på Mariehem. Regionalradion upp
hörde 1977. Då startade Lokalradion, Radio Väs
terbotten i Tullkam m aren och lokalkontor in rä t
tades i Skellefteå, Lycksele och Storum an. Idag 
är lokal och nationell radio återförenad i det 
tillbyggda M ariehem shuset, där landets m est 
produktiva radiodistrikt har tag it den m odernas
te tekniken i bruk.
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RadioRöster
om radion i Västerbotten 1961-94

A tt överb licka och  besk riva  sin  egen  verksam hets h istoria  ter  s ig  både svårt och  riskfy llt. Man 
m inn s k ansk e det m an h e lst  v ill och  k än n er s ig  nöjd m ed, var den  reservation  v i fick  från en  
av de tre ttio  västerb ottn isk a  radiom edarbetare, vi in för d etta  num m er bad dela  m ed s ig  av  
sin a  m innen . H är är en  sam m an stä lln in g  av svaren  -  ib land lån ga  k åserier  och  andra m er  
n otisartade. H istoriken  är in te  kom plett, m en ger inb lickar i rad ioverksam heten  i länet.

Ett eget radiorike
Hans Jackalin:
Det första Åke och jag  fick göra var a tt  h itta  lämpliga 
lokaler för verksam heten. Med Gunvor Stenbergs 
benägna hjälp och med hennes goda kontakter i 
Umeå kunde vi få hyra 220 m2 kontorslokaler i 
Arnerska gården, även kallad Petterson-Bergerska 
gården, belägen på Kungsgatan 97, m itt emot dåva
rande biblioteket, där den gamla studion fanns kvar 
även något år efter det vi hade insta llerat oss i våra 
nya lokaler.

N är ombyggnaden var genomförd och vi kunde ta  
kontoret i besittning om fattade det en studio (ca 15 
m 2) med tillhörande kontrollrum  (20 m2), e tt tekni
kerrum , e tt större redaktionsrum , tre  kontorsrum  
för distriktschef och reportrar, pentry, badrum  sam t 
en liten skrubb för serviceändamål.

Invigningen skedde hösten 1962 av sta tsrådet 
och kom m unikationsm inistern Gösta Skoglund. 
N ärvarande var också radiochefen Olof Rydbeck och 
distriktscentralchefen H åkan Unsgaard.

Så småningom växte verksam heten med reguljä
ra  regionala nyhetssändningar vardagar 18.15- 
18.30 sam t rubricerade längre program på lördaga
rna. De lokala idrottskrönikorna sändes på sönda
garna och det var som tidigare Fredrik Burgm an 
som åstadkom  dem. Senare anställdes han och fick

I  Arnerska gården vid Kungsgatan i Umeå fanns regionalradion 
1961-1971. Fotoägare: H ans Jackalin.

andra program uppgifter och idrottskrönikan togs 
över av Stig Lundberg. Som reportrar anställdes 
Berndt Egerbladh, Sune Jonsson och senare Olle 
Söderlund.

Ute i regionen knöt vi till oss e tt an tal kontak t
m än som skulle rapportera när det hände något 
in tressan t i deras trak t. Vi hade kontaktm än i de 
flesta kom muner och det var allt ifrån lärare, rekto
rer, jordbrukare, poliser till revisorer och kommu
naltjänstem än.
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H ans Jackalin, distriktsingenjör vid den nystartade regionalra
dion 1961. Fotoägare Hans Jackalin.

T eknisk  u tru stn in g
Tekniker var H jalm ar W estin som till vardags var 
elkonsult med egen firma sam t Gustav Olsson som 
arbetade på Televerkets överdragsstation. De båda 
hade frilansat sedan flera å r tillbaka.

Den tekniska u trustn ingen installerades av per
sonal från företagets anläggningsavdelning i Stock
holm. M an flyttade upp e tt några å r  gam m alt ljud- 
kontrollbord benäm nt typ E, innehållande 9 in- 
gångsreglar, tre  s.k. tappningsblock, en huvudregel, 
en m ikförstärkare, snörväxel, VU-instrum ent, två 
stycken Isophonehögtalare med vardera 15 W Quad- 
slutsteg, tre  studiobandspelare typ Lyrec TR 16 
sam t två grammofonverk EMT 930.

Dessutom försågs vi med en inspelningsbil av 
m ärket Citroen typ ID 19 Fam iliale försedd med en 
liten ljudmixer av SR:s fabrikat benäm nd Hh 61+63, 
2 st Nagra III-bandspelare sam t högtalare med för
stärkare.

Det var en u tm ärk t bil med den berömda gashy
drauliska fjädringen som gjorde färderna på de då 
ofta tjälskadade västerbottensvägarna behagliga.

Den tekniska u trustn ingen i Skellefteå bestod av 
en Lyrec-utrustning av sam m a typ som den i biblio- 
teksstudion i Umeå, se sid. 23. Dessutom hade m an

i likhet med Umeå en bärbar bandspelare som hette 
M aihak, med vilken m an även kunde spela in syn
kronljud då m an filmade. Bandspelaren, som f a n n s i 
flera versioner, var den första bärbara godkänd för 
radiobruk. Den var tysktillverkad och bandtranspor
ten  skedde med e tt fjäderverk. M an m åste veva upp 
fjäder verket varannan  m inut och bandspolarna tog 
bara  10 m inuter.

Den tidigaste typen av M aihak, TR 1 var rörbe- 
styckad, m an behövde därför både glödström sbatteri 
och anodbatteri, sam t hade fjäder verk för band
transporten. De M aihakar som fanns i Umeå och i 
Skellefteå hette  TR 3 och hade transisto riserat för- 
stärkeri, vilket gjorde a tt  vikt och storlek kunde 
m inskas betydligt.

I Lycksele, Vilhelmina och i Storum an skaffade vi 
de närm aste åren m indre lokaler som kunde använ
das som studio, kontrollrum  och kontor för de kon
tak tm än  som där fick lite större bevakningsuppgif- 
ter. Där fanns också Lyrec TR-2-utrustning och ljud
förbindelser med bra kvalitet. Till Skellefteå, Lyck
sele och Vilhelmina skaffades tidigt m oderna Nagra- 
bandspelare.

De övriga kontaktm ännen som inte kunde nå det 
befintliga ljudförbindelsenätet med radiokvalitet 
tilldelades en Tandberg rullbandspelare, mikrofon, 
band och en s.k. rundradiotelefon till vilken de kun
de koppla in sin bandspelare, ringa upp kontrollrum 
m et i Umeå via Televerkets rundradiocentral (RRC) 
och sända över sin inspelning till oss. Telenätet var 
inte så bra som det ä r  idag.Det lä t inte alla gånger 
som m an skulle kunna önska. Det var helt enkelt s.k. 
telefonkvalitet.

M an kunde förstås skicka sina inspelade inslag 
med buss till Umeå om det inte var något aktuellt 
inslag. Det första halvåret gjorde vi f.ö. inte heller 
s.k. nyhetskvartar u tan  rubricerade program.

I Lycksele, Vilhelmina och Skellefteå hjälpte fri- 
lanstekniker kontaktm ännen med inspelningarna. I 
Lycksele fick Lennart H artin  hjälp av Bo Eckeskog 
som till vardags jobbade på sändaren i Knaften. 
Studion fanns i M edborgarhusets källarvåning, se
nare i f.d. vaktm ästarbostaden. Studiolokalerna på 
dessa p latser fick med tiden bättre  ledningsförbin-
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delser med Umeå. Även Storum an anslöts till s.k. 
radioledningar.

I Skellefteå var sedan tidigare under Erik Fors
grens tid  verksam heten livlig. M an gjorde lokala 
idrottskönikor, bevakade sporthändelser och bidrog 
så gott som dagligen med inslag till våra regionala 
nyhetskvartar då dessa från hösten 1962 blivit regel
bundna.

L ennart B urm an började som frilanstekniker i 
Skellefteå. H an blev senare fast anställd  i Umeå som 
A-ljudtekniker.

E fterhand kom pletterades u trustn ingarna  i 
Skellefteå, Lycksele och Vilhelmina med bl. a. en 
m ixerenhet kallad System 65. Det var e tt av Sveri
ges Radio konstruerat system bestående av standar
diserade moduler innehållande huvudenhet, m ixer
enhet och filterenhet. Systemet var gjort så a tt  man 
kunde koppla ihop upp till 3 m ixerenheter till hu 
vudenheten och på så sä tt kunde anslu ta upp till 15 
ljudingångar. Vi köpte även in  moderna studioband
spelare typ Studer A 62 som kunde ta  stora band
tallrikar. Dessa underlättade avsevärt redigerings- 
arbetet.

F lera kontaktm än försågs allt eftersom med bat- 
teridrivna bärbara  bandspelare av Uhers fabrikat.

Vid distriktskontoret i Umeå utökades med tiden 
personalstyrkan med ljudteknikerna Sture Karlsson 
och Åke Brunberger, telefonisten och sekreteraren 
Sonja Andersson (Mannberg) sam t C atharina Rehn. 
Leif Stenberg anställdes som radio- och TV-produ- 
cent och på program sidan i övrigt anlitades flera 
frilansare. Det var bl.a. G erhard Johansson, Kjell 
Ulfhielm, Staffan Ling, Göran Karlefors och Isa 
Edholm.

Norrlandsfrågan
Åke Söderlind:
Den oerhört koncentrerade program verksam heten 
som vi hade i m itten på 1960-talet, i sam band med 
den politiska debatten om Norrlands fram tid och 
Norrlands öde, gav väldigt mycket. Det blev en fruk
tansvärt hård  debatt om vad som skulle hända med

Norrland. Varje år flyttade 10.000 norrlänningar till 
industrier i södra Sverige. Politikerna var också 
inställda på a tt  m an skulle hjälpa m änniskorna bort 
ifrån det h ä r om rådet i norra Sverige som inte an
sågs beboeligt. Det var oerhört hetsiga debatter och 
en våldsam  kontrovers omkring detta  och mycket 
stridigheter. Politikerna var i luven på varann  om 
den s.k. lokaliseringspolitiken.

Kjell-Olov Feldt var med i en debatt och sa: -  Kan 
vi inte i lugn och ro hjälpa m änniskorna från den här 
hålan. F a tta r  ni inte a tt  vi m åste hjälpa dem h ä ri
från  istället för a tt  hålla på och p ra ta  om a tt  ha  h it 
industrier...

Det var alltså en inställning i m itten av 1960- 
ta le t bland politiker i Sverige alla kategorier, t.o.m. 
norrländska. Man trodde inte a tt  det var möjligt a tt 
få den h ä r landsändan på fotter. Det var väldigt 
spännande a tt  få vara med i den debatten och kanske 
lite grand, genom en väldigt intensiv program verk
sam het, påverka opinionen. D är kände jag  mig med 
i e tt m eningsfullt samm anhang.

Det ha r faktiskt vänt väldigt mycket. U niversite
te t i Umeå ha r ju  bety tt mycket för landsändans 
självhävdelse, jäm ställdhet med övriga landsändar. 
Alla program men kring den här utvecklingen på 
1960-talet kändes meningsfulla. Nu har ju  N orrland 
e tt med övriga Sverige likvärdigt näringsliv, likvär
digt kulturliv  och allting. Då var det inte så, då var 
det något slags kolonialt område, som m an verkligen 
menade kunde läggas ner...

G enuina röster
Vi körde alltså lokala sändningar med e tt n ä t av 
am atörer och det är k la rt a tt  det lä t ju  inte profes
sionellt i den m ening som vi ta la r  om idag. Det lä t 
mycket särpräglat från m ånga håll. Det var person
liga färgningar på alla de h ä r  rapportörerna som 
kom från alla bygder. Så det blev på nå t sä tt ganska 
roligt ändå. Jag  m åste säga a tt jag  sörjer lite den 
tiden då vi hade genuina m änniskor som berättade 
fritt u r  h jä rta t u tan  a tt  ha någon journalistisk  u t
bildning eller någonting... Sen kom de utbildade 
journalisterna och då blev allting så slätstruket, alla 
skulle vara likadana stöpta efter sam m a mall. Det
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här var en tid då tusen blommor fick blomma! Och 
var och en pep efter sin näbb...på e tt som jag  tycker 
ofta väldigt trevligt sätt. Jag  tror inte a tt  det var 
tråk ig t a tt  lyssna på dem heller!

Bred förankring i bygden
Sigvard Karlsson:
A tt vara kontaktm an var e tt in tre ss a n t, men också 
e tt vanskligt uppdrag. Vi hade alla e tt yrke vid sidan 
om och radiojobbet fick i stort sett skötas på fritid. 
Men det hände ibland saker som tvang oss a tt gå från 
våra jobb för a tt  snabbt läm na en rapport.

Förväntningarna på oss var också stora från lyss- 
narhåll. Både enskilda och föreningar hörde av sig 
och ville ”komma i radion” och urvalet av medver
kande var inte alltid så lätt.

Inslagen fick inte heller vara för långa, helst 1-2 
m inuter, och m ånga intervjuoffer hade svårt a tt 
form ulera sig kort. Det hände också a tt  någon greps 
av tunghäfta vid åsynen av mikrofonen. Minns en 
skogstjänstem an som hållit en ledig och glänsande 
föreläsning om sam verkan inom skogsbruket men 
som efteråt inte fick fram  e tt ord nä r jag  försökte 
intervjua honom.

M ånga av oss var också politiskt engagerade. Det 
var något på både gott och ont. Vi var engagerade och 
levde m itt i det som var på gång i våra kommuner. 
Men det fanns också en risk för a tt vi i vår bevakning 
av händelserna frestades a tt  ta  parti för det ena eller 
andra och vinkla rapporterna till någons fördel. Jag  
ä r dock övertygad om a tt  vi alla var m edvetna om det 
och strävade efter största möjliga objektivitet. Åt
minstone gjorde jag  det och jag  tro r a tt  farhågorna 
hos dem som skulle bygga upp lokalradion var något 
obefogade när de ville byta u t kontaktm ännen mot 
professionella och journalistisk t utbildade.

Regionalradion hade en bred förankring ute i 
bygderna och var något som angick m änniskorna där 
även om inslagen u r journalistisk synpunkt kunde 
vara am atörm ässiga och ren t av töntiga ibland. Lo
kalradion lyckades aldrig skapa samm a engage
mang trots försök med som m arredaktioner ute i en

del tä to rte r och kringåkande reportrar. A tt regional
radion mötte e tt sådant intresse tro r jag  berodde på 
a tt  den var så folklig och am atörm ässig a tt  den 
upplevdes som en motvikt till den blankpolerade och 
proffsiga riksradion. Regionalradion hörde hemm a i 
köken, riksradion i finrummen.

Som  frilans på redaktionen
De anställda redaktörerna hade ju  sina avtal a tt 
följa och rä tt  till sin ledighet. Så kom det sig a tt 
några av oss kontaktm än och en del mer eller m indre 
”fasta” frilansare blev ombedda a tt  under längre 
eller kortare perioder arbeta på nyhetsredaktionen 
och a tt  ta  hand om nyhetssändningarna under en del 
veckoslut. För min del blev det m ånga sådana inhopp 
under åren 1966-1972.

En normal arbetshelg på nyhetsredaktionen kun
de se u t så här. Kollade på lördag förmiddag teleprin- 
term eddelanden och klippte u t sådant som var av 
intresse för lyssnarna här i länet, ringde polisstatio
nerna för a tt höra om det h än t något av vikt, skrev u t 
notiser och förberedde -  oftast tillsam m ans med 
sekreteraren Monica Hedestig -  dagens middags- 
sändning på fem m inuter klockan 13.

Efterm iddagen gick åt till a tt  avlyssna och till
sam m ans med en tekniker redigera de bandade in 
slag som kommit in från kontaktm ännen. Ofta hade 
jag  redan under veckan ta la t med dem och bett några 
av dem leverera något som jag  skulle kunna sända 
ifall det blev nyhetstorka under helgen. Det hände 
också då och då a tt  bevakningsboken innehöll något 
som krävde a tt  m an själv m åste göra en telefoninter
vju eller be någon komma in för en inspelning. Hela 
tiden knattrade  teleprin tarna och ibland kunde flera 
telefoner ringa samtidigt. Det gällde a tt ha is i m a
gen och ordning på både papper och band.

Ibland m åste vi ha d irektkontakt med någon un 
der sändningens gång. Det gällde i regel någon 
idrottsreporter, men de var alltid mycket professio
nella så det var inte ofta något klickade. M inns en 
gång n ä r vi skulle få en direktrapport av -  jag  tror 
det var Mac Gänger — från någon ort nere i C entral
europa där flera västerbottningar kämpade i det vita 
spåret och han några sekunder innan det var dags
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för teknikern a tt  ”lägga u t” honom sa: ”Jaha, då var 
det V ästernorrland hä r då”. ”Nej, V ästerbotten”, sa 
jag  lä tt förtvivlad. H ans svordom gick inte u t i etern 
men väl hans snabba och säkert helt ”spånade” rap 
port om de västerbottniska prestationerna. Och han 
höll tiden perfekt.

Scoopet om  renhornsexport
Till nyhetsredaktörens uppgifter hörde också a tt 
hålla kontakt med andra regionalstationer i framför 
allt norra Sverige och ibland också med Nord-Norge 
för a tt  köpa eller sälja inslag som hade intresse för 
m änniskorna h ä r uppe i norr. Och a tt  få sälja e tt 
inslag till riksradion, t.ex. till Dagens Eko, innebar 
en extra ijäder i hatten.

U nder en kaffepaus då Fredrik Burgm an sin 
vana trogen underhöll oss med historier och högst 
personliga betraktelser över livets m ångfald råkade 
han  näm na a tt  han  hört a tt  sam erna i Norrbotten 
tjänade pengar på a tt  leverera renhorn till Korea där 
m ännen använde dem som afrodisiakum. Jag  ringde 
genast Luleå-redaktionen som bekräftade uppgiften 
och gav mig telefonnum ret till en renkötthandlare i 
Harads. H an berättade villigt om hur hornen skulle 
sågas på e tt visst sä tt -  b ita r med lite blod i m ärgen 
var särskilt eftertraktade! Och för a tt  undanröja 
m ina tvivel läste han  upp e tt brev på engelska som 
bekräftade a tt  det verkligen rörde sig om en rä tt  
om fattande export. Jag  gjorde e tt inslag som Dagens 
Eko tacksam t köpte. Dagen därpå hade kvällstid
ningarna hakat på och snart var nyheten ute i hela 
pressan. Jag  hade alltså råka t göra e tt ”scoop”. Synd 
bara  a tt  jag  själv tyckte a tt  det var e tt rä t t  billigt 
sådant...

Jag  tro r a tt  radiom edarbetarna i allm änhet och 
de flesta som var knu tna  till regionalradion på 1960- 
och 70-talen verkligen bemödade sig om a tt kontrol
lera fakta och tänka igenom sina form uleringar -  
ibland kanske till den milda grad a tt  inslagen skulle 
uppfattas som slä tstrukna och tråk iga idag. Men så 
hade folk också förtroende för radion. Det m an hört i 
radion, det var sant!

N är radion inpå 1970-talet blev allt m indre refe
rerande och kom menterande och började ifrågasätta

började folk förstå a tt mediet ifråga också kunde 
vara en m akt som m an borde stå  på god fot med.

Produktionen vid regionalkontoret i Umeå var 
länge m ansdominerad. Monica Hedestig kunde ju  
höras i nyhetssändningarna ibland men de flesta 
rösterna tillhörde män. 1969 kom Isa Edholm som 
den första kvinnliga m edarbetaren, följd 1970 av 
K erstin Berggren och Gudrun G ranåsen -  alla ak ti
va inom m assm edia än idag.

Lennart H artin sänder från studion i Medborgarhuset i Lycksele 
på 1960-talet. Fotoägare H ans Jackalin.

R egionalrad ions kontaktm än 1962-77
Bjurholm: Sigvard Karlsson
B urträsk: Gösta Björk
Dorotea: David Lundström, Siewert Öholm
Jörn: E rik Norrfors
Lycksele: L ennart H artin
Malå: Emil Conradsson
Nordmaling: H ilm er Dahlsfeldt
Norsjö: Lotten Finnberg och Alf Staflund
Robertsfors: Erik Johansson
Skellefteå: Stig Stierna
Storuman: Carl-Axel Nordenberg
Tärna: Sten Kårbro
Vilhelmina: Bo Johansson, Roald Sandberg, *

Vilme Eriksson och Curt Fries 
Vindeln: Lennart Nordlund och Björne Persson 
Vännäs : Arne Lindström 
Åsele: Tore Möller 
Mo i Rana i Norge: Åse W right
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Teknikerbesök hos Erik Norrfors i Jörn. Fr. v. Sven Bergström, 
Hans Jackalin och Hjalle Westin. Fotoägare Hjalle Westin.

Radio ska vara levandet livet
Stig  Stierna:
Det var på hösten 1959 det började. Jag  fick två 
veckors utbildning på N orrbottenskvarten för a tt 
lära  mig radio. Det blev den hösten några inslag ju st 
där, någon kvart hä r i länet fanns ännu inte. BD var 
först i landet. Det blev också några inslag i den lokala 
idrottskrönika, som sändes från Umeå. Minns jag  
rä tt  hade Fredrik  Burgm an redan tag it över den och 
våra fredagssam tal blev mycket korta. Fredrik var 
sån i telefon och han ringde upp:

-  Tjena, söndag?
-  OK. Söndag.
-  Tjena.
Innebörden var a tt  jag  skulle göra e tt inslag på 

söndagen för hans krönika.
F rån  de första åren med regionalradion m inns jag  

m itt suveräna sam arbete med teknikern Robert E 
Johansson. H an jobbade på Televerket och med hans 
hjälp kunde vi dra m er eller mindre fasta ledningar

Vit skjorta och fluga var kutym  för tekniker och journalister under 
1960-talet. Hjalle Westin gör en inspelning på kalhygget...

lite varstans. Vi hade sådana till Norrvalla, Travet, 
Isstadion och kommunfullmäktiges sessionssal. Så 
kunde vi d irektsända med fullgott ljud och han kun
de koppla in oss på de radioledningar som fanns och 
som var obelastade med andra störande samtal.

