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Förra året startades Alxandersonalternatorn bland annat på FN-dagen, 
den 24 oktober, då ett budskap om hopp om fred sändes ut i etern. TV 4 
Halland passade på att sända från evenemanget. Från vänster filmfogra-
fen Hasse Persson, reportern Frida Björk, telegrafisten Lars Kålland och 
Gunnar Fjellmar. Den så intensivt lyssnande mannen till höger är Ulf 
Larsson som också hoppar in som telegrafist.

Välkommen till årsmötet 
onsdagen den 25 februari
Kallelse och verksamhetsberättelse 
sidorna 3, 6-7
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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 25 februari. Efter sedvanliga förhandlingar följer två intressanta 
programpunkter. Nye chefen på radiostationen, Lars G Johansson (pre-
senteras på sidan 4-5), talar om verksamheten och framtiden på radio-
stationen. Det blir tillfälle till frågor.
  Andre föredragshållaren är en gammal bekant för Alternatorn - vår 
tekniske skribent Ola Hernvall. Han berättar om radiostationen Yosami 
i Japan som har stora likheter med Grimeton.
  Läs vår vän Dixis kåseri på sista sidan, för det är det sista, påstår han. 
Men det tror vi inte riktigt på utan räknar med att han hörs av i framti-
den. En paus eller ”time out”, som det heter på modern svenska, blir det 
i alla fall. Tills vidare säger vi ett tack till Dixi.
  Julaftonens traditionella fika på radiostationen blev som vanligt succé-
artad. 40-talet personer kom och ett julbudskap sändes ut. 188 lyssnar-
rapporter kom in, företrädesvis från Europa.
  Glöm nu inte bort, att komma ihåg, att komma på årsmötet. Förra året 
kom 43; i år kan vi bättre. Ta gärna med dig en god vän; han eller hon 
kanske kan bli medlem hos oss. 

Nya världsarv
Vid Unescos världsarvskommittés möte i Quebec 
i Kanada beslutades om 27 nya världsarv. Totalt  
finns nu 878 världsarv i 145 länder. Sverige har 14 
världsarv. Norden fick ett nytt världsarv då vulkanön 
Surtsey på Island upptogs bland naturarven. (RRA) 



   Kallelse till årsmöte 2009
      Medlemmarna i ALEXANDER-GVV kallas 
     härmed till årsmöte onsdagen den 25 februari  
     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) ordf. för 2009  b) två styrelseledamöter 09-10 (I tur att 
     avgå: Ulf Larsson och Alf Urbath) c) två ersättare för år 2009 
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, Radio-
stationen, Grimeton 72, 43016 Rolfstorp) eller e-post (info@alexander.n.se) 
och skall vara styrelsen tillhanda senast 20 februari.
För förslag till valberedningen, kontakta: Bo Johansson 0340-674188, 
Ingrid Johansson tel. 0340-674100 eller Ola Hernvall 0340-667071.

Ta gärna med en gäst till årsmötet! 

Välkomna till en givande kväll!

     Styrelsen för ALEXANDER-GVV

Efter förhandlingarna: 
Lars G Johansson, nytillträdd chef för Världsarvet Grimeton, talar om 
verksamheten och framtiden på radiostationen. Tillfälle till frågor.
Ola Hernvall berättar om radiostationen Yosami i Japan med många paral-
leller till Grimeton.
Därefter: kaffe och fralla i Informationsbyggnaden. 



Lars G Johansson, ny chef på radiostationen
”Alternatorn – mobiltelefonens föregångare”

Lars G Johansson, 56 år, född i 
Mölndal
Nytillträdd verkställande ledamot 
i Stiftelsen Världsarvet Grimeton 
samt vd för dotterbolaget Världs-
arvet Grimeton.
  Var tidigare chef för Riksantik-
varieämbetets västsvenska kon-
tor. Till Grimeton kommer han 
närmast från en sexårig chefsbe-
fattning på Vänernmuseet i Lidkö-
ping.
  Har studerat arkeologi, historia 
och socialantropologi. Tillbring-
ade elva år i Tyskland med stu-
dier och arbete (där han träffade 
sin fru). Under tiden i Tyskland 
skrev han sin doktorsavhandling 
som handlar om övergången från 
jägar- till bondekultur. 
  Bor i Kungsbacka (50 m från det 
som en gång var mottagarstatio-
nen till Grimeton). 

