
ETERAKTUELLT
S
v
er

ig
es

 D
X

-f
ö
r
b
u
n
d
 -

 S
en

a
st

e 
n
y
tt

 p
å
 w

w
w

.s
d
x
f.s

e

Nr 1 | februari - mars 2012 | årgång 54

Tidningen för DX-are och världsradiolyssnare



Innehåll nr 1 2012

Stoppdatum nr 1 2012
Huvudredaktionen 6 april | Spaltredaktörer 8 april | Sista minuten 18 april

Eteraktuellt är organ för Sveriges DX-förbund (SDXF). 
ISSN 0014-1658.

© 2012  Eftertryck med angivande av källan är tillåtet såvida inte annat anges 
för respektive artikel. Reproduction is allowed, unless otherwise stated, provided 
that credit is given to the source.
Tryckt av HC Tryck/Ale Tryckteam 2012.

Redaktion
Magnus Jesperson: Ansvarig utgivare och huvudredaktör.
Erik Johansson: Redaktionssekreterare.
Moritz Saarmann: Annonsredaktör.

Eteraktuellt bygger till stor del på bidrag från läsarna. Vi är tacksamma för alla 
former av bidrag - allt från tips till tipsspalter till underlag för hela artiklar. 
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera inkommet material.

Bidrag kan sändas antingen till huvudredaktionen (adress ovan) eller direkt till 
respektive spaltredaktör. För att kunna komma med i en viss utgåva måste bidrag 
vara framme senast vid stoppdatum (se ovan). För material som önskas i retur 
är det viktigt med fullständig uppgift om namn och adress.

Eteraktuellt
C/o Magnus Jesperson
Regementsgatan 22
723 45  VÄSTERÅS
E-post: eteraktuellt@jesperson.eu
Telefon 021-18 05 05
Fax 08-53 68 44 14 (ring innan!)
Redaktionssekreterare
Erik Johansson
Stångholmsbacken 56, 1 tr
127 40 SKÄRHOLMEN
E-post: redaktion@sdxf.se
Telefon 08-68 00 149

Eteraktuellt, annons: annons@sdxf.se
SDXF webbredaktör: webred@sdxf.se
Plusgirokonto:  3 26 26-4   

Afrikahorisont 3 
Radio España Independiente 6
Klubbnytt 9
Kalendern 10
Klassiska DX-mottagare: Realistic DX-150A 11
Vi har testat 13
Mest 2012 16
Invitation the the 2012 EDXC conference 17
Lars Rooth har fyllt 90 år 17
Lite om radiosituationen i Danmark 18
NA-horisont 20
Årets QSL-station 22
Lättfångat 23
Förbundsnytt 24
Radio Zeewolf 25

Media - när och fjärran 30
Saxat ur loggboken 33
QSL-posten 34
Aktuellt på banden 41
Vi har läst 46
DX-filateli 48

Omslaget
QSL-kortet från Radio Cairo och Luxor (som f.ö. gav 
namn åt den svenska radiofabriken) tillhör h-red.

Sveriges DX-förbund
Box 1097
S-405 23  GÖTEBORG
info@sdxf.se

Sveriges DX-förbund, förkortat SDXF är en opolitisk ideell organisation med syfte att 
främja, stimulera och sprida information om DX-ing och kortvågslyssning. SDXF ger 
ut tidningen Eteraktuellt som kommer ut med 6 utgåvor per år. SDXF är dessutom 
sammanhållande organisation för ett antal lokala DX-klubbar i Sverige. Medlemskap 
i SDXF (helår, Sverige): 275 kr inkl. Eteraktuellt,  Familjemedlemskap inkl 1 EA  275 
kr,  utan Eteraktuellt 125 kr, betalas in på Plusgiro 3 26 26-4. För medlemmar utanför 
Sverige gäller andra avgifter som meddelas på begäran.
Menbership rates valid outside Sweden can be obtained on request.

Alla tider i Eteraktuellt är angivna i UTC (GMT). All times are UTC!

Adressändringar anmäls till:
registrator@sdxf.se

Saknad eller skadad tidning meddelas i första hand:
kassor@sdxf.se

2



3

Afrikahorisont
Björn Fransson | Lunds Västra 5 | 622 61  VISBY | 0498-26 45 68 | afrikahorisont@sdxf.se

Sverige föll kraftigt på listan över 
pressfrihet
DN 26/1 2012:  
“Sverige föll kraftigt på listan över pressfriheten i 
världen, men är fortfarande bland de tolv bästa. Or-
ganisationen Reportrar utan gränser, med högkvarter i 
Paris, granskar årligen hur det står till med pressfrihe-
ten i världen. Sverige delade förstaplatsen över länder 
med god pressfrihet 2010. Men i rapporten för 2011 
hamnar Sverige först på 12:e plats, passerat av bland 
annat Estland, Kanada och Kap Verde.

– Vi har stått stilla medan andra har gjort framsteg. 
Men hotbilder mot journalister samt FRA-lagen har 
även påverkat resultatet negativt, säger Urban Löfqvist 
på Reportrar utan gränser i Sverige. Löfqvist önskar 
exempelvis ”kraftigare rättsliga åtgärder när det gäller 
hot som syftar till att stoppa publicering”.

Utvecklingen förra året präglas annars av upproren i 
Nordafrika. Journalister har varit hårt ansatta i främst 
Syrien, men även i Bahrain och Jemen. Eritrea, där den 
svenske journalisten Dawit Isaak har suttit fängslad 
under omänskliga förhållanden i 3781 dagar, har varit 
det värsta landet för journalister fem år i rad.”

När det här skrivs den 30 januari 2012 har det gått 
214 dagar sedan de svenska journalisterna Martin 
Schibbye och Johan Persson greps i Etiopien. Man 
kan skriva under ett upprop för dem på www.free-
johanandmartin.org eller skänka ett bidrag till deras 
advokatkostnader på Reportrar utan gränsers bankgi-
ronummer 5567-3818. 

Eritreaner intervjuas i radio med-
an de torteras
Texten är skriven av Josefine Nilsman i AmnestyPress 
04/11 och har förmedlats av Claes-W. Englund.

Meron Estefanos är ett välkänt namn bland svensk-
eritreaner. Hon försöker nu göra världen uppmärksam 
på kidnappade eritreaner som torteras i Egypten.

Meron Estefanos välkomnar oss till sin lägenhet i en 
Stockholmsförort där hon bjuder på eritreanskt majs-
bröd och te vid köksbordet. I slutet av 1980-talet kom 
hon som 15-åring tillsammans med sin lillebror till 

Sverige för att återförenas med sin pappa. Hennes 
hemland hade då varit i krig sedan början av 1960-ta-
let, då Etiopien annekterade grannlandet Eritrea. När 
Eritrea 1993 fick sin självständighet valde Meron att 

stanna kvar i Sverige.

Krig mellan Etiopien och Eritrea
- Den eritreanska regimen bestämde 1994 att alla kvin-
nor och män mellan 18 och 50 år, som inte särskilt 
tillstånd, måste göra militärtjänst. Antingen kan man 
stanna och tvingas bli soldat, oavsett om man är man 
eller kvinna, eller fly och kämpa för frihet, säger Meron 
Estafanos.

1998-2000 utkämpades ett nytt krig mellan Etiopien 
och Eritrea. I september 2001 tystade regimen i Er-
itrea kraven på demokratiska reformer. Elva ministrar 
fängslades och alla privata medier stängdes. Även tio 
journalister fängslades, däribland den svensk-eritre-
anske journalisten Dawit Isaak, som fortfarande sitter 
fängslad utan rättegång. År 2002 valde Meron ändå att 
flytta tillbaka till Eritrea med sin tvåårige son. Vid den 
tiden fungerade hennes svenska pass som en fribiljett 
som vande henne vid en helt annan livsstil än i Sverige.
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- Jag kunde leva som en drottning. Livet var enkelt och 
allt var billigare än vad jag var van vid, säger Meron.

Mina grannar blev gripna
Efter ungefär två år i Eritrea började hon vackla i sin 
uppfattning om situationen i landet.
- Mina grannar blev gripna utan att någon visste varför 
och utan att någon vågade ställa frågor. Jag känner till en 
lärare som var en bra förebild för barnen. Han och hans 
fru blev gripna en natt. Frun släpptes efter en månad, 
men än idag vet ingen var han är eller varför han blev 
gripen, minns Meron.

År 2004 hade hon när hon väntade på tandläkaren ett 
möte som påverkade henne djupt. Hon fick höra från 
en väntande patient att det var tack vare de personer 
som lever i exil som regimen hålls vid liv. Eritreaner 
som har lämnat hemlandet tvingas att betala en skatt 
på två procent av allt de tjänar till eritreanska ambassa-
der. Denna skatt är en av landets största inkomstkällor. 

Kort därefter återvände hon till Sverige och började 
arbeta aktivt med att sprida information om situatio-
nen i Eritrea, bland annat från radiostationen Voice 
of Meselna Delina. Det är den första radiostationen 
som sänder regimkritiska program till Eritrea, utifrån 
huvudkontoret i Sydafrika. Efter första sändningen 
fick hon mycket positiv respons och började därefter 
göra program flera gånger i veckan.

Programmen spelas in i Merons lägemhet
- Det hela började med att jag intervjuade vänner från 
Eritrea, här i köket där vi sitter nu. De berättade bland 
annat om sina upplevelser när de hade varit fängslade. 
Därefter har programmen utvecklats, men jag spelar 
fortfarande in dem här i min lägenhet, berättar Meron 
Estefanos. 

Under 2011 har Merons radioprogram främst fokuse-
rat på eritreaner som i jakten på frihet flyr landet, men 
kidnappas på vägen till ett nytt liv. Hon rapporterar om 
människor som flyr från Eritrea och hamnar i Sudan. 
Där blir de lurade, kidnappade och sålda till Egypten, 
där de utsätts för tortyr.

- Det finns tortyrläger i Egypten, där de blir tvingade 
att ringa sina släktingar som lever i exil runt om i värl-
den. Medan de ringer blir de torterade och blir släppta 
först om deras släktingar betalar upp till 40 000 dollar, 
förklarar hon.

Meron uppskattar att det rör sig om 600-700 männis-
kor som torteras i dessa läger. Hon kan ringa och 
intervjua dem då de låtsas att hon är en släkting som 
kanske kan betala lösensumma för dem.

Dawit Isaakpris till Meron Estefanos
Journalisten Meron Estefanos fick ta mot Dawit Isaak-
priset av Publicistklubbens västra krets
Med sina radiosändningar som når hela vägen till 
Eritrea ger hon röst åt den fängslade journalisten 
Dawit Isaak.

Publicistklubbens västra krets har sedan 2007 varje 
år i delat ut ett särskilt Dawit Isaak-pris till enskilda 
eller organisationer som verkar i Dawit Isaaks an-
dra för yttrandefrihet, pressfrihet och demokratiska 
fri- och rättigheter. Årets pristagare är debattören, 
människorättsaktivisten och journalisten Meron Este-
fanos som är programledare på radiostationen Voice of 
Meselna Delina. Programmen görs på tigrinska, sänds 
från Stockholm och når Eritrea via kortvåg.

Vid flera tillfällen har hon blivit hotad och trakasserad 
av regimtrogna exileritreaner i Sverige. Så sent som på 
Bokmässan i september i år blev Meron Estefanos ut-
satt för ett dödshot efter en debatt som uppmärksam-
made tioårsdagen av fängslandet av Dawit Isaak. 

- När jag intervjuar dem är de fastkedjade och får 
elchocker. Kvinnorna blir ofta våldtagna. Det handlar 
även om barn och jag har själv en son på tio år så det är 
klart att det blir känslosamt, berättar Meron Estefanos. 

Hon berättar att den första gruppen fångar hon in-
tervjuade bestod av 28 eritreaner. En av dem var en 
18-årig kvinna som våldtogs framför de andra fångarna 
upprepade gånger. 

- Jag kommer aldrig att glömma henne, säger Meron 
Estefanos. 

En längre intervju med Meron Estefanos finns på 
www.amnesty.se/ap
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– Vi måste alla fortsätta i Dawits anda och belysa de 
orättvisor som han utsätts för varje dag. Arbetet också 
måste fortsätta att jobba för Dawits frigivning. Detta 
trots att vi har många regimanhängare emot oss, säger 
Meron Estefanos.

Voice of Meselna Delina startades i januari 2005 av 
den USA-baserade organisationen Tesfa Delina Foun-
dation Inc. Därefter har den drivits av The Eritre-
an Movement for Democracy and Human Rights 
(EMDHR). Enligt uppgifter i WRTH 2012 sänder 
stationen inte längre sina program på kortvåg, utan 
enbart via webcast. Kolla på http://www.meseley.net 

Stort antal clandestinesändningar 
till och från Eritrea och Etiopien
Inte mindre än sju olika stationer/organisationer har 
clandestineoperationer riktade mot Eritrea, enligt 
2012 års WRTH. Tillåts ingen opposition i det egna 
landet, flyttar oppositionen utomlands och sänder via 
Internet eller via internationella sändare på kortvåg. I 
fallet Eritrea och Etiopien, så är de ju inte precis såta 
vänner. Därför förekommer det ofta oppositionssänd-
ningar  över gränsen till det motsatta landet. 

Dimtsi Weghata (Voice of the Dawn) sägs sändas från 
Mekelle i Etiopien.
EPDP Radio / Voice of Eritrean People 
Voice of Asena
Voice of Democratic Allianse
Voice of Eritrea 
Voice of Meselna Delina finns numera bara på Internet.
Voice of Peace and Democracy of Eritrea sänder via Radio 
Ethiopia på schemalagda tider och frekvenser.

Sex liknande stationer/organisationer finns med ”Tar-
get Ethiopia”. 
Radio ESAT 
Ginbot 7 Dimts Radio sänder via The Voice of the Broad 
Masses of Eritrea.
Radio Democracy
Voice of Ethiopian Unity lär numera vara igång enbart 
som webcast.
Voice of Oromo Liberation 
Voice of Oromo Liberation Front

Vad gäller övriga uppgifter, såsom sändningstider, 
frekvenser och kontaktinfo, hänvisar jag till ”Clan-
destines and other Target Broadcasts” i WRTH 2012. 
För att ge er läsare en förhållandevis neutral bild av 
det hela, har jag nedan även tagit med tips på de res-
pektive ländernas statliga radiosändningar. De ”tips” 
som återges är på sådana sändningar som har avlyssnats 
på senaste tiden. 

Eritrea
4770 // 7175 kHz kl 02.50-03.20: Voice of the Broad 
Masses of Eritrea, Asmara med arabiska och lokala 
språk. Har också hörts kl 17.14-17.56 med “Horn 
of Africa”-sånger. Samma station har noterats även 
på 7110, 7120, 7180 och 7190 kHz vid varierande 
tidpunkter. Att man flyttar runt så här anses bero 
på att man försöker komma undan Etiopiens många 
störningssändare.

Etiopien
5950 kHz kl 04.00-04.50 och kl 15.30-16.00: Voice 
of the Tigray Revolution, Addis Abeba.
6030 kHz kl 18.30-18.50: Radio Oromiya
6090 kHz kl 03.40-04.00: Amhara State Regional 
Radio
6110 kHz kl 04.20: Radio Fana
7210.8 kHz kl 03.20-03.30: Radio Fana
9705 kHz kl 17.00-21.00: Radio Ethiopia
7235 kHz kl 04.00-04.35: Radio Ethiopia



6

Radio España Independiente -
en långlivad clandestinestation

Säkert är det många äldre DX-are som minns Radio 
España Independiente – en clandestinestation, som var 
igång på kortvågen under flera decennier. Själv hörde 
jag den redan på 40-talet och drog snabbt slutsatsen 
att sändaren var sovjetisk, eftersom studioklangen var 
densamma som Moskvaradions. 