M itt roligaste scoop var nog lokaliseringen av 
Algots till Norsjö, Lycksele och Skellefteå. Det skulle 
ju  bli landets dittills största lokalisering med 
500+500+1000 anställda på de tre  orterna. Under 
den nyhetsjakten lyckades jag  ringa rak t in i Algots 
styrelsemöte hos en advokat på Lidingö. Det var en 
lördagmorgon och den ilskne advokaten avslöjade i 
sin upprördhet nästan  allt om det avtal med staten  
som ännu inte var klart.

Num era går jag  väl bara ”på sporten” och gör det 
m est varje helg. Vi försöker leta reda på tillfällen a tt 
direktsända. Det ä r  livet självt. Det fanns en period 
nä r vi nästan  bara sände bandat. Det var som a tt  stå 
i en konservfabrik, inget ont om det. Men radio ska 
vara levande livet.
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3 m inuter från Vilhelmina
Bo Johansson:
”K ontaktm annalivet” som regionalradions kontakt i 
Vilhelmina började på allvar efter invigningen den 1 
septem ber 1962. Radiochefen Olof Rydbeck hedrade 
med sin närvaro och sin solenna vältalighet. B anket
ten  på Stora Hotellet pågick till långt fram  på sm å
tim m arna. Innan jag  bröt upp och m era i skym undan 
i en vrå överlämnade chefsteknikern Hans Jackalin  
till mej en professionell N agra-bandspelare och en 
mikrofon a tt  ta  med hem. Jag  fick också en snabblek
tion i användningen.

I Vilhelmina fick vi redan den hösten en riktig  
radiostudio med kontrollrum  i f.d. vaktm ästarbosta- 
den i IOGT-huset vid Postgatan. Telekommissarien 
i Vilhelmina -  Karl David Höglund -  hjälpte till som 
inspelningstekniker den första tiden innan han  ef
terträddes av Åke Sörlin. ”Tryck-Nisse” Olsson kom 
så småningom också med som hjälp i kontrollrum 
met.

F rån  1963 finns det kvar en slags ”loggbok” över 
vad vi gjorde i radiostudion. Enligt anteckningarna 
bidrog vi för det m esta m inst en gång -  ibland både 
två och tre  gånger i veckan -  med 3-m inutersinslag 
från Vilhelmina till nyhetskvartarna ”Länsronden” 
eller ”Söndagsnytt”. Men vi började också försöka oss 
på e tt och annat rubricerat 15-, 20- eller 30-minu- 
tersprogram  för sändning på lördagarna.

De närm aste åren fortsatte verksam heten a tt 
öka. Vi fick bättre  teknik för redigering. Och vi blev 
flera kontaktm än som hjälptes åt. Roald Sandberg 
och Curt Fries och så småningom Vilme Eriksson. Vi 
hade alla våra heltidsarbeten a tt  sköta. Det blev 
m ånga hetsigt jäk tiga tim m ar m ellan 16 och 18 på 
efterm iddagarna, m ånga sena kvällar och n ä tte r 
med resor för intervjuer och inspelningar och med 
redigering i studion.

De inslag vi gjorde till nyhetskvartarna handlade 
om allt möjligt -  från  u tstä lln ingar av terapialster 
till kom m unalt ”storpolitiska” b råk  och äventyrlig
heter. Ibland ”brände” det väl till, m en somt kunde 
nog vara r ä t t  krystat. Då landets store kom och for 
försökte vi alltid hänga på. För egen del m inns jag

intervjuer t.ex. med Tage E rlander och Olof Palme. 
E rlander klagade b itte rt över a tt  han  bara  skulle få 
tre  m inuter på sej...

3-m inutersinslagen till nyhetskvartarna kunde 
ta  lång tid a tt  göra. Till stor del berodde det på de rä tt  
höga krav som ställdes på inslagen i radion på den 
tiden. Det s.k. ”naturlig t avslappade” och ”hur- 
känns-det-frågandet” som m an ofta hör idag accep
terades inte på den tiden. Det gällde a tt  förmedla 
korrekt information, gärna ”avslöjande”, m en helst 
med e tt språk och en stil som präglades av en djup 
respekt för lyssnaren.

M an kom också i kontakt med m ånga m ärkliga 
m änniskor och öden. Och visst finns det några som 
jag  pratade med och lärde känna och som jag  än idag 
gärna ta r  fram  en bandkopia och lyssnar på. Dit hör 
Levi Abrahamsson på M algonäset vid Malgomaj. 
H an är död sen drygt 20 år. H an var den m est 
konstfärdiga m untliga berä ttare  jag  träffa t och troli
gen kommer a tt  träffa. Dessutom blev han  en å te r
kommande väderspåm an i regionalradion. H an var 
det idealiska intervjuobjektet för radio också på det 
sä tte t a tt om e tt inslag t.ex skulle vara två och en 
halv m inut, så tittade han  på klockan och efter precis 
den tiden hade han  sagt det han  hade a tt  säja. En 
söndag var jag  hos honom och han  gjorde fem pro
gram  på vardera fjorton m inuter som jag  sen knap
past behövde redigera tidsm ässigt.

Då den nya västerbottensradion 1977 efterträdde 
regionalradion ”försvann” Vilhelmina m er eller m in
dre från den västerbottniska ”rad iokartan”. Radio
studion i IOGT-huset avvecklades och huset revs så 
småningom. Det fanns inte längre något påtagligt 
lokalt intresse av a tt hjälpa till med nya lokaler eller 
fortsatt verksam het...

Glesbygdsbor blir rikskända
Carl-Axel Nordenberg:
Vi fanns överallt i länet och gjorde vad jag  förstår nu 
i efterhand e tt bra pionjärarbete. Vi lärde väster- 
bottningarna a tt  lyssna på de regionala nyheterna - 
”V ästerbottenskvarten” - och faktum  ä r a tt  m ånga
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lyssnare än idag kallar Radio Västerbottens 17-ny- 
heter for ju s t västerbottenskvarten.

17 år som lokalredaktör i Storum an -  hu r s tå r 
m an u t med det? M ånga ha r frågat mig och svaret är 
inte givet eller entydigt. Under årens lopp har 
m ånga erbjudanden lockat mig. F rån  Umeå, Stock
holm, TV, Jäm tland  och skolans värld hem m a i 
Storum an. En gång var det nära. Jag  accepterade e tt 
av jobben som erbjöds mig. Sov inte på två n ä tte r och 
ringde sedan och meddelade a tt jag  avböjde. Varför? 
Ja , enkelt u ttryckt var det m änniskorna jag  m ött i 
in landet som jag  var rädd a tt  m ista. Rädd a tt  ingen 
annanstans få möta så äk ta  m änsklig kontakt och 
närhet. Inlandsbon är klok, uppriktig, vänfast, lev
nadsglad och ärlig. Jag  h itta r  inga adjektiv med 
negativ innebörd a tt  fästa vid en lapplänning.

R eportage från en slig t belägna gårdar
En gång under en reportageresa -  det blir m ånga 
bilmil i m itt bevakningsområde fyra fjällkommuner 
-  funderade jag  över vem som valt a tt  stanna eller a tt 
bosätta sig i ensligt belägna gårdar. Rök steg upp u r 
skorstenarna i hus och stugor som låg långt från 
grannar, ibland till synes m itt i urskogen. Jag  lyfte 
mobiltelefonen, ringde upp vår producent M argareta 
Simm vid centralredaktionen i Umeå och förde fram 
en idé om a tt  besöka m änniskorna i några av dessa 
gårdar och försöka göra reportage om dem. Själv 
tyckte jag  det var en rä t t  befängd idé i början. Jag  
ringde m est för a tt få en pratstund  -  m an är ju  
ganska ensam  som lokalredaktör. Men producent 
Simm blev eld och lågor och tog på stående fot fram 
tablån för a tt  som hon sade ”lägga in” det första 
reportaget. ”Sakta i backarna !” tyckte jag  och bad 
a tt  få göra åtm instone e tt par tre  försök innan vi 
presenterade en serie.

Det blev så småningom 24 reportage, alla olika 
varandra. Lyssnarna fick m öta olika människoöden, 
filosofen n'lillRobert på Vuoxbergsnäset, m ångsyss
laren n 'G unnar i Vindelberga, ungdom arna Lennart 
och B ritt och deras tre sm åbarn i Fatsjöluspen, kera
m ikern och levnadskonstnären Ingrid i Vardofjäll 
och sist men icke m inst 6-åriga Angelika. Intervjun 
med denna slagfärdiga och verbalt fulländade sex

åring som växt upp i väglöst land u tan  andra lek
kam rater än djuren omkring sig väckte e tt gensvar 
och en nyfikenhet u tan  like i landet bland radiolyss
narna. Program avdelningen vid Sveriges Radio i 
Stockholm översvämmades av beställningar på kas
settkopior och själv fick jag  över 200 brev och en hel 
m ängd telefonsam tal efter reportaget. Det fanns fak
tisk t personer som ifrågasatte om jag  varit rik tig t 
ärlig i m in beskrivning av Angelika. ”Hon m åste en 
tid  ha bott i Stockholm eller i varje fall i en stad” var 
det någon som på fullt allvar hävdade. Men som sagt 
- inlandsbon ä r märkvärdig!

R adion i naturen
Strövtåg  h a r under åren blivit e tt slags varum ärke 
för mig. Det började 1981. Jag  tyckte a tt  vi hade för 
lite i vår radio om djur och n a tu r och miljö. Dom som 
bor i länet Västerbotten ä r så intresserade av natur, 
och så kunskapstörstande eller ivriga a tt  få dela med 
sig av sina egna kunskaper och naturupplevelser, a tt  
vi borde ha en n a tu rru ta  i vår tablå, tyckte jag  vid e tt 
seminarium. ”Då ta r  du hand om det” - chefen talade.

Och den lydige tjänaren  i Storum an tog sig an 
uppgiften. Det blev under rubriken Strövtåg  en gång 
i veckan, varje torsdagsmorgon. Så småningom fick 
jag  som program ledare ta  hand om de tre  morgon
tim m arna varje torsdag under en rad  år. Jag  fick 
frihet a tt  lå ta  hela morgonen handla om djur, na tu r 
och miljö. Det var då vi upptäckte vilket värde en 
lyssnarkontakt har. Den radiolyssnande västerbott- 
ningen tog själv initiativ  till m edverkan i program 
men, antingen direkt via telefon eller med tips om 
reportage som borde göras.

Strövtåg  finns fortfarande kvar men görs nu av 
olika reportrar.

A xel Joh an sson  i D ajkanberg
En helt vanlig inlandsbo. Året var 1963, tro r jag. 
Polism ördarna hade rym t från fängelset. Det gick 
rykten om a tt de blivit sedda i Västerbottens inland. 
Jag  var ute på reportageresa till G rannäs och fick 
beskedet a tt  de kanske fanns i närheten och a tt 
någon i Dajkanberg hade sett dem. Jag  for dit förstås 
och träffade Axel. Det blev en historisk intervju. Axel

34



var fullkomligt obesvärad av mikrofonen och min 
närvaro. H an berättade på sin genuina dialekt om 
sitt möte med två unga m än u te i skogen, två rym 
lingar som han  bedömde det. De ville t.o.m. ha hans 
pengar. Axel hade i likhet med m ånga andra ensligt 
boende en underbar iakttagelseförm åga. I detalj be
skrev han  han  de båda ynglingarnas klädsel och gav 
e tt så enastående signalem ent a tt  polisen kunde ta  
dem u tan  vidare. Nu var dom inte polismördarna, 
u tan  två norrm än som stu lit en buss i Dikanäs och 
dikeskört den. Intervjun gjordes med en M aihak- 
bandspelare som m an vevade upp som en vevgram
mofon för a tt  den skulle fungera. Den gick då e tt visst 
antal m inuter, varför m an fick avbryta intervjun för 
a tt  veva. Något som inte bekom Axel det m insta lilla 
jota. Hans berättelse ha r använts i otaliga sam m an
hang i storum anskolorna för a tt åskådliggöra dels en 
ortens opåverkade dialekt och dels en glesbygdsbos 
underbara berättarförm åga.

M ed mikrofonen uppåt marka
Per Runesson:
En gång för 25 år sedan sa Sune Jonsson till nykom
lingen söderifrån: Dom säger a tt  folk h ä r uppe skulle 
vara tystlåtna, men det dom m äktar här, det m äktar 
dom inte därnere i södra Sverige. Sune höll då på 
med boken om Attsjö by utanför Växjö.

Nej, ta la  kunde m änniskorna i våra trakter! Säl
lan h a r de varit blyga eller chosiga, inget krusande 
eller koxande!

Vilken bild ha r jag  då gett södra-svenskarna av 
livet i Västerbotten? Kanske denna:

Av en tid  där livet m era var till låns än gratis och 
där inga sparvar flög stek ta  till m unnen. Ofta e tt liv 
i sällskap med en Rosenius eller en Pethrus.

Min senaste intervju gjordes med Nanny Berg
lund, född 1908 i Ammarnäs. Intervjun avslutades 
med Nannys ord i förtröstan på e tt möte med Honom 
efter e tt h å rt men rik t liv. Hon var 31 å r nä r byn fick 
väg till Sorsele, hon h a r aldrig varit ”å t Stockholm”, 
aldrig åkt tåg. Hennes berättelse ä r  fjällbygdshisto

ri a om en tid  n ä r jak t på ripa och räv var det som ”gav 
penninga”. Fadern lånade 2.000 kronor av handlan
den Josef Berglund och byggde huset å t familjen, e tt 
helt liv i skuld blev det. Men a tt  det gick berodde på 
inkomsten från  vägbygget. Fadern och sönerna gav 
anbud på en vägbit.

På femtio, som Nanny säger, blev det lite bättre, 
då kunde m an sälja skog. 1924 talade Nanny för 
första gången i telefon. Hon var piga hos den som 
skötte växeln och hade gjort upp med brodern om en 
viss tid  för samtal. H an var rekry t i Sorsele och 
ringde därifrån.

Vid samm a besök i Am m arnäs mötte jag  samen 
Johan, 92 å r och så gammal a tt  vi kunde ta la  om 
både det första och det andra  kriget. Under det första 
rådde brist, fast inte så svår för sam erna, säger han. 
U nder det andra  kom kravet från tyskarna på andra 
sidan gränsen a tt  sam er som gick med sina renar 
över till Norge skulle bära  lasso synligt och ha hund 
vid sin sida. Då skulle de igenkännas av de tyska 
soldaterna.

Flera flyktingar räddades till livet av Johan. En 
av dem, en belgare, kom senare tillbaka och kram ade 
om och tackade sin räddare. Gem ensam t för m ännis
korna i fjällbyarna är a tt  de fick väg så sent på 
tre ttita le t så a tt  därför förbindelserna med Norge 
var bättre. In te sällan h a r m an fått höra om handels
huset Meijer i Mo i Rana.

Det var om sommaren 1969 som allt detta  inspe
lande började och egentligen ha r ingenting ändrats. 
Det är samm a spänst i talet, samm a levande språk, 
aldrig slapp-ord som ”system, struk tu r, närtu rism ”. 
Nej, det ä r snarare e tt tidlöst och lite värdigt språk. 
Som Adolf Johansson, en av de sista  bönderna i 
Hem avan sa n ä r han berättade om sitt frieri, hur 
han  ”bar fram  ordet”! Ar det inte vackert?

Spridningen har geografiskt varit god: Byske, 
Norrbyskär, Borgafjäll och Am m arnäs, hela länet. 
Kunniga personer som Linnea Fjällstedt h a r givit 
tipsen och själv berä tta t. Ämnena ha r varit livsgång- 
en. Barndomen, ungdomen med flirt, idrott och in 
skolning i bonde- och arbetarlivet. Andra frågor gäll
de första telefonsam talet, bilåkningen, radiom innen 
m.m. Sett i stort h a r det typiska varit senkommen
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industrialisering, egenartat fromhetsliv, folklig ra 
dikalism med tydliga jäm likhetsideal där ingen var 
förmer i byn.

Och som sagt, m änniskor som kunnat berä tta  och 
varit villiga a tt  berätta.

Halsbränna och telefonväkteri
Kjell Ulfhielm:
Varje lördag direktsändes en timmes program med 
bl. a. inslag från länets kontaktm än. I detta  program 
som ibland kallades rä tt  och slä tt Ring så pratar vi 
gjorde också Bengt Andersson, ”John Skäjk”, debut 
med sin regelbundet återkom m ande rapport Nyheter 
från Halsbränna, en fiktiv ort i länet med satir, 
hum or och mycket fin musik, som Bengt valt med sin 
säkra smak och uppfattning. Program m et blev se
dan upphov till en live show The John Skäjk Show. 
Det var en liten by vid nam n H alsbränna, e tt sorts 
västerbottniskt Grönköping där händelser i V äster
botten och Umeå med omnejd parodierades. Pro
gram m et blev mycket omtyckt och ledde till e tt fem
tontal fram föranden i Riksradion sam t över hundra 
i regionalradion.

Vi tävlade med varandra i kunskap om dialektord 
och in tresset var stort bland västerbottningarna. Vi 
låg ofta ute med två öppna telefonledningar så a tt 
lyssnarna kunde p ra ta  med varandra i programmet. 
Det förvånade kollegorna i Stockholm a tt  vi vågade 
ha öppna ledningar u tan  sluss, men faktum  är a tt 
under den tid  jag  m edverkade i regionalradion var 
det ingen som saboterade.

En vårterm in fick vi en idé a tt  försöka finna 
någon som kunde stäm m a blod (stä bion). Vi fick 
m ånga napp men inte så nära  a tt  vi kunde h itta  
personen. De flesta var bortgångna och andra var 
bara hörsägner. Den ena lördagen gick efter den 
andra och vi hade hunnit in i maj då en lyssnare 
ringde hem till mig ju s t innan jag  skulle åka till 
radion för sändning. H an gav mig rådet: ”Ring till 
n 'Johan  Svanberg i Granö. H an kunn”.

Jovisst kunde Svanberg. Den seriöse och trovär
dige Svanberg berättade h u r han lä r t sig konsten av

Kjell Ulfhielm intervjuar en deltagare i NTF:s trafik- 
tävling i Lycksele 1970. Foto Erik Norrfors.

sin mor. Bland de episoder han  mindes var kanske 
den när han stäm de blod per telefon den m est häp
nadsväckande. En m an ringde och bad om hjälp för 
en stor olycka hade h än t och det blödde väldigt 
mycket. Mer fick i stort se tt inte Svanberg veta men 
det behövdes heller inte. -  Lugn du, sa Svanberg, när 
du h a r lagt på luren så ha r det slu ta t blöda. Och med 
det slutade sam talet. Efter en stund ringer samme 
m an upp igen och säger: — Du jag  glömde säja a tt  det 
var hästen  som hade gjort sig illa, men du... det 
fungerade ändå!

Fortbildningsledaren Åke Fjällhed vid länsskol- 
näm nden fick av Åke Söderlind erbjudande a tt  an
vända eterm ediet i lärarfortbildningen för a tt  öka 
effektiviteten och m inska på tjänsteresorna. Pro
gram m et, Skolrutan, blev så småningom modell för 
liknande program på riksplanet. I egenskap av fort- 
bildningskonsulent vid länsskolnäm nden m edver
kade jag  ofta i de regionala sändningarna och to talt 
sändes från  Umeå 250 skolrutor. De m est spännande 
ru to rna var de s.k. Storrutorna. Heldagsprogram för 
skolans länsstudiedagar med direktsända föredrag 
på förmiddagen och öppna telefonledningar för lä
rare  a tt  ringa in och ställa frågor till föreläsarna. 
Förmodligen m yntades i detta  sam m anhang för för
sta  gången uttrycket ”telefonväkteri”.
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Burgman -  en norrländsk urröst
Fredrik Burgm an, Jim  kallad, var en mycket 
känd radioman. Men var han känd för det han var 
bäst på? Knappast, bilden u tå t var den slängige 
bohemen, alltid m unter och vitsig. H an kunde 
citera officerare från K arlbergstiden efter kriget 
eller y ttranden  av adjunkten M åhlén från någon 
sittn ing på Stora Hotellet 35 år tidigare. N är 
bilhandlaren Sjögren förevisade årets modeller 
för tredje statsm akten  följdes visningen av m at 
och brända och destillerade drycker där lunch 
övergick i m iddag o.s.v. Den berättelsen gick ald
rig i radio men vi som hört den glömmer den 
aldrig, e tt stycke m ästerlig sm åstadskrönika. Då 
var Jim  en stå-upp-komiker av rang, inget påläst, 
allt b ara  kom. N är e tt program skulle spelas in 
kring Stora Hotellets historia var han den givne 
ciceronen, för en gångs skull inte själv reporter 
u tan  den som fick spela rollen av, säg Thor Mo- 
dén.

Fredrik  kom till radion i m itten av sextiotalet 
från  pressen. Folkligt känd blev han i landet när 
han  en gång i veckan talade i e tt P3-program om 
tillståndet u tefter vägen till Holmsund. Hans 
genre var kåseriet mellan skivor, N attm ackan 
hette  ett. Kärleksfullt kunde han berä tta  om talg
oxar utanför huset eller om de m än som yttrade 
beska sanningar om politiken på ljugarbänken i 
Holmsund. P rivat var han inte alltid kärleksfull, 
kanske hade han blivit för mycket ärrad  under 
uppväxten. B arnet i honom tittade  fram  ibland, 
så ra t om han hade få tt ris istället för ros för någon 
radioinsats.

Fredrik  Burgm an var en formuleringens m äs
tare  med e tt skarp t minne och sinne för det lusti
ga och parodiska. H an var dessutom mycket be
läst vare sig det gällde romaner, fackböcker eller 
bibeln. Ja , han var allm änbildad på e tt för vår tid

Första spadtaget för radions lokaler på Mariehem i Umeå togs 
i april 1970. Fr. v: Åke Söderlind, okänd, Hjalle Westin, J im  
Burgman, byggföretagets representant och Åke Sörlin. Foto 
Hans-Olov Lundkvist.

ovanligt sätt. Frågade m an honom i förbigående 
när SM i skidor hölls i Umeå och vad de fyra första 
på femmilen hette, ja  då kom svaret u tan  tövan.

H an var en personlighet både i och utanför 
studion, en av de få skulle jag  vilja säga.

