
19C,8::19S8

I

o

10 AR

. i

I w

M

MM

F •



Hed anledning av att Halmö Kortvågsklu.bb i år går
in i sitt tionde arbetsår, vill jag härmed överlämna en
jubileumsskrift till klubbens medlemrmr och övriga kort-
vågsintresserade läsare.

Att författa en jubileumsskrift till en kortvågs-
klubb, med dess skiftande öden, är ingen lätt uppgift.
Jag har dock, med hänsyn tagen till det begränsade ut-
rymmet, försökt få med allt av vikt i MKVK:s - för att
vara kortvågsklubb - långa liv.

Det kanske kan tyckas lite underligt att jag valt
"Kortvågen", 'lHellanvågen" och "Långvågen" såsom under-
rubriker. Jag överlåter åt läsar~ att komma underfund
med detta under studiet av Jubileumsskriften.

Så hoppas jag att Ni skall finna den lite lärorik
och lite nöjsam.

Väl mött i etervågorna~

~~
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Ctoctvåtj-
I denna avdelning skall jag tala lite om kortvåg och

om avlyssning av kortvågsstationere
Kortvågslyssning innebär ju~ som framgår av benäm~

ningeng att man lyssnar på kortvågo Inom våra egna kret-
sar ka11asdet DX=ingo Benämningeu DX är en förkortning
av D = distans och X ~ okände Dvs vi lyssnar på okända
stationer och på långa avstånde Nu är det många som frå-
gar~ liMen varifrån får ni alla adresser till radiosta-
tioner?" ~ J09 dom finns i WRHg eller9 som det egentli=
gen heter "World Radio Handbook" e I den står dessutom
alla våglängder 9 sändningstider m"m" (tja men då är ju
inte stationerna okända när dom står i denna boke II =

Jo 'säger jag9 så länge vi inte har loggat dem och fått
deras QSL (verifikationskort) så är alla stationer 0=
kända c Så kommer pessimisten igen och säger: "Men jag
kan inget utländskt spr-åk , Il = Det behövs inte hellre c

För närvarande sänder inte mindre än 12 olika stationer
i olika länder runt om i världen program på svenska c I
dessa program tillgodoses alla smakriktningar och mycket
kan läras genom att lyssna på dessa program" De geogra=
fiska kunskaperna vidgas = de olika stationerna har a11=
tid olika slag av reseskildringar = man kan njuta av
olika slags musikg såväl klassisk som modern9 man får
många brevkontah~er = jag själv brevväxlar med en buss=
chaufför i Peking =0 Vidare kan de av lyssnarna som är
religiöst intresserade få sina intressen tillgodosedda"
Det finns nämligen 4 olika stationer som sänder religi=
ösa program på svenskao

En annan hobby~ som med fördel kan kombineras med
DX=ing ~ är frimärkssamling o Tänk bara så många tjusiga
frimärken från hela världen man kan få tack vare kon=
takten med andra länders radiostationer c Har man intres~
se för utländska språk9 lär man sig ganska mycket genom
att lyssna på andra länders radioprogram" Har man börjat
med att lyssna på de svensktalaI}.d_estationerna och fått
deras QSLg dröjer det i regel inte länge förrän man ger
sig i kast även med andra stationerc Han blir gripen av
en "feberll = man vill vidga sina intressen och man vill
höra mer om fler ländere

Pessimisten har nu blivit omvänd till en delg men
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han undrar~ lIVarför skall man vara ansluten till en klubb
när man Iran idka hobbyn lika bra ändå? Han har ju en WRH9
då räcker väl det?l! = Jovisst, det går bra men ändå inte
riktigt bra. Varifrån skall Ni t~ex~ få alla tips på nya
stationer som dyker upp på banden med jämna luellanrum.
Och så är det väl alltid kul att träffa andra killar med
samma intressen och samma hobby. Dessutom har radiosta-
tionerna på senare tid uttryckt som sitt önskemål g att
lyssnarrapporterna bör skrivas på särskilda rapportfor-
muläro Dessa formulär tillhandahåller de flesta klubbar
för sina medlemmar. Och så har klubben - om det är något
bevänt med den - en egen tidning i vilken lite av varje
om DX~ing bör. behandlas <> En klubb har vidare tävlingar
av varjehanda slag och med mycket förnämliga priser .•Även
radiostationerna anordnar tävlingar med priser som t<>ex.
fri resa och fritt uppehälle i radiostationens land under
ett visst antal dagar, Flera svenska DX-are har här häv-
dat sag ,