Härom året fick jag tag i en unik bok av medieforskaren 
Luis Zaragoza Fernández: Radio Pirenaica – La Voz de 
la esperanza antifranquista. (Marcial Pons Historia, 
Madrid 2008.) Boken behandlar denna märkliga 
radiostation, som fungerade som  propagandasändare 
mot Francoregimen. Inte minst märkligt är det faktum, 
att sändaren bedrev sin verksamhet under hela 36 år, 
mellan 1941 och 1977. Till märkligheterna hör också 
att bokens författare, född 1978, doktor i journalistik 
och lärare vid Universidad Complutense i Madrid, 
är blind. Detta har givetvis medfört problem i hans 
arkivforskning, och i företalet riktar han också ett tack 
till tre medarbetare, som fungerat som hans ”ögon” 
i arbetet.  Det var en DX-are i Italien som gjorde 
mig uppmärksam på bokens existens, men det blev 
givetvis ett kraftprov att läsa en bok på mer än 400 
sidor på spanska, eftersom jag aldrig studerat  språket 
utan enbart skaffat kunskaper i samband med mitt 
DX-lyssnande och rapporterande av otaliga spanska 
MV-stationer på 60-talet.

Efter att de upproriska under Francos ledning segrat i 
inbördeskriget 1939 gick många av den nya regimens 
motståndare i exil. Det gällde framför allt de ledande 
inom PCE – det spanska kommunistpartiet, av vilka 
många tog sig till Sovjetunionen strax före andra 
världskrigets utbrott. Där kunde de efter den tyska 
invasionen sommaren 1941 starta Radio España 
Independiente, som kallade sig ”Estación Pirenaica” – 
Station i Pyrinéerna –  en lögn för att dölja sändarens 
sovjetiska hemvist. 

En unik radiostation
Ingen hemlig station eller frihetssändare kan mäta 
sig med REI i fråga om lång verksamhetstid. Som 
jämförelse kan nämnas att i Portugal, där Salazar 
blev president 1932 i ledningen för en diktaturstat, 
kom motståndsradion igång först 1962 genom Rádio 
Portugal Livre, som var kommunistpartiets språkrör 
och 1964 genom A Voz da Liberdade, som verkade 
för en vänsterkoalition.  Och under sina många år 
av radioverksamhet kom REI att få stor betydelse 
för opinionsbildningen i Spanien, långt utanför de 
kommunistiska kretsarna. 

Det finns goda källor att tillgå för den som vill forska i 
den här radiostationens historia. Flera av dem som stått 
i ledningen eller arbetat länge vid REI har tecknat ner 
sina minnen.  Från 1 januari 1951 till stängningen 1977 

finns också 830 volymer med material bevarade, främst 
brev från lyssnare, vidare brev och dokument från 
personalen samt ett mindre antal ljudupptagningar. 
 
”La Pasionaria”
Den ledande personen i verksamheten var Dolores 
Ibarruri (1895-1989), känd som ”La Pasionaria”, 
legendarisk journalist och kommunistisk politiker. 
Hon hade via Algeriet och Frankrike lyckats ta sig 
till Moskva, där hon togs emot med öppna armar. 
Hennes parti PCE hade inga motsättningar med 
Sovjetunionens Kommunistiska Parti förrän 1968 
i samband med invasionen i Tjeckoslovakien, La 
Pasionaria själv var hängiven anhängare till Stalin.  
Hon och hennes partikamrater drog sig inte heller 
för att under utrensningarna 1947-51 likvidera flera 
kamrater eller utsätta dem för omänsklig tortyr.  Detta 
tas emellertid inte upp i detalj  i Fernández bok. 

Det tyska anfallet – Radio España Independiente 
kan sätta igång
Stationen kom igång den 22 juli 1941, en månad efter 
att Tyskland brutit nonaggressionspakten och anfallit 
Sovjetunionen. Komintern blixtinkallades den 23 juli 
under ledning av bulgaren Georgi Dimitrov, som kunde 
konstatera att ett helt nytt läge inträtt. Nu var det på 
nytt möjligt att beteckna fascismen som huvudfiende! 
Dolores Ibarruri blev också tillfrågad om hon ville leda 
en radiostation riktad till hemlandet. Det var hon villig 
att göra. Trots en del motsättningar med italienaren 
Togliatti, som skulle samordna verksamheten, kom 
den igång den 22 juli 1941. Men det var inte bara 
Radio España Independiente som kom igång den 
dagen: Propagandasändare riktade till respektive 
Italien (Milano Aperta), Rumänien (România Libera), 
Finland (Det fria Finlands radio), Bulgarien (Radio 
Hristo Botev), Polen (Radio Tadeusz Kosciuszko), 
Ungern (Radio Lajos Kossuth) och Jugoslavien (Fria 
Jugoslaviens Radio) startade samma dag. Deras namn 
var en maskering för att dölja deras ursprung – Moskva. 
Lustigt nog finns idag efterföljare med samma namn 
för riksradion i Bulgarien (Hristo Botev) och i Ungern 
(Kossuth Radio). 

Kommunikationerna med partifolket i Spanien och de 
som emigrerat var ett ständigt bekymmer, i synnerhet 
de första åren.  Att kunna informera lyssnarna om 
vad som hände i hemlandet var ofta helt omöjligt 
för emigranterna på radion. De viktigaste källorna 
man hade att tillgå var fram till 1955 artiklar ur El 
Mundo Obrero, som utgavs i Frankrike, resolutioner 
från Politbyråns och Centralkommitténs plena samt 
föredrag av deras ledare.  REI:s första redaktion hade 
stor politisk erfarenhet men ingen erfarenhet av radio, 
ett fåtal hade journalistisk bakgrund. 
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Dolores Ibarruri var en lysande talare och propagandist. 
Hon var dock inte verksam vid radion hela tiden men 
höll viktiga tal, det sista vid Francos död 1975. Två år 
senare skulle hon äntligen få återvända hem och ägna 
sig åt legal politisk verksamhet i Spanien.  Prov på 
hennes talekonst kan avlyssnas på Youtube.  

Evakuering
När de tyska arméerna närmade sig Moskva gavs order 
om evakuering av Moskvaradion och då samtidigt 
av REI, den 16 oktober 1941. Komintern och REI 
placerades i Ufa i Bashkirien, nära Ural, Moskvaradion 
i Kuybyshev (numera Samara) vid Volga. La Pasionaria 
kunde då inte längre leda REI, eftersom hon måste 
överta posten som generalsekreterare för PCE efter 
José Díaz som var svårt sjuk i cancer och som begick 
självmord för att slippa plågorna.

Passionerna och politiken
Radio España Independientes  historia visar att 
ideologiska principer och partidisciplin ofta fick ge 
vika för personliga intriger och passioner.  Den som 
tog över större delen av Ibarruris arbete på radion var 
en man som hatade henne: Enrique Castro Delgada. 
Men La Pasionaria  hade två trogna medarbetare, 
Irene Falcón – känd som intrigmakerska av rang – 
och Francisco Antón, henne älskare sedan 1937. La 
Pasionaria hade lyckats få Antón fri från internering 
i Frankrike genom överenskommelse med tyskarna 
1940, varpå han tog sig till Moskva. 

Enrique Castro lierade sig med Jesús Hernandez, som 
var mycket mer populär än Ibarruri och som befann 
sig i Kuybyshev med Dimitrov och sovjetregeringen 
, medan Ibarruri var kvar i Ufa även som 
generalsekreterare i PCE. Men Castro och Hernandez 
förlorade kampen mot La Pasionaria.  Castro lyckades 
lämna Sovjetunionen och tog sig till Mexiko, och efter 
att han blivit känd som dissident kunde han också 
återvända till Spanien. 

Efter Castro blev Julio Mateu REI:s direktör i maj 
1944 med en enda merit: Total politisk trofasthet. 
Detta hindrade dock inte att han blev utrensad 1947.

Radioverksamhet med många förhinder
Det var som nämnts mycket svårt under det första 
årtiondet av REI:s verksamhet  att få nyheter och 
kommunicera med hemlandet. 

Programrubrikerna  de första åren var t.ex. ”Instruktioner 
för sabotage” (dagligen), ”Falangens ord och dåd” 
(varje vecka), ”Internationell kommentar” (dagligen), 
”Nyheter från kriget” (dagligen) samt ”Nationell 
enighet och organisation” (dagligen). 

Jacinto Barrio blev direktör för REI de svåra åren 1947-
51. Det var år av politisk terror och samtidigt fortsatta 
svårigheter  att skaffa information från Spanien. Man 
var hänvisad till utländska radiostationers rapportering 
(vilken p.g.a. det nu inledda kalla kriget inte kunde 

tas fram hur som helst), vidare TASS-meddelanden 
och kommunikéer från PCE. Bristen på information 
blev särskilt kännbar, då kommunistiska aktivister i 
Frankrike gjorde ett misslyckat invasionsförsök via 
Pyrinéerna… Om detta saknade denna s.k. ”Estación 
Pirenaica” ordentlig information!

Partiet bedrev en hetskampanj mot Förenade 
socialistpartiet i Katalonien (PSUC) och särskilt mot 
dess generalsekreterare Ensebio Comorra, som var 
Moskvaradions främste redaktör för sändningarna på 
spanska (som pågick hela tiden trots REI:s existens). 
Denna hets betecknar ett lågvattenmärke i PCE:s 
historia, vilket inte vill säga lite.    
   
Men det fanns hemliga telegrafisändare i Spanien som 
upprätthöll kontakter med Frankrike, däribland med 
PCE:s avlyssningscentral i Paris. Denna central ägnade 
sig också bl.a. åt att spana på spanska polisens och 
Guardia Civils radiotrafik.  

I slutet av 1940-talet började REI publicera namnen på 
de värsta elementen inom Francoregimen, mördarna 
och torterarna. Beskrivningarna inleddes och avslutades 
med gonggongslag! Regimens planer på en stor aktion 
mot guerillan misslyckades genom att PCE:s kodexpert 
i Paris knäckte meddelandena om detta och sände ut 
information om planerna. Men i det stora hela var 
guerillans kamp dömd att misslyckas. Konjunkturerna 
under det kalla kriget var de sämsta tänkbara. Därför 
upphörde gerillans organiserade kamp 1952. 
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Radio España Independientes guldålder
Året 1951 tog Ramón Mendezona över ledningen för 
REI. Han skulle bli den bästa av stationens direktörer. 
En vidsynt och kunnig radioman, som varit speaker 
och redaktör vid Moskvaradion 1939-1951, utmärkt 
talare, energisk och flexibel. 

Från januari 1955 började REI sända från Bukarest 
i Rumänien. Flytten motiverades med bättre 
tekniska möjligheter, men all nödvändig utrustning 
tillhandahölls även fortsättningsvis av Sovjetunionen.

Åren 1956-1968 kan betecknas som REI:s guldålder. 
Medan sändningstiden 1953 inskränkte sig till kl 
19.30-24 hade man tio år senare kommit upp i drygt 
nio timmars sändningstid: 7.00-7.50, 14-15 och 17-
0.20. De viktigaste programmen den här tiden var 
”El Correo de la Pirenaica”, ”Novelas por  Radio”, 
”Antena de Burgos” och ”España fuera de España”.  
Man började förbättra sändningarnas kvalitet, flera 
kvinnliga röster började höras, man sände mer och mera 
omväxlande musik och objektiviteten förbättrades 
i det post-stalinistiska klimatet. Man skaffade 
också mer sofistikerade metoder för anskaffning av 
nyhetsmaterial. Tidigare hade anställda måste sitta 
nattetid och lyssna på London, Paris och Madrid på 
kortvåg och samla in material den vägen, nu började 
man använda teleprintrar som tog emot nyheter från 
Tass, Reuter, AP med flera. 

Men det kostade att driva den här radiostationen.  Det 
påstås att energiförbrukningen motsvarade den i en 
stad på 250000 invånare! Det var Rumänien som stod 
för de kostnaderna.  Och en sändare av det tjeckiska 
märket ”Tesla” krävde ett 2 m högt modulatorrör. 
Arbetarna på den tjeckiska fabriken gjorde snabbt och 
gratis det erforderliga röret åt REI!

Märkligt nog tycks inte falangisterna i Spanien kommit 
på det klara med att REI fanns i Bukarest. Personalen 
hade naturligt nog ett omfattande hemlighetsmakeri 
för att förhindra att man fick vetskap om deras 
verkliga sysselsättning (inte ens inom familjen fick 
detta komma fram!), givetvis också för att förhindra 
att deras arbetsplats och sändarens läge avslöjades. I 
Spanien påstods från regimen att sändaren fanns i Prag, 
och naturligtvis gjorde inte REI något för att förhindra 
den villfarelsen… REI:s största triumf: Att initiera en 
bojkott i Spanien. 

Flera aktioner
Det blev 1956 ett bättre samarbete och en samordning 
mellan PCE och REI. Detta blev en plattform för 
en mycket spektakulär aktion 1957. En bojkott av 
allmänna kommunikationer hade ägt rum i Barcelona 
och nu beslöt REI efter klartecken från partiet att 
propagera för en liknande bojkott i februari 1957 i 
Madrid. Bakgrunden var en höjning av biljettpriserna 
som slog hårt mot den fattigare delen av befolkningen.  
Appellerna från radiosändaren hörsammades av en stor 

del av befolkningen, bussar och spårvagnar fick köra 
tomma i nära en vecka, men arbetarpartiet PSOE som 
var mycket negativt mot kommunisterna, ville inte 
samverka.   Det blev flera bojkotter med mer eller 
mindre stor framgång.  Som resultat av det folkliga 
missnöje som kommit till öppet uttryck lät Franco 
ombilda sin regering. 
      
Ytterligare uppmärksammade aktioner följde.  1962 
hölls en gruvstrejk i Asturias, vilken visade både på 
svaghet och styrka i REI:s propaganda. Samtidigt som 
stationen inte klarade av löpande rapportering  om 
strejken visade det sig att stationen hade inflytande 
bland arbetarna, regimen oroades och införde 
undantagstillstånd. På många håll satte man in 
störsändare för att förhindra mottagningen. 

Från fängelset i Burgos smugglades meddelanden och 
dikter ut på olika sätt för att användas i programmet  
”Antena de Burgos”, som sändes åren 1963-66. Ett 
huvudkrav var amnesti för de politiska fångarna.   Man 
hade ett raffinerat nät av kontakter med olika metoder 
för att få ut information från fängelset. Manus skrevs 
på cigarrettpapper och smugglades ut.  När fångarna 
strejkade för att få bort de förhatliga appellerna, som 
hölls tre gånger om dagen för att räkna internerna, 
hamnade somliga i straffceller, men ledningen kunde 
inte begripa hur REI kunde rapportera med detaljer 
från cellerna!  
     
REI hade en särskild inrikesredaktion från 1959, men 
den upplöstes 1967, i och med att det allmänna läget 
i Spanien förändrats. I Paris tog man emot mängder 
av information som lätt kunde föras vidare till REI. 
Repressionen i Spanien hade också minskat; man 
kunde legalt uttrycka sig friare än tidigare. 

De sista åren 
Informationsflödet strömmade nu ganska obehindrat: 
Telex Paris-Bukarest, internationell telefon Madrid-
Paris-Bukarest, kurirer flög från Frankrike till 
Rumänien och även diplomatpost kunde användas.  
Sändningstiden låg alltjämt på 12 timmar per dag. 
Samtidigt började lyssnarunderlaget att svikta, 
eftersom REI efter diktatorn Francos död inte kändes 
lika angelägen längre. Nu började REI och PCE att 
göra sonderingar för att få bättre kontakt med kyrkan 
och armén, två tidigare starka motståndare,  detta med 
viss framgång.
 
Den 14 juli 1977 var den sista dagen för sändningar 
från Radio España Independiente. Detta  var sändning 
nummer 108 359 sedan starten sommaren 1941.   

