DX-Vännerna… vilka är vi?
Vill hälsa dig välkommen till lite information från DX-Vännerna
som kom till som en
stödorganisation
till
Sveriges
DX-förbund
för mer än 50 år sedan.
Tänkte med jämna mellanrum skicka ut lite
information från Vännerna till alla medlemmar, så Ni vet att vi
finns och dela lite tankar från förr och framtid. Hur ofta beror på
bidragen från Er.
Jag tar gärna emot bidrag från Er, här platsar sånt som kanske
inte platsar i husorganet DX-Aktuellt.
Jag tog över som ordfö-

I det här numret:

rande för DX-Vännerna
på senaste årsmötet i
Falkenberg i slutet av
Maj och skall försöka se
till att stödorganisationen
DX-Vännerna
lever vidare.
Något som jag tror att
Claes-W Englund upp-

skattar. Claes som lämnade jordelivet förra
hösten var en eldsjäl
och dessutom en trevlig
omtänksam vän.
Hoppas du har det bra
däruppe bland molnen
och ser till att vi sköter
oss.

DX-Vännernas Hemsida
På DX-Vännernas hemsida kan du hitta gamla
protokoll och andra artiklar om DX-Vännerna. Har
du något gammal tidningsartikel eller protokoll
som saknas på vår hemsida får du gärna skicka
över den per post eller

scanna in den så skall jag
lägga ut denna så vår
historia bevaras och
nostalgin får flöda.
Givetvis gäller detta också
gamla foton eller kanske
någon bevarad radiointervju ang vännerna. Allt är
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DX-Vännernas styrelse
Efter DX-Vännernas årsmöte den 31 Maj 2015 i
Falkenberg består DXVännernas styrelse av:
O rd f :
St i g
g ra nf e l d t .
ordinarie ledamöter: Christer Brunström, Tor-henrik
Ekblom, Ullmar Quick,
Lennart Weirell samt SDXF
ordf Moritz Saarmann
(adjungerad)
Valberedning

med andra ord intressant.
Hemsidan finns under
adressen:
https://
dxvannerna.wordpress.com

Koden för att läsa protokollen är : XXXXXXXXX

är

Magnus

Jesperson och Lars Wieden
som också är sammankallande.
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DX-Vännerna

VAR STÅR RADIOVÄNNERNA IDAG
INFÖR EN OVISS FRAMTID? Av Ullmar Qvick
Radions segertåg i världen började på 1920-talet, då det startades experimentsändningar och
byggdes kristallmottagare runt
om i stugorna – både hos oss och
ute i världen.

lande glad över detta, och ett par
veckor senare kom ett tjockt konvolut, avstämplat i Kuwait. Ut
vällde QSL-kort, vykort, små
planscher med bilder ur biologin
som han fått i någon skola och en
laddning frimärken från Kuwait!
Det hela sattes upp på anslagstavlan och vid läsårets slut lottade vi ut materialet så några
elever fick ta det med sig hem...

Den verkliga glansperioden kom
i och med Andra världskriget och
fortsatte till dess att TV slog igenom på allvar i början på 1960talet.
Nedgången skulle börjat redan
då, men vi kan ”tacka” det kalla
kriget för att många stater fortsatt lade ner stora pengar på att
hålla igång internationell radioverksamhet. Alla länder med
självaktning skulle ju ha en egen
internationell radioservice.
Det var då det. Nästan otroligt
hur stora stater som Ryssland
och USA strypt eller skurit ner
sina utlandssändningar idag.
Att vinna nya DX-lyssnare verkar idag ungefär som att hälla
salt på stjärten på skatan! Ni
vet, det där man lurade ungarna
med: Häll salt på skatans stjärt,
då kan du sen fånga den.....
Problemet är att vi har inget salt
kvar.
Då på 1950-talet växte DXklubbar upp som svampar ur jorden. Den unge läraren Ullmar
Qvick samlade ibland sina elever
i byskolan nära Kristinehamn för
att lyssna på världsradio på
kvällarna. Vi fick bl.a. in en specialsändning från en skolklassklubb i utkanten av Stockholm
som hette Bubblans DX-Klubb.
Magistern var dx-are och hade
fixat program över WRUL. Vi
skickade rapport, QSL kom och
en liten stencilerad tidning där
det berättades om vårt lyssnande! Jag träffade härom året

Bildtext som beskriver bilden.

några av mina f.d. elever, nu i
pensionsåldern, och en av dem
påminde om det här....
En annan härlig upplevelse
var i Geijersholm utanför
Hagfors på 1970-talet, då jag
härbärgerade Hagfors Sändareamatörers klubbstation SK4HV i
ett rum i skolan. När vi läste
Norge gick vi upp och ropade
”CQ Norge” på 80 m SSB. Det
blev alltid kontakt, och för träning i att förstå norska bad vi
motstationen att berätta om sin
hemort. Ungarna stod och lyssnade runt stationen.
Det roligaste var när vi fick kontakt med en station i Kuwait under fina konditioner. Vår motstation undrade om inte barnen
kunde sjunga något för honom.
Jo visst, men vad? Det var årskurs 3-4 jag hade och vi kom på
att en sång på engelska skulle
sitta fint. ”Uncle's taking us to
the Zoo tomorrow” sjöngs riktigt
vackert! Araben var översval-