Jag skall inte gå närmare in på hobbyn utan jag vill
uppmana alla och envar radiointresserad9 som inte är an=
sluten till någon klubb: Sök kontakt med närmaste klubb
för vidare upplysningar. Skulle Ni inte veta var den
finns så kontakta gärna }UDrK. Adressen är~ Malmö Kort-
vågsklubbg Fack 7026v }mlmö 70 Adress och telefonnummer
till samtliga styrelseledamöter finns på omslaget till
vår klubbtidning "Malmö DX=aren"g sista sidan"

Så hoppar vi över till

ulteLLan våtj-
Varför har jag nu döpt denna avdelning till ltHellan=

vågen" 9' när den egentligen skall behandla klubbens his=
toria'l Jo ,~tio' år är ju endast en liten mellantid i det
stora hela" Dock är det en mycket lång tidrymd för en
kortvågsklubb" Det är inte många klubbar av det här sla~
get som kan ståta llleden så lång levnadshistoria som
Malmö Kortvågsklubb~

Hen för att börja från börjano
Det var två grabbar vid namn Gunnar Persson från Flä-

die och Arne Svensson från Kvarnby. Båda var mycket in-
tresserade kortvågslyssnare och hade pratat mycket om att
försöka bilda en klubb .•Det var Arne Svensson som åtog
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sig att försöka samla flera likasinnade kamrater för dis-
kussion om bildandet aven klubbo

I slutet av oktober 1948 hade han lyckats intressera
ett tiotal grabbare Man samlades på Conditori Fersen i
MaLmöc Efter mycket diskuterande hit och dit beslöts
att man skulle samlas igen den 7 november och di försö=
ka bilda klubbene

Denna dag samlades så dessa grabbar igen och det var
åter igen Conditori Fersen som var mötesplatso Ymlmö
KQrtvågsklubb bildades och dess första styrelse fick föl=
jande ut seende s Ordf e Gunnar Pez-ssonj Ve ordf o Arne :
Svenssonp selrro Sune Btilow från Lund~kassör EcPettersson
även han från Lund samt redaktör GoFriberg från Trelle=
borgo Nu vidtog ett väldigt arbete med att ptvidga klub~
ben samt att försöka få en egen tidningo Det första exo
av "Malmö DX=arenl! utkom den 15 februari 19499 och det
var ett mycket betydelsefullt steg i klubj?ens historiao
l-1endet skulle dröja ända till september månad innan tid=
ningen fick sitt första tryckta omslag och det var ju
ett ännu större steg i rätt riktninge Den första tidning=
en bestod aven del lyssn~rtipss hur man skulle förfara
vid kortvågslyssning samt klubbens mål och syftenc Efter
någon tid kom lite artiklar om olika radiostationerc

Klubbens första special program kom från OTC i Bel=
giska Congo och var unikt så till vida att det var in=
spelat på grammofonskiva c Det andra specialprogrammet
kom den 31 augusti och även det kom från Leopoldwilleo

Detta år utökades medlaemsantalet kolossaltc Bland
andra kom Lars Ingvar Nilssonp Bror Otto Svenburg och
Åke Johansson med och dessa medlemmar har visat stort
intresse för klubben under årens lopp.

För att stimulera såväl lyssnandet som mötesdelta=
gandet beslöts att den medlem, som kunde uppvisa måna=
den s intressantaste QSL~ skulle bjudas på kaffe på
klubbens bekostnado

Den 3 = 23 april 1950 anordnade Malmö stad en hobby=
utställningo Även r~0fK var med och tilldrog sig enorm
uppmärksamllet bland besökarna vilket resulterade i att
medlemsantalet raskt Eköt i höjden.

