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Veteranradiovänner !
Så var det dags för årets sista nummer av Alternatorn. Detta betyder ju
också att vi förmodligen har en period med mindre inspirerande väder
framför oss. Detta gäller ju framför al lt oss som framlever våra dagar på
Sveriges l ite sydl igare breddgrader. Har man sin fasta punkt i ti l lvaron l ite
längre norrut och ti l lhör den grupp av människor som attraheras av
marktäckning av den vita typen kan ju även den kommande perioden av året
vara nog så attraktiv.

När det gäl ler radiostationen så är ju Alexanders aktiviteter i ful l gång.
Under trivselkväl larna underhåller vi maskinerna och kämpar även med att
försöka förbereda för så attraktiva publika aktiviteter som möjl igt.

Kursverksamheten inriktar sig under säsongen på att mäta
och dokumentera funktioner och förlopp som har betydelse
för driften.

CAD-gruppen jobbar på med dokumentation och märkning.

Sedan förra numret har vi avverkat höstmötet samt FN-
dagen som i år skilde sig från tidigare år, dels genom att
aktiviteterna var uppdelade på två dagar och dels genom att
Alexander genom Arne Sikö deltog i en aktivitet inne i
Varberg.

Den närmast förestående höjdpunkten är ju julaftonssändningen.

Jan-Åke Gyll ing



Höstmötet
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Ordförande Jan Steinbach

Sekreterare John Strandberg

Höstmötet 201 5 avhölls i sändarsalen den 23:e
september. Tjugofem medlemmar deltog i
mötesförhandlingarna.

Information om årets verksamhet
Ordföranden informerade om verksamheten
under året fram ti l l mötesdagen.
Alexandersondagen samlade omkring 300
besökare. Besökarna fick också information om
missödet som gjorde att förmiddagens sändning
fick avbrytas. Boven i dramat, den brända
isolatorn, uppvisades för åhörarna. Tack vare en
snabb insats av Världsarvet och Alexander
kunde ju eftermiddagens sändning genomföras
utan problem.
Kvällsvisningarna har haft färre besökare än
tidigare år. Sändaramatörerna har dock fått
uppleva ett stort intresse för sin verksamhet.
Kursverksamheten har startat och man har
hunnit avverka en trivselkväll .
Personal från Alexander har medverkat vid
bland annat tekniska visningar.

Mötesdeltagare

i sändarsalen i

väntan på

höstmötets

start
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Medlemsavgiften

Det enda formella beslut som fattas av höstmötet är storleken på
medlemsavgiften.
Styrelsens förslag var att medlemsavgiften skul le vara oförändrad. Detta
var även mötets mening. Således är medlemsavgiften fortfarande 1 00:-
kronor för enskild person och 500:- kronor för organisation.

Information om kommande verksamhet under hösten

Ordföranden svarade även för information om höstens aktiviteter.
Trivselkvällarna fortsätter varannan onsdag precis som vanligt.
Kursverksamheten under hösten inriktas på mätning och dokumentation.
Kursledare är Jan-Åke Gyll ing.
FN-dagen, den 24:e oktober, infal ler i år på en lördag. Eftersom en
väsentl ig del i detta firande består i medverkan av skolungdomar,
kommer arrangemanget att delas upp på två dagar.

Underhållning med fika

Som sig bör bjöds deltagarna på fika och underhållning efter
förhandlingarna.
Alexanders ordförande Jan Steinbach har fler strängar på sin lyra än
ordförandeskapet i Alexander. En av dessa är medlemskap i Flottans
män i Varberg. Detta förhål lande gjorde att mötesdeltagarna fick avnjuta
en sång och musikstund framförd av en sånggrupp från just Flottans
män. Repertoaren bestod främst av sånger ur Evert Taubes visskatt men
även en del annat. Framträdandet var mycket uppskattat.

Sånggruppen

från Flottans

män som

underhöll under

samlingen i

Besökscentrum.

Från vänster :

Karl-Erik

Johansson, Jan

Steinbach,

Roger

Lundberg, Karl-

HenrikWeddig

och Bengt

Asterling.



FN -dagen

Elever från Påskbergsskolan i

radiostionens bibliotek FN-dagen, den 24:e oktober, inföl l i år på
en lördag. Eftersom en väsentl ig del av
arrangemanget vi lar på medverkan från
skolungdomar delas aktiviteterna kring
FN-dagen upp på två dagar. Orsaken ti l l
detta är ju att aktiviteten på skolarna är
synnerl igen begränsad på en lördag.
Onsdagen den 7:e oktober gjordes en
inspelning där skolungdomar från
Påskbergsskolan i Varberg deltog.
Skolans medverkan, som arrangeras av
Teater Halland, innebar att eleverna
överlämnade ett budskap ti l l telegrafisten
Lars Kålland. Meddelandet sändes
internt i radiostationen under onsdagen
men sändes ut över antennen på FN-
dagen.

