
 

DX-STUNDEN 

 

AROS DX CLUB VÄSTERÅS 

Nr 194                     2016-08-30                        Sida 1 

 

 

DX-Parlamentet 2016 

 

DX-Parlamentet 2016 hölls i Stockholm 20-22 

maj på Zinkensdamm Hotell & Vandrarhem på 

Södermalm. Ett reportage finns på sid 2-3. 

 

DX-Vännerna kryssar igen 
 

För 2½ år sedan åkte DX-Vännerna på kryssning 

som ett led i 50-års-jubileet för föreningen. Nu är 

det dags för en andra tur. Även om man nu inte är 

med i DX-Vännerna kan man åka med om man 

lägger till årsavgiften, 50 kr. Mer info på sid 9. 

 

QSL-Cupen 

 

Våromgången av QSL-Cupen avslutades den 30 

juni. Segraren avslöjas på sid 4. 

 

Kuba 

 

Förre ordföranden i SDXF, Hermod Pedersen, har 

varit på Kuba. Läs mer på sid 10-12. 

 

KBS DX-Report 
 

KBS World Radio beslöt att upphöra med DX-

inslagen vid slutet av juni p.g.a. att en ny pro-

ducent hade nya idéer. Därför kommer Christer 

Brunström inte att göra några fler DX-Report. 

 

Utvecklingen på tropikbanden 
 

Än en gång har Anker Petersen gjort en samman-

ställning över utvecklingen på tropikbanden. 

Trenden senaste året har inte varit lika tråkig som 

de tidigare. Sammanställningen finns på sid 19. 

 
 

Radio Syd 
 

Det har nu gått 50 år sedan Radio Syd slutade 

sända från Öresund, men fortfarande finns ett 

stort intresse för de tidiga piraterna. Även i detta 

nr finns ett reportage om Radio Syd på sid 16. 

 

Framtiden 
 

Fredrik Karén, dotterson till Britt Wadner, siar 

om framtiden. Läs mer om detta på sid 20. 

 

INNEHÅLL 
 

DX-Palamentet sid 2 

QSL-Cupen sid 4 

Årets QSL-Award för pirater sid 5 

Tipsspalten sid 6 

Skärgårdsradion sid 8 

På kryss med DX-Vännerna sid 9 

Här pågår det kalla kriget för fullt sid 10 

Värt att Veta sid 13 

Twoje Radio AM sid 15 

I år är det 50 år sedan radiopiraten tystnade sid 16 

Radio Merkurs sid 17 

ARC/SWB-konventet 2016 sid 18 

Trends in tropical bands broadcasting sid 19 

Framtiden kanske syns i backspegeln sid 20  

 

STOPPDATUM DX-S 195 
 

Stoppdatum för nästa DX-Stunden är 2016-10-15. 

 

BIDRAGSGIVARE DX-S 194 
 

DO Dan Olsson, Kävlinge 

KRI Krister Eriksson, Västerås 

MJT Magnus Jesperson, Västerås 

LWV Lennart Weirell, Västerås 

 

Den bästa (lokala) klubbtidningen i Sverige!? 



Sid 2 
 

DX-STUNDEN är AROS DX CLUBs medlemstidning som utkommer med 6 nr/år. Medlemsavgift i 

ADXC, 80 kr för 2016, inbetalas till Handelsbanken, clearingsnr 6531, konto 160 469 988. 

EFTERTRYCK:  tillåtes om källan angives 

HUVUDREDAKTÖR: LWV, Lennart Weirell, Klockartorpsgatan 27 E, 723 44 Västerås 

    E-mail: lennart@weirell.se   Tel: 021-41 66 25 

REDAKTIONS- 

SEKRETERARE:  MJT, Magnus Jesperson, Regementsgatan 22, 723 45 Västerås 

    E-mail: magnus@jesperson.eu   Tel: 021-18 05 05 

Material till DX-S:  Mailas lämpligen till spaltredaktörer eller h-red i Word-format. 

 
SPALTREDAKTÖRER: 

 

TIPSSPALTEN:  KRI, Krister Eriksson, Ringduvegatan 23, 724 70 Västerås 

    E-mail: krerik@sm5kri.se   Tel: 070-229 81 04 

QSL-CUPEN:   LWV, Lennart Weirell, Klockartorpsgatan 27 E, 723 44 Västerås 

    E-mail: lennart@weirell.se   Tel: 021-41 66 25  

VÄRT ATT VETA:  DO, Dan Olsson, Högalidsvägen 77 C, 244 36 Kävlinge 

    E-mail: dodx@hotmail.se   Tel: 046-73 54 45 

 

DX-Parlamentet 2016 – SDXFs 60-årsjubileum 
 

Årets DX-Parlament var förlagt till den kungliga huvudstaden för att man samtidigt skulle fira 
SDXF 60 år och man ville samla så många som möjligt för detta evenemang. 
 
Eftersom det är goda tågförbindelser mellan Väst-

erås och Stockholm, och jag inte är så förtjust i 

att köra omkring i Stockholm, så tog jag ett för-

middagståg in till Centralen på fredagen. Dess-

utom är det billigt att åka tåg som pensionär. 

Dagens första programpunkt var ett besök på 

Sveriges Radio, så det blev taxi till Radiohuset. I 

entrén hade en del bekanta redan samlats, t.ex. 

NDL-gänget, Classe, Ullmar och Sigvard, och 

Gbg-gruppen med Moritz, Lars och Alf samt Stig 

från Karlstad. 

 

Eftersom gruppstorleken var begränsad till 20, 

var det några som inte fick deltaga, men vid 1-

tiden var alla utom en anmäld samlade. I gruppen 

hittade jag en gammal ADXC-are, Peter Lund-

berg, som numera bor i Märsta och inte aktiv DX-

are, men intresset för hobbyn finns där. Jag kände 

inte igen honom, det var ca 25-år sedan vi senast 

träffades, och han hade dessutom lagt sig till med 

helskägg. 

 

Vi guidades genom SRs lokaler av Fredrik Rul-

strand efter en kortare introduktion. Bl.a. så fick 

vi se ned på Eko-redaktionen. Inga större för-

ändringar i lokalerna sedan förra besöket i sam-

band med 50-årsjubileet. Efter visningen förärad-

es vi med en plåsterförpackning. 

 

 
 

Efter besöket på SR fick vi lite frisk luft med en 

liten promenad på ca 200 m till Skärgårdsradions 

studio där Martin Loogna väntade på oss. Ett se-

parat reportage från Skärgårdsradion finns på 

annan plats i tidningen. 

 

Jag hade ju inget transportmedel i Stockholm, så 

jag hade tidigare kontaktat Dick på Åland för att 

få åka med honom. Han hade lyckat få sin gamla 

Volvo att rulla igen (samma röda Volvo han hade 

på Parlamentet i Göteborg 2013) och han hade 

bara Ronny som medpassagerare. Jag kunde sam- 

tidigt lämna över två Hard Rock Café-kepsar som 

 



jag köpt till honom i Manila och Kuala Lumpur. 

Vi tog oss i snigelfart genom centrala Stockholm, 

för det pågår en hel del ombyggnationer, men till 

slut kom vi fram till Zinkensdamms Hotell och 

Vandrarhem på söder, där Parlamentet skulle gå 

av stapeln. 

 

Det blev någon timmes väntan på starten av ordi-

narie program, som var hearingen med styrelsen, 

och eftersom vädret var fint passade det att sitta 

ute på hotellets terrass och avnjuta en öl. Hear-

ingen där styrelsens verksamhet samt genomgång 

av motioner och propositioner diskuterades, för 

att på så sett snabba upp själva årsmötet följande 

dag, tog lite tid, men var nyttig. 

 

Lördagen var den STORA dagen som inleddes 

med ett mingel följt av presentation av närvaran-

de deltagare, som var ovanligt många. 35 var 

anmälda och dom flesta var närvarande. Års-

mötet som följde gick som smort och det mesta 

enligt styrelsens intentioner och de poster av sty-

relsen som var uppe för val omvaldes. Till det o-

vanliga var att det redan finns ett förslag till plats 

för nästa års Parlament, nämligen Södra 

Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping. 

 

Dagens populäraste avdelning, föredragen, följde 

laxlunchen. Denna programpunkt hade samlat ett 

60-tal deltagare varav 5 från vart grannland i 

öster (förutom Dick från Åland) och en oanmäld 

deltagare dök också upp, Nils Jakobsson. Vi fick 

lyssna till: Jan Kotschack, son till Radio Nord-

grundaren Jack Kotschack, uppbackad av det fina 

modellbygget av sändningsfartyget Bon Jour som 

Karl-Axel Axelsson från Åtvidaberg byggt; DX-

nestorn Jan Erik Räf berättade om tidiga radio-

minnen; Jan Tunér om radioäventyr med Radio 

Syd och Radio St. Helena; Sonja Persson om sin 

tidiga HCJB-tid samt Karl-Arne Markström vars 

presentation handlade om modern mottagar-

teknik. 

 

Bland deltagarna på eftermiddagen var det många 

gamla bekanta ansikten bl.a. Torbjörn Einarsson, 

som jag var klubbkompis med uppe i Umeå i 

mitten av 60-talet. Andra kända ex-DX-are kan 

nämnas Rolf Lind, Björn Fjaestad och Nils 

Ingelström. 

 

Eftermiddagen program avlutades med DX-

Vännernas Årsmöte som i vanlig ordning avhand-

lades ganska snabbt. Det som tog lite tid var en 

diskussion om en kommande aktivitet, en ny 

kryssning, liknande den som gjordes vintern 

2014. Den sittande styrelsen omvaldes. 

 

Kvällens jubileumsmiddag avslutades med sed-

vanlig utdelning av plaketter och stipendium, 

dessutom så utsågs två hedersmedlemmar. Brons-

plaketter tilldelades Hans Johansson och Rolf 

Åhman, båda för sitt arbete inom MRS. Förbund-

ets sekreterare Christer Brunström erhöll Guld-

plakett. Årets Johan Berglund-stipendiat var två 

till antalet, Bo Olofsson och Ronny Forslund. För 

första gången på tio år utsågs även 2 hedersmed-

lemmar (föreslagna av undertecknad) och det 

blev Jan Erik Räf och Björn Fransson. 