Den 18 juni detta år anordnade klubben ett besök på
Malmö Radiostation och den 13 augusti ordnades en resa
till Köpenhamn och den där pågående radioutställningen.

l
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Detta år startades också en tävling inom klubbens ett
s>k~ klubbmästerskap. Vem som segrade i denna första
tävling har jag tyvärr inte kunnat få reda påp men in-
tresset var i varje fall mycket storto

I de flesta klubbar och föreningar förekowner det
l}ågon gång en mörk period. Så blev det även för HKVIL
Ar 1951 nödgades man konstatera att intresset för klub-
ben svalnat allt mer och mer. De styrande var förtviv=
lade men klubben fortsatte trots allt. Vid ett mycket
hetsigt möte tog sig grabbarna samman och klubben bör=
jade blomstra på nytto Bland glädjeämnena detta mörka
år finner man en ny medlem som skulle komma att låta
tala om sig under årens lopp. Hans namn var Gunnar
\'lremerth"

Stvrelsemöte 1950. Från vanster. Arne Svensson, Gunnar Persson, Gunnar Friberg,
Louis Söderström, Hans Hansson.

,
~,

1952 ingick med, "Bos se" som o:rdf,örandepGunnar Pers=
son som v. ordfop Lars Ing~ar Nilsson som sekr. och i
april kom Sven Roslu:nd som. redaktöro Den sistnämndes
inträde i styrelsen kom att betyda mycket för klubbens
svaga kassa. I februari fick klubben postgiro9 i maj de
första rapportkorten och i juni eget postfack. Det var
framgångar så goda som något. Även under kommande år;,
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skulle det visa sig att,:'den gode USvennel! hade klubbens
framtid i sina tanka!:c . c

Om 1951 varit mörkt så bxev 1953 närmast nattsvart"
En stor åderlåtning var ett f'akbum, Då försvann näml.L«
gen två av klubbens styrelseledamöter och med dem allt
material och klubbens medlemsmatrikelo De återstående
resterna var det inte mycket bevänt mede ~len klubbens
ordförande "Bos se" val,'fortfarande kva.r och han samman-.
kallade de återstående delarna av klubbeno Han brukar
ju säga att t!när nöden .är störst är hjälpen närmast Ii ,

Den nybildade styrelse:dp med BoOoSvenburg som ordf Of!

Sven Bos Lund som sekr oo~h Lars Ingvar Nilsson som kas~
sÖ,r9 tog verkliga krafi;.,tagoch fick klubben på fötter
igen" I april blev det:emellertid skifte i styrelsen i=
gen~ men 'det berodde på att "Bossel! fick ändrade arbets-
förhållandenc StYielsen fick nu följande utseendeg Ordf,

Åke Johansson9 Ve ordf o BcOcSvenburg9
sekr o Sven Bos Iund] kassör Lars Ingvar
Nilsson och som redaktör fick man en
verkligt dugande kraft i Gunnar 'i'lremertho
Han satte fart på tidningen och därmed
blev det också fart på klubben i sin.
helhet o Bloaö anskaffades en duplice~
ringsmaskin och' den fullgjorde sin
tjänst ända till början på 19580 Tid=
ningen fick ett mera gediget utseende
och den kom att innehålla flera intres~
santa artiklaro Även nöjesdetaljen träd=
i funktion detta åro En resa till Radio~
huset i Köpenhamn den 6 september blev

närmaste följdeno Denna utflykt blev mycket givande såväl
ur studie synpunkt som trivselsynp~to

Det v&r många som trodde att MKVK skulle gå undero
Men ack nej c I stället fortsatte klubben sin framarsch
under 1954 och befäste sin ställning som en av landets
ledande kortvågsklubbarp och vi visade alla belackare
att vi kunde stå på egna beno Under året ordnades täv-
lingar men dock endast inom klubbens egen hank och stijro

En DX=spalt i "Kvällspostenl! gjorde att vi fick en
mycket välkommen reklam samt en medlem som klubben under
många åJ:'framåt skulle få.väldigt stor glädj e av o Hans
namn var Rede Börje Hammargreno Med hans inträde fick
vår tidning ånyo en ansiktslyftningo Ett samarbete mel=

