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 =============================Ledare================================ 
 
Hej! Hoppas att du har haft en skön sommar! 
 
Jag får tyvärr inleda med ett tråkigt meddelande. En av klubbens viktigaste medlemmar Kjell 
Ekholm avled i början av juni. Klubben hedrade honom med en blomsterkvast vid hans 
begravning. Kjell var hedersmedlem nummer 1. 
 
Klubben var vid årets DX-Parlament i Norrköping 7/6-8/6 representerad av Alf Persson. 
Övrig medlem som var där var Lars Wieden.  
 
Alf Persson och Per Eriksson representerade klubben vid piraternas summermeeting i 
Nederländerna. 
 
För några veckor sedan skickade jag ut en liten påminnelse till de medlemmar som ej betalt 
medlemsavgiften för 2014. Till de som inte betalt in så kommer det en ny påminnelse: 75 
SEK för skåningar 25 SEK för övriga på plusgiro 24 52 74 – 6. 
 
Dan Olsson 

 
STUDIERESA 
16 augusti planerar vi att åka på studiebesök till Post – och Telegrafmuseet i Köpenhamn. 
Anmälan senast 8/8 till Dan på dodx@hotmail.se eller till Per på per@eriksson.eu.  
 
 
SAXTORP 
Hösten lyssnarläger blir på följande datum: 
4-5     oktober 
25-26 oktober 
29-30 november  
27-28 december 
Anmälan till DO på följande adress om du tänker komma: dodx@hotmail.se 
eller 046 – 73 54 45 alternativt 0733 – 11 59 98. 
 
 
VAGABOND 
Den 7 november firar vi klubbens 67-årsdag med att ta en middag på vårt gamla klubbställe 
Pub Vagabond i Malmö.  Andra alternativ är att fira den 2 eller 9 november som är söndagar. 
Vad tycker ni medlemmar? Anmälan senast 1 november till DO. 
 



In memorian SM7TE, Kjell Ekholm 
 
En av SM.:s mera kända radioamatörer SM7TE, 
Kjell lämnade oss den 22 maj 2014. Kjell skulle 
fyllt 80 år i oktober. 
 
Kjells intresse var alltid kortvågen. Intresset för 
radio grundades då han 1954 gjorde sin värnplikt 
vid signaltrupperna i Solna. Han fortsatte sedan 
som kortvågslyssnare och var under många år 
medlem i Malmö Kortvågsklubb. Han var även 
en hängiven supporter av piratradiostationen 
Radio Syd, som sände kommersiella radiopro-
gram från en båt på internationellt vatten i Öre-
sund. 
 
Våren 1962 tog Kjell sitt amatörcertifikat och 
fick signalen SM7TE. Hans intresse på kortvågen 
var contest, IOTA-jägare och DX. 
 
Han uppnådde mycket fina DXCC entity med 
Chall 2.878, Mixed 362, Phone 357 och CW 345. 
När nya fina DX hördes i pile upen på banden var 
det oftast Kjell, som fick det första QSO:t med 
det rara DX-et. 
 
Sitt företag BEJOKEN AB startade 1962 och 
snart blev Kjell känd som leverantör av kända 
radioamatörstationers märken i Sverige. Verk-
samheten som leverantör av amatörradioutrust-
ning upphörde 1983 och företaget övergick då 
som leverantör av elektronikkomponenter till 
industrin. KjelI var också en av radioamatörerna i 
Malmö som 1985 återväckte radioklubben Syd-
västra Skånes Radioamatörer: SSRA/SK7DX. 
Under många år var Kjell en av de drivande 
medlemmarna i klubben och har bidragit och 
stöttat SSRA. 
 
Kjell var alltid en vänlig och utåtriktad kamrat 
och vi kommer att sakna en god kamrat och vän. 
 
SSRA /SK7DX gm 
SM7AWQ Cbrister Ohm 
SM7DXQ Mats Fredin 
SM7GIB Mats Olofsson 
 
 
Telefonen ringde en kväll 1960 och uppringaren 
presenterade sig som Kjell, ordförande i Malmö 
Kortvågsklubb. Han hade hört att jag var radio-
amatör och han sökte en uppgift. Efer en stunds 
prat fick jag veta att Kjell var fem år äldre än jag, 

hade lärt sig CW i lumpen och arbetade i en herr-
ekipering bara ett kvarter från mig. Det ledde till 
många besök hos Mr Man Shop och även hemma 
hos Kjell och Ingalill och deras lille son. 
 