 

Den stående programpunkten för dagen, DX-

Vännernas auktion, leddes av Christer Brun-

ström och han lyckades sälja mer eller mindre 

DX-relaterade prylar för nästan 3500:-. Kvällen 

avslutades sedan i puben med lite eftersnack. 

 

Programmet för söndagen var ett besök på Tek-

niska Muséet där ett 25-tal slöt upp. Moritz hade 

varit i kontakt med muséet och dom hade plockat 

fram ett tiotal gamla radiomottagare ur sina sam-

lingar som vi fick gå runt och beskåda. Sedan 

gick vi upp till Världsradioväggen som Förbundet 

haft på muséet i ca 10 år. Den har nu i stort sett 

gjort sitt och diskussioner pågår om vad den skall 

ersättas med. Besöket på muséet avslutades med 

en visning av LM Ericssons imponerande 

styrelserum från 1903 som flyttas från Tulegatan 

och normalt inte visas för allmänheten. 

 

Efter besöket upplöstes gruppen och jag fick 

skjuts till Centralen av Ronny och Dick. Det var 

Ronny som fick ställa upp och köra denna dag 

eftersom Dicks gamla Volvo återigen vägrade att 

starta. Den har nu släpas hem till Vårdö, Åland. 

 

Parlamentsrapportör LWV 
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QSL-CUPEN 

 

 

Hej! 

Välkomna till avslutningen av QSL-Cupen för 

våromgången. Segrare blev DO. Grattis! Vi 

startar nu även höstomgången och bidrag för 

denna är markerade i italic. Över till redovisning-

en av QSL: 

 

EUROPA 

 

Danmark 

 

R Skala FM/Fanö – 90000 e-mail DO 

R Djursland/Grenå – 90500 e-mail DO 

My Rock/Odense – 90600 e-mail DO 

R Skala FM/Odense – 91100 e-mail DO 

R SLR/Fugelbjerg – 91600 e-mail DO 

R Alfa/Gjerveld – 92100 e-mail DO 

R Nova/Rö – 92200 e-mail DO 

Station 10, Århus – 92200 e-mail DO 

R Nova/Söndre Höjstrup – 93400 e-mail DO 

R Nordjydske/Hadsund – 94100 e-mail b DO 

R Nord/Nibe – 95100 e-mail DO 

R 100/Glostrup – 97200 e-mail DO 

R 100/Randers – 99100 e-mail DO 

R SLR/Slagelse – 101000 e-mail DO 

The Voice/Ålborg – 100200 e-mail DO 

R 24syv/Århus – 103000 e-mail DO 

Din Radio/Odense – 103500 e-mail DO 

R 100/Hove – 103600 e-mai DO 

ABC Solo FM/Grenå-Enslev – 104100 e-mail DO 

Nova FM/Nexö – 104600 e-mail DO 

R ABC/Grenå-Enslev – 104600 e-mail DO 

Stina FM/Halsnäs – 105300 e-mail DO 

ABC Solo FM/Assenstedt – 105400 e-mail DO 

R ABC/Allingåbro-Ryegård – 106300 e-mail DO 

R SLR/Nästved – 106500 e-mail DO 

 

Italien 

 

I Am Radio – 1350 k MJT 

 

 

Nederländerna 

 

R Atlantis – 1395 e-mail DO 

 

Rumänien 

 

R Actualidad/Ploesti – 102200 k sch DO 

 

Sverige 

 

Skärgårdsradion – 90200 b d 1v LWV 

R Botkyrka – 98500 e-mail 2m LWV 

 

Tjeckien 

 

Ĉeský Impuls – 981 e-mail MJT 

 

Tyskland 

 

R SM International/Rohrbach – 6070 e-mail DO 

Superclan R – 6070 e-mail MJT 

Ostseewelle/Rostock – 104800 b rpt-retur d DO 

 

ASIEN 

 

Armenien 

 

R Mi Amigo – 11850 e-mail LWV 

 

NORDAMERIKA 

 

USA 

 

WRMI Okeechobee FL – 9955 k 14,5m LWV 

WRMI Okeechobee FL – 11580 k 17v LWV 

WRMI Okeechobee FL – 15770 k 22,5m LWV 

/ Äntligen Okeechobee verifierad efter många 

försök! 28:e USA KV-station. Olika motiv för 

varje QSL. Verkar som man hittat inkorgen för 

lyssnarrapporter / 

 

Lennart Weirell 

Klockartorpsgatan 27 E 

723 44 Västerås 

lennart@weirell.se 



PIRATER 

 

R Calimero – 1638, 1647 e-mail k DO 

Eighties R – 6040 e-mail k DO 

Summermeetin 2016 – 6239 e-kort DO 

Quadzilla R – 6260 e-mail MJT 

R Akenzo – 6262 e-mail k DO 

R Antony – 6269 e-mail DO 

Mr Cash – 6300, 6317 2 e-mail k DO 

Svarstiden var 4,5 och 10 månader ovanligt lång 

svarstid för en pirat. 

R Green Frog – 6307 e-mail DO 

Groeneboetje – 6307 e-mail foto DO 

R Black Panter – 6325 e-mail MJT 

R Marconi International – 7690 e-mail k inf DO 

R Northern Ireland – 15770 e-mail k DO 

 

 

SLUTSTÄLLNING I CUPEN V-16 

 

1. Dan Olsson (DO) 138 p 

2. Bernt-Ivan Holmberg (BIH) 116 p 

3. Magnus Jesperson (MJT) 41 p 

4. Lennart Weirell (LWV) 18 p 

 
 

STÄLLNINGEN I CUPEN 

 

1. Dan Olsson (DO) 50 p 

2. Lennart Weirell (LWV) 8 p 

 

/ LWV 2016-08-24 / 

 

TÄVLINGSREGLER FÖR CUPEN 

 

1. Tävlingen är öppen för alla medlemmar i 

ADXC genom att insända rapport om inkomna 

QSL under tävlingsperioden till tävlingsledaren. 
 

2. Endast 1 QSL från varje station (sändaran-

läggning) per tävlingsperiod. 
 

3. Tävlingsperiod: 2016-07-01 – 2016-12-15. 
 

4. Poängberäkning: Varje station erhåller poäng 

genom att addera landpoäng och effektpoäng en-

ligt nedanstående tabeller: 
 

Landpoäng: 
 

FM- och TV-stationer 
 

1 p för alla stationer utanför Sverige. 

Övriga stationer 
 

0 p för Europa utom Spanien, Andorra, Portugal, 

Grekland och Malta. 
 

1 p Andorra, Portugal samt länder gränsande till 

Medelhavet, men ej Italien, Frankrike, Monte 

Carlo, Jugoslavien, Slovenien, Kroatien, Bosnien-

Herzegovina och Albanien. 
 

1 p Resten av Främre Orienten och Mellersta 

Östern. 
 

2 p Resterande Afrika och Asien. 
 

3 p Pacific, Nord-, Central- och Sydamerika. 
 

Effektpoäng: 

 

1 p >=  50 kW 

2 p 6 – 49 kW 

3 p <=   5 kW 

 

Undantag: För svenska FM-stationer, kortvågs-

pirater och utilitystationer ges endast 1 p oavsett 

effekt. 

För effektpoäng gäller i första hand uppgift från 

QSL, sedan WRTH eller annan säker källa. Om 

effektuppgift saknas sätts poäng = 1. 

 

5. Tävlingsledaren äger rätt att infordra QSL för 

stickprovskontroll. För tveksamma QSL: kon-

takta tävlingsledaren. 

 

Radio Armada fick 2016 års QSL-award 
 

2016 års Summermeeting för pirater och lyssnare 

hölls i nordöstra Holland den 22-24 juli. Årets 

evenemang, som gynnades av utmärkt sommar-

väder, hade lockat ett hundratal besökare från ett 

tiotal länder i Europa. Från Sverige kom Per 

Eriksson och Alf Persson. 

 

Under våren hade en omröstning genomförts för 

att utse den pirat som var bäst på att skicka QSL, 

snabbt och trevligt. Vinnare av 2016 års QSL-

award blev Radio Armada (Jan Willem). Han 

hörs då och på mellanvåg, oftast på 1665 kHz 

eller där ikring. 

 

Priset, en svensk kristallvas och en blomsterkvast, 

som hade sponsrats av SWCHolland, MKVK och 

VDXK, delades ut på Summermeeting. 

/ APF via sdxf.se 2016-07-26 / 

Sid 5 



Sid 6 

 

  TITITIPSSPALTEN 

 

 

Tacksamt mottogs tipsen från vännen DO. Kortvågstipsen är hörda med SDR IQ och en 12 meters loop-

antenn. FM-tipsen är hörda med en bilradio i en FORD B-MAX. Tipsen hörda 4.6 är ifrån Kullaberg och 

24.6 är hörda i Sandhammaren och övriga hörda i Kävlinge. - Stort tack till Dan! 

