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Hej veteranradiovänner !
Äntligen har vintern börjat att släppa sitt grepp om oss och vi kan se fram mot ljusare tider.
Som sig bör har det ju hänt en del saker sedan förra numret av Alternatorn distribuerades.
Den första december bjöd världsarvet på jubileumsfika. Orsaken till detta var att för 90 år
sedan togs radiostationen i bruk, det vill säga den första december 1 924.
På julafton var det som vanligt extra festligt i sändarsalen. Ett femtiotal
besökande bjöds på julfika och fick vara med om sändarstarten. Efter
”varmkörning” av anläggningen nycklade Lars Kålland ut årets julhälsning
över antennen. Julaftonssändningen resulterade i cirka 350
lyssnarrapporter.
Efter julaftonssändningen var det snart dags för ytterligare en sändning
över antennen. Denna ägde rum den 1 3:e februari. Sändningen hade
arrangerats i samarbete med Varbergs kommun för att dels
uppmärksamma invigningen av fredsåret 201 5 och dels World Radio Day. Som vanligt var det
Lars Kålland som manövrerade telegrafinyckeln när vi sände ut ett meddelande.
För de aktiva medlemmarna i Alexander har året inletts med att fortsätta arbetet med utbyte av
kärl för ett av vätskemotstånden. Kursen, som framför allt är inriktad på att köra
”reservutrustningar”, har fortsatt. Den tekniska dokumentationen är ju inte fullständig. En
uppsättning CAD-ritningar har ju tidigare tagits fram. För att fortsätta med detta arbete har en
CAD-grupp startats. Denna har haft sitt första möte.

Alternatorn

Alexander GVV
Grimeton Veteranradios vänner
Org. nr 849600-7389 PG 1 71 54 33-7

Radiostationen 72
SE 432 98 Grimeton
E-post: info@alexander.n.se
Hemsida: www.alexander.n.se

Redaktör: Jan-Åke Gylling
Tel. 0734 24 61 83
E-post: jan-ake.gylling@glocalnet.net
Ansvarig utgivare: Jan Steinbach
Teknisk produktion: Jan-Åke Gylling
Tryckt hos Tryckshopen, Varberg 201 5
Årgång 1 0 (Nr 37 från starten 2006)

Gruppbokning görs på Världsarvet Grimeton
tel: 0340 6741 90 - e-post: info@grimeton.org - hemsida: www.grimeton.org

Kallelse till årsmöte 201 5
Medlemmarna i ALEXANDER-GVV
kallas härmed till årsmöte
onsdagen den 25 mars 201 5 kl. 1 9.00
i Sändarsalen på Radiostationen i Grimeton.

Förslag till dagordning.
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Mötets öppnande
Val av mötesfunktionärer: ordförande och sekreterare
Val av två justeringsmän
Fråga om godkännande av kallelsen
Fastställande av dagordningen
Styrelsens årsberättelser: Verksamhet och kassa
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
Val
a) Val av ordförande för 201 5-201 6
b) Val av två styrelseledamöter 201 5-201 6 ( I tur att avgå:
XXXXXXXXXXXXXX och XXXXXXXXXXXXX
c) Två ersättare för 201 5
Val av två revisorer samt en ersättare
Val av valberedning varav en sammankallande ( F.n. tre personer)
Information om kommande verksamhet
Inkomna motioner
Ordet är fritt
Avslutning

Ev. motioner eller större frågor lämnas skriftligen per post (Alexander,
Radiostationen, Grimeton 72, 432 98 Grimeton) eller e-post (info@alexander.n.se)
och skall vara styrelsen tillhanda senast den 1 8 mars.
För förslag till valberedningen, kontakta:
Bo Johansson tel. 0340-6741 88, Ingrid Johansson tel. 0340-6741 00 eller
Ola Hernvall tel. 0340-667071 .

Efter förhandlingarna
förflyttar vi oss till Besökscentrum (infobyggnaden) där det serveras kaffe, fralla och kaka.
Ola Hernvall kommer att hålla ett föredrag om mottagarstationerna i Sverige och USA som
användes för mottagning från SAQ och motsvarande station i USA.
Ta gärna med en gäst till årsmötet !
Välkomna till en givande kväll !

Styrelsen för ALEXANDER-GVV

Julaftonssändningen 201 4
Julaftonsmorgonen bjöd på vinterväder med den
inskränkningen att snön lyste med sin frånvaro.
En vacker slöja av rimfrost täckte det mesta så
även sändarmasterna och antennerna. Detta
förmodades vara orsaken till att sändareffekten
var tämligen modest omedelbart efter starten.
Förhållandet förbättrades succesivt och
bedömdes som acceptabelt när det var dags att
sända ut julhälsningen.

