Issue no. 1724, July 24, 2011.
SWB firar alltså 50 år
i och med denna
utgåvan. Tyvärr
överskuggas detta av
den enorma tragedi
som utspelats i och
omkring Oslo. Något
som man aldrig trodde
skulle kunna hända i
Norden.
Vi lider verkligen med
de drabbade.
SWB blir en aning
försenad pga ett besök
med familjen på
Louisiana i
Humlebaek.
Tänk att SWB funnits
i 50 år. Inte kunde väl
JP och de övriga som
startade SWB en gång
drömma om detta.
Låt oss säga till oss
själva - GRATTIS!
BE skickade över
några gamla kort vilka
vållade lite bekymmer
med att ange
personerna på
bilderna. Läs mer om
detta längre fram.
Detta nummer präglas
av viss nostalgi – det
får ni ha överseende
med.
Vissa saker var
bestämt bättre förr, i
varje fall antalet
stationer på KV!
Keep on ….
=============
R e d a k t i o n:
Thomas Nilsson
Mardalsv. 372
262 93 Ängelholm
Tel: 0431-27054
E-mail:
thomas.nilsson@ektv.nu
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QSL, kommentarer, mm.
Tore Larsson: Dags för ett jubileum igen, denna gång 50-årsjubileum. Grattis SWB!
Eftersom jag är en av de ursprungliga medlemmarna så känner jag mig manad att skriva en
rad. Jag är alltså en av dem som fick de första bulletinerna från Jan Pettersson (senare
Preveus) som han skrev på skrivmaskin. Han fick skriva samma bulletin flera gånger då
antalet läsbara exemplar var begränsat. Fick man en av de sista kopiorna i en skrivomgång
var det ibland svårt att läsa.
Störningarna har numera tagit död på min aktiva lyssning, nu inskränker sig lyssningen till att
lyssna via datorn, CKMX i Calgary är en favoritstation då jag sitter och redigerar MV-Eko –
en countrystation med härlig traditionell country.
Lycka till Thomas och SWB med ännu flera jubileum!
Harry Holm: Jag har inte vågat lyssna den senaste veckan p g a åskväder på nätterna.
Dessförinnan har det mest blivit FM denna sommar. Det har ju varit några fina E-skip. QSL
har det kommit också: Rádio Trans Mundial-11735, kort, broschyr och kalender samt
Radio Martí-6030 med kort, schema och infoblad.
Thomas Nilsson: Har väldigt överraskande fått ett e-mail från ägaren av 3360 R JPJ, som
skriver så här:
Sr.Thomas Nilsson.le saludo muy cordialmente alavez quedo de ud .muy agradecido por
haber sintonizado mi emisora radial radiojpj halla en esas ciudades tan lejanas pero me
siento muy contento de su persona me gustaria conversar personalmente un dia aui en peru
yo le invito a que me visite esta emisora .a partir sera tambien una emisora que ud .puede
contar para la cualquier sintonia .es una historia tan linda como se inicio para su transmision
aqui en peru en dificil sacr una resolucion para una emisora radial inverti toda mi ahorrito
pero aun me falta algunas cositas mas inclusive microfonos me gustaria contar con equipos
de generacion modernas e exclusivas para una emisora conto con equipos nacionales casi
artesanales asi como dice en su pagina el sr. arrunategui pero gracias a dios todo sera
posible pero me siento muy orgulloso dela sintonia a nivelinternacional ud me pida que
musica lo transmitiremos pero sabe estamos ya terminendo de instalar la antena y desde
este lunes 25 estamos saliendo al aire a nivel internacional y contare con su sintonia y de sus
amigos no estav en el aire casi un mes y medio porque estabamos dando los ultimos toques
pero ya ahora estaremos al aire.le agradesco muy personalmente a ud por esa preocupacion
de aberme enviado a buscarme con el sr.arrunategui muy gentil el y su comitiva me
encontraron y combersamos amenamente mimeta de esta radio es ayudar en el peru
comunicarse con pueblos donde no entra fluido electrico ni emisosra radial pues asi al
menos darles noticias com cultura y musica amis paisanos de nuestra comunidad peruana
asi conocer ala comunidad que hay alguien se preocupa por ellos.yporque no decir tendre
amigos en el mundo como ud.que sintonicen radio jpj del peru mi telefono es de oficina
4848379 celular 991903217. a ud y todos sus amigos mis cordiales saludos y un
agradecimiento a cada uno de usd.ojala un dia me visiten al peru todos ustedes para el
aniuversario poder conversar muchas cosas e intercambiar nuestras culturas de nuestro
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pais.y le felicito que ud habla espanol espero no cansarle desde un saludo amical

dr.jesus parraga jimenez.

