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Julaftonens öppna hus på radiostationen blev även i år en minnesvärd händelse. 
Cirka 75 personer kom för att vara med om sändarstarten och fira Alexanders 
ordförande Bo Johanssons 75 årsdag, som inföll på julaftonen. Bilden: 
Födelsedagsbarnet uppvaktades av förre ordföranden i Världsarvet Grimeton, 
Kaj Berntsson (till höger). Alexanders telegrafist Lars Kålland (till vänster) sände 
ut julbudskapet med tillönskan om en God jul och Ett gott nytt år. Omkring 200 
radioamatörer i Europa och Nordamerika svarade på det.
Läs mer på sidan 4 och Vågat, sista sidan.

Välkommen till årsmötet onsdag 27 februari
Se kallelse och verksamhetsberättelse sid 3, 6-7

www.alexander.n.se
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Hej alla vänner i Alexander
Gott nytt år! Vårt medlemsblad Alternatorn är nu inne på sitt tredje år. 
  Som brukligt innehåller årets första nummer en inbjudan till Alexanders årsmöte som 
hålls i sändarsalen onsdag 27 februari kl 19. Dit är alla medlemmar välkomna. Och 
vill du ta med dig någon (som kanske kan bli medlem!) så går det för sig.
  Efter förhandlingarna (som brukar vara  snabbt undanstökade) väntar en intressant 
programpunkt. Då lättar vi på förlåten för Alexanders bildarkiv. Vi kommer att visa 
diabilder från arbeten på radiostationen från olika tider. Det blir intressant att se, inte 
bara för dem som kanske råkat har fastnat på plåten, utan också för dem som kanske 
aldrig satt sin fot på radiostationen.
  Kallelse till årsmötet kan du läsa på nästa sida och verksamhetsberättelsen finns på 
sidorna 6-7.  
  Efter bildvisningen bjuder föreningen som vanligt på kaffe och fralla i  
informationsbyggnaden.
  På sista sidan beskriver vår kåsör Dixi i lyriska ordalag julaftonens sändning med 
alternatorn då ett jul-och nyåsbudskap sändes ut över världen. Påpassligt passade 
Alexanders ordförande Bo Johansson på att fylla 75 år på självaste julaftonen. Därför 
blev sändarstarten extra festlig med inte bara glögg och pepparkakor, utan också kaffe 
och födelsedagstårta. Kanske blir nu julaftonsändningarna tradition – vi får se vad 
styrelsen kommer fram till – och kaffe med jultårta kan man väl ha även om ingen 
fyller år? Bilder från julafton hittar ni på sidan 4 och lite om vårens och sommarens 
aktiviteter på sidan 5.
  Men glöm nu inte bort att komma ihåg att möta upp till årsmötet!

ALEXANDERSONDAGEN 
SÖNDAGEN 29 JUNI

 John Strandberg



Kallelse till årsmöte
Medlemmarna i ALEXANDER-GVV kallas härmed till årsmöte onsdagen den 27 
februari 2008 kl. 19.00 i sändarsalen på Radiostationen i Grimeton.

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 2008  (I tur att avgå: Bo Johansson)
 b) Val av två styrelseledamöter 2008-2009 (I tur att avgå: 
 Jan Steinbach och Hasse Nilsson)
 c) Två ersättare för år 2008
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, Radiostatio-
nen, Grimeton 72, 43016 Rolfstorp) eller e-post (info@alexander.n.se) och skall vara 
styrelsen tillhanda senast 20 februari.

För förslag till valberedningen, kontakta: Gunnar Larsson tel.0340-37545, Erik Al-
varsson tel. 0340-674253, eller Alf Oskarsson tel. 0340-674204.

Efter årsmötesförhandlingarna blir det diabildvisning: Grimetons 
”storhetstid”. Därefter följer 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



Händer under 2008
Invigning av Teknik i banor 

Det händer en hel del under år 2008 på 
radiostationen. Säsongen startar  i mitten 
av april och pågår fram till mitten av 
september. Utöver fastlagda program och 
visningar finns det alltid möjlighet för 
grupper att när som helst under året boka 
tid för visning.

