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LITEN JUBILEUMSSKRIFT MED HISTORIA OCH STATISTIK

Jag har
en plan !

Jan Prevéus 1961
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LITET FÖRORD
I all anspråkslöshet önskar jag Er välkomna till en liten minnesskrift med anledning av SWB:s 40-års
jubileum. 40 år! Är det en lång eller kort period? Vi människor kan bli både 80, 90 eller 100 år, så 40 år
verkar inte vara så lång tid. Men om jag ser till mig själv så hade jag varit gift ett år och var nybliven pappa
när SWB startade. Nu är jag pensionär och både morfar och farfar och äldsta barnbarnet är tonåring, så trots
allt, är kanske 40 år en relativt lång
period och inom DX-hobbyn har mycket förändrats inte minst på antenn- och mottagarsidan.
Först litet bakgrundsfakta till bulletinens födelse och sedan en kopia av det allra första exemplaret. Eftersom
den första bulletinen skrevs med karbonpapper till genomslagskopia är det i så dåligt skick att det inte går att
kopiera med läsbart resultat utan jag har tagit mig friheten att skriva om den på nytt, utan att ändra innehållet.
Trycket var så svagt att jag blev tvungen att använda förstoringsglas för att tyda en del ord. Till och med
skrivfelen är med. Hoppas Ni överser med detta förfarande. Sedan litet historiska händelser, litet statistik, en
och annan medlemsförteckning från olika perioder, bilder från SWB-träffar och en del annat smått och gott.
BAKGRUND
Under senare delen av 1950-talet ”exploderade” intresset för DX-hobbyn i vårt land och i snart sagt varje
socken (Kommun heter det väl idag) växte det upp DX-klubbar. Många av dessa klubbar hade också en egen
DX-tidning varav en del var riktigt stora. De tekniska tidskrifterna Teknikens värld och Teknik för Alla hade
tusentals medlemmar registrerade i sina DX-klubbar.
Året är 1961. Kjell Ekholm och MKVK har inbjudit landets DX-are till ett DX-Meeting i Malmö. Åtskilliga
aktiva DX-are hade hörsammat inbjudan och meetinget blir en fullträff. På detta meeting dryftas problemet
med att få fram snabba tips mellan de aktiva DX-arna. Klubbtidningarna utkom i de flesta fall månadsvis och
tiden mellan stoppdatum och utgivning från det att en station loggats blev därför ofta lång. En nyhet spreds för
långsamt lyssnare emellan. Därför var det med stort intresse som ett förslag eller den idé diskuterades, som Jan
Pettersson, Uppsala (jag kallar honom Pettersson tills han byter namn till Prevéus 1965. Reds anm.) kastat
fram vid detta meeting för en snabbare och bättre information. En tipsbulletin för de mest aktiva att utkomma
varje vecka. Vi var några som tog till oss Jannes idéer och eftersom det var sommar och LA-säsong var det väl
kanske mest de LA-intresserade som förts nappade på idén.
Sagt och gjort. Någon vecka senare kom den första bullen. En enkel utgåva i genomslagskopia så trycket blev
inte det bästa. Ingen medlemsavgift togs ut, men varje vecka sände man in sina tips och QSL-uppgifter till
Janne och bifogade då ett frankerat svarskuvert. Stoppdatum på lördagen och på måndagen hade man
bulletinen i sin hand. Bulletinen hade inget namn, men bland oss som var med i gänget hette den kort och gott
JP:s bulle. Antalet medlemmar växte stadigt och såväl Afrika- som Asien DX-are anslöt sig, men de LAintresserade var i majoritet eftersom det var LA DX-arna JP först hade vänt sig till. Förlagan till SWB var
född. En idé hade omsatts i praktiken.
Börge Eriksson

Meetinget i Malmö 1961. Här skissades planerna för SWB
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Jan Prevéus i DX-hörnan

Kopia av den första bulletinen eller uppropet till JP:s vänner
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LITE HISTORISKA FAKTA ÅR FRÅN ÅR
1961
• I mitten av juli kommer den första bulletinen, egentligen ett brev eller upprop, för att starta bulletinen.
Brevet sändes till ett 10-tal DX-are i Jan Petterssons vänkrets och innehöll information och tips om vad
som hörts av Uppsala DX-arna. Även Rolf Wikström (WIK), fanns med på ett hörn redan då i
premiärbulletinen. Ryktet spred sig snabbt och efter 10-talet nummer var medlemsantalet uppe i cirka 20.
De första sju utgåvorna skrevs på skrivmaskin med karbonpapper, men fr.o.m. nr 8 hade man möjlighet att
låna stencileringsapparat. Bulletinen kommer nu ut i stencilerad form som genast gav bättre tryck. I
bulletinen skrivs vad varje medlem hört och vilka QSL han fått. Alltså ingen separat tips- eller QSLavdelning. Inte förrän 1964 går man över till separata spalter. Vid nr 10 har bulletinen 21 medlemmar och
av dessa är fortfarande BD, BE, LB, TL och WIK med 40 år senare.(Har jag glömt någon? Reds. anm.)

WIK i sin DX-hörna på 60-talet
•

JP, Jan Pettersson skriver själv bulletinen hela året. Inget namn ännu på bulletinen. Kallas rätt och slätt för
”JP:s bulle”. 26 nummer utkommer 1961. I slutet av året kommer den första LA-Rankinglistan för
medlemmarna eftersom bulletinen i första hand riktade sig till LA DX-are.

1962.
• JP fortsätter själv som redaktör större delen av året, men en del nummer skrivs av Lennart Alarik (LA)
eftersom JP placerats vid brandkåren på Arlanda för vapenfri värnpliktstjänstgöring. Snart utges dock
bulletinen från Arlanda och stoppdatum ändras från lördag till onsdag under Arlandatiden.
• I nr 49-50 diskuteras ett eventuellt inköp av begagnad stencileringsapparat för att underlätta tryckningen,
som tidvis hämmas av att ständigt behöva låna apparat av Fritidsbyrån. JP kommer över en renoverad Rex
Rotaryapparat för 325:- De 25 bulletinmedlemmarna satsar 13:- vardera och så har bulletinen löst
tryckfrågan. Detta var första gången som medlemmarna satsade en avgift i bulletinen.
• I bulletinen diskuteras eventuella framtida och årliga träffar för medlemmarna. Beslutas att DXParlamentet kan var en lämplig samlingspunkt. Och så sker detta år. Hela 13 bulletinmedlemmar deltar vid
Parlamentet i Lund i månadsskiftet juni-juli. I bulletin 52, utgiven 11 juli och ett mastodontnummer på 14
sidor, firas 1-års jubileum. I en bilaga presenterar sig de 25 medlemmarna (liknande den presentation vi
har på nätet idag. Reds.anm.)
• Systemet med att skicka frankerade svarskuvert till JP avskaffas. En årsavgift på 20:- införs.
1963
• Janne Pettersson skriver i början av året, förutom några nummer där Lennart Alarik rycker in. Nr 99 är det
sista numret från Arlanda. JP flyttar tillbaka till Uppsala.
• Ett namn på bulletinen har diskuterats under året och man utlyser en tävling bland medlemmarna. Vinner
gör förslaget TIP TOP DX-BULLETIN som föreslagits av Yngve Mattsson (YM) i Hedensbym. Från
och med nr 102 heter bulletinen Tip Top DX-Bulletin. Dopceremonin sker i samband med att 18
bulletinmedlemmar samlas vid Parlamentet i Nässjö till en dunderföreställning som fram på nattkröken
blev allt dimmigare för deltagarna. De sista som lämnade festborden vid halvfemtiden på morgonen lär har
varit grundarna JP och LA som då reser sig, tar varandra i hand och utbrister -”DET HÄR GJORDE VI
BRA!” Om dom avsåg festen eller bulletinen förtäljer inte historien.
• I ett debattinlägg i nr 117 tar Göran Svensson(GÖN) upp ett problem som han anser drabbat bulletinen.
Han menar att vissa medlemmar undanhåller fina tips och QSL någon vecka innan de anmäler dem, vilket
strider mot bulletinens policy att bidraga varje vecka för att allt skall vara rykande färskt. Jan Pettersson
håller med GÖN, till viss del, men hoppas att de sena bidragen har andra orsaker än att undanhålla tipsen
för övriga medlemmar.
• Från och med nr 118 delar Jan Pettersson och Lennart Alarik på redaktörsjobbet.
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•
•

En statistik över antalet loggade LA-stationer under året presenteras i slutet av 1963. Då loggas 330 LAstationer.
Bulletinen får konkurrens av en nystartad bulletin i Skåne vid namn Sydic DX-bulletin.

1964
• Inget speciellt händer i början av året. JP och LA delar på redaktörsskapet.
• I en separat bilaga den 8 april tar JP upp ämnet ”Bulletinsverige”. Eftersom ARC för MV-lyssnarna och
Tip-Top DX-Bulletin för KV-lyssnarna för en restriktiv politik med begränsat antal anslutna medlemmar
har många aktiva DX-are känt sig utanför. I Skåne finns Sydic Radio Club med bulletin för både KV och
MV och i Bergslagen finns Nordic Radio Club för enbart MV DX-are. ”Vår” bulletin Tip-Top har nu 36
medlemmar, Sydic har 40, Nordic 30 och ARC 35-40. ARC är delvis förgubbat skriver JP, men med facit i
hand är många av dessa gubbar fortfarande med 36 år senare. En uppsjö av bulletiner avlöser de tidigare
klubbtidningarna till förmån för snabbare utgivning och hetare bidrag. Jan Pettersson anser att möjligheter
finns för ett samarbete i stället för konkurrens.
• Det hela resulterar i att Tip-Top DX-bulletin och Sydic DX-Bulletin går samman den 22 juli. Det sista
numret med namnet Tip-Top är 159 och från och med nr 160, utgiven 5 augusti, heter bulletinen
SHORTWAVE BULLETIN, SWB, HAR SETT DAGENS LJUS. Medlemsantalet maximeras till 4850 och medlemsavgiften till 20 kronor per år. Två redaktioner bildas. Dels den i Uppsala med Jan
Pettersson och Lennart Alarik och en i Malmö-Lund med Göran Svensson(GÖN) och Carl-Erik
Erlandsson(CLIRC)som redaktörer. Redaktionerna altinerar månadsvis till en början.
• Årets DX-Parlament arrangeras i Kopparberg av Kopparbergs Radioklubb. Leif Blomqvist är ansvarig och
har som SWB-medlem inbjudit bulletinens medlemmar till Parlamentet och ett 15-tal medlemmar
deltager.
• Nu överges det ”gamla” formatet med att ange varje medlems QSL och tips i klump. F.o.m. nr 160 införs
separat QSL-avdelning, en tipsspalt för enbart LA och en annan spalt för övriga världen. Detta medför ett
tyngre jobb för redaktören som nu får ”klippa och klistra” tipsen i frekvensordning. Bulletinen utges
veckovis under LA-säsongen och varannan vecka under hösten och vintern.
• I slutet av året kommer statistiken över hörda LA-stationer. 1964 loggas 358 stycken.

