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SWB – 50 års jubileum 
 
Från Börge Erikssons eminenta skrift från SWB:s 40-års jubileum kan vi läsa om hur SWB startade. Det 
passar väl perfekt att än en gång upprepa vad BE skrev där. BE har hittat några fler kort i sina gömmor, bl a från 
1966 års parlament som vi också gärna vill delge er.  
TN hittade i ett av fotoalbumen några kort från 1981 när Nils Olsson med fru var hemma i Sverige på ett av sina 
sällsynta besök och hittade även en artikel från Helsingborgs Dagblad från 1970 när Nils hittade sin Luzia. Den 
artikeln väntar vi med till ett kommande nummer : 
 
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 DXarna. 
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 QSL-avdelning. 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.  
 
Den första bullen finns även med i jubileumstidskriften. Alla kanske inte har noterat hur den såg ut. Här 
kommer den i varje fall. 
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Tack till Börge Eriksson som skickade 
över korten samt till Harry Holm och 
Henrik Klemetz som med 
gemensamma ansträngningar lurade ut 
vilka det var på koten från 1966- 
 
 
 

Nostalgitripp 
I början av juli 1981 var Nils Olsson med fru hemma på besök i fäderneslandet. Med anledning av detta 
ordnades en liten träff hos TN i Mardal. Bilderna nedan är tagna på vår altan i ett fantastiskt sommarväder.  

 
 
 
 
 
 
 

På översta bilden syns Luzia, Nils samt 
KO.  
På nedersta bilden är det JOE och Lars 
Ivarsson med sambo. 
Ovan syns en varm JOE (orsakat av för 
mycket sol eller dryck?). 

Lennart Alarik, Harry Holm, Ulf Marcusson, Hans 
Jansson Västerås, Zet Jacobsson Borås och Rolf Larsson 
Siljansnäs diskuterar vid någons bil (Parlamentet i Skövde Lennart Alarik, Hans Jansson, Harry Holm 

och Jan Prevéus vid Parlamentet i Skövde 
1966 

Från andra Ålandskonventet 9-11 
oktober 1987 i Käringsundsbyn. 
Medlemmar från Åland gästade oss 
och dessutom skymtar TN, XX, 
TK, JOE, THE samt XX.  
(Tor Henrik, vem är de två andra 
killarna?) 
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Vad hände med SWB efter 40-års jubileet? 
 
Jag har gått igenom bulletinerna från och med 2002 och plockat lite material här och där som visar lite av allt 
det som hänt under dessa 10 år. Det är inte lätt att plocka russinen ur kakan men detta är ett försök att få med de 
viktigaste händelserna och visa lite av de diskussioner som förts om SWB:s framtid och om man skall följa med i 
utvecklingen mot det papperslösa samhället. På senare tid har denna fråga också kommit att gälla ARC-
bulletinen. Men alltså redan 2002 fick mer än hälften av medlemmarna en mail-bulle och idag är det bara en 
pappersbulle kvar och den går till vår riktige oldtimer Gunnar Wrange som hunnit bli över 90 år gammal! 
 
 
2002 
• Vi tar steget in i den digitala världen då 2/3 av medlemmarna nu får SWB per mail. Således blir det nu olika 

medlemsavgifter för internet-SWB och post-SWB. Avgifterna blir SEK 75:- för internetbulle och SEK 250:- 
för pappersbulle. 

• Nya medlemmar hälsas välkomna i gänget, dessa är Johan Berglund, Olle Bjurström, Ronny Forslund och 
Lennart Weirell.  

• Lars Rydén meddelar att inom överskådlig framtid finns det inga möjligheter till seriöst DX-lyssnande och 
vill därför stryka medlemskapet. 

• En av våra mest framstående LA-lyssnare, Lars-Uno Johansson, Stockholm, avled i en ålder av 53 år. Han 
var född i Växjö men flyttade tidigt till Lysekil. Efter studentexamen studerade Lars-Uno arkeologi i 
Göteborg. Han blev senare konservator/antikvarie vid Statens Historiska Museer. 