Märkligt nog slöts 1992 – sedan diktaturen fallit i 
Rumänien – ett avtal mellan den spanska och den 
rumänska regeringen om att Spanien skulle få använda 
REI:s antenner nära Bukarest för sändningar från Radio 
España Exterior – det spanska utlandsprogrammet – 
till Östeuropa. 
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Något om programmet och lyssnarna
Till sist kan det vara intressant att kasta en blick 
på de olika program som förekom under det senare 
skedet av REI:s verksamhet.: Aktuellt (Antena 
Pirenaica, Actualidades Españolas), till arbetarna 
(Revista Obrera, Movimiento Obrero), till bönderna  
(Almanaque Campesino, El Campo como problema), 
internationellt aktuellt, för ungdomen samt till 
försvarsmakten.       

Vidare förekom sändningar till Katalonien på 
katalanska, till Baskien först enbart på spanska, de 
sista åren också på baskiska och till Galicien på galiciska 
från 1970. 

Andra regelbundna program var kvinnoprogram, 
noveller för radio, sportnytt och år 1962 sände man 
en rubrik för spanjorer i utlandet.
Musiken utvecklades från den tidigare dogmatiska 
inställningen att musik var överflödig i sändningar 
av den här typen – utom revolutionära sånger -  till 
att man senare spelade pasodobles och jazz. På så vis 
blev musiken varierad och betydelsefull från slutet av 
60-talet. 
Från regimens folk sändes ibland falska meddelanden 
till REI och det hände att man ”gick på” dem. Ett 
gällde en järnvägsstrejk på Kanarieöarna – där det inte 
finns någon järnväg! 

Brevprogrammen utvecklades mycket; fram till början 
av 1950-talet lästes bara fiktiva brev upp, senare kom 
fler och fler verkliga. Men lyssnarna använde ofta 
adresser i andra länder, t.ex. Box 4303 i Stockholm! 

Adresserna lämnades i sändningarna, men många 
föredrog att skicka sina brev via anhöriga bosatta i 
utlandet. På 1960-talet kom man upp i 1200 brev 
per månad. 

Att man kunde få QSL från REI var jag totalt ovetande 
om, men bilder av detta QSL finns på nätet, och här i 
Sverige är Henrik Klemetz innehavare av detta ganska 
speciella QSL, som är utformat utifrån ett verk av 
Picasso. 

Slutord
Även om det här referatet är ganska utförligt kan det 
ändå bara bli ett axplock i det mycket omfångsrika 
materialet.  Att en radiostation av det här slaget och 
med det ursprung den hade kunde spela en så pass 
viktig roll i det spanska samhället på 1900-talet beror 
ju främst på diktaturens censur av de vanliga medierna, 
vidare det informationsnät man byggde upp inom 
landet och som förmedlade nyheter med allt större 
snabbhet. Radion har i stora delar av världen spelat 
ut sin roll som främsta nyhetsförmedlare, men det 
kan vara intressant att påminna om att i södra Sudan, 
som nyligen uppnådde sin självständighet, var en 
frihetssändare i Europa på kortvåg den enda pålitliga 
förmedlaren av information till befolkningen, där en 
infrastruktur saknades men där man ändå med en 
batteriradio kunde få en liten men viktig länk till 
yttervärlden.
      Ullmar Qvick
(En annan version av den här artikeln har publicerats 
i tidningen Arbetaren nr 1-2 2012.)

Klubbnytt
 Erik Johansson| Stångholmsbacken 56 | 127 40  SKÄRHOLMEN | 08 - 680 01 49 | redaktion@sdxf.se

Hej!
Det har återigen blivit dags för en klubbnyttspalt. 
Tiden mellan numren för EA har ju ökat så vi får i 
detta nummer en årsmötesrapport.

Volvo DX-klubb
Vi är en trogen skara på ca 8 medlemmar som träffas 
en gång i månaden på Radiomuseet, Lundbystrand i 
Göteborg. Om det är någon utanför Volvo DX-klubb 
som vill komma och hälsa på vid vår klubbträff är ni 
välkomna följande tisdagar under 2012 kl 17.00-ca 
20.30:
14 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj, 12 juni, 21 
augusti, 18 september, 16 oktober, 13 november och 
11 december.

DX-rummet på Radiomuseet är nu högtidligen 
invigt och står till förfogande för alla besökare på 

Radiomuseet. Volvo DX-klubb har hjälpt till med att 
få DX-rummet färdigt och bidragit med kunnande, 
teknik och en hel del inventarier såsom möbler, mattor 
och gardiner.

Länk till Radiomuseets webbplats: www.radiomuseet.
se.Foton från DX-rummet finns att beskåda på SDXF:s 
webbplats.

Mälardalens radiosällskap
MRS, som firar 50 år 2012, 1962-2012, under årets 
senare del, hade ett trevligt klubbmöte i den 31 januari. 
Göran Lindemark berättade om planerna och idéerna 
kring Radio Nord Revival 2012. Radio Nord stängdes 
på sin tid den 30 juni, och detta är tänkt att firas med 
sändningar hela dagen, också på FM(om vederbörliga 
tillstånd erhålles), då det kommit fram många besvikna 
stockholmare i innerstaden mm som ej hade mottagare 
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att klara  kortvåg och mellanvåg. Det planeras också 
parallella sändningar på kort och mellanvåg samma 
dag (och kanske man startar redan lite på fredagen 
den 29 juni). Radio Mercurs nere i Danmark stängde 
en månad senare och nere i Danmark planeras Radio 
Mercurs Revival den sista juli. Anteckna datum och 
håll utkik efter hur dessa planer tar fastare former. 

F ö gick diskussionens vågor höga under mötet kring 
vad som hände med Radio Nordbåten, som till slut 
hamnade hos Radio Caroline i Themsens mynning, 
allt enligt en nöjd Claes-W Englund.

Aros DX-club
Från Aros har i vanlig ordning ett exemplar av DX-
stunden ankommit. I detta kallar man till årsmöte 11 
mars. Man meddelar också den goda nyheten att man 
hittat en redaktör till tidningens tipsspalt.

Tidningen innehåller handlingar till årsmötet, en artikel 
om piratradio i Öresund samt en om vågutbredning i 
Stilla havsområdet. Slutligen har man i vanlig ordning 
nyheter från Vatikanradion.

Norrköpings Distanslyssnare
NDL hade i vanlig ordning möte i sitt lyssnar-QTH 
i januari. Inför mötet hade man lite funderingar på 
om en ny antenn skulle kunna ta emot Alaska. I 
övrigt fick man rapporter om antennernas aktuella 
status, beläggning på anläggningen i Parkalompolo 
och om den fjärrmottagare som står i QTH-et, Man 
avhandlade också klubbens årsmöte samt fick en 
rapport om arbetet i SDXF-s framtidsgrupp.

Under fikapausen efter mötet hördes KHAR, 
Anchorage, Alaska på 590 med ett fint id på ”the top 
of the hour” 16.00 UTC och KBRW, Barrow med 
hyfsad signal.

Kalendern
Mars
1 BIH Nationaldag
 KOR Självständighetsdag
 POL Helgonminnesdag
2 ETH Segern vid Adawa
 LBY Jamahirya
3 BUL, MRC Nationaldag
 MWI Martyrdag
5 AUS Arbetets dag (Västra och 

Tasmanien)
6 GHA Självständighetsdag, Nationaldag
8 CHN, COG, CPV, KRE, MNG, RUS
   Internationella kvinnodagen
 SYR Revolutionsdag
12 MAU Nationaldag
13 GAB Årsdag av förnyelsen
15 HNG Nationaldag
17 IRL Nationaldag
18 COG Högsta Opfres dag
19 AUS Canberras dag
20 TUN Självständighetsdag, nationaldag
21 AFG Nyår
 NMB Nationaldag
22 SYR Arabiska förbundets dag
23 PAK Självständighetsdag, nationaldag
24 S ESA-loppis, Eskilstuna
25 GRC Nationaldag
26 BGD Självständighetsdag, nationaldag
 CYP Grekisk självständighetsdag
31 MLT Freedom Day, Nationaldag

April
1 BEN Ungdomens dag
 CYP Grekcypriotisk nationaldag
4 SEN Nationell helgdag
5 KOR Arbor-dagen
6 AFS Grundingsdag
 ETH Segerns dag
 THA Chakri-dag
7 MOZ Kvinnornas dag
11 CTR Hjältarnas tackdag
13 NPL Nepalesiskt nyår
14 HND, HTI Panamerikanska dagen
15 KRE Kim Il Sungs fördelsedag 1912
16 EGY Vårfirardag
 LOA Laoitiskt nyår
17 IRN Imam Alis martyrdöd
 SYR Evakueringsdag, nationaldag
18 ZWE Självständighetsdag, nationaldag
19 VEN Självstädnighetsförklaring
23 TUR Den nationella föreningens dag
25 EGY Sinaidag
 I Befrielsedag
 KRE Den koreanska folkarméns dag
 POR, AZR Nationaldag ”Dia de 

Portugal”
26 TZA  Nationaldag
27 AFG, SRL, TGO Nationaldag
27-29 
 S SSA:s årsmöte, Umeå.
30 ATN, HOL Nationaldag
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Klassiska DX-mottagare
Realistic DX-150A

I början av sjuttiotalet led röreran mot sitt definitiva 
slut. Den omåttligt populära Trio 9R59-DS hade då 
tagits ur produktion och lagren var tömda. De första 
heltransistoriserade DX-mottagarna i lägre prisklasser 
gjorde sitt intåg och bland dem fanns en rad model-
ler från Tandy Corporation (eller Radio Shack) som 
salufördes under märkesnamnet Realistic.

Den enklaste kallades DX-120 som saknade HF-steg. 
Det fanns dock en variant som kallades DX-120 Spe-
cial som hade ett sådant installerat. DX-150 var en 
något mera påkostad variant som introducerades redan 
1967 och som använde sig enbart av bipolära transis-
torer. Den ersattes två år senare av DX-150A som hade 
FET-transistorer i HF-steget. Ytterligare tre år senare 
var det dags för ersättaren DX-150B som dessutom 
hade ett mekaniskt MF-filter. 1975 var det dags för 
slutmodellen DX-160 som även hade långvågstäck-
ning och en IC-krets fanns i bestyckningen.

Kenrad DX-400 som är en förbättrad variant av DX-
150B togs fram av svenska Bejoken i Malmö (Kjell 
Ekholm). Den tillverkades i 200 exemplar och skiljer 
sig även från mottagarna med Realisticnamnet genom 
att den har svart front. Vad som skiljer elektriskt sett 
har jag inte fått klarhet i - många år har ju gått sedan 
sjuttiotalet och dokumentationen har sakta men säkert 
gått förlorad med tiden. Är det någon som har mera 
information om Kenrad DX-400 är vederbörande mer 
än välkommen att höra av sig till undertecknad. Efter-

som DX-400 var min första DX-mottagare har jag lite 
speciella känslor för just den. Jag hittade ett exemplar 
av den på Tradera för något år sedan men någon an-
vändarhandledning medföljde inte. Förhoppningsvis 
kan vi alltså återkomma till Kenrad DX-400 i ett 
kommande nummer av Eteraktuellt.

Sedan följde DX-200, DX-300 (premiär för digital 
avläsning), DX-302 och DX-394 och i och med detta 
är vi framme vid sent nittiotal.

Specifikationer
Frekvensområden
535 kHz - 30 MHz i fyra band.

Känslighet
1 MHz < 500 μV
2,5 MHz < 3 μV
7 MHz < 4 μV
21 MHz < 4 μV
Siffrorna avser 10 dB signal/brusförhållande.

Undertryckning av falska frekvenser
20-60 dB.

Selektivitet
AM 4,5/40 kHz vid 6/40 dB.

Uteffekt
> 0,5 W.



Mått
17 cm (H) * 35 cm (B) * 22 cm (D).

Vikt
6,2 kg.

In- och utgångar
Hörlurar.
Extern högtalare.
Antenn/jord.
"Mute".
12 V likström.

Mottagaren är en enkelsuper med 455 kHz mellan-
frekvens.

Handhavande
Mottagaren är med den tidens mått hyfsat kompakt 
byggd och lite mindre än de populära rörmottagarna 
från Trio.

Precis som för Triomodellerna används elektrisk band-
spridning och den är som vanligt ett gissel speciellt ef-
tersom kristallkalibrator inte ens fanns som tillbehör. 
Dessutom saknas en loggskala för bandspridningen 
vilket gör redan dålig sak än värre. Frekvensinställ-
ningen blir mer eller mindre baserad på gissningar och 
mycket sämre än så här kan det knappast bli. Det skulle 
i så fall vara om det inte fanns en bandspridningsfunk-
tion överhuvudtaget (som på vilken bordsradio från 
femtiotalet som helst).

Att koppla in en frekvensräknare är inte alls lika enkelt 
som på en rörmottagare med separat blandarrör. Den 
som köper en räknare från AADE (www.aade.com) 
kan emellertid med största sannolikhet få tips av Neil 
där - han har gedigen erfarenhet på området.

Känslan i rattar och reglage är hyfsad men inte så 
mycket mer, konkurrenterna från Kenwood (QR-666 
och senare R-300) håller högre klass i detta avseende.

S-mätaren är tyvärr av optimisttyp.

Några finesser värda namnet finns inte. Störnings-
begränsaren är av enkel diodtyp och gör varken från 
eller till.

Linjeutgång saknas, ofta har dock tidigare ägare kom-
pletterat med en sådan i efterhand. 

Ett plus är att mottagaren kan drivas från en extern 
12 V-källa. Om DX-150A brummar kraftigt så beror 
det sannolikt med åldrade elektrolytkondensatorer i 
nätdelen. Istället för att ersätta dessa så kan man alltså 
driva mottagaren från ett externt nätaggregat. Synd 
bara att ingången är av föråldrad typ så någon kontakt 
lär man inte hitta. Utan det blir till att leka Oppfinnar-
Jocke, om nu någon minns honom...

Användarhandledningen finns att hämta på Internet 
(förstås) men den är inget vidare och specifikationerna 
avhandlas högst summariskt. Förmodligen för att de 
inte är mycket att skryta med.

Selektivitet
MF-filtret är alldeles för brett för avancerad DX-ing. 
Dessutom är flankerna på det väldigt flacka så starka 
stationer gör sig påminda över ett stort område.
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Speglar och storsignalsegenskaper
DX-150A briljerar inte i något avseende. Storsignals-
egenskaperna är inget vidare, dock finns som väl är en 
HF-förstärkningsratt.

Speglar är ymnigt förekommande på kortvågen, speci-
ellt då på de frekvensmässigt högre banden.

Känslighet
Mottagaren är enligt spec. mycket okänslig på MV. 
Troligen presterar den bättre än angivna data för en och 
annan DX-are hörde transatlanter där då det begav sig. 
På KV däremot är känsligheten mer än OK.

Sammanfattning
Jämför man med senare års mottagare är det lätt att 
raljera och göra sig lustig över mottagare som Realistic 
DX-150A med flera. Faktum är emellertid att dessa 
mottagare tyvärr underpresterar i de flesta avseenden 
jämfört med de rörmodeller de ersatte. Samtidigt finns 
reservrör till de senare fortfarande att tillgå, medan 
sjuttiotalets transistorer sedan länge är borta ur sorti-
mentet för det mesta.

Även Realistics senare produktion - från R-200 och 
uppåt - tillhör för övrigt budgetsegmentet.

Att köpa en begagnad DX-150A
Rent sakligt finns det idag bara ett skäl att köpa en DX-
150A och det är nostalgi. Och det kan ju vara nog så 
kul ibland strängt taget. Apparaten dyker vid enstaka 
tillfällen upp på Tradera och DX-radio, lite oftare på 
tyska Ebay. På amerikanska Ebay är den däremot rätt 
vanlig men då blir fraktkostnaden så pass hög att den är 
jämförbar med inköpspriset om inte ännu mer. Hittar 
man ett exemplar i Sverige eller Tyskland klarar man 
sig undan med några hundralappar (med frakt) och 
det kan det trots allt vara värt.