SWB-gänget vid Parlamentet i Kopparberg 1964
1965
• Jan Pettersson antar ett gammalt släktnamn och kallar sig från och med detta år för Prevéus.
• Året börjar med att SWB skall utges från Skåneredaktionen under större delen av året. Så blir tydligen inte
fallet. Något händer där nere i Skåne. CLIRC går under jorden och GÖN meddelar att han inte ensam
klarar redaktörsskapet för SWB. Uppsalaredaktionen tar över igen i april, men både JP och LA är inne i en
intensiv period av sina studier och ser helst att de slipper skriva bulletinen. SWB är inne i sin första kris
vad gäller redaktörer. Vid Parlamentet i Halmstad i början av juli dryftas problemet med bulletinens
framtid. Många SWB-medlemmar deltar i mötet och en del viktiga beslut fattas för den fortsatta
verksamheten.
• Nu närmar sig slutet på en epok och en ny tar vid. Lagom till bulletinens 4-års jubileum, den 15 juli, tackar
Jan Prevéus och Lennart Alarik för sig och SWB:s Uppsalaepok är till ända. Efter att ha startat bulletinen
och skrivit 200 nummer får deras civila karriär och studier gå i första hand. Och från och med nummer 201
startar en ny epok i SWB:s historia. Göte Johansson i Kungälv blir ny redaktör och bas för SWB och
kommer att så vara under många år framåt. Uppslagänget avsäger sig också kassörskapet och ny kassör för
SWB blir Börge Eriksson i Borlänge.
• Jan Prevéus och Lennart Alarik ”belönas” med de första Hedersmedlemskapen som utfärdas inom SWB
för sina arbeten för och med bulletinen.
• Årets statistik över loggade LA-stationer visar att 310 stationer loggats. Medlemsavgiften höjs till 25:-/ år.
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Jan Prevéus och Lennart Alarik lämnar skutan.....

och Göte Johansson kommer

1966
• Inget speciellt händer i början av året. Vid DX-Parlamentet i Skövde samlas hela 19 SWB-medlemmar och
här dryftas nu en del framtida frågor. Bl.a. beslutas att LA-ranken skall uppdelas i en KV och en MV-del.
En LA-QSL inventering bland medlemmarna beslutas och för den blir Olle Alm(OA) ansvarig och i
september utkommer den digra luntan. Frågan om reservredaktörer löses också eftersom GJ vill slippa
skriva under sin semester och under höstmånaderna. Det blir Börge Eriksson(BE) och Lennart Hane(LH) i
Borlänge som får uppdraget. Den s.k. ”Dalaredaktionen” skriver första gången sommaren 1966 och sedan
perioderna september-januari några år framåt.
• Börge Eriksson blir också ansvarig för den LA-QSL-statistik som från och med 1966 utges varje år. QSL
från 128 LA-stationer har anmälts under året.
• Och enligt loggstatistiken hörs 303 LA-stationer under år 1966.

Olle Alm

Dalaredaktionen Börge och Lennart

1967-1968
• 1967-68 var två lugna år skriver Göte Johansson i en krönika några år senare med anledning av 10-års
jubileet 1971. Många fina loggningar och QSL-anmälningar under dessa år trots att det ständigt klagades
på dåliga konds, skriver GJ, som var redaktör under de här åren frånsett höstmånaderna då
Dalaredaktionen skrev.
• Statistiken säger att 1967 loggas 328 LA stationer och QSL kommer även detta år från 128 LA-stationer.
• I nr 332 den 27 december 1968 meddelar Jan Prevéus att han definitivt lämnar DX-hobbyn och avsäger
sig sitt hedersmedlemsskap i SWB han fick 1965 som tack för nedlagd arbete. GJ skriver ett ”Tacktal”.
• 1968 loggas 383 LA-stationer och QSL kommer från 145 stycken.
1969
• Göte Johansson får under sommaren problem med hälsan. John Ekwall(JOE) rycker in som redaktör under
sommaren, varefter Borlängeredaktionen skriver september-januari. GJ begär att få slippa skriva SWB
under en tid.
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•

•

•

I och med att JOE dykt upp på arenan som inhoppande redaktör börjar även här en ny lång epok som
redaktör och ansvarig för SWB tillsammans med GJ.

John Ekwall ”Mr SWB” under många år
De årliga träffarna sker nu med gemensamt ARC-SWB konvent då många är medlemmar i båda
bulletinerna. Höstkonventet hålls i Växjö och där dryftas SWB:s framtid i och med GJ:s ohälsa. JOE lovar
att skriva delar av år 1970, men har sina studier att tänka på. Förslag diskuteras om något mer reservteam,
liknande Dalaredaktionen, kan bildas och som kan rycka in när något akut inträffar på redaktörssidan. En
gemensam hälsning skickas till GJ med förhoppning om att han snart skall krya på sig.
Statistiken säger att 384 LA-stationer loggades under året och QSL kom från 154 stycken. Den här QSLnoteringen har aldrig överträffats och är alltså SWB-rekord. Trots detta klagas på usla konds i var och
vartannat nummer.

1970
• I årets första bulletin kommer en förfrågan från Hans Rosén i Eter-Aktuellt om EA får saxa tips från SWB.
Det här blir en het potatis och frågan stöps och blöts och slutar med en omröstning. Den beslutar med
siffrorna 17 mot 10 att EA får saxa tips från bulletinen och att tipsen förses med signaturen SWB.
• JOE tar över redaktörsskapet i februari efter Dalaredaktionen.
• Vårkonventet går av stapeln 18-19 april på ESSO Motorhotell i Laxå och samlar som vanligt många
deltagare. Samtliga fyra redaktörer, JOE, GJ, BE och LH deltog och diskuterade uppläggningen för året.
GJ var på bättringsvägen och lovade att börja skriva igen till sommaren. BE och LH skriver som vanligt
höstmånaderna.
• En ny form av träffar för medlemmarna börjar detta år. Det är de s.k. KRÖK-träffarna i JOE:s
sommarstuga på Karön i Blekinge skärgård. KRÖK står för ”Kufiska Radiolyssnares Önskenätter på
Karön” om nu någon trodde något annat. Sex medlemmar deltar i den första träffen och Johan
Berglund(JB) skriver om hörigheterna i en bilaga till nr 385.

KRÖK-gäng 1970 JB, TN, NIOL, Christer Olsson och KO
•

•

Göte Johansson gör comeback som redaktör i nr 390 den 17 juni efter ett års frånvaro för att ge JOE litet
vila. Under sommaren blir det även ett nytt KRÖK-möte, men denna gång i Johan Berglunds sommarstuga
vid Öresjön.
SWB får en egen logo detta år. JOE har lyckats få tag i och tillstånd att använda emblemet från den
nedlagda SWB-järnvägen (Stockholm-Wästerås-Bergslagens järnvägar). Logon används första gången i
nr. 384 den 6 maj.
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Den av JOE nykomponerade loggon
•
•

•

I slutet av juli är GJ tillbaka igen som red. Den 26 augusti ett litet jubileum då nr 400 av SWB går i tryck.
I september tar Dalaredaktionen över bulletinen.
Höstkonventet hålls på Skogaholms Slott utanför Hallsberg den 7-8 november. 23 man deltar.
Huvudfrågan är som vanligt redaktörsfrågan. Beslutas att Lars-Eric Svensson(LES) går in som ny redaktör
från nyår på prov. Diskuterades också hur 10-års jubileet under 1971 skall firas.
Statistiken vid årets slut visar att 334 LA-stationer loggas och QSL kommer från 123 LA-stationer.

1971
• Året börjar med att LES blir redaktör efter Dalaredaktionen som skrivit fram till nyår. Nya redaktörer
börjar nu så smått dyka upp på arenan.
• I nr 417 den 23 mars börjar SWB:s ”Gröna Period”. Då blir Jan Pettersson(JEP) i Helsingborg (namne
med bulletinens grundare alltså) ny redaktör och han skiljer sig från övriga redaktörer genom att använda
grön tryckfärg vid stencileringen. JEP skriver fram till mitten av juni då JOE gör ett kortare inhopp över
sommaren och så återkommer JEP och skriver året ut. För att variera sig litet, eller om det var för att julen
närmade sig, så använder JEP röd färg till sin sista bulletin i december.

SWB:s ”Gröne” red. JEP Jan Pettersson, Helsingborg
•

•

I år är det alltså 10 år sedan SWB startade och nr 432 blir jubileumsnumret som utkommer 16 juli. Göte
Johansson har som bilaga en två sidor lång historik över de gågna tio åren. Dessutom presenteras en
förteckning över samtliga medlemmar som varit med under dessa tio år. (Hoppas kunna visa en kopia av
den, men den är litet ”murrig” i trycket så jag vet inte hur den blir kopierad. Reds.anm.)
OCH SÅ DAGS FÖR 10-ÅRS JUBILEUM! Det arrangeras i Satserup utanför Hörby i Skåne den 30/71/8. Det är JEP i Helsingborg som ordnat det hela i sitt föräldrahem och ett 15-tal medlemmar anmälde
intresse av att deltaga. En fullträff naturligtvis och en höjdpunkt blev när bulletinens grundare Jan Prevéus
dök upp och han fick naturligtvis information om bulletinens aktuella verksamhet. JP hade alltid varit rapp
i käften och sin vana trogen satte hans snack sin prägel på jubileumsträffen med många historier och skratt
Den planerade lyssnarnatten spolierades dock till stor del av ett kraftigt åskväder. Nils Olsson visade
bilder från sin brasilienresa. Jubileumsmiddagen intogs på Ringsjö Värdshus och den påföljande kvällen
bjöd på bättre DX-möjligheter än den första. I en ekonomisk rapport meddelar Börge Eriksson att
bulletinens ekonomi är god. När alla utgifter betalats har SWB 604:68 i kassan och medlemsavgiften
föreslås oförändrad till 25:-
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Vägskylt för jubileet
•

•

Pratstund vid 10-års jubileet. JOE, NIOL, JP och ZJ

Göte Johansson återkommer som red.i december. Medlemmen Johan Berglund(JB) från Trollhättan
hamnar under en period på fel sida om radion d.v.s. vid mikrofonen. JB jobbar som assistent åt Ingemar
Palin på Svenska Turristradion i Las Palmas vars program gick ut över Radio Atlantico.
Nu börjar så smått den sjunkande trenden med QSL och hörigheter. Enlig årets statistik har ”bara” 282
LA-stationer loggats och QSL kommer från 121 LA-stationer.

1972
• Göte Johansson skriver de första numren innan JOE tar över och i mitten av mars är JEP i Helsinborg
tillbaka med sina ”gröna” bulletiner innan JOE åter skriver ett par nummer och i maj är GJ tillbaka som
red. fram till september då JOE återkommer.
• Vårkonventet avhölls i Hökensås 15-16 april. Tore Larsson(TL) hade hand om anmälningarna. JOE
arrangerar ett nytt KRÖK-möte på Karön 10-14 maj. Fint väder, men skrala konds, skriver JOE i en
rapport.
• Uteslutningar på grund av dålig aktivitet förekom varje år i augusti eftersom bulletinens ”verksamhetsår”
löpte tiden augusti-juli. Det här året hängde ovanligt många på en skör tråd. 12 medlemmar riskerade sitt
medlemsskap. Men tack vare att många fick hoppa av så gjorde detta att nya aktiva medlemmar kom med i
stället och det var ju aktivitet som var bulletinens motto från början. Medlemsavgiften höjs till 35 kronor
från 1/8. Årets överskott blir kronor 44: 08 och kassabehållningen är nu 648:76.
• Höstkonventet arrangeras 14-15 oktober och även denna gång i Hökensås. Gratulationer skickas till
Brudparet Olsson i Brasilien. Den 21 oktober kl.16.30 kommer vår medlem Nils Olsson att gifta sig med
Luzia Donato i Santa Terezina-katedralen i Uberlandia.
• 325 LA-stationer loggas under året och QSL kommer från ”endast” 95 st. För första gången sedan
statistiken påbörjades 1966 blir antalet svarande stationer under hundra.