• Den årliga begivenheten, ARC/SWB-konventet, hölls den 4-5 maj i Kanebergsstugan utanför Halmstad. Vid 
sammanräkningen kunde noteras 17 deltagare: LSD, RÅ, LB och IE, som svarade för arrangörsskapet, TN, 
TL, OA, TK, LES, WA, CB, HM, TF, BE, RA, BD och i detta sammanhang nykomlingen KO. Speciellt 
glädjande var att LB återhämtat sig skapligt, kunnat släppa rullatorn och kan även släppa sin krycka ibland.  
Direkt följde SWB´s årsmöte som blev ännu kortare. BM och Börge Eriksson harangerades för sina insatser, 
BM som flitig informatör om nya fynd på banden och Börge för sina insatser som redovisare av SWB´s 
historia. Vidare avtackades LB och IE för sina insatser som arrangörer och TN för sitt redaktörskap. I 
anslutning till detta redogjorde TN för sin erfarenhet som redaktör med internetpublicering, ca 70 % av 
SWB-medlemmarna har nu internetversionen till en lägre kostnad än pappersversionen. Enligt TN´s 
erfarenheter medför internet en lättare, enklare och snabbare publicering än då endast pappersversionen 
användes. Detta var också något för ARC att fundera på även om ARC´s verksamhet är något mer 
komplicerad än SWB´s. 

• BM meddelade att han och  frugan "Susanita"  kommer att befinna sig på svensk mark under några 
månader.  

• Hermod Pedersen som är web editor för HCDX sände över statistiken för den gångna månadens besökare. 
De mest besökta sidorna är helt klart de som innehåller antenninformation av varierande slag . Som god tvåa 
kommer faktiskt SWB. 

 
 
2003 
• Kenneth Olofsson skickade över statistiken för 2002 som visade en viss ökning av LA-QSL. Med denna 

statistik färdig drar han sig tillbaka som "redaktör" för spalten och någon annan får ta vid. 
• En rejäl diskussion I DX-världen blossade upp när “ett förfärligt exempel på Bellabarba's arbete kan 

beskådas på Radio Nika's hemsida http://www.nikafm.ru/dx.htm . Han har kopierat varje detalj (datum, tid, 
frekvens och till och med programdetaljer) till sin rapport  från en loggning som den finske dx-aren Jorma 
Mäntylä gjort. Det finns en hel sida på Internet om Bellabarbas eskapader hos ”Radiohomepage of Martin 
Schöch”, se speciellt  http://www.schoechi.de/bellabar.html  

• Några nya medlemmar dyker upp även detta år, Serge Myluk från Chervonograd samt Giampaolo Galassi 
från Italien. 

• Så var det åter dags för ett konvent. Mötet ägde rum den 10 och 11 maj i Kanebergsstugan utanför Halmstad 
med deltagarna: TL, BE, HM, CB, RA, WA, TN, LES, LSD, BD, RÅM, ODD, RÅ med medföljare. 
Särskilt välkomnades våra norska vänner TBV och TW, samt inte minst arrangörerna IE och LB, den senare 
tar sig vad gäller hälsan vilket är glädjande att se. Beträffande SWB konstaterades att läget är gott, fler 
bidragsgivare är naturligtvis välkomna, och att TN är beredd att fortsätta ett tag till. ODD fick i uppdrag att 
undersöka förutsättningarna för en alternativ mötesplats i Strömstad till ett kommande år.  
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• Bengt Ericson i ARC meddelar oss den mycket trista nyheten att Thord Knutsson avlidit den 8 oktober av 
sviterna efter en operation. Han blev 65 år gammal. Thord var bland de första medlemmarna i ARC och har 
aktivt deltagit som spalt- och tipsredaktör i flera omgångar. Han var även en mångårig medarbetare hos 
WRTH, där han ansvarade för stora delar av Sydamerika-sidorna. Thord lämnar ett stort tomrum efter sig, 
men också ett ljust minne. Ett personligt ljust minne, som Tore och jag har, är inspelningarna av de spanska 
specialprogrammen för ARC, som genomfördes under stort gemyt i Skara. Vi gläds åt att han kunde 
genomföra sin länge efterlängtade Sydamerika tripp i somras. Våra tankar går till hans familj, Inger och 
Björn.  

• Som bilaga till ett av numren detta år fanns en mycket intressant artikel, EWE – räddningen för trångbodda, 
som steg för steg beskriver hur man bygger denna mycket populära antenn. Artikeln är signerad Hermod 
Pedersen.  

 
 