Per Runesson
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Några av medarbetarna vid radions umeåredaktion 1975. Fr.v. 
Gudrun Granåsen, Isa Edholm , Fredrik Burgm an och PerRunes- 
son. Foto Västerbottens Folkblad.

Radiorösten får respons
Gudrun Granåsen:
I början på 1970-talet fanns det så få kvinnliga 
program ledare och överhuvudtaget få kvinnor som 
pratade i radion. Det var m est karlar. Ibland när 
m an åkte u t och skulle göra e tt jobb, så kunde m an få 
en ljudtekniker med sig. Jag  har varit med om a tt 
nä r vi ha r kommit nånstans, ljudtteknikern och jag, 
så ha r inte den vi skulle intervjua hälsa t på mig, för 
jag  var kvinna och så lågt stående, så a tt  jag  kunde 
väl inte ha någonting med radion a tt  göra! De fråga
de i stället teknikern: H ur vill du ha det? Så ställde 
teknikern fram  stolar och mik och alltihopa, den som 
skulle intervjuas slog sig ner, jag  satte  mig bredvid, 
och de sa: Ska du  ? Det kändes konstigt. Jag  var inte 
van a tt  bli behandlad så.

P3 var ju  den stora kanalen på den tiden. Och den 
hade en enorm genomslagskraft. De ringde från tele
verket och sa a tt  vi fick inte ha tävlingar för de var så 
populära a tt  alla ut- och ingående linjer till Umeå 
stad  blev blockerade, ambulans kunde inte komma 
fram, allting var blockerat... Så slog radio på den 
tiden.

Tillsam m ans med Fredrik Burgm an gjorde jag 
e tt program, Gomorron, som började klockan 6 på 
morgonen och pågick till 10. Det var fyra tim m ar om 
dan varje dag hela veckan och en gång höll vi på tio 
veckor i sträck...

Det var väldigt roligt. M an flög på en våg, för a tt 
vi hade ju  ingen konkurrens. Det fanns bara  en kanal 
där m an spelade m usik och det var väl m usiken som 
var så oerhört frestande för lyssnarna... Men vi fick 
del av det genom a tt  det var vi som sa tt och presen
terade den. Fredrik  var ju  geniförklarad redan på 
den tiden, så a tt  det var en stor ynnest a tt  få jobba 
med honom. H an var oerhört intelligent.

I P 3 blev lyssnarkontakten i intensivaste laget. 
Folk ringde alla tider på dygnet. De kunde ringa m itt 
i na tten  fram på sm åtim m arna. Det var obehagligt, 
dessutom var det m ånga med sociala svåra problem 
som sökte upp mig nattetid . Genom a tt de hade hört 
mig mycket så trodde de a tt  jag  var en god vän som de 
kunde p ra ta  u t med...Men jag  m åste ju  sova om 
nä tte rna  för a tt  jobba på dagarna, så jag  fick ha 
hemligt telefonnummer...

Det skulle ha funnits någonstans m an hade kun
n a t slussa samtalen.

Jag  h a r haft tu ren  a tt  få göra det som för mig har 
känts viktigt. N är jag  började var det Familjespe- 
geln, e tt sam hällsprogram  som var tongivande ju st 
då. Sen har jag  arbetat med vetenskap, barnpro
gram, underhållning och nu gör jag  Senioren, e tt 
program för äldre. Jag  m ärker a tt  det ofta är politi
ker och beslutsfattare som lyssnar och vill lära  sig 
mer. M an kan lyfta fram m änniskor och företeelser 
och visa på bra saker som andra kan ta  efter.

Radion är spännande och levande, a tt  få arbeta 
med andra m änniskor i e tt samspel om vad som 
händer i världen och även sä tta  in Västerbotten är en 
mycket stim ulerande och utvecklande uppgift.
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Tvärs! ...en del av Sveriges Rödio...

L eif Stenberg:
U nder några år i början av 1970-talet sändes Tors
dag med ungdomsredaktionen från  Umeå varje 
vecka. Program m et var 75 m inuter långt. Det fanns 
en policy som sade a tt  det skulle vara e tt underhål
lande och trevligt ungdomsprogram. Underhållande 
i den bem ärkelsen a tt  det handlade om husdjur som 
ungdom ar tyckte om a tt  kela med var det knappt en 
endaste gång. Det var så underhållning definierats 
av cheferna i Stockholm.

Tvärtom blev i det närm aste varje program enligt 
deras syn icke underhållande, särskilt den sista 
kvarten som kallades för Tvärs. E tt h å rt och fartigt 
redigerat program som tog upp aktuella händelser. 
E tt otal gånger berättades om den tidens vidriga krig 
som pågick i Vietnam. Eller skogsarbetare som strej
kade för m ånadslön och fria motorsågar. Vi gisslade 
direktörer, politiker, diplomater, ekonomer, m ilitä
rer och annan  överhet som bar sig dum t åt. Det var 
inte i ungdomligt oförstånd, det var på allvar.

Förgrymmade hyresgäster, fan tastiska m usiker, 
arbetslösa, stuvare, fångar, gruvarbetare, m issbru
kare, författare och brevbärare deltog i programmet. 
Pedagogiken var enkel, de fick p ra ta  av sig och tala  
till punkt, sedan var det överhetens tur. D irektörer
na för städbolagen blev förbannade n ä r städerskor
na fick komma till tals och be rä tta  om halverade 
löner. M ilitärledningen skulle avbryta kontakterna 
med Riksradion n ä r deras soldater ta la t fritt ur 
h jä rta t o.s.v. Följaktligen var program met inte upp
sk a tta t av etablissemanget. Inte en enda av dem 
hade kunnat använda program met som megafon för 
a tt  ta la  till ungdom arna, därem ot hade nyligen fri
givna fångar och avskedade kassörskor få tt ta la  till 
synes oavbrutet.

Det är knappt a tt  jag  kan påm inna mig e tt enda 
program som inte var anm ält för radionämnden. Det 
var inte ovanligt a tt  e tt enda program  drog på sig 10- 
20 anm älningar. Vi kunde radiolagen utantill, inte 
något fälldes av radionämnden. De högsta cheferna 
på radion i Stockholm skrev ofta brev på fredagarna, 
dagen efter sändningen, till vår distriktschef Åke

Söderlind för a tt  beklaga sig och kräva bot och b ä tt
ring. Skriftväxlingen var oändlig. Teleprintarna 
hackade och hackade och det blev ändå inte e tt enda 
program från Umeås ungdom sredaktion om hur 
m an m atar ham strar på bästa  sätt.

Cheferna blev än oroligare. Vad skulle de göra? 
Eftersom program m et sändes i P 3 ansågs det opas
sande a tt vi ibland lä t m änniskor ta la  för långt och 
sam m anhängande m ellan skivorna. Därför utgick 
e tt påbud om a tt  i ungdom sredaktionens program 
skulle ingen få p ra ta  m er än två m inuter i sträck, 
vilket ofta ignorerades.

Cheferna bestäm de då a tt  våra d irektsända pro
gram  inte längre skulle få vara direktsända. De 
skulle spelas in i förväg och avlyssnas innan sänd
ning. Problemet var a tt  ofta hann  vi inte bli färdiga 
särskilt lång tid  före sändning och varje program, 
som skulle avlyssnas via telefon, var 75 min långt.

Till slut blev m åtte t ändå rågat. I e tt ny tt brev till 
vår distriktschef meddelades a tt  om ungdom sredak
tionen inte å det snaraste  bättrade sig skulle ”dras
tiska åtgärder vidtagas”. S trax därpå kom medde
landet a tt redaktionen i Umeå skulle läggas ner. I 
den vevan stod det k lart a tt  kriget i V ietnam  skulle 
bli ännu vidrigare. USA planerade a tt  bomba Hanoi 
ju len  1972. Vi intervjuade B irgitta Dahl som berä t
tade om socialdem okraternas insam ling till Viet
nam, hon fick säga postgironumret. Därmed hade vi 
begått det första formella m isstaget. Vi hade inte 
inhäm tat tillstånd  från höga vederbörande i Stock
holm a tt  få meddela postgironumm er i radio. Tors
dag med ungdom sredaktionen fälldes av radionäm n
den. Några m ånader senare var vi nedlagda och 
redaktionen avskedad.

Idag kan jag  längta efter a tt  någon av de nuva
rande mediecheferna i Umeå s ta r ta r  en ny ungdoms
redaktion där policyn inte enbart hand lar om oför
arglig underhållning. Ungdomar som sä tte r sig in i 
och b e rä tta r om Jugoslavien, som k ritisk t granskar 
orsakerna till arbetslösheten, som försvarar demo
kratin , som berä tta r om visioner där alla människor 
har viktiga uppgifter. Det skulle vara välgörande och 
nödvändigt, inte bara  för ungdom ar u tan  även för oss 
i de äldre generationerna.
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Alla dessa band...pärmar...röster!

Isa Edholm:
Jag  vänder mig om i m itt rum  på M ariehemsvägen 4 
och ser den långa raden av pärm ar med nam n på 
program som kommit och gått.

Lyhört, som var Umeås eget sam hällsprogram  i 
P l. Lyhört var röster från  Västerbotten, det omgi
vande Sverige och världen. Dem onstrerande arbeta
re i Hörnefors, en serie från Kramfors nä r SCA la ner 
sin fabrik. Lyhört var också de glada och arga röster
na från Algots sömmerskorna för rä tten  till e tt arbete 
i Västerbotten och för en alternativ  produktion. Det 
kom de a tt  förverkliga i kooperativet Norrkläder. 
M est minns jag  röster och stäm ningar från den stora 
stöddem onstrationen i Skellefteå en mörk vinter
kväll, de tä ta  leden, facklorna, P O Enqvist och Sara 
Lidman bland talarna.

Lyhört for u t i världen 1980 och tittade på a lte r
nativ. E tt ord som kan gälla för mycket. På den resan 
träffade vi fårbönderna i Larzac i franska C entral
massivet... och snavade över en väl utbyggd mot
ståndsrörelse mot centralm akten, d.v.s. franska s ta 
ten, dom i Paris, som ville bygga m ilitära övningsfält 
där fåren beta t i århundraden. Fårbönderna reste 
till Paris med sina får och dem onstrerade under 
Triumfbågen. De använde sitt eget u råldriga språk, 
occitanska, och gav u t en egen tidning. De hade byggt 
egna vägar och egna hus, eftersom staten  vägrat 
underhåll och byggnadstillstånd. Ungdoms-, freds- 
och politiska organisationer från hela Europa hade 
hjälpt till a tt  m ura e tt fårhus som en stor katedral 
ute i ödemarken. Det hade vi inte haft en aning om... 
Roquefortost hade vi ätit, m en fårbönderna hade vi 
aldrig hört talas om förut. Och antagligen inte 
m ånga andra svenskar heller. Vi bandade och ban
dade.

Glädjen i arbetet. A tt få berätta , a tt h itta  eller 
snubbla på det som ligger vid sidan om medias stora 
allfartvägar. A tt knyta ihop Västerbotten med andra 
delar av världen... kamp för jobb i Skellefteå och 
kamp för jobb i Larzac.

Barnen från Frostmofjällen... Det är en av de 
första pärm arna. B arnredaktionen i Stockholm gav

mej i uppgift a tt  producera den som barnradioteater 
i början av 1970-talet. Gösta Dahlgren var tålmodig 
och uppfinningsrik tekniker under alla avsnitt. 200 
barn  testades för de olika rollerna. En av dem, som 
fick en roll, var Jonas, en gosse som klippte av 
sym askinssladden under slöjdtim m arna i skolan och 
aldrig lyssnade på vad regissören, M arjatta  Balgård, 
sa. Men spelade m itt i prick!

Själv kände jag  mej som om jag  fick hemliga 
m eddelanden från barnens värld i m ånga av de 
program  om och med barn, Fem över s ju , Barntillåtet 
och andra, som jag  kom a tt  producera under 70-talet. 
A tt ta la  med förskolebarn om mammor ger m ånga 
och överraskande inblickar. M amma väger 14 kg och 
ä r 94 år, bedömer treåringen. A tt ta la  med mellan- 
stadie- och högstadiebarn kan ge m ånga och plåg
sam m a insikter, om a tt  barn  inte h a r m ånga val, 
t.ex. när det gäller föräldrar. U ndertexterna i sam ta
len med barnen var ibland sådana, a tt  jag  tvekade 
a tt  sända dem. Men jag  sände.

Svarta tavlan, skolan idag, skolpärm arna har 
m ånga namn. I flera år producerade jag  program om 
skolan. G ärna om lärare  som prövade nya vägar. 
M isstron mot nya arbetsmetoder, från föräldrar, kol
legor, facket och arbetsledning stötte jag  ofta på. 
Men det var i de k lasserna jag  såg barn  arbeta som 
m est och med störst iver. I flera år följde jag  Alid- 
hemsskolan i Umeå, en skola där m an prövade nya 
metoder och barnen engagerades i alla skolans om
råden.

I ungdom sredaktionen m edverkade jag  långt in i 
40-årsåldern, dock ej hörbart. Sveriges ungradio var 
en typ av bandverkstad för ungdomar, som fick göra 
sina egna program. En skolflicka som extraknäckte 
på en ham burgerbar i Umeå gjorde e tt avslöjande 
reportage om anställningsm etoder och löner... Äga
ren råkade lyssna, gick i taket och radionämnds- 
anm älde programmet, vilket fälldes. Det hjälpte inte 
a tt  hänvisa till a tt detta  var bandverkstad, ungdo
m ars egen syn och eget program. Men flickan blev 
ombudsman i en fackförening så småningom.

1985 tror jag  det var, lyssnade jag  på Ronny 
Ambjörnsson, professor i idéhistoria vid universite
te t i Umeå, som föreläste om Socialismens rötter.
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Radio Ellen under det första 
sändningsåret i ju n i 1982. 
Studion inreddes med texti
lier, duk och blomma på bor
det för att skapa en hemtrev
lig atmosfär. K vinnokultu
ren upplevde högkonjunktur. 
På väggen hänger en bonad 
som också blev Radio Ellens 
första vykort. Bonaden bro
derades av en av medarbe
tarna med korsstygn på  
Aida-väv och mormors hy 11- 
remsor. Fr. v. Eva Sunding, 
Karin Nordberg och Isa E d 
holm, Foto: Jan  Olofsson, 
Västerbottens Kuriren.

Tisdagkväll efter tisdagkväll fylldes salen av samm a 
intresserade skara. Jag  föreslog för P 1-ledningen i 
Stockholm en serie föreläsningar a tt sändas under 
sommaren. Det accepterades och Som maruniversi
te te t såg dagens ljus. Det kom a tt  leva under å tta  år, 
bli mycket uppskatta t av lyssnare, innan också det 
kvävdes i en av Stockholmsredaktionens starka  a r
m ar, som ansåg a tt  vetenskap var deras revir och 
ingen annans.

R adio E llen
Det är långt nu från  1970- och 80-talen då vi kunde 
botanisera i m ånga rabatter. 1994 är m an knuten  till 
ett program  eller ett projekt.

Själv ha r jag  då haft tu ren  a tt  öronm ärkas Ellen. 
I Umeå sa tt jag  1981 och föreslog e tt kvinnoprogram. 
I Luleå sa tt Barbro Hellberg och gjorde sam m alun
da. Slå er ihop, sa ledningen i Stockholm. Det gjorde 
vi. I Umeå fick jag  stöd av chefen, Sven Bohlin, och en 
projektanställd. Det blev Karin Nordberg som läm 
nade lokalradion och flyttade in på Ellen. I Luleå var 
det kärvare och Göteborg kom in och tog över en av 
Luleås sändningar. Idag sänder Göteborg 10 gånger 
om året och Umeå resten. Vi var e tt annorlunda

program då vi kom, mycket var spontant men träffa
de rätt.

Ämnena från första sändningen 19 september 
1981 ha r s tå tt sig. Som Kvinnor över 40. A tt de hade 
e tt existensberättigande var ganska ny tt då. En 
intervju gjorde jag  med en kvinnlig V ietnam veteran, 
”jag  kan ännu känna doften av napalm ”. Jag  mötte 
henne under en resa i USA somm aren 1981. Där 
träffade jag  också H er Say, en kvinnlig nyhetsbyrå, 
som gav oss idén till vår Nyhetsbulle. Den kan inne
hålla  tio år gamla nyheter bara  ingen hört talas om 
dem förut. Den första sändningen innehöll också 
något som var typiskt för Ellens 80-tal, fredskvinnor 
och fredsdemonstrationer.

Vi ville göra program om arbetande kvinnor, om 
kvinnor i tredje världen, om kvinnoliv, hälsa och 
kärlek. Och det gjorde vi.

Radio Ellen  idag ä r inte samm a program  som 
1981. Men grundpelarna s tå r kvar. V årt perspektiv 
ha r alltid varit lokalt och globalt m en vi ha r blivit 
vassare. Vi ha r få tt K atarina M azetti och Elaka 
Ellen som en avslutande p isksnärt fylld av e tt gott 
skratt, om det nu går a tt  tänka  sig på sam m a gång. 
Vi ha r få tt e tt gäng unga och yngre m edarbeterskor,
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duktiga, medvetna, pålästa. Vi h a r få tt Ellen på  
KvEllen. Då sänds de långa sam talen med t. ex. 
svenska och u tländska författarinnor, iranska kvin
nan i exil, sju åländska sjökaptensänkor.

1985 var vi så gott som ensam m a från Sveriges 
Radio i Nairobi. Kvinnokonferenser var ännu inte 
inne. Vi fick sända varje dag under en vecka, de 
roligaste och jobbigaste sändningar jag  varit med 
om. Nu tro r jag  m ånga redaktioner h a r Peking och 
FN:s nya stora kvinnokonferens i septem ber 1995 
inplanerad.

N ästan  hela 1980-talet var vi relativ t ensam m a 
om kvinnom aterialet. Vi kunde planera våra pro
gram  m ånader i förväg. Idag kan t.o.m. en ordinarie 
Eko-sändning toppas av ”kvinnonyheter”. Alla re 
daktioner är m åna om a tt  bevaka vad som händer på 
kvinnofronten. Och där händer det mycket. På Radio 
Ellen ställs andra  krav än när vi plöjde obruten 
m ark. Telefonerna går varm a, tidningar, pressm ed
delanden, telegram  rasa r in. Hyllorna fylls av band 
a tt  redigera.

Under resans gång h a r  vi också få tt en lyssnar- 
skara, som flitigt hör av sig med uppslag och syn
punkter. De flesta tycks finnas i e tt E llenbälte tvärs 
över landet söder om Stockholm ungefär och i Skåne- 
regionen. Inte så m ånga i Västerbotten...

Och det kanske förklarar varför, n ä r vi ibland får 
göra små utflykter utanför Ellens hank  och stör, och 
medverka i P4. Jag  kan m öta bekanta på stan  som 
säger: -  Jobbar du på radion igen? Jag  hörde dig på 
lunchen...

Lokalradion  -  en n y  radio
Tommy Engman:
N är lokalradion började bli verklighet var det k lart 
a tt  Sveriges Radio skulle göra sig av med de flesta 
reportrar. Det handlade inte om något övertagande 
av reportrar. Regelrätta ansökningar om jobb på 
Radio Västerbotten var det fråga om, med anställ
ningsintervjuer och allt, oavsett hu r länge vi arbetat 
med regionala nyheter tidigare. Det hade förmodli
gen ingen praktisk  betydelse för anställningen, men

gav oss sökande en k lar bild av a tt det nu skulle 
krävas annat än regionalradion krävt. Det handlade 
om en ny radio, e tt ny tt format, en ny ideologi. 
Demokrati. Även på arbetsplatsen.

Radio Västerbotten skulle bli en station med per
sonlig ton, vänlig ton, pratig ton. De som varit report
ra r  tidigare skulle nu bli radiopratare, program vär
dar. Var alla överens om det? Det ä r  möjligt, men alla 
hade inte den läggningen. Det skapade viss split. 
Medie- och radioideologierna bröts mot varandra. 
”Falangen” för längre och begripligare (?) nyheter 
var i m ajoritet, vilket gjorde a tt  några m edarbetare 
sökte sig bort från stationen ganska snabbt.

Lokalradion blev betydligt in tressan tare  nä r be
slu tet om de egna kanalerna fattades i m itten på 80- 
talet. Då hade m edarbetarna betydligt större mog
nad och de var fler vilket betydde en betydligt större 
kunskaps- och erfarenhetsbank a tt  ösa ur. Mening
arna  var m inst sagt lika delade som tidigare i e tt otal 
frågor, men gemensam var fortfarande en fast över
tygelse om a tt  det regionala och det lokala var värt 
a tt  jobba h å rt för, även om åsik terna gick isä r om vad 
det innebar. Sam tidigt hade en annan  företagsideo- 
logi tag it form. Det gjorde det möjligt a tt  bli effekti
vare, och tydligare.

Jag  är övertygad om a tt  kanalreform en var nyc
keln till a tt  ge västerbottningar röst i mediet. Vad 
m an än säger om nyhetsverksam heten, så ta r  den 
fasta på speciella aspekter av sam hället. Ring-in- 
program, längre reportage, d irektsändningar där 
sam tal med närvarande ortsbor ingår, gör a tt  man 
hör vanliga m änniskor även i vanliga situationer. 
Även till synes triviala program som ”Veckans ros” 
ger röst, och ger utrym me för sån t som m änniskor 
tycker är viktigt i vardagen.

Det offentliga sam talet får inte vara något som de 
m er fram trädande personligheterna skall ha  mono
pol på. Dialogen som förr skedde på kyrkbackar och 
i handelsboden sker till en del i radio num era. Så var 
det inte innan de lokala kanalerna infördes — utan  
dem hade det varit tystare. De lokala offentliga 
sam talen existerade inte med samm a lä tth e t och 
med samm a m änniskor. Tidningar ger utrym mm e 
för m änniskor som skriver, som abstraherar sitt
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tänkande och som stru k tu re rar det på e tt ”skolmäs
sigt” sätt. Texterna redigeras = rä tta s  för a tt  passa. 
Radion ä r i det avseendet m er demokratisk. Den 
lokala kanalen med sin relativa brist på resurser för 
a tt  anlita  professionella ku ltu rarbetare  har ju s t ge
nom det varit tvungen och sam tidigt haft möjlighet 
a tt  ge större utrym m e å t de röstsvaga. Och det är en 
grundläggande m änsklig rä ttighet a tt  kunna göra 
sin röst hörd i de sam m anhang där m an själv anser 
a tt  den bör höras, såväl äm nesm ässigt som tids- och 
lokalmässigt. Den lokala radiokanalen kom pletterar 
den övriga folktribunen, som inte särskilt ofta är 
tillgänglig för folk.