Undrar vad KRÖK egentligen stod
för när man ser denna bild på TN och GJ

Leif Blomqvist och Tore Larsson
arrangerade konvent i början av 70-talet
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1973
• Göte Johansson börjar som redaktör fram till sista mars då JOE tar över. SWB inleder ett samarbete med
Distance i Umeå där de hetaste tipsen skall utbytas mellan bulletinerna.
• När JOE tar över i april trycks bullen på vår egen stencileringsapparat som Prevéus inköpte. Apparaten
kom närmast från Borlänge där Dalaredaktionen använt den. Till Borlänge kom den med ilgods från
Uppsala då LH hade bytt jobb och borlängekillarna stod utan tryckmöjlighet. Göte Johansson skriver majjuni och JOE tar över igen i juli och skriver året ut.
• JOE påbörjar ett nyhetsblad i april som kommer som bilaga i vartannat nummer. Den heter SWB Infodesk.
• Vårkonventet arrangerades den 14-15 april på Hotell Högvakten i Marstrand. Ett 20-tal man hade ställt
upp. Det diskuterades om SWB skulle ha en styrelse. Ansågs dock att det fungerat bra under de 12 år som
gått och att redaktörerna tillsammans med kassören sköter verksamheten även i fortsättningen.
Redaktörsfrågan var som vanligt på tapeten. GJ börjar hota med att avgå, JOE skall flytta till Stockholm
o.s.v. Två veckor senare, under Kristi Himmelfärdshelgen, har JOE ett nytt KRÖK-möte på Karön.
• I nr 501 presenterar GJ en statistik över redaktörerna som skrivit de 500 första numren.
Uppsalagänget=200, Göte Johansson=177, John Ekwall=53, Dalaredaktionen(BE+LH)=37, Jan
Pettersson(JEP)=29 och Lars-Eric Svensson(LES)=5.
• Under perioderna 26-27 maj och 1-2 juni arrangerar SWB en Shortwave-test där olika frekvensområden
skall bevakas under en viss tid. JOE håller i trådarna.
• I slutet av maj presenterar Jörgen Paulsen(även han med signaturenJP) en statistik över vilka
afrikastationer som tipsats i SWB. Ett bevis för att det inte bara är LA DX-are i SWB. 129 afrikastationer
tipsades i SWB från 1 januari-72 till 30 april 1973.
• Under Pingsthelgen gick DX-Parlamentet av stapeln i Lindesberg. Ett 10-tal SWB-are fanns på plats.
• Under juni presenterar JOE ett mastodontverk. Då utkommer han med en statistik över vilka LA-stationer
som tipsats i SWB från starten 1961 till 1973, år för år. Utgåvan är på hela 26 A-4 sidor. Kjell
Bengtsson(KB) i Skeppared, Fritsla hade hjälpt JOE med sammanställningen.
• SWB får för första gången ett underskott i kassan. Det hade diskuterats under en tid om SWB skulle
inköpa en modernare stencilerinsgapparat som kunde ambulera mellan framtida redaktörer. Affären
föregicks av litet palaver mellan JOE och kassören BE. JOE ville genomföra affären snabbt, medan BE
ville hålla i pengarna litet och inte helt tömma kassakistan. Till slut kom man överens eftersom det i
affären också ingick ett lager av 25-26000 tusen papper som skulle reducera bulletinens utgifter på
papperssidan de kommande åren och dels lade JOE ut en del av summan privat. När apparaten inköpts
hade SWB ett underskott på 100 kronor i kassan jämfört med ett plus på nästan 700 kronor året före.
Skulden till JOE reglerades senare. ( Apparaten användes flitigt de kommande åren av olika redaktörer.
Om jag inte har fel finns apparaten fortfarande i SWB:s ägo. Hos JOE, tror jag. Reds. anm.)
• Höstkonventet arrangerades den 13-14 oktober i Fiskartorpet utanför Stockholm. Konventet samlade hela
26 deltagare och höjdpunkten blev när SWB:s grundare Jan Prevéus dök upp. Han gladdes naturligtvis
över att hans skapelse från 1961 fortfarande levde i högönsklig välmåga och bevisade att hans idé inte
legat fel i tiden. Fyra mottagare var uppriggade under konventet, men dåliga konds förstörde dock
lyssnarnatten.
• Och så statistiken vid årets slut. Anker Petersen(AP) kommer detta år med en separat lista över samtliga
Indonesienfrekvenser som loggats i tropikbanden. Vidare kommer den första Afrika-Asien-Pacific listan
över loggade stationer i SWB 1973 . Till sist den traditionella LA-listan. 1973 loggas 342 LA-stationer
och QSL kommer från 115 LA-stationer. En höjning med 20 st jämfört med 1972.
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Kopia av medlemslistan för de första 10 åren
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Kopia av tipsspalten från nr 183 år 1965

1974
• Året börjar med att JOE fortsätter som redaktör fram till i slutet av maj. GJ avlöser honom, eftersom JOE
då skrivit nästan ett år i sträck. GJ skriver några veckor och i juli är JOE tillbaka och skriver året ut
förutom två nummer i augusti och ett par i november då GJ sitter vid skrivmaskinen
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Vårkonventet arrangeras i Hökensås den 20-21 april. Vid nästan alla konvent och DX-träffar har GJ agerat
väckarklocka på morgnarna och sett till att alla vaknat till frukost. Likaså denna gång och lika säkert
kommer hans referat i SWB från detta konvent som de gjort tidigare. Intressant att läsa dem idag.
LATAM-74 heter en stor test av LA-stationer som pågår april-maj. Deltagarna erhåller från JOE listor
över vilka stationer och frekvenser som skall bevakas. Dag, tid och frekvens skall anges av testdeltagarna.
I år får SWB:s medlemmar köpa Tropical Band Survey till rabatterat pris liksom förra året. SWB
sponsrade en del av kostnaden för sina medlemmar.
Tack vare det stora lagret av papper så gick SWB med vinst igen och gav i år ett litet överskott på 83:och medlemsavgiften blir oförändrat 35:- Som vanligt får en del medlemmar stiga av den 1 augusti på
grund av för dålig aktivitet och några nya får komma in.
Höstkonventet går av stapeln 19-20 oktober och även denna gång i Hökensås. Drygt 20 deltagare och
hetaste frågan som dryftades var framtida utgivning av SWB. GJ har nu skrivit 198 nummer och ämnar
sluta vid 200. JOE är uppe i 100 och även han tänker dra ned på sitt engagemang. GJ skriver som vanligt
ett fylligt reportage från träffen.
Nytt blod måste in på redaktörssidan och olika förslag diskuteras.
Men gubben Göte tänker om och meddelar i november att han skriver 50 nummer till, vilket får till följd
att JOE inte kan vara sämre, utan meddelar att även han kan tänka sig fortsätta ett tag till. SWB är
tillfälligt räddat.
Statistiken detta år visar att 354 LA-stationer avlyssnades och svar kom från 113. Kjell Bengtsson(KB)
presenterar en statistik över loggade indoneser under 1974. 53 frekvenser loggas och QSL kommer från 23
stationer.

1975
• Året börjar med Göte Johansson som redaktör och han skriver ända fram till slutet av juni. JOE tar då över
och skriver till årets slut, med undantag för ett par nummer under hösten där GJ rycker in. I årets första
nummer diskuteras frågan om en enda storbulletin för hela Norden. Förslaget hade kommit från Distance i
Umeå i slutet av -74. SWB:s medlemmar anser dock att en storbulletin skulle bli allt för tungrodd eftersom
den skulle innehålla både
• KV och MV och utges i 300 ex. SWB beslutar att fortsätta som vanligt. Årets första nummer var en
rekordutgåva då det gäller antalet tips. Jul- och nyårshelgerna hade framför allt gynnat Pacific och Papua
och antalet papuatips slog rekord i detta nr. Som bilaga fanns även en artikel av Jan Edh(JE) som berättade
om en resa i Indonesien.
• Vårkonventet arrangeras detta år i Färjestaden på Öland den 19-20 april. Värd för arrangemanget är Leif
Blomqvist(LB). Ett 15-tal deltagare kommer. JOE och JT hade föreslagit att enveckasutgivningen av SWB
skulle förlängas till 1 november för att gynna indonesienlyssnarna. Motionen avslogs och SWB fortsatte
att utkomma varje vecka maj-september och varannan vecka oktober-april som tidigare. Dock beslöts att
medlemsavgiften skulle höjas till 45:- på grund av portohöjningar. I vanlig ordning skriver GJ ett längre
reportage från Konventet.
• I nr 579 föreslår Jan Tunér(JT) att SWB skall installera en tipstelefon för att få fram ännu snabbare tips
t.ex. när bulletinen är inne i tvåveckorsperioder. Förslaget avslås dock med motivering att det kommer att
kosta för mycket både ekonomiskt och i tid för den som skall hålla i det hela.
• Göte Johansson firar 10-årsjubileum som redaktör för SWB. Det var 1965 som GJ tog över efter
Uppsalatrojkan.
• 1 augusti inleder SWB sitt 15:e verksamhetsår. För att fira detta hade ett mindre gäng samlats till ett
KRÖK-möte (Egentligen skulle det ha hetat KRÖV. Reds.anm) eftersom det denna gång arrangerades hos
Johan Berglund(JB) i Vabacken och inte på Karön. Hedersgäster på träffen var Nils Olsson(NO) med fru
Luzia som var hemma på besök från Brasilien. Och vem skriver ett reportage från träffen om inte GJ i en
bilaga till nr 600. Från 1 augusti gäller den nya medlemsavgiften på 45:• I nr 600 får bulletinen en ny logo som är designad av JOE. Den 18-19 oktober arrangeras höstkonventet i
Åkerby Kursgård utanför Nora och detta blir ett rekordkonvent i fråga om antalet deltagare. Hela 36 man
hade infunnit sig till en gemytlig DX-helg i trevlig miljö.Inga större avgörande beslut för SWB fattades
denna gång. Dock dryftades problemet med framtida redaktörer efter GJ och JOE som har planer på att
sluta.
• Vid årets slut som vanligt statistik. Medlemmarnas LA-QSL-rank kommer med jämna mellanrum och
denna gång vid årsskiftet. Indonesienstatistiken för 1975 visar att det hördes indoneser på 59 frekvenser
och QSL kom från 16 stationer. QSL kom från 107 LA-stationer. Loggade LA-stationer var 328 st.
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Kopia av medlemsförteckningen 1981.
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Del av tipsspalten nr. 575 från år 1975

15

1976
• Ideliga redaktörsskiften detta år. Det börjar med GJ vid rodret fram till mitten av april då JOE skriver en
månad. GJ tillbaka i slutet av maj och en bit in i juni. Då rycker det in en helt ny redaktör, nämligen
Anders Björkeling (ABE) i Dalstorp som skriver fram till mitten av augusti då GJ återkommer en månad
och i mitten av september är JOE åter på plats och skriver till november. GJ avslutar året.
• Detta år arrangeras troligtvis rekordmånga träffar för SWB:s medlemmar. Det börjar med Vårkonventet
som denna gång arrangeras i Skara på Hotell Tre Hästar den 24-25 april. Deltagarmässigt blev det en
flopp, skriver GJ. Detta konvent går också till historien av en annan orsak. Aldrig förr, eller senare,
serveras sämre mat än här i Skara. Detta ämne diskuterades flera år senare vid andra konvent. -Minns Du
den jävla maten vi fick i Skara -76 gick snacket åtskilliga år senare. Ett minimeeting i Kalmar i början av
maj ordnades av LB med fru. Även här kom inte så många deltagare och frågan om konventens vara eller
inte vara diskuterades. Fastslogs att det troligen räcker med ett konvent om året i framtiden. Under
midsommarhelgen avhölls nästa minimeeting hos Johan Berglund(JB) i Vabacken med ett 10-tal
deltagare. Kondsen skrala, men vädret visade sig från sin bästa sida med högsommarvärme. I mitten av
augusti har JOE ett nytt KRÖK-möte på Karön. Även här deltar ett 10-tal man. 11-12 september inbjuder
Jan Tunér(JT) till lyssnarnatt i sin sommarstuga i Åsbro mellan Hallsberg och Askersund. Och till sist
höstkonventet som i år flyttat till Dalarna. Det är Stig Adolfsson (SA) i Grängesberg som står som värd för
konventet i Rämshyttans Turistgård mellan Ludvika och Borlänge. Dåliga konds, trots ordentliga
förberedelser. Även här var det dåligt med deltagare och arrangören SA gick back med ett par hundra
kronor för arrangemanget. SWB lovade dock att subventionera underskottet som tack för ett mycket bra
arrangerat konvent. Det dignande smörgåsbordet som ingick var en bjärt kontrast till maten i Skara på
vårkonventet.
• I år är det 15 år sedan SWB startade, men något speciellt jubileumsjippo firas inte. Alla träffar under året
får kompensera detta. Trots att medlemmarna detta år får TBS (Tropical Band Survey) gratis går SWB
med 350 kronor i vinst, men medlemsavgiften höjs ändå till 50 kronor. En nyhet för året är att de litet
mindre aktiva medlemmarna får betala en passiv avgift på 60:- Portohöjningar är på gång och lagret av
papper minskar.
• Hör och häpna. Från Naturvårdsverket och Djurskyddsföreningen kommer ett förslag om förbud mot
beverageantenner i naturen. Orsaken är ”nedskräpning” och en fara för de vilda djuren.
• Statistiken visar att ”bara” 269 LA-stationer loggats under året och LA-QSL:n slår bottenrekord. Svar från
83 st.
1977
• Året börjar med GJ som redaktör fram till februari då Johan Berglund(JB) kommer in som ny redaktör
och skriver fram till juni då GJ återkommer och altinerar med JOE under sommaren och hösten.
• Vårkonventet kallas ”Bohus-77” och arrangeras i Kungälv av Göte Johansson(GJ) och Johan
Berglund(JB) och höstkonventet i Färjestaden på Öland 8-9/10 med LB som arrangör. ”Bara” 10-talet
deltagare dök upp och konventens vara eller inte vara diskuterades åter. Likaså ansågs det igen att SWB
var i kris. GJ och JOE som nu skrivit över 400 nummer tillsammans ämnar sluta inom kort. Man
konstaterar också att DX-ingen som hobby är på nedgång. Medlemsantalet minskar i de flesta klubbar och
nyrekryteringen går trögt. SWB söker nu nya redaktörer som spritter av entusiasm, men var finna någon
som är villig?