 

 

EUROPA 

 1188 4.7 19:30 Magyar R med hälsningsprogram på tyska. De flesta hälsningarna gick till 

    tysktalande i Rumänien. DO 

 1395 25.6 21:25 R Atlantis spelade The winners take it all med ABBA. DO 

 1485 6.8 20:45 SER/R Santander med lokal-ID. DO 

 1512 16.7 20:45 ERT/Chania med grekisk musik som appen kände igen. DO 

 1530 3.7 00:00 R Romania med popmusik som Paula Abdula. DO 

 1539 6.8 21:57 SER/R Manresa med reklam för ett casino. DO 

 6070 27.5 17:40 Channel 292 via Rohrbach med godingar som Steely Dan och Manfred Mann. DO 

 6070 28.5 20:00 Radio S M International/Rohrbach med Eric Clapton och Peter Fremton. DO 

 

PIRATER 

 1611 12.7 21:25 Turftrekker med The great pretender. DO 

 1620 16.7 21:20 R Scotland, Black Buster med Sweet. DO 

 1625 9.8 20:00 Dr Einstein & Yogo spelade musik som Cooper, ABBA och The Rolling Stones.DO 

 1630 31.5 21:09 R Marianne hörde med Q 2 i en minut innan de stängde. DO 

 1630 12.7 21:10 R Pandora med Belfast Child. DO 

 1635 13.7 21:25 Grensjager är en ny station för mig. Tyvärr utan adress. DO 

 1640 3.8 21:10 Professor Sickbock med polkamusik. DO 

 1647 3.7 20:20 R Calimero med blandad musik som Roy Orbison och polkamusik på dragspel. DO 

 1670 5.6 20:45 R Matrix med Fleetwood Mac och Status Quo. Hoppas de svarar denna gång. DO 

 6040 4.7 19:35 Eighties R med 80-talsmusik som The Communards och Bob Marley. DO 

 6200 16.7 19:40 Uitzendkracht spelade Hocus Pocus med Focus. DO 

 6210 7.8 19:45 R Pandora spelade Tears in heaven med Eric Clapton. DO 

 6215 14.6 19:40 Enterhaken med tysk musik som appen kände igen men det gjorde inte jag. DO 

 6230 12.7 21:05 Ronnie AM med Harpo och Aviicci. DO 

 6230 5.8 20:20 Technical man spelade ”You can call me Al”. DO 

 6235 28.5 21:05 Free R Victoria med Tom Jones. DO 

 6237 12.7 20:30 R Mazda spelade två Shocking Blues låtar. DO 

 6240 15.7 20:10 R Mustang med hårdrock som Motörhead och AC/DC. DO 

 6240 16.7 17:00 R Casanova spelade San Fransisco. DO 

 6254,6 14.7 20:25 R Black Panter med känd musik som Stewie Wonder och Cyndi Lauper. DO 

 6255 18.6 17:45 Frre R Victoria med Jeff Wayne. DO 

 6255 2.7 21:30 Mr Cash med Visage och 10 CC. DO 

 6255 8.8 16:45 R Joey med modern music som 2 Brothers on 4th floor och Capella. DO 

 6260 27.6 19:00 R Digital med Genesis och The Kinks. DO 

 6260 16.7 18:40 R Panda med 50-talsmusik som Elvis Presley. DO 

Krister Eriksson 

Ringduvegatan 23 

724 70 VÄSTERÅS 

krerik@sm5kri.se 



 6267 29.6 20:10 R Batavier med The Monkeys och Cher. DO 

 6270 5.7 20:15 R Nightrider spelade Les Humphreys. DO 

 6280 16.7 22:15 R Island med Bob Seager och Dave Edmund. DO 

 6285 18.6 17:05 Pierclan Radio med Beatles och ABC.  

    Det är Relmus som hade fest på en pir därav namnet. DO 

 6285 27.6 19:30 R Rainbow spelade Mix Emotions och Phil Collins. DO 

 6292 4.6 20:45 WREC via europeiskt relä. Hördes bra. DO 

 6295 7.8 19:45 R Pioneer hördes bra. DO 

 6305 6.8 20:55 TRX med gammal god 60-talsmusik. DO 

 6307 7.8 17:50 Groenteboetje spelade Oxygen med Jean-Michel Jarre. DO 

 6320 5.6 19:50 Krotekoer spelade Oxygene med Jean Michel Jarre. 

 6325 15.7 20:20 Free R Victoria med Middle of The Road. DO 

 6337 15.7 20:25 Odynn R med countrymusik. DO 

 6369 29.6 19:40 R Antony är en holländsk pirat med inhemsk musik. DO 

 6380 2.7 20:20 Panda R med Major Tim i programmet. DO 

 6380 12.7 20:55 Little Feat Radio hälsade till mig. DO 

 6920 16.7 16:30 Key Channel R gick svagt med popmusik. DO 

 6935 4.6 21:30 TRX med gammal musik som Frank Sinatra. DO 

 6960 8.8 17:35 R Digital med Beatles och Betty Everet. DO 

 15070 16.7 18:30 R Marconi Int läste dx-tips och pratade om rapporter de hade fått. DO 

 

FM 

 90000 4.6 17:00 Skala FM/Fanö blev min mest avlägsna logg. Hade reklam för VW och Unibet. DO 

 90500 4.6 16:45 R Djursland/Grenå hade Benny Nielsen och programmet Dansketoppen. DO 

 90600 4.6 16:45 My Rock/Odense spelade Volbeat och reklam för Harald Nyborg. DO 

 91000 4.6 16:30 Skala FM/Odense med reklam för Fåborg Ryggcenter och Peter Favre. DO 

 91600 4.6 16:15 SLR/Fuglebjerg med reklam för resturang Laguna i Korsör. DO 

 92200 4.6 16:00 ST 10/Ålborg med för mig okänd musik. DO 

 93400 4.6 15:15 Nova FM/Söndre Höjrup red reklam för Opel och Aldi. DO 

 94100 4.6 14:55 R Nordjyske/Hadsund med Fleetwood Mac. DO 

 95100 4.6 14:30 R Nord/Nibe med Bee Gees och Rod Stewart. DO 

 97100 4.6 14:05 R Alfa/Gjelev spelade The Clash och Kathy Dennis. DO 

 97200 4.6 13:10 R 100 FM/Glostrup spelade Bon Jovi och hade Reklam för Netto. DO 

 99100 4.6 11:40 R 100 FM med reklam för Silvan och Citroën. DO 

100700 4.6 12:40 R SLR/Slagelse med reklam för Unibet o Peugot. DO 

101900 8.6 06:45 R Göteborg med trafikmeddelanden. Därefter kom en jingel som lät  

    PRO FM och det är ju en rumänsk FM-station. DO 

102200 8.6 06:50 R Actulidad/Ploesti med nyheter och sedan Don´t worry be happy. DO 

103000 4.6 12:20 R 24syv/Åhus pratade om ungdomars alkoholvanor. DO 

103300 4.6 11:40 DLF/Flenburg talade om ett oljeraffinaderi i Nigeria. DO 

103500 4.6 12:00 Din Radio/Odense hade reklam för en Coldplay konsert som var sponsrad av  

    Middelfart Sparkasse. DO 

104100 4.6 11:20 Solo FM/Grenå-Enslev med Eric Clapton och reklam för Randers Sportcenter. DO 

104600 4.6 10.50 R ABC hade reklam för Beachpartyt 16 juli. DO 

104800 4.6 11:10 Star FM/Göteborg med Pet Shop Boys. DO 

104800 24.6 14:15 Ostseewelle/Rostock med reklam för Kombach. DO 

105300 4.6 10:25 Stina FM talade om ett slagsmål i Tbilisi mellan veganer och icke veganer: 

    Icke veganer hade slagits med korvar. DO 

105400 4.6 09:50 Solo FM hade reklam för Aldi och Bauhaus. DO 

105500 4.6 10:50 Mix Megapol DO 

105900 4.6 10:20 RIX FM/Göteborg med Tracey Chapman. DO 

106300 4.6 10:00 R ABC/Allingåbro. Ryegård spelade 3 AM med Mads Langer. DO 

107000 4.6 09:20 R Odsherred/Vig med Lionel Richie och Tracy Chapman. DO 
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Skärgårdsradion 
 

I samband med DX-Parlamentet 2016 i Stockholm var ett studiebesöken förlagt till Skärgårds-
radions studio. Den ligger på krypavstånd från Sveriges Radio, som vi besökte först, på Karla-
vägen 108. 
 

Vi möttes av stationschefen Martin Loogna, väl-

känd radioprofil, som berättade om stationen. 

Efter en stund dök Ullmar Qvick upp, som hade 

lyckats tappa bort oss övriga på den korta vägen 

från SR. Sedan gick vi in i studion där Kim Sand-

berg förberedde ett kommande program. 

 

Nedan följer information från Skärgårdsradions 

hemsida och informationsbroschyr: 

 

Skärgårdsradion startades den 20 juni 2007 på 

90,2 MHz av Sandhamns Fiskeförening tillsam-

mans med Martin Loogna, Mikael Andersson och 

Oscar Zachrisson, personer med ett långt förflutet 

i radiobranschen från bl.a. Mix Megapol, Rix 

FM, Radio City, Studio 107,5, Radioseven m.fl. 

Idén är att göra bra lokalradio för alla som älskar 

Stockholms skärgård. 

 

Skärgårdsradion förmedlar sommar dygnet runt, 

året om. Du får kustväderprognoser varje timma 

från Stockholm Radio, nyheter från Aftonbladets 

radioredaktion vardagar 06:00-20:00, trafik och 

serviceinformation som rör skärgårdstrafiken 

vardagar 06:00-10:00, ankringstips, reportage 

från öarna och intervjuer med aktuella gäster. Allt 

blandat med en unik musikmix som ger lyssnaren 

gladare musik och mer variation och självklart 

med ett stänk av skärgårdsliv. Allt detta present-

erat av Sveriges mest kända radioprofiler. 

 

 
 

MARTIN LOOGNA - radiolegend 

Loogna har varumärket i sitt namn. Han är en av 

Sveriges mest kända actionreporter och radioröst. 

Som de andra medarbetarna på Skärgårdsradion är 

han en sann båtlivsälskaxe. 

 

 

KIM SANDBERG - radiopratare med flyt 

Kim är en inbiten havskappseglare och skärgårds-

älskare. Kim har de senaste 30 åren hörts på de 

flesta av Stockholms radiostationer. 

 

ROLF ARSENIUS - programledare med passion för 

skärgården och dess historia 

Rolf har lång erfarenhet av både radio och tv och 

hans välbekanta trygga stämma håller lyssnarna 

sällskap varje dag i Skärgårdslunch mellan kl. 10:00-

15:00. Han har också belönats med Stora Radio-

priset tre gånger. 

 

Skärgårdsradion blev 2014 utsedd av den 

Svenska radioakademin till Årets Radiostation. 

