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Text Anna Nilsson Foto Hans-Olof Utsi

Det är en gråmulen morgon i maj. Ett lätt dugg-
regn gör luften rå och termometern visar på 3 
plusgrader.  När vi kör uppför berget på väg mot 
storsändarstationen i Dundret blir snön allt dju-
pare och dimman tätnar. Till slut känns det som 
att färdas genom mjölk. Sikten är bara ett par 
meter. Vid fint väder kan man från Dundret se en 
elftedel av Sveriges yta, men idag är vi inbäddade 
i ett kompakt vitt snödis.

– Nu går vi och dricker kaffe, annars blir inte 
den här dagen som den ska, säger Kent Pantzare 
när vi anländer till stationen. 

Det råder en spänd förväntan på stationen. Någ-
ra av Teracoms tekniker ska snart med en enkel 

knapptryckning skriva tv-historia. Det är dags att 
för alltid släcka ner de analoga tv-sändningarna i 
Norrbotten. 

Släckningen av de analoga sändningarna i 
Norrbotten är den fjärde etappen. I höst startar 
den femte och sista etappen som rör bland annat 
Västerbotten, Göteborg och Skåne och när den är 
klar ska hela Sverige vara digitaliserat. De nya digi-
tala sändarna innebär mindre underhåll men mer 
övervakning för teknikerna på Teracom.

– Det är klart att den nya tekniken kommer att 
påverka våra jobb, säger Claes-Göran Persson som 
för dagen är ansvarig för sändaren.

– Men vi kommer nog ha att göra ändå, tror 
Kent som varit med om åtskilliga förändringar 

genom åren.
– Det finns ibland en övertro på tekniken, men 

alltid är det något som krånglar och måste fixas.
En stor skillnad mellan de analoga och de digi-

tala sändarna är att de digitala sändarna har plats 
för fler kanaler.

– Det blir större utbud men går en sändare sön-
der så blir det svart i flera kanaler, säger Hans Öre-
dahl.

Tjugo i tio står gänget samlat på stationen, det är 
fem minuter kvar till släckning och spänningen 
är påtaglig. Kent är ansvarig för nedsläckningen, 
det är han som ska trycka på knappen.

En slavsändare kan liknas vid en förstärkare 

Kent Pantzare trycker på knappen. Det är han  
och hans kollegor på Teracom i Norrbotten som ser till  
att övergången från analog till digital tv märks så lite 
som möjligt.

En knapptryckning som skriver tv-historia

Kent Pantzare släcker Gällivares analoga tv-sändningar för gott. 
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som tar emot signalen från en av stormasterna 
och skickar den vidare. Det gör att även de som 
bor i de mest avlägsna delarna i landet också kan 
se på tv utan problem. De flesta slavstationerna 
ute i länet är förberedda på övergången och skif-
tas automatiskt när de sju stora sändarmasterna i 
Norrbotten slår över till digital-tv. 

På de sju storstationerna finns 25 personer redo 
att se till att omställningen från analogt till digi-
talt ska gå så smidigt som möjligt.

Övergången till digital-tv har förberetts i måna-
der. Nya sändare har satts upp ute på de femtiotal 
slavstationer som påverkas, och de digitala sänd-
ningarna har länge provkörts parallellt med de 
analoga.

Släckningen går bra. Vi följer med ner i källaren för 
att se på när Hans Öredahl kopplar bort koppar-
röret till den avstängda signalen. Han står på en 
trälåda och skruvar försiktigt bort röret. 

– Sådärja, det här kanske man borde spara som 
ett minne, säger han nöjt.

Sedan blir det återigen liv och rörelse när gub-
barna upptäcker att inte bara tv-signalen utan 
även FM-signalen till radion är avstängd. Det blir 
ett febrilt letande efter felet, som visar sig vara 

en strömbrytare i ställverket, innan radiosignalen 
åter fungerar som den ska.

I stationens fikarum firas den nya digitala epo-
ken med kaffe och vaniljlängd. I ett av stationens 
album sitter tidningsurklipp. När masten byggdes 
dog tre män i en olycka när de föll 45 meter från 
en plattform på masten. 1959 började man sända 
FM-radio från Dundret och den officiella premiä-
ren för TV-sändningar hölls 1961. 

– Första tiden fanns ingen väg upp hit utan man 
fick ta liften, säger Kent som jobbat som tekniker 
sedan mitten av 70-talet.

– På den tiden fick vi starta upp stationen på 
morgonen och stänga på kvällen, sedan satt vi 
och förde journal över avbrott och sådant under 
dagen.

Under årens lopp har stationen sett många för-
ändringar, från införandet av en andra tv-kanal 
till färg-tv, mobiltelefoni och bredband. 

Stationen uppe på Dundret står för det mesta tom. 
Även om tre personer har Gällivare som bas så är 
de inte ofta där. Övervakningen sköts från Kaknäs-
tornet i Stockholm. 

– På vintern går det inte att hålla vägen plogad, 
så det är svårt att ta sig hit upp, säger Kent.

Vid tolvtiden är allt klart på storstationen i 
Gällivare och det börjar bli dags att åka ut och 
inspektera de slavsändare som finns i närheten. 
Kent Pantzare och Jan Lindblom sätter sig i den 
fyrhjulsdrivna Subarun för att åka ut på signal-
jakt. Kents telefon ringer i ett, i Björkliden saknas 
reservsändare och man måste skicka upp ett team 
med skoter eller helikopter. Många av slavsändar-
na ligger så avigt till att det är svårt att ta sig dit 
med bil om något måste lagas eller kontrolleras. 

Utanför Skaulo grill & pizzeria stannar de för att 
leta efter signalen från Skaulosändaren. Efter en 
stunds letande får de till slut in en stark signal och 
kan lugnt fortsätta till nästa sändare. Trots några 
mindre missöden blir jobbet gjort och Norrbott-
ningarna kan fortsätta att se på tv, bara de har 
kommit ihåg att skaffa en digitalbox.

En knapptryckning som skriver tv-historia

Jan Lindblom och Kent Pantzare undersöker signaler från slavsändaren i Skaulo.
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