Mailade Henrik Klemetz och bad honom att översätta detta lite kort till svenska och HK svarar så här:
Hoppsan! Du världsetta!! Grattis!
Jag har delat upp brevet i bitar så det blir mera läsligt. Det är inte första gången jag ser någon skriva så här. Det finns
dom som bara använder stora bokstäver i stället för små. Han borde kanske på telegrafiskt manér skriva "stop" i stället för
att slänga in en liten punkt här och var.
Det som är nytt är att han läst Arrunáteguis artikel och sett att han talat om att utrustningen inte var den mest moderna.
Han bjuder dig att komma å hälsa på. Och tackar dig för att du drivit på sr. Arrunátegui att komma på besök(!) "Vi hade
en mycket trevligt samtal", säger han. Betr. önskemusiken så är det först den 25 som han sätter igång sändaren igen, efter
att ha varit off the air 1,5 månad. (Där har du en nyhet att publicera i morgondagens bulle!). Då hoppas han du lyssnar.
(=Den 26:e på morgonen?) Han är mycket glad över det internationella intresset. Tanken är att låta folk som inte har el
kunna nås av radion (batteriapparater förstås) med nyheter och meddelanden. Sådana områden i landet finns. Det var inte
lätt att få licens och han har satsat alla sina besparingar, men som sagt, ändå fattas en del saker i utrustningsväg.
Ett stort tack till HK som gjorde denna verifikation möjlig, inte minst via kompisen Pedro F. Arrunátegui, vars artikel jag
bifogade i rapporten (se längre fram). Det var ju också HK som såg till att Pedro Arrunátegui kom på besök och inte jag!
Kolla in HK:s inlägg om denna station:
Så här var det med JPJ: Oid rapporteras av Karel H., ingen inspelning läggs ut > samma station fångas av Hasse M., som
skickar mig en inspelning där jag får fram "Radio JPJ, la fuerza de la música peruana" > Jag skickar bollen vidare till
Alfredo Cañote i Lima och föreslår att här har vi en station vars ägare har initialerna JPJ. Den skulle kunna vara 2x1680,
eftersom det nu finns ett antal X-band-stationer i landet. Alfredo bekräftar inte utan viss förvåning att stationsnamnet jag
föreslår måste vara OK för det finns en alldeles ny och legal station omnämnd i "El Peruano" (Perus motsvarighet till våra
Post- och Inrikes Tidningar) och licenstagaren heter Jesús Párraga Jiménez > Juha Vehmas + två för mig okända och
onämnda finnar hör stationen på Åland, jag får höra en inspelning som Juha delvis har koll på, i varje fall de båda "J" >
rapport till DXLD > du själv hakar på och plockar stationen > något senare, efter två timmars Skype-samtal med Paco
Arrunátegui - vi har inte haft kontakt på 10 år nästan - kom idén att Paco kanske kunde söka upp stationen. Hans bil var på
reparation så det tog en vecka extra innan han kom igång. > Jag har sedan fått inspelning från Karel. På den hade man
inte kunnat få fram ID.
/Henrik Klemetz
Dan Olsson: Hej här kommer ett litet bidrag signerat DO! Den senaste tiden har det inte blivit så mycket lyssnat då en hel
del tid gått åt till att reparera köket så det är i användbart skick igen.
Ett litet QSL har kommit de senaste veckorna och det är 6375 R Doctor Einstein med e.brev och foton.
Jag efterlyser om det är någon som vet var man kan få tag i en aktiv antennfördelare? Om du vet så kontakta mig via mail
eller mobil 0733 -11 59 98.
Börge Eriksson, Hedemora har i sommar mest tillbringat tiden på Falu Lasarett. Skulle genomgå en grönstarroperation den
7 juni, men något funkade inte som det skulle och jag åker dit 2-3 ggr i veckan sedan dess.
Senast idag (22/7) och fortfarande funkar inte ögat. Man har opererat in ett rör som skall dränera ögat från den vätska som
grönstarren producerar (övertrycket) men man får inte dräneringen att funka. Nu har man öppnat näthinnan så många
gånger att den inte gick att sy längre utan idag har man limmat den. Nu skall jag tillbaka på måndag igen och så lär det
fortsätta. Annars inget nytt här. Tänk så olika vi är. Harry Holm kommer tillbaka till SWB som "gubbe" full av entusiasm
för att DX-a och skicka rapporter och jag lade av helt vid 70 och känner inget behov av att lyssna. Det är bara varje gång
man läser tipsspalten som DX-nerven hoppar till litet, men något mera blir det inte. Bifogar några gamla SWB-foton, men
jag hade inte så många utöver de som finns med i 40-års skriften.
(BE, tack för bilderna. Visst är det som du påpekar nästan ett måste att skriva på baksidan när, vem och vad. /TN)
Hans Östnell: Saker och ting går inte alltid som planerat (ibland undrar man om det nånsin går som planerat). Min svärfar,
91 år gammal, har varit ganska "downhill" det senaste halvåret och för 10 dagar sedan blev hans tillstånd hastigt förvärrat
med vatten i lungorna pga misstänkt hjärtsvikt. Vi reste ner till Sigdal i Buskerud och har nu fått in honom på
"gamlehjemmet", eftersom han inte klarar sig själv längre. Dessutom har personalen där bra mycket bättre övervakning på
honom, och som det ser ut nu har han det bra. Då vi har vår sommarstuga i närområdet, passade vi på att ta 5 dagar i stugan
med ungarna. Tog med mig min ICF-2010 och 50 meter tråd och passade på att lyssna lite, när tillfälle för detta medgavs.
Mest kvälls-/nattetid, då. Har aldrig testat lyssning från stugan tidigare, men det verkar funka ganska bra, trots för att
stugan ligger i en liten svacka. Där finns ingen indragen ström. Kokspis och kylskåp drivs med gasol och det är givetvis
utedasss, hi! Närmaste granne ute i skogen är 300 meter bort. Totalt störningsfritt, med andra ord! Alla mina loggningar
från den 16-21/7 är "hytteloggningar". Noterade väl inte precis några "superkonds", utan min logg är väl mer att betrakta
vad som hörs i en störningsfri liten svacka under normalkonditioner. Har redan börjat planera för lite bättre antenner till
nästa gång.
Hade tänkt att färdigställa mina artiklar om NRD-515, samt en liten artikel om preampar och lw/beverage-antenner i
fredags, men så sker då de fruktansvärda dåden i Oslo och på Utøya. Just nu går man mest runt i en "bubbla" och det är i
princip inte roligt att företa sig något över huvud taget. Man blir matt. Att vår stuga dessutom bara befinner sig ett par mil
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från Utøya gör att man inser att våldet finns mitt ibland oss. Nåväl, vi som bor härborta får försöka att ta oss samman, men
det är svårt. På måndag reser familjen samt besök från Sverige till Åndalsnes för lite laxfiske och rekreation, och veckan
därefter blir det en kort resa upp till Vardø. Blir nog inte så mycket lyssnat de närmaste två veckorna, således, men denna
gången får du lite att sätta tänderna i, Thomas!
Ullmar Qvick: Sov länge denna morgon, så raskt över till loggen, även den del som aldrig kom fram förra gången.
Ja, det är vad jag åstadkommit, allt är avlyssnat med Sangean ATS 909 och inomhusantenn, den vanliga vertikala i
sovrummet, 60 m tråd tätlindad på 1.5 m gardinstång.
Hade ett mysterium på 12095 kHz den 16 juli 2155-2158. Då jag lyssnade på BBC WS kom plötsligt en stark sändare upp
och tryckte ner BBC. Sände upprepade gånger ett fragment ur ett orkesterstycke som lystringssignal. Men sedan fortsatte
den inte, från 2200 var BBC ensam på frekvensen.
Glenn Hauser kommenterar: There was a big explosion at the power plant in Cyprus on July 10, and BBC relay nearby has
had to greatly reduce transmissions, handing many of them off to other relay sites. The latest HFCC shows:
12095 1900 2100 48,52NE,52S,53W,57N CYP 250 177 0 213 167 110711 301011 D 16725 English CYP BBC BAB 18139
12095 1900 2100 48,52NE,52S,53W,57N SLA 250 210 0 156 2345 110711 301011 D 13650 English OMA BBC BAB 18143
12095 2100 2300 46S ASC 250 27 0 547 1234567 270311 301011 D 10750 English G BBC BAB 3712