Sista ljusa minnet av barn x
radio hör hemma cirka 10 år
senare i Eskilstuna, då jag
brukade lyssna på The Voice of
the Mediterranean på Malta. Jag
fick en galen idé: Tänk om jag
skulle engagera ungarna i kvarteret, som kom hem till oss till
Lucia varje år och sjöng Luciasången (med godis som tack)? Jo
visst, de var med på att jag stack
mikrofonen under näsan på dem
medan de sjöng, och det blev ett
gott resultat. Kassett med sång
och min berättelse om Luciafirandets bakgrund i Sverige – på
engelska förstås – skickades till
Malta och just vid Lucia sändes
det hela därifrån. Jag fick ett
brev där ungarnas och min prestation betecknades som ”lovely”.
Idag, menar jag, i kärva tider,
måste vi framför allt inrikta
oss på sammanhållning och
samverkan mellan alla oss som
älskar radio, DX-lyssnare, sändareamatörer, programlyssnare.
Hur vi ska samverka får bero på
möjligheter, där får vi vara flexibla. Men förutsättningarna är
goda: De gamla skrankorna har
försvunnit - se bara på QTC:s
innehåll idag!
DX-lyssning är där en bestående
del. Men viljan att informera om
amatörradio i t.ex. DX-Aktuellt
är ganska minimal, och jag kan
inte känna mig riktigt bra
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Kryssa med vännerna

till mods när jag tänker på mina
försök i den riktningen och bristen på respons. OK, vi är inte ens
en tiondel av antalet sändareamatörer, men ändå.

Under ¨åren 2014 så gjorde vi en
jubileumskryss med dx-vännerna
med Viking Line till Åland. Det
var för att fira vårat 50-års jubileum. Många av Er har hört av
Er och undrat om vi inte skulle

Radion börjar bli en utrotningshotad fri fågel. Konstgjord andning hjälper aldrig i
längden, det gäller att hitta
andra vägar. Och en del del gott
folk får försöka komma ifrån sitt
egocentriska tunnelseende... När
det brinner i knutarna är det
inte chansen att höra Radio
Chottahaiti på 60 m eller MV
som gäller främst. För, kära vänner, vi är väl inte som franska
drottningen Marie Antoinette
före revolutionen: Après nous le
déluge – Efter oss syndafloden?

kunna göra om denna kryssning.
Tanken är att vi skall göra det
men tidigast hösten 2016, detta
eftersom SDXF fyller 60 år 2016
och planerar att fira detta under
nästa års DX-Parlament.
Vad tycker Ni? Skulle Ni vara
intresserad av en sådan? Hör av
er i så fall för det beror ju på om
det finns ett intresse för en sådan resa.
I så fall 24 timmars kryssning
till Åland eller till Helsingfors/
Riga eller Tallinn?

ULLMAR QVICK augusti 2015.

Jan Mosander en av deltagarna på förra
kryssningen med dx-vännerna

DX-Vännerna
DX-Vännerna är en stödförening
till Sve rige s D X - Fö rbund
(SDXF).
För dem som
vill
bidraga
ekonomiskt
till
DXVännerna har
vi
förenklat
adminstrationen så att

denne sätter in valfritt belopp på
Sveriges DX-Förbunds Plusgiro 3
26 26-4.

”Enkelt bli stödmedlem: sätt in
valfritt belopp på Sveriges DXFörbunds Plusgiro 3 26 26-4. Märk
betalningen med DX-Vännerna

Beloppet kommer
sålunda
in
i
SDXF:s
bokföring på ett särskilt konto "DXVännernas Fond"
o m
" D X Vännerna" sär-

skilt antecknas på "blanketten".
På detta sätt har vi tillförsäkrat
DX-Vännerna revision, kassaförvaltning och administraion på ett
smidigt och transparent sätt.
DX-Vännerna har alltså ingen
annan särskild ekonomi förutom
DX-Vännernas Fond inom
SDXF:s bokföring.

Vänne rna blir so ciala på Faceboo k
Idag är det 29 st som är medlemmar hos vännerna givetvis borde
vi vara flera som vill se till att
stötta dx-rörelsen och framför
allt dx-vännerna.

klubb en sluten sådan där alla vännerna kan diskutera saker och ting med
varandra.

kontaktväg
med
varandra. Det är bara
att
söka
upp
dxvännerna och trycka på
nya medlem.

Slå gärna ett slag för dxvännerna ute i klubbar och föreningar.

Hoppas den skall
fylla sin funktion och
vi kan snabbt och
enkelt ha en social

Alla som betalat medlemsavgift kan ansöka
om medlemskap. Sök
efter DX-Vännerna.

Har även startat upp en facebook

NYHETSBULLETIN FRÅN DX-Vännerna

Tips och bidrag till nästa bulletin:
vordf@sdxf.se
Hemsida: https://dxvannerna.wordpress.com/

Vi finns på nätet:
https://
dxvannerna.wordpress.com/

Kod till hemsidan: XXXXXXXX ( protokoll )
Bli medlem: Betala in 50 kr eller valfritt högre belopp på
sdxf pg 3 26 26—4, märk inbetalningen ” dx-vännerna ”
Nästa bulletin: oktober 2015.
Bidrag till nästa bulletin: vordf@sdxf.se
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