Gift med 
Friederike, 
intendent på 
naturhistoriska 
museet i Göte-
borg. De har 
två döttrar, en 
i Arvidsjaur 
och en i 
Florens.

Att Lars G Johansson skulle bli 
chef för en radiostationen var 
inget han hade en tanke på innan 
han sökte tjänsten.
  -Jag kan inget om teknik, så vad 
har jag på en radiostation att göra, 
var min spontana kommentar. 
  -Men jag insåg snart att det 
inte var radiostationen jag skulle 
köra utan arbeta med de publika 
delarna. Och det arbetet hade ju 
mycket gemensamt med musei-
verksamheten där man arbetar mot 
publiken, säger han.

Viktigast just nu, för den nye 
vd:n, är att få ordning på ekono-
min. Verksamheten går back och 
det måste rättas till. Inkomsterna 
kommer från kortvågstrafiken till 
sjöfarten – den största delen -, 
antikvariskt stöd och besöksverk-
samheten. Han vill utveckla verk-
samheten och de publika delarna 
genom fler anställda, fler besökare 
och få in mer pengar t ex genom 
sponsring.
  -Ja, vi måste bromsa och gasa på 
samma gång, säger han.

  Han ser Alexanders roll som dri-
vande och vårdande som väldigt 
viktig inte minst genom ett fortsatt 
samarbete t ex genom den 



utbildning i och körning av alter-
natorn. 
-En aktiv vänförening är 
livsviktig för en anläggning av 
detta slag, säger han.  

   Att bredda utbudet kan 
handla om att samarbeta med 
andra världsarv där Lars G Jo-
hansson pekar på intressanta 
kopplingar: Kommunikation 
fast på olika sätt handlar det om 
i både Grimeton och Tanum 
(hällristningarna är en form av 
kommunikation). Världsarv med 
mer teknikinriktning finns i Falun 
(gruvdrift), Engelsberg (bruk) och 
Grimeton. Han fortsätter:
   -Man kan se Alexandersonal-
ternatorn som mobiltelefonens 
föregångare. Morsealfabetet, som 
alternatorn kommunicerar genom, 
är det första digitala systemet – 
uppfunnet långt före det digitala 
system vi känner med ettor och 
nollor.
  -Det finns alltså kopplingar i vår 
verksamhet genom dåtid, nutid 
och framtid, säger Lars G Johans-
son men poängterar också:
  -Men kärnan i vår verksamhet är 
den gamla anläggningen där vår-
dandet och bevarandet står högt i 
kurs.
Men de många gemensamma 
nämnarna som världsarven har 
borde tas tillvara bättre genom 

samarbete inom den allt mer 
ökande världsarvsturismen, tycker 
han, som gemensamma montrar på 
turistmässor, t ex.  
  Ett samarbete i stort inom den 
lokala turistnäringen skulle kunna 
bidra till ett ökat besöksantal. 
Således skulle ett besök i Gri-
meton kunna vara en del av ett 
större semesterpaket som bad, 
golf, fästningen, Getterön, Åkulla 
bokskogar m fl.  
   Men alla dessa människor; kla-
rar radiostationen denna anstorm-
ning?
  -Klart man inte kan slita på an-
läggningen hur mycket som helst. 
Håller man besökarna inom vissa 
begränsade områden borde man 
utan vidare kunna ta emot 20.000 
betalande besökare årligen och dit 
har vi en bra bit kvar. 

John Strandberg

En av dem som välkomnade Lars G 
Johansson var Ernst Alexanderson.