Juryns motivering: ”Med ett lustfyllt tilltal, 

sommarkänsla och nyttiga tips skapar Skärgårds-

radion en bild av en levande skärgård”. 

 

Här hörs Skärgårdsradion 

Skärgårdsradion Öst 

Med sändare placerade mitt i skärgården hörs den i alla 

Stockholms skärgårdskommuner från Norrtälje till 

Nynäshamn på 90,2 MHz samt i ytterskärgården på 

91,7 MHz. 

 

Skärgårdsradion Väst 

Skärgårdsradion Väst är en sommarradio för Göte-

borgs norra och södra skärgård. Sändaren är pla-

cerad på Öckerö och har en räckvidd från Marstrand 

i norr till Vrångö i söder och når ca 300.000 lyssnare 

i Göteborgs skärgård på 94,1 MHz. 

 

Efter besöket på Skärgårdsradion tog Martin oss 

över till Stockholm Radio, som ligger på samma 

våning några rum bort. Där visades hur man har 

koll på och kontakt med fartygstrafiken i de 

svenska farvattnen. Man har nu lämnat kortvågen 

och har bara passning på nödtrafiken på 2182 

kHz. 

     / h-red / 

 

P.S. Det blev en rapport till Skärgårdsradion från 

Zinkensdamms Hotell, och Martin svarade med 

brev och dekal efter ca 1 vecka. D.S. 
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Här pågår det kalla kriget för fullt 
 

Kriget började i gryningen den 20 maj 1985. ”Aquí Radio Martí”, dundrade exilkubanen Hum-
berto Medrano från studion i USA. ”Buenos días, Cuba!” Kalla kriget hade blivit ännu kallare. 
 

Ingen visste då vad som skulle komma: Sovjet-

unionens kollaps, Berlinmurens fall och ett annat 

Europa. 

Denna dag i maj 1985 var Sovjetunionen fort-

farande ”ondskans imperium”. USA:s president 

Ronald Reagan, som ville pressa Sovjetunionen 

till det yttersta, satsade på att dra in det lilla Kuba 

i konflikten och lägga ännu större press på makt-

havarna i Kreml. 

Radio Martí skulle bli en karibisk kopia på Radio 

Free Europe. 

”Goddammit, let's do it!” 

Sent på kvällen den 17 maj 1985 hade Ronald 

Reagan fått nog av allt politiskt käbbel. 

Diskussionerna var slut. Det var dags att trycka 

på sändningsknappen. 

– Buenos días, Cuba! 

Gryningsattacken den 20 maj var noga vald. 

Det var på dagen 83 år sedan som Kubas blev en 

fri nation 1902, efter en mångårig amerikansk 

ockupation efter det spansk-amerikanska kriget. 

Det var också 90 år efter den kubanska national-

hjälten José Martís död i strid den 19 maj 1895. 

Ansvarig för Radio Martí första nyhetssändning 

var Jorge Riopedre. Trettio år senare har vi stämt 

träff med honom i Miami för att ta reda på hur 

han ser på Radio Martí idag. 

– Jag vill påstå att vi lyckades. 

– Vi skulle påverka den allmänna opinionen på 

Kuba, och det har vi gjort. Vi hade otroligt många 

lyssnare under de fem första åren, säger Jorge 

Riopedre. 

I boken ”Cuba sin censura” beskriver han hur 

Radio Martí under de första åren nådde fyra av 

fem lyssnare i Havanna. 

– Nästan alla lyssnade. 

Sedan rasade allt. I december 1991 hade räck-

vidden sjunkit dramatiskt till 13 procent. 

 

– De kubanska störsändarna gjorde det svårt 

att lyssna på våra sändningar. Dessutom för-

bättrade kubanerna sina egen program, säger 

Jorge Riopedre. 

 

Politiska strider, intriger, felsatsningar och stän-

digt nya program skulle få lyssnarsiffrorna att 

rasa ytterligare. När den amerikanska kongress-

ens revisorer 2009 granskade Radio Martí 

konstaterade de att mindre än två procent av 

kubanerna lyssnade på radiostationen. 

– Sanningen är att ingen vet hur många som 

lyssnar, säger Jorge Riopedre. 

– Det här är som Radio Free Europe. Det var först 

efter järnridåns fall som Vaclav Havel och andra 

kunde berätta hur de i hemlighet hade lyssnat på 

radiostationer i väst. 

Hur mycket amerikansk propaganda har kanalen 

spridit? Hur mycket av mer oberoende nyhetsför-

medling? Sanningen är att det har varierat med 

vem som suttit i kanalens ledning, med vem som 

suttit vid makten i Washington. 

Med allt sämre lyssnarsiffrorna växte kraven på 

en nerläggning av Radio Martí. Bland kritikerna 

hittar vi Jaime Suchlicki, chef för Institutet för 

kubansk-amerikanska studier vid Miamis uni-

versitet. 

 

– Det är ett enda stort slöseri med pengar, 

Radio Martí förändrar ingenting. 

 

USA har missat chansen, anser han. Det fanns en 

chans, för tjugo år sedan, när USA satsade mer 

helhjärtat på att nå lyssnare på Kuba från sändare 

på kortvåg, flygplan, ballonger och satelliter. 

– Vi har all teknik i världen, men vi använder den 

inte. Nu ska vi vara kompisar, säger Jaime 

Suchlicki. 

Trots alla motsättningar är det ingen som för-

nekar att president Reagan med Radio Martí 

lyckades med en sak: 

Att röra upp känslorna på Kuba. 

Fidel Castro ser hela upplägget som en skymf 

mot ikonen José Martí. Historikern Richard Gott 

beskriver i sin bok ”Cuba, a new history” hur 

Fidel Castro ser sig som arvtagaren till alla 

kubaners nationalhjälte José Martí och 1800-

talets väpnade kamp. 

Så inför president Barack Obama besök på Kuba i 

mars kom det nya krav på att Radio Martí måste 

stängas. ”Det måste bli slut på de aggressiva 

sändningarna riktade mot Kuba,” klagade 

Granma, det kubanska kommunistpartiets 

officiella tidning. 
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Radio Martí fortsatte som vanligt. 

President Obamas snabbvisit i mars har ökat 

förväntningarna på ett friare Kuba. 

– Det kommer aldrig att hända! 

Professor Jaime Suchlicki vid universitet i Miami 

viftar bort alla förhoppningar. Han har inte 

mycket till övers för det kommunistiska styret på 

Kuba, ett land som han själv flydde från som ung 

på 1960-talet. På väggen bakom skrivbordet har 

han hängt upp en darttavla med Fidel Castro som 

måltavla. Ledaren för en maffia, säger han. 

– Fidel och Raúl Castro är USA:s fiender, de 

kommer aldrig att ändra sig. Glöm inte att den 

Raúl som styr Kuba idag är samma Raúl som tog 

emot sovjetiska kärnvapen 1962. Då var han var 

försvarsminister, säger Jaime Suchlicki. 

Han tror inte att USA:s charmoffensiv mot Kuba 

kommer att förändra någonting. 

– När Raúl dör är hans son Alejandro redo att ta 

över tillsammans med militären. Utvecklingen i 

Kuba kommer att likna det som hände i Sovjet-

unionen: efter Chrusjtjov kom Brezjnev, sen kom 

Andropov, Tjernenko, Gorbatjov och till sist 

Jeltsin. Det kommer att ta tjugo år innan polit-

byrån försvinner på Kuba, säger Jaime Suchlicki. 

Han tycker mest att president Barack Obamas 

tvådagars besök i Havanna var korkat. 

– Obama vill gå till historien som presidenten 

som öppnade Kuba. Men han förhandlar med en 

maffia. Ska du göra det måste du komma med en 

väska full med pengar i ena handen, och en pistol 

i den andra. Sen säger du: Vill du bli min kompis 

så får du alla dessa pengar. Om inte, så blåser jag 

huvudet av dig. 

– Så förhandlar du med maffian. 

– Obama lämnade bara ifrån sig sin väska. 

Castros revolutionärer anade tidigt vad Radio 

Martí skulle kunna föra med sig, mästare som de 

själva var på propaganda. Ett tjugotal år tidigare, i 

februari 1958, hade rebellernas egen röst dundrat 

genom natten: 

– Aquí Radio Rebelde! 

Castros rebeller, som då endast var en grupp 

bland många upprorsgrupper, insåg att radion var 

ett effektivt vapen mot den USA-stödda Batista-

regimen på Kuba. Från enkla sändare i den karga 

bergskedjan Sierra Maestra nådde de ut till alla 

kubaner med sina nyheter, politiska budskap, 

musik och underhållning. Personliga meddeland-

en till rebellernas familjer, ”Oroa dig inte, jag 

mår bra”, var viktiga inslag. 

Samma taktik använder amerikanerna sig av i 

dagens Radio Martí ”Oroa dig inte, jag har 

kommit fram till Miami och jag mår bra.” 

 

– Det är via radion som vi når flest kubaner, 

säger Radio Martís chef Maria ”Malule” 

González. 

 

– Men fler och fler kubaner har tillgång till 

smarta telefoner, så sociala medier är något som 

vi måste anpassa oss till. 

Hon ser de nya medierna som en skänk från ovan. 

– Facebook ger oss nya möjligheter att komma 

förbi censuren. 

Taktiken är enkel. 

I stället för att satsa på egna Martí-sidor fokuserar 

man istället på inbäddade länkar, på att dela och 

att gilla. Omöjligt att stoppa, om inte Castro-

regimen väljer att helt blockera Facebook. 

– De sitter i rävsaxen, säger ansvariga utvecklare 

på Radio Martí. 

– Stoppar de hela Facebook så drabbar det alla 

turister, som de hoppas ska sprida en fin bild av 

Kuba. Det ger oss, och Kubas oliktänkande, nya 

möjligheter. 

Ett bevis hittar vi i den lilla parken Fe del Valle i 

centrala Havanna. Här finns en av Kubas få hot-

spots, öppna wifi-zoner som regimen motvilligt 

börjat öppna sedan juli 2015. 