Åke Johansson
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lan Gunnar Wremerth och Börje Hammargren resulterade i
att tidningen blev,mer välredigerad och fick intressant~
are innehåll både vad det gällde tips och skildringar
från andra länders radiostationer o Bland nyheterna märks
en IlHAM"-sida som redigerades av vännen Bör-j e ,

Under året gjordes återigen en mycket giva.nde resa
till Radiohuset i Köpenhamno

Hed ingången av 1955 ville Åke Johans~on vila sig
lite från ordförandeskapet och då trädde Ake Jeppsson
in i hans ställeo Till hjälp hade han Peter Antoni som
sekreterare o

Ärets studieresa gick till ~fulmö Kustradios sändare
i Falsterboo Anslutningen till resan från medlemmarnas
sida var glädjande nog betydligt större än arrangörerna
hade väntato Resan avslutades med ett samkväm på Hvel=
linge Gästgivaregård och under samtalet vid kaffetåren
blev vi bekanta med en lundagrabb som skulle komma att
betyda oerhört mycket för lilKVKo Hans namn var Kj elI Ek=
holmo

Årets radiotävling blev skandinavisk och fick~am=
net 'tPingsttävlingenlt eftersom den gick av stapeln under
pingsthelgen o Tävlingen rönte ett enormt intresse från
DX=are i hela Sverigeo Genom denna tävling kom vi i
kontakt med radiostationen "Radio B.e16gio Federal g Rio
de Janeir09 Brasilieno De blev mycket intresseradö av',
vår klubb och ville ha lite mera data9 vilket vi med
nöje~tod till tjänst medo Resultatet blev att stationen
sänd.e ett specialprogram för NKVK den 5 augustL Om
jag inte är fel underrättäd så är denna station den minsc
ta och mest avlägsna som har haft ett specialprogram
för någon svensk k.Lnbb, Tävlingen resulterade också i
attv:,i fick en hel del nya '-medlemmar och det var ju
speciellt glädjandeo

Under året gjorde klubben också en mycket betydande
affär~ Vi sålde nämligen 1100 exo av vår tidning till
Luxor Radio AQ-Bb i Motalao Anledningen till Luxors in~
tresse var att vi testat deras mottagare med tybeteck~.
ningen "Luxon Ambassadör" c Testresultatet var infört i
tidningen. I och med att detta nummer blev spritt över
hela Sverige blev ldubben ännu mera känd.,

En annan av klubbens förgrundsfigurer ~ Lennart
'\lJal16nfrån Mälmör kom med" Han har kanske inte fram-
trätt direkt offentligt i alla sammanhang9 men han
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har arbetat så att säga' !,',bakomk\llissernallo Bloa~ har vi
i broder Lennart haft'en villig prisdonator i skilda täv-
lingssammanhang.

1956 axlade Gunnan W'remerth ordföran=
den s mantel och han satte igång med en
ny typ av tävling som fick namnet IlGot-
landstävlingen". Här hade Gunnar hjälp
av Börje Ha~nargren samt vår då resande
representant 9 Gunnar Walter? som var
ombord'på Kryssaren Gotland .•Denna täv-
ling rönte också livligt deltagande~
mycket på grund därav att Gunnar Walter
hade skildringar från kryssarens Åfrika=
resa.

Med ingången av 1957 övertog Rolf
"Jimmy" Cronsäter redaktörskapet och
Åke Johansson återtog ordför~ndesysslan~

Vad dessa två åstadkom under den första tiden å~ året är
svårt att redogöra föro En sak är emellertid klar = de
tog verkliga krafttag och formligen ryckte upp klubbeno
Nämnas bör också att Jimmy givit MKVK ovärderlig reklam
i tidningen Skånska Dagbladets'DX=spalto _

Nu kom även Kjell Ekholm med i bildeno Han startade
en sektion i Lund och genom detta::fick vi mera kontakt
med medlemmarna där och ett stort antal nya medlemmar kom
dessutom till"