Intresserade åskådare övevakar
sändarstarten.

Mer än 50 personer hade samlats i
radiostationens sändarsal för att på plats kunna
se hur sändaren startades och julhälsningen
201 4 skickades ut över antennen. Förutom
sändarstart och julmeddelande bjöds de
församlade på lussekatter, tårta, glögg och
kaffe.
Lars Kålland sänder ut årets julhälsning.

Trots att vi inte var helt tillfreds med
sändareffekten fick vi lyssnarrapporter från 360
långvågsentusiaster.

World Radio Day 201 5-02-1 3
År 1 91 5 hölls det en fredskongress i Varberg med deltagare från mer än 200
organisationer.
För att uppmärksamma detta startade Varbergs kommen ett fredsprojekt under 201 4.
På nyårsdagen 201 5 invigdes VARBERG CALLING for Peace, ett evenemang som pågår under
året.
Världsarvet Grimeton fick en förfrågan om deltagande som resulterade i att i samband med World
Radio Day, som firades 201 5-02-1 3, skickades ett meddelande som sammanställts av texter som
skrivits av invånare i Varberg ut med radiosändaren..
Ett 30-tal besökare hade infunnit sig för att vara med om sändarstarten och kunna se utsändningen
på plats.
Cirka 1 00 lyssnarrapporter har inkommit. Eftersom lyssnarrapporter inte administrerades på
normalt sätt, inga QSL-kort skickades bl.a., blev antalet lyssnarrapporter lägre än normalt. De
lyssnarrapporter som har kommit in bekräftar dock att sändningen var lyckad.

Intresserade besökare följer
utsändning av meddelandet.

Meddelandet som
sändes ut under
World Radio Day i
samarbete med
VARBERG
CALLING for Peace

ALEXANDER Grimeton Veteranradios Vänner
( Org.nr. 849600-7389, Säte: Varberg)
Verksamhetsberättelse för år 201 4
Styrelsen får härmed avge redovisning för
föreningens aktiviteter under verksamhetsåret
201 4-01 -01 - 201 4-1 2-31 .
Årsmötet hölls 201 40326 med 35 deltagare.
Styrelsen har under året haft följande
sammansättning och funktioner: Ordförande:
Jan Steinbach, vice ordförande Alf Urbath,
kassör Hans Nilsson, sekreterare John
Strandberg och ledamot Arne Sikö. Ersättare har
varit Kjell-Ove Cederholm och Kent Lyngåker.
Adjungerade ledamöter: Bo Johansson, Ola
Hernvall och Jan-Åke Gylling (som under året
efterträdde John Strandberg som redaktör för
Alternatorn. Firmatecknare: Jan Steinbach och
Hans Nilsson. Revisorer: Barbro Alvarsson och
Bertil Bertilsson. Ersättare: Christer Drospe.
Valberedningen har bestått av Bo Johansson
(sammankallande), Ingrid Johansson och Ola
Hernvall
Medlemmar: Medlemsantalet vid årsskiftet 61 9,
en minskning med 7 jämfört med 201 3.
Medlemsavgifter: På höstmötet beslutades om
oförändrade medlemsavgifter för
201 5, dvs 1 00 kr/år för fysisk medlem och 500
kr/år för juridisk medlem.

Föreningen Alexander har under året fortsatt sin
stödjande roll gentemot Världsarvet Grimeton
AB genom att medverka vid arrangemang som
Världsarvet Grimeton och andra genomfört på
radiostationen t ex genom att köra sändaren.
Meddelanden har utsänts vid två tillfällen,
Alexandersondagen (29 juni) och på julafton.
Även detta år firades FN-dagen genom
deltagande av skolklasser under Teater Hallands
ledning.
Den femtonde Alexandersondagen samlade
cirka 250 besökare. Cirka 250 lyssnarrapporter
kom in efter meddelandet som sändes ut.
Förutom sedvanliga aktiviteter som att starta
sändaren, häst-och-vagn-åkning,
poängpromenad, visning av stationsbilen och
experimenterande i Alex labb och ansiktsmålare
m m, höll Karl-Gustav Strid två föredrag: ”Vägen
till trådlöst kommunikation” och ”Ernst
Alexanderson - en banbrytare för
elektrotekniken”.
Ett femtiotal personer kom till
julaftonssändningen med det populära julfikat,
som ägde rum för tionde året i rad. 376
lyssnarrapporter kom in.
Medlemsbladet Alternatorn har utkommit med
fyra nummer. Efter nästan tio år och 35 nummer
tackade John Strandberg, som varit redaktör
från starten, för sig och ny redaktör från och
med nummer 4/201 4 blev Jan-Åke Gylling.

