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Omkring 250 personer kom till årets Alexandersondagen, sista söndagen i juni, som gyn-
nades av bra väder. Störst intresse tilldrog sig sändarstarten med utsändning av ett med-

delande. Telegrafist var som vanligt Lars Kålland, för dagen klädd i uniform, här stående vid 
telegrafbordet tillsammans med Alexanders Bo Johansson och Kjell-Ove Cederholm.

HÖSTMÖTE med ”Alexander´s Alternator Band” 24 sept kl 19 se sid 
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Årgång 9 (Nr 35 från starten 2006)

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. 
Var noga med att ange Din adress på inbetalningen! 
1-2 veckors leveranstid.

Presenttips!!!

Hej alla vänner

Nyss var det varm sommar med sköna bad och ljumna kvällar. Och nu är det snart 
höst. Tiden går fort och med denna utgåva av Alternatorn kommer kallelsen till höstmö-
te som äger rum onsdagen den 24 september kl 19 med samling i Sändarsalen. Förut-
om sedvanliga förhandlingar och fika blir det underhållning av "Alexander´s Alternator 
Band" som lovar "elektrifierad underhållning med Kammarfysikensemblen". Vad är nu 
detta för spektakel? Undrar vän av ordning. Bäst komma dit själv och se. Välkomna!
  Årets Alexandersondagen i månadsskiftet juni/juli gynnades av vackert väder och 
mycket folk. Omkring 250 personer kom. Bland nyheterna i år var att vi hade satt upp 
ännu ett tält som Karl-Gustav Strid fick disponera. Det var välfyllt under hans två in-
tressanta föredrag. Övriga tält samlade besökare, var en för sitt 
ändamål: Loppistältet med radioprylar, serveringstältet 
”café alexander” och ansiktsmålerskan Cornelia. Men störst 
intresse tilldrog sig som vanligt starten av alternatorn och 
utsändningen av meddelandet. Sändaramatörerna hade öppet 
hus och fick många besökare. 
  Glöm nu inte bort höstmötet.
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Kallelse till Höstmöte

Medlemmarna i ALEXANDER-GVV kallas härmed till ordinarie höstmöte 
onsdagen den 24 september 2014 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 och kaka.

Därefter framträdande av

"Alexander´s Alternator Band" 
"Elektrifierad underhållning med Kammarfysikensemblen"

Välkomna!

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 2015 
 (Styrelsens förslag: Oförändrad medlemsavgift)
6. Information om Alexanders aktiviteter i höst, trivselkvällar, kurser mm 
7. Övriga frågor
8. Mötets avslutning
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         Grimeton Veteranradios Vänner    Pg: 171 54 33-7                                                                                                                                   
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Världsarvet 10 år
Tioårsdagen av Världsarvet Grimeton firades den 2 juli på dagen tio år efter den dra-
matiska utnämningen av Grimeton till världsarv. Det skedde på Unescos konferens 
i Kina. På torget i Varberg väntade dåvarande landshövdingen Karin Starrin och en 
större folkmassa på beskedet från Kina. Det kom och det blev jubel på torget: Halland 
hade fått ett Världsarv och Sverige det trettonde.
  Men det var nära att det inte blivit något världsarv då. Ingen på konferensen i Kina 
kunde riktigt förstå vad det var för märkvärdigt med en radiostation, det fanns ju i varje 
land. I det läget begärde Mats Folkesson, dåvarande länsantikvarieen, ordet och höll 
ett tal som i klara ordalag gjorde klart för menigheten vad som var det unika med den 
här radiostationen. Sen var allt klart och den svenska delegationen kunde ringa hem till 
Varberg och släppa löst jublet på torget. Mats Folkesson var en av programpunkterna 
på jubileumsdagen då han återigen fick berätta om den dramatiska dagen i Kina för tio 
år sedan då Grimeton nästan gick miste om ett världsarv.

12 världsarvsambassadörer utsedda

I samband med Världsarvet Grimetons tioårsjubileum utnämndes ett antal personer till 
ambassadörer för Världsarvet. De som utnämndes har alla utfört eller utför viktiga in-
satser för att göra radiostationen känd. Det konkreta beviset på utnämningen är en nål 
med motiv från tornen samt ett diplom Det är tänkt att fortsättningsvis ska nya ambas-
sadörer utnämnas en gång om året. Vem som helst kan föreslå ambassadörer. Dock 
kan man inte nominera sig själv. 
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  Vid en ceremoni på jubileumsdagen fick tolv personer sina utmärkelser. De flesta är 
på ett eller annat sätt knutna till Alexander. De nya ambassadörerna med delar av mo-
tiveringarna:
Kjell Markström, var verksamhetschef för Grimetons Radiostation i samband med att 
denna blev utsedd till Världsarv och hade en stor del i arbetet för denna utnämning. 
Richard Lorenzen, Lincoln i Nebraska, USA är den mest entusiastiske bland Alexan-
ders utländska medlemmar. 
Ola Hernvall, är en stor vän av världsarvet och har genom sin tidigare yrkesbana och 
ett genuint intresse, en unik kunskap om SAQ-anläggningen.
Arne Sikö, sprider budskapet om världsarvet genom sitt stora engagemang med kurs-
verksamhet, olika tekniska artiklar och i övrigt undersöka och verifera den tekniska 
funktionen för den gamla Alternatorn.
Kaj Berntsson, Bo Johansson och Hans Nilsson. Alla tre var med och drack kaffe i det 
berömda ”gröngräset”, när man diskuterade hur den gamla radiostationen skulle räd-
das till eftervärlden. 
Ilona Johansson, har bland annat översatt information till polska och bidrar till att spri-
da budskapet om Grimetons Radiostation.
Mats Folkesson, hade en avgörande roll när Grimetons Radiostation blev utsett till 
Världsarv. 
Roger Gartoft, stolt ambassadör för världsarvet Grimeton som med liv och lust kommer 
att verka i den positiva anda som ska vara världsarvsambassadörens kännetecken. 
Lars Kålland, har ett mycket stort kontaktnät, med mer än 1300 personer, både natio-
nellt och internationellt. Lars håller kontakt med denna grupp intressenter både före 
våra sändningar med SAQ och efter sändningarna i form av sammanställning av inrap-