2004 
 
• Ytterligare några nya medlemmar hälsas välkomna, Gert Nilsson samt Göran Bäckstrand .  
• Hermod Pedersen kom med ett inlägg om SWB:s framtid: Steget till att avliva SWB och andra bulletiner är 

väl långt, tror jag. Trots att jag sitter och plitar med HCDX dagligen och trots att jag försöker organisera 
mig med egna databaser både i Access och Filemaker, så finner jag mig titt som tätt bläddrandes i pappers-
SWB när jag väl får tillfälle att lyssna. 
Pappersbulletiner är i sig oslagbara, ungefär som dagstidningar. Det beror helt enkelt på att här finns det 
kunnigt folk som gallrar, sovrar och redigerar ihop ett enormt flöde av information till en hanterbar mängd 
som passar en specifik målgrupp. 
Kombinera detta med papprets och tryckets storhet och vi har en svårslagen kombination. 
Men visst finns här en stor risk, och det är om ansvarshavande inte inser eller förmår att anpassa sig till en 
föränderlig värld. Det gällde förr, och det gäller nu, med internet. Glöm alla försök att försöka matcha 
nätets snabbhet. Det är lika dödfött som det en gång var att försöka matcha radions snabbhet. Men radion 
tog inte död på tryckta medier, lika litet som internet kommer att göra det. 
Det givna motgreppet och anpassningen, som jag ser det, är att ta vara på tryckta mediers styrka: 
 
Överskådlighet, Summering, Fördjupning, Personlighet. 
 
Och det är redan den linje som Thomas Nilsson fört in dagens SWB på. Här får vi överskådlighet, tack vare 
pappret (jo, jag skriver alltid ut pdf-erna). Här ges personliga inslag från medlemmarna, och vi får 
summeringar i form av väl valda delar ur mängder med nyhetsbrev från nätet. Det är bara att tacka och ta 
emot, det är ingen liten uppgift att hålla koll och redigera allt det. 
Vad jag skulle kunna önska är mer fördjupning, och då tänker jag på sammanställningar och listor i olika 
former. Det skulle exempelvis kunna vara senaste årets/halvårets hörda peruaner, indoneser, afrikaner osv. 
Det skulle kunna vara Hans Östnells kunskapsfyllda beskrivning om hur man bäst jordar en antenn, eller 
det skulle kunna vara sammanställningar av det bästa ur Björn Malms Bandscans från topplyan i Quito. 
Visst finns mycket av detta snabbt, kvickt och lätt via Internet. Men där finns inte alltid kunnandet och 
överblicken, och nätet finns där sällan när det bränner till i lyssnarhörnan. Då tyr vi oss till Thomas 
versioner av SWB, som redan ger oss mycket av det som nämns ovan. Kör på, ge järnet, SWB är fortfarande 
en av de bättre hjälpmedlen vi har. Litet till, och SWB kommer lätt att leva på till minst utgåva 2000. 

• Detta år kunde man hitta en annons för en begagnad Hallicrafters SX-88 på e-Bay  som såldes för det facila 
priset av 7151 US $!!  

• SWB:s framtid var på tapeten i ett antal nummer i början på 2004. Medlemmarna hade många olika 
uppfattningar om vad som var rätt eller fel. Flera inkl. er redaktör hade propagerat för övergång till mail-
bulle redan då men en del hade sina tvivel. Rolf Wikström (WIK) ansåg t ex ang. diskussionen om SWB 
kontra internetbulletiner så är jag verkligen tacksam för att du kämpar vidare med skrivandet av vår kära 
bulle ! SWB är ju ett gäng dx-are som bestämt sig för att tipsa varandra om vad som hörs här i Norden. Jag 
tycker dock att i utvecklingens spår så har även internetbullar sitt berättigande.  
Personligen så är jag dock inte så förtjust över hur vissa internetbulletiner och hemsidor behandlar den 
information de förmedlar. Man lägger ut både e-mailadresser och inspelningar av stationer med både ID och 
programdetaljer. Stor risk för att detta missbrukas av hungriga "icke seriösa dx-are" som samlar på QSL !  
 

• Henrik Klemetz redovisade sina synpunkter på tipsspalter, hemsidor och QSL så här: 
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Kollegan WIK är ”inte så förtjust över” inspelningar och detaljerad programinformation som lagts ut på 
hemsidor och i internetbulletiner. ”Stor risk för att detta missbrukas av hungriga ´icke-seriösa´ DX-are som 
samlar på QSL!”. Jag håller med RW om att fusk och missbruk förekommer, även bland DX-are, men jag är 
ändå mycket förtjust i precis det som gör honom så skärrad. Det är som med smörgåsar (om jag talar om 
alkohol så är det väl någon som missförstår mig): inspelningarna på nätet och informationen i spalterna kan 
avnjutas som ett bättre slags pålägg på annars ganska slentrianmässigt bredda smörgåsar. För inte rycker det 
då i alla fall i min DX-tarm när jag läser tips som innehåller frekvens + stationsnamn + loggboksutdrag av 
följande slag: 
- med musik - med lugn musik  
- med ”glad” musik - med populärmusik 
- med entonig musik - med skön musik 
- med en gråtande kvinna och alls inte särskilt bra - med bara prat 
- med snabbprat - med trist pratprogram 
- med vad som verkade vara ett (politiskt?) tal - med telefon program  [sic] 
- med sedvanligt stuk - med sedvanligt program 
- med saftigt ID  - med ”kräm” i signalen 
- med väldigt svagt ljud som vanligt  
(Autentiska exempel från SWB:s tipsspalter). 
 