Internet i hemmen är fortfarande förbjudet, så det 

är bara i en wifi-zon som vanliga kubaner kan 

koppla upp sig till internet. Dag som natt samlas 

därför Havannabor i parken. 

– Det går, men det går långsamt, suckar en man 

som just har fått kontakt med släktingar i Miami. 

Det är många som ska dela på bandbredden. 

Det är också dyrt. 

En timmes uppkoppling kostar två turistpesos, 

som är knuten till dollarkursen. Två konvertibla 

pesos är lika mycket som 50 vanliga kubanska 

pesos, nästan en veckolön. 

De kubaner som vi träffar på torget gläds åt att 

kunna surfa, men de tror inte att deras liv kommer 

att bli friare för att Raúl Castro och Barack 

Obama har träffats i Havanna. 

– Obama kommer hit, och sen händer ingenting 

mer, säger mannen som just haft kontakt med 

släktingarna i Miami. 

– Allt detta är bara politik. Prat, prat, prat. 

Från det officiella Kuba är det dödstyst. 

När vi söker journalistvisum dröjer det, och 

dröjer. 

 

Sid 11 



– Det kanske går, jag skulle säga att chansen är 

fifty-fifty, förklarar Pedro Manuel Alvarez på det 

kubanska konsulatet i Stockholm. 

Efter fem månader, och otaliga ”jag väntar på 

klartecken från Havanna” ger vi upp. Vi inser att 

vi aldrig kommer att få ställa några frågor till 

någon ansvarig på partiorganet Granma, Radio 

Habana Cuba, Cubavisión eller kommunikations-

ministeriet. 

 

Vi åker till Kuba som turister. 

Här får vi skjuts ut till Havannaförorten Miramar 

av Antonio, en av många kubanska akademiker 

som har valt att köra taxi. Efter sin ingenjörs-

examen blev han vd för ett kubansk-kanadensiskt 

joint venture inom livsmedelssektorn. Han hade 

det mesta, bil, kontor, privatsekreterare, resor. 

– Allt utom en rimlig lön, berättar han på väg mot 

Miramar. 

– Jag tjänar mycket mer på att köra er turister i 

taxi. Det känns helt tokigt. 

Han berättar hur andra tjänar pengar på satellit-tv. 

Någon fixar en satellitmottagare och sedan drar 

de kablar runt om till grannarna. Hemma har han 

tillgång till en massa utländska tv-kanaler, helt 

olagligt. Men, säger han, det är inte farligt för 

honom. 

– De som brukar åka dit är de som har fixat mot-

tagaren. 

Han har, liksom de flesta kubaner, slutat med att 

lyssna på Radio Martí. 

– Vi var många som lyssnade förr, men nu är det 

bara vinklade nyheter. Vi vet att mycket är dåligt 

här på Kuba, så varför ska de då hitta på en massa 

som inte stämmer? 

Framme i Miramar, Havannas finaste förorter där 

de flesta ambassader ligger, stannar vi vid kyrkan 

Santa Rita. Här har kvinnor klädda i vitt, Damas 

en blanco, samlats varje söndag sedan 2003 för 

att efter högmässan protestera mot förtrycket och 

att Castroregimen har fängslat deras män och 

släktingar. 

Tysta vandrar kvinnorna genom förortens gator, 

förbi polispatrull efter polispatrull i gatuhörnen. 

Denna söndag var allt lugnt, andra söndagar har 

slutat i massarresteringar och utländska protester. 

Men de flesta kubaner bryr sig inte. 

– Några få kvinnor i en förort, vad spelar det för 

roll, säger taxichauffören Antonio innan han 

sätter av oss. 

Andra, som Jorge Riopedre i Miami, är över-

tygade om att protesterna och Radio Martís 

trettioåriga kamp kommer att ge utdelning. 

– När den lilla gruppen av gamlingar runt Fidel 

och Raul Castro dör kommer det att uppstå ett 

vakuum. Inga av deras barn är några ledare, och 

då kan utvecklingen gå fort, säger Jorge 

Riopedre. 

– Glöm inte att utan USA har Kuba ingen fram-

tid. Det är här pengarna finns som Kuba behöver. 

Det vet man i Havanna. 

 

Historiska händelser 
 
1959 

Fidel Castros upprorsgerilla övertar makten på 

Kuba sedan Fulgencio Batista flytt. Hans hopp 

om goda förbindelser med USA ska snart grusas. 

1961 

USA invaderar Grisbukten med hjälp av 1 400 

exilkubaner. Attacken misslyckas, men får 

Castroregimen att närma sig Sovjetunionen, som 

börjar installera kärnvapenmissiler på ön. 

1976 

Kuba utropas som socialistisk republik, där Fidel 

Castro skapar sin egen kommunistiska diktatur 

efter sovjetisk modell. 

1983 

USA:s president Ronald Reagan beslutar sig för 

att trappa upp kalla kriget mot Sovjetunionen, 

som han kallar ”ondskans imperium”. 

1985 

Radio Martí börjar sända radioprogram direkt till 

Kuba från sändare i Key West, 80 kilometer från 

ön. 

1990 

TV Martí startas för att nå kubanska tv-tittare 

med hjälp av ballonger, flygplan och satelliter. 

1991 

Efter järnridåns fall kollapsar Kubas ekonomi när 

Sovjetunionen drar in sitt stöd. För att överleva 

satsar Castro på turism och inför en konvertibel 

peso bunden till dollarn. 

2006 

Fidel Castro drabbas av cancer och lämnar över 

makten till sin fem år yngre bror, Raúl Castro. 

2008 

Kuba skriver under två FN-konventioner om 

mänskliga rättigheter och släpper ett tiotal sam-

vetsfångar. Korta, godtyckliga gripanden blir 

istället vanliga. 

2012 

Castroregimens förtryck ökar och allt fler regim-

kritiker grips. Enligt Kubanska kommissionen för  
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          VÄRT ATT VETA 

 

 

Julafton kom tidigt i år för mig redan 4 juni. Då 

var jag på FM-expedition till Kullaberg och på 

7½ timme så loggade jag 22 FM-danskar och av 

de 22 så svarade 21 vilket ger en svarsprocent på 

drygt 95. Vilket för mig är ett  rekord när det 

gäller en DX-expedition i procent. Normalt 

brukar det sluta mellan 50-60%. 
 

ALBANIEN 

R Tirana sänder engelska 23:00-24:00 på 

9854.96. 

Wolfgang df5sx i SWB 

Stationen fyller 50 år i år. 

R D`Angelo via DX-Window i SWB 
 

BERMUDA 

1160 och 1280 är fortfarande aktiva. 

B Conti via Medium Wave Info via CON 
 

BRASILIEN 

Ny station på kortvåg är Radio Frontera på 6000. 

Deras telefonnummer är 83 9832-55369. 

Radioescutas via Negro och DXPlorer i SWB 

En inte helt lyckad frekvens för oss i Europa då 

Cuba brukar sända här nattetid. 
 

DANMARK 

Danmarks Radio kommer om den ”blå 

regeringen” får bestämma sin budget nerskuren 

med 25%. Det kommer innebära att ett flertal 

stationer får läggas ned. TV2 Lorry via DO 
 

GREKLAND 

R Beteranos sänder på 1476.  Deras adress är 

radiobeteranos@gmail.com. DO 
 

GUINEA 

RTV Guieene är åter aktiv på 9650. 

M Terry via Facebook 

De är hörda 21:30-22:30. PE 
 

INDIEN    

R Kashmir i Leh är hörd på 4740 ex 4760. 

Sändningstid  är 01:30-04:30 helger och vardagar 

02:13-04:30 samt 11:30-16:30. 

R Howard via DXLD i SWB 

MALTA 

Radja Malta på 999 har svarat via Sylvana 

Deboono, Junior Manager. Hennes e-postadress 

är sdebano@pbs.com.mt. A Napolitano i DXF 

 

MOLDAVIEN 

R Moldava på 873 har svarat via Andrei 

Luchianciuc. Hans e-postadress är: 

luchianciuc@yahoo.com. A Napolitno i DXF 

 

NEDERLÄNDERNA 

747  Radio T´Pot sänder ifrån Gasselternijveen 

med 0.1 kW. Adress till stationen är: 

radiotpot@kpnmail.nl. 

747  R Babylonia sänder ifrån Musselkanaal med 

0.1 kW. Dom sänder enligt följande: mån-fredag 

07:00-19:00 och 20:00-00:00, lördag 07:00-14:00 

och 21.00-00.00 samt söndag 07:00-12:00 och 

18:00-00:00. OBS! Lokal tid. Övriga tider sänder 

andra stationer på 747.Deras hemsida har 

följande adress: www.babylonia.nl.  

828 Wereldstad ”The heartbeat of City” i  Rotter-

dam med 0.1 kW. De kommer att sända 10:00-

17:00. Deras hemsida har följande adress:  

www.weraldstadrotterdam.nl.  

R Neverland i Venlo har startat på 1035. 

Adressen till stationen är: superthrive@planet.nl. 

Dr Buis via Facebook till DO 

1251  Memories AM i Oss kommer att sända med 

0.1 kW. Deras hemsida har denna adress: 

www.memories1251.nl. 

1395  Atlantis R sänder med 0.1 kW. Deras e-

postadress är: contact@atlantisradio.eu.  

Postadressen är Carlierstraat23, NL-89919 BB 

Leuvaarden. 

1395  Capra R sänder ifrån Emmer-Compascuum 

med 0.1 kW. 

Cupid R är hörd på 1395 med nonstopmusik. PE 

Q AM har startat på  1395 ifrån Waardenburg. 

Dr Buis via Facebook till DO 

1485  Amsterdam 1485 ifrån Amsterdam kommer 

att sända med 0.001 kW. 

Radio-tv.nederland.nl/am/amhtml i CON 

Dan Olsson 

Högalidsvägen 77 C 

244 36 Kävlinge 

dodx@hotmail.se 



Wijkradio har startat på 1485 ifrån Waalwijk. 

