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Offshore radio: Radio Nord
”Vi testar. Etta, tvåa, trea, femma fem-
ma.” Anropet följdes av information 
om en mystisk tävling som skulle bygga 
på insända lyssnarrapporter. Denna 
sändning kunde höras av många DX-are 

såväl som vanliga radiolyssnare vintern 
1961. Testsändningen gick ut på 606 
kHz mellanvåg och kom från fartyget 
Bon Jour, förankrat utanför Ornö. Vit-
sen med detta mystiska programinne-
håll samt att utelämna fyran och dubb-
lera femman i anropet var förstås att få 
lyssnarna att börja reagera och prata 
med andra om vad de hört. Rösterna 
var anonyma och inga stations-ID:n 
sändes. Men det var knappast något tvi-
vel om att det var Radio Nord som nu 
äntligen börjat få ordning på tekniken. 
I takt med att testsändningarna började 
höras allt bättre steg spänningen bland 
svenska lyssnare och den 8 mars 1961 
var det slutligen dags för den stora pre-
miären.

Radio Nord hade börjat förberedas 
redan i november 1959 och idén kom 
till genom att affärsmannen Jack S. 
Kotschack och amerikanen Gordon 
McLendon lärt känna varandra. Gor-
don och Jack hade filmproduktion som 
ett stort gemensamt intresse men vad 
McLendon i första hand hade ägnat 
sitt liv åt var radio. Framför allt då att 
sätta upp stationer för marknader med 
lågt radiolyssnande. Man kan föreställa 
sig den möjlighet Gordon såg när han 
på en bricka fick sig serverad en hel na-
tion med utvecklat näringsliv och hög 
levnadsstandard men utan kommersiell 
radio. Radio Mercur, som startat året 
innan, kom också upp i diskussionen 

Topp 20 blev ett av Radio Nords mest avlyssnade 
program, mycket beroende på den populäre program-
ledaren Larsan Sörenson.

och de två dynamiska affärsmännen 
kom snart överens om att slå sig ihop 
för att på allvar bringa kommersiell ra-
dio till Sverige. Detta skulle man göra 
genom att lägga ett sändarfartyg utan-
för Stockholm och med sändningar på 
mellanvåg beräknade man att täcka en 
stor del av Mellansverige och nå ut till 
mer än en miljon hushåll. I själva ver-
ket kom Radio Nord att höras mer el-
ler mindre bra i större delen av Sverige 
samt även i Finland och tillika att ge 
upphov till en av de mest intensiva riks-
dagsdebatterna inom svensk politik på 
många år.

Projektet finaniserades med risk-
kapital från USA och sändarfartyget 
registrerades inledningsvis i Nicaragua. 
Det chartrades sedan av Liechtenstein-
företaget Nord Establishment vars upp-
gift blev att tillhandahålla ett komplett 
sändarfartyg samt besättning. Företaget 
Radio Reklam Produktions AB bilda-
des med Jack Kotschack som chef och 
fungerade som generalagent i Sverige 
för Nord Establishment. Bolagets upp-
gift blev att producera radioprogram 
och sälja reklam. Redan från början 
skrevs spaltmetrar om det nya projektet 

och i takt med en ökad förväntan hos 
DX-are och vanliga radiolyssnare steg 
irritationen i regeringskretsar. Genom 
att sända på mellanvåg kunde en helt 
annan räckvidd förväntas än hos lilla 
Radio Mercur i Öresund och bilden att 
ute i Stockholms skärgård ha ett sän-
darfartyg liggande som spred okontrol-
lerbart programinnehåll över huvudsta-
den samt stora delar av övriga landet i 
konkurrens med monopolradion mås-
te ha tett sig som en skräckvision för 
många politiker.

Från Köpenhamn
till Almagrundet
Sändarfartyget var ett tidigare lastfartyg, 
m/s Olga av Hamburg, som nu fick det 
nya namnet Bon Jour. Till att börja med 
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Radio Nord tillämpade strategin att puffa för sina program med hjälp av lyssnarklubbar. En klubb vände 
sig till husmödrarna medan en annan tog sikte på den säregna nischen elefantskådare, vars intressen beva-
kades av Sten Hedman.

utrustades fartyget vid Norderwerft i 
Hamburg men efter påtryckningar från 
tyska myndigheter vägrade varvet att 
befatta sig med vidare arbeten. Sålunda 
flyttades Bon Jour till Langelinie utan-
för Köpenhamn och där kom sändare 
och övrig teknisk utrustning att instal-
leras, liksom den förliga sändarmasten. 
Från början var tanken att ha två mas-
ter ombord och mellan dem spänna 
upp en T-antenn men detta projekt 
övergavs i samband med att antenn-
teknikern John Mullaney designat en 
ny typ av antenn som endast krävde en 
mast. Antennsystemet var utfört som 
en flerfaldig ”folded unipole” där de 
förliga och aktra maststagen fungerade 

som extra omvikta antennelement. An-
tenntypen kom att kallas ”The Radio 
Nord antenna” och användes seder-
mera av ett flertal mellanvågsstationer 
i USA.

Inför julen 1960 rådde premiärfeber 
på Kammakargatan 46 i Stockholm, 
där stationens studiolokaler och kontor 
var belägna. Från nyhetsredaktionen 
sändes Björn-Fredrik Höijer och Seve 
Ungermark ned till Köpenhamn för att 
följa med fartyget upp till ankarplatsen 
nära Almagrundets fyrskepp. Med två 
erfarna nyhetsmän ombord skulle sta-
tionen relativt omgående kunna börja 
sända nyheter och liveinslag från båten. 

Brev som sändes ut till landets DX-klubbar från Radio Nord med önskan om samarbete.