So after 2100 it`s Ascension, not Cyprus. And before 2100 it depends on the day of week (167 vs 2345) whether it will be
Cyprus or Oman.
Are you familiar with the Merlin/VTC fill music loop? Perhaps that was what you heard, as in confusion another BBC
relay site came on air. It`s heard at various times on other sites, such as when South Africa messes up, and to fill out a
couple minutes of the Vietnam relay via Canada on 6175, e.g. 0527-0529*.
The only other current user of 12095 is FEBC, but not supposed to start until 2300.
73, Glenn
12095 2300 2330 43S,49 BOC 100 293 0 216 1234567 230511 301011 D 11500 Mul PHL FEC FEC 17630 B0001S

Ja, mysteriet kvarstår. Slutligen var natten till lördag förskräcklig här. Inte nog med de tragiska händelserna i Norge, som upptog tankarna, vid
midnatt kom ett våldsamt åskväder med skyfall och källarvåningen fylldes av 2-4 cm vatten. En jourkille kom efter kl 3 och
tillsammans med min fru fick han bort vattnet, hon jobbade till kl 7 med eftertorkning. Vi ska begära besiktning och
ytterligare åtgärder. De direkta skadorna var små: Jag har mitt kontor med PC och NRD 535D i källaren men bara en del
kuvert och gamla oviktiga papper förstördes.
Nu nalkas deadline! 73 från Ullmar
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TWR Swaziland, gick jättestarkt med sedvanligt format. Q4! HR
BBC WS, Via Meyerton. Q3 HR
tent R Southern Highlands med mx, antennriktningen stämmer mot Papua. Svag. TN
Voice of Guyana 0930 to 0950, "Good Morning to You. from... " eclectic programs of
religion, subcontinent music, jazz etc from Guyana losing, .05% of population each year.
17 July - noted mornings same time with the regular email net. [Wilkner, SYT-Plantation]
Radio Mosoj Chaski, Cochabamba blandade spanska och quechua. Q3 HR
R Sonder Grense, Meyerton. Stark med Afrikaans och "Cape-Country" Q3-4 HR
RRI Palangkaraya med annonseriengar och nyheter från Jakarta. Lokal-Id och dito
nyheter 2230. Svag modulation på lokalsändningen. Trevlig sommaröverraskning! Q3
HR
tent RRI Palangkaraya med typisk mx från det området, relativt hygglig styrka. TN
Ondas del Huallaga, Huánuco noted with variety of programming after 1010 to fade out
1040, 18, 20, 21 July [Wilkner, SYT-Plantation]
En svag bärvåg här på Asienantennen, kan då vara ett första tecken på att Papua är på gång
igen. TN
Unid latin ? 1040 to 1050, 19 July [Wilkner]
R Cultura, Araraquara (tent.). Annonserade på halvtimmen. Uppfattar ett "cultura", men
har inte hunnit "filmangla" än. Annars mest musik och korta vokala utfall av annonsör. Q2
HR
Radio Municipal São Gabriel da Cachoeira 1015 to ; 1055 recheck under thunderstorm
crashes, long om en portugués 21 July [Wilkner]
Tent Ukraina på sin 5:e överton med mx. Antennriktningen stämmer ej mot R Fly och
språket låter lite mot ryska. Svag. TN
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Laser Hothits (eller var det Cool AM Radio???), blandade hissmusik och country.
Hobbypirat och lekstuga. Q4+ på tramset. HR
R San Miguel, Riberalta. Växelprat mellan manlig och kvinnlig annonsör. Q2 HR
Radio San Miguel, Riberalta noted at 0930+ carrier on, no signal several mornings, 1003
Latin pops with om dj, good signal 21 July. [Wilkner]
Tajik Radio med hygglig signal. Q3+ HR
Radio Tarma, Tarma music and om en español 1045 -1100 noted several days .... 18th,
14th [Wilkner ]
R Tarma, svagt med flöjtmusik. Q1-2 HR
R Congonhas spelade "Knocking on Heavens Door". Långt anförande av annonsör innan
c/d kl 0056. Q2-3 HR
Djibouti, fantastiskt stark med lokal musik. Q4+ HR
R Vision, Chiclayo (tent.) med stillsam sång och musik. Q2 HR
Yerevan, Armenien med foreign service på arabiska. Stark! Q4 HR
R Dif. Londrina med körsång. Var först inne på att det var Equadorianen med tanke på
det formatet, men annonseringar på PP runt kl 0000 avgjorde saken. Q2. HR
La Voz de la Selva, Iquitos, 1050 +, excellent signal with OA music 21 July and other
days same time [Wilkner]
Gweru, Zimbabwe. Stark med vernacularmusik och annonseringar. Q4. HR
VL8A, Alice Springs. Hördes fint denna kväll. Q3 HR
AIR Mumbai, jättestark med traditionell sång. Q4+ HR
R Cultura Ondas Tropicais. Verkade ha problem med sändaren. Försvann kl 2222, men
då jag kollade 2230 så var man tillbaka. Q4, men intermittent. HR
AIR Delhi, drog en raga. En lång en... Q3+ HR
SW Radio Africa, Meyerton. Intervjuer och reportage om den aktuella situationen i
Zimbabwe. Q4+ HR
R Clube do Pará avlevererade det stora ID:t! Q3-4 HR
Zimbabwe Community Radio. Gick starkt och fint. C/d 1856. WRTH säger att man
sänder via Meyerton, och i själv annonserar de "...from studios in the United Arab
Emirates". Bägge kan ju vara riktigt, förstås... HR
VL8T, Tennant Creek. Även denna gick hyggligt. Q3 och //4835 HR
R Daqui, Goiania. Går alltsom oftast bra. Stort ID och nyhetsrubriker kl 2300. Starkaste
brasse vid denna tid. Q4 HR
R Capixaba, Vitória. Svagt med hojtanden och musiksnuttar i vad som allt att döma var
ett religiöst px. Q1-2 HR
R Nac. do Angola, med ID "Radio Nacional" mellan två åsk-kraschar. 2. HR
R Cult. Amauta, Huanta. Ganska svagt med andisk musik. 2. HR
CVC Radio, Lusaka. Med sedvanligt format. Q4 HR
UBC, Kampala. Gick hyfsat med pop. Hörs varje kväll här, oftast med bra signal. Q3 HR
R Brasil Central, Goiania. Långt ifrån starkaste brassen på 60mb, men man "tuffar och
går". Alltid. Q3 HR
Radio Brasil Central, Goainia 1000 poor signal on 21 July [Wilkner]
Radio Apintie, Paramaribo seemingly 0931 om in Dutch, then two om Dutch 0950 fade
17 July [Wilkner]
R Nat. Malagasy. Bra med kända poplåtar och FF. Q3 HR
Türkmen Radio, Asqabat med pop och murrig audio. Q4 HR
VL8K, Katherine. Körde eget program, vad det verkade och var inte //4835 och 4910. Q2
HR
R Rebelde med Copa America, Venezuela-Chile. Antagligen mest politiskt korrekt av
Rebelde att hålla på Venezuela, och det gjorde man också! Q4 HR
