
Lars Henriksson berättar, juli 2011.

Min första praktikantperiod på Televerkets Radio-fjärrnätsområde i 
Göteborg ägde rum på sommaren efter första årskursen i gymnasiet. 
Sommaren 1966? Moped hade jag i alla fall. Jag bodde ju i Kungsbacka. 
För att komma till radiostationen brukade köra jag en bit på 
"Särövägen"; vägen som gick via Vallda, Släp och Askim till Göteborg. 
Sedan hoppade jag på en av "säröbussarna". Det var samma bolag som kört 
järnvägstrafik mellan Linnéplatsen och Särö. Ibland körde jag moped dela 
vägen (långt), ibland kunde jag samåka med någon annan praktikant som 
sommarbodde i det fashionabla Särö. Det var två olika killar, den ene 
hade adressen "Villa Florida, Särö”. Jag åkte ett par gånger med hans 
direktörsaktiga pappa. Han körde en Jaguar av den gamla representativa 
typen.

Radiostationen kan knappast legat i Göteborgs kommun. Tror jag. Gissar 
mera på Askim eller Västra Frölunda. Järnbrott kallas det i alla fall 
fortfarande. På synbart håll hade vi Näsets avloppsreningsverk. Det kan 
inte fungerat särskilt bra. När vinden låg på från sjön kände man en 
hemsk stank från verket.

Vad jag minns hade AM-stationen en uteffekt av blygsamma 150 kW. Låter 
lite. Du kanske har uppgifter? Egentligen är det i så fall otroligt med 
denna stora sändarhall. Varje måndag (varje vecka eller var det bara 
första måndagen i månaden?) var det sändningsavbrott för underhåll ett 
par timmar. Vi praktikanter fick komma upp från undervåningen för att 
putsa och feja. Först skulle man dock jorda här och där med långa 
isolerade stavar med jordlina. Det var ju högt i tak. Har för tillfället 
glömt vad man kallar dem. Jag fick först och främst ägna mig åt att 
polera spolar modell större. Förutom det var det mest vanlig städning.

Kondensatorerna hade man i ett speciellt kondensatorrum. Sändardelen var 
inhägnad med galler. Framför fanns kontrollbord med div. 
instrumentpaneler bakom. Bakom allt detta fanns ett provrum.

Sändarrören, två stycken om jag inte minns fel, var vattenkylda och 
vattnet kyldes i sin tur av ett pyramidliknande kyltorn som stod ute i 
gröngräset. Jag har sett samma typ av kyltorn på foton från andra av 
televerkets radiostationer. På Vallda fanns det dock inga vattenkylda 
sändare. Sändarrören glödde (som på Vallda) vackert och varierande med 
modulationen.

Det elektriska fältet var så starkt att det påverkade våra 
univeralinstrument. Även dessas utslag varierade med modulationen. Jag 
minns att "simporna", de finare och dyrare instrumenten av märket 
Simpson, var mindre känsliga. Dessa dyrgripar sattes dock inte i 
händerna på några praktikanter.

Vad jag minns sände stationen på en frekvens väldigt nära 1 MHz. Du 
kanske vet närmare?

Stationen var ensam att sända fiskhamnsrapporten från Sveriges Radio i 
Göteborg. Enligt vad jag fick förklarat för mig var arrangemanget med de 
två antennmasterna gjort för att just få bättre täckning över 
Kattegatt/Skagerack/Nordsjön för sjöfartens skull. Masterna stod på 
isolatorer som i sin tur stod på små låga hus. Husen hade väggar av 
murat rött tegel (??). Masterna hade några spröt på topparna som jag 
antar gav någon kapacitiv effekt för att anpassa dem till våglängden. Om 
frekvensen verkligen var ca 1 MHz borde alltså våglängen varit 300 
meter. En kvartsvågsantenn sålunda 75 m. Vilket kunde stämma med 



verkligheten.

Stationen fick programmen från SR via ledning från Stockholm. Backup 
fanns. Som en sista reserv kunde man koppla in den fina 
rundradiomottagaren som stod i lunchrummet och ta någon annan svensk 
stations sändningar.

