
Alternatorn

           Medlemsblad för

Alexander
Grimeton

Veteranradios
Vänner

Nr 1 2010

www.alexander.n.se

En radioamatör tar det med ro
Manfred Reiman i Hannover, kopplar av på sjön när han inte lyssnar på SAQ.

Det finns det filmbevis på. Kolla den här länken:
http://www.youtube.com/watch?v=evhBMcEYwM8

Välkommen till Alexanders årsmöte 24 mars!
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 John Strandberg

Hej alla vänner i Alexander...
…och god fortsättning på det nya året!

Närmast på föreningens agenda står årsmötet, som äger rum onsdagen den 24 mars. Det är 
alltså en månad senare än vad vi har varit vana vid. Beslutet om att flytta årsmötet från februari 
till mars togs förra året och ger en jämnare utgivning av Alternatorn. Nu får du vår medlemstid-
ning var fjärde månad: i början av mars, juni, september och december.
  I första hand informerar vi om föreningens verksamhet, både om det som hänt sen sist men 
också om vad som står på programmet framöver. Därutöver brukar vi ge lite teknisk kunskap 
kring Alexandersonalternatorn och för det står Ola Hernvall. (Återkommer i nr 2)
  I detta, 2010 års första nummer, inbjuder vi till årsmötet. På sidorna 6-7 har vi sammanställt 
vad som hänt under 2009 i verksamhetsberättelsen.
  Som traditionen nu bjuder hade vi ”öppet hus” på julafton på radiostationen. Ett 50-tal
personer kom för att ”se” när ett julbudskap sändes ut över världen. 178 radioamatörer hade 
hört och rappoterat sändningen.
  Nobeldagen firades med utsändning av ett meddelande om att det var hundra år sedan 
Guglielmo Marconi och Karl Ferdinand Braun fick nobelpriset i fysik för utvecklingen av den 
trådlösa telegrafin (som Alexandersonalternatorn använder).

Vi ses på årsmötet!!
PS
Ta gärna med dig en god vän; han eller hon kanske kan bli medlem hos oss.

Alexandersondagen firas i år söndagen den 4 juli.

Radiostationens gamla brandbil 
brukar vara framtagen ur garaget 
på Alexandersondagen och tilldrar 
sig alltid mångas intresse.

Välkomna att vara med om 
sändarstarter, poängpromenad, 
servering, med mera.
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Förslag till dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer: ordförande och sekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om godkännande av kallelsen
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsberättelser: Verksamhet och kassa
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
9. Val av: 
 a) Ordförande för 2010
 b) Val av två styrelseledamöter 2010-2011
     (I tur att avgå: Hans Nilsson och John Strandberg)
 c) Två ersättare för år 2010
10. Val av två revisorer samt en ersättare
11. Val av valberedning varav en sammankallande (F.n. tre personer)
12. Information om kommande verksamhet
13. Inkomna motioner
14. Ordet är fritt
15. Avslutning

Ev. motioner eller större frågor lämnas skriftligen per post
(Alexander, Radiostationen, Grimeton 72, 43016 Rolfstorp)
eller e-post (info@alexander.n.se) och skall vara styrelsen tillhanda senast 22 mars.

För förslag till valberedningen, kontakta:
Bo Johansson 0340-674188, Ingrid Johansson tel. 0340-674100, Ola Hernvall 0340-667071

Efter förhandlingarna:

Åke Johansson från Ericsson talar om
      mobiltelefonens utveckling

Därefter följer ytterligare trevlig samvaro över en kopp kaffe
och fralla i Informationsbyggnaden. Ta gärna med en gäst till årsmötet!

Välkomna till en givande kväll!

Styrelsen för ALEXANDER-GVV

Kallelse till årsmöte 2010

Medlemmarna i ALEXANDER-GVV 
kallas härmed till årsmöte 
onsdagen den 24 mars 2010 kl. 19.00 
i sändarsalen på Radiostationen i Grimeton.
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SAQ-sändning på tyska?

