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Veteranradiovänner
Ännu en i mitt tycke allt för kort sommar har sprungit ifrån oss. En
sommar som i mångas tycke inte erbjudit speciellt bra väder. En
bra taktik är kanske att inte skruva upp förväntningarna för högt
och att försöka ta vara på de solglimtar som förekommer.
Dessutom gäller det ju att berika livet med trevliga upplevelser
även när solen inte skiner. Ett gott alternativ, som ett stort antal
mäniskor i sommar utnyttjat, är att besöka Grimetons
radiostation. Här kan man få en inblick i hur
kommunikationen fungerade anno dazumal.
Man kan deltaga i guidade visningar, ströva
omkring och se på, kanske framför allt
Alexandersonsändaren SAQ, som är den
enda fungerande maskinen i hela världen av
denna typ. Dessutom finns det även andra
gamla radiosändare att beskåda liksom ett
antal imponerande antenner. Besöket kan
även förgyllas med lite välsmakande förtäring
i besökscentret.

För Alexanders del har sommaren inneburit Alexandersondag,
tekniska visningar och kvällsvisningar. Vi har även medverkat vid
en konferens på Fårö HF16.

Kallekse till höstmötet finns på nästa sida.

JanÅke Gylling



Medlemmarna i ALEXANDER
GVV kallas härmed till ordinarie
höstmöte onsdagen den 28:e
september 2016 kl. 19.00 i
Sändarsalen i Grimeton
radiostation.
Kvällen inledes med sedvanliga
höstmötesförhandlingar, se
förslag på dagordning nedan.
Därefter förflyttar vi oss till
Besökscentret för fortsatt
samvaro med kaffe, fralla och kaka.
I samband med detta kommer Jennie Helin att berätta om
"Grimeton och andra värsdskriget".

Väl mött till höstmötet.

Kallelse till Höstmöte

Grimeton Radiostation
20160928

1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av justeringsmän för höstmötesprotokollet.
4. Information om Alexanders verksamhet hittills under året.
5. Beslut om medlemsavgift för 2017.

(Styrelsens förslag till avgift:
enskild medlem 125:/år organisation 500:/år)

6. Information om Alexanders aktiviteter i höst,
trivselkvällar, kurser m.m.

7. Övriga frågor.
8. Mötets avslutning.

Förslag till dagordning vid höstmötet



Den 3:e juli var det dags för 2016 års
Alexanderssondag. Antalet betalande
besökare var cirka 350 stycken. Som
vanligt var det full uppställning med
aktiviterer av allehanda slag.
Huvudnumren var naturligtvis
sändarstarterna där vår telegrafist
Lars Kålland skickade ut ett
meddelande över antennen.
Mellan sändarstarterna kunde man
lyssna på föredrag av KarlGustav
Strid, uppdatera fysikkunskaperna
med hjälp av Arne Sikö, deltaga i
guidade visningar, informera sig om
sändaramatörernas aktiviteter, åka
efter häst och vagn med mera.

Alexanders ordförande Jan

Steinbach informerar

intresserade åhörare om hur

SAQ fungerar.

Ett

imponerande

antal åhörare

övervakar

utsändningen

av vårt

meddelande.



Under förberedelserna för
Alexandersondagen, vilket
bland annat innebär att vi
testkör SAQ, upptäckte vi att
det var svårt att få ut acceptabel
effekt till antennen. Genom att
justera variometern vid
högfrekvensställverket lååångt
från sitt normala läge löstes
problemet. Den troliga orsaken
till att denna åtgärd krävdes är
att mastmålningen har gjort det
nödvändigt att spänna upp ett
antal wirar mellan toppen på
torn 1 och marken. Dessa har
förmodligen gjort att antennens
impedans har ändrats.
Utsändningarna resulterade i

c:a 325 lyssnarrapporter. De flesta kom från Europa men även
Alaska, USA och Ryssland var representerat.

En nyhet för året var
att det utsända
morsemeddelandet
kunde följas i klartext
på en TVskärm.
Utrustningen för
utsändning över nätet
hade kompletterats
med en kamera vilket
gjorde att både
startförloppet och ett
antal mätinstrument
kunde visas. Skärmen under intrimmning före start.





På hemmaplan skickades texten ut

på antennen. Meddelandet kunde

även läsas på bildskärmen.

Startförloppet och bildskärmen kunde

via webkameror och internet ses på

konferensen. Ett icke föraktligt antal

åskådare följde utsändningen på

plats i sändarsalen.



Studieresaresa 2015  2016

Klockan 7:30 den 2:a september startade ett trettiotal
Alexandermedlemmar och några representanter för Värlsdarvet
resan. Första stoppet var
Hallandsåsen där frukostfrallor
inmundigades. Kosan styrdes sedan
till Hörby radiomuseum. Efter besöket
på radiomuseet intogs en
välsmakande lunch på Ringsjö
Wärdshus. Eftermiddagen ägnades åt
ett besök på det museum som anlagts
i Birgit Nilssons föräldrahem. På
hemvägen gjordes en improviserad
avstickare till Skottorp där man kunde inhandla sin favoritost.
Alla deltagare var överens om att livet berikats med en
synnerligen givande upplevelse.

Frukostfralla intogs på Hallandsåsen.

Läge för nostalgi på Hörby

radiomuseum

Kommande aktiviteter
Trivselkvällar
21/9, 5/10,
19/10,
2/11, 16/11,
30/11.
Tid: 18:00

Fortsättningskurs 
fördjupning SAQ samt start
av "reservmaskiner".
27/9, 25/10, 22/11, 13/12
Tid: 18:00

CADgruppen
4/10, 7/11, 5/12
Tid: 10:00  15:00