Radio Libertad Junin 1030 - 1045 IDs by om en español, armchair signal 21 July
[Wilkner ]
R Candip, Bunia med något som lät som en predikan, alternativt föreläsning, på
vernacularspråk. Q2-3 HR
Ondas del Suroriente med vacker flöjtmusik, traditionell sång och musik. Svag. Q1-2
HR
BBC via Ascension good until 0500, new channel, MR tnx for ID. UQ
Alcaraván Radio, riktigt bra med härlig musik. Q4 HR
R Voz Missionaria, gick bra med prat om Sao Paolo. Q3 HR
Pio XII, Siglo Veinte om yl with good signal 1100 to 1110, 22 July; 1050 to 1100 yl and
om en español good synchro lock on R8 and NRD 535D. ; on 18 July, 1045 cochannel
murdering the signal [Wilkner ]
R Pio XII med fina annonseringar. Går oförskämt bra, allt som oftast. Q3-4 HR
Radio Republica 1045 -1050 numerous IDs over ineffective jamming, clear signal 21
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July [Wilkner]
R Itatiaia, Belo Horizonte. Annonserade i ett break i fotbollen. Bra ID kl 2231. Q2 HR
R Senado, Brasislia, med storbands/klubbmusik. Q4 med sina 250 KW. Bra ID 2121. HR
FEBC, Manilla med intervallsignal och ID:n på EE. Sedan px på språket Lu Mien. Q3
HR
ORTM Bamako, Mali med härlig musik. Fick ett bra ID efter 10 minuter. Q3 HR
R Illimani, La Paz med ballader. Q2 HR
R Oromiya, kanonstark med korta musiksnuttar och dito annonseringar. Q4+ HR
R Rwanda, riktigt bra denna kväll med afropop. 2030 kommer VOIRI och lägger sordin
på allt med px på spanska... Q4 på Rwanda innan dess. HR
R Nacional, Buenos Aires med prat om Copa America. Flera bra "Radio Nacional"-ID:n
och en jämn fight med Cuba om frekvensen. Q3. HR
RAE, Buenos Aires med härlig "smörsångstango" á la 40-50-tal. Px "A Hora del Tango".
Fram till 2354 då intervallslinga och ID-slinga "Erre-A-E Argentina" vidtog. Kl 0000 tar
Radio Nacional över frekvensen med domestic service. Q3 HR
R Capital, Rio de Janeiro (tent.) med exalterade hojtanden bakom vitryssen. Föreföll vara
fotboll. Hygglig signal ändå Q2-3. HR
R Marumby, Curitiba. Jinglade "Marumby" då jag kollade frekvensen. Q3 HR
R Fana med prat. Väldigt ren på frekvensen redan vid denna tid. Q3-4 HR
R Santa Cruz, med schlagers. Q3-4 HR
Radio Santa Cruz excellent signal 1030 24 July [XM-Cedar Key - Wilkner]
Radio Gloria International med sin månatliga sändning. Trevlig musik. 3-4 CB
BBC via Meyerton excellent with BBC news and Network Africa. Next morning no good,
low modulation level and heterodyne. UQ
CKZN, St John's NF med snacketolva. CBC R1-ID kl 2347 och sedan ett px producerat av
BBC WS om Rupert Murdoch's raserade mediaimperium. Q3 HR
R Tawantinsuyo, Cusco med fin musik. 0059 var det roliga slut då stark bärvåg (gissar att
det är CRI) spolierade vidare lyssning. Q2 HR
Free R Victoria hälsade till en lyssnare i Moskva och spelade It´s alright now" DO
R Festivum spelade Elvis Presley och The Commodores DO
Radio Marconi very good, nice mx. UQ
R Doctor Einstein spelade ELO:s "living thing" DO
Radio Mustang excellent and good modulation. UQ
Studio 52, fair to good. UQ
Radio Black Bandit, tentative, no IDs hrd, c/d 2110. UQ
Conacry, Guinea. Ganska vettig signalstyrka men hårt pressad av amatörer högt och lågt.
Q2-3 HR
Myanmar Radio 1115 to 1130 fade out, very good signal at first yl in between music, 22
July Thanks Victor G. for correction fb :-) [Wilkner ]
Sudan Radio med prat på arabiska. Lät som phone-in, mixat med en del lokal sång och
musik. Splashad från 7205. Q2-3 HR
Radio Rossii every Tuesday fine pgm "Dr Blues" recommended. UQ
WBCQ The Planet, med ID och info efter ett religiöst px som bl a avhandlade ämnet
hedonism(!). Q3 HR
IRRS med Ronny Forslunds program om Arctic Radio Club. Själv bidrog jag med lite DX
tips. Tyvärr dålig mottagning. CB. Även hörd av UQ vid 1130.
IRRS. Noticed Jack van Impe at 1100 and had no time to stay on the frequency. Too bad...
HK
Die Stimme Indonesiens med program på tyska. Hördes bäst på USB. Märkligt nog sände
man exakt samma nyhetsbulletin två gånger inom loppet av en halvtimme. 3-4 CB
WBCQ stängde vid denna tid. Hörs bäst på USB. 3-4 CB
RAE med trevligt propgram på tyska. De berättade att sändningarna på främmande språk
hade ersatts av reläer av Radio Nacional när den tekniska personalen strejkade en dag förra
veckan. 3-4 CB
RAE med engelska. Bäst i LSB. 2-3 CB
R Bandeirantes, Sao Paolo. körde ett sjok med reklam. Fotboll 2240, där Sao Paolo var
ett av lagen på plan. Q3 Hr
R Nove de Julho, Sao Paolo med snyggt ID 2050. Q3 HR
KJES, Vado NM med s/on, tidssignal och ID. Q1-2 HR
R New Zealand Int. avslutade News of the world och fortsatte med sportnyheter. ID 2115
och QRM från Marumby. Hade RNZI inte stoppat sina sändningar pga budgetproblem?
Nåja, de är tillbaka nu iallafall, vilket jag gillar! Q3. HR
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Stationsnyheter
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS [and non]. Re 11-28: ``INDIA. At least in the last two days AIR Port Blair has
been off 4760 kHz which made me thrilled hoping I could get Leh, but only Swaziland. What a disappointment having
waited for this situation! (Victor Goonetilleke, Sri Lanka, 4S7VK, DXplorer July 4 via BC-DX 11 July via WORLD OF
RADIO 1574, DXLD)``
--------------Info by Jose Jacob: Enquiry with AIR Port Blair shows that currently they are running at low power on SW (4760 & 7390
[daytime]) and that some maintenance work is in progress there. By the way their MW Tower fell down last year and they
were on low power on 684 kHz also with temporary arrangement. The station is not currently heard by me on MW or SW.
No luck with AIR Leh also on 4760 currently. 73 (Jose Jacob, VU2JOS, National Institute of Amateur Radio, Raj Bhavan
Road, Hyderabad 500082, India, July 18, WORLD OF RADIO 1574, DX LISTENING DIGEST)
AUSTRALIA. 3210 and 5050, Ozy Radio continues to be silent July 12. They are indeed off the air now, as confirmed
