
BODEN RADIO
~  F Ö R S T  I  E T E R N  ~



Marconi fick patent i London för sin uppfinning
”trådlös telegrafi” våren 1896

När kom radion?



1904 hade ett 70-tal av världens passagerarfartyg utrustats med Marconi-stationer.

12 dec 1901 radiosignaler England - Newfoundland



• 24 december 1906 – Första radiosändningen, USA

• 1919 – Försök i Pittsburgh, USA

• 12 juli 1921 – Sändning från Boden

• 1922 – Reguljära sändningar i England

• 1925 – Radiotjänst

Radiohistoria



Första världskriget börjar i augusti 1914

⚫ Bodens fästning hade behov av:

⚫ trådlöst telegrafsamband till regering

⚫ trådlöst telegrafsamband till försvarsledning

⚫ Marinens behov av kustradiostation

⚫ För försvaret av norra Sverige och naturtillgångarna i Norrbotten 
var  Bodens fästning och marinens behov av  trådlöst 
telegrafsamband viktigt för landet.

Bakgrund Boden radio



⚫ Marinen fick uppdrag 1902 att undersöka: 
Är ”Trådlös radio” något för Marinen?

⚫ Militär radiostation. 1914-1916

⚫ Telegrafverkets radiostation.  1917-1938

⚫ Telegrafverkets rundradiostation 1921, 1923-1938

⚫ Telegrafverkets kustradiostation 1919-1975 
Telegramtrafik för handelsflottan och sjöräddningskoordinator för Bottenviken

⚫ Militär radiostation 1939-1975
1958 flytt från Radiobunkern till S 3 och sedan Milostaben

⚫ Från 1975 enbart militär radio

Historik Boden radio



Trådtelegraf  i 
kommendantens SBC 1914

Bodens telegrafstation 
upprättades år 1900 

Tidigt samband i Boden



Första gnistradiostationen på Radiomyren 1914



Gnistradiostationen på Radiomyren 1914-1916



Radiobunkern på Radiomyren



Telegrafverket bygger Radiobunkern juni 1916



Kung Gustav V besöker Radiomyren 5 juli 1916







Rendalsmaster 1916

Tre 108 m höga ”Rendals-
master”, placerade på 175 m 
inbördes avstånd. 

Mellan masterna, två st. 80 m 
långa trumantenner.



Radiovillan – tolv rum, fyra kök, ett badrum









Sändarsalen



Trafikverksamhet

Sveagruvan – Spetsbergen 1920-1925

Sveagruvan – Spetsbergen 
1920-1925

Nyhetstelegram

Krigsfångetelegram (7 900 st)
Budapest samt Petrograd 



Luleå 300 år – juli 1921

Kung Gustaf V invigde 
radiosändningarna den 12 juli 
1921. Konungen skulle få lyssna 
på rundradio från Boden-
sändaren.

Axel Jenner; radiokommissarien, 
hade övat och var väl förberedd 

Detta är Bodens radiostation. 
Personalen på härvarande 
radiostation ber att för Eders 
Majestät få betyga sin under-
dåniga vördnad



Axel Jenner började sitt hälsningsanförande innan  sändar-
antennen var inkopplad.

Han drog till med ett ”Djävlar anamma” samtidigt som teknikern 
kopplade in antennen och det var det första som hördes i 
hörlurarna. 

Konungen hade sett en aning snopen ut, vände sig till 
landshövdingen Ringstrand och sa: 
”Ja det hörs ju bra det här Ringstrand.”

Sedan genomfördes en korrekt radiohälsning och  Boden radio 
bjöd på grammofonmusik.

Men något blev fel…





⚫ Vinterspelen i Boden 1923.

⚫ Radiosändningen den 3 februari 1923 och var den första 
idrottskrönikan i landet som hade sänts i rundradion.

⚫ Det var resultaten från dagens tävlingar.

⚫ Nästa dag fortsatte sportsändningen med mellantider från 
budkavleloppet och slutresultat.

Radiosportens första sändning



⚫ Den 7 dec 1923 fick Bodens radioklubb tillstånd av 
Telegrafstyrelsen att nyttja Huth-rörsändaren för 
rundradioverksamhet.

⚫ Sändningar: 19.00-20.00 tisdagar och fredagar.

⚫ Grammofonmusik  

⚫ Uppläsningar 

⚫ Solosång Ratg. Ernst Holmström, Ing. Evald Gabrielsson 

⚫ Radioklubben fick inkomster genom att sända viss firmareklam.

Rundradiosändningar





Första riksprogrammet över Stockholm den 30 april 1925. 
Program: Föreläsning av Läkaren G. Hallström. 

Radioutsändningen gjordes från Radiotjänst’s studio. 

Radiotjänst’s lokaler i Boden



Studion på Kyrkgatan 30 i Boden



⚫ Boden rundradio sände ofta egna barnprogram (Farbror Totta), 
idrottskrönikor och högmässa en till två gånger i månaden.

⚫ Den 25 november 1925 fanns programledningar uppmonterade i 
Stadshotellets kafé i Luleå alternativt  stadsbiblioteket. 

⚫ Samma dag  den 25 november sändes musik från Stadshotellets 
kafé.

⚫ Den 2 maj 1938 upphör rundradiosändningarna från Boden.

⚫ Studiolokalerna flyttades från Boden till Skomakaregatan 30 i 
Luleå.

Programverksamhet



Radiobunkern idag





Långvågssändare 1950-talet



Hydda för antennanpassning



Mastfundament för 108 m mast



Bli medlem i Boden Radio – först i etern

En person 100 kronor
Familj 150 kronor
Förening 250 kronor
Företag 500 kronor

Bankgiro 666-7851
Ange namn och e-postadress

”Boden radio – först i etern”