Sändningstid är tisdagar och fredagar 10:00-

12:00 och onsdagar 19:00-20:00.  

Radio 0511 i Butinpost i Friesland kommer snart 

att starta på 1485. 

Humpie R kommer att starta på 1485 ifrån s-

Heerenberg. Dr Buis via Facebook till DO 

Lagliga holländare kan bli ett nytt område precis 

som britter och spanjorer är. 

 

NYA ZEELAND 

RNZI sänder så här: 00:00-04:58 på 15720, 

04:59-06:58 på 11725, 06:59-12:58 på 9700, 

12:59-16:50 på 6170, 16:51-18:58 på 7330, 

18:59-19:58 på 9700, 19:59-20:58 på 11725 samt 

20:59-00:00 på 15720. RNZI websida i CON 

 

PERU 

R Quillabamba åter aktiv på 5025. D Sharp i SWB 

Själv har jag rapporterat stationen sedan 1992 

utan att få svar. Numera är de svåra att höra 

beroende på R Rebelde på samma frekvens. 

 

SOMALIA 

Warsan Radio i Baydhabo är hörd på 7750. De är 

hörda 19:00. 

Pennington via BDXC-yg och DXLD och Pankov 

i SWB 

R Shabelle har följande e-postadress: 

info@shabelle.net. Z Liangas via DXLD i SWB 

R Puntaland är hörd 12:45 på 13800. 

 

SRI LANKA 

VOA har lagt ned sin sändare i Iranawila. 

DXLD i CON 

 

STORBRITANIEN 

R Warrington har börjat sända på 1332 med 150 

W. 

Bradford Asian Radio sänder med 40 W på 1413. 

Deras hemsida har följande adress: 

www.bradfordasianradio.uk. CON 

 

SVERIGE 

Hörby mellanvåg kommer att sända mellan 28.8-

10.9 på 1179. B Almqvist i MVE 
 

TJECKISKA REPUBLIKEN 

R Dechovka kommer  att starta en ny 10 kW 

sändare på 792. Sändaren kommer att stå i 

Hradec Kralove-Stêzery. A-DX List i MVE 

CRO Plus har börjat sända på 1071 kHz med 5 

kW ifrån Ceské Budêjovice/Husova. Redan nu så 

sänder de ifrån Ostrava/Svinov. A-DX List i MVE  
 

TYSKLAND 

Deutsche Wetterdienst sänder 06:04-06:30, 

12.04-12:30, 16:04-16:30 och 20:04-20:30 på 

5910 alternativt 6180. Bulgarian DX-Blog i CON 

UKRAINA 

R Krym Real (Crimea Realites) på 549 sänder 

tillsammans med R Liberty på ryska. 

Sändningstid är mån-fredag 05:30-06:00 och 

15:30-16:00 samt lördagar 15:10-16:00. 

 D Kerrik via  DXLD i CON 

 

UNGERN 

Kossuth Rádió på 540 kommer höja effekten till 

2000 kW. 

T László via Ydun´s Medium Wave Info i MVE 

 

USA 
WRNO sänder tisdag och lördagar 01:00-04:00. 

R Howard i SWB 

 

KÄLLOR TILL DENNA SPALT ÄR:   

BDXC = Brittish DX Club, CON = Contact, DXF 

= DX-Fanzine, DXLD = DX Listen Digest, DXN 

= DX-News facebookgroup, MWC = Middle 

Wave Circle,  MVE = Mellanvågs-Eko,  PE = Per 

Eriksson, SDS = Sydsvenska Dagbladet Snäll-

posten, SWB = Shortwave Bullentin och SWN = 

Shortwave News. 

73 de DO 
 

 
Forts. från sid. 12 
 

mänskliga rättigheter greps 6 602 regimmotstånd-

are under året, mot 2 074 under 2010. 

2016 

USA:s president Barack Obama besöker Havanna 

under två dagar, det första amerikanska stats-

besöket på Kuba sedan president Calvin 

Coolidges besök 1922. 

2016 

Kuba har rasat ytterligare i världsranking om 

pressfrihet av ”Reportrar utan gränser”. Landet 

ligger på plats 171 i en hård strid om sista 

placeringen med länder som Eritrea, Nordkorea 

och Turkmenistan. 

 

/ Hermod Pedersen, sydsvenskan.se 2016-07-24 

via DO / 
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Twoje Radio AM, Polen 
 

Några semesterdagar vid Polens riviera förläng-

des med en resa mot sydöstra Polen, där de flesta 

Radio AM-stationer finns. När Polskie Radio 

lämnade mellanvågen skapades den ideella för-

eningen ”Polskie Fale Srednie”, vilket betyder 

den polska mellanvågen. 55 stationer fick till-

stånd att starta sändningar. Kravet var att kom-

munerna skulle äga stationerna, men drivas av de 

lokala föreningarna. Huvudstationen skulle ligga 

i Kraków och max effekt skulle vara 800 watt. 

Många stationer startade optimistiskt, men utan 

reklam i programmen eller reklam om stationen, 

så sinade ju inkomsterna. Idag är enligt polska 

uppgifter bara följande stationer igång: 
 

Huvudstation i Kraków 1602 kHz som sänder 

nonstop musik med anrop några gånger per 

timma. 

531 Radio AM i Wlodawa 

963 Radio AM i Lipsko 

963 Radio AM i Brzesko 

1062 Radio AM i Cmolas 

1062 Radio AM i Jaroslaw 

1062 Radio AM i Pulawy 

1584 Radio AM i Andrychow 
 

Huvudkontoret i Kraków är mestadels obeman-

nat och all musik m.m. är datorstyrd, då den 

reläas av de andra stationerna. Vid heltimma kan 

man, om man har tur, få ett lokalt ID. Lokala 

program sänds på morgnar och kvällar från vissa 

stationer, bl.a. Lipsko, Wlodawa, Cmolas och 

Andrychow. 
 

Den första kvällen åkte jag ut till spetsen av 

halvön Hel. Det är ju en sandrevel som sträcker 

sig flera mil ut i Östersjön. 
 

Vid solnedgång kring 1730 UTC började MV 

vakna. Första station var Radio AM i Kraków på 

1602 kHz som gick riktigt bra med lokal-id varje 

heltimma. Lite senare dök Radio AM i Brzesko 

upp hårt uppvaktad av Tunis och Radio Kuwait 

med engelska. Den hörs faktiskt bättre i Växjö. 

På dagarna var det härliga bad och på kvällarna 

MV-jakt. Ett härligt liv! 
 

Min plan var nu att åka vidare mot sydost för att 

komma närmare Kraków och kanske besöka HQ 

eftersom jag fått adressen av min polske vän, 

Dominik Astarszeran. Han vet mycket om denna 

station. Första uppehållet var den historiska 

staden Torún, där bl.a. Kopernikus gjorde sin 

upptäckt om solens placering i förhållande till 

jorden. På kvällen åkte jag ned till floden Wisla 

och kolla bandet. Jag kollade Radio AM fre-

kvenserna, men fick inget nytt napp. Dagen där-

på kom värmen. 35 grader under större delen av 

dagen och trots AC i bilen, så var det jobbigt för 

en mogen man att söka upp kontor inne i städ-

erna, så jag vände norrut tillbaka mot Gdynia. 35 

km väst om Torún ligger Polens stora långvågs-

station i Solec Kujawski. Det är en mycket mäk-

tig anläggning med de två höga masterna som 

ligger vid floden Wislas strandängar och sänder 

på 225 kHz med 1 MW. Den signalen hörs lika 

bra i Växjö som i Polen. 
 

I Gdynia vid hamnen hittade jag en lång pir ut i 

Östersjön, som var öppen för biltrafik. Jag hade 

tur för längst ut fanns en campingplats med 

några parkertingsplatser och där fick jag lov att 

stå och lyssna fram till midnatt. Min fabriks-

monterade franska bilradio är av toppenklass på 

MV, Renault Captur 2014. Där ute var störnings-

fritt. Bandkoll där, men bara 1602 och 963 kHz 

kunde höras. På 531 kHz hade jag samma musik 

mycket svagt, men inga ID. 
 

Vid 22–tiden kom polisen förbi och undrade vad 

det var, en svensk bil därute. Jag vinkade och 

efter ett tag när de kollat registreringsnummer 

med datorn så vinkade de tillbaka och körde sin 

väg. Några fler loggningar blev det inte utan jag 

ägnade de återstående dagarna till badliv. På 

bandet i övrigt hördes ungefär samma stationer 

som i Växjö, men iranierna var starkare än i 

Växjö.   
 

Jag måste berömma Stena Line som trafikerar 

Karlskrona - Gdynia. Bra och moderna färjor. 

Enda nackdelen är att dagsturen har avgång 0900 

och man ankommer Gdynia 1930. 10½ timma 

till sjöss kan bli långsamt även om soldäck och 

spa är sköna avkopplingsmöjligheter. Samma 

tider på returresan. 
    

På  websidan:  http://old.radiopolska.pl/wykaz/ 

ampolska.php kan ni se den ambitiösa listan av 

stationer, som skulle ha startats. 

 

/ Bengt Ericson via MV-E 56-4 / 
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I år är det 50 år sedan radiopiraten tystnade 
 

När Staffan Olander vaknade på morgonen den 20 januari 1966 rattade han som vanligt  in 
frekvensen 91,5 på FM-bandet. Men möttes av tystnad. Varför? 
 

Av morgontidningen fick han sedan veta att 

Radio Syd på piratfartyget Cheeta II tvingats läm-

na neutralt vatten på grund av rådande issituation. 

Förhoppningen var att sändningarna skulle åter-

uppstå. Så blev det nu inte. Istället beslutade riks-

dagen om en ny radiolag som gjorde alla radio-

sändningar som inte sändes av Sveriges Radio 

förbjuda. 

  Radio Syd efterlämnade ett stort tomrum. 

  - Radio Syd betydde allt för oss på den tiden. 