today by Craig Allen. Ozy Radio will soon be via the web, with the shortwave station being back on the air within 6
months. Craig has just uploaded an interesting video to < http://www.youtube.com/watch?v=-aEmfw-E5kU >
showing his transmitter setup. So now we can see what we have been listening to (Ron Howard, Asilomar
State Beach, CA, Etón E1, dxldyg via DX LISTENING DIGEST)
BOLIVIA: 4865, Radio Logos, Santa Cruz de la Sierra, 2254-2308, 14-01, canciones religiosas, a las 2300 identificacion:
"Usted sintoniza en 4865 kilociclos Radio Logos, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia". A las 2308 dejo de escucharse.
Buena senal. 34333 variando a 24322. (Manuel Mendez, Lugo, Spain - hard-core-dx 15/01/2008)
CONGO-Kinshasa, 5066.3 R.Télé Candip, Bunia, 1848-1901*, 10/7, [unreadable] talks, some music at 1858 and abrupt
closure; 15331. (Carlos Goncalves)
INDONESIA [and non]. 4750, 1233-, RRI Makassar, Jul 9. A messy frequency for sure with several cochannels. The
dominant station is centered around 4750.011 and is presumably Makassar. There may be another station mixed in around
this frequency. There's also another measuring 4749.962. Listened a little more carefully, and it seems that Makassar is the
station on the low side, whereas the high side, although stronger, is lower in modulation and is likely Bangladesh Betar and
probably another in the mix. This station had non-stop talk around 1235 UT (Walt Salmaniw, Masset, Haida Gwaii (Queen
Charlotte Is), BC, 270 deg 750’ BOG, and a 30/210 degree large diameter ALA 100 magnetic loop. Receivers as usual
were my Perseus SDR, AOR 7030+, and NRD 535D, dxldyg via DX LISTENING DIGEST)
MAURITANIA. 7245, July 19 at 0540, IGIM is already on earlier than usual with chants, stronger than Vatican 7250. I
had not heard on this frequency for some time, perhaps signing on later than I sign off, as reported by others. 0625 still on,
now with talk in normal tone of voice.
In the NASWA Flashsheet, Ed Wlodarski in NJ had reported Mauritania back on 4845, excellent signal July 17 at 07280735. That frequency had been off for many months. If past performance be any guide, their usage of both and switchover
times will be highly irregular (Glenn Hauser, OK, DX LISTENING DIGEST)
MICRONESIA. 4755.44, PMA-The Cross Radio. Have just heard from Sylvia Kalau, station manager. “You may have
noticed that our station is off the air from 12 to 5 PNI [Pohnpei] time. We are having power load shedding and are on a turn
off schedule. Should go back to normal in another week. Stay tuned! Sylvia”.
In past emails she had commented on the fact they do not have their own backup power generator. Believe only the middle
of their broadcasting day (0100 to 0600 UT?) would be affected and should not impact NAm reception much, as we tend to
hear them towards the end of their broadcasting day (Ron Howard, Monterey, CA, July 14, dxldyg via DX LISTENING
DIGEST)
MYANMAR. 7185.75, Myanma Radio, 1220-1221:55*, July 21. Their signature theme music (indigenous) with assume
sign off announcement in vernacular followed by EZL music till off. (Ron Howard, Asilomar State Beach, CA, Etón E1,
dxldyg via DX LISTENING DIGEST)
---------------------7185.741 Myanma Radio noted July 20 at 12.10 UT, S=8 on SDR remote unit in Australia. Light Asian singer music
program. But little disturbed by DRM digital like white noise outlet at S=7 level, peak at 7189.5 and bandwidth around
7188 to 7192 kHz, but could be rather also a ham radio digital operation. 73 wb (wwdxc BC-DX TopNews July 20 via
DXLD)
PERU.
3329.6, ONDAS DEL HUALLAGA. Huánuco, Perú. 0045-0110 julio 17. Música tropical y folclórica, mencionando
Huánuco. "....Yo escucho Ondas del Huallaga..." las 0102 "...tres frecuencias y una sola señal... desde Huánuco, ciudad
primaveral; transmite Radio Ondas del Huallaga..." más tarde fuera del aire sin cierre a las 0230*
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4775, RADIO TARMA. Tarma, Perú. 0140-0201* julio 17. Música folclórica, a las 0157 con completo s/off: "...
estimados oyentes en Radio Tarma, empresa individiual de responsabilidad limitada, [so that`s what EIRL means --- gh]
finalizamos nuestras transmisiones correspondientes a la fecha..." Mencionan la operación en FM, MW y SW, además de
página web en http://www.radiotarma.com y correo-e contacto en gerenciageneral @ grupomontervede.com
5120.6, ONDAS DEL SURORIENTE. Quillabamba, Perú. 2250-2300 julio 16. Transmisión de fútbol Copa América.
Argentina vs Uruguay"... la información de Ondas del Suroriente y la gran cadena nacional..."
5460.4, RADIO BOLÍVAR. Bolívar, Perú. 0120-0134* julio 17. Música tropical y anucnios comerciales, entre canción
"...estamos haciendo historia.. Radio Bolívar" o, "...Radio Bolívar la número 1 en tu corazón..." siguen más canciones a las
0130 "...cuando te pregunten qué radio escuchas, responde Radio Bolívar; la primera y la mejor..." fuera del aire sin cierre a
las 0134*
6174, RADIO TAWANTINSUYO, Cusco, Perú. 0025-0035 Julio 17, Música folclórica. "...desde la cuna del Imperio
Inca, la ciudad de Cusco... Radio Tawantisuyo. .."
(All Peru items from Rafael Rodríguez R., Bogotá D.C. - COLOMBIA, Equipo Winradio G303I, Antena Dipolo de 12
metros, más en http://dxdesdecolombia.blogspot.com/ condiglist yg via DXLD)
TAIWAN: From this pm, 9745khz Han Sheng V O Kuanghua,Kuanyin 17.15ut Asian pop music then jingles YL in
Malaysian possible phone in.TWN to mainland China I think Ive seen listed. This is what I heard
http://www.box.net/shared/6a1yq86l4cuqe7q8y307 (Mark Davies, Anglesey via DXLD)
__._,_.___
TYSKLAND:: I Ostfriesland planeras en ny station på kortvåg. Den skall sända på 3995 kHz med 3 kW (kan senare
möjligen ökas till 10 kW. Kristna program från bl.a. HCJB. Planeras komma igång med testsändningar i augusti. Allt
enligt HCJBs tyska avdelning. (Christer Brunström)

