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”Veteraner berättar” var ett uppskattat inslag vid sommarens 
kvällsvisningar. Här är det Hasse Nilsson som berättar om sin 
tid på Radiostationen.
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Årgång 8 (Nr 31 från starten 2006)

Hej alla vänner i Alexander
Sommaren kom till sist, men med denna tidning kommer redan en inbjudan till Alexan-
ders höstmöte som ska hållas onsdagen den 25 september; läs mer på nästa sida.
Förutom sedvanliga förhandlingar blir det ett intressant föredrag, som är öppet för all-
mänheten. Se särskild textruta här nedan. Välkomna alla.
  Årets Alexandersondag samlade cirka 350 personer vilket var bättre än på länge. 
Kanske var det, det ”lagoma” vädret som bidrog; inte för kallt och inte för varmt och 
badsäsongen, för andra än vinterbadarna, hade ännu inte kommit i gång. 
  Kvällsvisningarna samlade färre än vanligt, kanske det också berodde på vädret 
– sommaren blev ju en av de finaste under de senaste hundra åren.
  Alexandersondagen bjöd på de vanliga aktiviteterna med sändarstart, tornpromenad, 
poängpromenad, föredrag, alex labb, förevisning av stationsbilen, 
åktur med häst och vagn och loppis. En nyhet var Cornelia som 
omvandlade ansikten till riktiga konstverk. Detta var ett populärt 
inslag, särskilt bland barnen.
  Rekord kunde noteras för antalet lyssnarrapporter, 292, bland 
annat en från Sydafrika.
  Tänk nu på att hösten kan vara minst lika färggrann som 
sommaren och glöm nu inte att komma till höstmötet, 25 sept.

Vill du läsa Alternatorn digitalt?
Från och med nr 4/2013 har du möjlighet att läsa Alternatorn elektroniskt. Det är en 
tjänst som redan våra utrikes medlemmar har, men nu kan även ni som bor inom Sve-
riges gränser få tidningen i ett mejl. Vill du ha Alternatorn som en pdf i ett mejl ska du 
skicka oss ett meddelande om detta till info@alexander.n.se. Ange i mejlet till vilken 
mejladress du vill ha Alternatorn om den inte är densamma som du skickat ditt mejl 
från. Vill du fortfarande ha tidningen i din snigelpostbrevlåda behöver du inte göra nå-
got, för då kommer Alternatorn som vanligt i pappersformat.  

Allmänheten välkommnas,
25 september kl 19:30, Radiostationen Grimeton, caféet: 
"Den rullande arkeologen" En spännande föreläsning om georadar som komplement 
till traditionella utgrävningsmetoder. Christer Andersson, tidigare forskningsingenjör 
vis Onsala rymdobservatorium är för närvarande projektledare vid den stora radiokart-
läggningen av Åhs kloster utanför Varberg. Fri entré, fika finns att köpa.
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Kallelse till Höstmöte

Medlemmarna i ALEXANDER-GVV kallas härmed till ordinarie höstmöte 
onsdagen den 25 september 2013 kl. 19.00 i Sändarsalen i Grimeton.

Kvällen inleds med sedvanliga höstmötesförhandlingar, 
se förslag till dagordning nedan.
Därefter förflyttar vi oss till Visningshallen för fortsatt samvaro till 
kaffe, fralla, kaka och föredrag..

Kvällens föredrag: 

”Den rullande arkeologen”
En spännande föreläsning om georadar som komplement till traditionella utgräv-
ningsmder. Christer Andersson, tidigare forskningsingenjör vid Onsala rymdobser-
vatorium är för närvarande projektledare vid den stora radiokartläggningen av Åhs 
kloster utanför Varberg. 

Dessutom om vädret så medger: Arne Sikö guidar oss på stjärnhimlen.

Välkomna!

Styrelsen för ALEXANDER-GVV

Förslag till dagordning vid Höstmötet

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 år 2014 (Styrelsens förslag: Oförändrad 
 medlemsavgift)
6. Information om Alexanders aktiviteter i höst, trivselkvällar, kurser mm 
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutning

         ALEXANDER                                                        Org.nr. 849600-7389
         Grimeton Veteranradios Vänner                         Pg: 171 54 33-7                                                                                                                                   
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Kerstin ska gå igenom 
Radiostationens arkiv

