
Guano är bara skit… 

 

 
 
Omkring 1850 uppmanade kongressen innevånarna i USA att för landets räkning göra 

anspråk på alla öar och rev som inte var ockuperade eller hade någon ägare, bara dom 

innehöll guano. Öarna fick ligga vart som helst i världen.  

USA gjorde anspråk på mer än 100 öar under det som kallades Guano island act. Ur guano 

d.v.s fågelspillning utvanns fosfat och nitrat som användes som råvara till gödsel och 

sprängämnen bl.a. krut. 

Drygt 60 år senare omkring 1910 gjordes flera uppfinningar som innebar att guanons 

betydelse minskade och USA släppte anspråken på de flesta öarna. 

Ett drygt dussin av öarna räknas dock fortfarande som United States territory men då är det av 

andra anledningar tex det geografiska läget. Några hade stor betydelse under andra 

världskriget och vissa har använts till förvaring av kemiskt avfall. Det var tusentals personer 

på öarna i olika projekt. Bland personalen fanns många radioamatörer och aktiviteten var 

mycket hög. På 90-talet avfolkades alla öar och blev naturvårdsområden.  Dom flesta före 

detta guanoöarna ligger i Stilla havet och samtliga är idag mycket rara bland dx-jägare och 

ligger högt upp på alla most wanted listor eftersom aktiviteten under 2000-talet varit mycket 

låg, på vissa öar obefintlig.   

 



KH1 BAKER & HOWLAND  
Den lilla atollen Baker och den närliggande korallön Howland ligger strax norr om ekvatorn.  

Klimatet är tropiskt med brännande sol och stadigt ostliga vindar. Både flygplans och 

skeppsvrak i sanddynerna påminner om andra världskriget 

 
Det är tio år sedan det kom några signaler från Baker& Howland. 
Det var den internationella dxpeditionen K1B  som var aktiv 2002. 

 

KH3 JOHNSTON ISLANDS 
Den här gruppen består av fyra öar och ligger i norra delen av stilla havet. 

Öarna hade under 70 år en stor flygbas och här pågick också olika vapentester. Senare 

deporterades även kemiavfall hit. Under en tid bodde och verkade här mer än 800 personer. 

2004 stängdes flygbasen. 

 

 
Den senaste aktiviteten kom från Johnston atoll 2001 då fyra amerikanska amatörer 
körde som K3J under en vecka. 



KH4 MIDWAY ISLANDS 
Namnet har de tre öarna i gruppen fått eftersom dom  ligger mitt emellan Nordamerika och 

Asien. Även här fanns under lång tid amerikanska baser. Mest kända är öarna för slaget vid 

Midwayatollen som stod 4-7 juni 1942 då amerikanska styrkor slog tillbaka den japanska 

attacken. Japan förlorade fyra hangarfartyg och tvingades retirera. Händelsen anses vara 

vändningen i slaget om stilla havet.  
 

 
WH6ASW  Ray var under flera perioder aktiv från dom olika öarna 
i pacific bla från Midway som WH6ASW/KH4 1992.  

 
I oktober 1997 var expeditionen K4M aktiv en av medlemmarna var Erik SM0AGD och 

samma call användes av den senaste expeditionen 2009. 

 



KH5 PALMYRA & JARVIS ISLAND 

 

 
Jarvis och underlaget till järnvägen som guanon fraktades på.  
Längst bort kan man se stora högar med guano som brutits, men 
aldrig har fraktats ut från ön. 

 



 
Palmyra ligger strax norr om ekvatorn precis där dom norra och södra Stilla havsströmmarna 

möts och stränderna fylls av sopor och bråte ex.plastflaskor.  

2005 byggdes några moderna bungalows med dusch då var invånarantalet 4. 

 

 

KH5K KINGMAN REEF 

 

 
Det triangulära atolliknande revet ligger 1500 km sydväst om Hawaii 

och 700 km norr om ekvatorn i centrala Stilla havet. 

Revet har tidigare beskrivits i del 1 av 10 most wanted  dxcc entity som nr.8.  

 



KH8 SWAINS ISLAND  
Swains island som är en av de senaste DXCC-länderna godkändes 2006.  

Den ligger i sydvästra delen av stilla havet nära Samoaöarna. 

Ön är ganska stor och har ca 35 innevånare som sköter odlingar av kokospalmer och skördar 

kokosnötterna. 

 
Den första expeditionen till Swains var KH8SI  under sensommaren 2006.  

Den andra N8S var här i april 2007 och fick nära 120.000 kontakter. 

En tredje expedition är planerad till hösten 2012. 

              *   *   * 

Förutom öarna i Stilla havet gjorde USA anspråk på några av öarna i Karibien där man också 

hade brytning av guano. 

 

KP1     NAVASSA ISLAND 

 
Navassa har tidigare beskrivits i del 3 av 10 most wanted  dxcc entity som nr.1.  

 



HK0     SERRANA BANK och BAJO NUEVO BANK 
Båda dessa ströks 1981 från DXCC-listan och räknas därefter till 

San Andres tillhörande Colombia men ett flertal av de närliggande 

länderna gör anspråk på reven. 

 

 
AA7JV och HA7RY var aktiva som  5K0T i slutet av november 2008. 

 

Guano är väl bara skit nuförtiden men inte öarna den ligger på…. 

 

 

Vi hörs på banden 

 

Sm2sum 