Övriga radionyheter
Trends in tropical bands broadcasting 2011

As editor of the Domestic Broadcasting Survey (DBS) my task is, throughout the year until the next publication, to
check the bands myself and follow the loggings from members of the Danish ShortWave Club International and other DXers around the world. For each frequency on the list, a note is taken of the months when it has been heard. If a station has
not been heard by any DX-er during the past 12 months, it is deleted. By this measure, the DBS contains only the active
domestic broadcasting stations. With this systematic registration of broadcasting stations on the Tropical Bands each year,
it is possible to make some statistics, on how many frequencies were active in each tropical region of the world and
compare these numbers. Clandestine and Pirate stations are not included in these statistics.
Active domestic transmitters on 2200 – 5800 kHz
Region

1973

1985

1997

2009

2011

Central Africa
Southern Africa
Middle East

102
57
9

76
39
4

40
33
1

18
20
0

15
20
0

Indian Subcontinent
South East Asia
Indonesia

62
40
171

45
29
105

45
21
65

29
4
13

29
2
10

China, Taiwan, Mongolia
CIS (former USSR)
Far East

119
61
38

110
59
28

75
47
28

32
7
9

28
8
15

Papua New Guinea
Australia and other Pacific

17
10

20
4

20
13

15
8

14
13

Central America, Mexico
Caribbean
Northwestern South America

21
29
98

23
3
41

24
3
19

5
2
3

5
2
2

47
78
35
107
5

33
69
42
87
2

22
78
25
67
1

5
28
14
35
0

3
22
10
35
0

Ecuador
Peru
Bolivia
Brazil
Southern South America

7

Total

1106

819

627

247

233

During the past year the previous trend, that Tropical stations slowly disappear, continued throughout the world. The reason
is, that other media get higher priority, than keeping elderly Shortwave transmitters alive. The only exception is the Pacific
where a few private, low-powered stations have been added.
These stations on the Tropical Bands have closed down during year 2010 (plus stations on 3815, 4739.6 and 4740),
including International stations:
kHz

kW

Station

Country

Last log

3220
3815
3950
3975
4450
4460
4739,6
4740
4775
4781,5
4781,6
4850
4865
4930
5005
5009,8
5030
5030
5050
5080
5586,8

10
0,2
250
100
100
1
100
3
50
5
50
5
1
100
100
50
100
0,3

R Morobe, Lae
KNR, Tasiilaq (USB)
Voice of China, CNR-1
Magyar R, via Wertachtal
KCBS, Pyongyang
Voice of China, CNR-1,Beijing
Son La R & TV, Son La
R Peace, Nuba Mountains
WWCR, Nashville, TN
R Tacana,Tumupasa, La Paz
R Oriental, Tena, Napo
AIR Kohima, Nagaland
R Missões da Amazônia,Obidos
Türkmen R, Asgabat
R Nepal, Khumaltar
R Cristal Int., Santo Domingo
Rdiff. du Burkina,Ouagadougou
Voice of China, CNR-1,Beijing
Voice of Taiwan Strait, Fuzhou
WTWW, Lebanon, Tennessee
R Juventud, Pasto, Nariño Dept.