Göte Johansson och Johan Berglund arrangerade konventet ”Bohus-77
•

SWB gör en ekonomisk vinst detta år och går med 770:- plus. Trots detta beslutar man att höja avgiften till
50:- Även detta år ingår TBS i medlemsavgiften. Papperslagret sinar och ett nytt stort inköp planeras så
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pengarna behövs. Och posten höjer portot varje år. Och som vanligt får en del medlemmar stiga av den 1
augusti och några nya får komma med.
Statistiken visar att 280 LA-stationer loggas, medan QSL-en går uppåt igen. 104 LA-stationer svarar.

1978
• Göte Johansson, som ständigt hotar att sluta som red., skriver första delen av detta år och är nu inne på sitt
13:e år som red.. I mitten av maj hälsar vi en ny redaktör välkommen, nämligen Lasse Andersson(LA) i
Frövi som skriver till mitten av juli då JOE hoppar in. I augusti dags för en ny redaktör igen, denna gång
Pe-Ge Pettersson(PGP) i Lindesberg. I september tar JOE över och skriver året ut.
• Vårkonventet 29-30/4 arrangeras åter i Åkerby Kursgård utanför Nora och denna gång kommer 29
deltagare. Referatet från konventet skrivs denna gång på norska då vår norske medlem Per Ingebretsen(PI)
deltar och lovar skriva referatet. Jan Edh(JE) visade bilder från sin resa i Thailand och Filippinerna, medan
Ivar Kristoffersson(IK) och Björn Olsson(Olz) berättade om en resa i Bolivia och Peru.
• SWB:s medlemmar får i år betala 5 kronor extra i medlemsavgift om de vill ha TBS. Danskarna hade
meddelat att priset på TBS skulle fördubblas och JOE och kassören BE anser att SWB:s ekonomi inte
tillåter att TBS ingår helt gratis.
• Höstkonventet arrangeras 21-22 oktober i Isabergs Stugby utanför Gislaved och 21 medlemmar dyker upp.
För SWB:s del beslutades att kämparna GJ och JOE skriver ännu ett tag, men att en och annan
”reservredaktör” rycker in ibland. Från programmet kan nämnas att LB berättade och visade bilder från sin
mexicoresa och Jens Frost om sitt arbete med WRTH.
• Årets statistik visar att 301 LA-stationer loggas och QSL-en ökar till hela 135 svarande stationer detta år.
Indonesienstatistiken för 77-78 visade att 76 frekvenser loggats och att QSL kom från 17 stationer.
1979
• Nu är det JOE som drar det tunga redaktörslasset och går därmed in på sitt 10:e år som red. Han skriver
från början av året och till mitten av maj. Då återkommer Pe-Ge Pettersson(PGP) i Lindesberg och skriver
några nummer innan JOE skriver resten av sommaren. I augusti är PGP tillbaka och i september
återkommer JOE och skriver året ut.
• Vårkonventet är tillbaka i Åkerby Kursgård, Nora den 28-29 april. I referatet, som LES skrev, anges inte
deltagarantalet, men de flesta konvent i Nora var välbesökta. Konventet gick i teknikens tecken med
föredrag om antenner och andra tekniska hjälpmedel för DX-aren. JE berättade mera om sina
Thailandresor. Inga avgörande beslut fattades för SWB:s del denna gång.

JOE arrangerar KRÖK-möten
•

•

•
•

Konvent i Åkerby Kursgård, Nora

I slutet av maj har JOE ordnat ett nytt KRÖK-möte på Karön och kondsen var tydligen bra eftersom tipsen
därifrån upptog en A-4 sida i nr. 719. Ett 30-tal Peru-Bolivia hade loggats. I nummer 724 hälsas Stefan
Bursell(SB) i Norrköping välkommen till SWB och Stefan kommer att låta tala om sig de kommande åren
då han blir redaktör för den separata bilagan SWB-INFO.
SWB gör en förlust på 153:- mycket beroende på att Tropical Band Survey subventioneras till
medlemmarna. Trots detta har bulletinen ett överskott på 750 kronor och medlemsavgiften kvarstår på 50:Från de norska medlemmarna kommer en stor donation av påsar, vilket gör att SWB slipper den utgiften
under en längre tid.
Höstkonventet skulle ha arrangerats 6-7 oktober i Isabergs Stugby, men LB ansåg sig tvungen att ställa in
på grund av för få anmälningar.
I nr 732 firar JOE 10-årsjubileum som redaktör i SWB. Han lovar att inte skriva 10 år till.
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Årets statistik visar att 326 LA-stationer loggas och att 117 stationer svarar. I Indonesienstatistiken visar
det sig att 62 frekvenser loggas och att QSL kommer från 14 stationer.

1980
• I nr 742, det första för året, hälsar JOE medlemmarna välkomna in i det nya decenniet, det tredje för SWB.
Men samtidigt hotar han att definitivt avgå som redaktör från 1 maj och anmodar nu medlemmarna att ta
sitt ansvar och ställa upp som redaktör för SWB. Hur blev det då? Ja, som vanligt. Ingen anmäler sig
frivilligt och JOE skriver ända fram till slutet av maj, då GJ hoppar in under JOE:s semester. GJ hade nu
inte skrivit på nästan två år. Vid midsommar är JOE tillbaka, men i augusti dyker en ny redaktör upp på
scenen. Inte helt obekante Leif Blomqvist(LB) som skriver några nummer innan JOE kommer tillbaka och
skriver året ut. Förutom 5-6 nummer skrev alltså JOE hela året. GJ:s inhopp här var det sista. Han drar sig
inte bara tillbaka som red. utan även från hobbyn som sådan. GJ har upptäckt på äldre dar att livet har
annat att erbjuda än DX, t.ex. långresor ut i världen och i bakgrunden hade även en kvinna kommit in i
hans liv. GJ erhåller naturligtvis Hedersmedlemskap för sitt mångåriga arbete för SWB

.
Göte Johansson tröttnar liksom här vid en lyssnarnatt hos Dalaredaktionen
•
•
•

•

•

Sverige har beslutat införa sommartid och i samband med detta övergår SWB till GMT i sin tipsspalt från
1 april.
Vårkonventet, som var planerat i Åkerby Kursgård, blir inställt på grund av den stora konflikten på den
svenska arbetsmarknaden.
Vid årets DX-Parlament framförs kritik mot SWB för att inte bulletinens medlemmar sänder sina tips till
Eter-Aktuellts tipspalt. JOE svarade dock för SWB:s räkning och hänvisade till det avtal som tecknats
några år tidigare om att EA skulle få saxa tips ur SWB. Alltså är det upp till EA:s tipsred. att saxa tipsen
han önskar.
Eftersom inget konvent avhållits sedan våren -79 går nu frågan om höjd avgift ut på remiss till bulletinens
medlemmar. Kassör BE hade föreslagit 65:- för aktiv och 125:- för passiv medlem. Det förslaget vinner
också i omröstningen, men Sune Martinsson(SUM) vill ha den passiva avgiften till 150:-. TBS ingår
fortfarande i medlemsavgiften och bulletinen gör en liten nätt förlust på 577:78 som tas från fjolårets
överskott.
Höstkonventet arrangeras relativt tidigt, 5-7 september, i Fjällbergets Stugby utanför Grängesberg. Stig
Adolfsson(SA) och Jan Tunér(JT) svarar för arrangemanget. Och tydligen är vi nu sugna på att träffas
igen eftersom inget konvent hållits sedan våren -79. Rekordmånga deltagare kommer, över 40 st, och
programmet är digert. Bl.a. sänder Deutschlandfunk ,DLF, direkt från konventet via telefon i sitt DXprogram där JT var redaktör. Ullmar Qvick, känd DX-legend sedan 1945, fanns på plats och berättade om
Albanien, som han blivit expert på. Albanien var vid denna tid ett slutet land. Radio Tirana sänder också
ett specialprogram på kvällen för deltagarna i konventet. Jens Frost får hård kritik för vissa delar av
WRTH och lovar att bättra sig. Dessutom många andra programpunkter under konventet. För SWB:s del
beslutas att redan nästa verksamhetsår höja avgifterna till 75:- aktiv och 125 :- för passiv medlem. JE stod
denna gång för referatet från konventet.

18

Jan Tunér och Stig Adolfsson arrangerar höstkonventet
•
•

Indonesien-DX var tydligen på topp detta år. I nr. 772 t.ex. hade Indonesien fått egen tipsspalt och upptog
nästan en A-4 sida, lika mycket som spalten med övriga hörigheter.
Och till sist statistiken för detta år. 316 LA-stationer loggades och 148 stycken QSL-ade. Antalet loggade
stationer skönk något, men Brasilien hade en stark uppgång under året, skrev JOE i sammandraget.

1981
• SWB:s 20:e år börjar med att JOE fortfarande sitter vid skrivmaskinen som redaktör trots att han hotat
avgå de senaste fem åren. I slutet av maj hoppar Tomas Svensson(TS) in som redaktör och får det svettigt
redan i första numret då vårkonditionerna dykt upp och tipsspalten täcker hela två sidor. Efter ett par
nummer av TS är JOE tillbaka och skriver till augusti då TS tar över igen några nummer. I slutet av
augusti är JOE tillbaka och skriver året ut.
• Vårkonventet ställs in. I nr 792 vill TS att SWB skall publicera en hörighetslista även för Afrika som
komplement till LA-listan.
• Under våren diskuteras om SWB skall skrivas på svenska eller engelska. Bulletinen har ju en del
utländska medlemmar hela tiden. Beslutas att svenska fortfarande är huvudspråket, men att engelska
används i en del saxade informationsinslag. SWB-INFO skrivs dock hela tiden på engelska.
• I början av juli var det en liten samling hos Thomas Nilsson(TN) med anledning av att gamle medlemmen
Nils Olsson(NO) från Brasilien var hemma på sverigebesök.
• I augusti är det dags för SWB:s 20-års jubileum. JOE och JT skriver en liten krönika över de gågna åren
och ställer frågan: Kommer SWB att fortsätta och har bulletinen någon framtid? Nu, med facit i hand, vet
vi att det blivit 20 år till. Men augusti är också tiden för nya medlemsavgifter. SWB går nu över till
kalenderår på förslag från kassör BE, d.v.s. att avgifterna betalas vid nyår i stället för 1 augusti. Den avgift
som nu betalas är något höjd, men kommer i gengäld att gälla till 31 december 1982. Avgiften höjs till
75:- aktiv och 125:- passiv avgift, enligt höstkonventets beslut, men rundas av till 100:- och 150:- för att
täcka tiden augusti-december 1982. Posten höjde portot till 1.65 den 1 juni, men JOE lyckades få köpa
rabattfrimärken för ett helt års förbrukning, vilket sänker SWB:s portokostnad betydligt det kommande
året. TBS ingår fortfarande i medlemsavgiften.
• Lagom till 20-års jubileet kommer nr 800 ut. JT sänder en tacksamhetens tanke till de som varit redaktörer
under dessa år, men påpekar samtidigt att av dessa 800 nummer har nästan 700 skrivits av endast 4 man,
JP, LA, GJ och JOE.
• SM i DX hade detta år idel SWB:are i toppen. JT blir mästare tätt följd av HeP, JR, JOE och SA.
• Höstkonventet arrangeras 5-6 september i Åkulla, 2 mil utanför Varberg med LB som arrangör.
Deltagarantalet var inte så stort denna gång, ett 15-tal, men trots detta firades SWB:s 20 år. Kjell Ekholm
från Malmö, SWB-medlem i tidernas begynnelse innan amatörradiointresset tog över, var inbjuden gäst
och presenterade det senaste inom mottagarområdet och annan teknisk utrustning. LES skriver referatet
som denna gång beledsagas med 4 sidor bilder från konventet. Kul initiativ. (Det är ju sådana bilder jag
efterlyst till denna jubileumsskrift.Reds.anm.)
• I SWB:s ägo finns sedan en tid sändarrör i lager och det beslutas att rören skall skänkas till behövande
LA-stationer som ett led i 20-årsfirandet.Christer Brunström( CB) översätter ett erbjudningsbrev till
spanska som medlemmarna kan bifoga sina rapporter till stationerna.
• Och så dags för årets statistik. Indonesienlistan för 1980-81 kommer och visar att stationer loggats på 59
frekvenser och att svar kommit från 16 stationer. LA-statistiken visar på tillbakagång. 255 loggade
stationer och svar från 132 st.
1982
• JOE börjar som red. även detta år, men sedan börjar så smått den redaktörscirkus som kännetecknade
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SWB på 80-talet. Det kallades redaktörsstafetten och det räddade bulletinen från nedläggning. Men det
kan inte ha varit roligt för medlemmarna att behöva sända sina bidrag till ideliga nya adresser. Men med
facit i hand så funkade det. I slutet av april återkommer TS som red. några nummer . I slutet av maj
kommer en ny red. Nils Ingelström(NI) i Bromma och i juni är JOE tillbaka. Under sommaren skriver
ytterligare nya redaktörer Lars Bygdén(LAB) i Sävar, Gert Nilsson(GN) i Bonässund och Jerry
Johansson(JJ) i Rönninge. TS skriver även en period på hösten innan JOE skriver året ut. Dessutom skrev
Stefan Bursell(SB) ett nummer i en av JOE:s perioder.
LB arrangerar vårkonventet i Åkerby Kursgård utanför Nora och 23 medlemmar är anmälda enligt bulletin
nr. 823. De flesta kom också, enligt Bengt Dalhammars(BD) referat. Programmet var digert. Jens Frost
berättade om sitt arbete med att förbättra WRTH. GJ visade diabilder från sin safariresa till Kenya och NI
och JT hade lånat in en film om BBC:s lokalradiostationer och mycket, mycket annat.
Tydligen förlöpte 1982 ganska lungt. Inget höstkonvent noterades. Men på statistiksidan hände en del. TS
efterlyste en Afrikalista 1981 och nu under 1982 kom den första med TS som ansvarig. Det visade sig att
188 afrikanska stationer hade loggats 1981-82. En QSL-statistik för Asien-Pacific (ej Indonesien),
signerad LB, visade att 77 stationer svarat 81-82. För Indonesiens del loggades stationer på 65 frekvenser
och QSL kom från 27 stationer. LA-statistiken visar att 339 stationer loggas och att 122 stationer svarar.
En uppgång i loggen, men nedgång på QSL-sidan. Att Asien-Pacific inkl. Indonesien var populärt visar
sig. t.ex. i nr 842 där Asien-Pacific har egen tipsspalt och fyller en sida, lika mycket som övriga världen
hade.