FN-dagens meddelande som sändes ut

från SAQ



SAQ på fredskonferens
Den 25-27 juni 1 91 5, när det första världskriget rasat i nästan ett år,
arrangerade Varberg den Allmänna svenska fredskongressen. Så vad
kunde passa bättre än att minnas detta nu, på FN-dagen hundra år
senare. Då hölls kongressen på Södra Folkskolan, nu på Kulturhuset
Komedianten den 23-25 oktober och den här gången kunde SAQ vara
med.

Det är förvisso inte utan att man undrar vad arrangemanget skul le tjäna ti l l
1 91 5, när tongivande kretsar fortfarande trodde att det vettlösa kriget
skul le föra något gott med sig. Någon större risk för att Sverige skulle
komma med fanns dessutom knappast, även om det skul le ha gil lats på
en del hål l . Men man var nog inte naiv, utan i Varbergsposten den 28 juni
– ettårsdagen av skotten i Sarajevo – fanns rubriker som Genom vilka
åtgärder kunna krig för framtiden omöjl iggöras och De skandinaviska

folkens uppgift i fredsarbetet.

Eftersom detta fortfarande är högst
aktuel lt startades projektet VARBERG
CALLING for Peace med arrangemang
hela året. Före FN-dagen gjorde Teater
Halland en inspelning med skolelever på
radiostationen, som kan ses på
www.unday.org. Elever i årskurs 8 på
Påskbergskolan skrev ett fredsbudskap
som blev innehållet i årets FN-sändning
från Grimeton. Til lsammans med Teater
Halland kunde sedan Alexander ordna
med mottagning på Komedianen, med
stark och störningsfri signal från den rätt
väl ti l l tagna antennen. (Viss oro hade
funnits för att sådant som datorer och
lysrör skul le kunna störa.)

Med hjälp av den ti l lmötesgående
personalen anslöts mottagaren ti l l
högtalaranläggningen, så när V:n
började höras som tecken på att
instäl lningsproceduren på stationen var
igång ökade vi volymen och förklarade
för den mycket intresserade publiken

vad det var de hörde. Lite om Samuel Morse hann vi också berätta före
tolvslaget. Då tonade fredsbudskapet ut i morsekod, varefter eleverna
läste upp det i klartext, al lt i al lt en både högtidl ig och fascinerande stund.

Det lyckade försöket var samtidigt ett första test på att ta emot SAQ-
sändningar publikt. Vi tror att det kan vara ett bra sätt att popularisera vår
verksamhet och funderar nu på lämpliga stäl len att göra det, t.ex. på
Alexanderdagen. Har du någon idé eller är beredd att stäl la upp ser vi
fram emot att höra av dig!
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Arne Sikö demonstrerar

mottagningsutrustningen för några yngre

deltagare.



Världsarvsambassadörer

TfVD Camilla Lugnet delar ut världsarvsbevisen till Alf

Urbath, Jan Steinbach och Tomas Ericsson

Julaftonssändningen

Så vitt en relativt nyti l l trädd redaktör kunnat utröna är
det i år 1 0:e gången som julaftonssändningen
genomförs. Man kan väl då med fog påstå att det är
en tradition i föreningens verksamhet. Om alla
teknikal iteter är på vår sida kommer julaftonens
aktivitet att "streamas" över nätet. Mer om detta på
hemsidan http: //alexander.n.se.
Sändaren startas 8:30 och meddelande sänds 9:00.
Fritt inträde. Pepparkakor och annat godis serveras.

Världsarvet Grimeton
utser, när aktuel la
kandidater finns,

världsarvsambassadörer.
En världsarvsambassadör
är en person som med sin
gärning varit ti l l nytta och
glädje för världsarvet.

Nyttan kan bestå i al lt från
att sprida information om
radiostationen ti l l att

genom sin insats främja
upplevelser vid publika

arrangemang eller insatser
för stationens drift.
I år utsågs tre

ambassadörer: Alexanders
ordförande Jan Steinbach,
Alf Urbath samt Tomas

Ericsson.



Styrelsen för Alexander GVV
Ordförande: Jan Steinbach
Vice Ordförande: Alf Urbath
Kassör: Hans Nilsson
Sekreterare: John Strandberg
Ledamot: Arne Sikö

Suppleant: Kjel l-Ove Cederholm
Suppleant: Kent Lyngåker

Adjungerad: Bo Johansson
Adjungerad: Ola Hernvall
Adjungerad: Jan-Åke Gyll ing

Vårens aktiviteter

Vårens första trivselkväll äger
rum onsdagen den 1 3:e januari.

Därefter 27/1 , 1 0/2, 24/2, 9/3,
23/3, 6/4 och 20/4.

Samtl iga dagar kl. 1 8.00.

Trivselkvällar Kursverksamhet

Under vårens kurs kommer vi
att fortsätta att repetera, mäta
och dokumentera olika
funktioner.

Första kursti l lfäl let är
tisdagen den 1 9:e januari.

Därefter 1 6/2, 1 5/3 och 1 2/4.

Samtl iga dagar kl. 1 8.00.

CAD-gruppen har sitt första möte måndagen den 1 8:e januari.

Därefter 1 5/2, 1 4/3 och 11 /4.

Samtl iga dagar 1 0:00 - 1 5:00.
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