OK, ibland kan man kanske inte ange exakt vad för slags musik och prat som surrar i lurarna, men då gäller 
kanske i stort sett samma regel för inspelningar som lagts ut på nätet? För den som inte känner igen 
Pastorita Huaracina, t ex, är det ju bara irriterande att se ett sådant namn i tipsspalten. Det har man ju i så 
fall ändå ingen hjälp av. Eller har man det? 
Att tipsspalten blivit så tunn och ointressant beror nog på överväganden av det här slaget. Man ska inte ge 
bort någon information som någon annan kan använda sig av i sin rapport.  
Men då bör man betänka att värdet av ett QSL alltid kommer att förbli relativt så länge som det finns 
stationer som nappar på alla slags krokar, även sådana som inte försetts med agn. Bara man anger rätt adress 
och frekvens går det ofta vägen! 
Den som vill visa upp ett QSL som bevis på en hörighet bör givetvis vara beredd att visa upp en kopia på 
den rapport som QSL:et verifierar.  

• Ett stående inslag vid de välarrangerade konventen är det vackra vädret. Konventet hölls som vanligt den 8 
och 9 maj i Kanebergsstugan utanför Halmstad: TL, CB, RA, TN, LES, LSD, BD, RÅM, RÅ med äkta 
hälft, TF, OA, DO, LV och sist men inte minst SA. Samt inte minst arrangörerna IE och LB.  
För SWB är läget gott men bidrag från fler medlemmar är naturligtvis önskvärda. Framtiden för DX-ingen 
på kortvåg är tveksam, fler stationer försvinner än som kommer till. På sikt kan det bli någon form av 
samordning med EKOT, medlemmarna är till stor del gemensamma.  

• Henrik Klemetz kommenterade också i ett av årets utgåvor den negativa attityden bland dx-arna till e-mail 
veries, men förmodligen är det trenden framöver då fler och fler stationer kommer att undvika eller vägra 
hantera skrivna verifikationer.  

    
 
2005 
• Arnstein Bue tar upp hur tipsspaltens utformning och säger: Det er én ting som irriterer meg når jeg leser 

tipsspalten, og som ette rmin mening setter ned lesbarheten veldig: Det er når en tipser konsekvens skal ha 
med landforkortelsen foran stasjonen! Det er da ikke nødvendig å skrive INS RRI Fak-Fak, for eksempel. 
Det er jo ikke så mange stasjoner på kortbølgen nå at vi som leser tipsene tar feil på landet.  
Kanskje blir denne landkoden generert av et loggprogram e.l., men hvis vedkommende skriver den inn 
manuelt vil jeg innstendig anmode om at denne praksisen opphører. 

• Rolf Wikström känner sig uppgiven inför KV-lyssnandet: Tyvärr finns det inte mycket att hämta på 
kortvågen mot LA numera så de eventuella tips man kan ge blir bara upprepningar på de stationer som 
vandrat runt på internet en längre tid. Kommer dock att värma pytsen nu i vår och sommar, kanske kan 
någon ny bolivian dyka upp som man kan få rapport på innan internethysterin tagit överhanden.  

• Henrik Klemetz meddelade att veteran-DX-aren Rolf Fredriksson, Smedsträsk, Boden, avled efter en längre 
tids sjukdom. Han skulle ha fyllt 80 år till hösten. Rolf var aktiv som kortvågslyssnare redan vid slutet av 
världskriget och i början och mitten av 50-talet deltog han med framgång i flera av de lyssnartävlingar som 
anordnades av Teknikens värld, Teknik för Alla osv.  Rolf gjorde inget större väsen av sig. Han spelade 
inget musikinstrument men om man bad honom gnola signaturmelodin till något gammalt radioprogram, 
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Sweden Calling DXers eller annat, så kunde han göra det och talade också om vad låten hette. Att höra 
honom berätta om gamla tiders DX-upplevelser var alltid upplyftande. Rolf lämnar ett ljust minne efter sig. 

• Danish Shortwave Club International  (DSWCI) firar sitt 50-års jubileum den 4-7 maj detta år.   
• Sedan 1972 har Danish Shortwave Club International gett ut t en årlig publication som täcker 

frekvensområdet 2.200 till 5.800 kHz och som kallas "Tropical Bands Survey". De aktiva, inrikes sändarna 
på detta område har utvecklats så här: 
 
                      1973   1985   1997   2003   2005      
Totalt           1106    819    627    363    313 
 

• Reportage från årets konvent saknas, men konventet hölls som vanligt i Kanebergsstugan. 
• SWB:s utsände specialreporter Jesper Nilsson skrev i några nummer om sin vistelse i Paraguay.  
 