Det var samtalsämnet på skolgården, det var den 

tidens Facebook. Det som höll oss samman, säger 

Staffan Olander, före detta bankdirektör och 

bland annat tv-känd Beatles-expert från Tiotusen-

kronorsfrågan 1973. 

  På 1960-talet spelades ingen populärmusik på 

Sveriges Radio. Istället var det Radio Syd som 

var först med den senaste musiken, som intro-

ducerade topplistan och anordnade musikarrange-

mang och konserter. Bland annat med Rolling 

Stones i juni 1965, som också passade på att gästa 

studion till havs. 

  - Framför allt hade piraterna en vision, samtidigt 

som de utmanade radiomonopolet. Deras verk-

samhet var ett äventyr som innehöll dramatik, 

politik och underhållning, säger journalisten Ulf 

Clarén som tillsammans med Staffan Olander 

skrivit boken ”Piraterna på Öresund”. 

  Den som främst utmanade monopolet och den 

politiska makten var piratdrottningen Britt Wad-

ner. Fast mindre känt är kanske att det var foto-

grafen Sven-Eric ”Nes” Svensson som var den 

förste piraten. Under en reportageresa tillsam-

mans med Staffan Heimerson - på Kvällsposten 

på den tiden - om eskortflickor i Köpenhamn 

gjorde de också ett besök hos några danska radio-

pirater. Det sporrade Nes till att hyra in sig några 

timmar om dagen på deras fartyg i Sundet. An-

tennmasten riktades mot Skåne och ut sändes 

Skåne Radio Mercur, för första gången klockan 

tolv den 14 december 1958.  

  Året efter blev Pekka Langer radioröst för 

Skåne Radio Mercur och Britt Wadner som dit-

tills hade varit ”handelsresande i möbeltassar” 

anställdes. I början av 1960 lämnade radiostation-

en kontoret och studion i Landskrona där man 

tidigare hållit till, för Kalendegatan i Malmö. 

Senare samma år tog Britt Wadner över och knöt 

även sina två barn till stationen. 1962 bytte sta-

tionen namn till Radio Syd. 

  Det vara inte bara båten i Öresund som tvinga-

des utstå stormvindar. Blåsvädret tilltog också på 

landbacken. Kampen fördes av politikerna i 

Stockholm som, med dåvarande kommunika-

tionsministern Olof Palme i spetsen, till varje pris 

ville stoppa piraterna i södern. 1962 kom en ny 

radiolag som förbjöd sändningar som kunde störa 

annan mottagning. Sveriges Radio gick så långt 

att man till och med ändrade frekvens för att de 

avsiktligt skulle bli störda av Radio Syd. Men då 

bytte också piraterna frekvens, berättar Staffan 

Olander.  

  1962 kom den första domen mot Britt Wadner, 

det blev dagsböter, liksom i följande dom. Men så 

1964 kom en tredje dom: tre månaders fängelse. 

Stödet för Radio Syd var stort. Inte bara bland 

yngre. Den 25 augusti 1964 demonstrerade ett 

stort antal människor på Malmös gator. Samtidigt 

var Tage Erlander i Malmö inför den socialdemo-

kratiska valupptakten. Kulturpersonligheter som 

Fritiof Nilsson Piraten och Vilhelm Moberg stött-

ade Radio Syd offentligt och på tidningarnas led-

arredaktioner kom det att bli pajkastning mellan å 

ena sidan Sydsvenska Dagbladet Snällposten/KvP 

och å andra sidan Arbetet. 

  Efter en månads avtjänat straff på Hinseberg 

återvände Britt Wadner till Skåne som en hjälte. 

Striden trappades upp. Piratdrottningen hade 

planer på att också börja sända tv. Men som sagt, 

isen kom i vägen. Och därtill nya lagar. 

  Klockan 23.55 natten till den 20 januari med-

delade Britt Wadner i direktsändning: Vi måste 

tyvärr säga adjö till våra lyssnare för ett tag. För 

att inte fartyget skulle brytas sönder av isen lätt-

ade man efter avskedsmelodin ”Så länge skutan 

kan gå” ankar och gick norrut mot öppet vatten. 

Sändningarna i Öresund kom aldrig igång igen. 

  - Jag var egentligen för ung, var bara elva år 

gammal när Radio Syd slutade sända, men jag 

glömmer aldrig reklamjinglarna Broodman, 

Broodman och Alla går i Rosanders skor, minns 

Ulf Clarén. 

 

Boken ”Piraterna på Öresund: Vi minns Radio 

Syd Skånes egna radio” (Kira förlag) samlar all 

fakta på ett ställe, bjuder på minnen, massor av 

Sid 16 



bilder och är inte minst en dokumentation av en 

epok som kom att prägla massor av skåningar och 

Malmöbor. 

Martin Andersson 

martin.andersson@sydsvenskan.se 

/ Sydsvenskan 2016-01-24 / 

 

H-reds kommentar: Vad jag kommer ihåg är att 

det var: Broddmans, Broddmans, Broddmans och 

inte Broodman, Broodman och titeln på boken 

skall vara ”Piraterna på Öresund: Vi minns 

Radio Syd - Skånes egen radio” 

 

 

Radio Merkurs, Riga 
 

Hej! 

Jag tycker Raimonds som driver Radio Merkurs 

på 1485 kHz i Riga behöver uppmuntran. Detta 

kan förmodar jag publiceras i MV-eko eller SWB 

och det går bra att lägga ut texten mer eller att 

översätta den. 73 /CES (Karl-Erik Stridh) 

 

The basic information: 

Raimonds used to operate the Ulbroka relay 

station on 9210 kHz with 100 kW. From the same 

site he also run Radio Nord with 2.7 kW on 945 

kHz. The site was later closed and developed for 

housing. Only a FM antenna mast remains there. 

It is by other local stations. 

 

  The studio is on the 5th floor of an old building 

in the South part of Riga. Next to the building is 

the old TV tower from the early 50's. originally 

used on channel R3. Radio Merkurs originally 

had an antenna connected to that mast but 

received com-plaints from neighbors. Today the 

mast is used by FM stations. Radio Merkurs feed 

their trans-mitting site via Internet with a 

dedicated signal. As a backup also the streaming 

on their public site can be fed to the transmitter. 

  Transmitter site is 15 kilometers outside the city. 

It is on an island in a river and sometimes the 

antenna field is flooded. It is close to the Riga 

bay. a lighthouse and the cranes of the port are 

visible. The site is located below the approach 

route to Riga international airport (RIX). 

  The antenna is a T-antenna with a 25 m vertical 

part and a 90 m horizontal part. Each part consists 

of two wires making the antenna broadband. 

There is an extensive ground network below the 

feed point and the towers. There is only about 10 

watts of reflected power from the antenna system. 

This is read on the New Zealand made Blythe 

AMBT 253 AM broadcast transmitter. It has 

three final modules and capable of a maximum of 

2,7 kW. Radio Merkurs is running 1 kW and keep 

one module as a spare. 

  There is a transmitter engineer living at the site 

which is shared with a ham radio club station. 

The site was originally used for communications 

with submarines in the North Sea. 

  Radio Merkurs plays mainly nonstop oldies. 

often German ones. There are also some 

discussion programs. In the evenings there are a 

number of relays of different oldie programs. 

Ronny B Goode present rock music. Radio City 

and Radio Mi Amigo International offer 

international oldies. There have also been relays 

of Radio Nord Revival celebrating former 

Swedish off shore station Radio Nord and also 

DX-programs from the Swedish DX federation. 

  If you are interested in Latvian radio you can 

sample all stations in the country at 

www.eradio.lv. 

  Radio Merkurs is found at www.radionord.lv/ 

 

/ via SWB 1856 2016-08-14 / 

 

 

Västerås närradio hotas av nedläggning 
 

VÄSTERÅS Närradion i Västerås kommer med 

största sannolikhet att läggas ner. Anledningen är 

att föreningen som sköter radion, Folkrörelsernas 

medieförening i Västerås, FMiV, under flera års 

tid har haft dålig ekonomi. 

  - Vi kommer att avveckla om inte någon annan 

finansiär dyker upp, säger Sara Dahlin, FMiV. 

  Närradion finansieras främst genom att de 

privatpersoner och föreningar som vill sända 

radio får betala en avgift. 

  - Vi ser ett minskat intresse för att sända radio, 

säger Sara Dahlin. 

  FMiV kommer att kalla till ett möte i höst. Om 

ingen lösning har hittats då kommer föreningen 

att läggas ner. 

  - Det ser mörkt ut, säger Sara Dahlin. 

  Två av ”långkörarna” i Västerås närradio är 

reseprogrammet Utkik som sänts i närradion i 16 

år, och dessförinnan sändes i lokalradion, samt 

Jazz-biten som sänts sedan 1990-talet. 

ERIK HJÄRTBERG 

/ VLT 2016-08-19 / 
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ARC-SWB konvent Jönköping 23-24 april 2016 
 

Tänk, nästan halva klubbstyrkan var på plats! 

Succé!! Det annonserade programmet följdes helt 

med undantag för HR Hans Östnell som nödgades 

lämna sent återbud p.g.a. av jobbet. Vi var i allt 

27 deltagare på lördagen med hela familjen 

Klemetz samt extra inbjudne ex-ARC-aren Tony 

Franzén, Jönköping på plats. Ni andra som ej 

kunde komma ser vi säkert nästa gång? Allt 

funkade suveränt, mat och logi förträffligt, ett 

stort och fint konferensrum – stort tack till GL 

som var värd och arrangör på Södra Vätter-

bygdens Folkhögskola. Alla var helt nöjda och 

belåtna. 

 

Ordföranden CB hälsade välkomna men allra 

först hyllades tidigare avlidne GW och förre 

medlemmen AH med en tyst minut. Vördsamt, 

anständigt, högtidligt. Förre, sedan ett bra tag, 

frånfallne TK hedrades också i CB-tal. 

 

BE fick mottaga en varm applåd för allt plan-

eringsarbete till konventet. 

