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Årgång 9 (Nr 36 från starten 2006)

Jan-Åke Gylling

Hej alla veteranradiovänner.

Hösten har tagit ett stabilt grepp om oss även om yttertemperaturen gör sitt bästa för att protes-
tera. Höstens inträde innebär ju att aktiviteterna inom radiostationen ändrar karaktär. De mer 
publika aktiviteterna som visningskvällarna och Alexandersondagen är ett minne blott, om än 
ett ljust sådant. Även under hösten har det förekommit publika aktiviteter. FN-daghen firades 
den 24:e oktober med Teater Halland som projektledare. Evenemanget sändes live över Internet.  
Landshövdingen i Hallands län besökte stationen den 3:e november. Årets höstmöte ägde rum 
den 24:e september där underhållningen levererades av ”Alexander´s Alternator Band”.

Höstens aktiviteter innebär ju annars i första hand att ”den gamla damen” pysslas om på bästa 
sätt av ett antal glada entusiaster. Huvudprojekt är i höst utbyte av kärlet till ett av vätskemot-
stånden.

Dessutom har en annan förändring skett. Alternatorns texter har ju fram 
till nu producerats av John Strandberg och grafik och layout har hanterats 
av Benny Johansson. Båda dessa sysslor kommer i framtiden att hanteras 
av undertecknad. 

Som medlem i föreningen Alexander kan du få köpa en 
utbildnings-DVD, som visar en teknisk dokumentär om 
radiostationen. Det är en dubbel DVD med totalt 2 tim 42 
min speltid. På skiva 1 visas en översikt över stationen och 
alla handgreppen som behövs för att köra den. På skiva 2 
beskrivs i detalj den tekniska funktionen bl.a. med hjälp av 
avancerad datorgrafik. Pris 250 kr inkl. porto. 
Du beställer den enklast genom att sätta in 250 kr på 
föreningens plusgiro 171 54 33-7. 
Var noga med att ange Din adress på inbetalningen! 
1-2 veckors leveranstid.

Julklappstips!!
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Alternatorns historia

Alternatorns första nummer såg dagens ljus 2006. 
Redaktören hette då John Strandberg och det har va-
rit fallet till och med nummer 3 2014. John har skött 
uppdraget på ett föredömligt sätt. John utnämndes 
under världsarvets tioårsjubileum till världsarvsam-
bassadör för sina insatser med Alternatorn. 

Grafik och layout har under senare år skötts på ett 
förtjänstfullt sätt av Benny Johansson. Benny har 
även bidragit med fotografier till bladet.

Från och med detta nummer kommer texterna att 
levereras av mig som har fått förtroendet ta över 
uppdraget efter John. I detta nummer har Benny 
stått för grafik och layout. Från och med nästa num-
mer kommer förhoppningsvis även detta att utföras 
av mig.

Föreningen vill framföra sin uppskattning och tacka 
John och Benny för ett väl genomfört arbete.

Jag är alltså ny redaktör och heter Jan-Åke Gylling. 
Mitt medlemskap i Alexander startade 2012. En god 
vän berättade att han skulle deltaga i en teknikkurs 
rörande SAQ. Jag tyckte det verkade intressant och 
bad att han skulle anmäla även mig. Alexanderson-
sändarens konstruktion imponerar oerhört på mig. 
Att med den teknik som fanns till hands på 1920-ta-
let lyckas åstadkomma en radiosändare med så god 
frekvensnoggrannhet och räckvidd är imponerande. 
Som ni förstår fastnade jag för SAQ och har sedan 
dess tillbringat ganska många timmar i stationen. 

Min förhoppning är att jag på ett någorlunda accep-
tabelt sätt skall kunna ta över uppdraget efter John 
och Benny.

John Strandberg

Benny Johansson
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Elever från 
Påskbergssko-
lan, framförde 
musikstycke

FN-dagen på Grimeton radiostation

FN-dagen 2014 högtidlighölls på Grimeton 
radiostation 2014-10-24.

Cirka 35 personer hade infunnit sig för att få 
närvara vid sändarstarten. Av dessa ingick lite 
mer än 20 i en grupp som bokat en visning.
.
Firandet bestod av en manifestation som ta-
gits fram i ett projekt där Teater Halland var 
projektledare. Projektet är ett fredsprojekt där 
man genom medverkan av barn och ungdom 
från olika platser i världen vill framföra freds-
budskapet.

Firandet inleddes klockan tolv med ett öpp-
ningsanförande som, trots att vädergudarna 
gjorde vad de kunde för att sätta käppar i 
hjulet, avhölls utomhus. Medlemmar i Alex-
ander – Grimeton veteranradios vänner, hade 
då startat sändaren. Efter öppningsanförandet 
sändes ett meddelande ut via radiosändaren. 
Avsikten var att meddelandet skulle sändas ut 
över världen via antennen. På grund av orsa-
ker ingen av de inblandade organisationerna 
kunde råda över var detta dock inte möjligt. 
De närvarande fick emellertid höra medde-
landet i morseformat gå ut över högtalare i 
radiostationen. Dessutom ingick meddelandet i 
utsändningen över Internet. Det utsända med-

delandet hade författats av skolelever vid Sct 
Jörgens skole i Holstebro, Danmark.

Efter det att meddelandet sänts framförde 
elever från Påskbergsskolan i Varberg en mu-
sik och teaterföreställning på temat fred. Efter 
detta avslutas firandet med ett slutanförande.