 
2006 
• Vi nås av det trista beskedet att Björn Malm avlidit och via Christer Brunström får vi beskedet att hans fru 

Susana har gett oss tillstånd att fritt använda Björns material från ”Bandscan from Quito”. Det hade varit 
synnerligen tragiskt om allt hans fantastiska arbete gått förlorat. 

• Årets konvent hölls som vanligt i Kanebergstugan en bit öster om Halmstad. 
Deltagare denna gång var AAL, BD, BE, BIH, CB, IE, LB, LES, LSD, LWV, ODD, RA, RÅ, RÅM, TF, 
TL, TN, UQ samt WA. 
Info från BD och TN om SWB och tankar om framtiden, som inte ser så ljus ut. Kortvågsstationerna har en 
benägenhet att minska i antal och bidragen till bulletinen allt färre, så idén om att SWB så småningom 
uppgår i MV-Eko dryftades. 

• Nya medlemmar detta år är LA-specialisten Robert Wilkner från Florida, Adam Bower, USA, Arne Nilsson 
samt Bengt Falkenberg. 

• Det är med stor sorg vi tar del av budskapet från CB att Leif Blomkvist lämnat oss. Han har ju tyvärr varit 
hårt drabbad på senare år men vi uppfattade att hans tillstånd långsamt blev bättre och att glimten i ögat 
fanns kvar. Vi kan bara lysa frid över hans minne och låta våra tankar gå till hans familj.  
 
 

2007 
• Nya medlemmar knackar på dörren detta år, bl a  Dagh Casselbrant, Renato Bruni från Parma, Italien, Terje 

Nielsen som numera bor i Christchurch, Nya Zealand, Jerry Johansson samt Andy Martynyuk från Moskva. 
• Bernt-Ivan Holmberg har sen i början av februari detta år varit lycklig ägare till en ny radio, SDR-IQ från 

RF Space. Egentligen är det bara ett litet kretskort 9x9 cm med antenningång och USB port för inkoppling 
till datorn.  
Denna lilla manick är helt fantastisk!! I grund och botten är det en spektrumanalysator som är "utbyggd" till 
mottagare. Den har många finesser som vanliga mottagare saknar, bl a kan man se signalerna i ett fönster av 
190kHz brett spektrum. Mycket användbart vid tex morgontopps-DX då man ser hur signalerna kommer 
upp ur bruset.  
Men det revolutionära med denna och även den dyrare SDR-14, är att man kan spela in 190kHz brett 
spektrum, sedan gå tillbaka och lyssna på alla frekvenser om och om igen, byta filterbredd, AGC, 
modulationssätt osv.  

• KRÖK-möte den 7-8 juli på Karön, John Ekwall hade bjudit in de gamla deltagarna som träffades på 
Karön 1970 till en återförening. Dvs John Ekwall, Nils Olsson 
från Brasilien, hans broder Krister Olsson från Jonstorp, Jan 
Pettersson från Viby utanför Kristianstad samt Thomas Nilsson. 
Dessutom deltog Jan Tunér och Björn Fransson. 

 
Fantastiskt trevligt var det i varje fall att träffas igen efter så 
många år. Speciellt kul var det att skratta till Jan Tunérs alla 
trevliga små historier. JT, tack för dessa. Nils & Krister (se bild 
här bredvid) fixade en fantastisk grillmåltid i bästa brassestil som 
föregicks av en caipiringa-drink. Oförglömligt! Tack JOE för 
detta initiativ! 



7 

• Årets konvent ägde rum den 5 och 6 maj i Kanebergsstugan utanför Halmstad. Naturen är sig inte riktigt lik 
sedan stormarna Gudrun och Per passerat. Förutsättningarna för fina antenner har försämrats kraftigt. Vid en 
rikligt tilltagen fikastund infann sig deltagarna efter hand: TL, CB, RA, TN, LES, LSD, BD, RÅM, RÅ med 
äkta hälft, BE, WA, HM, IE och UQ och sist men inte minst nygamle NO som var hemma en period från 
Brasilien. Vidare hade vi nöjet att återuppta bekantskapen med JOE, mångårig SWB-redaktör. Mikael och 
Gun Aspenström från Halmstad var också med ett tag.  
Konventet inleddes 
med en tyst minut 
för vår gamle vän 
LB som lämnade oss 
sent i höstas, våra 
tankar gick också till 
Ulla-Britt och Anja 
som var med under 
en del av konventet.  
Pappersbulletinen 
går nu till endast två 
medlemmar, övriga 
får den elektroniska 
varianten, vilket 
väsentligen 
underlättat 
publiceringen.  

