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Karlskrona radio fyller 100 år.
Söndagen den 24 maj 2009 träffades ett 100-tal personer ute på Lindholmen i Karlskrona för
att celebrera 100-årsdagen av stationens tillblivelse. Där fanns ”gnistar” från såväl försvaret
som från den civila sektorn, marinbaschef med personal från dagens ”Marina radio” samt
representanter från industri och tjänsteföretag med anknytning till kustradio.

Ölkn Niclas Lyngstam

Buffé och mingel

Den skönsjungande kören

Högtiden inleddes med en lätt buffé på den gamla stationsplatsen samtidigt som en lokal
manskör underhöll med sommarsånger med prunkande syrenbuskar som bakgrund. Efter välkomsttal av chefen för Marina radion, örlogskapten Niclas Lyngstam startade programmet
med en kort information av Carl-Henrik Walde som övergick till ett lyssnande på när världsarvsstationen Grimeton SAQ sände hyllningsmeddelande till de samlade:
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Sändes 2009-05-24 kl 12:55 svensk tid (10:55 UTC).
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Lyssnande på Grimeton bl a Lars Kålland

Herr och fru Dunge från Marinmuseet

Därefter var det dags för marinbaschefen Ola Truedsson att avtäcka den minnestavla som tillkommit speciellt för detta tillfälle, detta följdes av att kören framförde Evert Taubes sång
”Telegrafisten Anton Hanssons visa” delvis med stöd av publiken.

Marinbaschefen Ola Truedsson

Geert Willenrup
från Danmark

Från Danmark fanns Geert Willendrup närvarande som i ett tal gratulerade Karlskrona radio
med hälsningar från Danmarks egen 100-åriga station OXA som redan haft sitt jubileum.
I övrigt fanns möjlighet att besöka de mobila enheter som Marina radion välvilligt ställt upp
och som innehöll den helt nya kortvågsmateriel som benämns HF 2000.
Efter att ha fått deltaga i denna högtid och känna lite av radiohistoriens vingslag troppade besökarna av in mot staden i den sköna sommareftermiddagen.
Övrigt
Högtidligheten på Lindholmen föregicks på lördagen av en traditionell ”gnistträff” i Marinmuseet där man kunde titta på en mindre utställning och en video över Karlskrona radios 100åriga historia.
Ett seminarium genomfördes också under eftermiddagen med följande innehåll:
• Arne Ahlström kåserade runt den marina kustradiohistorien och presenterade den nya
upplagan av ”Svenska marina kustradiostationer” och ett för tillfället framtaget särtryck ”Karlskrona radio, 1909-2009” nu även med engelsk text.
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•
•
•

Karl-Axel Olsson, chef för de elektroniska systemen vid Kockumsvarvet, berättade
om de raffinerade antennlösningarna på marinens kustkorvetter, där Sverige torde vara
världsledande.
Carl-Henrik Walde presenterade ett bildspel över ”100 års utveckling av sjöfartens
radiokommunikationer”
Richard Berg med ett förflutet i marin radio, nu projektledare för HF 2000 vid FMV,
redovisade systemlösningar, hårdvaruläget och vilken äldre materiel som kommer att
utgå.

Vi som har jobbat med jubileet, Bo Gullne, Carl-Henrik Walde och Arne Ahlström vill också
passa på att framföra ett hjärtligt tack till alla, ingen nämnd och ingen glömd, som hjälpt oss
att förverkliga hela evenemanget, det var större insats än vi från början räknade med men som
vi tror var värt att ställa upp på.

För dig som vill fördjupa dig i kustradiohistoria så finns följande böcker att beställa hos
arne.ahlstrom@comhem.se

Arne Ahlström

I Tidningen Utkik nr 2 2009 kan du läsa ytterligare en artkel om vad som hände i Karlskrona
den 24 maj, författare Torbjörn Dalnäs.