Verksamhet: 11 protokollförda styrelsemöten har
hållits under året, där både ersättare och
Kjell-Ove Cederholm tog under året över
adjungerande varit kallade och för det mesta
ansvaret för hemsidan efter Ola Hernvall.
också deltagit.
Med undantag för sommarmånaderna har
Vid årsmötet den 26 mars 201 4, på
föreningens medlemmar varit aktiva
Radiostationen i Grimeton, deltog 35 personer, på trivselkvällarna med att renovera
och vid höstmötet den 25 september 201 4, på
sändarparken och andra uppgifter.
samma plats, 24 personer. Efter
förhandlingarna samlades man i Infobyggnaden Renoveringen av det äldsta vätskemotståndet
där kaffe, fralla och kaka intogs.
påbörjades. Till kostnaderna för detta arbete
På årsmötet kåserade Ola Hernvall om och
bidrog Riksantikvarieämbetet med 65000 kr.
jämförde sändarna i Yosami och Grimeton.
På höstmötet bjöds på ”elektrifierad
underhållning” med Kammarfysikensemblen
Alexander´s Alternator Band.

Utbildningen i att starta och köra SAQ har
fortsatt under året med en körkurs för tidigare
kursdeltagare. En kurs om cad-schemat, som
startades 201 3, har fortsatt under 201 4 och
intensifieras under 201 5. Även i sommar har vi
haft en kurs i handhavandet av Alternatorn med
9 elever.
Världsarvets tekniska visningar som startade
201 3 har blivit en succé och samlar många
intresserade. Förutom guider från Världsarvet
deltog också Alexanders Ola Hernvall och Arne
Sikö som guider.
Under året har Alexander haft ett ökat och
lyckosamt samarbete med Sändaramatörerna
på så sätt att dessa haft sin studio på
Radiostationen öppen på kvällsvisningarna och
vid andra tillfällen.

2 juli i år är det 90 år sedan Gustaf V invigde
stationen. Ett särskilt jubileums-QSL-kort har
tagits fram och ska användas under
jubileumsåret med start från julsändningen
201 4.
Vartannat år gör Alexander en studieresa och
under året var det dags igen. Cirka 35 personer
följde med till Järnvägsmuseet i Ängelholm och
till Tekniska museet i Helsingör.
Kvällsvisningarna, med sändarstart under nio
tisdagskvällar under sommaren,
samlade 1 21 personer, ett medeltal på endast
1 3,4 besökanden per kväll, det lägsta någonsin.
Tidigare års siffror: 201 3 – 1 8,4/kväll; 201 2 - 26;
2011 – 40; 201 0 – 35,5; 2009 – 42; 2008 – 64;
2007 – 49.

Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som
Klubbnålen blev (äntligen) färdig under året. Den hjälpt till vid visningsverksamhet,
går i blått och kan i köpas i Besökscentrum och dokumentation, sändarkörningar och andra
på Alexanders samlingar. Aktiva medlemmar får arbeten.
den gratis.
Det ekonomiska läget är gott. För närmare
I år firar Radiostationen 90 år. Men redan den 1 redogörelse hänvisas till kassarapporten.
december 201 4 firades 90-årsdagen av starten
av stationen.
Jan Steinbach, ordförande, Alf Urbath, vice
ordförande, Hans Nilsson, kassör, John
Strandberg, sekreterare och Arne Sikö, ledamot

Här har det reserveerats plats
för det "nygamla"
väteskemotståndet.
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90 -årsjubileum
Det hände sig på den tiden, närmare bestämt
1 921 , att Sveriges riksdag beslutade att det
skulle byggas en radiosändare för
kommunikation med USA. Efter utredning kom
man fram till att bästa platsen var
Varbergsområdet. Man bestämde så
småningom att Grimeton var rätt plats. Bygget
startades 1 922 och sändaren togs i drift i
december 1 924.
Den 1 :a december 201 4 var det således 90 år
sedan Grimetons radiostation sände ett
meddelande över Atlanten. För att fira detta
bjöd Världsarvet på jubileumsfika i
visningsbyggnaden. Lars G Johansson höll ett
hälsningsanförande och berättade om
bakgrunden till sammankomsten. Ett 30-tal
person deltog i uppmärksammandet av
sändningsstarten.
Lars G Johansson hälsar
deltagarna välkomna och
informerar om bakgrunden till
sammankomsten.

Jubileumsfika inmundigas