Tio av tolv nyutnämnda ambassadörer för Världsarvet Grimeton. Fr v 
Lars Kålland, Mats Folkesson, Arne Sikö, Ilona Johansson, Ola Hern-
vall, John Strandberg, Kaj Berntsson, Bo Johansson, Hans Nilsson och 
Roger Gartoft.
       Foto:Benny Johansson

porterade lyssnarrapporter, samt återrapportering till rapportö-
rerna. 
John Strandberg, är redaktör för föreningsbladet Alternatorn 
och bidrar till att sprida budskapet om Grimetons Radiosta-
tion.

Två av de nyutnämnda ambassadörerna fick sina utmärkelser redan 
på Alexandersondagen, några dagar före jubileet. Kjell Markström och 
Richard Lorenzen.
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Station i Kalifornien hyllades I meddelandet

Starterna av Alexandersonalternatorn i Sändarsalen har alltid en stor publik. Inget 
undantag i år trots soligt väder utanför som inbjöd till andra aktiviteter. Sändaren star-
tades två gånger och följande meddelande sändes ut på morse över världen:

  

(Idag gratulerar vi vår californiska systerstation Bolinas radio/KET till deras hundraårs-
firande. Välgångsönskningar med förhoppning om utökat samarbete i framtiden).

  Cirka 325 rapporter kom in. Som vanligt flest från Tyskland (124). Övriga länder kom 
långt efter: Italien 31, Sverige 23, Nederländerna 21. Från USA rapporterade  fyra och 
från Sydafrika en. Många tackar personalen för sändningarna. Wilfried Fritz i Gehr-
dend i Tyskland skriver: The Old Lady did a very good job again. Matthias-Michael 
Neuss i  Wienhausen, nära Celle I Tyskland skriver: Thanks for keep running the old 
Lady.

TODAY WE CONGRATULATE OUR CALIFORNIAN SISTER STATION BOLINAS 
RADIO/KET TO THEIR CENTENNIAL ANNIVERSARY. BEST WISHES AND HOPE 
FOR EXTENDED COOPERATION ON THE COMMON ALTERNATOR EXHIBITION 
IN THE FUTURE.

Fotografering var nödvändligt efter ett 
besök hos ansiktsmålerskan

Karl-Gustav Strid hade i 
år ett eget tält för sina två 
föredrag som samade en 
intresserad publik.
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Tältresningen bjöd på hårt jobb.

Poängpromenaden
75 svar lämnades in på poängpromenaden Rätt rad vuxna: 1x2 112 xx12. Skiljefrågan 
3045 g. Ingen med tio rätt noterades. Fyra med nio rätt får pris. Irina Guscan, Varberg, 
hon var också närmast på skiljefrågan tillsammans med Per-Arne Eirefelt, Varberg 
(båda 3000 g), Anna Aronius, Varberg (2780 g), Inga-Lisa Magnusson, Mölndal (2600 
g) och Göran Ekstedt, Mölndal (2588 g). Rätt rad barn: 112 xx2 112x. Skiljefrågan: 
Burken innehöll 28 prylar. Lilly Hammarström, Göteborg, var bäst på 10 rätt. Hon var 
också bäst på skiljefrågan tillsammans med Charlie Bertilsson, Grimeton. Båda hade 
svarat 27 st. 
Rätta svar: 1 Stoltenberg blir chef för Nato, 2 Merkel är äldst, 3 Nästa fotbolls-VM 2018 
i Ryssland, 4 På Irland finns inga ormar 5 Bo Widerberg regisserade, 6 Kronblom står 
staty i Örebro, 7 Buskskvätta, 8 Obelisk är en pelare, 9 flaggan är gul och blå, 10 Krim 
ligger vid Svarta Havet.
  Barnfrågor 1 Danmark, 2 kalvar, 3 Världsnaturfondens symbol är en panda 4 Snövit 
åt ett äpple, 5 korvar grillas, 6 Alex labb, 7 Ett meddelande sänds ut med morsesigna-
ler vid sändningen, 8 Tomater, 9 Chevrolet, 10 Nalle Puh.

Omkring 250 kom och togs emot av bland andra 
Katarina G Strandberg.

Familjen Bertilsson från Grimeton gick 
poängpromenaden



Hur fungerar den här? Bo Johansson hjälper en tänkbar kund i loppistältet. I bakgrunden Ulf Larsson.

Sändaramatörerna hade öppet hus och fick många besök av intresserade som gärna blev sittande en 
stund.

Alexandersondagen forts....

Fler bilder finns på vår hemsida WWW.ALEXANDER.N.SE


