Mer från höstrnötet i Grimeton
Grimeton! Ett halländskt ortnamn so m inte omedelbart röj er sin svenskhet. Född
och uppvuxen i Falkenberg fi ck jag redan so m li ten lära mig hu r det uttalades:
betonin g på fö rsta stavelsen, kort i. Jag fi ck också berättat för mig om de sex
jättelika radiomasterna som fanns i den lilla byn öster om grann sladen Varberg.
Men det sku ll e d röja ända till dcn 8 november 1997 innan jag fi ck möj li ghet aH
titta närm are på den märkliga sändaranläggn ingen, som någon månad tidigare
byggnadsminnesförklarats so m världens enda kvarvarande i sin slag.
Då hade nämligen STSF höstträff där. Pri ck klockan tolv samlades 17 personer (av
någon an ledning utes lutande män!) i diset utanför den vita, plana byggnaden intill
den första i raden av T~rormade master, so m nu knappt gick aU skönj a fast de i
klart väder syns flera mil. Vi lOgs e mot av vår ciceron Bengt Dagås, som i många
år förestått anläggni ngen men som nu dragit sig tillbaka.
Bengt bad oss stiga in i sändarbyggnaden, som
påminde om den i Mota la (numera
radiomuseu m). Liksom där fanns i
maskinhallen flera olika sändare, men vi
koncentrerade vårt intresse kring den största
och ursprungliga: AJexandersonsändaren för
morsetelegrafi ti ll USA , so m sattes i trafi.k i
slutet av 1924 och so m högtidligen invigdes av
Gustaf V den 2 juli 1925.
Ernst Fredrik Werner AJexanderson föddes i Uppsala 1878 men väx te upp i
Lund. Efter studi er vid KTH oc h vid Techni sc he Hoc hschule i Berlin begav han sig
till USA, där han fick anställ ning vid General Electric (GE), so m strax efter
sekelskiftet inrättat ett slags forskarby i ansl utning till sitt huvudkontor i den lill a
staden Scheneclady i de lstaten New York. När dotterbolaget Radio Corporati on of
America (RCA) bildades 1919. blev Alexanderson dess chefsingenjör. Under si tt
långa liv - han avled 14 maj 1975 - tog han ut ca 340 patent, varav åtski lliga rörde
farg -TV
Grimetonsä ndaren levererades av ReA och var Alexanderson s verk. Han var
personligen på plats vid installati onen och såg till alt aUt funge rade. Det speciella
med sändaren är att bärvågen alstras på mekani sk, inte på elektroni sk väg . Kra ftiga
elmotorer driver generatorer med högt varvta l oc h många poler. Den ström som på
så sätt alstras matas ut i antennern a och ger en bärvåg på 16-- 18 kH z, alltså
ultral ånga vågor.
Anledningen till att sändaren kom att li gga
där den li gger är att dessa vågor fortp lantar
sig bäst över öppet vatten, och aU
kuststräckan mellan Varberg och Falkenberg
var den enda i Sverige som hade ur
radiosynpunkt fri sikt till monagarstationen
på Long Island. Telegrammen expedierades
från en rad iocentral i Göteborg via direkta
ledningar till Grimeton. Från Long Island
förmedlades telegrammen sedan till en
motsvarande radiocentral på Broad Street i New York City.
Det var mycket teknik- och kulturhi storia vi fick oss till livs under de nännare fyra
timmar besö ket varade. En vä lgjord videofi lm , besök i garaget med oli ka

