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Veteranradiovänner
Återigen tvingas vi konstatera att ännu ett år befinner sig på
upploppssträckan. För oss veteranradiovänner innebär ju detta
att en av våra traditionsenliga höjdpunkter, sammankomsten på
julafton i sändarsalen, närmar sig.
År 2016 har för Alexander och radistationen inneburit både
positiva händelser liksom en del sådana vi gärna varit utan.
"Standardaktiviteterna" som trivselkvällar, kursverkasamhet och
dokumentationsarbete har rullat på som
vanligt. Alexandersondagen har genomförts
med ett lyckat resultat. Vi fick även ett stort
antal rapporter från våra supportrar ute i
världen. Alexande har även bidragit med
sändarstarter vid andra besök i
radiostationen.
Vi i Alexander har förbättrat vår
kommunikation med omvärlden genom att
JanÅke Gylling
dels förbättra internetsändningarna genom att
ytterligare en kamera installerats, på hemsidan kan man numera
se en karta som visar var alla lyssnarrapporter kommit ifrån och i
sändarsalen har vi monterat en bildskärm där det utsända
morsemeddelandet översättes till klartext i realtid.
Världsarvet har låtit installera nya överströmsskydd, dessutom är
ommålningen av torn 1 klar.
På den negativa sidan är väl brand i antennen det vi helst velat
slippa.

Alternatorn
Alexander GVV
Grimeton Veteranradios vänner
Radiostationen 72
SE 432 98 Grimeton
Epost: info@alexander.n.se
Hemsida: www.alexander.n.se

Redaktör: JanÅke Gylling
Tel. 0734 24 61 83
Epost: janake.gylling@telia.com
Ansvarig utgivare: Jan Steinbach
Teknisk produktion: JanÅke Gylling
Tryckt hos Tryckshopen, Varberg 2016
Årgång 11 (Nr 44 från starten 2006)

Gruppbokning görs på Världsarvet Grimeton
tel: 0340 674190  epost: info@grimeton.org  hemsida: www.grimeton.org

Höstmötet 2016 ägde rum den 28:e september. Mötet inleddes
med sedvanliga hösmötesförhandlingar.
Information om årets verksamhet.
Ordföranden informerade om verksamheten hittills under året.
Alexandersondagen samlade
omkring 320 besökare. Nästan 400
svar kom in på meddelandet som
sändes ut. Kvällsvisningarna har
haft mellan åtta och trettio
besökare. Under kvällsvisningarna
har sändaramatörerna haft öppet.
Morsekoden från sändningarna har
kunnat visas i klartext på skärm,
något som varit mycket uppskattat.
Höstens studieresa var uppskattad
och gick till Hörby radioförening
Jennie Helin tackas av
och Birgit Nilssons hem samt
Alexanders ordförande efter
Skottorps ostmejeri.
den uppskattade
föreläsningen.

Höstmötet 2016
Medlemsavgiften.
Beslöts, på styrelsens förslag, att höja denna till 125 kr för enskild
person men att den ska vara oförändrad 500 kr för organisation.
Information om höstens aktiviteter.
Ordföranden informerade om höstens aktiviteter. Trivselkvällarna
forsätter varannan onsdag. + Höstens kurs är en fortsättning på
kursen från i våras, men till nästa år planeras en nybörjarkurs.
Arbetet med CADschemat fortsätter även denna höst. Planerade
sändarstarter i höst är FNdagen den 24 oktober och som vanligt
julafton.
Underhållning med förplägnad
Efter årsmötesförhandlingarna förflyttade vi oss till
Besökscentrum. Här intogs kaffe med fralla och kaka.
Jennie Helin höll ett intressant och uppskattat föredrag om
"Grimeton och andra världskriget".
FNdagen 2016
En manifestation för fred.
Sedan ett antal år tillbaka har
Världsarvet Grimeton tillsammans med
Teater Halland genomfört projektet UN
day. Elever från olika länder gör en
manifestation för fred genom att
använda olika kulturella uttryck och
tillsammans skriva ett fredsbudskap
som sänds på långvåg (SAQ) till världen. På FNdagen live
streamas manifestationen från Grimeton och följs världen över.
på grund av antennfel kunde inte meddelandet sändas ut på
långvåg (SAQ) i år. Livestreamingen fungerade dock.