ALEXANDER  Grimeton Veteranradios Vänner 
(Org.nr. 849600-7389, Säte: Varberg)
Verksamhetsberättelse för år 2008

        
Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens aktiviteter under 
verksamhetsåret 2008-01-01—12-31.

  Styrelse: Vid årsmötet 2008-02-27 fick Alexander en ny ordförande. Jan 
Steinbach efterträdde Bo Johansson som avböjt omval. 
  I styrelsen omvaldes Alf Urbath, och Hans Nilsson. Styrelsen har nu följande 
sammansättning och funktioner: Ordförande: Jan Steinbach, vice ordförande 
Alf Urbath, kassör Hans Nilsson, sekreterare John Strandberg och ledamot 
Ulf Larsson. Ersättare Gunnar Larsson (nyval) 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. I valberedningen nyvaldes Bo Johansson (sam-
mankallande) och Ingrid Johansson. Fyllnadsval gjordes på höstmötet då Ola 
Hernvall ersatte Alf Oskarsson som avlidit.   

  Bo Johansson avtackades med blommor för mångårigt arbete i styrelsen. 
Även Erik Alvarsson avtackades med blommor för sitt arbete i valberedningen

  Medlemmar: Föreningen hade vid årsskiftet ca 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 
27 februari 2008, på Radiostationen i Grimeton, deltog 43 personer, och vid 
höstmötet 26 september 2008, på samma plats, deltog 23 personer.  
  Efter årsmötesförhandlingarna visades dia-bilder från Radiostationens drygt 
80-åriga historia. Efter höstmötets förhandlingar höll Arto Heikkilä, lektor 
vid Chalmers inom radio och rymdvetenskap, ett uppskattat föredrag i ämnet 
radioastronomi. Båda mötena avslutades med förtäring och allmän samvaro.

  Föreningen Alexander har under året fortsatt sin stödjande roll gentemot 
Världsarvet Grimeton AB genom att medverka vid arrangemang som Världs-
arvet Grimeton och andra genomfört på radiostationen t ex genom att köra 
sändaren. Exempel på sådana arrangemang har varit Världsarvsdagen 5 juni, 



då Alexander och radiostationen gästades av engelsmannen Stuart Smith, 
representerande den organisation inom Unesco som bereder teknikhistoriska 
frågor kring objekt som kandiderar till en plats på världsarvslistan.  Andra ar-
rangemang har varit Radiodagarna 9-10 augusti med loppmarknad, FN-dagen 
24 oktober och invigningen av Alexandersoninstitutet 5-6 december. Vid de 
båda sistnämnda tillfällena skickades meddelanden ut i etern.

  Dessutom har sändaren startats, och  meddelanden utsänts på Alexander-
sondagen 29 juni och på julafton. 219 bekräftelser på att meddelandet uppfat-
tades kom in på Alexandersondagen, bland annat från Japan, vilket var första 
gången vi fick respons därifrån. Efter julaftonens sändning kom det in 188 
bekräftelser, företrädesvis från Europa.
  Sändaren har dessutom startats vid de 9 tisdagskvällsvisningarna som Alex-
ander svarat för under sommaren. Kvällsvisningarna har samlat  579 besökare 
vilket var 140 fler än föregående sommar.
  Alexandersondagen firades den 29 juni med något fler besökare än året 
innan, dvs 450 personer. Förutom sändarstart med meddelande fanns aktivite-
ter som tipspromenad, kaffeservering, videovisning och ”antenntåg”.
  Föreningens medlemmar har även hjälpt till i Världsarvet Grimetons monter 
vid TUR-mässan i Göteborg.
 

   Diverse underhållsarbeten har utförts i och på ”tvättstugan” som föreningen 
har lovat att sköta. Med undantag för sommarmånaderna har föreningens med-
lemmar varit aktiva på s.k. arbetskvällar med att renovera sändarparken.

  Utbildningen i att starta och köra SAQ, som inleddes under 2007, har fort-
satt under året.   Medlemsbladet Alternatorn har utkommit med fyra nummer. 
Under året har också nya tröjor av pikémodell köpts in och nya QSL-kort från 
nytaget fotografi tryckts upp.