Kerstin Green Axelsson är ny på Världs-
arvet sedan försommaren. Hennes upp-
gift är att gå igenom lådor och pärmar i 
arkivskåpen och bestämma vad som bör 
sparas och vad som kan kastas. Med en 
hel del ledningshjälp av Anna-Lena Nils-
son på museet i Varberg. En inte helt lätt 
uppgift för här finns mycket sparat, ibland 
finns kopior på kopior…
  Kerstin växte upp som ”bonddotter” på 
en gård i Dagsås, en socken någon mil 
från Grimeton. Därifrån kunde hon se 
Radiostationens torn men att hon skulle 
komma att arbeta där fanns inte i sinnes-
världen. Hon har arbetat inom  metallin-
dustrin i 13 år, varit hemmafru i många år, 
arbetat i matvaruaffär, med mera. 
  –Jag är inte specialist på något, utan kan 
lite av varje, säger Kerstin och avslöjar 
att ”lite av varje” omfattar det mesta från 
handarbete till att ”ha klarat av” att byta 
stötdämpare på äldre bilar. Nya bilar kan 
man inte greja med själv.
  –Men det är mest hennes fritidsintressen 
som lett henne till Grimeton. Inom arbets-
livet har hon efter flera sjukdomsperioder 
tvingats tänka om och fundera på vad 
som kan passa henne nu och vad hon har 
ork till. Hon har länge varit intresserad av 
”gamla grejer” både på en auktionsbyrå 
och i hembygdsrörelsen. Hon släktforskar 
och har också på uppdrag av Riksarkivet 
medverkat i digitaliseringsprojektet där 
kyrkböcker skrivs av, vilket gör dem lättare 
sökbara på nätet. Hon är också med i ett 
projekt där gravstenar ska fotograferas av 
och mätas upp. Allt för att underlätta fram-
tida forskning.
  Via arbetsförmedlingen i Varberg fick hon 
kontakt med Radiostationen. 
  –Det här kan jag nog klara, konstaterade 
Kerstin, som nu på halvtid försöker ta sig 

igenom arkivet som innehåller material 
från Radiostationens start på 1920-talet. 
Här finns gamla pärmar med fakturor från 
den första tiden.
  –Det kan vara intressant att spara några 
fakturor och se hur prisutvecklingen har 
varit, funderar Kerstin.
  Annars finns det mycket blandat från 
fakturor till tidskrifter. Även dagboksan-
teckningar från uppstarten av någon tek-
nisk process finns, där Kerstin än så länge 
nöjer sig med att renskriva.
  –Men det kan vara jättesvårt att avgöra 
vad som ska sparas. Mycket kan redan 
vara sparat i andra arkiv, tror Kerstin.
  En hel del foton finns och det behöver 
Kerstin hjälp med. Men tiden hastar för de 
som känner igen personerna blir färre och 
färre för varje år.
  Bland det första som Kerstin har tagit 
hand om är ritningarna på byggnaderna. 
Dessa förvarades vikta i arkivpärmar; en 
del tejpade, vilket i förlängningen ger fula 
märken och ytterligare skador. Nu har 
ritningarna vikts upp försiktigt, och ska i 
fortsättningen förvaras ovikta mellan syra-
fritt papper. 
  –Här finns mycket roligt att bita i, säger 
Kerstin om sitt arbete. Det är ett arv som 
ju inte finns någon annanstans. Det är ett 
viktigt arbete.

En del ritningar har skador av tejp och som 
här av rödpenna. 
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Som medlem i föreningen Alexander kan du få köpa 
en utbildnings-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 
funktionen bl.a. med hjälp av avancerad datorgrafik. 
Pris 250 kr inkl. porto. 
Du beställer den enklast genom att sätta in 250 kr på 
föreningens plusgiro 171 54 33-7. 

Presenttips!!!
Julklappstips!!

Kerstin Green-Axelsson är ny på Världsarvet Grimeton sedan i vå-
ras med uppgift att gå igenom 90 års handlingar. Här visar hon hur 
ritningarna, som tidigare förvarades vikta i en arkivpärm, nu förvaras 
ovikta mellan syrafritt papper i ett arkivskåp.