Den ironiske kanske hävdar att den som sitter hemma 
i stan och lyssnar inte behöver en bättre DX-mottagare 
än en Realistic DX-150A eftersom störningsnivån 
är så pass hög att man inte kan utnyttja bättre mot-
tagarprestanda. Det ligger förstås en del i det, men 
alldeles oavsett är frekveninställningen bedrövlig och 
selektiviteten nästan i paritet med den.                         

Magnus Jesperson
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Vi har testat
 Magnus Jesperson | Regementsg. 22 | 723 45  VÄSTERÅS | 021 - 18 05 05 | eteraktuellt@jesperson.eu

Denna gång ska vi prova tre olika antenner som alla 
finns åtminstone tillfälligt i DX-köps sortiment.

Alla tre är avsedda för inomhusbruk och redan detta 
faktum säger att de är ingenting för "hard-core-DX-
aren". För dem som i första hand vill lyssna på pro-
gram från starkare sändare kommer saken i ett annat 
läge.

Naturligvis är en utomhusantenn alltid bätte, men 
den tiden då man kunde dra en kopplingstråd från 
radio till ett närbeläget träd är sedan länge förbi - det 
är priset vi får betala för den billiga elektroniken som 
alla numera omger sig med. Själv har jag märkt att 
störningsnivån minskar påtagligt bara några meter 
från huset och teoretiskt skulle det nog funka med 
koaxialkabel de första meterna och en balun med 
ordentlig jordning. Men detta är en installation som 
bostadsrättföreningens styrelse inte accepterar, och 
bortsett från det är det tvivelaktigt om man får ha ett 
jordspett i fred då det inte befinner sig på inhägnad 
mark. Den som har egen trädgråd bör däremot satsa 
på utomhusalternativet då så är möjligt.

Själv fick jag satsa på plan B, dvs. installera en aktiv 

loop av typ Wellbrok ALA-330S med rotor på bal-
kongen. Det är denna som används som referensan-
tenn i det följande.

En Lextronix E1 användes för själva testet, eftersom 
den har en hyfsat noggrann S-meter, möjlighet till 
anslutning av externa antenner på MV och KV samt 
även inkopplingsbara interna antenner på dessa band.

Thieking DE31-LM
Detta är en trådantenn i form av en romb som sätt 
upp med en sugkopp (saknades dock i leveransen) 
eller en klämma på ett fönster. I rombens mitt finns 
en teleskopisk metallstav som spänner upp den. I 
rombens nedre hörn finns en omkopplare för MV 
respektive LV  och en kontakt (3,5 mm) för den 5 m-
kabeln som levereras med antennen. Den ansluts till 
förstärkarenheten som i sin tur ansluts till mottaga-
ren. Det här med placeringen på fönsterrutan är inte 
speciellt estetiskt tilltalande (personer av kvinnligt 
kön har  i regel dessutom än mer negativ inställning 
än jag på den här punkten) men det är onekligen ef-
fektivt eftersom man  i mitt fall kommer undan plåt-



fasaderna som är rena skärmburkar samt dessutom 
eventuella armeringsjärn i väggarna som också har en 
avskärmande effekt.

Dock ska sägas att de är lätt att sätta upp och plocka 
ner antennen - det tar bara några minuter då man lärt 
sig hur man ska göra och det är den kompromiss man 
får göra om rummet används till annat eller av andra.

Antennen täcker som antytts ovan bara lång- och 
mellanvåg.

Anslutningskabeln mellan förstärkaren har en 3,5 
mm stereoplugg (hane) och motstvarande hona är 
det inte många DX-mottagare som har. Lyckligtvis 
medföljer en adapterkabel med BNC-hane vilket är 
mycket bättre men inte helt bra eftersom man i regel 
måste komplettera men en adapter till PL-259 hane. 
Finns bl.a hos Kjell & Co. Den går även att ansluta 
antennen rent induktivt till mottagaren men då Lex-
tronix E1 har en antenningång som funkar på MV 
var det inte aktuellt. Förstärkaren drar bara 6,5 mA 
och drivs med två AAA-celler så att nätaggregat saknas 
(och inte kan anslutas) gör ingenting. Om man så vill 
kan man använda uppladdningsbara batterier istället 
men får då räkna med lägre förstärkning (och därmed 
lägre brusnivå). Förstärkaren har en ratt som måste 
avstämmas fär maximal signal efter frekvensändring.

Nedanstående jämförelse gjordes kvällstid på ett fler-
tal slumpvist valda LV- och MV-frekvenser:

Frekvens Intern DE31-LM ALA-330S
209 - S 7 S 3
227 - S 9 S 6
540 S 6 S 9 + 5 dB S 9
954 - S 9 + 10 dB S 9
873 S 6 S 9 S 9 + 5dB
972 - S 9 S 8
1179 - S 9 + 5 dB S 7
1404 S 5 S 9 S 9 + 5 dB
1440 S 6 S 9 + 5 dB S 9 + 20 dB
1485 S 7 S 9 + 10 dB S 9 + 20 dB
1593 - S 9 + 5 dB S 9 + 15 dB

Detta är ett överraskande positivt resultat, jämfört 
med den interna antennen är förbättringen enorm. 
DE31-LM fungerar faktiskt bättre än ALA-330S på 
LV, på MV är de ganska jämspelta även om ALA-
330S ger en renare signal. På DE31-LM tillkom en 
störningskomponent som dock sannolikt härrör från 
den lokala miljön eftersom den fanns på den inbygg-
da antennen också, om än svagare där. Värt att hålla 
i minnet är att ALA-330S kostar cirka 4-5 gånger så 
mycket!

Har man redan en ALA330S (eller en ALA-1530) så 
ger en DE31-LM inget så stort mervärde att det mo-

tiverar ett köp. Om man nu inte ska resa utomlands 
med RX-en. För antennen plockas lätt ihop i sina 
beståndsdelar och väger bara ca 140 g inklusive den 
läderpåse den levereras i.

Bruksanvisningen är på tyska och ganska kortfattad.

Jag ger DE31-LM 4 antenner (av 5 möjliga) i betyg.

Thieking DE31-A
DE31-A har samma uppbyggnad som DE31-LM men 
är avsedd för kortvåg istället. Den täcker 1,8-22 MHz. 
Vid ungefär 4 MHz ändrar man läget på omkopplaren 
i antennens undre hörn.

Motsvarande prov på ett antal slumpvis valda KV-
frekvenser ger nedanstående något förbryllande re-
sultat:

Frekvens Intern DE31-A ALA-330S
3900 S 6 S 7 S 9  + 10dB
6175 S 9 S 9 S 9 + 40dB
6195 S 7 S 9 S 9 + 30dB
7205 S 5 S 5 S 9 + 20 dB
9725 S 6 S 9 S 9 + 20dB
11905 - S 4 S 9 + 5dB
11955 - S 7 S 9 + 15dB
15445 - S 3 S 8

Visserligen är ALA-330S primärt avsedd för KV (inte 
MV) men skillnaden är så markant gentemot DE31-
A att endera har en Lextronix E1 en optimal tele-
skopantenn på KV eller så är det testade exemplaret 
av DE-31A defekt. För det sistnämnda talar att det 
hände inte så mycket då man vred på avstämningsrat-
ten på förstärkaren, det blev bara en topp på någon 
S-meterenhet. Några 15 dB förbättring jämfört med 
teleskopantennen som nämns i dokumentationen var 
det inte tal om.

Samma bruksanvisning som till DE-31LM. Och 
ingen sugkopp till denna heller men det funkar med 

Lextronix E1 men en antennomkopplare för att göra snabba 
jämförelser mellan ALA-330S och testobjekten. Förstärkarmo-
dulen till DE31-A i förgrunden.
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tape också.

Givet prestanda på det testade exemplaret kan jag inte 
ge DE31-A mer än 2  antenner (av 5 möjliga)  i betyg.

Tecsun AN-200
Till skillnad från de två andra antennerna som är 
tyska är denna kinesisk. En annan skillnad är att AN-
200 är passiv, dvs. saknar förstärkare.

Namnet Tecsun känns igen från små portabla DX-
mottagare i den lite lägre prisklassen, och eftersom de 
är så pass små blir med nödvändighet den inbyggda 
ferritantennen för MV också liten och inte så effektiv. 
Därför finns AN-200 som komplement. Antennen 

täcker enbart MV.

Antennen kan anslutas elektriskt eller induktivt ge-
nom att den placeras tätt intill mottagaren. De senare 
är en nödlösning som inte testats. Tyvärr fanns anslut-
ningskabeln bara i bruksanvisningen men en audio-
kabel från Kjell & Co passade, motsvarande kabel kan 
också inhandlas på Clas Ohlson eller en välsorterad 
radioaffär. Har man inte ett 3,5 mm stereojack som 
antenningång får man "slakta" kabeln för att ansluta 
den till klämlisten som de flesta RX-ar har. Finns det 
bara SO-239 blir det lite värre eftersom lödpennan 
då måste fram, någon adapter som Thieking skickar 
med finns inte.

Mottagaren placerades på fönsterbrädan för att ef-
terlikna testet med de andra antennerna. Tyvärr blev 
det då lite jobbigt med att stämma av den med ratten 
som sitter på antennen. Avstämningen är inte så kri-
tisk - man måste inte passa med ratten då man ändrar 
frekvensen lite.

Samma prov som med DE31-LM, dock en annan 
kväll och en lite annan tidpunkt, gav följande resultat:

Frekvens Intern AN-200 ALA-330S
540 - S 9 + 10 dB S 8
954 S 6 S 9 + 5 dB S 9 + 5 dB
873 S 6 S 9 S 9 + 5 dB
972 S 5 S 9 S 9
1179 S 5 S 8 S 9
1404 S 5 S 7 S 9
1440 S 9 + 5 dB S 9 + 15 dB S 9 + 30 dB
1485 S 7 S 9 S 9 + 20 dB
1593 S 6 S 9 S 9 + 20 dB

Sammanfattningsvis lite sämre än såväl ALA-330S 
som DE31-LM men markant mycket bättre än Lex-
tronixapparatens inbyggda antenn. Stationer som 
hörs onjutbart svagt med den inbyggda antennen 
kommer fram helt OK då AN-200 kopplas in.

Ytterligare en fördel är att AN-200 passar bättre in 
i omgivningen än DE-31 LM och är lite lättare att 
plocka undan då den inte behövs om så skulle önskas.

Det mekaniska utförandet är oklanderligt. Och an-
tennen, om än större än DE31-LM, är i behändigt 
format och dessutom lätt, så den kan gott följa med 
på semesterresan utomlands.

Bruksanvisningen är på engelska, om än en smula 
lustig sådan.

Betyget blir tre antenner av fem möjliga. En stark 
trea, för övrigt.

Alla tre antennerna finns hos DX-köp men priserna 
är i skrivande stund inte fastställda så ring Stickan 
och fråga!

DE31-LM monterad på fönsterruta. Den lilla omkopplaren 
MV/LV i fönstrets nederkant, till höger övre delen av en Kiwa-
loop.

Tecsun AN-200 är liten och behändig.
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Namn L S F D Mottagare, antenn etc. Yrke
Kurt Norlin, Skellefteå 234 2239 43 59 JRC NRD535D + 545, IC-R75,  Deltaloop Pensionär
Rolf Wikström, Lindesberg 232 1130 45 58 JRC NRD-535, div longwires 40-100 m Pensionär
Gert Nilsson, Bonässund 229 2725 49 63 Icom IC-R71 + R75, SDR-IQ. beverages Pensionär
Jan Edh, Hudiksvall 224 1930 44 59 RF Space SDR-IQ,  beverageantenner Journalist
Lars Skoglund, Täby 222 3949 44 59 Icom IC-R75, 80 m longwire Pensionär
Björn Fransson, Visby 219 2300 43 57 AOR AR-7030+, longwires 50-30 m Pensionär
Christer Brunström, Halmstad  212 ? 47 62 AOR AR-7030, 30 m longwire Adjunkt
Dan Olsson, Kävlinge 207 2721 60 75 AOR AR-7030+, 10 m longwire + loop Fritidsped.
Jan Görlin, Norrköping 206 335 48 62 JRC NRD-515+535, Act30-S aktiv antenn Civilingenjör
Rolf Åhman, Älvsjö 200 1592 51 64 Icom IC-7000 + RF Space SDR-IQ, div Ingenjör
Göran Bäckstrand, Örebro 200 570 61 75 AOR AR-7030 + JRC NRD-525, div. bev. Företagare
Jan Oscarsson, Umeå 192 1748 69 86 Icom IC-R75 + RF Space SDR-IQ, Perseus Forskn.ing.
Magnus Jesperson, Västerås 190 1382 57 73 Hallicrafters SX-122, Drake R8, E1, loopar Bergsing.
Bernt-Ivan Holmberg, Sala 187 650 66 80 Perseus, beverageantenner -
Claes Olsson, Norrköping  183 934 39 53 Icom IC-R75, diverse antenner Pensionär
Jan-Erik Järlebark, Hallsberg  180 539 43 55 JRC NRD-525 + Icom IC-R75, 650 m lw Översättare
Kjell Eriksson, Luleå 173 840 58 73 Standard Radio CR-304A, RCA AR-88D, lw Brevbärare
Jan Thörnblom, Malmö 169 1275 38 60 Kenwood R-5000, longwires 45-600 m Pensionär
Georg Boström, Hägersten 167 1261 47 60 Sangean Läkare
Gunnar Green, Motala 167 603 53 69 Icom IC-R75 + Grundig Satellit 1400, lw Trädgårdsar.
Ullmar Qvick, Norrköping 166 ? 34 54 JRC NRD-535, Inverted V+loop Översättare
Torbjörn Einarsson, Bromma 166 323 45 61 RCA AR-88D + Grundig Satellit 3400, Yagi Arkitekt
Lennart Weirell, Västerås 160 625 48 64 JRC NRD-515 Ingenjör
Thure Lindgren, Vänersborg 150 200 54 73 Icom IC-71E, Dressler ARA-60 Konsult
Ingemar Larsson, Södertälje 145 611 48 92 Icom IC-R72, Sangean ATS-808, inom.ant. Pensionär
Kurt Johansson, Sunne  138 340 48 64 SP-600 JX-21, G-313E, E1,  10 m inomh. Civilingenjör
Arnold Boström, Huddinge 137 302 46 60 Sangean ATS-818 Civilekonom
Claës-Wilhelm Englund, Danderyd 139 306 38 52 Sangean ATS-909 F. direktör
Lars Wieden, Västra Frölunda 129 ? 41 55 Icom IC-R75 Friherre
Alf Persson, Nödinge 126 434 47 64 NRD-525 + SDR-IQ + Perseus, ALA-1530 Livsnjutare
Rolf Östman, Heberg  120 ? 43 56 Sangean ATS-818, 30 m lw Pensionär
Börje Sahlén, Tibro 116 309 47 62 Icom IC-R71E, 95 m longwire Journalist
Bertil Grenholm, Göteborg 93 151 50 67 Icom IC-R75, dipol + L-antenn Försäljare
Bo Samuelsson, Linköping 86 126 36 49 JRC NRD-545 + Perseus, ALA1530 + 20 m lw Pensionär
Christer Carnegren, Tibro 79 106 43 57 Eska RX-33 -
Lars Bergström, Skelleftehamn 76 96 56 71 AOR AR-7030, 30 m T-antenn Elektroniking
Rolf Larsson, Hudiksvall 75 160 52 65 Icom IC-R70 + IC-R71 + IC-R75, div. bev. Mättekniker
Erik Johansson, Skärholmen 45 61 68 84 Icom IC-R71E + AOR AR-3000 Civilingenjör
Jan Wasberg, Torhamn 30 70 59 72 Skanti R-5001, ALA-1530+ Militär
Finn Möller, Linköping 19 19 56 68 Kenwood R-5000 + Icom IC-R75, inh.-ant. Pensionär
Kurt-Allan Oscarsson, Vännäs  3 3 34 87 Panasonic DR-31, inomhusantenn Pensionär
 
En förklaring till förkortningarna i rubriken kan nog vara på sin plats, även om de flesta anar vad de betyder: L - 
antalet verifierade länder. S - antalet dito stationer, F - födelseår och D - DX-debut. Rader i blågrått betyder att 
uppgiften kommer från Mest 2010. Äldre uppgifter än så har inte tagits med, vilket innebar att några personer 
åkte ut ur listan.