Tomas Svensson och Hans Gustafsson
1983
• Redaktörsstafetten går nu in på sitt andra år med JOE som ankare. JOE börjar året och i slutet av februari
är det premiär för Nils Jakobsson(NJ) att debutera som red. JOE återkommer i april och i maj återkommer
NI som redaktör. Premiär som redaktör blir det för Hasse Mattisson(HM) i Växjö som skriver i juni.
Resten av sommaren och under en del av hösten skriver JOE, LAB, GN, TS och JJ innan JOE avslutar
året.
• Stefan Bursell kommer nu att debutera som red. för nya bilagan SWB-INFO. Första numret kommer den
2 februari som bilaga till SWB nr 852. SWB-INFO bifogas som bilaga varannan utgåva av SWB, men
ibland oftare och ibland med längre mellanrum, allt i enlighet med nyhetsflödet till Stefan. SWB-INFO
skrivs, som tidigare nämnts, på engelska och utges till 1990 då den ersätts med CA-LA-Forum.

•

Vårkonventet arrangeras återigen av LB i Åkerby Kursgård utanför Nora den 7-8 maj. LES skriver
referatet och konstaterar att Åkerby är den idealiska konventplatsen. Ett 20-tal medlemmar hade mött upp

20

•

•
•
•

och fick bl.a. höra hur arbetet att förbättra WRTH fortsätter. Jens Frost var under några år ständig gäst på
konventen och hade som bisittare Torre (THE). Sigvard Andersson och JOE föreläste om Solar Flux och
A-index och Sigvard föreläste även om antenner. Förutom att Åkerby bjuder på en underbar
naturupplevelse så bjuder man även på fantastik mat skriver LES. Därför beslutar konventet att även nästa
års konvent förläggs till Åkerby.
Vid midsommarhelgen nås SWB av en tråkig nyhet. Lennart Alarik, som var Jan Prevéus högra hand
under SWB:s första 4 år, har hastigt avlidit (om jag inte minns alldeles fel var det en trafikolycka.
Reds.anm.). JOE skriver en minnesruna i nr. 867 och ser även till att SWB:s kondoleanser framförs till
Lennarts anhöriga.
20-21 augusti ordnar JOE med ett nytt KRÖK-möte på Karön med 6-7 deltagare i högsommarväder.
Medlemsavgiften förblir oförändrad. 100:- aktiv och 150:- passiv medlem.
Statistiken till sist. Indonesienlistan för 82-83 visar att stationer loggades på 65 frekvenser och QSL kom
från 22 olika stationer. 351 LA-stationer loggas under året och QSL kom från 124 LA-stationer.

1984
• Som vanligt sitter JOE, nu inne på sitt 15:e år, som redaktör vid årets början och inleder stafetten av
redaktörer fram till mitten av februari då NJ återkommer. I april är det dags för ett nytt namn, Roger
Thörnberg(RTM) i Malmö och i maj återkommer NI. I juni tar HM i Växjö över och LAB i Sävar
återkommer i slutet av juni. GN skriver i augusti och blir avlöst av TS innan SWB flyttar till Dalarna
igen i slutet av september. Det är Stig Adolfsson(SA) i
• Falun som skriver några nummer innan SM/NM som han också arrangerar detta år. JJ tar över i november
och skriver året ut.
• Förutom våra Nordiska länder har SWB haft medlemmar i många länder t.ex. England, Frankrike,
Belgien, USA, Tyskland och Holland. I nr 894 i april hälsas vår mest avlägsna medlem välkommen
nämligen Juan Carlos Codina i Peru. JCC har tidigare bidragit med LA-nyheter till bulletinen och SWBINFO. Så småningom kommer JCC till Europa och gör även ett sverigebesök. JCC bidrager med värdefull
information från LA i allmänhet och kanske Peru i synnerhet.
• Den 5-6 maj är det dags för vårkonvent igen och även denna gång i Åkerby Kursgård. LB svarar som
vanligt för arrangemanget och hälsar ett 20-tal deltagare välkomna. Ett digert program presenteras
naturligtvis. Diskuteras SWB:s akuta redaktörsproblem. Det saknas en person som under en längre tid vill
ta ansvaret för utgivningen typ GJ eller JOE och konventet beslutar att tills vidare förlita sig på att villga
krafter ställer upp i stafetten. Bulletinen kommer då i tryck, men det negativa är de ideliga
adressändringarna för bidragen. JOE hade lovat engagera sig mera i ARC och hade avsagt sig sitt
administrativa arbete i SWB. Till ny administratör valdes Börge Eriksson(BE) som därmed får ansvaret
för både ekonomin, redaktörsstafetten och att redaktörerna har papper, stenciler, påsar, etiketter och
papper.
• (Det var under de kommande åren jag blev tunnhårig, tror jag. Pusslet med att få redaktörer till stafetten
kunde många gånger vara ett elände. Reds.anm.)
• I april presenterar RTM resultat från SM-83 som MKVK arrangerade och det blev idel SWB:are i topp.
GN, NJ och HEP belade de tre första platserna. Och på hösten 21-23/9 är det två SWB:are som arrangerar
SM/NM nämligen SA och JT i Grängesbergs Radioklubb med bistånd av JOE och där sändningen från
Radio Syd i Gambia väckte stor uppmärksamhet. Och redan en månad senare kan SA publicera resultatet i
SWB nr 916. 6 SWB:are bland de 10 främsta och segrade gjorde Fredrik Dourén(FD).
• Till sist årets statistik. Indonesienlistan 83-84 säger att det loggats indoneser på 61 frekvenser och QSL
kom från hela 31 stationer. På LA-sidan loggades 292 stationer och 108 svarade. Siffrorna börjar nu så
sakteliga att sjunka. Under året publicerades det även V/s listor för Indonesien och Afrika.
• Bokslutet visade att överskottet för året blev hela 1.394 kronor trots att det investerats 4000:- i
rabattfrimärken. Men detta visar sig vara en god affär i slutänden. Lagret av påsar och etiketter kommer
också att räcka under 1985. Medlemsavgiften blir därmed oförändrad för 1985. Portot är nu uppe i 1.90.
1985
• Dags för ett nytt verksamhetsår. JOE skriver första numret. Nils Jakobsson inleder sedan
redaktörsstafetten som till 95% faktiskt hade spikats redan före årsskiftet. Under året tjänstgör följande
namn som redaktörer: HM, NI, TS, LES, Bengt Eriksson(BEB), LB , Kurt Norlin(KN), SA och JJ innan
JOE skriver årets sista SWB. Nya redaktörer har jag angett med hela namnet. Annars bara signaturer på de
som skrivit tidigare.
• Litet stiltje i verksamheten detta år tydligen. Nästan varje bulletin är på endast en sida och innehåller då
både QSL-avdelningen och tipsen. Även SWB-INFO drar in några nummer på grund av nyhetsbrist
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Vårkonventet bjöd också på en negativ trend, trots att det arrangerades i populära Åkerby i Nora den 4-5
maj. Mycket snö kvar och kylslaget väder och bara 12 deltagare skriver Bengt Dalhammar(BD) i sin
rapport. LB planerar nu att lägga nästa konvent söderut igen då flertalet medlemmar bor i södra Sverige.
Jens Frost och THE informerade naturligtvis om jobbet med WRTH och Jan Edh visade diabilder från en
ny Thailandresa. BE hade avsagt sig ansvaret för LA-QSL-statistiken eftersom han ansåg sig ha nog med
”sköta om” redaktörsstafetten och ekonomin. Beslutades att Kenneth Olofsson(KO) skulle ta över LAQSL-statistiken.(En syssla han fortfarande sköter. Reds.anm.)

Kenneth Olofsson tar över QSL-statistiken
•
•

•

•
•

JCC, Juan Carlos Codina flyttar till Schweiz i juni och planerar att besöka Sverige i september.
Förmodligen blir bidragen från LA till SWB-INFO nu mindre till antalet än när han bodde i Peru.
LB inbjuder i augusti till konvent i Nissaström 28-29 september. Om deltagarantalet skulle bli uselt hotar
LB att sluta med dessa arrangemang. Red. kan dock inte hitta ett ord i SWB eller något referat om
höstkonventet. Kanske blev det inställt. (Om LB:s hot att sluta arrangera konventen så vet vi ju vad han
fortfarande sysslar med,trots sviktande hälsa. Reds.anm.)
Tisdagen den 17 september anländer JCC till Malmö där han möts av HeP och färden går till JOE på
Karön. KO är också med där. På onsdagen går resan vidare till Växjö där teamet HM,TS och HGV blir
värdar för den celebre gästen. Från Växjö åker man till Norrköping för att hälsa på SB så att JCC får se var
redaktionen för SWB-INFO finns och vars nyhetsblad han matat med så många nyheter från LA. SB var ju
också expert på satellit-DX och med sin enorma 4m parabol kunde han bjuda JCC på perfekt bild från
hans hemland Argentina. JCC njöt i fulla drag och imponerades förstås. Avslutningsvis gick färden till
Dalarna där SWB-gänget i Borlänge-Falun var värdar. De tog bl.a. upp honom till ett 30 m högt
utsiktstorn där STDXK hade sitt lyssnarställe. En oid ny peruan som grabbarna hört natten innan JCC:s
besök kunde nu med lätthet identifieras. Om stämningen var hög i detta gamla trätorn så var den inte
sämre på kvällen när det var Grande Finale på JCC:s besök med avskedsmiddag hos JT i Grängesberg. Ett
intressant besök av en trevlig kille som nu flera SWB:are hade möjlighet att få träffa.
Kassör BE, den lede, informerar om att han höjer medlemsavgiften för 1986 till 115:- aktiv och 165:passiv medlem.
Till sist statistiken. 261 LA-stationer loggas under året och bottenrekord slås på QSL-sidan då endast 75
stationer svarat. För fem år sedan svarade nästan dubbelt så många. Ingen bra början för KO med denna
dåliga statistik. Indonesienstatistik saknas.