OBS
Alexanders 
medlemmar 
har fritt inträde 
till Världsarvets 
visningar och 
arrangemang. 
Givetvis ska 
medlemskortet 
uppvisas.
Till Alexanders 
kvällsvisningar 
och Alexander-
sondagen har 
medlemmar 
fritt inträde och 
får dessutom 
ta med sig en 
gäst som går 
in gratis. Obs 
att detta gäller 
enbart Alexan-
ders arrang-
emang som 
kvällsvisningar 
och Alexander-
sondagen.
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Alexandersondagen
Mer än 350 personer besökte årets Alexandersondagen som hölls den 30 juni. Många 
barn var bland besökarna och de gladdes särskilt åt ansiktsmålaren Cornelia Ståhlgren 
som hade fullt upp hela dagen och som var ett nytt inslag i Alexandersondagen. Sän-
daren, Alexandersonalternatorn, startades två gånger och ett meddelande sändes ut 
av ”gnisten” Lars Kålland. Det löd: 

TODAY WE REMEMBER ONE HUNDRED YEARS AGO WHEN THE FIRST REGU-
LAR TIME SIGNAL FOR SHIPPING ETC WAS TRANSMITTED VIA ARLINGTON 
RADIO/NAA AND EIFFEL TOWER/FL.

Totalt fick vi in 292 rapporter vilket var nytt rekord. Rapporterna kom från 27 länder, 
flest från Tyskland med 114. För första gången hörde en rapportör av sig från Sydafri-
ka. Vi fick också två hörbara rapporter från USA, varav en från Alaska, som rapporterat 
tidigare.
  Karl-Gustav Strid guidade publiken under startförloppet. Han höll också två föredrag 
under rubrikerna ”Alexanderson och Fessenden - två banbrytare inom radiotekniken” 
och” Tekniken bakom SAQ”. Hästen Rolette gästade oss även denna gång och bjöd på 
åktur kring radiostationen. Dessutom var Alex labb öppet med möjlighet för alla, både 
små och stora, att experimentera, Sändaramatörerna visade upp sig; dessutom kunde 
man guidas till torn 1, se videon om radiostationen, gå på loppmarknad med radiopry-
lar eller svara på poängpromenadens kluriga frågor. Rätt rad var 12X 121 XX22. Vin-
nare blev Anna Aronius, Varberg, Marie Ivarsson, Torup, Ann-Britt Johansson, Köinge 
och Bengt Johansson, Köinge.(samtliga med sju rätt) Pris också till Gunnar Ericsson, 
Torslanda, som svarat exakt rätt på skiljefrågan: burken innehöll 27 detaljer.

Ansiktsmålaren Cornelia var ett nytt 
inslag på Alexandersondagen och 
särskilt populärt bland barnen.

Rolette bjöd på populär åktur i omgivningarna.

Karl-Gustav Strid höll 
föredrag på Alexan-
dersondagen, men 
här är han speaker 
under startförloppet 
av alternatorn.
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Ingrid Johansson arbetade i köket och fixade sallad 
till lunchen för personalen.

Korv med bröd kunde man köpa i café alexander i 
år. Men först skulle korvburkarna öppnas… Sigyn 
Oskarsson, Inga-Carin Nilsson och Ulf Larsson 
slet med konservöppnaren med Sigvard Bengts-
son kollade läget.

Sigvard Bengtsson, i keps, visar upp stationsbilen. 

Utländska besökare bjöds på särskild visning 
på ett för dem begripligt språk av René Sjö-
strand.

Mats Olsson lotsade bilisterna rätt.

Ernst-Arvid Ohlson guidade vid torn 1.



Årets sommarkurs samlade sju elever, från vänster, Kåge Johansson, Varberg, Jürgen Urbig, Chem-
nitz, Ulrika King, Kalenborn, Tomas King, Kalenborn, Fredrik Wiklund, Steninge, kursledaren Arne 
Sikö, Anders Wårdenius, Kongsberg, Leif Persson, Önnestad och kursledaren Ola Hernvall.

Sju på sommarkursen
Sju deltagare kom till årets sommarkurs som 
hölls i början av augusti. Av deltagarna var tre 
från Tyskland och en från Norge. Det är tredje 
gången som sommarkursen hålls.
  Hittills har det bara varit män som deltagit men 
denna gången var en kvinna med. Ulrika King 
deltog tillsammans med sin make Tomas. Ulrika 
har bott i Tyskland i nära 40 år och arbetar med 
teknik inom medicin och röntgen.
  Intresset för Grimeton kommer från Ulrikas 
pappa som tog med paret till Grimeton när de 
var här på semester.
 –Vi blev sedan medlemmar och när vi såg i 
Alternatorn att den här kursen anordnades be-
stämde vi oss omgående att gå den. Den har i 
alla fall gett oss lite begrepp om hur alexander-
sonalternatorn fungerar, säger Ulrika.

Ulrika King bor i Tyskland men är född i 
Sverige.