Papua New Guinea
Greenland
China
Germany
Korea, North
China
Vietnam
Sudan
USA
Bolivia
Ecuador
India
Brazil
Turkmenistan
Nepal
Dominican Republic
Burkina Faso
China
China
USA
Colombia

MAR10
FEB11
FEB10
JUN10
MAR10
NOV10
SEP09
SEP09
FEB10
MAR10
MAR10
MAR10
FEB10
FEB10
APR10
FEB10
JAN10
JAN10
NOV10
MAR10
MAR10

(Best 73, Anker Petersen via DSWCI)

No longer DX'ing-- at least for now

As a courtesy, I have already told my "inner circle" of log recipients. But for everyone else...I will have to put my
DX'ing on hold, UFN. Not because I want to, but because I have no choice. Sadly, my neighbor's new plasma TV spews so
much RF, it wrecks my reception. I can tell "to the minute" when the set switches on and it wrecks the entire spectrum. I
get spikes every 50 kHz or so, and white noise between the spikes. We've tried EMI/RFI filtered power strips, etc, nothing
works. (And since they have kids, the TV is on A LOT.)
Called the local electricity provider for advice. They had none. It appears the TV's RF is feeding back in to the power grid,
which leaves no place to relocate my aerial. My entire property is noisy.
I'll be back if I can somehow resolve the situation. But I can understand why people give up the hobby, when common
devices like widescreen TV's can all but wreck reception.
Even more irritating, is that I just rebuilt my aerials a week ago, and invested in a Quantum Phaser (for MW reception).
While on the subject, I might as well say, the Quantum Phaser is the best I have ever used.
Hoping to sort out the issues and return soon (at least my neighbors are cooperating with efforts to resolve the problem).
(73's David Sharp via DXLD)

"Listening On The Short Waves, 1945 to Today" Book-lib.com
The discovery and development of shortwave technology during the 1920s and 1930s permitted radio stations
throughout the world to transmit their programs over long distances, even worldwide, for the first time, and the thrill of
hearing broadcasts from faraway places produced a dedicated American audience. Developments in shortwave
broadcasting and shortwave listening from their inception through the war years were covered in On the Short Waves,
1923-1945: Broadcast Listening in the Pioneer Days of Radio, published by McFarland in 1999. This book picks up the
story in 1945, describing the resumption of organized shortwave listening after the war and its development in the years
since. The companion volume, Broadcasting on the Short Waves, 1945 to Today, focuses on the world's shortwave stations.
Written from the standpoint of the serious shortwave enthusiast, this book begins with an examination of the broader
shortwave listening audience. It then presents in detail the histories of the major North American shortwave clubs and
reviews the professional and listener-generated shortwave literature of the era. It also covers the DX programs and other
listening fare to which shortwave listeners were most attracted and the QSL-cards they sought as confirmation of their
reception. The book presents a chronology of the shortwave receivers available and discusses how changes in receiver
technology impacted the listening experience. It also addresses the important role that computers have played in the
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shortwave listening of recent decades. The book is richly illustrated and indexed, and features extensive notes to facilitate
further reading or research.
The Author - Jerome S. Berg, an attorney, was the court administrator for the Massachusetts District Court system until his
retirement. He has been a shortwave listener for half a century, and is a member of the executive council of the North
American Shortwave Association and chair of the Committee to Preserve Radio Verifications. He is also the author of On
the Short Waves, 1923-1945: Broadcast Listening in the Pioneer Days of Radio and Broadcasting on the Short Waves,
1945 to Today.
More deatils of this book at http://www.book-lib.com/listening-on-the-short-waves-1945-to-today.html
(Mike Terry vida DXLD)

Delta RX Antenna used by FO0AAA from Earl, K6SE on June 1, 2000
Several subcribers inquired about the Delta 160-meter receiving antenna used at FO0AAA.
It is a close relative of the Pennant and Flag antennas, which are ground-independent relatives of the Ewe. The Delta is a
modification of the "delta-shaped Ewe loop" shown in figure 7-66 on page 7-51 of ON4UN's new Low-Band DXing book.
I took John's Delta-Ewe and, with the feedpoint and termination located at the bottom corners of the triangle, I used
EZNEC to optimize the design for best F/B and zero reactance at 1.830 mHz. This is the design that was built by ON4UN
for use by FO0AAA.
It is a delta loop-shaped antenna with a 28-foot (8.537m) bottom horizontal wire and the apex 17 feet (5.183m) above the
bottom wire. That means there is a total of about 72 feet (21.951m) of #14 AWG wire in the triangular loop.
The EZNEC design had the bottom horizontal wire 3 feet (0.915m) above ground, therefore the apex was 20 feet (6.096m)
above ground. It is a ground-independent antenna, without the ground-related shortcomings of the Ewe.
The termination resistor, which goes in one of the bottom corners of the loop, is 950 ohms non-inductive. The feedpoint is
at the other bottom corner and the feedpoint impedance is 950 ohms with zero reactance at 1.830 mHz. An impedance
matching transformer such as those previously described on the Topband Reflector for use with the Pennant or Flag should
be used with the Delta antenna.
The F/B ratio in the EZNEC model is greater than 40 dB and the cardioid pattern directivity of the antenna is in the
direction of the feedpoint end of the antenna (the same as with the Pennant, Flag, or Ewe). The gain of the antenna is about
-34.5 dBi, so a receive preamp should be used with the antenna.
The primary reason this design was chosen by the FO0AAA team was that it was an easily-erected and easily-rotated
directional receiving antenna. Only one support at the apex is needed (which must be non-metallic). The bottom corners of
the antenna can be attached and pulled taut with rope to tent stakes driven into the ground. To change directions, it is a
simple matter to relocate the tent stakes to the desired direction and re-attach the corners of the antenna.
Unfortunately, this design was done too late to make it into an article about Flags and Pennants I wrote for QST (which will
probably appear in the July 2000 issue).
73, de Earl, K6SE
-----------------------I have built one of these receive antennas pointed at Europe. The base is 6' above ground.
I have a EWE antenna, 15'H X 38'L also pointed at Europe. It has an insulted wire on the ground connecting the two
ground rods together.
Only have data for two months. The trend is that on 80m the EWE hears better. On 160m the delta loop hears better. Not a
huge difference, but noticeable listening to European stations. Not sure if the difference is more to the value of the
terminating resistors (optimized for each band?) or the antenna itself.
Need to try changing the value of the resistor with a noise source off the back for both 80 and 160m to see the difference
for both antennas to see if the terminating resistor makes a difference.
Tony , N2TK
------------------------------Earl, Could i not make this antenna switchable by inserting a switch box with a DPDT relay on each end of the loop which
would switch in either the terminating resistor or xformer matched feed-line. Feedlines and control lines all with good
current baluns of coarse. I realize this antenna design was meant to be rotatable, but i am thinking of trying one strung up in
the woods. Two directions from one loop would be best. I have read that one support and two 90 deg. loops will couple/
interact...??? true?? if not i can see 4 directions with one support, two loops and some relays, diodes...etc. etc.
Steve. VE6WZ.
(From http://www.eham.net/articles/806 )