Bandverkstaden
A nnika Melin:
Jag  tycker nog a tt  Bandverkstaden  eller Allemans- 
radion som den också kallades, var den m est demo
kratiska  radioinrättn ing som funnits. Den finns inte 
kvar längre varken i Västerbotten eller i riksradion. 
Men den var e tt typiskt u ttryck för sin tid.

Det avtal som upprättades m ellan riksdagen och 
lokalradiobolaget var för en dåtida radiom edarbeta
re synnerligen inspirerande och utm anande. Där 
talades om radions ansvar a tt  ge röst å t de svaga 
grupperna i samhället.

U nder tre  m ånader kring årsskiftet 1976/77 fick 
vi 15 nyanställda m edarbetare vid Radio Västerbot
ten sitta  och diskutera oss fram  till vår egen policy. 
Det var fan tastiska dagar, fyllda av diskussioner, 
eftertanke och en enorm entusiasm . Jag  h a r glömt 
all oenighet, kommer endast ihåg den starka  positi
va kraft som körde igång vår radio i februari 1977.

Något år senare började vi med Bandverkstaden. 
Verksam heten gick u t på a tt  vem som helst, som ville 
ha något sagt, skulle få hjälp av oss journalister och 
tekniker. Folk fick komma till oss och diskutera 
igenom sina ideér, de fick låna bandspelare, fick 
instruktioner och gick så iväg för a tt  göra intervjuer. 
De kom tillbaka med m aterialet, med ljudband, m u
sik och egna röster. Vi hjälpte dem a tt  färdigställa 
programmen. Vår ambition var a tt  programmen

från Bandverkstaden skulle vara av lika bra teknisk 
kvalitet som våra egna.

Vi var huvudsakligen fyra reportrar som period
vis arbetade med Bandverkstaden: K arin Nordberg, 
H enrik Bramsjö, B irgitta Rhodin och jag  själv.

B andverkstaden möttes av e tt stort intresse. Till 
oss kom m änniskor som var engagerade, förbanna
de, ivriga och besjälade. Mellan åren 1978 och 1983 
producerades flera hundra program. Program men 
gjordes av skolklasser, privatpersoner, privat och 
offentligt anställda, byföreningar m.fl. H är är några 
exempel på bandverkstadens produktioner:

Klass 6 från Vegaskolan i Vännäs tog med sig 
bandspelare till lägerskolan i Vexala, Österbotten. 
De skildrade besök på en mink- och rävfarm , i en 
finsk skola och på e tt båtbyggeri.

En grupp slakterianställda var oroliga för plane
rade rationaliseringar inom branschen, det talades 
om a tt  1500 jobb skulle bort. Rubriken var ”Inte e tt 
livsmedelsjobb ska söderut!” och bönder, konsum en
te r och en fabrikschef intervjuades.

Perforatriser gjorde e tt program  om sitt yrke, som 
var på utdöende och fem poliser ville berä tta  a tt  de 
gör annat än bara  ”är poliser”, t.ex. a tt  de arbetar 
förebyggande med dansundervisning.

R estauranganställda gav lyssnarna en inblick i 
sin arbetsmiljö, det handlade mycket om buller och 
stress och de intervjuade därför yrkesinspektionen.

U nder rubriken ”Vi ger inte vika, vi vill bo i Sika” 
skildrades sikeåbornas kamp för a tt  få bygga i sam 
hället.

Tre program  av och med utvecklingsstörda i 
Lycksele berättade vad de gör på dagarna. ”Man kan 
känna vad någon hör” var rubriken.

Fem skolflickor ville veta h u r en kommundelning 
går till. De intervjuade bjurholmsbor och politiker 
sam t besökte e tt politiskt möte, som de reflekterade 
över.

Therese, 67 år, berättade om sin fattiga uppväxt, 
om skingrade syskon, om en mor som dog i lungsot 
och uppväxten hos fosterföräldrar.

Kent från Umeå berättade om tiden efter sin 
skilsmässa. Rubriken var ”a tt  skiljas från  något eller 
till något, eller...”.
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£rc del av lokalradions medarbetare i februari 1977. Fr.v. Staffan Wiklund, Ismo Hänninen, Karin Nordberg, Tommy Engman, Majalena 
Eriksson, Sverker Olofsson, Kenneth Hedberg, Gösta Dahlgren, Karin Fahlgren, Anders Öhlund, Lars Bodén, Sven Bohlin och i stolen 
Kerstin Berggren. Foto Västerbottens Folkblad.

Barn sjöng och diktade, om krig, sorg och rädsla, 
m en också om hundar och katter, om a tt  ha tråkigt, 
hu r det ä r a tt  bli arg, vara skoltrött eller skolka.

M ånga var program men om gam la tider på gott 
och ont i Västerbotten, program om narkotika, om 
solidaritetsföreningar, om idrott, konsum enträttig
heter, fredsarbete och aktuella politiska frågor.

Det var e tt privilegium och en stor glädje a tt  få 
arbeta med Bandverkstaden. Möjligheten som er
bjöds den som ville göra sin stäm m a hörd, var e tt 
av de m est dem okratiska uttrycken för en public 
service-radio, en radio i allm änhetens tjänst.

Flödesradio med påsprassel
Gösta Dahlgren:
Tänka sig, e tt ny tt företag med egen sändningsrätt! 
Radio Västerbotten. F rån  det stora SR/TV hoppade 
tekniker som inte ville vara bandhundar å t redak
tionerna och journalisterna som ville något m er än 
nyhetssnuttar.

Lokalradion här, Radio Västerbotten, hade 
m ånga förväntningar på sig. Landstings- och kom
m unalpolitiker trodde a tt  det skulle bli deras kanal 
till folket. Teaterfolk, m usiker och kyrkan trodde a tt

44



Med husvagn åkte lokalradion runt på sommarturnéer i länet och 
spelade in musiker, berättare, politiker, föreningar m.fl. Två drag
spelare i Örträsk uppträder i Radio Västerbotten i slutet på 1970- 
talet. Foto i radions arkiv.

det skulle bli deras kanal. Lyssnarna längtade efter 
ju s t sin favoritmusik, dragspel, andliga sånger, 
gammtjoa och allt annat som radion tidigare inte 
haft så mycket av. Det var väl bara  vi på Radio 
Västerbotten som trodde på integritet, självständig
het, och en radio där lyssnarna nådde fram  till m akt
havarna, inte tvärtom.

Vi for kors och tvärs med husvagn och somm ar
turnéer. Vi sände från Saxnäs en hel vecka. Men 
också från  Kristineberg och Jörn, Lycksele, Tärna, 
Nordmaling, Röbäck, vi var överallt och spelade in 
m usiker, berättare, politiker, föreningar. Inget var 
för litet, inget var oviktigt.

Med helt ny teknik, med helt nya m edarbetare 
blev Lokalradion e tt hot mot den gamla radion. I 
lokalradion släppte vi in lyssnarna. Påsar som prass
lade. Öppen Radio, Ring och sjung ut! I lokalradion 
började den nya radion växa fram, flödesradion, 
blockradion. Radio som var sällskap i flera tim m ar 
och där musik, nyheter, tävlingar, tram s och viktig
heter var lyssnarnas sällskap.

Idag h a r politikerna sålt sändningsrätter till dem 
som beta lat bäst, nationell och lokal radio h a r slagits 
sam m an till Sveriges Radio. Televisionen är egna 
bolag, mångfalden ha r tyvärr inte medfört större

valfrihet, men det visste vi redan, detta  hände i 
Europa och USA för flera år sedan.

N ästa språng i radions utveckling ä r den digitala. 
DAB, då finns ännu fler kanaler a tt  välja mellan, 
alla med bländande teknisk kvalitet, sedan kommer 
radio från satelliter, men tro ts detta  är det fortfaran
de m er spännande för lyssnarna a tt  få höra om jobbet 
finns kvar här, om m usiksällskapet skall spela H am 
let eller om vattne t stiger över dammen i ju s t min 
älv!

Gösta Dahlgren, lokalradioreporter på ja k t efter inslag i Vindeln. 
Foto i radions arkiv.
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Sverige är inte bara nollåtta
Bertholof Brännström:
Radion h a r sina brister, det ska medges. Information 
i form av siffror, komplicerade sam m anhang och 
stort omfång -  sådan information gör sig helt enkelt 
inte i ljudradion. Den trö tta r  bara  u t och ska ren t av 
undvikas, enligt min mening.

Däremot nä r den sörjande m am man, svärmo- 
dern, mormodern Aina Fahlander inför Isa Edholms 
bandspelare utgöt sina känslor om tragedin i Åmsele 
— då slutade klockorna gå. Så mycket m er än orden 
talade: röstens variationer, suckarna, pauserna och 
tystnaden n ä r  Aina inte längre fann orden.

Som lyssnare hade vi krupit upp i Ainas knä. Vi 
var där och sam talet var helt privat och personligt.

Jag  h a r under m ina hittills sju år i radions tjänst 
hela tiden kunnat jobba med reportage och program. 
Sam hällsredaktionens gamla slagskepp Förmiddag  
i P1 och Kanalen, num era efterföljarna StudioEtt 
och Tendens ger stora möjligheter till självständig
het och grundlighet. Men snaran dras å t även här. 
Ekonomernas tja t på effektivitet, etermonopolets 
upplösning och politikernas ovilja a tt betala för god 
public service-radio driver också Sveriges Radio mot 
ytlighet och snabbare produktion.

M ina egna höjdare kommer därför sannolikt a tt 
förbli Förm iddagssändningarna från Umeå i slutet 
av 1980-talet och ru n t 1990. Då genomförde Peter 
W elander och jag  en rad  stora satsningar på vecko- 
tem an: risktagande, sekelskiftenas betydelse och le
darskapets gåta.

A nnars häm tar jag  gärna min inspiration, mina 
ideér och m itt radiostoff från ju st Västerbotten. H är 
finns så mycket a tt  berä tta

-  om kulturen, såväl den traditionella som den 
som förnyar

-  om industrin , såväl basnäringarna som fram ti
dens bioteknik

-  om m änniskan, såväl den ”lilla” som den ”stora 
och sta rk a”.

Stockholm behöver påm innas om a tt  Sverige inte 
bara  är nollåtta  och min uppgift som riksrad io-

m akare i Västerbotten ä r mycket a tt servera dessa 
nya perspektiv.

Och västerbottningarna behöver påm innas om 
a tt  de ha r något a tt  berätta.

M agnetiska ögonblick
Robert Tedestedt:
Radions förmåga a tt  återge m usik är underbar. Som 
tu r  ä r  behöver inte lyssnarna grubbla över h u r det 
ser u t bakom mikrofonerna...
Fredagen den 13 februari 1987. Folkmusikfestival i 
Umeå, Radio Västerbotten spelar in.

På Idun-teaterns scen: Trio Contromba -  Bengt 
Hallberg, flygel, Georg Riedel, kontrabas och Jan  
Allan, trum pet. Det kanske fanns en och a n n a n  
folkmusikfreak som m isstänksam t rynkade på n ä 
san när det var jazzm usiker i farten, men rynkorna 
slätades u t och förbyttes i saliga leenden n ä r dessa 
tre  proffs började göra m usik -  vilken m usikalitet, 
vilket samspel!

Ja , sannerligen, vilken kväll och vilken m usik vi 
fick in på våra bandspelare. D etta var några år före 
den digitala inspelningstekniken och vi sa tt med 
våra rullbandspelare som efter en tim mes inspel
ning alla gånger är mogna för bandbyte. Det hade vi 
glömt ju st då. Kanske var vi för fascinerade. För m itt 
i konsertens m est m agnetiska avsnitt under en rysk 
folkvisa i Ja n  Johanssons arrangem ang, där Jan  
Allan med kärlek viskade melodin på sin trum pet, 
Georg Riedel smekte fram tonerna u r sin kontrabas 
och Bengt Hallberg gav visan extra liv med hjälp av 
konsertflygelns pedaler och resonanslåda -  då sa 
bandspelaren plötsligt ”flaff,flaff’... med en m inut 
kvar av låten! Vi g rät invärtes. Vilken miss!

Det blev extranum m er och under en av applåd
åskorna smög jag  mig fram  och bad om e tt da capo av 
den ryska låten. Bengt Hallberg förstod a tt  jag  ville 
radiolyssnarnas bästa  -  och jag  förstod a tt  han  var 
tveksam  till en bissering. Men de ställde upp.
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Denna gång uppstod ingen överjordisk känsla. 
Ingen magisk bärvåg m ellan m usiker och publik. 
Det kände alla, inklusive Bengt Hallberg, som efter
å t citerade en am erikansk jazzguru.

-  Bra lå ta r  ska b ara  spelas en gång per dag...
Jo, det blev e tt m usikprogram  ändå -  och bästa 

låten  var med. Med Guds hjälp och lite skarvtejp. 
Den formidabla första tagningens första m inuter och 
den andra tagningens sista m inut klipptes ihop till 
en låt. Ingen kunde avslöja fusket -  bara  n ju ta  av 
musiken. I radio förstås.

Småbarnsminnen av radion
Gudrun Granåsen:
Vi hade radion i hallen. D är fanns en korgmöbel och 
där sa tt pappa och lyssnade på dagsnyheterna. Då 
skyndade jag  förbi. Den hade knappar och en liten 
kan t där det var svarta  knappar längst ner. N är jag  
lyssnade på radio, så hörde jag  tan te r påannonsera 
program men och jag  fick för mig a tt  de hade svarta 
mössor på sig. Jag  stod och fantiserade framför rad i
on: N är jag  blir stor vill jag  bli en sån där tan t, som 
p ra ta r i radio och som h a r en sån där svart mössa på 
sig...

Torbjörn Bergström:
Det räckte inte med e tt finger. Det behövdes två 
knubbiga barnfingrar för a tt  trycka ner den elfen- 
bensvita knappen på den gamla trådradion. N är det 
var gjort och då radion blivit varm  strömmade glad 
melodiradio u r högtalaren som var gömd bakom e tt 
ljust grovm önstrat tyg. N är m usiken tonat u t börja
de så äntligen sm åbarnskvarten med Grodan Boll 
och Kalle Stropp. Vilken högtidsstund!

Bertholof Brännström:
Tidigt sextiotal. En by i Västerbottens skogsklädda 
inland. Efter frukostgröten och å ttanyheterna räck
er tiden precis till sm åbarnskvarten. Vi ligger där,

Sylvia Österberg lyssnar på underverket i radions barndom. Pap
pa  Harald Österberg i Bockträsk, Sorsele, tog bilden. Foto i Väster
bottens museum.

tä t t  sam m an på golvet i vardagsrum m et. Grann- 
flickan h a r som vanligt gå tt hem ifrån tidigare för a tt 
kunna följa de spännande radiovågorna från vår 
plats, närm are skolan.
Det fräser till i Radiolan. Långsam t värm s rören upp 
och snart väser Nicke Lilltroll fram  sina berättelser. 
Och vi njuter.

Sedan kom rym dfärderna och rörm ottagaren k la
rade också detta.
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"Skuggan av en gris"

Katarina Mazetti:
Radions ju lkalender 1993 sändes från Umeå. Den 
handlade om ödegården N äsbrännan där e tt antal 
dystra ju ltom tar sa tt och hoppades på a tt  få en egen 
husbonde igen så a tt det blev någon m ening med a tt 
vara tomte. Det var den sure gamle Kusbert Luva 
och hans virriga fru Smörfrid Luva, systrarna Can- 
ina och M azarina, den unge trendnissen Clint Luva 
och fladdermössen som alla hette  Vesper Nilsson. De 
flesta rollerna spelades av barn ifrån Umeå. Som 
vanligt hölls de på gott hum ör under inspelningarna 
med stora kassar fulla med blandat godis, och med 
löfte om a tt  ä ta  lunch på ham burgerbar. Jag  hade 
gjort många barnradioserier när kalendern spelades 
in -  jag  visste precis n ä r m an skulle kasta  in polka- 
grisarna för a tt  höja blodsockerhalten efter e tt antal 
misslyckade bandningar. Det är en exakt vetenskap

-  gör m an det för tidigt tappar de in tresset för 
inspelningen.

En människofamilj från stan  kom så småningom 
till N äsbrännan för a tt  fira ju l och tom tarna gjorde 
sitt bästa för a tt  göra julen trevlig för dem. Men hur 
de än ansträngde sig blev de ständigt missförstådda, 
och dessutom hemsöktes de av en m ystiskt förklädd 
gris. (”Trynhilde! Skuggan av en gris, förklädd på 
något vis, alltid på flykt: vem vill slu ta som skinka?”) 
M usiken komponerades av Erik Petersén och jag 
gjorde texten.

Bortåt tusen brev strömmade in från barn  som 
ville svara på lyssnarfrågor som ”Om du hade en 
svans, vad skulle du använda den till?” (snyta sig i, 
knycka godis från höga hyllor, ha  som stöd n ä r m an 
åker skridskor, fläta håre t med nä r m an behöver tre 
händer...) Kalendern var ritad  av K arin Lundm ark, 
bildlärare i Umeå, och på baksidan hade hon kon
stru e ra t e tt populärt spel som ålade deltagarna a tt 
då och då gå u t och fixa sej en macka eller lite godis

Medverkande i radions julkalender 
1993, ”G rodJu lpå  Näsbrännan eller 
Skuggan av en gris”, som producera
des av umeåredaktionen. Från vän
ster Sofia Högstadius, Maja Örberg, 
Torbjörn Harr, Gustav Örberg, sit
tande Viktor Örberg. Foto Anders 
Roth, Sveriges Radio.
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och ge någon i närheten  en puss. Mindre flickor 
älskade det där spelet och tvångspussade motvilliga 
pojkar ru n t granarna. Radio- och tevekalendern 
fanns förstås i vartenda hem, den såldes slut tidigt.

Um eåredaktionen var inte ny i sam m anhanget. 
På fem år hade jag  gjort fyra om gångar barnprogram  
om Köttvar, hittetro llet som kom till m änniskorna 
och öppnade trollerikontor i pannrum m et och hjälp
te barn  med problem.

Den sjungande hästen  bestod av sagor byggda på 
m usik med en ram berättelse om den fasansfulle 
trollkarlen Maestrollo och tre  barn  - all slags musik, 
från Mussorgskij till modern jazz, fick utgöra ljud
illustrationer till en historia som hittades på med 
utgångspunkt från musiken. Den blev rik tig t snitsig 
och en rik tig  långkörare på kasse tt i biblioteken -

Kalenäarium
1921 hörs Sveriges första rundradiosändning i Boden.

1923 kommer radion till länet. Radioklubbar bildas i Skellef
teå, Bjurholm, V ännäs och Overklinten.

1924 10 februari bildas Nordsvenska Radioförbundet, för a tt 
få en fjärde statlig  sändarstation  till Norrland.

8 maj beslu tar m an bilda V ästerbottens radiosällskap 
och Umeå radioklubb, vilket formellt sker 22 oktober.

1925 29 september beviljas klubbens fram ställning om en 
radiostation. Umeå relästation installeras i b randsta
tionen (där Idun nu  ligger).

6 november sänds prem iärprogram m et från Umeå.

1929 byggs en ny station på brandstationens vind. Oskar 
Rosander anställs som föreståndare.

1935 upphör Umeå Radioklubbs verksam het. Televerket in 
viger ny, statlig  station i s itt hus på V asagatan, där den 
stan n ar till 1960.

1937 blir länsantikvarien  Lars Wickström distriktsombud.

1942 blir redaktör Lennart D ansk distriktsombud.

1943 blir lektor Bo W:son Lundqvist distriktsombud.

1947 blir läroverksadjunkt Börje Kallin distriktsombud.

1953 blir folkskollärarinnan Gunvor Stenberg d is trik ts
ombud.

men den verkliga anledningen till a tt  serien gjordes 
på det sä tte t var förstås a tt  barnprogram m ens bud
get inte räckte till originalmusik. Grammofonarki
vet var billigare.

Till Vilda Hildas Värstingvecka hade vi lyckats 
skrapa ihop till ny m usik av Birgit Lindberg, jazzpi
an ist från Lycksele, men till serien Skönheten och 
Oljudet blev det grammofonarkivet igen. P rak tikan 
ten  Sofus sattes a tt  leta  rä tt  på den egendomligaste 
m usik han kunde h itta  och sedan skrev jag  utifrån  
det. Valrossar sjöng, spöken ylade och datorer rossla
de på tyska. Teknikerna Thomas Sandström  och Bo 
Andersin såg det som en utm aning a tt  tänka  u t hur 
det t.ex. kunde lå ta  när en tomte sögs in i en vägg: 
-  Om vi ta r  en champagnekork och kör den bakläng
es på halva hastigheten?

1954 inreds i det nya stadsbiblioteket i Umeå en liten studio 
med kontrollrum.

1955 s ta rta r  P 2, men når inte alla.

1959 fattas beslut om en indelning i tio regioner, varvid 
V ästerbottensdistriktet med Umeå blev självständigt 
d istrikt. 15 maj tillträder H åkan Unsgaard som provin
sernas m an i Stockholm.

1960 byggs en ny helautom atisk sändare på Önabben.

1961 blir Åke Söderlind distriktschef i Umeå.

1962 17 m ars s ta rta r  de regionala sändningarna över V äster
bottensdistriktet sam t P  3.

1970 14 december s tå r det nya radiohuset på M ariehem i 
Umeå färdigt.

1977 14 februari s ta rta r  Radio V ästerbotten i Tullkamm aren, 
Umeå, som en av Sveriges 24 lokalradiostationer.

1981 fattas beslut om närradio i Sverige. I länet s ta rta r  Radio 
Korsvåg som en av landets första.