Alexanders telegrafist, Lars Kålland, rapporterar om intresset för nobel-och julsändningarna.
  - Av rapporterna kan utläsas, att julsändningen var en av våra bästa och jämnaste sändningar 
på länge. Möjligen undantaget Nobelsändningen, som vi fått flera bra signalrapporter från och 
som många jämförde med.
  - Antalet rapportörer från USA har gått ner och det är numera oftast bara Dave Riley som hör 
oss bra. Han bor ju intill den station med anropssignalen ”BO” Brant Rock som Fessenden med 
en alexandersonsändare gick ut på julafton och nyårsafton år 1906 och skrämde upp lyssnarna 
med fiolspelning och sång, om man nu får tro på den historien. En del tvivlar.
  - Märkliga förändringar i antalet rapporter är, att tyskarna i ännu högre grad toppar antalet
inkomna rapporter, skriver Kålland vidare och frågar sig om vi kanske borde sända 
meddelandet även på tyska i framtiden.
  - Många länder har minskat bland dem Sverige, skriver Kålland och frågar sig vad detta kan 
bero på. Andra länder som minskat rapporteringen är Storbritannien, Holland, Frankrike och 
Norge.
  Ambitionen är att sändaren ska vara startad och ute på antenn en halvtimme innan
meddelandet sänds. Vid julsändningen var vi i luften bara 15 minuter innan meddelandet
började sändas. Det kan vara för kort tid för många sändaramatörer att hinna bli klara. Särskilt 
om man har flera antenner som ska provas.
  - Vi måste gå ut senast 30 minuter före meddelandesändning, gärna tidigare,
betonar Lars Kålland.
  Julaftonens medelande:

CQ CQ CQ DE SAQ SAQ SAQ =

THIS IS GRIMETON RADIO/SAQ IN A TRANSMISSION USING THE 
ALEXANDERSON 200 KW ALTERNATOR ON 17.2 KHZ. =

WE ARE GLAD TO BE ABLE TO ONCE AGAIN  SEND YOU THE WARMEST
CHRISTMAS GREEETINGS AND WISHES OF A HAPPY NEW YEAR. =

SIGNED: THE ALEXANDER-GRIMETON VETERANRADIOS VAENNER ASSOCIATION =

FOR QSL INFO PLEASE SEE OUR WEBSITE: WWW.ALEXANDER.N.SE =

DE SAQ SAQ SAQ @

Rapporter kom från: Österrike 3, Belgien 6, Tjeckien 11, Danmark, 8, Finland 2, Frankrike 6, 
Tyskland 71, Storbritannien 10, Italien 6, Luxemburg 1, Nederländerna 13, Norge 2, Polen 4, 
Portugal 1, Rumänien 1, Ryssland 1, Slovenien 1, Spanien 2, Sverige 21, Schweiz 3 och USA 5. 
Totalt 178.

  Nobeldagens sändning uppmärksammade att det var 100 år sedan Nobelpriset i fysik
tilldelades Guglielmo Marconi från Italien och Karl Ferdinand Braun från Tyskland.
Den drivande entreprenören och ingenjören Marconi fick sin del av priset såsom ”radions
fader”, Braun för att han på ett väsentligt sätt förbättrade radiomaterielens konstruktion. Braun 
var professor och teoretiker medan Marconi betraktade sig som radioamatör.
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Ivar Jacobsson, sju må-
nader, gjorde på julafton 
sitt första besök på Radio-
station Grimeton. Pappa 
heter Joakim Jacobs-
son och mamma Hillevi 
Johansson. Ivars morfar 
heter Bo Johansson som 
brukar starta upp alexan-
dersonalternatorn.

En lyssnare i Grossenhain, strax norr om Dresden i Tyskland, hade lokala störningar hemma och åkte därför 
på julafton till en kamrat. Tillsammans sände de upp en drake med 100 meters lina och avlyssnade på så vis 
SAQ-sändningen från bilen.
  - Att höra SAQ var den finaste julklapp jag kunde få, skriver lyssnaren entusiastiskt till Lars Kålland.

Tillsammans utgjorde de ett vinnande lag.
  Till nobelsändningen hade vi inte begärt in några rapporter men det kom ändå in 13, 
varav 5 från Tyskland.

Tomtarna är Alexanders ordförande 
Jan Steinbach och vice telegrafist Ulf 
Larsson.

Sture Bengtsson och Erik och Barbro Alvarsson låter 
kaffet sig väl smaka på julaftonssändningen.
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Styrelsen får härmed avge redovisning för för-
eningens aktiviteter under verksamhetsåret
2009-01-01—2009-12-31.