1986
• I år firar SWB 25-års jubileum och planer börjar skissas hur detta skall firas. På förslag finns en
gemensam Ålandsresa för medlemmarna. THE och JOE bildar festkommitté och får i uppdrag att sondera
terrängen. Helgen 5-7 september är på förslag, men så småningom spikas datumet till 13-14 september.
• På redaktörssidan börjar JOE med att skriva första numret liksom förra året och sedan börjar NJ
redaktörsstafetten. Därefter skriver NI, TS, LES och i juni flyttar SWB till Norge. BE hade svårt att få
fram någon red. för juni månad och Per Ingebretsen(PI) erbjuder sig att skriva. Det funkade jättebra även
om man tycker att någon av de 45 svenska medlemmarna kunnat ställa upp. Efter PI skriver LB, KN, SA,
BEB och JJ avslutar året.
• Stefan Bursell presenterar en lista på alla LA-stationer som sänder ”out of Band” .
• Inget Vårkonvent noterat, men SWB kan mötas annorstädes. I Eggerdal i Norge deltog SWB-are i ett DXmeeting 27-29 juni och vår tyske medlem Bernhard Grundl refererar i en bilaga ”When SWB-members
meet” om en träff hos JCC i Schweiz där Grundl och Dario Monfereni deltog. Samtliga SWB-are. Även
TS besökte JCC i Schweiz som en svarsvisit på hans Sverigebesök i fjol.
• Dags för 25-års fest. Ett 20-tal medlemmar hade anmält sig till Ålandsresan 13-14 september, men en del
fick förhinder och kunde inte komma med, bl.a. bulletinens grundare Jan Prevéus, som i sista stund blev
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tvungen åka till Paris på tjänsteresa. Men dussinet fullt blev det som äntrade färjan i Kapellskär. Åland lär
ska ha ett bra läge för indonesienstationer och redan på överresan kunde SWB:s indonesienexpert JE knipa
Pisang Ambon med en styrka av 40%. Smörgåsbord på färjan naturligtvis och väl framme i Mariehamn
tog reseledare Torre oss med till Hotell Adlon. När vi fått våra rum var det dags för första
programpunkten. Studiebesök på Radio Åland där redaktionschefen Pernilla Cammert blev vår ciceron.
Därefter tog vi taxi ut till Kustradiostationen. Tyvärr hade chefen blivit sjuk, men stationens
växeltelefonist guidade oss runt i lokaliteterna. Signalisten, som hade jour på stationen, visade sig vara en
ung, jättesnygg tjej som drog mera uppmärksamhet till sig som person än all den tekniska utrustning som
hon jobbade med. Till sist passade SA på att ta ett gruppfoto utanför stationen. På kvällen var det dags för
jubileumsmiddag på det gamla segelfartyget Pommern, som väl de flesta sett i hamnen i Mariehamn. Vi
bjöds på finsk lax med massor av godsaker till. Fyra man från Finlands-Svenska DX-Förbundet med sin
ordf. Christer Eriksson gästade oss under middagen och inbjöd oss att komma till en stugby utanför
Eckerö kommande år för en lyssnarnatt. Vi lovade höra av oss. Till sist höll JOE ett litet tal och utbringade
en skål för den 25-åriga SWB. På nattkröken samlades som vanligt ett gäng, denna gång på hotellet och
pratade DX-minnen, medan sällskapets damer tog sig till dansrestaurangen Arkadien för en svängom. På
söndagen visade SB videoupptagningar han gjort från världens alla hörn med sin stora parabolutrustning.
Satellit-DX kunde man snacka om här. Vi diskuterade vidare med de åländska DX-arna om den inbjudan
för lyssnarnatt vi fått och till slut skickades hälsningar från Åland till hedersmedlemmen GJ och grundaren
Jan Prevéus. Därefter äntrades åter färjan för hemfärd.

Ålandsresenärerna
•

•
•

Som bilaga till nr 990 i december presenterar SUM ett kåseri ”LA i våra hjärtan”. I december är det dags
för uteslutningar igen av inaktiva medlemmar och intagning av nya. Medlemsavgiften blir oförändrad och
i kassan finns ett överskott på 1.900 kronor.
Statistiken för detta år presenterar ett nytt bottenrekord då det gäller LA-QSL. Endast 67 stationer hade
svarat, en halvering av antalet svar på bara några år. Endast 215 stationer hade loggats.
Fredrik Dourén(FD) utses till årets SWB-are eftersom han bidragit med tips till hela 20 nummer under
året, vilket ingen annan var i närheten av.

1987
• JJ skriver årets första nummer och sedan återkommer JOE och skriver fram till april då HEP tar över under
två månader. Då är det dags för NJ igen att inleda stafetten och därefter skriver NI, SA, LA, SB, GS och JJ
avslutar året.
• I början av året inleder SWB ett bulletinsamarbete med amerikanska Numero Uno, ett samarbete som
pågår under en rad år.
• SWB säger upp avtalet med Eter-Aktuellt. Flera SWB-are hade klagat vid konvent och senast vid 25-års
jubileet att allt inte stod rätt till då det gällde EA:s saxningar av tips från SWB. Det hela slutade med litet
palaver mellan BE och JOE å ena sidan och bröderna Fransson, OVE och BEFF å den andra, då det
gällde rättigheten att saxa tips ur SWB. (Kul att läsa den brevväxlingen idag. Allt slutade dock i fred och
båda är som bekant med i SWB idag och undertecknad har mycket goda relationer med både OVE och
BEFF. Tänk så det kan bli ibland. Reds anm.)
• Vårkonventet arrangeras av LB i Nissaström den 25-26 april och 16 man deltager. Ur programmet kan
nämnas att Jens Frost som vanligt informerade om WRTH-arbetet. AHK berättade om en Västindienresa
och visade en videofilm om radiostationer och musik där. För första gången skrevs referatet från konventet
på vers. Två A-4 sidor. Imponerande av författare THE.
• I april utkommer nr 1000 av SWB och JOE skriver en liten krönika. När nr 500 kom ut, skrivet av GJ,
hoppades han att SWB skulle kunna få uppleva nr 1000 någon gång på åttiotalet. Så blev det och JOE
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undrar nu om SWB kommer att finnas kvar in på 2000-talet. Med facit i hand så gör den det och är snart
uppe i 1500 utgåvor. Antagligen småler Prevéus i sin himmel.
Under försommaren diskuteras i flera bulletiner om det skall vara en eller två decimaler i
frekvensangivelsen i tipsen. De flesta är överens om att det räcker med en.
Stefan Bursell utkommer med ett mastodontverk innehållande statistik över loggade LA-stationer i
Skandinavien 1961-1986. Konventet beslutade att utgåvan skulle kosta 50:- i Sverige och 4 USD i övriga
länder.
Den 9-11 oktober var det dags för Ålandsresa nr 2. Ett 30-tal SWB-are och respektive anträdde resan
Grisslehamn-Eckerö där våra åländska vänner mötte oss. Vi inkvarterades i en trevlig stugby,
Käringsundsbyn, där antenner riggades och mottagare provkördes. Kondsen var inte på sitt bästa humör,
men både indoneser och LA-stationer loggades. Men som vanligt, när DX-are träffas, samlas man i
grupper tittar på QSL och löser världsgåtor. Damerna drog in till Mariehamn för att åter ha en trevlig
danskväll, medan gubbarna snackade DX. Ett tack till Torre och ålänningarna för ett trevligt arrangemang.
1987 närmar sig sitt slut.Medlemsavgiften blir oförändrad ett år till eftersom det finns ett hyfsat överskott i
kassan.
Statistiken säger oss att 71 LA-stationer sänt QSL. Någon loggstatistik har jag inte hittat.

1988
• I fjol skrev JJ det första numret och gör så även detta år. Redaktörsstafetten bestod sedan av TS, LES, LB,
CB, NI, OA, Tomas Johansson(TOJ), TN och NJ avslutar året.
• Detta år slutar en lång DX-era. Göte Johansson låter meddela att han lägger hobbyn helt åt sidan nu efter
några års inaktivitet. Han avsäger sig också hedersmedlemskapet i SWB vilket betyder total brytning med
hobbyn. GJ började DX-a redan i slutet av 40-talet och tillhörde under många år landets främsta LA-DXare. Han var red. för LA-spalten i EA under många år och tillhörde premiärgänget i SWB. Som red. för
SWB skrev han närmare 250 nummer. Och hur många konvent och DX-träffar GJ agerade väckarklocka
för övriga deltagare är det väl ingen som räknat.
• Vid några konvent och även på senaste Ålandsträffen har det diskuterats om SWB skulle skänka ett nytt
vandringspris till SM i DX-ing. Stora Tuna DX-klubb erövrade det senaste för alltid 1984 och därefter har
vandringspris för bästa klubb saknats. I år kommer vi till skott och tillsammans med årets arrangör av SM,
MKVK, inköps en ny vandringspokal med inskriptionen att den skänkts av Shortwavebulletin. Det ansågs
lämpligt att göra det nu när MKVK var arrangör eftersom skisserna till att starta SWB drogs upp vid
meetinget i Malmö för 27 år sedan. Kostnaden för SWB blir 500 kronor som tas ur det senaste årets
överskott.(Har någon klubb erövrat denna pokal för alltid undrar Eder red. som varit litet frånvarande
under 90-talet.)
• Årets vårkonvent arrangerades som vanligt av LB och även denna gång i Nissaström. Ett 15-tal
medlemmar deltog i strålande vårväder. Beslutades bl.a. om ovan nämnda vandringspris. I övrigt inga
övergripande beslut för SWB:s räkning annat än det ständiga problemet att få redaktörer till stafetten. En
del avhopp under sommaren får BE att slita håret i förtvivlan för att fylla luckorna.
• När Olle Alm är redaktör under juli månad används för första gången datorutskrivna sidor av stilen och
trycket att döma i de bulletiner OA skrev. (Tror jag. Rätta mig om jag har fel. Reds.anm)
• Den 23-25 september skall det vara dags för resa nr 3 till Åland, åtminstone i förhandsinformation i
sensommarens bulletiner, men jag kan inte hitta något referat från resan i mina pärmar och denna gång
deltog jag inte personligen heller så att jag på det viset kan förmedla något. Blev det ingen resa eller skrevs
det inget referat eller har jag slarvat bort referatet? Inte ett ord nämns i bulletinerna efter resedatum som
kommentar tilll resan.
• I övrigt förflöt verksamhetsåret sin gilla gång och därför är det dags för statistik. 255 LA-stationer
loggades under året och QSL kom från 82 stationer, en liten uppgång jämfört med de senaste åren.
Indonesienstatistiken visar att stationer loggades på 60 frekvenser, men bara 13 skickade QSL.
1989
• Nu är vi inne i 80-talets sista skälvande månader. Redaktörsstafetten börjar med att JJ skriver, följd av
TOJ. Därfter flyttar redaktionen till Halmstad där teamet LB/CB skriver under våren och försommaren.
Därefter är det dags för Norge igen och det är åter PI som förbarmat sig under juli då Sverige tycks stå
stilla på grund av semestrar.
• Från Oslo flyttar redaktionen sedan till Kvänum och LES innan NJ tar över på hösten och skriver året ut.
• Listan med hörda LA-stationer, som SB gav ut förra året, säljs via SDXF och DX-köp. SWB:s medlemmar
får köpa listan till specialpriset 35:• Ett konvent har tydligen arrangerats under våren för HeP klagar i nr 1080 att information om vårens
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konvent saknats i SWB. Red. har heller inte hittat någon och inte något referat om vad som föregicks på
detta konvent. LB beklagar fadäsen med utebliven information, men meddelar samtidigt att han planerar
ett nytt konvent våren 1990.
SWB-medlemmen Henrik Klemetz(HK) ger ut boken ”Latin America by radio” och SWB:s medlemmar
erbjuds köpa boken för 110:- vilket är lika med 30% förmånsrabatt.
1989 var tydligen ett händelsefattigt år, vilket framgår tydligt när kassören presenterar aktiviteten i årets
sista bulletin. Endast ett fåtal har uppnått det stipulerade antal bidrag som berättigar till fortsatt
medlemsskap. Men eftersom inte samtliga medlemmar kan uteslutas får nåd gå före rätt denna gång.
Endast de som inte bidragit alls under året får stiga av och det var faktiskt 9 stycken. Ekonomin har gått
jämt upp detta år, men eftersom ett överskott på ca 1.900:- finns i kassan blir medlemsavgiften oförändrad
115:- aktiv och 165:- passiv. Portoutgiften för SWB under 1989 låg på 5000:Aktiviteten återspeglar sig också i statistiken. 241 LA-stationer loggades under året och 91 hade svarat. På
QSL-sidan en liten uppgång alltså. Indonesienloggen säger att stationer hördes på 58 frekvenser och att,
glädjande nog, 28 stationer hade sänt QSL.