• Anders Hultqvist meddelar att det nu sjungs det lovsånger för Perseus med all rätt dessutom. Den apparaten 
tar SDR till en helt ny nivå. Det fantastiska är att Nico som utvecklat Perseus verkar enormt lyhörd för alla 
synpunkter på förbättringar, och nya uppdateringar av mjukvaran (som ju fortfarande är i beta) kommer titt 
som tätt. 
AHK säger vidare att kombinationen SDR-apparater och ALA 100 har totalt revolutionerat mitt DX-ande. 
Nu är ju kortvågen inte så jättespännande längre, men mellanvågen bjuder numera på kul DX dygnet runt. 
Att kunna lyssna på Asien från lunchtid och några timmar framåt innan Europa blir för störande är häftigt. 
Aldrig trodde jag att Japan kunde höras hos mig. Men det har numera blivit vardagsmat. Men bara via ALA-
antennerna. På vanliga lw hörs samma hopplösa surr som vanligt.  

 
 
2008 
• Kenneth Olofsson tycker att det är dags att ta sin Mats ur skolan. Just nu har jag inget att tillföra SWB vad 

det gäller DXing, så jag stiger av och hoppas att jag kan komma tillbaka om intresset kommer tillbaka. Jag 
har varit medlem i många, många år men nu känner jag att det är dags att sluta.  

• TN skriver att AHK:s fina resultat med  ALA100 antenn blev ett startskott för egna antennexperiment . En 
EWE-antenn slängdes upp lite provisoriskt på garagetaket i ett försök att få bort alla TV-störningar mm som 
den gamla takantennen plockade in.  
Och si, som i ett trollslag var i stort sett alla störningar borta, men signalstyrkan var ganska låg. Detta ledde 
till installation av två permanenta, reverserbara Flag-antenner. Dessa har verkligen lett till nytändning på 
både KV och MV. 

• Från Anker Petersen, DSWCI kommer rapporten om aktiva, inhemska sändare på 2200 - 5800 kHz bandet. 
 

 1973   1985   1997   2003   2008  
Totalt                 1106    819    627    363    258 

 
• Utvecklingen av Perseus till den perfekta mottagaren kan man från och med detta år följa i Guy Atkins 

fantastiskt intressanta blog. Guy Atkins skriver bl a så här:  A Milestone in MW DXing, Perseus SDR 
Receiver can now Record/Playback entire MW Band! 

 
 
2009 
• Bengt Dalhammar meddelar att med hänsyn till pågående diskussioner om SWB´s framtida ställning och 

goda ekonomi kommer någon medlemsavgift inte att tas ut för år 2009 för den elektroniska bullen.  
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• Årets konvent ägde rum den 25 och 26 april i Kanebergsstugan utanför Halmstad. Deltagare var TL, CB, 
RA, TN, LES, LSD, BD, RÅM, WA, HM och UQ. Nya för året var RFK och OB och sist men inte minst 
nygamle HK som det var ett tag sedan vi såg. Mikael och Gun Aspenström från Halmstad var också med ett 
tag.  
Nytt får året var att vi började med en antenninformation med TN och OB som huvudaktörer. TN 
presenterade ”Flag-antennen” som reducerar elstörningar och är riktningskänslig. OB redovisade 
erfarenheter av K9AY och Nortonförstärkare mm. Även UQ, HM och HK var aktiva på denna punkt. Det 
utspann sig också en diskussion om Perseus-”mottagaren” där det kom fram att ”den traditionella” NRD 
ansågs ha bättre ljud på grund av bättre filterfunktion.  

 
I samband med SWB-diskussionen berördes Glenn Hauser´s fantastiska arbete med DXLD till fromma för 
alla oss DX-are. Henrik Klemetz föreslog, med tanke på att klubben faktiskt har hyfsad ekonomi, att vi 
borde lämna ett bidrag till Glenn Hausers verksamhet, vilket också beslutades. 

• NORDX startas upp av Lennart Deimert och är ett öppet forum för Nordiska DX-are som vill diskutera, 
ställa frågor, tipsa och meddela andra om allt har någon anknytning till världsradiolyssning, DX-ing. Det 
kan gälla en ny radiostation i Sydamerika, väntande konditioner för FM-DX, åsikter angående en artikel 
eller en annons om att din radiomottagare är till salu.  