Tyvärr samma svala intresse för Mest denna gång som den förra. Det är inte utan att det börjar känna meningslöst 
att sammanställa det här och ingen annan verkar vilja göra det heller. Något måste alltså göras. Troligen måste 
listan där man kryssar i verifierade länder skippas och man skickar bara in sin Mestrad i samband med inbetal-
ningen av medlemsavgiften eller  vid  stoppdatum. Om man inte sätter punkt för Mest här och nu.

Magnus Jesperson
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Invitation to the EDXC conference 2012
Dear DX-friends all over the world, 

The EDXC (European DX council), The German 
Rhein-Main radio club and the Danish shortwave 
clubs international cordially invite you all to the 
above conference to be held in Germany as follows: 
Hotel Landgut Ochsenkopf, Dübener Heide, Sachsen-
Anhalt,  D-06773 Rotta (Ortsteil Ochsenkopf ). 
Please observe: Hotel room reservations only possible 
through the main organiser: Dr. Harald Gabler, 
E-mail: DrGabler@t-online.de or  HGabler@gmx.
de. In shared double room: 33 € per night, including 
breakfast. In single room: 48 € per night including 
breakfast. 

How to get there
If you fly to Berlin-Tegel: Take a bus or taxi to Berlin 
Hauptbahnhof (main railway station).  If you fly 
to Berlin-Schönefeld (Berlin-Brandenburg airport) 
then please take the S-Bahn (local train) to Berlin 
Hauptbahnhof. From there every hour ICE trains 
are running to Lutherstadt Wittenberg, about 40 
minutes trip with the ICE train. From Lutherstadt 
Wittenberg you can take a taxi to the hotel Landgut 
Ochsenkopf - about 15 km.
 
The preliminary programme
May 30, Wednesday:
Arrival at the hotel.
May 31, Thursday:
10.00 Excursion to Wörlitz – duration at 
least 3 hours (price 25 €).
15.00 – 18.00 Lectures.
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June 1, Friday
10.00 – 12.00 EDXC matters.
15.00  Excursion to Wittenberg: the church 
of Martin Luther (price 25 €).
Evening Presentation receiver and antennas. 
Listening to the radio, conversations, to see a film. 
Alternative programme for the ladies.

June 2, Saturday
10.00 – 13.00 Excursion to Bauhaus plus 
Meisterhaeuser (price 25 €).
15.00 – 17.00 Danish shortwave clubs international: 
Annual general meeting.
17.00 Lecture.
19.30 Banquet dinner.

June 3, Sunday
10.00 – 13.00 Two lectures.
Afternoon Radio transmission on shortwave via 
Sitkunai transmitter.
Evening Panel discussion - the future of the 
shortwave by Wolf Harranth, Anker Petersen and 
Manfred Boehm.

June 4, Monday
Departure home or tourism in Germany on your 
own.

Conference prices
Contribution to the conference 25 €. Banquet dinner 
25 € per person. The excursions are charged extra as 
stated above.     Tibor Szilagyi

Lars Rooth har fyllt 90 år
Pater Lars Rooth har firat sin 90-årsdag den 9 
september ifjol och den som avlyssnade Vatikanradios 
svenska sändningar dagarna kring detta kunde ta del av 
hyllningarna till den mycket uppskattade medarbetaren 
från Vatikanradions skandinaviska avdelning. Från 
oss i DX-vännerna sände vi också i väg vår hyllning 
till vännen Lars. Samtidigt sände jag några rader till 
Vatikanradion där jag berättade lite om av vad Lars 
betytt för oss DX-are. Lars betydde väldigt mycket när 
DX-alliansen bildades, och senare sammanslagningen 
till Sveriges DX-förbund, och då vi började anordna 
årliga DX-parlament. För en ung organisation i 
sin trevande början betydde Lars erfarenheter och 
bakgrund som radioamatör och samtidigt representant 
för en sändande internationell rundradiostation som 
Vatikanradion särskilt mycket tillsammans med de 
andra radiostationsrepresentanterna som på den tiden 
deltog i DX-parlamenten. Lars var flitigt närvarande på 
DX-parlamenten och kunde med sin erfarenhet ge oss 

goda tips och deltog också engagerat i DX-vännernas 
samtidiga årsmöten. 
När jag efter att ha lyssnat på ett av dessa 
Vatikanradioprogram och gick ner till min 
morgonfrukost och berättade för min fru om Lars 
Rooth och hans programinspelningar i garderoben 
i Uppsala, sade min fru spontant:  Det gjorde ju vi 
också när vi i garderoben i Uddevalla 1967-69 gjorde 
DX-program för European DX council (jag var den 
förste generalsekreteraren för EDXC) över bl a Radio 
Nederland. Så vi hade inspirerats av vännen Lars!
Man undrar ju ibland om det finns lyssnare till 
programmen. På Nya Zeeland fanns på den tiden den 
välkände och också blinde DX-aren Arthur Cushen 
och när han och hans fru Ralda besökte ett kombinerat 
DX-parlament och EDXC-möte i Halmstad och vi 
möttes kände Arthur genast igen mig på rösten för han 
hade hört på våra program över Radio Netherlands 
International.            Claës-W Englund
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Lite om radiosituationen i Danmark
Radio24syv - Ny privat ”public service” FM-radio 
i Danmark
När jag berättade på MRS-mötet den 2 november att 
jag skulle ned till Danmark och stänga igen ”Hornbaek” 
för vintern, så sade Lars Skoglund: ”Du måste kolla 
den nya FM-radion som startade i går”. Mycket riktigt 
- något så ovanligt som en privatägd ”public service” 
FM-kanal Radio24syv startade sina landstäckande 
rikssändningar över FM-nätet. Tidningskoncernen 
Berlingske Tidendes dotterföretag Berlingske people 
A/S sökte licensen och driver nu stationen under en 
åttaårsperiod (1 november 2011-31 oktober 2019) 
med ett årligt statsbidrag om 93 miljoner danska 
kronor. Detta har varit möjligt genom att Danmarks 
Radio (DR), som drivit FM 4-kanalen sedan 2002 
och använt kanalen till P2 Klassisk musik m.m. 
fr. o. m. den 1 november 2011 tvingats att avstå 
från denna kanal till en privatägd licensfinansierad 
”public service” radio, som skall sända tal-radio. 
 
Radio24syv har en nyhetsredaktion som levererar 
nyheter och aktuellt dygnet runt, därav ”24”. Vidare 
har man egna programredaktioner och externa 
producenter, som producerar dagliga och veckovisa 
debatt- och kulturprogram samt alla övriga program. 
Adressen är Vester Farimagsgade 41, DK-1606 
Köpenhamn, Danmark. Webbsidan www.radio24syv.
dk har jag haft stor glädje av när jag skrivit dessa rader. 
 
Mediaavtalet 2011-14 
I maj 2010 ingick dåvarande regeringen och 
samarbetspartier ett mediaavtal för perioden 2011-14. 
Detta avtal innehåller beslutet om att FM 4-kanalen 
(där DR tidigare sände P2 klassisk musik) skall sända 
ett utbud som en licensfinansierad ”public service” 
kanal. På detta område skapas det en reell konkurrens 
om ”public service” på radioområdet. Den 1 januari 

2011 var beslutet 
om utbud och 
villkor härför 
fastställt. Den 
nya radion skall 
sända satir och 
debatt varje dag 
och inte mindre 
än 20 timmars 
ku l tu rp rog r am 
och 30 timmars 
aktuella program 
per vecka. 
Vidare krävs två 
timmars nyheter 
om dagen, som 
sänds varje timme 

musikkanalen), medan DR P1 och 
DR P2 Klassiskt fortsättningsvis 
kan höras på var sin DAB-kanal. 
DR P3 fortsätter på FM 3-nätet, 
DAB och Internet. DR Radio P4 
(regionalprogram) fortsätter på FM 
2-nätet och på Internet. På Internet och 
DAB fortsätter i några fall i omgjorda 
kanaler: DR P5 (för gamla P4), DR 
P6 Beat, DR P7 Mix, DR P8 Jazz, DR 
Ramasjang (för tre- till tioåringar) 
samt den nya ungdomskanalen 
fr.o.m. den 14 september 2011 DR 
Mama (för 12-25 åringar). Nedlagda 
DAB-kanaler/Internet är bl a DR 
Unga Bunga, DR Det Elektroniske 
Barometer, DR World, DR 

dygnet runt i utsändningar om fem minuters 
längd producerat av en självständig nyhets- och 
aktuelltredaktion enligt kulturministerns villkor. 

Program och kanaler
Själv lyssnade jag under mina dagar i Danmark på 
Radio24syv på min egen gamla DAB-radio Sangean 
DCR-9, som f.ö. redan automatiskt hade ställt in 
stationen när jag lyssnade på programmet Miljonärerna, 
ett program om hur man bäst handlar aktier på börsen.
Tidigare var strategin att man närmast inom DR skulle 
ha så många kanaler som möjligt - varje musikgenre 
skulle ha sin egen kanal på Internet och på DAB. Den 
strategin är ändrad nu: ”Ud med jukebox-kanalerna” 
och in med ”värdebaserad” radio. Efter att politikerna 
har berövat DR en av FM-kanalerna har DR fr.o.m. 
den 1 november 2011 inalles 10 radiokanaler varav 3 
på FM och 3 på DAB.
 
DR P1 får på FM dela P1 med gamla P2 (den klassiska 
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Evergreens, DR Hit, DR R&B o. DR Soft, DR Jazz 
(ersatt av DR P8 Jazz), DR Online, DR Boogieradio, 
DR Klassiskt (efterträdde DR P2 Klassiskt), DR 
Dansktop och DR Nyheder (Den senaste Radioavisen 
kontinuerligt upprepad - ungefär som SVT play). ”DR 
langbølge” fortsätter på 243 kHz på dagarna. Detta 
stycke är huvudsakligen hämtat från den läsvärda 
danske DX Fokus - alt om radio nr 5 oktober 2011.  
 
Några kommentarer
Det är intressant med inrättandet av en privatägd public 
service rikstäckande radiokanal, som dessutom uppbär 
statsbidrag. Det skulle vara som om den borgerliga 
regeringen i Sverige (kulturministern) skulle ge 100 
miljoner kronor till den nyligen startade talkanalen 
i Stockholm Radio 1 på 101,9 för att utveckla en 
alternativt rikstäckande radiokanal i akt och mening 
att öka konkurrensen på radioområdet för nuvarande 
”public service” dvs. Sveriges Radio.
  
Det är också en tendens i Danmark om att kanske 
på sikt övergiva FM-nätet till förmån för DAB och 
Internet och då också ha en genomtänkt plan för vilka 
kanaler Danmarks Radio verkligen skall satsa på. Den 
kompromiss som gjorts för P1 och gamla 

P2 klassisk musik, vilka båda skall samsas i en P1-
kanal på FM liknar på sikt snart det vi hade i Sverige 
i radions början och innan Radio Nord kom med en 
grammofontimme mellan klockan 18-19 och avslutade 
med en marsch. Skämttecknaren Kloge Hoveder (Niels 
Roland) uttrycker i en teckning med ett litet barn som 
skriker ”Aaargh - selv i æteren kan det vaere trængsel 
og derfor en den klassiske P2 - musik nu fortrængt fra 
FM - frekvensområdet”. 
          Claës-W Englund

Information från DX-vännerna
När DX-vännerna tillkom 1963 var det sju år efter 
det att förbundet bildades 1956 i Hackås och gamla 
avgångna  funktionärer i förbundet ville kunna komma 
till DX-parlamenten och ändå få utlopp för sina 
”föreningsaktiviteter” och ha ett eget årsmöte, som 
inte direkt inkräktade på DX-förbundets aktiviteter. Vi 
var ju också intresserade av hur det gick för förbundet 
och kunde på detta sätt följa verksamheten och ge 
vårt stöd genom stödföreningen DX-vännerna. En 
annan tanke var också att genom DX-vännerna försöka 
garantera att det blev ett visst minimideltagande i 
DX-parlamenten.

Tanken var ju också från början att DX-vännernas 
insamlingar kunde gå till sådant som det var onödigt att 
förbundets medlemsavgifter gick till. Det kunde vara 
kopieringsapparater till förbundet, förtjänstmedaljer 
till stationsrepresentanter medlemmar, dator till EA, 
bidrag till förbundets medverkan vid EDXC-möten 
eller nordiska syster/broder DX klubbars årsstämmor. 
Under senaste åren har ett antal bidrag utgått till 
stipendier för förstagångsbesökare till Parka. DX-
vännernas auktioner i samband med DX-parlamenten 
har också varit ett lättsamt sätt att kombinera att DX-are 
har kunnat ta med sig radioprylar, DX-litteratur eller 
annat som också samtidigt blivit ett liten ekonomiskt 
bidrag till förbundet. Men också ett underhållande 
inslag kring DX-parlamentets festmiddag. Ett litet 
stöd till DX-vännerna kan bli ett större bidrag      till 

Tackkort från Lars Rooth i samband med  uppvaktningen på 
90-årsdagen.

SDXF och till DX-ingens fromma! 
Titta också på DX-vännernas internetsida (www.sdxf.
se samt den särskilda ikonen för DX-vännerna), som 
Stig Granfeldt hjälpt oss med, där även gamla protokoll 
och olika artiklar ur DX-vännernas verksamhet och 
historia till fromma för vårt kära förbund SDXF.

Claës-W Englund
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NA-horisont
 Jan Oscarsson | Hinkgränd 26 | 906 29  UMEÅ | 090 - 18 15 42 |nahorisont@sdxf.se

Välkomna till årets första NA-horisont! En riktig 
köldknäpp med temperaturer kring minus 30 har 
drabbat Umeå lagom till skrivhelgen så vi skjuter upp 
skridskoåkandet och prioriterar EA-skrivandet en 
stund i stället! På grund av flares med rejält förhöjd 
protonnivå som följd har det rått signaltorka från NA-
håll i norr sedan ett par veckor (se till exempel utfallet 
hos expeditionerna LEM316 och 317!), men dagarna 
kring nyår och den 15.1 var till exempel mycket fina 
för NA-lyssning. Denna gång tackar vi Bosse (BOS) 
för bidrag. Han har nämligen lyssnat in sig på en ny 
Maine-station på hemmaplan så vi lämnar bums över 
ordet till vår Furuögrunds-korrespondent! 

Bosse gjorde ett Maine-hat-trick!
De sista två dagarna av 2011 visade upp fina signaler 
från nordöstra NA i hela Sverige. Sällan har ME, VT 
och NH gått så fint i Parkalompolo (PAX96) men även 
i mycket sydligare QTH:n trillade östkustarna in. Själv 
hade jag inte riktigt flyt med fadingen den 30.12 men 
den 31.12 lyckades jag i alla fall höra både WNZS på 
1340 och den för mig och för Sverige (Europa?) helt 
nya WGUY på 1230! De hade den goda smaken att 
vara på topp precis vid legal id 0759 UTC.  De följdes 
perfekt i fadingen och parallellsände med id för båda 
stationerna. Ljudet var ganska olika dem emellan och 
QRM på de två frekvenserna skiljde sig förstås åt helt.  
Läge för en ”stereo-rapport” alltså. Jag rapporterade 
WNZS för ett par år sedan utan svar så jag var inte 
säker på att få någon reaktion. I min samling har jag ett 
WGUY-QSL från en helt annan station som då låg på 
1200 kHz. Den hade bytt call till WGUY då jag fick svar 
men hette WMLI när jag hörde dem. Som Dan gissar i 
den del av brevväxlingen jag kopierat in här så var det Al 
Robeson som utförligt verifierade WMLI. Då stationen 
på 1200 sedan länge har försvunnit från mellanvågen 
passade jag på att nämna det och det var nog mycket det 
som triggade Dan Priestley till kommande mailväxling.  
Han ville veta mer och även få detta inskannat! I 
samband med detta skickade jag med min två år gamla 
1340-rapport och eftersom Dan hade totalkoll på 
annonsörer och hela stationens historia skickade jag 
även med min fina 2004 års 1400 WWNZ-rapport 
som inte hade genererat något svar.  På den tiden 
skickade jag fortfarande traditionella rapporter med 
flygpost och bifogade kassettbandskopior av originalet 
(som jag har på videoband). Någon follow-up blev 
aldrig skickad men nu infann sig möjligheten osökt. 