Om denna möjlighet berättade min egen far (Leif Henriksson) detta. En 
gång hade man haft besök av representanter från de olika 
skandinaviska/nordiska televerken. En dansk i sällskapet ville gärna 
lyssna på nyheter hemifrån, så han ställde in mottagaren på Kalundborg. 
Ett tag efteråt fick man problem med teleledningarna. Man kopplade in 
den sista reservmöjligheten, dvs mottagaren i lunchrummet, vilken 
fortfarande stod inställd på Kalundborg. Så man sände alltså ut dansk 
rundradio på en svensk rundradiostation en stund. Tro det eller ej! Det 
var som sagt min far som berättade det och han brukade hålla sig till sanningen.

Nu var det inte på själva AM-stationen som vi praktikanter arbetade. 
Under stationen fanns en verkstad där man renoverade fartygssändare. Det 
var nog en verksamhet typ skyddad verkstad. En äldre praktikant, 
Chalmerist, hade fått veta när han anställdes att det var en 
"avskrädesplats" för personer man inte hade nytta av. Det kan nog 
stämma. En kille var rejält handikappad efter en bilolycka. Två hade 
inga påtagliga fysiska defekter, men tillhörde inte precis landets 
begåvningsreserv. En av dessa tillhörde en sträng religiös sekt där 
b.la. alla typer av barnbegränsande aktiviteter var förbjudna. Av sin 
magra lön betalade han 10 % (tionde alltså) till församlingen. En gång 
såg jag en symbol på ett kopplingsschema som jag ännu inte kände igen. 
Jag frågade denne kille (som i flera år hade jobbat med att löda ihop 
delar i fartygssändarna) vad den betydde. Han hade ingen aning. Det var 
symbolen för en kvartskristall...

Sedan fanns det några mer trivsamma gubbar vars enda fel nog var att de 
var lite för gamla. Idag hade de kanske hamnat i Fas 3.

Gamle Rost (han hade detta efternamn) bevakade förrådet svartsjukt. Han 
var någon typ av förman, Behövde någon en skruv eller så fick han knacka 
på luckan som satt i dörren till förrådet och be Rost hämta en. När Rost 
dock var på behörigt avstånd från verkstaden smög dock de mer erfarna in 
i förrådet och tog själva vad de behövde. Rost lärde mig att koka 
riktigt tevatten till fikarasten, Det gäller inte att koka vattnet för 
länge för då försvinner syret. Dessutom fick jag ibland höra det 
naturligtvis sanna uttrycket "det man inte har i huvudet får man ha i 
benen".

Annars kunde Rost vara ganska rolig och trevlig också. Han var ungkarl 
och mycket tågintresserad. En sommar hade han åkt Göteborg-Casablanca 
t.o.r utan att lämna stationen i Casablanca en meter ens.

Jag hade turen att min praktikperiod började med att man just hade 
börjat plocka ner en LF/MF/HF-sändare av typ Standard Radio ST 450G. 
Överst satt tre utdragbara enheter, en för långvåg, en för gränsvåg och 
en för kortvåg. Underst satt kraftenheten med öppningsbar lucka (luckor) 
med gångjärn i underkant. Mitt jobb blev nu först att putsa och åter 
putsa. Vridkondensatorerna med alla vinklar och vrår skulle glänsa som 
stjärnor en vinterkväll. Det var det besvärligaste och tråkigaste 
jobbet. Men vi hade rejäla förpackningar med rena trasor, importerade 
från Asien redan då.

Vissa öppna spolar och även annat lämnade man in för försilvring. Vissa 
spolar med järnkärna lindade man om. Ibland fick de nya bobiner.



Alla kablar kasserades. Vi hade mallar för att tillverka nya 
kabelmattor. Det jobbet tyckte jag var ganska kul. All kabel hade svart 
färg.

Jag hann att hjälpa till med att montera ihop sändaren och fick även 
vara med vid inprovningen.

Jag mindes länge sändarens serienummer, men nu har det faktiskt fallit 
ur minnet...

Ute i hallen stod andra begagnade sändare på tur för renovering. Bland 
dem sändaren från det Walleniusfartyg som havererat utanför Stockholm 
och till stor/största delen hamnat under vattnet. Sändaren såg ut att ha 
dragits upp ur saltvattnet.

Detta var några av mina minnen från en angenäm praktiksommar. De var väl 
alltid angenäma förresten. Radio, det är livet det!