• RFspace presenterade sin nya SDR-IP som täcker 10 kHz till 32 MHz. Den är försedd med den absolut 
senaste FPGA och analog till digital teknologi. 

• Anker Pertersen, DSWCI skickar ut hur det ser ut på 2200 - 5800 kHz bandet och det visar på ett 
krympande antal för varje år: 

 
 1973  1985  1997  2009 
Totalt 1106   819   627   235 

 
 
2010 
Ingen medlemsavgift tas ut för mailbullen. En pappersbulle går till GW. 
• Den nya WiNRADiO WR-G31DDC, också känd som  'EXCALIBUR', är en 

högpresterande SDR mottagare som täcker från  9 kHz till 50 MHz med  2 MHz 
bandbredd tillgänglig för inspelning, demodulation och ytterligare digital 
processing.  

• För att öka aktiviteten i SWB har vi bjudit in Jari Savolainen och Tarmo 
Kontro. Dessa är mycket aktiva även på KV.  

• Ytterligare några medlemmar knackar på dörren detta år och de är Jan Malmesjö, SA5ATV, Alf Persson, 
Ullmar Quick, Lars Wieden samt  Magnus Wiberg. 

• I Helsingborgs Dagblad kunde man läsa dödsbudet för vår 
mångårige medlem Leif Råhäll.  
TN talade med Leif för några månader sedan och då var han 
redan märkt av sviterna av en aggressiv form av prostatacancer. 
Leif var även radioamatör och en riktig experimentator. Vi 
kommer alltid att minnas honom med stor sorg och saknad. 

• Från Henrik Klemetz kom en intressant artikel från Borås 
Tidning – ”Nu skänker han bort sitt livsverk”. Så rubricerar 
Borås tidning idag 2 maj en tvåsidig story om Kjell Bengtsson 
som skänker hela sin samling i två etapper till Grimetons 
radiomuseum. 

• John Ekwall presenterar storyn om KRÖK-gänget: Kristi Himmelfärdsdagen 1970 begav sig sex tappra DX-
are på villande hav i bräcklig farkost till Karön för att DX-a i 3 dygn. Johan Berglund skrev då i SWB ett 
målande reportage om vad dessa män uträttade - det var inte bara öl och whisky - kondsen var strålande 
liksom vädret. Bland loggarna kommer jag ihåg 3 stationer som var bra - 5962 LV de Occidente i Honduras 
(mumma för JB) - oid SS på 6208 som några dagar senare identifierades som La Voz de Galapagos. Men 
det som bäst etsades sig fast var Radio Santa Rosa på 6045 med grym styrka OCH samma hörbarhet på 
1500! Antennerna var helt enligt den tidens ordning  - korta max 100 m och för 1500 gällde 5 meter! 
Jordningen var en tom Pripps Blå burk ca 10 meter utanför stugorna i havet! Tyvärr hade vi en mycket 
stark störning den första kvällen som lokaliserades till en supergenerativ mottagare som Krister Olsson 
hade byggt. Naturligtvis fick den startförbud för resten av dagarna. 



9 

Nu 40 år senare mötte 50% av deltagarna upp - Nils Olsson, Kenneth Olofsson och undertecknad. Under 
dessa 40 år har mycket hänt - Nils emigrerade till Brasilien och slutade med DXing - Kenneth har övergett 
hobbyn till förmån för amatörcertifikat och jag själv har "nästan slutat" med hobbyn. Det var ett kärt möte 
för oss alla tre - nostalgin flödande liksom en del ädlare drycker samt god mat. För Nils skulle detta möte 
bli en avslutning på ett tillfälligt besök i Sverige egentligen för att vistas i landet under sin 65-årsdag och 
tjäna in lite pensionspoäng. Under vår gemensamma vandring runt ön beskådade vi platsen för händelserna 
40 år tidigare - det som hade hänt var att de stugor vi hyrde hade fått ny färg på utsidan och lite höjd 
köksstandard. Vi hittade även det skåp under huset där vi under söndagen kunde konstatera att det fanns ett 
flak kvar av Pripps Blå - vilket betydde att kondsen var så bra att ölen inte behövdes som tröst! Under 
vandringen passerade vi de två antenner som finns kvar från min stora period som dx-are på Karön under 
slutet av 70-talet och åren fram till 2000 då jag mer eller mindre lade av. Både Kenneth och jag visade på 
den fantastiska Bolivia-antennen som ännu efter 30 år fungerar! Ursprungligen sattes den upp av Roger 
Thörnberg (RTM) som en tunn kopplingstråd - anledningen var att den var lätt att sätta upp - den gick 
nämligen parallellt med en stig. Kristi Himmelfärdshelgen 1979 med extremt mycket åska hörde RTM och 
jag en massa (100talet) Bolivia och Peru på just den tåten! 
Efter mycket snack på kvällen blev det dags att testa just den antennen tillsammans med min R75a. 
Kortvågen var inte speciellt bra men det fanns en del starka brassar för NO att kolla upp - naturligtvis var 
det mitt under A Voz de Brasil där man bl a berättade om en försvunnen 2-årig flicka. Vi noterade att 
peruanen på 4955 gick svagt liksom Pio Doce på 5952. Någon koll av MV gjordes inte - vi var lite för trötta 
att vänta fram till 0300. Under fredagen körde vi hem Kenneth till Elleholm där KO förevisade sina 
kvarvarande longwires samt sin FM-antenn Galaxie23 som fortfarande används för att kolla Eskip. 
Kenneth är nu helt såld för amatörradio (SA7AUH). Någon gång kan han även kolla efter andra signaler 
men har funnit att det inte finns något roligt att lyssna på sedan många år. Kenneth är nybliven pensionär 
efter 47 år på Mörrums Bruk. 
Innan Nils återvänder till sitt hemland Brasilien om 2 veckor hinner han även träffa Hans Mattisson och 
Bengt Ericsson. Sedan blir det bara jobb innan avresa den 29 maj.  
Nils vill även framföra en liten hälsning till alla i SWB att de är hjärtligt välkomna till Uberlandia i 
Brasilien! 