Hela evenemanget i radiostationen sändes live 
över Internet tillsammans med förinspelade 
aktiviteter. I utsändningen ingick animerade 
filmer som skapats av elever från UN Schools 
i Palestina/Gaza och asylbarn från Hagaskolan 
i Varberg. Elever från Påskbergsskolan i Var-
berg hade under sommaren kontakt med elever 
från UN Schools i Palestina/Gaza. Detta hade 
dokumenterats och visades i internetsändning-
en.

Internetsändningen finns på www.unday.org.
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Åskådare väntar på sändarstart

Trivselkvällar 2014 – 2015.

Den 15:e oktober var det startskott för säsongens trivselkvällar. Höstens huvudprojekt är att byta kär-
let för ett av vätskemotstånden. Den elektriska omkopplingen till reservmotståndet har genomförts 
av Alexander tidigare. Denna första arbetskväll ägnades åt att justera sodahalten i det nyinkopplade 
reservmotståndet. Dessutom startades demonteringen av komponenter i det vätskemotstånd som skall 
bytas. 

Orsaken till bytet är att kärlet till den enhet som finns i dag är nytillverkad. För att komma så nära 
”originalutrustning” som möjligt kommer kärlet till det gamla ”originalmotståndet” att renoveras och 
återinstalleras.

Arbetet kommer att utföras så att alla komponenter i det nytillverkade kärlet demonteras. Det nytill-
verkade kärlet avlägsnas och 
det renoverade installeras. Efter 
detta kommer alla komponenter 
att återmonteras. Slutligen kom-
mer den elektriska omkopp-
lingen att ske.

Utöver byte av kärl för väts-
kemotståndet kommer även de 
vanliga periodiska servicearbe-
tena att genomföras.

Demontering av komponenter 
från kärlet till vätskemotstån-
det
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Landshövdingens besök på Grimetons radiostation

Landshövdingen i Hallands län, Lena Sommestad, besökte radiostationen den 3:e november. 
Besöket inleddes med ett möte där Världsarvet informerade om verksamheten och om hur fram-
tiden för Världsarvet kommer att se ut. Efter mötet bjöds landshövdingen med delegation på en 
guidad rundvandring i stationen. Efter rundvandringen informerades om Alexander GVV och 
medlemmar i föreningen genomförde en sändarstart. Efter det att sändaren stoppats förflyttade 
man sig till besökscentret där det bjöds på middag.

Landshövdingen Lena Sommestad flankeras av Världsarvets representanter Lars G Johansson och 
Camilla Lugnet samt Alexander GVV:s ordförande Jan Steinbach.

Alexander´s Bo och 
Charlie startar sän-
daren under lands-
hövdingens överinse-
ende.
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Alexander’s höstmöte 2014

Årets höstmöte ägde rum den 24:e september.
24 st medlemmar hade mött upp.

Ordföranden Jan Steinbach öppnade mötet och hälsade välkomna.
Mötesdeltagarna informerades om föreningens verksamhet under det gångna året.
Alexandersondagen gav 326 svar på det utsända meddelandet. 
Efter julaftonens sändning fick vi rekordmånga 425 svar.  
Kvällsvisningarna har haft färre besökare än vanligt. I år har också sändaramatörerna varit med 
och denna medverkan kommer senare att utvärderas.  
En kurs har genomförts med inriktning på att deltagarna ska bli insatta i de nyligen framtagna 
CAD-ritningarna över stationen. Som vanligt har det även genomförts trivselkvällar.
Den 12:e september anordnades en studieresa som gick till Järnvägsmuseet i Ängelholm och till 
tekniska museet i Helsingör. Föreningen  har också deltagit i ett visualiseringsprojekt och spelat 
in en kvällsvisning

På höstmötet beslutas ju även medlemsavgiften för kommande period. Det beslutades att denna 
skall vara oförändrad.

Ordföranden informerade sedan om höstens aktiviteter. Trivselkvällarna startar den 15 oktober. 
En kurs kommer att startas i höst som vänder sig till tidigare kursdeltagare. Det blir praktiska 
övningar med inriktning i att köra maskinerna och att använda de hjälpmaskiner som normalt 
inte används. Det blir också simulering av vanliga fel. Vätskemotståndet med den äldsta bal-
jan renoveras i höst för att senare ersätta en nyinstallerad. Det meddelades att John Strandberg 
slutat som redaktör för Alternatorn och att ny redaktör är Jan Åke Gylling. På FN-dagen, 24:e 
oktober, blir det aktiviteter med Teater Halland som har kontakt med skolor i Gaza och Varberg. 
Dessutom blir det som vanligt julfika och start med julbudskap på julafton.  



Efter mötesförhandlingarna inmundigades kaffe med tilltugg i Visningshallen där det även 
bjöds på underhållning som bestod i ”Elektrifierad underhållning med Kammarfysikensem-
blen”. 

Alkexander´s Alternator Band i full frihet.

Driftkurs SAQ

Höstens kursstart ägde rum den 7:e oktober. Inriktningen denna gång kommer att vara lagd 
mer på det praktiska planet. Antalet deltagare är även denna gång så stort att kursen kommer 
att genomföras i två grupper. 

Flertalet hjälpmaskiner i stationen 
är dubblerade. För att få ett kvitto på 
att även reservmaskinerna fungerar 
kommer en stor del av kursen att in-
riktas på att koppla om för drift med 
reservmaskinerna. Vid första kurstill-
fället testkördes vattenpump 2. Efter 
att ha justerat överströmsskyddet en 
aning fungerade pumpen utan an-
märkning.

Ledare för kursen är Jan Steinbach.

Charlie övervakar starten av 
reservpumpen