1993 s ta rta r  P4 och lokalradion fly ttar till egen kanal.

avregleras monopolradion. I Umeå köps två tillstånd 
och två i Skellefteå.

går Radio Västerbotten och Riksradions Västerbottens- 
d istrik t sam m an och bildar Sveriges Radio V ästerbot
ten. Radiohuset på M ariehem byggs ut.
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Amatörradio
Amatörradio är en hobby inriktad på radiokommu
nikation. Varje dag är hundratusentals radioama
törer i förbindelse med varandra världen över. För 
a tt få inneha eller använda en amatörradiosända
re måste man klara fastlagda kompetensprov. 
Därefter erhålls certifikat och tillstånd av Post- 
och Telestyrelsen.

I Västerbottens län fmns ett femtontal fören
ingar, mer eller mindre aktiva. I Umeå-området 
finns Föreningen Umeå Radioamatörer (FURA), 
HRAA (Hörnefors Radio Amateur Association), i 
Skellefteå-området SKRA (Skellefteå Radioama
törer), Boliden Packet och Contest Club och ODXC 
(Outback DX Club i Sikeå). I Lyckseletrakten 
LYRA (Lycksele Radioamatörer), BHDXA (The 
Blue Highway DX-Association) i Rusele-Blåviks- 
sjön och Drag i Kristineberg. I inlandet finns 
vidare Storuman-Tärnaby Amatör Radio Klubb 
(STARK) och Kultsjö Sändaramatörer i Fatmo- 
makke, Vilhelmina Sändare Amatörer (VSA), Do
rotea Sändare Amatörer (DSA), Norsjö Radioama
törer (NRA) och Vindeln Amatörradiogrupp 
(VARG) samt Vindelns SMU-Scoutkårs Radio
klubb.

FURA

Vo a m a tö !

FURA i Umeå bildades 1946 när det efter kriget 
åter blev tillåtet a tt använda amatörbanden. För
eningen är samlande organ för radiosändaramatö- 
rer och för personer som är intresserade av radioa- 
matörtrafik och radioexperiment. Man vill verka 
för ökade tekniska kunskaper, god radiotrafikkul
tur, gott kamratskap samt främja medlemmarnas 
intressen i fråga om utbildning och materielan- 
skaffning.

FURA har nu cirka 100 medlemmar. Klubblokalen 
ligger på Aktörgränd 27, (Umedalsområdet) i Umeå. 
Kurser förekommer som regel varje höst och vår i både 
teknik och radiotelegrafi. Mer information kan ges av 
Kurt Lundström, Backenvägen 134, 903 62 Umeå. Han 
kan också förmedla kontakter till andra föreningar i 
länet.

Närradio
Medan lokalradion 1977 förverkligade en socialdemo
kratisk idé, med det uttryckliga uppdraget a tt stödja 
svaga grupper och verka för en fördjupad lokal demo
krati, drev den borgerliga regeringen, som tillträdde 
1976, igenom den fristående närradion. Närradiofören- 
ingar bildades i Skellefteå, Umeå och Lycksele och 
1979 var det klart för sändning. Korskyrkans Radio 
Korsvåg i Umeå var med redan 1979 och tvåa i hela 
landet av sändande föreningar. Kyrkorna var med från 
början och är de mest uthålliga. De politiska organisa
tionerna har också närradiostationer även om vissa 
lagt ner verksamheten av ekonomiska skäl.

Sändande närradioföreningar är i Skellefteå: 
Pingstkyrkan, EFS, Missionskyrkan, Lutherska Bibel
studiestiftelsen, Livets vatten, Centerpartiet, LO, 
IOGT/NTO, UNF och Stadskyrkan med Landsförsam
lingen och St Olofs församling.
I Umeå närradioförening sänder ABF Umeå, Bibeltrog
na vänner Lutherska, EFS Närradio, Elim- 
församlingen (Radio Korsvåg), Filadelfiaförsamlingen, 
Lutherska Bibelstudiestiftelsen, Strömbäcks folkhög
skola, Tegs församling, Umeå studentkår (Mick 102) 
och UNF Björksta.
I Lycksele sänder idag endast UNF, Pingstkyrkan och 
Radio A.

Enligt lagtexten skulle närradion vara en fören- 
ingsradio, men många närradiostationer lockade till 
sig lyssnare genom att fylla sina sändningstider med
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musik, så a tt de mer kom att likna den kommersiella 
radio som klubbades av nästa borgerliga regering 1993. 
I och med den förändringen var det också möjligt för 
närradiostationerna att välja den kommersiella vägen.

I en färsk undersökning, som gjorts av Radio- och 
TV-verket, framgår a tt bara något mer än hälften av 
närradiosändningarna användes för föreningsradio, 
cirka 30% för en kombinerad underhållnings-, lokal- 
och föreningsradio och drygt 15%> som väglesss av en
skilt vinstintresse. Vad som händer med närradion blir 
härnäst en politisk fråga, men utredningens förslag är 
att sändningsavgiften tas bort, samtidigt som reklam 
förbjuds och a tt sändningsrätten inte ges en idell fören
ing utan en sammanslutning, som bildats för a tt sända 
lokala radiosändningar.

Karin Nordberg

Kommersiell radio
1993 auktionerades 60 sändningstillstånd ut till högst
bjudande på Auktionsverket i Stockholm. Bland de 
frekvenser som såldes gick två till Skellefteå och två till 
Umeå. I Umeås första höghus, Scandiahuset, huserar 
den första kommersiella radiostationen, Radio Rix.

Hösten 1993 fick Umeå sin första reklamfinansiera- 
de radiokanal -  Rix 104,2. Kommersiell radio styrs 
oundvikligen av de ram ar som lönsamheten sätter upp. 
Den låter därför på ett annat sätt än vi är vana vid. Till 
varje pris måste den nå så många lyssnare som möjligt. 
Det är fråga om överlevnad. Få lyssnare -  inga annon- 
sörer. Inga annonsörer -  ingen radio. På det sättet 
liknar förutsättningarna mera tidningarnas än andra 
typer av radio. Skillnaden är a tt företagen har decen
niers vana a tt annonsera i dagspressen. För a tt våga 
satsa på radioreklam krävs a tt kanalen kan visa upp 
mycket goda lyssnarsiffror. Ändå är det rädslan för att 
förlora annonsörer till reklamradion som har gjort att

så många tidningar har satsat på reklamfinansie- 
rad radio. Umeå lokalstation som sänder Rix 104,2 
ägs av Västerbottens-Kuriren.

Strategierna för a tt nå så många lyssnare som 
möjligt är väl underbyggda. Formatet baseras på 
omfattande attityd- och lyssnarundersökningar. 
Varje timme har samma uppläggning: fyra åter
kommande hållpunkter med nyheter och program
inslag. Däremellan spelas musik.

Nyheterna är 2,5 minuter långa och program
inslagen bör inte vara längre än 2-3 minuter. Mer 
än så förväntas inte den genomsnittlige lyssnaren 
vara uppmärksam. Det är ingen lätt uppgift att 
redigera ner en tio minuter lång intervju till två 
minuter och ändå lyckas behålla någon slags sub
stans i inslaget.

Reklamen produceras av utomstående produ
center. Journalisterna har inget med reklampro
duktionen a tt göra. En strikt uppdelning är viktig 
för trovärdigheten.

Rix främsta vapen i kampen om lyssnarna är 
musiken. Musikformatet kallas Adult Contem
porary (AC) vilket betyder hitmusik som vuxna 
lyssnat på de senaste 30-35 åren. Nya låtar blan
das med ”gamla godingar” från 60-, 70- och 80- 
talen. Det är musik som tänks passa målgruppen 
20-50-åringar.
Rix sänder dygnet runt. Centralt producerade pro
gram distribueras från Göteborg via satellit till de 
olika lokalstationer som anslutit sig i Rix nätverk. 
Åtta av dygnets 24 timmar ska vara producerat av 
den lokala stationen.

Radio Rix är alltså som reklamfinansierad ra 
dio starkt uppstyrd av ett format som skapats för 
a tt passa så många som möjligt inom den bestäm
da målgruppen. Undersökningar visar a tt det är 
detta målgruppen vill ha. Vad individen vill ha vet 
vi inte.

Beppe Starbrink
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Umeå först med "rad

I e tt helsides bildreportage i n r 13 1927 av tid 
ningen Radiolyssnaren fick lasarette t i Umeå 
beröm för a tt  det som landets första stora all
m änna sjukhus försett sam tliga patienter med 
hörlurar och m öjligheter a tt lyssna på radio. 
Initiativet hade tagits av chefsläkaren Gösta 
Bohmanson, en av m ännen bakom uppropet för 
en radioklubb i Umeå. H an hade tidigt insett a tt 
radion skulle bli en betydande faktor i folkbild
ningens och underhållningens tjänst och såg be
tydelsen för personer som under kortare eller 
längre tid m åste vara bundna vid sjuksängen. 
Om edelbart sedan rundradion i Umeå kommit 
igång lä t Bohmansson utreda möjligheterna a tt 
förse varje sjuksäng på lasarette t med radiom ik
rofoner. Disponent Karl Sahlin vid Mo & Domsjö 
AB erbjöd sig a tt  bekosta radioanläggningen, 
men lasarettsstyrelsens ledam öter avböjde det

storartade erbjudandet av rädsla för alltför höga 
fram tida driftskostnader. Disponent Sahlin ökade 
då sin donation med erforderliga medel, som trygga
de underhållet för åtskilliga år fram åt.

Idén med sjukhusradio kom -  som så mycket 
annat vid samm a tid -  från England. Som auktoritet 
på om rådet fram trädde en läkare vid nam n Sir Bru- 
ce-Porter. Porter kopplade radions nervläkande för
m åga till det underm edvetna. Tanken a tt  ljudet re
gistreras av vårt känsloliv, var inte ovanlig i tiden 
och förklaras bl. a. av a tt  radions etablering sam 
manföll med en m er allm än introduktion av psyko
analysen. En destruktiv tilläm pning fick idén, när 
H itlers propagandam inister, Goebbels, i början av 
1930-talet tog radion till hjälp för a tt  vinna det tyska 
folket för nazism ens sak. Tanken ha r senare tagits 
upp av M arshall McLuhan, som i sina mediefilosofis- 
ka betraktelser, talade om ”radions underm edvet
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na”, som en del i m ediets själva väsen. Det var tron 
på denna känslom ässiga förmåga hos ljudet, som 
gjorde a tt  grammofonen användes så flitigt på m ili
tärsjukhusen. Men e tt problem med grammofonen 
var a tt  den m åste höras av alla i en sal, m edan radion 
tillä t varje patien t a tt  antingen välja a tt lyssna eller 
avstå från a tt  lyssna. Med radion kunde m an därför 
dels stänga ute icke önskade ljudintryck, dels byta 
u t skräm m ande ljudm innen mot m era lugnande. 
Radions medicinska värde ansågs därför överlägset 
grammofonens och radion förutspåddes en fram tid 
som ”läkarens assisten t”.

I England hade m an ordnat det så a tt m an från  en 
central apparat hade dragit ledningar till varje säng, 
rapporterade Radiolyssnaren  och bannade den 
svenska radiorörelsen för a tt  inte tillräckligt m åna 
om ”alla de som av sjukdom eller lyte tvingas avstå 
från den förströelse och andliga stim ulans, som står 
de friska till buds”. Vad hade gjorts i Sverige? fråga
de tidningen och svarade förebrående: ”Prak tisk t 
taget in te t”! På den provokationen kom svaret från 
Umeå. Redan julen 1925 var en fullständig radioan
läggning installerad på um eålasarettet och under de 
två följande åren hade flera sjukstugor på V äster
bottens landsbygd följt exemplet och insta llerat ra 
dio. För det m esta hade lokala syföreningar s tå tt för 
finansieringen.

Sam tliga patien ter kunde höra på radio i sina 
sjuksalar, översatt i siffror 275 hörtelefoner eller en 
telefon för varje patient. Um eåsjukhuset presentera
des i Radiolyssnaren  som e tt föredöme för landets 
vårdinstitu tioner och för säkerhets skull försågs 
um eårapporten med en hel sida bildbevis och en 
m aning till efterföljd.

Ännu en in tressan t användning av radion berä t
ta r  radioklubbens ordförande G ustaf Wadell om i ett 
brev till Stockholm. Hösten 1935 härjade epide
miska sjukdom ar i Umeå och länsstyrelsen u tfärda

de to ta lt mötesförbud. Alla sam m ankom ster av 
publik n a tu r var förbjudna och det gällde guds
tjänster i såväl statskyrkan  som i frikyrkan. 
Inga lysningar kunde kungöras och det såg u t 
som om de planerade julbröllopen inte skulle 
kunna bli av. Pastorsäm betet i Umeå vände sig 
då till Domkapitlet för a tt  få anordna ritualenli- 
ga gudstjänster i sta tskyrkan  som lokalprogram 
över Umeå rundradiostation. Fastän  allm änhe
ten inte hade tillträde till kyrkan, skulle lysning 
kunna ske och övriga kyrkliga kungörelser del
ges folket via radio. Saken undersöktes och kyr
korådet beslöt a tt  sådana gudstjänster skulle få 
anordnas, vilket också skedde.

Karin Nordberg

Uppslagets bilder visar radiolyssnare på Umeå lasarett 
1925. Foto i Västerbottens museum.
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M ystiska radiovågor i skogen
Erik Landén

Erik L andén an stä lld es av E m m isionsbolaget som  m alm letare i S k elle fte fä lte t i  början  
av 1920-talet.

1923 reste  han från G öteborg till B jurvattnet i N orsjö sock en  där han som  nygift var  
bosatt i W idm arks v in terstu ga . Svenska R ad iobolaget hade hand om  tillverk n in gen  av  
E m ission sb olagets m alm letn ingsutrustn ingar. Av reservdelarna  till m ätu trustn ingen  
tillverkade han på fritid en  rad ioapparater som  kun de av lyssn as m ed varierande fram 
gång.

H an b lev  också  u tsän d  till en  by i norra län sd elen  där m an en lig t uppgift kunde höra  
radio utan  vare s ig  apparat e ller  antenn.

H an besk river  i s in a  m em oarer ”M alm letarm innen” hur m ystisk  den nya rad io tek n i
ken  kun de uppfattas. H är å terges delar ur hans b erä tte lse  som  h å lls  ihop  av  de k u rsive
rade sam m anfattn ingarna.

Ryktet spred sig, och snart visste m an vida omkring 
a tt  m an kunde höra radio i B jurvattnet. Det var den 
första radioapparaten på långa håll, och a tt folks 
nyfikenhet väcktes var helt naturligt. På västerbott- 
ningars försynta sä tt trängde m an sig inte på u tan  
vidare, och den som ville se och lyssna på underver
ket betänkte sig både en och två gånger innan han 
gjorde slag i saken. Hade jag  varit ensam  så hade 
förmodligen frimodigheten varit större, men nu hade 
jag  nyligen in trä tt  i det heliga äkta ståndet, och inför 
dam er och särskilt då dam er söder ifrån var m an 
liksom litet tillbakadragen.

Så småningom bröts likväl isen, och trafiken till 
v årt kök, där jag  höll till med m ina experim ent blev 
allt livligare. H uset genljöd inte av några bultningar 
n ä r m an anlände, och inte ens det skarpaste öra 
kunde uppfatta någon knackning. Sådant förekom 
inte här uppe. Alla dörrar stod olåsta, dag och natt, 
och vem som helst kunde stiga in nä r han  hade lust. 
U tan några preludier öppnade m an försiktigt dör
ren, och lika försiktigt steg m an in. Betänksam t lät 
m an blicken spana ru n t det stora köket efter n ä r
m aste stol, och efter e tt eftertänksam t goddag satte

m an sig. Lugn och höviskt placerade m an mössan på 
golvet inom räckhåll och förbidade därefter, u tan  a tt 
ådagalägga någon brådska, händelsernas vidare u t
veckling.

Och alltid hände det nånting. Alla program  före
gicks inte längre av Newcastle calling eller Aberdeen 
calling, ty  an ta le t sändarstationer ökade för varje 
dag. Visserligen rådde det ännu ingen trängsel i 
eterhavet, men fullständig ordning härskade inte 
däruppe u tan  tiden karaktäriserades snarare av en 
ökande oordning. Därtill kom a tt  konsten a tt  sköta 
en dåtida radioapparat, och särskilt då en hem m a
gjord, var en invecklad historia. Aldrig fick m an sitta  
och lyssna i lugn och ro u tan  ständigt m åste m an 
vara beredd a tt  byta spolar, a tt  öka eller m inska 
gallerförspänningen, a tt  ändra  återkopplingsspo- 
lens läge, a tt  göra en justering  på variom etern, för så 
v itt m an inte ren t tvangs u t i det fria för a tt flytta 
jordningsspettet en eller annan  meter. Ja , tusen 
saker skulle göras, och nä r dessutom apparatens 
alla delar, istället för a tt  vara samm anförda i en 
låda, stod utspridda över köksbordet fick m an vara 
försiktig med sina rörelser, ty den m insta lilla oför
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siktighet fick om edelbart e tt gurglande illtju t till 
följd.

Min annektering av köksbordet blev inte långva
rig, ty  andra  m akter hade kommit till, m akter som 
enligt gammal hävd ansåg sig ha förm ånsrätt till 
detta  område, och därför byggdes alltsam m ans in i 
en för ändam ålet läm pad låda. Det var den gamle 
soldaten Blylod som snickrade lådan, och den försågs 
med en panel av ebonit. Det var e tt mycket lyckat 
grepp, och det kom a tt  bli en verklig söndagsapparat.

Om det var den gudfruktiga andan i församling
en, m an var och är fortfarande känd för sin kyrklig
het, u tröntes aldrig, men det kan inte bestridas a tt 
apparatens prestationsförm åga aldrig nådde sådana 
höjder som m ellan klockan 11.00 och 12.30 på sönda
garna. Sällan hördes texten läggas u t med sådan 
kraft, och sällan var kyrkomusiken så fulltonig som 
m ellan dessa båda klockslag.

M enighet fattades inte. N är det var så gott som 
fyra mil till kyrkan fick det räcka med e tt kyrkobe
sök högst varje storhelg, och bjöds det då under 
m ellantiden e tt ord på vägen på närm are håll så 
lyssnade m an och tackade till. Då var det andakts- 
fyllda stunder i v årt kök, och m an var glad så länge 
apparaten  höll sig i styr.

Landén var ganska ensam om sin apparat. Närmaste 
mottagare fanns vid den här tiden (1927) i något hus 
flera kilometer hort och apparaterna störde varann 
med sina återkopplingstjut och pip.

Var det inte i e tt sådant ögonblick som den tändande 
gnistan till den elektroniska m usiken föddes? I vil
ket fall som helst var det m usik ibland, m er skulle 
det bli med tiden och, om m an bortser från de fa- 
briksbyggda radiom ottagarnas barnsjukdom ar och 
de amatörbyggdas prim itivitet, så m åste m an ändå 
gå med på a tt  de bidrog till m usiklivets främjande.

M usik i luften. Ja , e tt tag föreföll det som om det 
verkligen förhöll sig så i den m est bokstavliga m e
ning. T ankarna går då till den dag då en huvudstads
tidning meddelade en häpnande värld i en liten  notis 
a tt  m an kunde höra radio u tan  både apparat, telefon 
eller högtalare - inbyggd högtalare var fortfarande

Elvin Johansson och okänd lyssnare i H olm sund i radions barn
dom. E lvin byggde själv sin första radio. Tillsam m ans med hus
trun A strid  öppnade han affär med försäljning av radioapparater, 
cyklar, elarmaturer m.m. Foto i Västerbottens museum.

något okänt -  i en liten norrbottensby. Särdeles 
detaljrik var inte notisen, men m an fick i alla fall 
veta var byn låg, a tt  flera personer kväll efter kväll 
kunde lyssna på radio fast det inte fanns en enda 
appara t i trak ten , a tt  det var både m usik och sång.

Tidningsnotisen skapade en del bryderi. I  synnerhet 
för den tekniske chefen för Skellefteås Gruvaktiebo- 
lag och Västerbottens Gruvaktiebolag, två nya före
tag som räknade malmletningsmetoderna som en 
säker fram tida inkomställa.

Vad visste m an i grund och botten om m agnetism en 
och elektriciteten? H ur mycket kände m an egentli
gen till om radiovågornas fortplantning genom rym 
den? Vad hände n ä r de under sin fram fart stötte på 
en järnväg, en kolbotten eller varför inte en malm?

Jo, sanningen a tt säga så visste m an inte så lite, 
ty den elektriska malmletningen, som redan firat 
sådana trium fer, grundade sig på den kännedom 
m an hade om elektrom agnetiska fält. Men endast 
den okunnige känner sig säker, och därför anar m an 
hur det lilla m eddelandet lyckades förvandla den 
realistiske m annens själ till en tum m elplats för 
m äktiga, m otstridiga krafter. Det var å den ena 
sidan närheten  till de redan gjorda malmfynden, å
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Teckning: Constantin Tica.

den andra k lara  vetenskapliga fakta. E tt  stänk  av 
ödem arksrom antik med sprakande norrsken, stel
frusna sjöar och m yrar ingick i brygden, där dock den 
förhärskande essensen till slu t kom a tt  bestå av den 
förhäxande tanken  ”tänk  i alla fall om”...

Landén fick telefonbud från platschefen i Boliden 
med order att ta reda på vad som var på gång i den 
lilla byn norr om Jörn. Efter en slädfärd till Kusfors 
åkte han norrut med järnväg och kom på  platsen i 
fråga i samspråk med handelsmannen.

N ästan varje m änniska med rörelseförmåga och hör
sel i behåll hade varit därute och lyssnat. Ja , ju s t 
därute, för det var inte alls inne i byn som fenomenet 
gav sig till känna. Det var långt borta i skogen vid en 
kolmila eller, rä tta re  sagt, vid en gammal kolbotten 
och en ungefär jäm nårig  kolarkoja som inte varit i 
bruk sedan den gamle kolaren avslutade sin sista 
mila för något år sedan. Själv hade den strängt

upptagne handelsm annen inte hunnit ta  del i den 
livliga trafiken, m en av alla de andras beskrivning 
visste han a tt  det var radio m an hört, något som det 
aldrig skulle falla honom in a tt  tvivla på.