Angående översända bilder från Börge Eriksson från annu dazumal:
Ett stort tack till Börge Eriksson för översända bilder. BE var inte säker på några av personerna och därför skickades dessa
till Harry Holm, Henrik Klemetz samt Tore Larsson. Tore ringde och berättade att han inte kände igen personerna med
frågetecken. Det innebar att HK och HH fick tänka till ordentligt innan gåtan kunde lösas.
Fortfarande saknas dock namnen på de två ålänningar som var med på konventet 1987 i Käringsundsbyn på Åland. (THE,
känner du igen dessa två personer?).
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Hur svårt det kan vara att känna igen människor så här långt i efterhand visas av att HH först trodde det var Christer
Hederström på bilden. HK hade en annan uppfattning , kolla här:
HK skriver så här ang bilden:
Har du bett HH "kalibrera" namnet Ulf Marcusson (UM)? Ulf försvann från scenen ganska hastigt, men båda var
Skelleftebor och aktiva i Substancial OCH MV-Eko. Jag umgicks med båda.
Men 1966, om det nu är det året, var jag inte i Sverige...
Fråga Harry för säkerhets skull!
Jag har ett foto av CH från 1960 och han hade inte mörka glasögon, inte heller kammat hår. Båda var långa, Marcusson
dock längre än CH.
UM var aktiv fram tills dess han flyttade till Stockholm ca 1964-65, t o m i QSL-listorna.
Jag har en QSL-lista för KORTVÅG utarbetad av OA, utskriven av Göte Johansson. Årtal saknas, men det sista årtalet som
anges för stationerna är 66.
Bidragsgivare till listan: AH, BE, GJ, GL, GN, GÖN, JJ, HR (Hans Rosén, ännu en västerbottning), JB, JEP, JT, KB (Kjell
Bengtsson), LA, LB, LES, LH (Lennart Hane), NIOL, OA, RL, TK, TL, TN (se där!), UM (Ulf Marcusson), ZJ, ÅM (Åke
Magnusson) + en britt och två finnar.
Hans Jansson finns inte i QSL-listan, men har var ju mera MV-lyssnare än KV-dito.
Jag kan ha fel, men fråga för säkerhets skull.
/Henrik
Och i svaret från HH:
Henrik har rätt. Jag har blandat ihop CH och UM efter alla dessa år. Jag minns nu att Ulf bodde i Spånga, vilket bekräftas
av Zet Jacobssons LA QSL List Nr 2 från 1970. Hans Jansson var DX-kompis till Sune Häverstedt (bror till Arne
Härkönen), som flyttade från Malmberget till Västerås i början på 60-talet. Han dog tyvärr redan 1975.
/Harry

Why Shortwave Radio and Morse Code? Article by Andrew L. Hallinan
While shortwave radio reached its peak of popularity a couple of decades ago during the World Wars, many people still
enjoy it today as a hobby (which can also be useful in emergencies). Access to a shortwave radio, particularly in
combination with knowledge of Morse Code can provide the opportunity to be connected to almost any foreign language
and world-wide news. But shortwave radio has another dimension than what you can find through online newspapers or the
6-o’clock news. HAM radio operators and shortwave radios also give the user and listener the ability to communicate with
other ordinary citizens, to hear opinions of private citizens beyond what the media or government are advertising. Morse
code offers the chance to travel the world and interact with all its people from the comfort of your home and at relatively
low cost (compared to flights, hotels, food, tour guides, etc.). With an antenna, tuner, key, and battery you can hear the
inside scoop of any situation in the world...
Full article here: http://www.4hamradio.com/why-shortwave-radio-and-morse-code/
(Mike Terry via DXLD)

Test homebrew loop in bottle case with tecsun ps-360

För er som är intresserade att testa en annorlunda ramantenn, kolla in denna sida som Jose Kucher från Argentina lagt
upp på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=CVFShPkFLOw
(Henrik Klemetz)
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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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Lennart Alarik, Harry Holm, Ulf Marcusson, Hans Jansson
Västerås, Zet Jacobsson Borås och Rolf Larsson Siljansnäs
diskuterar vid någons bil (Parlamentet i Skövde 1966??)

Lennart Alarik, Hans Jansson, Harry Holm och
Jan Prevéus vid Parlamentet i Skövde 1966

Från andra Ålandskonventet 9-11
Tack
till Börge
som skickade
oktober
1987 iEriksson
Käringsundsbyn.
över
korten samt
Harrygästade
Holm och
Medlemmar
fråntill
Åland
oss och
Henrik
dessutom
Klemetz
skymtar
somTN,
medXX,
gemensamma
TK, JOE,
ansträngningar
THE samt XX.lurade ut vilka det var på
koten
1966(Tor från
Henrik,
vem är de två andra
killarna?)

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?).
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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 dwet 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.
•
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 spaltoch 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.
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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:
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?
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•

•

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, 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:
Totalt
•
•

1973
1106

1985
819

1997
627

2003
363

2005
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.
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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!
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 EWEantenn slängdes upp lite provisoriskt på garagetaket i ett försök att få bort alla TV-störningar mm som den gamla
takantennen plockade in.
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•

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
1106

Totalt
•

1985
819

1997 2003
627 363

2008
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.
• 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 ”Flagantennen” 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:
Totalt

1973
1106

1985
819

1997
627

2009
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
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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.
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.
När Nils återvänder till sitt hemland Brasilien om 2 veckor hinner han även träffa Hans Mattisson och Bengt Ericsson i
mitten av veckan. 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 lustiga vägar har jag fått kännedom att Johan Berglund lämnade denna värld den 16 september.
De senaste åren har jag 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.
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.

/Thomas Nilsson
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