  Som en uppmuntran för de medlemmar som hjälpt till på Alexanderson-
dagarna, kvällsvisningarna och arbetskvällarna, med flera tillfällen, ordnas 
vartannat år en resa. I september gick resan denna gång till Motala där rundra-
diomuseet besöktes. Dessutom besågs Orlunda rundradiostation. 

  Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som hjälpt till vid visningsverk-
samhet, dokumentation och  sändarkörningar.

  Det ekonomiska läget är gott. För närmare upplysningar hänvisas till kassa-
rapporten.

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



Vågat.

   Det känns riktigt att ta itu med ett nytt kåseri, faktiskt! Ibland blir det mer av 
transpiration än inspiration då man slår sig ner vid skrivmaskinen, men denna 
gång känner jag mig mer motiverad än vanligt. Orsaken? Jo, för första gången har 
en läsare hört av sig och kommenterat innehållet! Kul! Det är lätt annars att känna 
att man producerar uteslutande för papperskorgen. Tackar och bockar!
   Själv har jag senaste månaden läst mer av skönlitterärt stoff än jag annars gör 
på kanske två år. Det är lätt att fastna i facklitteraturen. Så mycket händer inom 
olika vetenskapliga discipliner, hjulen snurrar så fort, så att man finner det nöd-
vändigt att läsa om allt nytt för att ”hänga med”. Nu kan man ju inte det! Hänga 
med menar jag. Utbudet är alltför stort för att det alla ambitioner till trots skall 
bli annat än krafs på ytan. I det läget är det ganska skönt att bara bädda in sig i 
berättelser och påhitt, dvs att bli slukare av skönlitteratur. Ja, det vill säga skön 
och skön. Några av de romaner jag klämde nyss var banne mig inte särskilt sköna. 
De lockade ändå. Det började med att frun stack till mig en deckare, eller snarare 
en kriminalroman. Det var inte så mycket av klassisk intrig, problemlösning och 
slikt, utan en spännande och ibland rätt förfärande och upprörande berättelse om 
relationer, om brott och polisarbete. Hade frugan vetat vad hon skulle komma att 
ställa till med så kanske hon hade tvekat lite. Jag läste helt maniskt. Nattsömnen 
blev lidande. Jag blev svår att få kontakt med. Slängde olika citat omkring mig 
och började använda slangord som ingen begrep. Lärde mig åtminstone sex-sju 
olika benämningar på kokain. Sammanlagt drog jag i mig cirka 2500 sidor på 
mycket kort tid. Det är inte slut ännu, men jag börjar väl nyktra till någorlunda. 
Kanske blir det lite mer normalt läsande hädanefter, med en sund blandning av s. 
och f.
   Besökte för första gången Spanien vintertid sistlidna nyårshelg för att hälsa på 
avkomman och avkommans avkomma. Det blev en upplevelse. Regn och rusk 
i västkustklass kan jag berätta. Vi hade ett par fina dagar som medgav utflykter 
uppe i bergen, men det var nyttigt att se att de därnere kan ha det som vi. Det 
är inte bara sangria och kastanjetter i solstek. Här hemma har det börjat ljusna 
ordentligt både morgnar och kvällar och man går ju och hoppas på en härlig vår. 
Och det är säkert ändå! En härlig vår blir det! Våren, om än aldrig så kylslagen 
och regnig, ger ju ny grönska och åtminstone hopp om en varm och go sommar. 
Det är ju faktiskt det våren är till för!
   Svära i kyrkan är fult. Kan meddela att jag svor i kyrkan för ett tag sedan - fast 
här i Alternatorn förstås! Rent parentetiskt kan jag nämna att det var just det som 
gav upphov till den inledningsvis nämnda ”kontakten med läsekretsen”. 
   Men nu ber jag att få tacka för mig. Ett dussin ”Vågat” får räcka ett tag. Hoppas 
att jag roat en del och bara stött några!
         Dixi