Inget ont om handelsm annen, fast nog hade hans 
vittnesm ål vägt tyngre om han personligen gjort sina 
rön därborta vid kojan. D etta insåg han själv också, 
en sak som framgick av hans förslag a tt  lå ta  en av 
g rannarna redogöra för sina intryck. Det var en 
granne som med verkligt intresse och till och med 
flera gånger tag it del i händelserna kring den gamla 
kolbottnen. B erätta  kunde han också. Med inlevelse 
beskrev han förloppet, och med sprittande m uskler 
åskådliggjorde han dansm usikens rytm, men hans 
tonfall tydde på m isslynthet nä r han beklagade a tt 
han inte alltid förstått det språk som talats. N är man 
gått lång väg för a tt  lyssna på radio vill m an gärna 
höra sitt eget tungomål talas och inte någon oförstå
elig, utländsk rotvälska. Radiotjänst, som det hette 
på den tiden, var väl i världen till för skattebetalan-



de svenska m än och kvinnor och inte för ij ärran , 
hedniska länder.

På den punkten fick han  inte fullt medhåll av en 
annan  granne som, även han, bildat sig en egen 
m ening på platsen för det sällsam m a ljudfenomenet. 
Det var radioledningens sak a tt  bestäm m a program 
met, det var hans oförytterliga mening, men därem ot 
hade ljudstyrkan inte alla gånger varit sådan som 
m an kunde ha  rä t t  a tt  fordra. E tt par gånger hade 
m usiken ren t av varit så svag a tt  den n ä tt och jäm nt 
kunnat uppfattas av folk med normal hörsel.

Radiochefen var också en av dem som läste den lilla 
notisen. H an tänkte a tt det var nonsens, men blev 
ändå något oroad. Om detta var sant, skulle ingen 
längre betala radiolicens! E tt telefonsamtal beställ
des till Bodens rundradiostation där någon ansvarig 
beordrades a tt omedelbart avresa söderut för a tt söka 
reda ut sammanhangen. De utsända från malmletar- 
företag och Radiotjänst sammanstrålade i byn och 
begav sig ut till platsen.

Vi började vårt lyssnande m itt på kolbottnen, p la t
sens naturliga  medelpunkt. H är borde det höras 
bäst, det var alla överens om. Varför det skulle det 
gjorde ingen k la rt varken för sig själv eller andra. 
Kanske anade m an e tt sam band m ellan fenomenet 
och kolbottnens oräkneliga små kolkorn. Men hu 
vudsaken var a tt  vi lyssnade och a tt  vi lyssnade med 
andakt. Vi lyssnade uppåt och vi lyssnade nedåt. Vi 
lyssnade fram åt och vi lyssnade bakåt, men det vore 
inte rä t t  a tt  försöka dölja a tt fastän  det lyssnades så 
mycket ha r det sällan hörts så litet. Inte en ton, inte 
e tt ord, inte e tt ljud, och likadant var det i kom pas
sens alla väderstreck.

M ännen undersökte omgivningarna och kolarkojans 
innandöme, de letade metallföremål eller stolpar, 
som skulle kunna ge upphov till ljud, ”stolpsurr”, 
men inga sådana fanns i närheten. A llt verkade rent 
tekniskt oförklarligt.

Men när de började förhöra sig om vad de s.k. 
vittnesmålen byggde på  och hur den gamle kolarens 
arbetssituation v a r it, hur m ilan en gång expolderat 
och en ung dräng omkommit, fick ljudfenomenen sin 
naturliga förklaring.

Ingen, inte ens han själv, visste h u r m ånga milor han 
kolat eller h u r m ånga stigar kol som läm nat hans 
arbetsplats. Oräkneliga, var det närm aste m ått m an 
kunde ange efter alla de arbetsfyllda dagar och n ä t
te r  han tillbragt här.

Är det så m ärkvärdigt då, a tt  m åtte t en dag blev 
rågat och a tt  ensam heten blev e tt alldeles för ensi
digt sällskap? Visst skänker tystnaden frid å t sinnet, 
det ä r därför m an fått rådet a tt  gå in i sin kam m are 
och stänga dörren till, men alla sina stora fördelar 
till trots blir den i det långa loppet en enformig 
förströelse. — Tystnaden var i början m er bekläm 
m ande än tidigare men kom så småningom a tt  följa 
en annan, helt oväntad utvecklingslinje.

Istället för a tt  fördjupas, som m an skulle kunnat 
vänta  sig, började den utfyllas av svaga ljud. Det var 
e tt tissel och e tt tassel som ibland avbröts av e tt med 
befallande stäm m a u tta la t ord, det kom hela m e
ningar och slutligen långa monologer. Det började 
höras toner också, inte så m ånga och inte så starka  
heller i begynnelsen, m en flera och m äktigare för 
varje dag, smekande violintoner, sm attrande trum 
petfanfarer, långa musikstycken.

A tt gamlingens förvåning väcktes var helt n a tu r
ligt, men med tiden fann han sig väl tillrä tta  med det 
nya inslaget i sin monotona tillvaro. Det blev för 
honom något självklart och förvandlades till e tt väl
kommet tidsfördriv vid de tillfällen då m ilan inte 
krävde full koncentration. Tanken på radio låg nära  
till hands. Den skulle kunnat uppstå i mycket k lara 
re hjärnor, och n ä r folk, som han  frågade, var inne på 
sam m a tankegång är det inte så underligt a tt  han 
kände sig övertygad. Någon radioapparat fanns inte, 
det ä r visst och sant, men undrens tid  var förvisso 
icke förbi. □

57



Rödåsel - Motala
Håkan Cronsioe

I oktober 1942 kom  fo lkskollärare H åkan C ronsioe m ed sin  h ustru  Anna-G reta till R ödåsel. 
Han und erv isad e årskurserna 3-6, d.v.s. skolform en var B2.

P aret C ronsioe var m ycket in tresserad e  av rad io  oeh  ljud inspeln ingar. E leverna fick  
lyssn a  på egen h än d ig t gjorda skolrad iosändn in gar. B yns ungdom ar och  vuxna d e ltog  i de  
då så  populära ly ssn a rc irk la m a  som  radion  sände. P aret från R ödåsel m edverkade även  i 
riksrad ion  m ed sin a  inspeln ingar.

E fter tre år fly ttad e fam iljen  till Stockholm  där C ronsioe startade Svensk  Tonfilm  och  
sedan  kom  att ägna s ig  åt film  och  TV -produktion i m ånga länder runt om  i världen .

Vi anlände med Expressen, en kombinerad frakt- 
och persontransport som gick regelbundet mellan 
Umeå och Vindeln.
På planen m ellan Lindbergs Livs och Konsum stod 
en flakvagn förspänd och väntade på oss. Anders 
Jonsson hade blivit budad och han  hjälpte oss a tt 
lassa på våra pinaler och det blev också en liten plats 
för oss båda a tt  s itta  upp med dinglande ben utanför 
flaket.

Det var höstdis i luften. Ändå gav de rödmålade 
husen längs vägen ner mot Vindelälven en stäm ning 
och en förväntan. H ur såg huset u t där vi skulle bo?

Vi passerade det största  huset. Det var skolan. 
Nog såg den litet risig ut. Bakom den röda byggna
den låg e tt långsm alt u thus med grönmålade dass
dörrar enligt tidens modell.

Vägen var skakig och hade hjulspår. Ena arm en 
höll jag  om min unga hustru  Anna-Greta, så a tt hon 
inte skulle trilla  av. Med den lediga handen hade jag 
tag it e tt stadigt tag i en brun  låda som jag  också var 
rädd om. Det var min ljudinspelningsapparat.

Så dök huset upp där vår kusk talade om a tt  vi 
skulle bo. Det låg på en kulle vid älvbrinken. Det var 
nybyggt och vitrappat. Vi hade fått hyra övervåning
en hos Alvar Königsson. Folk i byn sa sedan: ”Lärarn  
bor oppa aran  hos en Alvar”.

Sämre kunde vi få tt bo. D etta vårt första hem 
bestod av en stor hall som fick bli vårt vardagsrum. 
Det fanns också e tt finrum  med dörr till en klädkam 
mare. I anslutning till hallen fanns en alkov som vi 
gjorde till vårt sovrum. Så fanns det e tt stort kök 
med vedspis och en köksgarderob. Dessutom hade vi 
till vår glädje något så fint som e tt badrum  med kallt 
och varm t vatten.

I vår hallsoffa kunde vi s itta  och se u t över Vindel
älven, en syn som aldrig upphörde a tt fascinera. På 
andra sidan gårdsplanen låg Alvars stora röda la
gård. H an hade e tt tiotal kor och run t om kring låg 
hans åkrar, där han odlade m andelpotatis och foder 
å t djuren. Alvar var inte gift u tan  det var hans syster 
Aina som hushållade för honom i nedervåningen. 
Deras gamla föräldrar levde båda, farbror König och 
ta n t Tekla.

Frågade m an farbror König hu r det stod till sva
rade han i regel ”Hä jä r  bå”, vilket u tty tt betydde 
både bra och dåligt.

Vi kom som stadsfolk. Vår fråga var, och kanske 
andras också, var: ”Skall den h ä r unga lära rn  och 
hans fru kunna bli en del av bygemenskapen?”

Vi kände a tt  vi inte skulle isolera oss. Kanske 
hade vi något som den här i långa stycken isolerade 
byn behövde.
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H åkan Cronsioe spelar in en elev med hjälp av sin ljudanläggning  
1947. Fotoägare: H åkan Cronsioe.

Vår egen  skolrad io
Skolan hade givetvis prioritet. Den krävde en egen 
anpassningsprocess. Skolformen kallas B2 vilket 
innebar fyra klasser sam tidigt i sam m a sal. 3:an och 
4:an var ena gruppen. 5:an och 6:an den andra. 
Medan den ena halvan räknade eller skrev fick den 
andra halvan m untlig undervisning. Jag  upplevde 
den formen av skola som en inbjudan till pedagogis
ka och m etodiska experim ent och bestäm de mig för 
a tt  de hä r barnen inte skulle behöva få sämre under
visning än om de bodde i en tä to rt med en stor 
skrytskola. Det är roligt med utm aningar! Det är 
min inställning.

Den där bruna lådan på flakvagnen som jag  be
rättade  om, kanske den kunde komma a tt  spela en 
roll som tekniskt hjälpmedel i B2-skolan.

Jag  hade ju  sysslat ganska mycket med film- och 
ljudinspelningar tidigare. Jag  skulle tro a tt  jag  är 
den förste och kanske ende lärare  som kört film på 
sin examenslektion på sem inariet. Det var vad jag  
gjorde på min lärarexam en i Linköping 1940.

Jag  hade ljud till filmen också. Det var lite kom
plicerat på den tiden. Bandspelare fanns ännu inte

men jag  hade skaffat en gravérapparat för lackski
vor. Det var e tt hembygge som en avancerad tekni
ker på Philips radiofabrik i Norrköping hjälpt mig 
med. Det var den som jäm te förstärkare och m ikro
fon fanns i m in bruna låda.

Inspelningarna blev faktiskt bra. Vid den tiden 
hade jag  ingen aning om a tt  m itt gravérverk med 
tillhörande ”sockerbit” skulle komma a tt  påverka 
hela min fram tida livsinriktning.

Rollfördelningen var från  början given. Jag  var 
program m akare och reporter, Anna-Greta fick vara 
tekniker och ra tta  så a tt  det blev lagom utstyrning på 
ljudstyrkan. Men framför allt m åste hon under varje 
inspelning borsta bort de spån som bildades vid 
graveringen och det var e tt jobb som krävde stor 
påpasslighet.

Vi tränade genom a tt  göra intervjuer med Königs- 
folket och fick härliga inspelningar på oförfalskad 
västerbottniska. Det lä t faktiskt så bra a tt  jag  fresta
des a tt  göra något för radion.

Gösta Knutsson var en lysande stjärna i den 
tidens radio. Det var han  som lanserade de första 
frågesportsprogramm en och han  hade en serie med 
”Oförberedda talares klubb”. Så kom han  en lördags
kväll med första program m et i serien ”M ånadens 
m agasin”.

Jag  satte  mig och skrev en liten pjäs som skulle 
kunna vara underlag för en tävling. Anna-Greta och 
jag  pratade in  den på en skiva. Med bravur gjorde jag 
en påannons: Rödåsel-M otala. Vi skickade skivan 
med posten till ”M agister K nutsson”. H an nappade 
på idén och vi gick senare i program men under 
benäm ningen ”Det uppseendeväckande paret i 
Rödåsel”.

Det var ganska festligt den första gången vi var 
med i programmet. Alvar kom springande uppför 
trappan  och ropade:

-  Men hördu, vad h a r du nu för skoj för dig... ni 
kommer in på våran radio.

-  F o rtsä tt a tt  lyssna, ropade jag, de spelar våran 
skiva från Stockholm.

För varje fram trädande kom e tt honorar från 
Radiotjänst. Det gjorde a tt  jag  vågade skicka efter 15 
stycken hörlurar från Claes Olsson i Insjön. Jag
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köpte också koppartråd och drog en ledning från vår 
bostad till skolan.

Nu var det nära  a tt  det nygifta paret blev lite 
osams. Jag  spikade upp en bordshylla vid det lilla 
fönstret i bästa  klädgarderoben och ställde där upp 
m in appara tu r som anslöts till den nya ledningen.

Vi började producera undervisning på löpande 
band, nej förlåt, på runda skivor. Lackskivorna var 
ganska dyra och n ä r Claes Olsson annonserade a tt 
de sålde gelatinskivor för en tredjedel av priset blev 
det sådana som gällde för skolan. Lackskivorna fick 
bli för radion. Någon större skillnad i ljudkvalitet 
kunde inte förmärkas.

Det var en upplevelse a tt  stå  i skolan och hålla 
lektion för ena gruppen medan den andra halvan 
sa tt tyst och stilla och lyssnade i sina hörlurar. Ofta 
hade de arbetsböcker framför sig och m an såg hu r de 
sa tt och skrev och plitade efter direktiv som de fick 
på tråd  från Anna-Gretas sändning hemm a i kläd
kam m aren.

En del av program men blev fak tisk t in tressan ta  
och jag  djärvdes skicka prov ner till Skolradion i 
Stockholm. De bad Johan  von Utfall som var den 
tekniska chefen på Radiotjänst a tt  u tta la  sig om 
ljudkvalitén. H an kallade till sig några av sina ljud
tekniker och spelade upp. Man har b e rä tta t för mig 
vad han sa:

— Det h ä r ä r  ju  roligt... D är sitter en folkskollärare 
upp i Västerbotten med en liten låda och gör inspel
n ingar som inte är säm re än de vi får när vi kör u t 
med vår stora inspelningsbuss.

Inte vet jag  hu r hans tekniker reagerade, men 
Utfall godkände m ina skivor och skolradiochefen tog 
kontakt med mig och föreslog a tt jag  skulle göra e tt 
par program plus tex t och bilder till Skolradions 
nästa  program häfte. H an ville a tt  jag  skulle resa till 
K iruna och göra e tt program  om vår svenska jä rn 
malm  och till Porjus för a tt  göra e tt om vattenkraf
ten... Jag  fanns ju  i U m eåtrakten och alltså ”nära  
till”, vilket ä r  typiskt för den geografiska avstånds- 
bedömningen i centralsverige.

Jag  tog de där uppdragen därför a tt  jag  kände a tt  
de kunde bli början till e tt närm are sam arbete med

Skolradion. Där rök några lovdagar men de blev rika 
på upplevelse och erfarenhet.

Korrespondensen med Radiotjänst blev allt tä ta 
re. Chef på den tiden var Yngve Hugo, en genuin 
folkbildningsman och inspiratör. Den sidan av verk
sam heten fångade m itt intresse kanske främ st för 
a tt  jag  genom min svensklektor på sem inariet få tt 
vissa impulser. H an var ingen mindre än Oskar 
Olsson med skägget. H an h a r blivit kallad ”Den 
svenska studiecirkelns fader”, han hade inp lan terat 
en hel del idéer om hur lärarrollen kunde och borde 
vidgas till större sam hällsnytta.

R adiocirk larna
Vi rotade oss snabbt i Rödåsel och blev m er och mer 
engagerade i byns problematik. Vi tyckte det var 
synd om de ungdom ar som slu tat skolan. De hade 
verkligen inte mycket a tt  ta  sig för under fritiden. 
Det blev ibland rejäla supkalas och vi kände det 
djupt sm ärtsam t när vi såg våra eljest så fina och 
trevliga tonåringar dricka sig redlösa.

Vi såg på varandra och undrade vad vi kunde 
göra. Vi hade få tt e tt om fattande förslag till studie
m aterial från Radiotjänst. Skulle det vara något som 
attraherade ungt folk i vår by? Lyriken och vi skulle 
komma som en radiocirkel inom den närm aste tiden. 
Vi bestäm de oss för a tt  bjuda in till en samling i 
skolan. Vi ritade affischer och satte  upp i affärerna. 
SKALL VI STARTA EN RADIOCIRKEL? stod det.

Jag  tro r det var ”Rödåsel-M otala” som var drag
plåstret. Det kom 17 intresserade första kvällen. Vi 
läste dikter u r kurshäftet och sam talade om vad de 
hade a tt  säga ju st oss.

Det var tydligt a tt  ingen var oberörd och vi beslöt 
a tt  följa radioprogramm en och kursuppläggningen.

Nu ökade in tresset påtagligt. Vi blev fler och fler 
för varje gång och var snart uppe i 45 deltagare. 
Genom högtalaren kom varm a skådespelarröster 
som verkligen gav liv och innehåll å t lyriken. Vi 
kunde sedan hålla  på i e tt par tim m ar efter program 
m et och sam tala om viktiga livsfrågor, om kärlek och 
hat, om rättv isa  och skuld. Det var ju  vad dikterna 
hand la t om. Bäst av allt, det var de unga deltagarna
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själva som kom loss och började debattera inbördes. 
Ögon lysande av iver, röda kinder, undan för undan 
spred sig frigjordheten, häm ningar släppte och än tli
gen hade m an e tt forum där m an kände a tt  m an fritt 
kunde vädra sina egna problem och åsikter.

De äldre i byn blev nyfikna. — Kan ni inte göra 
något liknande för oss? Visst, radion hade en cirkel 
om skogen och dess vård. Å tta skogsbönder kom med 
i den. Skolbänkarna blev lite trånga för en del breda 
bakar men det klarade sig och in tresset var stort.

Det låg i luften a tt  vi skulle s ta rta  en föreläs- 
ningsförening och då blev det fullt i skolsalen varje 
gång. Vi lånade ihop bockar och bräder för a tt  ordna 
extra sittplatser.

Det roligaste var ändå kontakten med ungdom ar
na. De var tända  och började ta  egna initiativ: — Kan 
vi inte s ta rta  en cirkel i engelska nästa  term in? Det 
hade vi förberett nä r skrällen kom.

Mot nya  utm aningar
Det ringde från Stockholm. Det var Skolradion. Jag  
blev erbjuden e tt jobb som programproducent. Det 
kändes som e tt svek mot alla som väntade på nya 
uttryck för den växande gemenskap som vi påbörjat 
i en by som behövde andlig och intellektuell stim u
lans... Men jag  visste det redan, det fanns ingen väg 
tillbaka. Jag  kämpade inte för en karriär m en på 
något sä tt var min speciella väg genom livet u ts ta 
kad. Det var oåterkalleligt.

På hösten 1945 flyttade vi från  Rödåsel till Stock
holm. Vi hade då två små barn. Den m insta var 
nästan  nyfödd. Hon fick sin bädd placerad på ”den 
bruna lådan” som vi burit med oss in i sovkupén 
eftersom den var alltför ömtålig för a tt  pollettera. 
Lådan finns nu i länsm useets samlingar.

M er att läsa
Sveriges Radios jubileumsböcker är värdefulla källor till 
kunskap om den svenska radions utveckling. Den första 
h a r tite ln  Radiotjänst, en bok om programmet och lyss
narna (1929), den sista Hört och sett, Radio och television 
1925-1974 (1974). Vid sekelskiftet kommer n ästa  stora 
jubileum ssatsning.

N ågra av radions m edarbetare har under årens lopp 
skrivit m innen och porträtt. Bland dem M anne Ginsburg 
och H enrik H ahr, Vår radio och andras (1948), G unnar 
Helén, Röst i radio (1950), Olof Forsén, Idyll och A ktuellt 
(1966). I en räcka böcker av Sven Jerring  kan näm nas 
Farbror Sven sitter där och pratar (1940), På m in våg
längd  (1944), Gamla våglängder och nya kanaler (1959), 
Sven Jerring Radioman  (1970). Sven Jerring  har också 
förärats en biografi, skriven av Nils Olof Franzén, Sven  
Jerring. E tt stycke radiohistoria (1988), och en doktors
avhandling av um eåforskaren Ake Jonsson, Den om
sorgsfulle ordmålaren (1982).

Y tterligare några avhandlingar h a r haft radion som 
ämne, varav två i Umeå. Anders Lindblad h a r skrivit om 
Lokal radio och TV  (1983) och Inga-Britt Lindblad om 
Lokalradiospråk (1985). Om radions tidiga historia har 
G unnar Hallingberg skrivit i Radiodram at (1967), Jan  
Arvid H ellström om Sam fund  och radio (1979) och Sol
veig Lundgren om Dikten i etern. Radion och skönlittera
turen 1925-1955 (1994). Radion som institu tion  har 
framför allt behandlats i uppsatsform, t.ex. i Jörgen 
Cederberg och Göran Elgemyr (red.), Tala till och tala 
med. Med anledning av Ekots 50-årsjubileum utkom 
antologin Dagens Eko. Nyheter i radio under 50 år (1987), 
red. K erstin B runnberg och Göran Elgemyr. Radion i 
kulturbygget gavs 1989 u t som skrift vid Idéhistoriska 
institutionen i Umeå med anledning av e tt radiosymposi
um.

Sist i raden av radioböcker ä r  antologin Radio, bok 
för radioter (1994, red. Lena Persson), där skribenterna, 
i huvudsak författare, ger radion sin kärleksförklaring.
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"Svarte Petter" -  radiopiraten i Lomsjö
Karin Nordberg

I tid er  då rad iom onopolet avskaffats skrivs h istor ien  om . D e som  tid igare  ansågs vara  
skurkar och  lagbrytare, b lir  i h istor ien s ljus föregångare och  pionjärer. N osta lg iska  
krönikor har sk riv its  om  R adio L uxem burg och det ungd om liga  ra ttan d et på kvällarna för  
att få  in  d en  utlän d sk a  popu lärm usiken . För in te  län ge sedan  sändes i TV e tt  program  om  
R adio Nord, d ess tillk om st och  avveck ling . I e tt  par nyutkom na böcker börjar en  ny  
tid eräk n in g  m ed 60-talets illega la  sändare.