Den gode Dan verifierade även dessa två! Därmed 
kunde jag räkna hem tre nya Maine-stationer på ett 
dygn! Alla stationer i Veazie (2000 invånare) därmed 
verifierade och en försvarlig del av alla AM-stationer i 
Bangor-Brewer-marknaden!

Bo, 
I would love a copy of  1200 wmli/wguy, as well as wnzs 
audio. I’d also appreciate a copy of whatever wmli/wguy 
sent you in 1986.  
I’ll give you the short version history lesson. WGUY 1230 
is new. Signed on 12/15. There was a wguy here for many 
years. in the 40’s it was either 1450 or 1490, in the 50’s 
1230, in the 60’s and 70’s 1250, 100.9 fm, moved am to 
1200 which you heard!!! Those are the guys who taught me 
this routine. I’m guessing either Bob Mooney or Al Robeson 
(both deceased) signed whatever they sent you. 
 
You are correct in your assessment of temporary simulcast. 
WGUY will be independently programmed. Current 
simulcast from same building. WGUY is diplexed with 
WWNZ. Also in same office. I think you have a rare piece 
of audio there, and yes you have them properly identified
 
Dan

WGUY på 1230 började sända två veckor innan jag 
noterade dem och testade 31.12 fortfarande. Därför 
reläade de 1340 detta datum. När detta skrivs har 
de förmodligen övergått till Oldies-format? På deras 
Facebook-sida verkar det som det blir med koppling 
till FM 94.1 MHz. Många ME-stner är ju vardagsmat 
och efter över 40 år med NA-DX som specialitet var 
detta en kick men inte minst kondsen 30-31.12 visar 
att det fortfarande finns ME-stationer att spana efter. 
Eftersom de ligger på graveyard-frekvenser allihop 
handlar det mest om tålamod och i viss mån om 
punktkonds.

Så långt BOS – tack för bidraget och grattis till ett 
riktigt hat trick! När fick du senast tre ME-QSL samma 
dag? Vi kan tillägga att BOS delar WGUY-SM-ettan 
med Rolf Åhman (RÅM) som fick samma inspelning 
av WGUY på besök hos Bosse. BOS har (trots oflyt 
med fadingen!) hittills id:at från 30.12 bland annat 920 
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WHJJ, 1120 WBNW, 1230 WJOY, 1230 WHUC, 
1260 WSKO, 1280 WFAU, 1280 WHTK, 1330 
WSPQ, 1340 WMSA, 1380 WWMI, 1400 WSLB, 
och 1490 WICY! Sickna konds och detta lär nog bara 
vara toppen på isberget som det brukar heta!

Dubbel Florida-utdelning på 1430 för 
red
Säsongens NA-konds har gett ett flertal selektiva 
öppningar mot östkusten, och Florida och Carolinas 
har till exempel visat framfötterna på ett sätt som 
inte känns särskilt normalt i så pass nordliga QTH:n 
som red lyssnar i. Undertecknad som inte DX:ar så 
regelbundet hade turen att uppleva en sådan öppning 
morgonen-förmiddagen 15.10 i Parka (PAX93) och 
den genererade åtminstone 30 rapporter bara den 
vad jag vet i skrivande stund. På 1430 brukar vid 
östliga konds sportaren WENE i Endicott, NY vara 
tämligen dominant. ”1430 The Team” säger de ofta. 
Sedan behöver konditionerna inte gå så långt inåt 
landet innan CHKT Toronto, ON (Fairchild Radio; 
ofta kinesiska program) eller WXNT Indianapolis, IN 
(Newstalk 1430) blandar sig i leken. Är östkondsen lite 
vassare hör man då och då WKOX Everett, MA som 
spelar spansk popmusik och kallar sig ”Mia 1430”. Med 
ungefär samma svårighetsgrad har vi WNSW Newark, 
NJ som sänder ett relä av Voice of Russias engelska 
program 24 timmar om dygnet! Kan man komma 
runt alla dessa stationer vid östliga konds börjar det 
bli riktigt intressant. Bosse överraskades till exempel 
av WLKF Lakeland, FL vid en finfin Floridarusning 
under PAX93 16.10, när red dock tyvärr just satt 
sig på bussen hem... Denna station är ju en raritet 
i lurarna men har i alla fall loggats några gånger i 
Sverige. Först ut lär vara signaturen JER som loggade 
dem som WLAK 1954. I modern tid har vi SW och 
TUA som knep dem samtidigt 1.3 2003 (PAX29). 
Och den expeditionen loggade Stefan även finingen 
WVAM Altoona PA på denna frekvens. Bosse fick ett 
bra QSL på sin PAX93-rapport på WLKF så den ville 
man ju hitta på inspelningarna förstås… Eller varför 
inte WMNC Morgantown NC, som OA loggade i 
Abisko 1989?

påträffades också. Men frekvensen lät mycket intressant 
långa stunder med ett myller av stationer. Efter viss 
vaskning hittade jag till sist ett intressant call-id som 
visade sig vara WOIR Homestead, FL. Denna station 
kallar sig ”Zoe 1430” och har ett liknande format som 
WKOX, men här är det religiös musik på spanska 
som gäller. WOIR har loggats några gånger tidigare i 
Sverige, företrädesvis i QTH:n söder om Västerbotten. 
Först tycks FD ha varit 3.12 1998. Ingen dussinstation i 
alla fall, och detta fynd manade ju till fortsatt filtöjning. 
En Talk-station fångade sedan mitt intresse. Gick rent 
av utan QRM från andra stationer i korta stötar. 
Hade nog avfärdat den som varandes WXNT vid en 
första genomlyssning men nu hamnade jag rakt in i 
en promo för ”Dave Ramsey, weeknights at 7 pm on 
Talk 1430 WLKF”! Bingo, där satt WLKF också i 
nätet! Sådana här stationer kan man ju inte räkna med 
att ramla över allt för många gånger om man som red 
förlägger sitt DX:ande till Parkalompolo respektive 
norra Västerbotten. Iväg med rapporterna bara, och 
sedan hoppas på god tur! 

Vad WLKF anbelangar hade jag relativt gott hopp 
eftersom jag provade samme v-s som svarat Bosse några 
veckor innan, och trevligt nog, efter några dagar kom 
det ett svar med klart godkänt QSL-text:

Hi Jan! 
This email will confirm that you did indeed hear Talk 
1430 WLKF AM radio from Lakeland, Florida (near 
Orlando). 
Thanks for letting us know, and best wishes to you in 
Sweden! 
Regards, 
Mike James
Operations Manager
Hall Communications Inc. Lakeland   
WPCV/WWRZ/WONN/WLKF

Beträffande WOIR såg jag att QSL-jägaren Odd-Jörgen 
Sagdahl (OJS) nyligen fått svar via Maira Hernandez 
som är en av programledarna, så rapporten fick gå till 
henne. På spanska för säkerhets skull. Här behövde 
jag inte vänta många timmar innan följande skrivelse 
inkom:

Bendiciones y saludos desde Miami! 
Efectivamente si es nuestra emisora!   Gracias por 
contactarnos y compartir este dato tan interesante con 
nosotros! 
Bendiciones! =)

Maira A. Hernandez
ERJ Media / Radio ZOE
305 255 3355

Väl hemkommen från Parka kollade jag omsider vad 
som fastnat på inspelningen av 1430 15.10. Givetvis 
hittades WENE tämligen omgående. Sedan dröjde 
det inte så länge innan WKOX respektive WXNT 
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www.zoe1430.com
www.kingjesusministry.org
“Called to Bring God’s Supernatural Power to this 
Generation”

Lyckad test från 1540 WKVQ Eatonton 
GA
Denna daytimer testsände med dageffekten lokal natt 
mot 31.12 med mycket lyckat resultat. Stationen 
hördes på flera håll i Sverige på nyårsaftonsmorgonen 
tack vare fina konds och bland de lyckliggjorda har 
vi BOS och RÅM som hörde id i Morse-kod plus 
testtoner. Ägaren Craig Baker hade gjort i ordning ett 
PDF-QSL som skickades ut till rapportörerna. Grattis 
till ännu ett fint kap!

Florida-dubbeln på 1430 säkrad alltså! Som framgår av 
mailet från WOIR har de Miami i sydligaste Florida 
som upptagningsområde. Licensorten Homestead 
(cirka 32.000 invånare) hör till stor-Miami. Licensorten 
för WLKF, Lakeland ligger å andra sidan i mellersta 
delen av Florida ungefär halvvägs mellan Orlando 
och Tampa. Lakeland har ungefär 585.000 invånare 
och kallas så tack vare närheten till så många sjöar: 38 
namngivna lär finnas, plus ett oräkneligt antal pölar 
till... Faktiskt finns det ytterligare två Florida-stationer 
på 1430: WTMN Gainsville samt WLTG Panama 
City. Mig veterligen har ingen av dessa hörts i Sverige. 
WTMN är en daytimer medan WLTG väl inte låter 
helt orimlig med sin 5 kW natteffekt – om än i en inte 
helt optimal riktning för oss nordbor.

Då var det slut för denna gång. Det vore kul med ännu 
lite mer bidrag till nästa gång så titta vad ni har i lådorna 
inklusive inkorgen!                                  73s de JOB

QSL-stationsomröstningen 2011
Omröstningen av QSL-station 2011 är nu avgjord.  28 
röster har inkommit och spridningen är stor.  Bland 
de angivna stationerna var det tätt mellan dem och 
ströröster på övriga kom också, fastän inte så många.  
Dessa kan kanske bli aktuella nästa år.  Resultatet blev 
som följer:

1. Radio New Zealand International   11 röster
2. Radio Free Asia                                 8 röster
3. RAE, Argentina                                  5 röster
4. Voice of Mongolia                              2 röster
5. WMOE, Mobile, Alabama                   1 röst
6. Vatikanradion                                     1 röst

Bland de röstande har vinstlotten, en WRTH eller 
liknande från DX-köp gått  till Lennart Weirell i 
Västerås. 

Grattis! Priset kommer med posten.

Tack för att ni ställde upp.  Det kunde varit fler men 
trevligt med alla trogna DX-are som återkommer år 
från år.  Detta var 26 gången.  En gammal god tradition.

Lars Wieden

Stoppdatum
På upprepad förekommen anledning - du respekterar väl stoppdatum? Sent inkommet ma-
terial orsakar alltför ofta merarbete i två led, dels för spaltredaktören och dels för huvudre-

daktören. Vilket strängt taget måste anses rätt så onödigt!
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Lättfångat
Bo Samuelsson | Lispundgatan 13 | 587 39  LINKÖPING | 013 - 15 48 01 | webred@sdxf.se

Här finner du stationstips av det litet enklare slaget, tips 
som är lämpade för dig som är nybörjare i DX-ing eller 
främst världsradiolyssnare. Stationerna har avlyssnats 
i ett villaområde i Linköping med en JRC NRD-545 
och en ALA1530 aktiv riktad loopantenn, alternativt 
en 15 meters longwire, under vintern.

Eftersom konditionerna mot Asien är bra nu på 
vinterkvällarna handlar spalten den här gången om 
stationer på Filippinerna. För den som inte har landet 
i sin landsamling finns ett flertal olika möjligheter, jag 
beskriver några här. Troligen kommer det här numret 
av EA ut just i skarven till sommarsäsongen varför 
angivna tider och frekvenser kanske inte alltid stämmer. 
Aktuella uppgifter kan du då hitta i HFCC-listan på  
http://www.hfcc.org under rubriken Public Data Files.

Lämningar har hittats som visar att människor fanns 
på Filippinerna redan för omkring 50 000 år sedan, 
de kallas Tabonmänniskan. Tusentals år senare an-
lände vågor av invandrare från Indonesien sjövägen 
och genom södra Kina. Etniskt kinesiska köpmän 
anlände på 700-talet e.Kr. Landet blev spansk koloni 
på 1500-talet.

USA tog över efter spansk-amerikanska kriget i slutet 
av 1800-talet. Under andra världskriget ockuperades 
öarna av japanerna, men blev efter befrielsen 1946 en 
självständig stat.

Filippinerna består av över 7000 öar. På den största ön 
Luzon ligger huvudstaden Manila.

Philippines Broadcasting Service
PBS är den statliga radion med avdelningen Radyo 
Pilipinas Overseas för utlandssändningarna. Man sän-
der på  filipino och engelska som är de officiella språken 
på Filippinerna. Filipino är baserat på det inhemska 
språket tagalog, dock blandar man ofta in engelska ord. 

Sändningarna sker via sändare ägda av IBB (ame-
rikanska International Broadcasting Bureau). De är 
belägna i Tinang på nordön Luzon och på 250 kW. 
Antennriktningen är oftast 283 grader, inte helt fel för 
oss. Sändningarna är avsedda för Mellanöstern men 
hörs oftast bra här.

De engelska sändningarna går enligt senaste HFCC-
listan 1730 - 1930 på 9825, 11890 och 15190 kHz. 

Man sänder även 0200-0330, blandat filipino och 
engelska. Språkangivelserna verkar inte vara att lita på, 
när jag lyssnat på kvällssändningen har språket varit 
filipino. Bäst har stationen hörts på 9825 kHz.

På den webbadress som anges i WRTH och även i 
sändningarna, www.pbs.gov.ph, finns mycket riktigt 
PBS men platsen är i skrivande stund under konstruk-
tion. Där går dock att lyssna online på vissa inhemska 
kanaler. Söker man på Radyo Pilipinas Overseas får 
man fram en ren internetradio, inget om kortvågs-
sändningarna. Stationen skickar QSL mot svarsporto.

FEBC Philippines
Far East Broadcasting Company  började sina sänd-
ningar strax efter andra världskriget , syftet är att sprida 
det kristna budskapet på en mängd asiatiska språk. 
Moderbolaget ligger i USA, La Mirada i Kalifornien, 
med webbadress www.febc.org.

Man sänder från sändare i Bocaue och Iba på Luzon 
norr om Manila, effekten är 50 eller 100 kW. Tyvärr 
finns inga sändningar på engelska, man verifierar dock 
rapporter mot svarsporto. Prova t ex sändningen på 
ryska 1500-1600 på 9465, 11650 eller 11895 kHz.



Voice of America
VOA sänder förstås också över IBB:s sändare i Tinang 
och även Poro Point. Lyssna t ex på Easy English 1500 
- 1600 över Tinang (inte att förväxla med Tinian på 
Marianerna!) på 9760 kHz. Ofta intressanta program 
om USA på mycket långsam och tydlig amerikansk 
engelska, mycket mer lättfångat än så blir det knappast 
nu när så gott som alla svensksändare slutat.

Förutom de här internationella sändningarna finns 
mängder av lokala sändare på främst mellanvågen, men 
de är så effektsvaga att de knappast hörs här.

Radio Veritas Asia
En katolsk organisation som liksom FEBC vill sprida 
det kristna budskapet. Grundades 1969 och ägs av 
Phillipine Radio Educational and Information Centre 
som bl a består av filippinska biskopar. Man sänder bl 
a från Palauig på Luzon med  250 kW och skickar enl. 
WRTH QSL. Språkligt gäller även här asiatiska språk, 
för tider och frekvenser se HFCC-listan.