  

Närvarande var: BD, BE, BIH, BN, CB, DAD, 

FD, GL, HK, HM, JE, LSD, ODD, RFK, RLH, 

RÅM, SA, Sim, TL, TN, TW, WA, John Ekwall 

och Lennart Weirell, SWB, vår tidigare medlem 

Tony Franzén samt Josefina och Ida Sofia 

Klemetz. 

 

Hälsningar från några andra ej närvarande av 

”annan anledning” kom från RÅ, LV och A. 

 

Först på programmet var HK ”DX-arnas LA-

ambassadör” med ett mycket intressant och 

lärorikt inslag – hoppas på fortsättning, kanske 

nästa gång? 

 

Efter en utomordentlig middag – se menyn i ett 

tidigare Eko – ställde BD flott upp då HR som 

sagt nödgades lämna återbud. BD diskuterade 

ämnet ungefär ”Vad händer när man ej längre 

behöver sina grejor” – vi kom ej fram till något 

definitivt svar i diskussionen, utom att hålla våra 

anhöriga så väl informerade som möjligt om våra 

önskemål – allt för att åtminstone till en början 

undvika ”containerlösningen!! En ”djupis” men 

mycket tänkvärt! 

 

RFK ledde såsom förra årets segrare fråge-

tävlingen, vilken var mycket omväxlande, tillika 

lärorik! Vann överlägset denna gång gjorde DAD 

som alltså håller i nästa års upplaga! På delad 

andraplats kom BD, CB och LSD och på delad 

tredje plats kom BE och RLH. 

Ett totalt annorlunda inslag stod CB för. Det 

handlade om den ytterst lilla och föga kända ön 

Lundy - lunnefåglarnas ö – utanför Storbritan-

niens sydvästra hörn.  Har t.ex. egna frimärken 

men hör i övrigt till samväldet! Mycket intressant 

och givande med fascinerande detaljer som man 

inte hade en aning om! 

 

Kvällens avslutades sedan med samkväm ”under 

högt tak” i olika grupperingar långt fram på små-

timmarna – eller ”natta lång”. 

 

Efter en fullödig frukost hölls på söndagen ARC:s 

och SWB:s sedvanliga årsmöten. Detaljprotokoll 

för ARC fördes av sekreteraren. Några punkter 

kan noteras (kopia kan fås från TL): 

 

 CB och TL återvaldes för 2 år i sina respek-

tive befattningar. 

 Medlemsavgiften förblir, som tidigare, en 

blygsam 100-lapp. 

 BE redogjorde för de nya betalningsrutinerna 

då klubben tvingades avstå sitt plusgiro-

konto. 

 Aktiviteten hos vissa medlemmar diskutera-

des. De berörda kommer att direkt tillskrivas 

för att efterlysa fortsatt aktivitet och i vissa 

fall hänvisning till ARC-bloggen. 

 Andra viktiga detaljer kommer efterhand i 

mv-eko! 

 

Sista programpunkt visning och demonstration av 

SVF utbildningsstudios för radiojournalister – 

radioveteranen RFK gjorde direkt på plats en 

inspelning med intervjuer som sändes i SDXF-px 

lördagen den 20.4 enligt separat @-meddelande 

till alla från CB via TN. 

 

Nästa konvent 6-7 maj 2017 kommer åter att 

hållas i Jönköping, tack GL! På återseende 2017. 

 

/ Hasse Mattisson MV-Eko 56-20 / 
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Trends in tropical bands broadcasting 2016 
by Anker Petersen, editor of the Domestic Broadcasting Survey 

 

Since DSWCI published its first Tropical Bands Survey in 1973, I have registered which stations are 

active, based upon loggings from our members and other DX-ers around the world. Here is an updated 

status where Clandestine and Pirate stations not are included. 

 

Region 1973 1985 1997 2009 2016 *) 
       

Central Africa 102 76 40 18 8 -2 

Southern Africa 57 39 33 20 10 ±0 

Middle East 9 4 1 0 0 ±0 
       

Indian Subcontinent 62 45 45 29 17 -5 

South East Asia 40 29 21 4 1 +1 

Indonesia 171 105 65 13 5 +1 
       

China, Taiwan, Mongolia 119 110 75 32 19 -2 

CIS (former USSR) 61 59 47 7 6 +2 

Far East 38 28 28 9 10 ±0 
       

Papua New Guinea 17 20 20 15 5 -2 

Australia and other Pacific 10 4 13 8 10 ±0 
       

Central America, Mexico 21 23 24 5 1 ±0 

Caribbean 29 3 3 2 3 ±0 

Northwestern South America 98 41 19 3 2 +1 
       

Ecuador 47 33 22 5 0 -1 

Peru 78 69 78 28 9 +2 

Bolivia 35 42 25 14 5 -1 
       

Brazil 107 87 67 35 27 -3 

Southern South America 5 2 1 0 0 ±0 
       

Total 1106 819 627 247 138 -9 

 

*) jämfört med 2015, h-red 

 

During the past year the previous trend, that Tropical shortwave stations slowly disappear, continued 

throughout the world. The reason is, that other media get higher priority, than keeping elderly shortwave 

transmitters alive. However, there was only a minor fall from 147 last year to 138 frequencies this year. 

 

Here are some domestic broadcasting stations on the Tropical Bands, which have closed down during the 

past year: 

 

kHz kW Station Country Last log 
     

3205 10 NBC Sandaun, Vanimo Papua New Guinea APR15 

3210 1 Vintage FM Relay, Razorback Australia JAN15 

3380 1 Centro Radiofonico de Imbabura, Ibarra Ecuador SEP14 

3905 10 NBC New Ireland, Kavieng Papua New Guinea APR15 

4319 3 AFRTS Feeder, Diego Garcia Diego Garcia DEC14 

4716,7 1 R Yatun Ayllu Yura, S.Antonio Bolivia APR15 

4765 10 R Rural, Santarem Brazil JAN15 

4789,9 0,5 R Visión, Chiclayo Peru APR15 

4820 50 AIR, Kolkata India JAN15 
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4860 50 AIR, Shimla India APR15 

4885 1 R Maria, Anápolis Brazil SEP14 

4975 1 R Iguatemi, Osasco Brazil APR15 

4976 10 UBC R, Kampala Uganda APR15 

 

/ via edxcnews.wordpress.com 2016-06-20 / 
 

Framtiden kanske syns i backspegeln 
 

Alla älskar en klassisk David mot Goliat-historia. Den om den lilla människan som med en 
brinnande vision slåss mot jätten – och vinner. I det här specifika fallet vann förvisso hjälten 
folkets hjärtan, men mot jätten blev det tyvärr storstryk. 
 
För ganska precis 50 år sedan stävade fartyget 

Cheeta II ut ur Öresund. Hon hade då legat för 

ankar, på internationellt vatten mellan Malmö och 

Köpenhamn, i ett par år. Ombord jobbade min 

mormor, Britt Wadner, tillsammans med ett gäng 

entusiaster som sände kommersiell lokalradio 21 

timmar om dygnet, sju dagar i veckan. 

 

Men en kall januaridag 1966 tog det roliga slut. 

En besvärlig issituation gjorde att fartyget fick 

lätta ankar och ge sig av. Fast det egentliga skälet 

var ett nytt lagförslag som lagts fram och som 

också klubbades i riksdagen några månader 

senare. Ett lagförslag som förbjöd alla aktörer, 

förutom Sveriges Radio, att sända radio i Sverige. 

 

Den 19:e januari 1966 hördes Radio Syd i den 

svenska etern för sista gången. Det skulle dröja 

27 år innan annonsfinansierad radio blev tillåten i 

Sverige. Ytterligare 23 år senare, det vill säga nu, 

2016, finns det all anledning att summera hur det 

har gått. Den enkla analysen, sammanfattad i ett 

ord, lyder: sådär. 

 

Förvisso plockar PLR (Privat lokal radio) mark-

nadsandelar på Sveriges Radio. 2013 var andelen 

19,4 procent mot SR:s 80,6. 2015 hade de knaprat 

till sig ytterligare dryga fyra procent. Tillväxt, 

visst, men när det kommer till poddlyssning och 

användandet av appar, där SR växer så det kan-

kar, är de privata kanalerna hopplöst efter. I 

princip består den kommersiella sidan av två gi-

ganter, Bauer Media som driver Mix Megapol 

och NRJ och MTG Radio som sänder Rix FM 

och Bandit. Dessa delar på drygt 700 miljoner 

kronor i reklamintäkter. En liten skärva av den to-

tala reklamkakan som är värd 31 miljarder kro-

nor. Deras andel av pengarna växer visserligen, 

men alltför långsamt. 

Förvisso tjänade mormor aldrig några pengar på 

sin piratradiostation. Mycket av hennes tid gick 

istället åt till att hålla banker och privata ford-

ringsägare på gott humör. Det var dyrt att 

underhålla båten, investera i sändare, band-

spelare, mikrofoner och så klart löner till per-

sonalen. Däremot vann hon slaget om lyssnarna. 

 

En Sifo-undersökning från 1964 visade att Radio 

Syd hade fler lyssnare i Skåne än Sveriges Radios 

samtliga tre kanaler tillsammans. Och anslaget 

och visionen var just det lokala. För att inte säga 

det superlokala. Popband från Malmö och Lund 

spelades i etern vilket tidigare aldrig hade hänt. 

Lokala lyssnares önskningar lästes upp i radio för 

första gången någonsin. Tävlingar, event, repor-

tage, intervjuer. Det mesta på klingande skånska. 

 

Lojaliteten och samhörigheten kring henne och 

Radio Syd växte lavinartat. När hon 1965 dömdes 

till en månads fängelse för brott mot den första 

radiolagen följdes hon av tusentals människor till 

Malmö central som vinkade av tåget mot Hinse-

berg. 

 

Det är kanske där någonstans dagens radioaktörer 

ska börja, att titta bakåt i en 50 år gammal back-

spegel. 

 

/ Fredric Karén, Svenska Dagbladet 7.2.2016 via 

MVE 56-16 / 
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