Vad in gen  näm ner och  få känn er till är den  rad iosän dare som  i början på 50-talet lek te  
kurragöm m a i etern , u tm anande både d en  sven sk a  lagstiftn in gen  och S ver iges Radio. Här  
berättar v i om  ”B lack  P eter” -  p iratrad iosändaren  i Lom sjö, som  från en  ladugård i 
A seleskogarna un d er e tt  knap pt år gäckade m yndigheterna m ed sin a  illega la  sändningar.

Med ledmotivet u r filmen ”Den tredje m annen” tog 
radiostationen med det m ystiska nam net ”Black Pe
te r” plats i etern. De suggestiva tonerna u r ”H arry  
Lime Theme” gungade u t på 80-m etersbandet efter 
nyheterna klockan tio på kvällen, följda av en norr
ländsk röst som inbjöd lyssnarna till en timmes 
populärmusik. En läm pligare signaturm elodi kunde 
knappast ha valts för den illegala radiosändare, som 
våren 1952 skulle leka kurragöm m a i etern med 
landets säkerhetstjänst, televerkets experter, e tt 
hundratal radioam atörer och hela rikspressen. Efter 
en nattlig  jak t på pingstaftonens n a tt  slog spanarna 
till mot ”luftens gäckande skugga”. Tre fullastade 
bilar med polis, m ilitär och tekniker hade då spårat 
sändaren till en ladugård i Lomsjö i Asele.

Black Peter visade sig vara två bröder, skogsarbe
ta rn a  John och G unnar Figaro, 24 och 26 år gamla. 
De togs prak tisk t taget på bar gärning. De hade ju st 
avslutat e tt av sina grammofonprogram, när spa- 
ningsledaren knackade på den stängda ladugårds
dörren. Sändarlam porna var fortfarande varm a och 
bröderna fann för gott a tt erkänna. M inst en kväll i 
veckan i nio m ånader -  från septem ber 1951 till juni 
1952 — hade de bjudit på m usik u r sina nitton gram-

Vy över Lomsjö. Foto i Västerbottens museum.

mofonskivor från den radiostudio som in retts  i ladu
gården i Lomsjö.

Radiotjänst hade haft monopol på svenska radio
sändningar i tjugofem år och skulle ha det i fyrtio år 
till. Fortfarande fanns bara en radiokanal och det 
skulle dröja knappt fem år innan en andra radioka
nal infördes 1955 och tio innan en tredje kom 1962. 
Den nationella radion dominerade luftrum m et och
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folkbildningen stod i högsätet. E tt vanligt radiom in
ne från  den tiden ä r de unga lyssnarnas vän tan  på 
den enda populära låten  i slu tet av grammofontim
men. Som så m ånga andra landsbygdsbor ansåg 
bröderna Figaro, a tt  radion sände alldeles för myck
et seriös m usik och på tok för litet dansm usik och 
annan  lä tt underhållning. Två lyssnarundersök- 
n ingar med samm a budskap hade inte förm ått ändra 
på det och alltfler ungdom ar ra ttade  in Radio Lux
emburg och andra u tländska m usikkanaler. Först i 
början av 60-talet -  e tt decennium efter Black Peters 
fram trädande i etern  -  tvingade Radio Nord fram 
den s.k. Melodiradion, Sveriges Radios svar på den 
första kommersiella utm aningen. Då hade också 
Radio Syd börjat operera i de södra farvattnen.

”Black Peter”, som föregick både Radio Nord och 
Radio Syd med e tt decennium, är därem ot e tt hittills 
okänt kort i radions historia. Av de historiska källor
na finns inte m ånga kvar. Dom stolshandlingarna 
gallrades u t i början av 70-talet, med undantag  för 
domslutet. Säkerhetspolisen h a r  bevarat en bunt 
tidningsklipp och det PM, där spionm isstankarna 
avfärdades, men de spanare som omnämns i tid 
ningsartik larna ä r inte längre i livet. Av bröderna 
Figaro är den radiopratande brodern John död sedan 
m ånga år. G unnar, som för länge sedan fly ttat till en 
annan  by, h a r varken dokum ent eller prylar från 
händelsen kvar. H ans m innesbilder rör framför allt 
den spänningsm ättade jak ten  i slutskedet.

In ten siv  jakt
M edan bröderna flydde till e tt torp i skogen, cirkule
rade karavaner av spanare ”i rävsvans” (Gunnars 
uttryck) i trak ten  med pejlantenner på taken. Tid
ningarna tävlade om vem som först skulle avslöja 
radiopiraternas högkvarter. A ssisterade av b rand
chefen och landsfiskalen smög de omkring i kvälls- 
m örkret. Storstadspressen landade med egna flyg
plan på sjön Lomsjön och Expressen hade t.o.m. en 
egen pejlingspatrull med en av landets skickligaste 
radoam atörer till hjälp. Varje steg i infångandet 
kunde följas av landets tidningsläsare i eggande 
rubriker som ”Intensiv jak t på ’tredje m annen’ i 
e tern”, ”D ram atisk jak t efter eterns Black Peter.

Spion eller lekande luftsabotör? Säkerhetstjänst och 
sändare deltagare i nattlig  razzia”, ”Black Peter 
greps efter nattjak t. Svart radiokvarter i ladugård”. 
K att och råtta-leken, som de båda bröderna höll vid 
liv via etern, var ivrigt påhejad av rikets tidningar. 
N är Expressen återgav följande replik, ”Det är fint 
med batteridrift. Grejorna går snabbt a tt  plocka ihop 
och stoppa undan om det skulle börja b rännas”, 
sporrades blomkvistare u r alla läger a tt  ställa upp. 
Särskilt sam arbetsvilliga var de legala sändaram a- 
törerna, som lockades av följande fräcka tillrop i 
etern: ”Hallå, hallå! H ar pejlarna få tt in mig? H ar 
pejlarna få tt in mig?” och ”Mig kan dom aldrig få fast! 
Jag  lovar belöning åt den som avslöjar mig. Det kan 
ni för resten  b erä tta  för tidn ingarna”. Den verkliga 
provokationen var n ä r ännu en p iratsändare anm äl
de sig. Enligt en av tidningarna hade Black Peter 
hörts berä tta  för ”SM 7 Boston, Boston, Boston” om 
nöjet a tt  ”trycka ned den ene legale sändaram atören 
efter den andre”.

Varje kväll efter tio ställde hundratals am atörer 
därför in instrum enten för a tt  inringa eterns ”svarte- 
pe tter”. Alla stod i kö för a tt  få e tt ord med Black 
Peter och i sam talen försöka lirka fram  detaljer som 
skulle sä tta  detektiverna på spåren. Men hela tiden 
lade Black Peter u t villospår. Svarte Petter sade t.ex. 
felaktigt a tt  sändaren var försedd med en hundra 
m eter hög m ast och lurade därm ed dem som höjt 
blicken i skorstenshöjd; sanningen var a tt  an tenn
tråden  gick e tt varv ru n t huset för a tt  inte avslöja 
gömstället. Vid e tt tillfälle uppgav Black Peter a tt 
han  hette  ”Olofsson” och a tt  han  sände från en plats 
tre  mil norr om Sundsvall. Spaningarna förlädes 
genast till trak ten  m ellan H ärnösand och Sundsvall. 
Andra blindspår ledde till Graninge och Uppsala.

De illegala sändarna -  tidningarna talade också 
om en tredje ”lördagssabotör” i stockholm strakten -  
var inte bara  irriterande för de legala sändaram atö- 
rer som stördes i sin hobby, u tan  också för televerket, 
som kritiserades för a tt  inte kunna spåra dem. Tid
ningarna gav exempel från andra länder, där am a
tö rsändarna organiserats i beredskapens tjänst och 
kontinuerligt lyssnade hela dygnet för a tt  h indra 
illegala radiosändningar. Det kalla kriget satte sin
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prägel på tidsandan. Enbomaffärens rättegångar 
pågick sam tidigt och spionm isstanken låg nära  till 
hands, n ä r kännedomen spreds om den norrländska 
piratradion. E tt m ystiskt klirrande tolkades som 
schiffer men visade sig vara skram let av mjölkkru
kor. De m est fantasifulla hörde hemliga koder i 
trum m ornas rytmer.

H arm löst pojkstreck
Men ”Eterm arodörerna var inte spioner”, kunde 
pressen lugnande meddela efter gripandet. N är brö
derna inför tinget i Asele uppgav a tt  de bara roat sig 
och sän t för nöjes skull, blev de trodda. Hela h istori
en avfärdades som e tt harm löst pojkstreck genom
fört i ungdomligt övermod. Något ”brottsligt syfte” 
förelåg inte, ansåg häradsrätten , men det trassel 
som deras anläggning vållat laglydiga radiolyssnare 
och de kostnader som statliga m yndigheter åsam 
kats m åste bestraffas med kännbara böter. Förutom 
75 dagsböter å 4 kronor, beslagtogs hela radioan
läggningen, som i detalj protokollfördes i domslutet.

Inventarielistan, som gjordes vid beslaget, b erä t
ta r  a tt  de båda bröderna hade en imponerande u t
rustn ing och det är begripligt a tt  de ville ha kvar sina 
dyrt förvärvade prylar. Men inte ens orkesterförstär
karen med sex rör, grammofonen, grammonfonski- 
vorna och radioapparaten fick de behålla, fast de inte 
ingick i själva sändningsutrustningen. Bröderna 
själva uppskattade värdet till en dryg tusenlapp, 
m en det största  värdet torde det tekniska arbetet och

”Asele oeh Vilhelmina h ä rad srä tts  dom i mål angående 
olovligt brukande av radioanläggning; given å tingsstället 
i Åsele 1/9 1952. [...] Enligt protokoll vid husrannsakan  
och beslag 31/5 hava då följande föremål beslagtagits: 1 st. 
radiosändare med rör, 1 st. 807,1 st. 6L 6 ,2 st. 6V6 och 1 st.
6 ATg, 2 st. transform atorer, 1 st. vridkondensator, 1 st. 
kolkornsmikrofon, 1 st. kraftaggregat med tre  likriktar- 
rör, 1 st. modulator med separat likriktare och följande 
rör: 1 st. 5 U 4 ,1 st. 6 S N 7 ,1 st. 6 S J7 ,1 st. ECC 40 och 2 st. 
om ärkta, 1 st. m ottagare R 1155 med lös högtalare Or
chestra, 1 st. rö r 6V6 och 1 st. 807,1 st. kolkornsmikrofon, 
m onterad på hemgjort stativ, 1 st. resegrammofon, Micro- 
perophone, 19 st. grammofonskivor, varav 4 st. skadade, 2 
st. antenner. Diverse kopplingsschemor och 2 st. små 
radiohandböcker.”

mödan a tt  förvärva prylarna ha betingat. Till brö
dernas sorg hade de också förlorat möjligheten a tt på 
laglig väg få sändarlicens.

Bakom Black Peter — ”den tredje m annen i e tern” 
-  stod alltså två västerbottniska skogsarbetare, 
John och G unnar Figaro, som förvånade omvärlden 
med a tt  både k lara  avancerad radioteknik och flö
dande radioprat. G unnar stod för den tekniska kun
skapen, m edan John var hallåm an och radiopratare. 
Ingetdera var vad m an förväntade sig av två norr
ländska skogskarlar.

N är jag  drygt fyrtio år senare ta la r med G unnar 
Figaro är det ju s t känslan  av trium f som verkar 
bestående. A tt två skogsarbetarbröder, u tan  någon 
skolgång a tt  ta la  om, hade k lara t av a tt  bygga en 
radiosändare med hela landet som räckvidd, hade 
givit dem båda e tt självförtroende, som var värt både 
de 300 kronorna i böter och beslagtagandet av 
apparatu ren .”Jag  är helt självlärd. I lumpen dög jag 
inte till signalist, tro ts a tt  jag  redan då hållit på i 
flera år med radio”, berättade G unnar Figaro i en 
intervju i Sundsvalls Tidning efter avslöjandet 1952. 
Med sin tekniska självbildning hade de båda bröder
na spelat hela Myndighets-Sverige e tt spratt.

Upplevelsen av a tt  ha betvingat storebror delade 
bröderna med grannar och ortsbor, som uppenbarli
gen skyddat de båda bröderna, när m isstankarna 
började rik tas emot A seletrakten och Lomsjö. I tele
fonsam tal med ortsbor som minns eller hört berä t
tas, fram går a tt  alla höll tyst om vad de visste. 
Bröderna Figaro hade u tm anat Sveriges Radios mo
nopol i en kamp som av lokaltidningens redaktör 
rubricerades som en kamp m ellan David och Goliat 
och som fick hela det offentliga Sverige a tt  rik ta 
blickarna mot två skogsarbetarpojkar i en liten by i 
det inre av Västerbotten.

Brödernas verksam het och revanschlusta påm in
ner en hel del om den som idag brukar tillskrivas vår 
tids hackers. ”Vi ville visa a tt  vi kunde”, berä tta r 
G unnar Figaro. Och precis som dagens unga d a ta 
h jältar ta r  plats som datakonsulter och program me
rare, blev de självlärda radioam atörerna ofta tele
tekniker eller radiohandlare. G unnar Figaro hade 
mellan 1957 och 1968 radiofirma i Åsele.
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A tt samla på rad
Björn Olsson

Många, specie llt under 1940- och 50-talen, kunde ägna all sin  fritid  åt att lyssna på utländska  
rundradiostationer. Till sk illnad  från de teknik fascinerade sändaram atörerna var dessa  
utlandslyssnare i allm änhet rätt oin tresserade av sina m ottagares innandöm e. I stä llet låg  
radions lock else  i a tt den erbjöd en m öjlighet att se bortom  horisonten , den gav näring åt 
fantasin  och kunde även i den  en sligaste  obygd förm edla en  känsla  av närvaro i världen.

Björn O lsson, idéh istoriker och lärare på bib liotekarieutb ildn ingen  v id  Um eå un iversitet  
presenterar en  radiohobby som  tid igare var täm ligen  utbredd m en nu  m inskat i om fattn ing  
p.g.a. andra kontakter m ed om världen: TV, tågluffn ing och elektron iska m otorvägar.

De första kontakterna med u tländska radiostationer 
hade de flesta utövare få tt på samma, litet slum p
artade vis. U nderhållningsprogram  hörde till un 
dantagen i Radiotjänsts barndom, och när ledan vid 
alla talprogram  blev alltför svår låg det nära  till 
hands a tt  försiktigt vrida på radions ra tta r  för a tt 
försöka få in något roligare. A lternativ möjliga a tt 
höra vid sidan av de svenska fanns ofta inristade på 
apparaternas frontglas -  fantasieggande nam n som 
Hilversum, Limoges, Bratislava, Liége, Rennes, Bor
deaux, Paris och London.

Bland u tländska stationer fanns också American 
Forces Network i Munchen, den station som am eri
kanerna efter andra världskriget lå tit sä tta  upp för 
a tt  underhålla sina trupper med. AFN spelade det 
senaste i musikväg, det var sam m a slags litet lä t t
sinniga m usik som kunde höras i flera av de holly- 
woodfilmer som sam tidigt visades på de svenska 
biograferna. Över AFN fick m ånga för första gången 
höra den farligt lockande, av en del som en samhälls- 
fara betraktade, jazzmusiken. Sent på kvällen, i 
skallam pans sken, steg utlandslyssnarna in i en 
kakofoni av främ m ande röster och förföriska rytm er 
och lä t sig sugas med. Kontinentens ekon burna 
genom etern  födde hos m ånga ute i stugorna en 
längtan bort.

A tt lyssna på utländska radiostationer var en utbredd hobby på  
1950-talet. DX-aren Sven Elfving i Övik. QSL-korten på väggen 
var beviset på att m an avlyssnat stationerna. Foto: Odd Påg.

”X för det okända”
Fram för allt var det ungdomen som lä t sig förföras. 
För dem låg tjusningen inte bara  i de u tländska 
programmen, u tan  snart nog blandades ofta också 
e tt sam larm om ent in i lyssnandet. Det blev en tävlan 
om a tt  höra så m ånga länder och stationer som
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möjligt på den vanliga hem m am ottagaren. För a tt 
bevisa avlyssningen noterades e tt an tal program de
taljer som sedan brevledes sändes till stationen. Med 
brevet följde sam tidigt en vädjan om a tt  få bekräftel
se på m ottagningen, e tt brev eller kort a tt  visa upp i 
kam ratkretsen.

De flesta rundradiostationer stod beredvilligt till 
tjänst med sådana verifikationer, eller ”QSL” som de 
kallades. Bakom denna givmildhet låg stationernas 
intresse av a tt  veta vilka lyssnare m an hade och hur 
hörbarheten var i avlägsna områden. En sorts sam 
arbete upprättades där radioprogramm en fångades 
upp av lyssnaren, en m ottagningsrapport sändes till 
stationen som i sin tu r  per post skickade sitt QSL 
som belöning. I denna m er system atiska form, där 
program lyssning blandades med en jak t på avlägsna 
radiofångster och QSL-samlande, kom hobbyn a tt  få 
nam net ”DX-ing”. D sades vara häm ta t från det 
engelska ’distance’ och X fick beteckna det okända.

Fam iljeapparaternas förbättring på 1940-talet 
betydde mycket för a tt  stegra in tresset för DX-ing i 
olika delar av vårt land. Svenska fabrikanter som 
Luxor, EIA, AGA och Radiola började under andra 
världskriget a tt  som standard  förse sina apparater 
med kortvåg, vid sidan av mellan- och långvågsban- 
den. Allm änhetens om ättliga behov av nyheter om 
krigshändelserna var en orsak till en sådan utveck
ling.

Genom kortvågens längre räckvidd blev nu  inte 
bara  Europa u tan  hela världen hörbar i vardagsrum 
met. Någon speciell u trustn ing  behövdes inte, det 
var det som var poängen. Ofta räckte det med a tt 
anslu ta hem m aaparaten  med en koppartråd till vär
meelementet, varigenom husets hela rörsystem  för 
uppvärm ning kom a tt fungera som en jä ttesto r ram 
antenn. Snart kunde det höra till lördagskvällens 
nöjen lite t varstans a tt  lyssna till ”Music USA” över 
Voice of America eller till tangom usik från Radio 
Splendid i Buenos Aires, och via sydam erikanska 
stationers reklam inslag blev Coca Cola e tt välkänt 
varum ärke långt innan drycken ännu n å tt Sverige. 
U tlandslyssnandet fick avlägsna länder och platser 
a tt  bli gripbara. För den ensamme ungkarlen i N orr
lands inland, som drack s itt kaffe till Brazzavilles

svenska halvtimme på ondagskvällarna, blev Kongo 
m er än e tt ord, Marocko och Ecuador nålades fast på 
kartan  av dem som följde de religiösa sändningarna 
över IBRA i Tanger eller Andernas röst i Quito.

E terklubbarna
Givetvis är det svårt a tt  uppskatta  hu r m ånga som 
tillhörde skaran av utlandslyssnare; utövandet 
skedde ju  inom hemmets väggar och avsatte inga 
direkta spår. En indikation på det utbredda in tres
set årtiondena närm ast efter världskriget ä r emel
lertid de m ånga veckotidningar som då började öpp
na sina spalter för hobbyn. Det tycks ha börjat i 
Radiotjänsts egen program tidning Röster i Radio, 
som från n r 17 1941 och under e tt par decennier 
fram åt innehöll en spalt med tips för kortvågslyssna- 
ren. Liknande spalter kom snart också i familjetid- 
n ingar som Allers, Vårt Hem, Året Runt, Sånings- 
mannen, Reformatorn, Levande Livet och Norr
länningen, i skoltidningarna Kamratposten och 
Ungdomsnytt sam t i Teknik för A lla  och Teknikens 
Värld.

A tt utlandslyssning vid 1950-talets slut blivit en 
formlig ungdomsrörelse fram går av a tt  Teknik för 
Allas  speciellt upprättade ”Eterklubb” då om fattade 
35 000 m edlemm ar över hela landet; också Tekni
kens Värld hade en liknande klubb med närm are 
20 000 anslutna. Och ändå kan m an förmoda a tt  de 
flesta DX-are aldrig tog steget in i någon sam m an
slutning.

Tydligt ä r hu r utlandslyssning fram förallt blev 
en hobby för dem som bodde på landet eller i m indre 
samhällen. Stockholm och andra storstäder gick inte 
i spetsen på sam m a sä tt som för andra teknikberoen
de nöjen. I stället blomstrade hobbyn i de landsdelar 
som låg litet vid sidan av huvudstråken. Många 
en tusiaster tycks tidigt ha  funnits i Jäm tland  -  i 
byar som Nälden, Hackås, Offerdal och Kaxås lät 
grupper av utlandslyssnare tidigt tala  om sig. Också 
i Norrbotten, i Boden och Luleå, fanns liknande 
grupperingar. Vid m itten av 50-talet började emel
lertid Västerbotten, och då främ st den norra länsde
len, a tt  fram stå som Norrlands livaktigaste region 
på området.
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DX-klubbar i län et
Så h är dags hade DX-hobbyn, på traditionellt 
svenskt folkrörelsemanér, kommit in i en organise
rande fas. DX-klubbar började växa upp ru n t om i 
länet. Utvecklingen förefaller ha börjat med Bureå 
DX-Club och Hörnefors DX-Club, vilka båda går a tt 
spåra från  åtm instone 1953. Skellefteregionen fick 
från 1955 se den ena föreningen efter den andra 
födas. Inom staden verkade under en period Skellef
teå DX-Club, KFUM:s DX-grupp, Arctic Radio Club 
och International Radio Club, i Skelleftehamn fanns 
DX-Club Radio Boys. DX-klubbar var sam tidigt ock
så verksam m a i Rönnskär, Morön och Clemensnäs.