FNdagen 2016
Årets FNdag
manifestarades den 24:e
oktober.
Arrangemanget
regiserades av Teater
Halland. De organisationer
som medverkade var
elever från Håstensskolan,
Världsarvet Grimeton och
medlemmar från Alexander
GVV. Programmet innehöll
framträdanden av
Elever från Håstensskolan.
eleverna, intervjuer och
utsändning av ett meddelande via SAQ. Hela arrangemanget live
streamades över Internet. Medlemmar från alexander GVV
genomförde en sändarstart och ett meddelande sändes ut.
Dagens telegrafist var av det mer mekaniska slaget nämligen vår
remsläsare vars remsa programmerats av Jan Steinbach. På
grund av antennfel kunde
ingen utsändning ske över
antennen. Meddelandet
kunde höras i radiostationens
högtalare och eftersom ljudet
från dessa kunde höras i live
streamingen hade ändå
världen möjlighet att
tillgodogöra sig det utsända
meddelandet.Alexanders
ordförande Jan Steinbach fick
tillfälle att i en intervju berätta
om föreningens verksamhet.
Alexanders ordförande Jan
Steinbach intervjuas

Besök av Ringhals veteraner.
Ringhals veteraner är en förening för tidigare anställda på
Ringhals. Föreningen besökte Grimeton radiostation den 19:e
oktober 2016. Ola Hernvall var ciseron för sina tidigare kollegor
och informerade om tekniken bakom SAQ samt dess betydelse i
världshistorien. Tanken var dessutom att medlemmar från
Alexander skulle
bjuda på en
sändarstart. Det
nyligen uppdaterade
säkerhetssystemet
hade dock
uppmärksammat för
låg oljenivå i en
transformator och
blockerade
strömförsörjningen.
Ola Hernvall informerar om SAQ

Brand i antenndel
I början av oktober uppstod en brand i
en antenndel på långvågsantennen.
Detta berodde troligtvis på ett överslag.
Branden var snabbt släckt tack vare
god insats från Räddningstjänsten och
ingen person kom till skada. Stiftelsen
Världsarvet Grimeton, ägare och förvaltare av radiostationen,
utreder omfattningen av skadorna och arbetar med att åtgärda
felet men befarar att det kommer ta tid. Det finns en risk att det
inträffade kommer att påverka planerade sändningar med
långvågssändaren SAQ under en tid framöver. Mer information
angående denna fråga kommer att presenteras på världsarvets
respektive Föreningen Alexanders hemsidor.

Kultur ock Fritidsnämnden på radiostationen
Varbergs kommun
är ju en av
intressenterna i
Radiostationen
Grimeton. För att
informera
medarbetarna om
radiostationen
besökte nämnda förvaltning
densamma den 19:e oktober.
Informatörer var Jennie Helin och
Alexanders ordförande Jan
Steinbach.

Efterlysning
Vi är ett gäng aktiva veteranradiovänner som träffas ganska
regelbundet i radiostationen. I trivsam samvaro underhåller och
dokumenterar vi sändaren. De som har erforderlig utbildning,
som tillhandahålles i föreningen, kör då och då radiosändaren.
Vi skulle bli mycket glada om vår skara kunde utökas. Om du är
intresserad av avancerad radioteknik på 1920tals nivå och är
intresserad att umgås och diskutera med likasinnade är du
mycket välkommen att ansluta till vår klubb.
Om du inte är medlem i föreningen är första steget att bli
medlem. En bra början är annars att anmäla sig till
nybörjarkursen som startar efter nyår. Inbjudan finns på sista
sidan.
Både anmälan om medlemskap och anmälan till kursen sker
lämpligast via Epost eller på hemsidan. Se sida 2 i denna
tidning.

Vill du lära dej att starta och köra
Alexandersonsändaren?
Föreningen Alexander bjuder in sina medlemmar att delta i en
grundkurs hur Alexandersonsändaren i Grimeton är konstruerad
och körs. Vi börjar tisdagen den 17 januari 2017 kl. 18 och träffas
sedan vid ytterligare tre tillfällen på tisdagskvällar under vintern
och våren. Varje
kurstillfälle varar ca två
timmar.
Intresserad? Anmäl dej
då till
info@alexander.n.se
senast 10 januari 2017.
Frågor besvaras gärna av
Alexanders ordförande
Jan Steinbach 070632
24 46 eller kursledaren Ola Hernvall 070308 32 53.
Väl mött på kursen!
Kommande aktiviteter

Välkommen på julafton
Som vanligt samlas vi i sändarsalen på julafton.
SAQ startas 8:30 och ett meddelande sänds
9:00. Vi vet inte om vi har tillgång till antennen.
Se info på hemsidan.
Fritt inträde Pepparkakor och andra läckerheter
serveras.
Trivselkvällar
11/1, 24/1,
8/2,
22/2, 8/3,
22/3
5/4, 19/4.
Tid: 18:00

Grundkurs enl. inbjudan
ovan.
17/1, 7/2, 14/3, 11/4
Tid: 18:00

CADgruppen
24/1, 14/2, 14/3,
11/4
Tid: 10:00  15:00