Kjell var en fantastisk organisatör och under 1961 
- 1962 fick jag köra radio från tre olika evene-
mang, som Kjell anordnade. 
 
1962 blev ett händelserikt år. Efter en tids tjat-
ande tog Kjell sitt cert och blev SM7TE, men vad 
göra, när man hyr ovanvåningen i en villa där 
närmsta grannhus är ett HSB-hus? Får man till-
stånd att fästa sin dipol där? Omöjligt? Ja, men 
inte om slumpen löser problemet. Ordföranden i 
HSB-föreningen var ledare i en brottarklubb och 
visste att Kjell hade en handvevad tryckpress i 
källaren, där han tryckte kortvågsklubbens tid-
ning. Kunde han tänka sig att även trycka 
brottarklubbens tidning? Strax var antennen på 
plats och en surplussändare inköptes. 
 
Kjell fortsatte sin vana från lyssnartiden att stiga 
upp vid femtiden för att kolla konditionerna. 
Hans hemliga vapen var att på kvällen dricka 
exakt så mycket vatten, som behövdes för att 
vakna vid rätt tid. Snart hade han en loggbok med 
fina DX, körda med QRP på 40 meter. 
 
Kjells chef ville sälja herrekiperingen och Kjell 
lyckades få fram pengar för att köpa firman. Då 
ångrade sig hans chef och beslöt sig för att inte 
sälja. 
 
Så nära var det att Kjell blivit kvar i klädes-
branschen! 
 
I stället bestämde sig Kjell för att som extraknäck 
starta en firma tillsammans med sin gamle lyss-
narkompis, Bengt Jonason. Bengt och Ken blev 
Bejoken. Första steget blev att importera AR-88 
mottagare. Så en dag tystnade den första mot-
tagaren och Kjell släpade ner den till mig, som 
hade TV-service firma på den tiden. 
 
En dag ringde en mycket upprörd Kjell att han 
måste ha den klar om ett par timmar, det skulle 
bli TV-inspelning om DX-lyssning och den måste 
visas upp. Jag kastade mig över den och ett par 
timmar senare släpade vi den till kortvågsklubb-
en, där vi möttes av ett unisont ”Ta ut åbäket”. 



Detta var enda gången under alla år som den all-
tid snabbtänkte Kjell fullständigt tappade andan. 
Desperat frågade jag TV-reportern: ”Kan du inte 
börja med någon, som sitter och lyssnar på denna 
och sedan säger du, men så fina grejor behöver 
man väl inte?” 
 
TV-reportern köpte iden och jag såg någon 
snabbt få tillbaka sin andhämtning. 
 
Försäljningen kom igång och ett år senare, 1963 
skaffade Kjell och Bengt en liten lokal, obetydligt 
större än en klädkammare. Verksamheten ökade 
och började kräva att en av dem arbetade heltid 
med företaget. Bengt kunde inte så Kjell löste ut 
Bengt och blev ensam ägare. Kjell revolutionera-
de försäljningen av radioutrustning. Tidigare fick 
den, som ville köpa en sändare eller mottagare 
betala i förskott och sedan vänta minst en månad 
innan dyrgripen kom med båten från USA. Kjells 
kunder fick varan efter en vecka tack vare Kjells 
samarbete med Henry Radio i Los Angeles, som 
skickade allt med flyg. 
 
1989 kom det stora steget för Bejoken, då det 
egna stora bygget var färdigt. 
 
När jag ringde till Kjell brukade jag presentera 
mig med ”God dag, det är jag, kunden!” 
 
En dag hade jag 2000 kronor med mig från jobbet 
för att köpa komponenter. Kjell, som satt i tele-
fonen och diskuterade en miljonorder, vinkade åt 
mig att sitta ner och när han var klar med samtalet 
tog han med samma förtjusning emot min blyg-
samma order. 
 
Vi hade länge trevliga sommarevenemang här 
nere, men ett par år efter att de upphört var det 
Kjell, som startade RS-05. 
 
Jag hörde aldrig Kjell säga att han önskade bli 
rik. Så vitt jag förstår var hans enda mål i livet att 
ha kul. Han älskade att köra radio och att göra 
affärer och han lyckades verkligen med sina mål. 
 
Tur att han inte fick köpa den där klädesaffären! 
Tack Kjell för alla glada minnena. I kyrkan och 
vid minnesstunden var vi 138 personer. 
 
SM7WT Sten Gülich 
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