Så här långt organisationer baserade på Filippinerna.  
Enklast att få QSL därifrån är dock att rapportera 
någon av de stora som reläar sina program via landet.

Radio Netherlands Worldwide
RNW sänder flera gånger om dagen över IBB:s sändare 
i Tinang med 250 kW. Prova t ex dagligen 1400-1457 
på 12080 kHz. Språket är då engelska. Antennrikt-
ningen 283 grader är för Indien men den är hyfsad 
för oss, sändningen hörs relativt bra här.

Vatikanradion
Vatikanradion sänder t ex över Palauig 1228-1315 på 
9790 kHz 250 kW med antennriktning 330 grader 
för centralasien, mitt i prick för oss. Vidare 1315-
1400 från Tinang på 11835 kHz med 250 kW i 270 
grader. Språken är här litet besvärligare, zhong och 
vietnamesiska.
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Förbundsnytt
Lars Wieden | Högsbogatan 27 | 414 75  GÖTEBORG | 031 - 49 75 86 | kassor@sdxf.se

Framtidsgruppen
Vid fjolårets årsmöte i Motala beslutades att en 
”Framtidsgrupp” skall arbeta fram ett förslag om 
hur förbundet på bästa sätt skall agera och använda 
de pengar som testamenterats av Johan Berglund. 
Stig Granfeldt, Ullmar Qvick och Alf Persson ingår i 
framtidsgruppen och i september träffades Stig och Alf 
för att påbörja arbetet. Det gäller hur förbundet skall 
marknadsföra DX.-hobbyn, stödja medlemmarna på 
bästa sätt och sprida hobbyn utanför den nuvarande 
medlemsskaran. Deras förslag skall läggas fram nu i 
vår och presenteras till årets DX-parlament i Delsbo. 

Radioväggen på Tekniska museet
Sedan 2006 har Tekniska museet i Stockholm en 
världsradiovägg, med en stor världskarta, där man 
kan koppla in sig med hörlurar för att lyssna på 
radiostationer från hela världen via webben. Denna 
vägg har varit populär men behöver underhållas. Bland 
annat har en del av de stationer som fanns med 

från början försvunnit från webben och vi måste se 
till att andra stationer läggs in i stället.  Förbundet 
söker stockholmare som är villiga att hjälpa till att få 
världsradioväggen att fungera fullt ut.

Arkivering och skanning av inkomna 
QSL för framtiden
Johan Berglund, som testamenterade bohag och 
pengar till förbundet, lämnade efter sig en stor samling 
QSL vilken vi skall arkivera. För att göra denna QSL-
samling tillgänglig via webben  har förbundet köpt 
in en skanner så att vi kan digitalisera och presentera 
QSL-kort, brev och annat. Det är ett stort arbete som 
DX-arna i Göteborg skall ta sig an. Samlingen skall 
förvaras i SDXF:s lokal i Göteborg. Framöver skall vi 
även kunna ta hand om andra DX-ares samlingar för 
framtida arkivering. 

Fortsättning på sidan 40
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Radio Zeewolf
My name is Herman, 45 years old, married and I have 
two young sons, 7 and 9 years old and I am a process 
engineer in the plastic industry for an international 
company during the week days. But I am the owner 
and operator of the one man radio station Radio 
Zeewolf International during the weekends. This a real 
pirate station that is active on MW (1647 kHz) and 
SW (48 m). Radio Zeewolf is a hobby project and has 
no commercial interest what so ever. The QTH of this 
station is the city of Emmen in the North East of the 
Netherlands, near the German border.

The interest in pirate radio is there for more than 30 
years and Radio Zeewolf was not my first radio station. 
In the 80’s did I have a 3 m FM radio station under the 
name Orion Zender. Also a one man radio station and 
not comparable with the FM pirates of today. Output 
power at that time was only 15 watts for regular 
broadcast on 104,2 MHz. The propagation’s at that 
time were also good for FM DX-ing and sometimes 
did I use a ”high power” transmitter that could do 
100 Watts for interesting DX-QSO ’s with the other 
side of the Netherlands. I was raided by the police and 
Dutch Telecom authorities two times and I decide to 
stop broadcasting because of my work and I moved 
to another house.

The history of Radio Zeewolf
Radio Zeewolf started in the spring of 2010 on medium 
wave. Inspired and with the help of MW pirate Radio 
Arabier was a Telefunken transmitter placed in the 

new studio and a self made coil antenna was installed 
on a six meter high mast. The first transmissions took 
place on 1512 kHz during daytime with good results 
but the signal was weaker than the outer nearby pirate 
stations. Although the mast was too low were good 
results achieved and was Radio Zeewolf mentioned 
at different radio reports sites. 1512 kHz is a very 
popular frequency on the medium wave because this 
former BRT frequency is free during daytime and can 
be received on car radios.

One of the advantages of being a pirate radio station 
is that you can decide to broadcast whenever you want 
to and 1512 kHz is not always free in the weekends. 
Because an unwritten pirate law say that it is your 
frequency when you are there  first that day, was 
there little air time and I decide to switch frequency 
to the real pirate MW DX band between 1620 and 
1675 kHz. After monitoring the different frequencies 
especially during the weekends was the choice for 
1647 kHz. The coil antenna needed adjustments to 
get a good SWR and the switch was made. Suddenly 
it was possible to make QSO’s with other pirate 
stations and it was also possible to make programs in 
the evening time.

At the end of 2010 were preparations started to get a 
real mast near the studio and early 2011 was the 20 
m (adjustable in height) mast delivered and installed. 
After the old antenna was placed on the mast and 
was tried at 20 m height was the result very good 

and in a few days time were DX 
reports received from Germany and 
the UK. These results lead to the 
decision to make English programs 
on MW during evening times and 
the interest in SW was risen.

A self made inverted V was installed 
on the new mast and an antenna 
tuner made it possible to set one of 
the transmitters on shortwave for 
tests. These test were very interesting 
and showed that it was possible to 
reach a European audience with 
only low power and a relatively 
simple antenna. Radio Zeewolf is 
located in an highly populated area 
and there is always the danger of 
interference with other equipment 
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in a radius of 1 km. Everything is done to avoid that 
and until now are no complains received.

Until now I have received reception reports on MW 
from 7 different countries in EU and on SW from 13 
different countries in EU. The most distant report is 
from Parkalompolo in Sweden. (1840 km).

Radio Zeewolf equipment
On this moment two fully operational German 
Telefunken T400 transmitters and one Belgian T400 
as spare. One T400 is set for MW: 1647 kHz and has 
a DDS (Digital Signal) oscillator. The other T400 is 
set for the 48 m band SW (mostly 6325 kHz) and is 
still equipped with the original PPL oscillator. Output 
power of both T400 is 200 Watts carrier.

For SW low power a Rohde and Schwartz SK10 is in 
use with an output of 20 Watt and internal modulation. 
The equipment that is in use is mostly with tubes and 
very old. There is a risk that this equipment cannot 

be repaired when it is broken but 
there are always some colleagues that 
are willing to help with repairs. The 
antenna for MW is a so called coil 
antenna. The SW antenna is a self 
build inverted V (2x11,3 m).

Audio is simple; computer MP3 and 
CD input in a Behringer mixer. This 
is put through a realistic equalizer 
and the audio signal goes directly 
into the transmitter. I hope to install a 
kind of AM optimod in future times 
but that means a big investment.

The choice in frequency and time of 
broadcast has everything to do with 
the goal of being heard by listeners all 
over Europe and further if possible. 
The music program consist of a mix of 
70 and 80 oldies with a mix of typical 
Dutch pirate instrumental records. 
There is a difference in programs that 
are for MW or SW. MW is more 
music and 1 or 2 times in the hour an 
announcement with id and greetings 
for listeners in Dutch during daytime 
and Dutch and English during night 
time. The SW version of the program 
has more international music and 
more ids are  given during the hour. 
The announcements are mostly an 

interaction with the listeners in the pirate chat on 
the internet. http://www.easyshopdiscountzone.com/
radio/pirate/chat.html.

There are now plans for programs that will give the 
listeners more information about the stations and 
all kind of topics concerning pirate radio. This is 
something that must grow in time but I already started 
with it with the first positives results.

To receive radio reports of the broadcast on SW are 
a strong motivation to make more programs on SW.
I received a lot of reports and personal e-mails from 
real DX-ers but also listeners who like pirate radio.

The pirate scene in the Netherlands
There is a big difference nowadays in pirates that are on 
3 m FM and the AM-pirates. Because the FM pirates 
are a real threat for legal commercial station are the 
fines very high and went even up recently. The Dutch 
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authorities and the 
AT (Agency Telecom) 
do their best to get all 
the pirates of air but 
the FM pirates are the 
priority. That does not 
mean that MW and 
SW is allowed, but 
that is more tolerated 
but if the most of the 
FM pirates are gone 
the focus will be on 
MW and SW as well 
with the same fines. 
The actual fine for an 
illegal broadcast on 
3 m FM is € 4500,- 
with a maximum of € 
45000.
 
This is very high and 
as a result are the one 
man FM stations disappeared and that is why all the 
stations are now teams and the fines are distributed 
by 20 persons or so. Big parties are organized with a 
lot of beer because there are big teams and there is the 
need of money for the equipment and the inevitable 
penalties. Big transmitters (up to 30 kW) and high 
masts are rented and these marathons last for several 
days (24 hours/day). But the average participant of 
these parties do not known anything of radio, antennas 
etc. I think that this (completely out of control) illegal 
FM broadcasts have little to do with the traditional NL 
pirate radio. Fortunately is this not happening at the 

AM pirate scene but there are FM pirates who wants 
to try MW with this typical FM mentality.

The average AM pirate is still a one man station (mostly 
with self built equipment) and the studio is located in 
the top of a normal house. The transmission is done 
by one or 2 station operators and a broadcast can be 
short or last for several hours but not days. The fine 
is imposed by location so big teams have in theory 
20 or more locations. The one man station has only 
one location and the equipment for AM is normally 

not mobile. 
I think that radio piracy will not end 
on short notice but cooperation is 
inevitable even for the AM pirates 
but we must avoid that more and 
more big KW transmitters will be 
used. We have to try to become 
more professional but we must not 
lose the pirate / amateur nature. 
Pirate radio must not be taken 
too serious and is a lot of fun for 
the station operator and also the 
listener.
 Berättat för
 Alf Persson
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DX-köp - en försäljningsservice för medlemmar i Sveriges DX-förbund

DX-köp
Stig Granfeldt | Gruvgången 37 | 653 43  KARLSTAD | 054 - 56 18 22 | dxkop@sdxf.se

ATS-909X

Nyhet! Vidareutvecklad klassiker bland världsradiomottagare med bra ljuddel i kompakt utförande. 
Med FM, MV, LV och KV, klocka och timerfunktioner. Större och bättre teckenskärm än tidigare och 
DSP  som förbättrar mottagningen.
- Bärbar världsradio. 
- PLL-syntesmottagning. 
- Klarar FM, MV, LV och KV. 
- 406 st förval av stationer. 
- 10 st stationer kan väljas som prioriterade. 
- Minne/manuell/direkf rekvensinställning. 
- ATS - automatisk kanalsökning. 
- EEPROM minnesbackup. 
- DSP - digital signalteknik för bästa mottagning. 
- Belyst LCD teckenskärm med information. 
- RDS på FM. 
- Klocka med timer, insomning och väckning. 
- 3 st alarma med HWS ”mjuk väckning”. 
- SSB fininställning. 
- Tonkontroll: musik, normal, nyheter. 
- Batteriladdningsfunktion. 
- 42 st olika klocktider för världsstäder. 

- AM-filter smal/bred. 
- LV Långvåg 153-519 kHz. 
- MV Mellanvåg 520-1710 kHz. 
- KV kortvåg 1711-29999 kHz 
- Meterband 120, 90, 75, 60, 49, 41, 31, 25, 19, 
16, 15,13,11. 
- AM - SSB (USB/LSB)  
- Hörlursuttag med stereo. 
- Separat hörlursförstärkare. 
- Linjeutgång, aux-ingång, Ingång för 9 V. 
- Hörlurar och väska medföljer. 
- Batteridrift alt. nätdrifta via adapter.  
- Typ av batterier 4st LR6 (tillbehör). 
- Mått bredd 20,8, höjd 13,5, djup 4,1 (cm). 
- Vikt 734 gram.

C:a-pris 1895:- kr.

För aktuellt pris se sdxf.se eller 

kontakta DX-köp



Allmänt
Collector's guide to antique radios se sdxf.se
Drömmen om 100-mannaorkestern... 275,00
Eteraktuellt minns svensksändarna         90,00
Klassiska Vasalopp 1925-1973                  150,00
Latinamerica by radio                                 40,00
Minnesboxen krigsåren (7 CD)                 850,00
Minnesboxen CD 1934-1972 per styck 160,00
Minnesb kronprinsessan 2 CD+DVD 160,00
Radio Free Europe's crusade for... 275,00
Radio Nord & Radio Syd dubbel-CD 150,00
Radiogrammonfonen: en harmoni... 325,00
Rias Berlin 350,00
The clandestine radio operators 275,00
The early development of radio in Canada 300,00
Tyskland talar 225,00
Tyskland talar, ljudbok 8 CD                   250,00
Våra 100 år med radio och TV 225,00
Worldwide listening guide se sdxf.se

Amatörradio
Amateurfunk 2012 mit DVD 110,00
Das grosse Amateurfunk-Lexikon 225,00
Faszination Amaturfunk 125,00
Jahrbuch für den Funkamateur 2012 250,00

Antenner25 simple tropical & MW band... 75,00
Antenna reference manual, volume 1         se sdxf.se
Antenna reference manual, volume 2         se sdxf.se
Antenna reference manual, volume 3         260,00
Das neue Magnetantennenbuch 225,00
Der neue Antennenratgeber                       225,00
Loop antennas, design och theory              210,00
Practical antenna handbook 430,00
Rothammels Antennenbuch                     475,00

Frekvenstabeller och årsböcker
2012 Super frequency list on CD            320,00
Hörzu Radio Guide 2012-2013                185,00
Radio listener's guide 2012 100,00
Radio stations in the UK, 23rd edition 110,00
Radioreiseführer Fernost                              120.00
Radioreiseführer Nordamerika                     120,00
Radioreiseführer Südeuropa, Mittel...     120,00
Sender & Frequenzen 2012 260,00
World radio & TV handbook 2012 250,00
WRTH 1947-1958 on CD 375,00

Pirater och clandestine
Radio Caroline - the legend lives on (CD) 200,00
Pirater i æteren (om Radio Mercur) 350,00

Pirater och pionjärer (DVD) 210,00
Radio Caroline North rockin…                 160,00
Pop went the pirates II 450,00
Records at sea, the story of Ross Revenge    125,00
Shiprocked (Radio Caroline) 210,00
Stick iväg Jack  (Radio Nord)                         370,00
The beat fleet 225,00
The boats that rocked 320,00
The ship that rocked the world 225,00

Radioteknik
A family affair - the R.L.Drake story           450,00
Blitz- und Überspannungsschutz für... 125,00
Communications receivers, the vacuum...   375,00
Die Grundig Satellit-story auf CD 175,00
Discover DX-ing! se.sdxf.se
Handbuch Kurzwellenemfänger                    175,00
Heathkit, Guide to amateur radio products   530,00
Hundert jahre illustrierte radiogeschichte  325,00
Kurzwellenempfang mit SDR und PC        175,00
Listening to longwave se sdxf.se
Radiohören auf Kurzwelle 230,00
Radiohören auf Lang- und Mittelwelle  235,00
Radios by Hallicrafters                               250,00
Rundfunk auf UKW                                   225,00
Shortwave radio reception 250,00
Tipps und Tricks zum Scannerempfang        160,00
Theorie u. Praxis der Kurzwelleausbreitung 255,00
Ungestörte Radio- und Fernsehemphang      225,00
Webradio und Web-TV                       180,00

TV
Cyber-TV 225,00
Television Viewer´s Guide 2012 110,00
Umstellung von Analog- auf Digital...  se sdxf.se 
Television viewer's guide 2012 110,00

Utility
2011/2012 Guide to utility radio stations     450,00
2012 Shortwave Frequency Guide 440,00
ABC air band radio guide 145,00
Flugfunk                                                       175,00
Funknavigationsverfaren                               160,00
Not- und Katastrophenfunk                    225,00
Radiotelex messages                                   220,00
Seefunk                                                      225,00
Spezialfrequenzliste 2011-2012, Band 2       220,00

Övrigt
Antenn, Sangean ANT-60 125,00

DX-köp - en försäljningsservice för medlemmar i Sveriges DX-förbund
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Media - när och fjärran
Stig-Owe Elgborn | Gunnestorps bygata 49 | 417 49  GÖTEBORG | soema@passagen.se

Risk att digitaliseringen hamnar 
i otakt
I december fick reklamradion söka digitala 
sändningstillstånd hos Myndigheten för radio och TV. 
Men både reklamradion och Sveriges Radio varnar för 
att en tillståndsgivning nu kan försvåra en koordinerad 
satsning på digitalradio. Anledningen är att SR kanske 
måste vänta till 2013 på ett besked om sin del av 
satsningen.