  Säsongens visningar för allmänheten 
startar den 17 maj. Då är det helgöppet 
under mottot ”turista hemma” lördag-
söndag  kl 11-17 med visningar kl 11, 
12.30 och 14. 
 Därefter öppet varje helg kl 11-15 
fram till sommarsäsongen 23 juni -  17 
augusti då det är öppet varje dag 10-16 
med visningar varje hel timme. (Stängt 
midsommarhelgen).
  I samband med Världsarvets 
öppethållande kommer Alexander att 
hålla två loppmarknader för att minska 
lagret av radioprylar. Dessa hålls 13 juli 
och 10 augusti.
  Alexandersondagen hålls i år söndagen 
den 29 juni kl 10-16 med sändarstarter, 
poängpromenad, med mera. (Programmet 
är i skrivande stund inte klart).
  Varje tisdag med början den 1 juli har 
Alexander sina kvällsvisningar med 
sändarstart kl 18. 
  Under höstsäsongen 23 augusti till 
14 september är det visningar lördag-
söndag 11,12.30 och 14.

  Försäsongen inleds som förra året med 
Vetenskapsfestivalen 14-27 april. Årets 
tema är Game, gamble & play. 
  Världsarvet Grimeton är en av många 
platser med aktiviteter som skolorna kan 
välja att besöka. Programkatalogen går ut 
till skolorna i hela västra Sverige. Förra 

året valde 1.500 elever att komma till 
radiostationen i Grimeton.  

På Världsarvsdagen, den 5 juni, tar 
elever i klasserna 3-6 från Göthriks skola 
emot varsin inbjuden klass och förevisar 
teknik. På eftermiddagen är det öppet hus 
för lärare, elever och föräldrar då också 
sändaren startas (kl 12.30).
  Det blir också invigning av Teknik i 
banor kl 11.45. Världsarvets guide Gösta 
Öborn har, när detta skrivs i januari, inte 
tänkt klart om hur Teknik i banor ska 
se ut. Men han tänker sig ett föremål 
som ska förflyttas på en bana, kanske 
en träräls. Olika hinder ska passeras 
och detta ska eleverna lösa för att kunna 
komma vidare.
  -Eleverna får skapa egna lösningar på 
givna problem med teknik och genom att 
vara kreativa, och genom att samarbeta, 
säger Gösta Öborn.
  Göthrik är den skola som ligger närmast 
radiostationen och där har man ett väl 
etablerat samarbete med Världsarvet. 
Till samma skoldistrikt hör Rolfstorps 
skola och på Världsarvet hoppas man 
kunna engagera även den skolan i 
radiostationens verksamhet.

Många skolklasser besökte Grimeton 
under Vetenskapsfestivalen.



Julaftonsuccé igen
Omkring 75 personer kom till Alexanders 
julaftonssändning, som hölls för andra 
året i rad. I år var det extra festligt efter-
som  Alexanders ordförande Bo Johans-
son passade på att fylla 75 år samma dag. 
Därför var det, utöver sedvanlig glögg, 
lussekatter och pepparkakor, även jul-och 
födelsedagstårta, hembakad sådan. (Eller 
grannbakad eftersom det var grannen Iris 
Lundahl som bakat de smaskiga gräddtår-
torna). Alexanders kassör Hasse Nilsson,  
med hjälp av födelsedagsbarnets båda 
döttrar Chistina och Hillevi samt den se-
nares sambo Joakim, stod för serveringen 
och manade på besökarna att ta för sig av 
drycker, kakor och tårtor.. 
  Den gamla långsvågssändaren, Alexan-
dersonalternatorn startades och Alexan-
ders egen telegrafist Lars Kålland sände 
ut ett budskap över världen med tillön-
skan om  God jul och Gott nytt år.
  Det var ett meddelande som mottogs väl 
i många delar av världen: Totalt ett par 
hundra svar strömmade in från många 
länder i Europa men också från Kanada 
och USA. Således kom det in svar från 
Tyskland, Sverige, Nederländerna, 
Storbritannien, Frankrike, Tjeckien och 
Finland samt USA och Kanada.