1990
• Åter ett nytt decennium. SWB lever vidare och detta tack vare redaktörsstafetten. TOJ blir årets första
redaktör. I februari tar CB över ock skriver ända till slutet av juni med bistånd av LB i ett par nummer.
Under sommaren skriver FD och LES innan NJ tar över i september och skriver året ut.
• TOJ får det svettigt med nr 1100. Medlemmarna har tydligen känt en viss jubileumsstämning för numret
innehåller 3½ sida tips. Det var längesedan sist med så mycket tips i ett enda nummer.
• HeP efterlyser konventinformation även i år, men i mars kommer den. LB arrangerar som vanligt och
datum är 21-22 april i Nissaström. Något referat om konventet har jag inte hittat. CB skriver i all korthet i
nr 1107 att ett 20-tal medlemmar mötte upp i strålande väder och de hade som vanligt en trevlig
gemenskap.
• Årets Rankinglista för LA-QSL utges gemensamt för SWB/ARC. Redaktör blir Ivar Storm(IS) i Norge.
• SWB-INFO med SB som reds. utkommer med sitt sista nummer i slutet av augusti. SB har blivit allt
mindre aktiv som DX-are och skall ägna sig åt annat. SWB-INFO kom första gången i januari 1983, men
efter 90 utgåvor är det nu slut. NJ avtackar SB i nr. 1125. I stället får nu SWB-medlemmarna CA/LA
Forum som bilaga. Den redigerades av Bo-Kristian Lindqvist(BKL) i Liljendal, Finland.
• Bokslutet i december visar att SWB har 2000:- i kassan och kassör BE, den snälle, beslutar att årsavgiften
blir oförändrad för femte året i rad. Dock fick de som ville ha TBS 1991 betala en extra avgift på 25:eftersom danskarna höjde priset på utgåvan varje år.
• SB hade hoppat av under hösten och därför kom ingen loggstatistik för LA. QSL kom dock, men bara från
79 stationer, ett ordentligt ras från förra året. Jag kan inte hitta någon indonesienstatistik för detta år heller.
1991
• I år firar SWB 30-års jubileum. I början av året går BE ut och efterlyser tips och ideer från
medlemmarna om hur jubileet skall firas. Men tydligen hade inte medlemmarna några ideer för det blev
inget speciellt firande och ingen skrev någon historik. Vid själva jubileumsdatumet, 15 juli, låg dessutom
redaktionen i Danmark och blev väl därför inte uppmärksammat.
• I mars lägger BE ett varsel om att han vid årsskiftet 91-92 tänker avgå både som kassör och administratör
och efterlyser någon som är intresserad att ta över. Som vanligt är det ingen som hör av sig, men sent om
sider sträcker Bengt Dalhammar(BD) ut en hand och säger -”Jag tar det!”. (Tack för det, Bengt.
Reds.anm.)
• Redaktörsstafetten detta år börjar med att NJ skriver årets fyra första månader. 1 maj tar LES över och
skriver till mitten av juni. Men sedan är det stopp och BE tvingas flytta redaktionen till Danmark där Finn
Krone(FK) lovat att skriva SWB under sommaren. Detta är tredje gången utgivningen flyttar utomlands.
CB tar över i augusti och i november kommer NJ tillbaka och skriver året ut.
• I början av året blossar en liten debatt upp om att tipsa OID stationer. HeP, JOE, BEFF, CB, SUM med
flera delgav oss andra sina synpunkter i ämnet.
• Olle Alm(OA) presenterar i april en lista över ryska lokalstationer i tropikbanden som avlyssnats under
tiden 1-14 april. Listan presenteras i SWB 1141. En QSL-lista över lokalryssar utlovades också, men blev
tydligen aldrig publicerad.
• 7-9 juni arrangerar teamet CB/LB årets vårkonvent som senarelagts på grund av att samma herrar också
svarade för DX-Parlamentet samtidigt. Plats: Nissaström.
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Arrangörer: Leif Blomqvist och Christer Brunström
KRÖK möte på Karön i juli där JOE och KO härjar på banden. Tydligen hyfsade konds då herrarna
kommer med två sidor tips som bilaga till nr 1151.
I nr 1153 meddelar JCC att han nu är tillbaka i Peru igen. Två nummer senare, 1155, får FK det svettigt.
Hela fyra sidor tips.
I nr 1165 blossar åter en debatt upp efter det att CB förklarat att han inte längre tänker ställa upp som red.
efter att ha fått kritik av SUM för uppställning av tips. De flesta ger CB sitt stöd och SUM ber om ursäkt
för litet klantigt uppträdande.
I nr 1167 presenteras en pressrelease som vandrat runt i Europeiska DX-skrifter under en tid. Det är Carlos
Espinoza vid Radio Eco, Reyes, Bolivia som anhåller om ekonomiskt stöd från världens DX-are för att
finansiera den rehabiliteringsvård han behöver.
Äntligen lyckades han! Det skriver NJ i nr 1168 när resultatet av SM/NM presenteras. Den han avser är
SWB:s mångårige allt-i-allo JOE som blivit Svensk Mästare. Tävlingen blev en framgång för SWB som
hade 4 man bland de 10 bästa.
Vid årsskiftet lämnar BE SWB-skutan efter 25½ år som kassör och 7 år som administratör och BD tar
över. BE får dock ett hedersmedlemskap, vilket gör att han de kommande tio åren håller sig á jour med
vad som händer i bulletinen.(Tack för det. Jag har ju kommit tillbaka i liten skala något som kanske inte
hänt om inte SWB funnits på mitt bord.Däremot rodnar jag idag när jag läser NJ:s tacktal när jag slutade.
Reds.anm.)

Efter 25 år lämnar Börge Eriksson över till Bengt Dalhammar
•

Till sist årets statistik som enbart omfattar LA. 312 stationer loggades och 79 stationer svarade.

1992
• Redaktörsstafetten börjar med att NJ skriver fram till mars då CB tar över och skriver till juni. Då
återkommer LES några nummer och sedan sitter JOE där igen och redigerar ett par nummer. THE skriver
också ett par nummer under sommaren liksom HeP innan LES kommer tillbaka i augusti och skriver året
ut.
• I årets första bulletiner pågår en debatt om hundradelar eventuellt skall användas i tipsen eller inte. NJ
knäpper också några medlemmar på näsan som han anser mera jagar bidragspoäng för att behålla
medlemsskapet än att ge färre tips med kvalitet.
• Vårkonventet (eller årets konvent snarare eftersom det numera bara är ett konvent om året. Reds.anm.)
arrangeras som vanligt i Nissaström av LB/CB den 25-26 april. Ett 15-tal medlemmar hade mött upp.
Flera hade mottagare med, men kondsen visade sig naturligtvis från sin sämsta sida. För SWB:s del
diskuterades redaktörsfrågan. Man söker med ljus och lykta efter någon som är villig att skriva under en
längre period.
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Kassör BD meddelar att SWB skänker 1.270 kronor till insamlingen för Carlos Espinoza vid Radio Eco i
Bolivia.
Ett sorgens budskap når SWB i början av juni. Vår mångårige norske medlem Per Ingebretsen(PI) avled
den 29 maj efter en tids sjukdom. PI besökte då och då våra konvent och ställde även upp som räddande
redaktör för SWB under juli månad 1986 och 1989. LES skriver några minnesrader i nr.1184.
Under sommaren när JOE och THE skriver sina nummer tar båda upp problemet med redaktörer. Både
JOE och THE ställde upp under juli, den månad som en längre tid varit svårast att få fram någon redaktör
till. UPP TILL KAMP FÖR SWB:s ÖVERLEVNAD! manar JOE i ett av sina nummer.
SWB börjar så sakteliga att förändra innehållet. Förutom QSL-anmälningar och tipsspalt börjar alltmer
bilder, artiklar; QSL-kopior m.m att publiceras. IT-åldern börjar alltmer göra sig påmind.
Till sist litet statistik. Under året har en lista över samtliga indonesienstationer presenterats av THE.
Dessutom kom THE med årets indonesienstatistik som visade att 54 frekvenser loggats och 19 stycken
hade sänt QSL. Även V/s för dessa stationer fanns med i statistiken. JOE ansvarar för LA-statistiken, men
har inte angett antalet stationer. Jag har försökt räkna och fann att betydligt över 300 stationer hade
loggats. QSL kom dock från endast 65 LA-stationer, vilket är bottenrekord sedan statistiken började föras.
Kassör BD beslutar om en enhetlig årsavgift på 175 kronor för inhemska medlemmar och 200:- för
medlemmar utanför Sverige.
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Exempel på hur uppställningen gjordes i de första bulletinerna.
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Exempel på några logotypes som användes de första åren

1993
Vi kommer allt mer in i ”modern nutid” i SWB:s historia. Jag skulle tro att flertalet av medlemmarna 2001
varit med under 90-talet och kanske har sina exemplar sparade. Därför gör jag ingen större analys av de
kommande åren fram till 40-årsstrecket, förutom saker som har direkt med verksamheten att göra.(Reds.
anm.)
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•

Fortfarande är det struligt på redaktörsfronten. LES skriver det första numret innan LB hoppar in och
skriver fram till april. LB vädjar i flera nummer om en ersättare, men ingen anmäler sig. Det föranleder
teamet JOE/THE att hoppa in för att bulletinen överhuvudtaget skall komma ut. JOE skräder inte orden
över ointresset att hjälpa till. Medlemmarna får en enkät att fylla i om sina åsikter, men det är bara några få
som svarar på den om varför de inte kan vara redaktörer. JOE menar att SWB alltmer förgubbats och att
nytt friskt blod behövs som kan sätta litet fart på det hela. HeP skriver under juni och sedan kommer
räddningen i form av NJ som tar över i juli och skriver resten av året.

Nisse Jakobsson blir den
förste red. som åter skriver
under en längre period
•

•
•

Iwonne Eliasson blir
första kvinnliga medlem

Årets konvent den 8-9 maj i Nissaström samlade ett 15-tal deltagare. BD skriver ett referat. Under
konventet bröt ett våldsamt åskväder ut och naturligtvis fick JOE skulden för detta då han i en av
programpunkterna själv mullrat över enkätsvaren och SWB:s redaktörproblem. En historisk händelse
dock vid detta konvent. SWB får sin första kvinnliga medlem i form av Iwonne Eliasson(IE), Halmstad.
Som bilaga till nr 1239 presenterar HK en lista över aktuella LA-stationer mellan 3500-5070 kHz
exklusive brassar.
Statistiken för detta år förtäljer oss att indoneser loggats på 53 frekvenser. QSL kom från 11 st. Även
denna gång presenterades stationernas V/s. Under året hade THE även presenterat Indonesien i kartor över
de olika öarna som bilaga till SWB. På LA-sidan hade ca 400 stationer loggats (i Skandinavien) medan
SWB-medlemmarna fått svar från 66 st.