Vi hade också en utställning i Ungdomens Hus i Malmö
detta år och den blev mycket uppmärksammad av besökarnao

I februari kom en medlem till klubben som skulle bli
som en klart lysande stjärna. Hans namn var Arne Helander
från Sga Saridbyo Han övertog under senare delen av 1957
redaktörskapet och med detta fick vår tidning en sådan
upplyftning att den knappast överträffas av något annat
klubborgano Från det att tidningen förut varit stencile-
rad så framställes den numera i kontorsoffsetto Det
skulle föra alldeles för långt att här redogöra för meto-
den så jag hänvisar till artikeln "Så här gör vi Malmö
DX~arenn i vår tidning för april/58o

St~elsen för detta år fick följande sammansättning:
Ordf Q Åke Johansson; kassör Lars Ingvar Nilsson; v,ordf.
Lemittrt Wall~n9 sekr" Kjell Ekholmg huvudredaktör Jimmy
Cronsäter och ansvarig utgivare Arne Helander, Det är en

Lennart Wallen

., .
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styrelse som klubbmedlemmarna lean vara stolta över och
den fick således med stor majoritet förtroendet även
för 1958 = Jubileumsåreto

Från ett klubbmöte 1950,

Detta år inleddes med en mycket stort upplagd täv=
ling vars upphovsman var Kjell Ekholmo I tävlingens

• h .organisation medverkade även Arne~Helander oc J1mmY
Cronsäter~ och deras arbete härmed kommer att betyda
oerhört mycket både för MKVK och för DX~ingeno Särskilt
Arne Helanders arbete med utformnfngen och tryckningen
av klubbens special=QSL är värt att uppmärksammas. I
detta avseende ligger många klubbar eftero Första pris
i tävlingen var en TV=apparat och; den togs hem av
lIans Olsson från Svalans DX-Club i Hälsingborgo

Kjell Ekholm satte även igång ett stort lotteri
med tre ur som vinsterc Högsta vinsten hamnade hos
en av klubbens stiftareg nämligen. Gunnar Persson från
Flädie och vi hoppas att uret~ en gång när vännen
Gunnar lämnat DX-andetp skall minna om tiden i MKVKo

.....ii



-10~
Vi har nu hunnit fram till den 7 november 1958 ~

kltlbbens jubileumsdag - och jag vill sluta denna an-
språkslösa minneskavalkad med att övergå tilD

Lång-våg-
I denna avdelning vill jag endast framföra ett hjärt-

ligt tack till nuvarande styrelse för det arbete den har
lagt ner och för det arbete jag är säker på att den kom-
mer att lägga ner för klubben. så vill jag också9 i alla
medle~nars namn~ uttrycka ett hopp om att Ni måtte kom=
ma att leda klubbens ödentmder ytterligare många år.

Samtidigt vill jag rllcta ett tack till alla de, som
under årens lopp med.verkat till att klubben har blivit
vad den nu är. Jag tror knappast att Gunnar Persson1när han var med att bilda Vmlmö Kortvågsklubb, anade att
den skulle stå sig under så många år som den gjort. Jag
hoppas att den kommer att bestå under många år ännu.

Med häsyftning till rubriken önskar jag :Halmö Kort=
vågsklubb ett "Lycka tilll1 under många l å n g a år.

Styrelsen 1958. Från vänster: Kjell Ekholm, Rolf Cronsätcr, Åke Johansson,
Lennart \;Vallen, Jan Rasmusson.

•.

N uvarande medarbetare iMDX-aren

R. Cronsäter
(huvudred.)

Gunnar Persson
(GePe)

B.-Å. Bengtsson
(BENKE)

A. Helander (HELAN)
(Ansvarig utgivare)

J. Rasmusson
(MKVK:s Tipsservice)

Uno Kraft
(Mr BC-band) •

Kjell Ekholm
(KEN; 173; Senor X)

Stig Andersson
(Trelleborgssektionen)

Lennart Wallin
(LEO)



Denna minneskavalkad är tryckt på svenska och
engelska i en sa.mma.nlagdupplaga av 400 num-

rerade exemplar.

Detta exemplar har n:r /


