
Avskrift av artikel i Expressen 28 november 1959:

Piratsändare i Ålands hav ger Stockholm Radioprogram
Någon gång under 1960 kommer sannolikt en piratsändare att börja bearbeta
Stockholmsområdet med dagliga radiosändningar. Den blir till största delen
finansierad med amerikanskt kapital.
Radio Nord är namnet. Den kommer att operera i Ålands hav. Båten på ca 200 ton,
seglar under Nicaraguas, Panamas eller Haitis flagg. Sändningarna blir helt på svenska
språket. Verkningsradien på sändningarna blir något över 48 svenska mil från centrum
i Ålands hav.

Män från Texas
Svensk direktör blir Jack Kotschack, mest känd som filmproducent i Sveafilm. De
amerikanska intressenterna representeras av Robert Thompson, oljemiljonär, och
Gordon McLendon, aktiv radioman från Dallas, Texas, som leder en grupp på sju
radiostationer och 4 TV-stationer.
-Vi undersöker nu den tekniska sidan av saken, säger McLendon till Expressen.
Vilken mellan-våglängd vi kan utnyttja, vad den kräver av fartygets utrustning och hur
den svenska organisationen ska byggas upp.
Den 15 januari tror man att man kommit så långt att man kan fastställa datum för
premiärsändningarna. Man siktar på en våglängd någonstans mellan 550 och 900 m
och styrkan på sändaren blir ca [oläsligt] kilowatt.

Musik och nyheter
McLendon: -Vi avser att sända musik och nyheter, en del dramatik, diskussioner, program för
välgörande ändamål. Vi har redan flera större amerikanska annonsörer intresserade: General
Electric, General Motors, Ford, US Steel, de stora filmbolagen. Vi tänker engagera enbart
svensk personal och bygga upp en stab för stationen i Stockholm. Den skall lösa sitt
lokalproblem inom kort, antingen genom att hyra utrymme eller genom att bygga nytt. Vi har
redan vissa förhandlingar med grammofon-industrin.
Ledningen för det nya företaget är fullt på det klara med att de står inför en rad svårlösta frågor.
Det som gav dem "grönt ljus" var det faktum att den danska piratsändaren Radio Mercur
klarade sig från åtal. De danska myndigheterna fann inget hållbart lagrum för förbud eller
process.  400 000 dollar, eller drygt 2 miljoner svenska kronor går projektet löst på i runda tal
räknat.