Styrelse: Vid årsmötet 2009-02-25 omvaldes 
styrelsen i sin helhet och har följande
sammansättning och funktioner: Ordförande: 
Jan Steinbach, vice ordförande Alf Urbath, 
kassör Hans Nilsson, sekreterare John Strand-
berg och ledamot Ulf Larsson. Ersättare Gun-
nar Larsson och Arne Sikö. Adjungerade 
ledamöter: Bo Johansson och Ola Hernvall.
  Firmatecknare har varit: Jan Steinbach och 
Hans Nilsson.
  Revisorer: Omval av Barbro Alvarsson och  
Bertil Bertilsson. Ersättare: nyval av Christer 
Drospe.
  Valberedningen har bestått av Bo Johansson 
(sammankallande), Ingrid Johansson och Ola 
Hernvall
  Medlemmar: Föreningen hade vid årsskiftet 
drygt 500 medlemmar.
  Medlemsavgifter: På höstmötet beslutades 
om oförändrade medlemsavgifter för 2009, 
dvs 100 kr/år för fysisk medlem och 500 kr/år 
för juridisk medlem.

Verksamhet: 11 protokollförda styrelsemöten 
har hållits under året, där även ersättarna varit 
kallade och för det mesta också deltagit.
  Vid årsmötet 25 februari 2009, på Radiosta-
tionen i Grimeton, deltog 25 personer, och vid 
höstmötet 23 september 2009, på samma plats, 
32 personer.
  Efter årsmötesförhandlingarna talade Världs-
arvets nye vd Lars G Johansson om verksam-
heten och framtiden på radiostationen. Däref-
ter berättade Ola Hernvall om Yosami i Japan 
– en radiostation med många paralleller till 
Grimeton.
  Efter höstmötets förhandlingar berättade 
avgående vd, Kjell Markström och Lars G 
Johansson om sin resa till Japan och radiosta-
tionen i Yosami. Båda mötena avslutades med 
förtäring och allmän samvaro.
  Föreningen Alexander har under året fort-
satt sin stödjande roll gentemot Världsarvet 
Grimeton AB genom att medverka vid arrang-
emang som Världsarvet Grimeton och andra 
genomfört på radiostationen t ex genom att 
köra sändaren. 

Arbetskvällarna har samlat intresserade för olika slag av göromål. Här är det Chister 
Drospe och Roland Börjesson som försöker få ordning på kablarna.

ALEXANDER Grimeton Veteranradios Vänner
( Org.nr. 849600-7389, Säte: Varberg)

Verksamhetsberättelse för år 2009
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  Om nutid och framtid handlade det samtal 
styrelsen hade med Världsarvets nye vd Lars 
G Johansson. Där betonades bland annat 
Alexanders viktiga roll att köra alternatorn och 
ta hand om besökare. Han redogjorde också 
för Leaderprojektet som syftar till att utveckla 
landsbygden med stöd av EU och kommunen. 
  Sändaren har startats, och meddelanden ut-
sänts: 19 maj Yosami, 24 maj Karlskrona radio 
100 år, Alexandersondagen 28 juni, nobelda-
gen 10 december och julafton. 219 bekräftel-
ser på att meddelandet uppfattades kom in på 
Alexandersondagen, Efter julaftonens sänd-
ning kom 178 bekräftelser, företrädesvis från 
Europa.
  Sändaren har dessutom startats vid de 9 tis-
dagskvällsvisningarna som Alexander svarat 
för under sommaren. Kvällsvisningarna har 
samlat 378 besökare vilket var klart sämre än 
2008. Medeltalet per visning var då 64 perso-
ner mot endast 42 år 2009.
  Nytt för i år är att sändarstarter nu kan köpas 
av föreningar, företag eller andra grupper. För 
detta får Alexander 2000 kr per start.
  Alexandersondagen firades den 28 juni med 
225 besökare vilket var en halvering jämfört 
med 2008. Förutom sändarstart med utsänt 
meddelande fanns aktiviteter som tipsprome-
nad, kaffeservering, videovisning och antenn-
tåg. Föredragshållare var Björn Hamilton, 
Karlskrona. Han berättade om sitt liv som 
ubåtskapten på ubåten Neptun.
  Diverse underhållsarbeten har utförts i och 
på ”tvättstugan” som föreningen har lovat att 
sköta. Med undantag för sommarmånaderna 
har föreningens medlemmar varit aktiva på 
så kallade arbetskvällar med att renovera 
sändarparken. Bland annat har K 1 sändaren 
startats efter många års tystnad. Dessutom har 
föreningen bidragit till att ett vätskemotstånd 
har renoverats.
  Utbildningen i att starta och köra SAQ, som 
inleddes under 2007, har fortsatt även under 
2009. Dessutom startades under året en nybör-
jarkurs med ett tiotal intresserade adepter.
  Medlemsbladet Alternatorn har utkommit 
med fyra nummer.