Jubilaren Bo Johansson med blomster 
och jul- och födelsedagstårta.  

Hallands Nyheters julaftonsjourhavande 
reporter, Bengt Christensen, var på plats 
och skrev om evenemanget.

Bo Johansson inbjuder till kaffebordet. 
Telegrafisten Lars Kålland sände ut jul-
och nyårshälsningen i etern.



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

Verksamhetsberättelse för år 2007
        
Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens aktiviteter under verk-
samhetsåret 2007-01-01—12-31.

Styrelse: Vid årsmötet 2007-02-28 gjordes två omval på två år: Alf Urbath och 
Ulf Larsson. Bo Johansson valdes till ordförande för år 2007.
Som ersättare omvaldes John Strandberg och Arne Sikö.
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordf. Bo Johansson, 
v.ordf. Alf Urbath, kassör Hans Nilsson, sekr. Jan Steinbach samt ledamot Ulf 
Larsson. 
I tur att avgå är Hans Nilsson och Jan Steinbach.
Firmatecknare har varit: Bo Johansson och Hans Nilsson.
Revisorer: Omval av Barbro Alvarsson och nyval av Bertil Bertilsson. Ersät-
tare: nyval av Ingrid Johansson.
Medlemmar: Föreningen hade vid årsskiftet ca 500 medlemmar.

Verksamhet: 14 protokollförda styrelsemöten har hållits under året, där även 
ersättarna varit kallade.
Vid årsmötet 07-02-28 på Radiostationen i Grimeton deltog 40 personer, och 
vid höstmötet 07-09-26, likaledes på Radiostationen i Grimeton deltog 23 
personer. Vid höstmötet beslutades om oförändrade medlemsavgifter för 2008, 
dvs 100 kr/år för fysisk medlem och 500 kr/år för juridisk medlem. 
Årsmötet visades filmer från tyska och japanska TV-inspelningar från Världs-
arvet.
Efter höstmötet berättade Bo Johansson om diverse självupplevda händelser 
under sin anställning vid Televerket.  
Båda mötena avslutades med förtäring och allmän samvaro.
Föreningen Alexander har fortsatt sin stödjande roll gentemot 

Världsarvet Grimeton AB genom att medverka vid arrangemang som Världs-
arvet Grimeton och andra genomfört på radiostationen, t ex sändarkörning i 
samband med, den avslutande visningsdagen den 23/9 , världsarvsdagen för 
skolelever, samt vid Kulturhusens dag m m. Föreningens medlemmar har även 
medverkat vid 2007 års TUR-mässa i Göteborg samt vid föreningsmässan i 
Varberg. Föreningens medlemmar har även hämtat utställningen ”Mobiltelefo-
nen 50 år” hos Ericsson i Stockholm.



Bo Johansson, ordf. • Alf Urbath, v.ordf. • Hans Nilsson, kassör 
Jan Steinbach, sekr. • Ulf Larsson, ledamot

Föreningen får disponera ”Tvättstugan” mot att vi sköter underhållet på den-
samma. Därför har diverse underhållsarbete gjorts på denna under året.
Under året har det pågått en utbildningsaktivitet i uppstart och körning av 
SAQ.
Kvällsvisningarna, med sändarstart, under sommaren har skett på 9 tisdagar 
med god besöksfrekvens. 
ALEXANDERSONDAGEN firades 07-07-01 med ca 430 besökare. SAQ 
startades och ett meddelande telegraferades ut vid två tillfällen av Alexander-
medlemmen Lars Kålland. Radioamatörerna hade sedvanliga kontakter på 
kortvåg. Tipspromenad, kaffeservering, videovisning och ”Antenntåg” ingick 
även. 
Med undantag för sommarmånaderna har föreningens medlemmar varit aktiva 
på s.k. arbetskvällar med att renovera sändarparken.
Medlemsbladet Alternatorn har utkommit med fyra nummer.
Inför ca 75 åskådare startades SAQ liksom i fjol på julaftonen den 24 decem-
ber och ett meddelande skickades ut där vi önskade lyssnarna God jul och Gott 
Nytt År.
Ett stort tack till alla som hjälpt till vid visningsverksamhet, dokumentation 
och  sändarkörningar.
Det ekonomiska läget är gott. 
För närmare upplysningar hänvisas till kassarapporten.