In tresset spred sig likt ringar på vattnet. I B ur
träsk  bildade några elever vid realskolan 1956 en 
förening som blev en av länets m est långlivade, den 
följdes sn a rt av Vilhelmina Radioklubb, Askilje DX- 
Club, The DX-Wolves i Flarken, Orion DX-klubb i 
Jörn  och Flamingo DX Club i Ragvaldsträsk. Nam 
nen säger något om de föreställningar som hobbyn 
alstrade, liksom a tt  engelskan var utövarnas lingua 
franca. Det som varit e tt originellt kvällsnöje i hem 
mets vrå blev nu, genom klubbarnas verksam het, 
synliggjort. Hjälp a tt  sprida in tresset kom från lä
nets fyra dagstidningar som, vid slu tet av 50-talet, 
alla hade var sin DX-redaktör som svarade för regel
bundet återkom m ande spalter.

Få ä r de flickor m an ser figurera i de västerbott
niska klubbarnas verksam het under dessa år. Trots 
sin hum anistiska grundkarak tär var DX-ing ett 
övervägande grabbnöje, det fram går tydligt. I en 
spalt i N orra V ästerbotten beskrivs den typiske väs
terbottniske DX-aren som ”en pojke ru n t 15-16 år, 
alltså hunnen till den ålder då engelska kommit in 
på skolschemat. Ofta förenar han  radiolyssnandet 
med någon samlarhobby -  frim ärken, vim plar eller 
kanske vykort”. K arakteristiken stäm m er rä t t  väl, 
men det fanns också en hel del utövare långt upp i 
åldrarna. Ofta finner m an dem i de små byförening
arna, de gav en sorts stadga å t verksam heten där.

Sommaren 1956 fick länets alla DX-klubbar sig 
förelagda en idé om a tt  bilda e tt distriktsförbund. 
Förslaget kom i e tt brev från Skellefteå DX-Clubs 
driftige ordförande Carl-G unnar Hedlund. E tt så-

Lyssnarträff med några medlemmar i Burträsk DX-Club på  1960- 
talet. Foto: W. Mellqvist.

dant förbund skulle kunna fungera som e tt service
organ, ansåg han, det kunde medla i de trä to r som 
uppstå tt m ellan några klubbar, och e tt distrikts- 
organs uppgift vore också a tt  försöka s ta rta  fören
ingar i de ännu ”vita fäckarna” i länet. Förslaget 
vann genast gehör och vid e tt möte i Vilhelmina 
sam m a år bildades Västerbottens DX-förbund. För
bundet kom, genom sina anslu tna klubbar, a tt  repre
sentera nära  300 DX-are i länet. Snart anslöt man 
sig också till DX-Alliansen, en riksorganisation för 
Sveriges DX-are som bildats i ju li 1956 vid en sam 
m ankom st i jäm tländska Hackås.

V ästerbottens DX-förbund visade sig ha en upp
gift a tt  fylla. Störst betydelse fick den tidning m an 
började ge u t 1957. Substancial hette den, det span
ska ordet för ’innehållsrik’, och nam net fick snart 
täckning. U nder nära  tio år  tävlade den med Malmö- 
DX-aren om a tt  vara den tongivande inom hobbyn i 
landet. VDXF drog också sam m an länets DX-are till 
lyssnarnätter ibland, e tt riksparlam ent anordnades 
1961 i Skellefteå, och förbundet tog sig an den ”radio
idrott” som givit hobbyn en ny dimension in på 50- 
talet. Det hela gick u t på a tt  lyckas höra e tt an tal i 
förväg bestäm da stationer och a tt  kunna bevisa det 
med detaljer från programmen. Årliga distrik tsm äs
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terskap i DX-ing hölls från 1957, och e tt par SM- 
tävlingar med nära  tusen ta le t deltagare arrangera
des av VDXF:s styrelse, som hade sin kärn trupp  i 
Skellefteå.

Det finns inget rim ligt skäl a tt peka på varför 
in tresset för utlandslyssning skulle ha varit m indre 
i södra Västerbotten. Ändå förblev Hörnefors länge 
ensam  klubb i södra regionen. E tt par gånger näm ns 
vid 50-talets m itt en sam m anslutning kallad Umeå 
E terdetektiver i um etidningarna, men det tycks 
m est ha varit e tt informellt nam n på några enskilda 
DX-are, ingen egentlig förening.

Först 1958 bildades Umeå DX-Club, som senare 
bytte nam n till Umeå Kortvågsklubb. De flesta av 
länets m est aktiva DX-are kom a tt  under någon 
period vara medlem i umeklubben. Som skolstad sög 
nämligen Umeå till sig dessa DX-ande skolpojkar då 
de n å tt den ålder då det var oundvikligt a tt  börja 
tänka  på utbildning och framtid. Skellefteåregio- 
nens klubbar blev åderlåtna, och en bit in  på 60-talet 
hade hobbyns centrum  förflyttats från  norr till söder. 
”1 Skellefteå finns endast några gamm elvargar 
kvar” skrev Substancials chefredaktör Stellan Bo
son sommaren 1963. VDXF flyttade den hösten sin 
tidningsredaktion till Umeå. Snart blev arbetsbör
dan för tung för Umeå DX-Club, Substancial lades 
ned 1964 och sam tidigt upplöstes Västerbottens DX- 
förbund.

E tt tid sfenom en
A tt utlandslyssning idag inte längre förmår samla 
samm a stora skaror som decennierna efter världs
kriget kan ges skilda förklaringar. En sådan kan 
vara a tt  den spontana rekryteringen inte längre 
finns. Dagens hem m aapparater är oftast byggda för 
FM-mottagning. På dem går det inte a tt  som förr, 
bara  av en slump, få in Johannesburg, Port Moresby 
eller Pyongyang. E tt annat hinder är den elektriska 
störningsdim m a från lysrör, oljepumpar, TV-appa- 
ra ter, videor och liknande m oderna påfund som nu 
m era omger alla våra samhällen. Svaga radiosigna
ler från fjärran  länder h a r svårt a tt  tränga igenom. 
Men även om sådana och andra faktorer h a r sin 
skuld, ä r det avgörande skälet för hobbyns borttyn

ande säkert a tt söka i något annat -  vi kan kalla det 
för tidsandan. In tresse t för utländska radiostationer 
årtiondena efter världskriget kan ses som e tt tids- 
bundet fenomen.

A tt utlandslyssnandets då blev något av en m ass
rörelse kan förmodligen föras sam m an med andra 
populära ungdomsnöjen i tiden: filmen, grammofon
m usiken, veckotidningar och olika sam larvurm er. 
Alla förefaller de ha varit medel för a tt  tillfredsställa 
en längtan. Krigets sex år av isolering inom landets 
gränser hade skapat en svältföddhet på in ternatio
nella kontakter. A tt lyssna på u tländska radiopro
gram  kunde med fantasins hjälp bli en sorts resa till 
världar som m an varit u testängd från, radion blev 
e tt fönster mot exotiska, annorlunda, upplevelser. 
Det ligger nära  till hands a tt  dra paralleller med 
dagens tal om virtuella verkligheter. Utlandslyss- 
narna  var tidiga föregångare, med hjälp av radion 
begav de sig i fantasin  iväg till a lternativa vistelse
orter.

Idag h a r så m ånga andra fönster öppnats mot 
omvärlden. Televisionen gjorde den första inbryt
ningen på radions upplevelsedomän, chartertu ris
men, videon och datorn h a r följt efter. De h a r stillat 
denna obestäm da längtan — den globala byn har 
nästan  blivit verklighet. Radion som internationell 
impulsförmedlare h a r försvunnit i inform ationsbru
set. Få i en yngre generation har idag anledning a tt 
förundras av a tt  radiovågor från jordens alla hörn 
omger dem där de går. För rekryteringen inom DX- 
ingen är detta  det största problemet.

Men hobbyn är inte död, den har bara ändrat 
karak tär. Idag ä r DX-ing främ st en sysselsättning 
för specialister med i allm änhet r ä t t  så sofistikerad 
utrustning. A ntennernas längd kan sträcka sig över 
en kilom eter och de rundradiostationer m an jagar är 
tydligt lokaliserade: Hawaii, Thailand, Indonesien, 
Filippinerna, nordöstra Brasilien, USA:s mellanväs- 
te r eller Perus selvaregion. Dessa och andra om rå
den h a r vart och e tt sin egen specialist. I Västerbot
ten  existerar fortfarande en aktiv DX-klubb, den i 
Umeå. På sitt sä tt h a r den e fte rträ tt VDXF som e tt 
föreningsband m ellan DX-are i länet genom sin tid 
ning Distance. ”Gam m elvargarna” lever ännu kvar.
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Nära n
U nder d en n a  rubrik  är korta  n o tiser  från  lä n ets  hem bygdsfören ingar  
och  m useer välkom na. Program , projekt och  in itia tiv  är spännande  
och  v ik tig t för andra a tt ta  del av. Sk icka n o tiser  e ller  id éer  för nästa  
h äfte  t ill redaktören  sen ast d en  10 april 1995.

Norsjö hembygdsomräde
För 6 å r  sedan invigdes Skidlöparmuseet som med 
sina u tstä lln ingar b e rä tta r om skidåkarna från  tra k 
ten och om tävlingsåkandet som satte  Norsjötrakten 
på den svenska och internationella skidkartan. En 
skrift om de fram gångsrika skidåkarna från trak ten  
h a r nyligen utgivits i sam arbete med länsm useet och 
finns nu till försäljning i Norsjö. I en näraliggande 
tim rad stuga redovisas h u r vardagslivet kunde te sig 
för dessa skidåkare, vars främ sta trän ing  bestod i a tt 
åka skidor flera mil till och från e tt tungt skogs
arbete.

För närvarande sjuder det av aktivitet på Norsjö 
hembygdsområde. Avsikten är förstås a tt lyfta fram 
andra viktiga sidor av bygdens kulturarv  och där
med göra om rådet än m er a ttrak tiv t för besökare -  
såväl kom m uninvånare som turister.

Jak tvårdskretsen  planerar e tt ny tt jaktm useum  
på om rådet. En tim merbyggnad är redan färdig
ställd som ska hysa en utställn ing  kring olika sidor 
av bygdens jakttraditioner. U tanför ska ordnas en 
natu rstig  med jaktredskap och fällor.

I det s.k. G rahnska huset som nyligen restau re
ra ts  ska u tstä lln ingar om kvinnor i Norsj obygden 
visas. På nedervåningen kommer vidare e tt rum  a tt  
finnas, där hembygdsföreningen, konstföreningen, 
jaktvårdskretsen, Stiftelsen Skidlöparmuseet, kom
m unen och andra som engagerar sig i om rådets 
verksam het kan informera och diskutera med besö-

Hembygdsområdet i Norsjö. Foto Dager Lundkvist.

kare. I de övriga rum m en ska bl. a. fotograferna 
E ster H arnesk och Conda Forsell som båda var 
verksam m a i bygden presenteras. På övre våningen 
görs en rekonstruktion av konstnärinnan Victoria 
Nygrens stuga sam t visas en samling av Fanny 
G rahns möbler och konst. Fanny ägde huset och 
bodde i det till sin död 1981. Idag är Norsjö kommun 
ägare.

I en långloge förbereds visning av gamla jord
bruksredskap och i en annan byggnad finns redan 
en in tressan t rekonstruktion av P O Finnbergs or
gelverkstad.

Vissa av dessa projekt kommer a tt  vara färdig
ställda till sommaren. Välkommen till Norsjö!
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Nils Holgerssons resa i nutid - Hembygdens Å r 1996

obiSfSSSOvs

✓

1996 blir e tt viktigt å r för Sveriges alla hembygdsför
eningar och hembygdsförbund. Då genomförs en ge
m ensam  rikskam panj, e tt Hembygdens Ar, som kal
las N ils Holgerssons resa i nutid.

Nils ska på nytt resa genom hela vårt land och då 
upptäcka a tt  mycket h än t under de 90 å r som gått 
sedan Selma Lagerlöfs bok skrevs.

En ny Nils ska utses inom varje län. Särskilda 
evenemang ska arrangeras av hembygdsföreninga
rn a  på de p latser där Nils ”landar” och resan följer 
sam m a tidsschem a som bokens. Den s ta rta r  således 
i Skåne i m ars 1996 och går norru t på ostsidan för a tt  
i m idsom martid nå Västerbottens kustland. Efter 
e tt besök i Norrbottens län vänder sedan Nils och 
reser genom inlandet på väg mot söder. På flera 
p latser i Västerbottens län kommer alltså arrange
m ang a tt äga rum  19-21 jun i och 1-5 juli 1996.

En arbetsgrupp för kustlandet respektive in lan
det ha r u tse tts  som arbetar med samordning och 
planering under detta  å r  för a tt forma aktiv iteterna 
under hela hembygdsåret. Det kommer förutom Nils 
Holgersson besöken a tt  spänna om mycket: studie
cirklar med lokalhistorisk dokumentation, en foto
tävling, hembygdsresor, arbete med barn och ung
dom m.m. M ålsättningen är bl.a. a tt  visa upp vårt 
kulturarv , ge perspektiv på utvecklingen under

1900-talet, aktivera barn  och ungdom a tt  upptäcka 
sin hembygd och föra fram  hembygdsrörelsens idéer.

Utbildningsradion och AV-centralerna h a r redan 
inbjudit m ellanstadieklasser till videotävling. Upp
giften är a tt  på något sä tt presentera sin hembygd 
och redovisa arbetet i form av en videofilm. De bästa 
bidragen går vidare till videofilmfestival i Sundsvall 
och en del visas i TV under hembygdsåret.

Västerbottens läns hembygdsförbund kommer 
under hösten 1995 a tt  inbjuda även lågstadieklasser 
och högstadieklasser a tt  delta i andra typer av täv 
lingar som berör hembygdens förändring och utveck
ling. Dessutom erbjuds en annan uppgift till m ellan
stadieklasser som inte velat anm ält sig till videotäv
lingen.

En fototävling, Med kameran och N ils Holgersson 
genom Sverige, aviseras redan nu för a tt  bilderna ska 
kunna ställas u t under hembygdsåret. Tem at är 
motiv och miljöer med anknytning 
till Nils Holgerssons resa i e tt his- ^  
toriskt och nutida perspektiv. s\|tk'ot f y  
Tävlingstiden är 1 m ars -  30 nov 
1995. Varje tävlande får skicka 
m axim alt tre  bilder per län. Varje 
länsförbund h a r en regional uttag- Bfft 
ning med priser och tre  vinnare 
går vidare till riksfinal med y tte r
ligare priser. Tävlingen genomförs i sam arbete med 
tidningen FOTO med stöd av Fotofräm jandet och 
Canon.Tävlingsfoldrar med detaljerade regler finns 
a tt  få hos länsm useet, hembygdsföreningar, foto
affärer och fotoklubbar.

Det är hembygdsförbundets förhoppning a tt  så 
m ånga som möjligt ska engagera sig i arbetet med 
Hembygdens Ar 1996 och även framöver. För y tte r
ligare information och om du ha r idéer, kontakta 
B ritta  M Lundgren, länsm useet, eller din lokala 
hembygdsförening.
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Hembygden i skolarbetet
I sam band med Hembygdens Ar 1996 kommer tid 
skriften Västerbotten a tt  uppm ärksam m a olika 
hembygdsprojekt som tidigare genomförts och fort
farande genomfors i skolor ru n t om i länet.
Som e tt inspirerande exempel på e tt givande projekt 
vill vi berä tta  om Akullsjöns skola i Robertsfors 
kommun där lärare  och elever under 5 års tid  har 
arbetat med tem at Historia i hembygden.

I projektet ha r ingått a tt  restau rera  en gammal 
förfallen smedja och få den brukbar igen. Smedjan 
byggdes i slu tet av 1800-talet av bröderna Ja n  och 
John Jonsson. D är tillverkades smide till körred- 
skap för jordbruket. Även verktyg som spett, korpar, 
spadar och stenborrar tillverkades.

Smedjan användes senast på 1960-talet. Den n u 
varande ägaren Johan  Petter Pettersson och Äkull- 
sjöns skola kom överens om a tt  driva resturerings- 
projektet tillsam m ans. N är projektet startade 1991 
var smedjan rä tt  förfallen. Man fick riva u t a llt utom 
tim m erstom m en och lägga om spåntaket. Till detta  
rustades en spånhyvel och ny tt spåntak  lades. Pust- 
bälgen var helt förstörd. En av lära rna  bidrog med 
e tt gam m alt väl bibehållet skinn som syddes om till 
en ny pustbälg för a tt  installeras i smedjan. Eleverna 
h a r förstås deltagit i restaureringsarbetet. Skolan 
h a r arrendera t smedjan och får nyttja  den i under
visningen. I juni 1994 kunde smedjan på ny tt tas i

bruk. Förutom a tt  engagera skolans elever och per
sonal ha r projektet in tresserat även föräldrar och 
andra i byn -  hjälpsam heten h a r visat sig stor när 
det gäller a tt  skaffa fram  m aterial och hjälpa till med 
praktiska ting.

Varje höst genomförs en tem adag med praktiska 
aktiv iteter kring tem at h istoria i hembygden. Förra 
höstens dag innehöll e tt an ta l stationer m ellan vilka 
eleverna i åldersblandade grupper cirkulerade. En 
station var förstås e tt besök i smedjan där Johan 
Petter dem onstrerade smideskonsten m edan barnen 
pumpade. Andra stationer handlade om tjä rb rän 
ning i form av m initjärdalar och minismedjor där 
eleverna tillverkade var sin mejsel av rundjärn.

En station bestod av en mer tidskrävande upp
gift, nämligen a tt  bränna en kolmila för a tt  lära  sig 
m er om den viktiga delen av hembygdens historia 
och t.o.m. få eget kol till smedjan. Dagen avslutades 
med a tt  skolan fick en belöning för s itt mycket upp
skattade och skickliga hembygdsarbete av Bygdeå 
hembygdsförening.

M er information om projektet kan  ges av lära rna  
K erstin Rönnlund och Folke Olsson, Akullsjöns sko
la, tel. 0934/411 39.

Till e tt tem anum m er om liknande skolprojekt 
önskar redaktionen få in m ånga tips och idéer från 
lärare, elever och föräldrar.

Eleverna i Akullsjöns skola och läraren Folke Olsson vaktar sin 
kolmila under temadagen kring historia i hembygden.

H amm arsm edjan som restaurerats av Akullsjöns skola. 
Foto Folke Olsson.
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En ny bok om länets historia
Vid ju ltid  utkom  den senaste boken, Västerbotten 
genom tiderna, i hembygdsförbundets skriftserie 
Acta bothniensia occidentalis, Skrifter i västerbott
nisk kulturhistoria.

Det är en ovanlig historiebok genom a tt den be
rä tta r  länets historia ”baklänges” -  den u tgår från  de 
miljöer och kulturm innen som finns kvar i V äster
botten. Vår historia berä ttas u tifrån  det vi ser i 
landskapet, i städerna och byarna ru n t omkring oss.

Det handlar om den västerbottniska särarten , om 
det som ä r typiskt och speciellt för vårt län. Boken 
ger inte bara  en historisk översikt, u tan  den funge
ra r  också som e tt uppslagsverk till vår kulturhisto
ria  och som en nyckel till tolkningen av ku ltu r
spåren.

Vi får veta hu r m änniskorna h a r levt i Västerbot
ten  från förhistorisk tid  till nutid, hu r m an byggt och 
bott, hu r m an färdats, vilka kontakter m an haft med 
omvärlden, vad centralm aktens påbud betytt för 
länets invånare och mycket annat.

Med ökad kunskap om den historiska bakgrun
den följer större förståelse för vikten av a tt  vårda och 
bevara vårt kulturarv. Boken utgör också andra 
delen av länets kulturm innesvårdsprogram  och 
länsstyrelsens kulturm iljöfunktion h a r varit ansva
rig för arbetet.

Länsm useet, med Bo Sundin som redaktör och 
Ola Kellgren som bildredaktör, h a r skött redigering
en av texter från 16 författare, fackfolk inom olika 
discipliner.

Boken säljs hos länsm useet, Skellefteå museum 
och i bokhandeln.

A tt fram ställa tjära var före sågverksindustrins fram växt en av de 
få möjligheterna att förtjäna kontanter i den norrländska glesbyg
den. Den västerbottniska tjärproduktionen nådde sin höjdpunkt 
vid 1850-talets mitt. Exporten var då drygt 40.000 tunnor per år. 
Ovan: förberedelse för tjärbränning vid Rånäset, Stensele 1920. 
Foto i Västerbottens museum.

Västerbotten även som taltidning!!
F rån  och med 1995 finns vi som taltidning. Fyra gånger 
per år utges tem anum m er vilkas artik lar spelas in på 
kassettband till glädje för synskadade.

Prenum erationspriset ä r detsam m a som för den vanliga tidskriften,
125 k r för 1995 års num mer. K ontakta Hjördis Boman eller receptionen, 
länsm useet, tel 090/ 171800 om du vill prenum erera på kassettversionen av denna tidskrift.
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Utställningar 
i vinter och vår
12.2-17.4 P ierre O lofsson

M ålningar, grafik och skulptur.
5.3-2.4 ”Ha je  hört att n ’B irger ha ruste  

sej radio?”
En liten utställn ing om västerbott
nisk radiohistoria.

19.3-28.5 L apptäcke som  k on st -  t ill var
dags
Tre u tstä lln ingar om lapptäcken.

9.4-5.6 G ränslöst m öte
Fotografier från Tanzania.

7.5-20.8 G ränslös filt
Om tovad ull som bruksslöjd fram  till 
textilkonst.

7.5-20.8 M örkrum  -  växtrum
Skulptur och relief i tovad ull av 
Gunilla Paetau  Sjöberg.

Oppna magasin!
Allmänheten inbjuds a tt  besöka våra väl
ordnade m agasin under sakkunnig ledning:
12 m ars Textilm agasinet och

arkeologiska m agasinet 
2 april Träm agasinet
14 maj Konstm agasinet och bildarkivet

Länsm useet är m åndagsstängt (1/2-18/6) 
Tisdagskvällsöppet 18-20 (1/2-30/4)
Tisdag-fredag 9-16
Lördag 12-16
Söndag 12-17

I nästa nummer
Med anledning av stadens 150-årsjubileum ägnas 
nästa  tem anum m er åt de m era okända sidorna av 
Skellefteås historia.
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Att sam la på rad iosän dn ingar
Björn Olsson 65

U m eå först m ed ”rad ifierat” sjukhus
Karin Nordberg 52
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