  Nya pennor har designats och inköpts.
  Ansökan om att Grimeton åter ska bli ett 
eget postnummerområde ligger nu hos Posten 
sedan kommunfullmäktige i Varberg tillstyrkt 
förslaget.
  Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla 
som hjälpt till vid visningsverksamhet, 
dokumentation och  sändarkörningar.
  Det ekonomiska läget är gott.  För närmare 
upplysningar hänvisas till kassarapporten.

Fem meddelanden sändes ut över Alex-
andersonsändaren under året. Ulf Lars-
son och Gösta Öborn kollar meddelan-
det som sändes ut på nobeldagen.

Jan Steinbach, ordf. 
Alf Urbath, v.ordf 

Hans Nilsson, kassör
John Strandberg, sekr. 
 Ulf Larsson, ledamot



Mitt minne av Hans Palmqvist

Omkring år 1951, då jag var 16 år, tillbringade familjen ett par sommarveckor på pensionat, i 
Träslövsläge, strax söder om Varberg. Min pappa, som då var telegrafkommissarie i Vimmerby, 
var skolkamrat från Malmö med radiostationens vd Hans Palmqvist så vi åkte till Grimeton för 
att hälsa på.
  Det är ett par saker som fäst sig i mitt minne. Det första var de exotiska namnen på 
antennledningarna; jag var ju en ung kortvågslyssnare på den tiden. Det andra var de äldres 
konversation i chefsvillans trädgård. Jag minns hur min pappa frågade Hans Palmqvist ungefär 
som så: ”Hör du bror, har du inte fått något erbjudande om befordran inom verket?
  - Ja, det har jag fått, många gånger.
  - Och varför har du inte tackat ja?
  - Ja, du vet, här är jag min egen chef och så finns det mycket goda päron i trädgården.”
  Något mer minns jag inte; inte ens alexandersongeneratorerna.
C-H Walde

Presenttips!

Som medlem i föreningen Alexander kan du få köpa en utbild-
nings-DVD, som visar en teknisk dokumentär om radiostationen. 
Det är en dubbel DVD med totalt 2 tim 42 min speltid. På skiva 1 
visas en översikt över stationen och alla handgreppen som behövs 
för att köra den. På skiva 2 beskrivs i detalj den tekniska funktio-
nen bl.a. med hjälp av avancerad datorgrafik. DVD:n kostar 250 
kr inkl. porto. Du beställer den enklast genom att sätta in 250 kr 
på föreningens plusgiro 171 54 33-7. Var noga med att ange Din 
adress på inbetalningen! Räkna med 1-2 veckors leveranstid.

Finns det fler som minns Hans Palmqvist? Eller har du något annat att berätta om 
radiostationen och verksamheten: Skriv ner din berättelse och skicka till Alternatorn under 

adress: john.strandberg@swipnet.se så kanske du kommer med i medlemsbladet.

Hälsingegårdar världsarv 2012

Först år 2012 kan Sverige få sitt femtonde världsarv. Då kommer förhoppningsvis projektet 
Hälsingegårdar att finna nåd inför FN-organet Unesco, som utser världsarven.
  Förslaget att göra Hälsingegårdarna till världsarv diskuterades av Unescos världsarvskommitté 
vid mötet i Spanien förra året. Den inlämnade världsarvsansökan omfattade 15 utvalda 
hälsingegårdsmiljöer fördelade på samtliga sex kommuner i Hälsingland.
  Beslutet i Unesco blev bordläggning, vilket var ett väntat beslut, enligt företrädarna för de 
berörda kommunerna. Förslaget bör genomgå en viss omarbetning. UNESCO:s världsarvs-
kommittés riktgivande utlåtanden i frågan visar att nästa ansökan framförallt bör fokusera på 
hälsingegårdarnas rika inredningsmåleri, vilket medför att urvalet gårdar behöver revideras i 
förhållande till den ursprungliga ansökan.
  Målet är nu att lämna in en omarbetad ansökan till regeringen i december 2010. Expertorganet 
ICOMOS kan då påbörja sin granskning 2011, och UNESCO:s världsarvskommitté fatta beslut 
sommaren 2012.