• Ytterligare en SDR-mottagare kommer ut på marknaden och det är NetSDR en radio med mycket bra 
prestanda och dessutom nätanpassad.. AHK var väl först med att skaffa en sådan. 

• John Ekwall har på lite märkliga vägar fått kännedom att Johan Berglund lämnade denna värld den 16 
september. 
De senaste åren har JOE haft sporadisk med Johan både per tfn och med epost, 
framförallt i samband med och efter träffen på Karön för några år sedan: För 2 år 
sedan råkade JB skada sig i stugan på Vabacken utanför Trollhättan, bruten höft 
och därmed oförmåga att röra sig under en längre tid. Kommunens omsorg tog hand 
om Johan och han fick plats på ett rehabiliteringscenter i Lilla Edet (inte Trollhättan 
eftersom gränsen mellan kommunerna gick precis vid Johans stuga). Trots mina 
uppmuntrande samtal om besök märkte jag att Johan tappade livsgnistan. Han fick 
svårt att prata och ville egentligen inte alls kommunicera längre. 
Johan, känd under namnet "Juan Vargas" i de inre kretsarna i DX-världen, var en 
hejare på Honduras-stationer under mitten av 60-talet. Jag minns hans inspelningar 
av LV del Junco, Radio Morazan m fl på 49 mb men även hans eminenta kunskaper i 
spanska språket som hjälpte honom ut i världen. Han jobbade ett tag som turistvärd för Fritidsresor på 
Mallorca och beskrev det hektiska liv en representant kunde ha i telex till mig. Kunskaperna i spanska 
språket och intresse för radio tog honom senare till Radio Atlántico på Kanarieöarna där han blev "stand-
in" för Xavier Palin för de svenska och engelska turistprogrammen under en tid. Efter sina år utomlands 
var han under en tid lärare vid Göteborgs Universitet innan han började jobba på Trollhättans flygplats. 
Under framförallt början av 70-talet var Johan värd för ett antal träffar i sommarstugan vid Öresjö. Många 
dx-are har varit där och blivit undfägnade av Johans lätta samtalsstil och goda humör, men även hans goda 
hand med matlagning med spanskt inflytande. Jag minns ett besök en nyårshelg när det var smällkallt, 
snabbare besök på JB's torrdass har nog knappast gjorts av mig (jag tror att jag fick upp livremmen...). Det 
starkaste minnet är trots allt efter 1970 års möte på Karön (Krök) när alla hade fått fantastiska hörigheter 
med sig i bagaget och en oid på 6210. JB låg och lyssnande följande morgnar på frekvensen innan han lyfte 
luren och ringde mig lagom till deadline för SWB. Det är Galapagos vi hört killar!!  
Må paella och HR-stationer omge Johan i sin nya värld.  
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• Guy Atkins stänger detta år ner sin imponerande Perseus blog, “Five Below”. Vi kommer att sakna den 
enorma mängden information som Guy har stoppat in då han följt Perseus från den dök upp på marknaden. 
Vi får hoppas att han kommer tillbaka med ett liknande projekt med en nyare version av SDR.  

 
/2011-07-25  Thomas Nilsson 
 