1994
• Äntligen är allt strul, sedan början av 80-talet, med redaktörer slut. NJ skriver årets första nummer och
därefter skriver LB till början av april. Då kommer ett nytt namn in på redaktionen, Anders
Hultqvist(AHK) i Älvsjö. Den 10 april skriver han sitt första nummer och kör sedan på ända fram till 10
maj 1998. Då tar TN över som vi alla vet och han sitter ju ännu kvar på stolen.
• Den 7-8 maj är det konventdags igen i Nissaström med LB som traditionell arrangör. Jag har dock inte
hittat något referat därifrån.
• I var och vartannat nummer talas om maffiga solstörningar som kommer att påverka DX-hobbyn betydligt
några år framåt.(Ingen kan ha undgått att märka detta. De pågår fortfarande då detta skrivs 2001.
Reds.anm.)
• Statistik för detta år säger att ungefär lika många LA-stationer loggats detta år som 1993. Men QSL-en slår
nytt bottenrekord. Bara 60 stationer svarade. På indonesiensidan hade 57 frekvenser loggats och svar kom
från 19 stationer.
1995
• SWB tar nu mera konkret steget in den digitala datavärlden. AHK lägger ut en hemsida i januari med de
mest intressanta loggningarna. Bulletinerna innehåller nu allt mera information och bilder från Internet.
• Inte sedan 1986 har jag sett någon utnämnas till ”Årets SWB-are”, men CB får denna titel för att ha
bidragit 25 ggr under förra året, vilket är 5 ggr fler än vad FD hade vid sin utnämning 1986.
• Den 6-7 maj årets konvent i Nissaström. Referat finns i nr 1284 så jag skall inte orda så mycket om detta.
BD konstaterade dock att han kände sig nöjd när AHK lovade skriva SWB under flera år framåt. LB som
arrangerat oräkneliga antal konvent de senaste 30 åren uppvaktades med blommor och en flaska
medicin.(Doctor´s Special, en medicin som heter duga. Reds.anm.)
• Noterar en glädjande uppgift i LA-QSL-statitstiken. 91 stationer svarade under året efter bottenrekordet
året före.
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1996
• SWB har fått Webb-plats och kan nu hämtas hem elektronisk för egen utskrift för de som har sådan
utrustning. (Tänk om Jan Prevéus anat detta 1961 när han uslades med karbonpapper och
genomslagskopior.Reds.anm.)
• Detta års konvent var också förlagt till Nissaström den 11-12 maj. Referat finns som bilaga till nr 1321.
Femton medlemmar hade mött upp och ett uppskattat inslag var antennföredraget av SA. CB avtackades
för sin insats som sekreterare i ARC. Det stora samtalsämnet under konventet var annars den s.k.
loggningen av Gibraltar en DX-are i Skåne påstods sig ha gjort och även fått QSL.
• I nr 1335 gör HeP ett debattinlägg om utformningen och innehållet i tipsen. Detta efter en tids
brevväxlande med red.AHK i denna fråga. Debatten fortsätter några nummer framåt.
• Inkomna LA-QSL under året blev 66 stationer. Fjolårets uppgång vara tydligen bara tillfällig.

1997
• Året börjar lungt och ser ut att så bli hela året. LB undrar vart LA-statistiken för loggade stationer tagit
vägen och får svar av JOE. Varje år har JOE haft ett finger med i listan, ibland ensam, ibland tillsammans
med SB. -”Ingen har tackat mig för det” skriver JOE i sitt försvar i nr 1345. JOE är inaktiv och har inte
haft någon känsla för att göra listan på senare tid. Han hänvisar till Webben där det finns info att tanka
hem.
• AHK skriver sin 100:e bulletin med nr 1348. Ove Fransson(OVE) skriver ett hyllningsbrev.
• Vårkonventet blir inställt, men för första gången på flera år blir det i stället ett höstkonvent i
Kanebergstugan på Kaneberget utanför Halmstad den 27-28 september.
• I statistikväg har vi nu bara LA-QSL-listan att studera och det här året hade vi lika gärna kunnat kasta den
i papperskorgen direkt, men det vore inte korrekt mot KO och hans jobb med listan. Bara 38 stationer
svarade och ett nytt bottenrekord är noterat Medlemsavgiften är nu uppe i 200:1998
• I årets första nummer meddelar NJ att han stiger av SWB och DX-hobbyn för att ägna sig åt andra sysslor.
Ett tack till NJ framförs för hans redaktörsjobb på 80-talet och början av 90-talet.
• I nummer 1379 tar AHK farväl efter att ha skrivit SWB sedan april 1994. Inte sedan starten 1961 har SWB
skrivits av en och samma redaktör under fyra år. AHK skall ha all heder av detta och han gav samtidigt
bulletinen arbetsro efter de mångåriga ideliga redaktörsbytena. I nr 1380 tar TN vid. LB hjälper honom
med nr 1386 då TN gör en bilresa i Europa, men efter detta sitter TN troget i redaktörsstolen. (Hur länge
vet vi inte, men nästa år uppnår även han fyraårsgränsen. Tänker han slå nytt SWB-rekord månne?
Reds.anm.)

Anders Hultqvist lämnar över till Thomas Nilsson
•

Detta år blev något av sorgens år för SWB då två av bulletinens stöttepelare avlider. I början av maj
avlider Göte Johansson 73 år gammal. Det var när Uppsalagänget drog sig tillbaka 1965, som Göte axlade
den tunga bördan att ensam ansvara för SWB:s fortsatta utgivning. Under årens lopp skrev Göte mellan
250 och 300 nummer av SWB. GJ var även redaktör i EA och en del andra DX-skrifter. LA var hans gebit
och att endast lyssna på KV. MV var inget för honom. GJ deltog i de flesta konvent, DX-Parlament eller
andra träffar som SWB deltog i. Red. hade personligen nöjet att känna Göte från mitten av 50-talet och i
mina lådor har jag buntvis med brev från min korrespondens med GJ på 50 och 60-talen. Han besökte
även SWB:s Dalaredaktion en gång på 60-talet. I början av 80-talet drog sig Göte tillbaka från DX-ingen
för att släppa fram andra intressen i livet. Olle Alm(OA) skriver minnesord i nr 1379.
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Den 14 september avlider SWB:s grundare Jan Prevéus i en ålder av 56 år som kan tyckas allt för tidigt.
Det var vid Meetinget i Malmö 1961 som JP skissade sina planer om en tipsbulletin för de aktiva LA-DXarna och 15 juli samma år skrev han det första numret. Tillsammans med kompisen Lennart Alarik skrev
han 200 nummer av bulletinen innan de båda hoppade av för studier i juli 1965 och GJ tog över. BD
skriver en liten runa i nr 1391 och ser även till att SWB sänder en minnesgåva och kondoleanser till JP:s
anhöriga. SWB:s tre första redaktörer är nu borta, Alarik, Göte och Prevéus.
Konventet den 16-17 maj arrangerades även denna gång i Kanebergstugan på lördagen för att under
söndagen flytta till Fina Laxen i Vallås. Ett 10-tal medlemmar hade mött upp och hedersgäst var Sonja
Persson från HCJB. Under en av programpunkterna berättade LB om sina problem med SÄPO under årens
lopp. CB skrev referatet från konventet. Halmstadsteamet svarade även för NM/SM detta år.
LA-freakarna kunde detta år glädjas åt en liten uppgång på QSL-sidan. 49 stationer svarade.

1999
• Detta blir sista året med historik. Vi har kommit in i nutid. TN sköter redaktionen med den äran. Varje
bulletin innehåller förutom medlemmarnas kommentarer, QSL och tips även mängder av information
hämtat från nätet. Ibland ett och annat inslag av någon medlem i något ämne. BM:s Bandscan från Quito
och HK:s information från Colombia är prov på detta.
• Konventet 1999 arrangeras av LB och IE i Kanebergstugan den 24-26 april. CB skriver i sitt referat att det
var det bästa konventet på år och dag och 18 medlemmar hade mött upp. WRTH:s nye red. David Bobbett
fick stå till svars för den dåliga och icke uppdaterade årgång -99 av boken och lovade bättring.(Kan man
väl knappast anse att utgåvan 2000 vara. Den var en verklig flopp. Reds.anm.). CB visade frimärken med
radiomotiv och LB visade bilder från Victoriafallen. För SWB:s del berättade TN ingående om arbetet
med att göra SWB till en elektronisk utgåva och hur detta arbete gick till. Detta berättade han även för
övriga medlemmar i nr.1406. Beslutades även att medlemsavgiften för SWB nästa år blir 220:- för
inhemsk medlem och 250:- för utländsk medlem.(Jag hade för mig att ARC skulle fylla 40 år detta år,
men inget nämndes i konventreportaget om jubileet firades eller har jag tagit fel på år? Klubben är något
eller några år äldre än SWB. Reds.anm.)
• Vid årets slut kan vi konstatera att medlemsavgiften höjs till ovan nämnda belopp och att statistiken visar
att 50 LA-stationer sänt QSL under året, en uppgång med en station jämfört med -98.
2000-2001
• Måste ta med en punkt här. Konventet 2000 den 6-7 maj i Kanebergsstugan beslöt att medlemsavgiften för
SWB skulle vara 230:- oavsett nationalitet. Dessutom hade TN en demonstration om hur han arbetar för
att tillverka ett nummer av SWB. TN ägnar ca. 30 minuter om dagen i två veckor och en söndag
förmiddag för att färdigställa en utgåva och jag tycker detta är något för oss andra att tänka på när vi fiskar
upp bullen i brevlådan eller tankar hem den från datorn redan på söndagseftermiddagen. Detta får mig att
gå tillbaka till slutet av 60-talet då Dalaredaktionen skrev SWB. Antag att det kom bidrag från 10
medlemmar med ett snitt på 10 tips vardera. Först klippte man remsor med tipsen från alla 10 breven(100
tips alltså) och klistrade dem i frekvensordning. Därefter i med en stencil i skrivmaskinen för att först
skriva ut QSL-sidan och sedan tipsen. Då var det midnatt, för detta gjordes på kvällen när man kom hem
från jobbet. Tidigt nästa morgon träffas på LH:s jobb, fylla på färg i stencilapparaten, sätta i en stencil i
taget och så veva ut 50 ex. I med nästa stencil, vända på de tryckta bladen och trycka nästa sida. Vika
sidorna, stoppa i påse, klistra etiketter och frimärken och till sist cykla till posten och posta bulletinen. Då
var vi två man som hjälptes åt. Tänk JP, GJ, JOE och alla andra på ”stenciltiden” som gjorde detta
ensamma ett par hundra gånger eller mer. Bulletinen tar även idag stor tid för redaktören, men tekniken
har gått framåt och gör det kanske mera lättjobbat. Eller vad säger TN?
***************
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Som avslut de senaste bilderna på bulletinens mer eller mindre grånade gubbar. Överst. från konventet
2000 och den undre från årets (2001) DX-Parlament i Ludvika.

EPILOG
Stig Ygemar, känd DX-are på 40-50-60-talet och med i Nattugglan på sin tid, skrev en gång en liten vers om
vår hobby. Den har publicerats ett flertal gånger i DX-press (och även i SWB), men jag tycker att det passar att
sluta den
här jubileumsskriften med denna vers.

”Den natten vi körde slog sommaren ut
sitt skira ljusgröna mönster
den natten höll vi världen lätt i vår hand
vi gick över hav och strand, från land till land
bak skalglasets dimmiga fönster”
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Det var ingen dum plan Du hade Prevéus

SWB OM 40 ÅR: ETT HIMMELSKT KONVENT
SWB har verkat i 40 år. Hur ser det ut om ytterligare 40-50 år? Den ”jordiska” SWB finns knappast kvar,
kanske inte heller mellanvåg och kortvåg. Men i de himmelska sfärerna, om det nu finns några, kan det redan
nu ha påbörjats förberedelser. I ett av Sankte Pers rum sitter Jan Prevéus, Lennart Alarik och Göte Johansson
runt en gammal AR88 kopplad till oändliga bäverantenner och en ledning till jord. Det knackar på dörren och Per
Ingebretsen kommer in och undrar om det blir något konvent snart. Planeringsarbetet börjar omedelbart.
Därför, om 40-50 år, har Leif Blomqvist hyrt Sankte Pers stora festsal och hälsar omkring 200-300 gamla
SWB-are välkommen till detta himmelska konvent. På en upphöjd tron sitter Kung Prevéus omgiven av gamla
redaktörer och Iwonne Eliasson har, som enda kvinnliga medlem, upphöjts till prinsessa på hans högra sida. I
ett hörn är en jättelik bar uppbyggd och där har John Ekwall KRÖK-möte, medan kvinnliga änglar tassar
omkring och serverar deltagarna en gudomlig dryck. Lite märkligt att dessa änglar liknar medlemmarnas
jordiska fruar och sambos. Eller är det inte så märkligt? Redan under jordelivet fick dessa damer visa en ängels
tålamod med sina mäns underliga hobby. Längst bort på en undanskymd plats sitter Börge Eriksson och Bengt
Dalhammar med en miniräknare och djupa veck i pannan. De försöker få detta konvent att gå runt, utan att
behöva höja inträdesavgiften och att försöka få någon att skriva om konventet. Jens Frost och Tor-Henrik
Ekblom jobbar för att få WRTH till att bli den bibel för DX-are som de hoppades på redan under jordelivet.
Gamla redaktörer som använde klipp- och klistrametoden, skrivmaskin, stenciler, korrekturlack och kopiator
har samlats runt Thomas Nilsson för en IT-lektion med trådlös förbindelse till
ett jordiskt nätverk. Stefan Bursell uslas med en parabol för att på TV-skärmen uppfatta vad som händer på
jorden. På morgonen därpå, efter den stora festen, öppnas en dörr på glänt och Göte Johansson tassar in i sin
vita änglaskrud och försöker väcka upp församlingen till en himmelskt god frukost.
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