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. 

Presenttips

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.



Vågat
   Ja, så blev det även i år en god jul 
– för en del i alla fall. Vi får hoppas 
att det kommande året blir gott. En 
sak är säker. Det gamla avslutades 
bra. Jag tänker på julaftonens  SAQ-
sändning. Den blev ju minnesvärd av 
en alldeles särskild anledning. Det åts 
mängder av tårta och andra godsaker 
till kaffet och glöggen. Varför då? Jo, 
det hände sig nämligen vid den tiden, 
att från kejsar Augustus Nej, vad 
skriver jag?! Jag menar att det hände 
sig vid den tiden, för 75 år sedan, 
att vår eminente ordförande Bo 
Johansson såg dagens ljus. Just det! 
Bo jubilerade och mottog blommor, 
presenter och hyllningar från många 
tillöpta. En och annan hade förstås 
förträngt detta, och stod stammande 
och av skam rodnande och försökte 
att sjunka genom jorden, men 
gratulantskaran var stor.
   ”Den gamla damen”, som det sades 
i en lyssnarrapport, var på nådigt 
humör och lät sig villigt dras igång av 
Jan Steinbachs och Gunnar Fjellmars 
vana händer (under överinseende 
av dagens jubilar förstås!). Övrigt 
maskineri var däremot inte riktigt 
på humör. Hell-teckengivaren ville 
inte ge från sig de snygga och tydliga 
tecken som skulle motivera dess 
användning, så Lars Kålland grep in 
i andra sändningen och handsände 
flinkt meddelandet utan problem.
   Ett sjuttiotal rapporter, varav tio 
från USA, vittnar om det stora

intresse världsarvet och 
Alexanders verksamhet röner. Från 
Alexandersondagarna har än större 
rapportmängder redovisats. Det är 
en stor uppgift framdeles att hålla 
SAQ i ordning, att vårda och fundera 
över bästa sätt att sköta uppdraget 
vi fått av Kjell Markström & Co. 
Nog kvillrar det lite i hårbotten varje 
gång en start skall ske, men det går 
ju, peppar peppar ta i trä, som på räls 
för det mesta. Osökt kommer jag 
att tänka på staden Paris` valspråk 
Fluctuat, nec mergitur! Det är förstås 
latin. Det syftar på en bild av skeppet 
som förekommer i stadsvapnet 
och betyder ungefär, det vräkes av 
vågorna, men sjunker icke! 

Man kan jämföra med de tekniska 
produkter som frambringas i vår tid. 
Titta på skrotupplag och soptippar! 
Där ligger skiten efter några få år, 
medan Alexanders medlemmar, om 
än inte alla, kommer att få uppleva 
hundraårs-jubiléet av ett helt tekniskt 
system! En eloge till Stellan, Mats, 
Olle och andra inblandade för ett 
jobb som gör det möjligt för alla 
våra lyssnare ute världen att också 
i fortsättningen lyssna till SAQ, till 
Grimetonsändaren på 17,2 kHz!
  Avslutningsvis ber jag att få uttala 
en förhoppning om att vi skall lyckas 
med att väcka intresse hos allt fler 
unga för att säkerställa en fortsatt 
verksamhet i föreningen och för att 
världsarvet skall bestå.

                                                                                                             
Dixi