Frågan om Sveriges Radios digitalradio ligger i 
den public service kommitté som ska vara färdig i 
september 2012. Ett beslut tas av regering och riksdag 
om SR-s verksamhet året därpå. Samtidigt har både 
regeringen och branschen sagt att lanseringen av 
digitalradio förutsätter en samordning mellan SR och 
reklamradion. 

Sveriges Radios VD Mats Svegfors pekar i sitt yttrande 
om myndighetens planer på ”den uppenbara risk att 
privatradions och Sveriges Radios processer kring 
digitaliseringen av radions marknät hamnar i otakt”. 
Reklamradions organisation RAB skriver att ”en 
övergång till en digitaliserad marksänd privat radio 
måste vara mycket nära kopplad med public service 
motsvarande övergång”.

”Det råder oklarhet om och när SR kommer att 
påbörja processen med digitalradio. Det råder vidare 
oklarhet kring när, på vilket sätt och i vilken omfattning 
SR kommer att inleda digitala sändningar i större 
omfattning. Det finns en omfattande risk att SR inte 
kommer att inleda sin process under den närmaste 
framtiden. Det skulle innebära att den kommersiella 
radion förväntas inleda digitala sändningar innan SR 
inleder motsvarande sändningar. Det är ett scenario 
som är allt annat än lockande för den kommersiella 
radion. RAB bedömer att intresset från kommersiella 
radiokanaler att inleda digitala sändningar innan SR 
inleder digitala sändningar är ytterst begränsat” skriver 
RAB i sitt yttrande.

RAB upprepar dessutom sin åsikt att 
koncessionsavgifterna för analog radio måste sänkas 
ytterligare för att reklamradion ska ha råd med 
investeringar i digitalradio.

Foxtittare i USA vet minst enligt 
ny studie
New Jersey-bor som inte tog del av några nyhetsmedier 
alls visste mer om aktuella händelser än de som tittade 
på Fox. Den föga smickrande slutsatsen kom en studie 
vid Fairleigh Dickinson-universitetet fram till.

Studien undersökte hur 612 New Jerseybor tog del av 
nyheter och testade även deras kunskaper om ett antal 
nyhetshändelser, som den ”arabiska våren”.

Enligt studien visste Foxtittare minst - till och med 
18 procent mindre än de som inte tittat på några 
nyheter alls.

Radioleaks har gett hundratals 
tips
Sveriges Radio har fått in över 400 tips genom den 
digitala tjänsten Radioleaks som lanserades i mars 
2011, skriver Radiotidningen.

Radioleaks garanterar tipsare anonymitet på nätet. Ett 
av de över 400 tips som kommit in sedan mars ledde till 
Ekots avslöjande om förre AMF Pension ordföranden 
Bertil Villards skatteplanering via ett bolag i Peru.

Vid årsskiftet ska Radioleaks decentraliseras, skriver 
Radiotidningen. Samtliga 25 lokala SR-stationer får 
en underbrevlåda så att tips ska hamna rätt geografiskt 
från början. Säkerheten ska vara oförändrad.
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DR Nyhedskanalen fortsätter med 
DAB
Den 31januari skulle DRs nyhetskanal på digital 
radio ha sänt sitt sista program. Men en dispens från 
Kulturministeriet betyder nu att de hittat en lösning 
för programmet, de fortsätter att sända sina dagsfärska 
nyheter på DAB dygnet runt.

DR har med den nya radioplanen gått från 30 till10 
kanaler på DAB. De kanaler som uteslutande har sänt 
musik är nu stängda.

Kommersiell närradio utreds
Myndigheten för radio och TV ska undersöka 
kommersiellt drivna närradiostationer, har regeringen 
beslutat.
Vid sidan av en kartläggning av kommersiell närradio 
ska myndigheten även ”överväga och, om det bedöms 
motiverat, föreslå regeländringar eller andra åtgärder i 
syfte att motverka sådan användning”.

”Närradion har betydelse för föreningslivet. Om 
det förekommer att närradiotillstånd används i rent 
kommersiellt syfte riskerar det att tränga ut föreningslivet 
från närradion och snedvrida konkurrensen på den 
kommersiella radiomarknaden. Det är varken bra för 
närradion eller för den kommersiella radion” säger 
medieminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Myndigheten för radio och TV ska vara klar med sitt 
arbete den 15 oktober 2012.

2010 infördes nya regler för närradion. Närradions 
sändningsområden kan nu göras större än en kommun 
och dessutom togs kravet på egenproduktion bort. Det 
gör att kommersiell radio kan återutsändas i närradion. 
Exempel på det är Bandit och Rockklassiker, som 
använder närradiofrekvenser i Skåne.

Närradions riksorganisation och reklamradions 
organisation RAB har påtalat kommersiell närradio 
som ett problem för kulturdepartementet. Även den 
europeiska organisationen Community media forum 
Europe har uppmärksammat frågan.

Radiomottagare Revo Axis
Axis representerar nästa generation av digitala 
radiomottagare som kombinerar flera format, Ipod- 
och Iphonedockning, strömmande ljud och tillgång till 
premium online-musiktjänster som Last FM. 

Axis kan ta emot ett komplett utbud av DAB, DAB+ , 

Internetradio samt konventionell FM-radio med RDS. 
Axis kommer också att trådlöst strömma digitala musik 
filer från en anslutna PC eller MacIntosh. 
 
Denna kompakta radio har en 3,5¨” TFT-färgskärm, 
och styrs via en ikoner på pekskärmen, vilket möjliggör 
snabb och enkel navigering bland radions många 
avancerade funktioner. Trots sina små yttermått ståtar 
Axis med imponerande ljud- och basåtergivning, Pris 
ca 2500kr.

Studentradion K103 överlever 
2012
Nedläggningshotade studentradion i Göteborg, K103 
räddas. Efter beslut från Göteborgs Universitet att 
dra in bidraget på 334 000 kronor hotades K103 
Göteborgs Studentradios existens. Stationen har 
funnits sedan 1979 och är öppen för alla Göteborgs 
studenter oavsett skola. 

Tack vare ett starkt stöd från lyssnare och medarbetare 
kommer K103 Göteborgs studentradio överleva 2012.
Radion har lyckats få in tillräckligt mycket pengar för 
att kunna sända 37 timmar i veckan hela året. Dock 
finns det fortfarande ett sexsiffrigt hål i radions budget 
att lösa. Arbetet med att rädda stationens långsiktiga 
framtid fortsätter nu.

TV4 News även i radion
Den 24 januari var det premiär för den nya svenska 
TV-kanalen TV4 News med nyheter dygnet runt. Men 
man kan även höra nyheterna i radion.

I de kanaler som tidigare sände TV4 Nyheterna hörs nu 
nyheter från TV4 News. Samma redaktion och röster 
som tidigare, men med nytt namn. 
TV4 News sänds på SBS Radio-stationer så som Mix 
Megapol, Rockklassiker och Vinyl 107, men även på 
närradiostationer runt om i landet.

Lös Melodikrysset i mobilen 
Tidningen PC för Alla tipsar om en app som gör det 
möjligt att se, lyssna och lösa Melodikrysset direkt i 
mobilen. Även äldre kryss finns med om man vill lösa 
dem för skojs skull. 

Genom att trycka på en webbspelare vid varje kryss 
kan man höra en snabbgenomgång av alla frågorna 
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och melodierna.  När man är klar skickar man in sin 
lösning.  
Appen kostar inget, och finns till både Android och 
Iphone.

Radio AF - 30 år i etern 
Nordens största studentradiostation, Radio AF, 
sparkade igång den 23 januari efter jul- och 
nyårsuppehållet. I år är det 30 år sedan de hördes i 
etern första gången. Ungefär 130 ideellt arbetande 
studenter kommer att se till att det blir program över 
99.1 MHz  över Lund med omnejd, även i vår. 

- Vi är stolta över att fira 30 år som radiostation, 
och kommer fortsätta att ge studenterna i Lund 
den bästa musiken, intressanta samhällsprogram 
och relevanta nyheter”  säger stationschef Aron 
Klingberg i ett pressmeddelande. I Radio AF har 
flera mediepersonligheter skolats genom åren, bl.a. 
Karin Hübinette,  Anders Johansson & Måns Nilsson 
(Anders & Måns), m.fl. 

Radio AF har även vunnit Stora radiopriset 2002 och 
2004. Länk: http://radio.af.lu.se/

Kaliber granskar musikindustrin
P1-s granskande program Kaliber kommer under 2012 
att få fördubblad sändningstid. Ett av ämnena blir 
musikindustrin, som ska granskas i tre avsnitt. Tidigare 
har Kaliber sänts 20 gånger per år. Men nu satsar 
Sveriges Radio mer på programmet, som fått större 
budget, fast redaktion och fler frilansare. Dessutom ska 
andra SR-redaktioner bidra med programförslag. Det 
skriver Sveriges Radios interntidning Radiotidningen.

”Förut blandade vi Kaliber med andra program under 
säsongen och det blev upphackat. Nu när Kaliber 
sänder mer regelbundet blir vi tydligare mot lyssnarna. 
Därför satsar vi på Kaliber” säger P1-chefen Cecilia 
Bodström till Radiotidningen.

20 timmar av Kaliber kommer att göras som enstaka 
program eller serier i ett visst ämne. Av dessa kommer 
hälften att göras av Sveriges Radio och hälften av 
frilansare. Bland annat granskar Mitt i musiken 
redaktionens musikindustrin i tre program. Ett 
annat ämne är hur den svenska arbetsmarknaden har 
förändrats under de tre senaste decennierna.

Kalibers redaktionen i Göteborg består av fem 
personer: producenten Sabina Schatzl, den exekutiva 
producenten Eskil Larsson, reportrarna Sofia Boo och 
Mikael Sjödell och researchern Linnéa Hambe.

EC/EBU back public media in 
transformation countries
The European Commissioner for Enlargement and 
European Neighbourhood Policy, Stefan Füle, has 
met with the President of the European Broadcasting 
Union (EBU) Mr Jean-Paul Philippot and Director 
General Ingrid Deltenre. They discussed the potential 
for cooperation between the EBU and the European 
Commission on capacity-building of the public 
media in both Enlargement and ENP (European 
Neighbourhood Policy) countries.

“The issue of freedom of expression in the media and 
the role of public broadcasters is a key policy area for the 
European Commission in the Enlargement countries 
as well as in the broader European neighbourhood,” 
Commissioner Füle said. “We and the EBU share the 
same policy goals of free and independent media and 
public service broadcasters in these countries and we 
are therefore exploring ways of achieving these aims in 
partnership with the EBU,” he added recalling that the 
EBU has been an important ally with wide-ranging, 
relevant and useful experience.

The EU is already very active in the media domain of 
the Southern Mediterranean, especially at the bilateral 
level. The European Commission has just launched 
the second part of a successful Euro-Mediterranean 
programme for media development. The main aim is 
to support the reform of the audiovisual sector and in 
particular the public broadcasters in those countries 
where state controlled media has until recently been 
one of the defining features.
(Source: European Commission, EBU)
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Saxat ur loggboken
UTC QRG Station och program
00.00 1593 Radio Bretagne 5. Noterad med testprogram.
00.00 7245 Radio Mauritanie. Nyheter på franska.
00.00 9400 Radio Bulgarien. Folkmusik presenterad på tyska.
00.00 15120 Voice of Nigeria. Nyheter på franska.
00.20 765 Radio Stantsiya Mayak, Odessa, Ukraina. Id + non-stop musik.
04.15 9655 Voice of Turkey. Engelska nyheter.
08.10 9370 WTJC. Religiöst.
08.10 11765 Super Rádio Deus é Amor. Religiöst.
08.20 15190 Rádio Inconfidência. Brasiliansk mx.
08.20 9765 Radio New Zealand Int. Nyheter.
08.20 12035 Radio Exterior de España. Musik från Peru.
08.30 11750 HCJB, Australia. Musik.
08.30 7310 TWR. Musik & annonsering.
08.30 7220 Bible Voice. Kristet program. Endast lördag och söndag.
08.50 11815 Rádio Brasil Central. Sertanejamusik.
09.00 9480 EMR via MV Baltic Radio. European Music Radio.
10.30 6085 Pur Radio 1. 80-tals popmusik.
10.30 21575 Voice of Iran. Lättlyssnat program på engelska, “Voice of Justice”. På Söndagar jyst  
  musik och brevlåda.
11.00 17870 R Romania international, Bukarest. Franska.
11.20 9475 Radio Australia. Countrymusik.
12.00 15460 R Romania international, Bukarest. Engelska.
12.30 17765 R Romania International, Bukarest. Engelska med Listeners Letterbox på fredag  
  eftermiddag.
12.30 21610 R Nacional España. Med trevligt program på spanska.
13.00 15190 The Overcomer Ministry, USA. Engelska. Guds straff förkunnat av hes, hetsig  
  radiopredikant i South Carolina. Svår fading.
13.00 15460 R Romania Int, Bukarest. Tyska.
15.00 1269 Deutschlandfunk. Tyska. Nyheter med rapport om det stormiga Norge och Sverige  
  under julhelgen.
15.00 15120 Voice of Nigeria. Söndagsmusik, lokala instrument och klanger. Engelska.   
  Brummande modulering gör mottagningen rätt störd trots god signalstyrka.
17:00 745 Radio Nederland. Bra musik, lättlyssnad. 
17.00 11600 Radio Television Libyie, Libyen. Px på franska med enbart “revolutions-snack”. Helt  
  annorlunda än på Khadaffis tid.
17.30 1007 Provinsradion Norra Belgien. Lite fading men god styrka mycket musik. Belgicue.
19.00 7635 Galei Zahal. Popmusik.
19.00 3995 HCJB via Tyskland. Hörs oftast bra med sjyssta px:et “Rock Salad” på Engelska. Tyska  
  px innan.
19.00 1405 Radio Neumarkt, Rumänien. Neumarkt är det tyska namnet på staden Targu Mures.  
  Trevligt px på tyska.
19.40 1260 BBC Radio York. Mer lätthörd nu när BBC world service lämnat QRG:en. Störs dock  
  av Absolute Radio. Gamla kända låtar innan Music-hall underhållning.
21.40 7380 Radio Romania International. Engelska.
23.10 693 BBC Pratade om skandinavien, norrsken och solutbrott.

Sammanställt av Lars Bergström
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QSL-posten
Lars Bergström | Vinggatan 3 | 932 31  SKELLEFTEHAMN | 0910 - 330 88 | qslposten@sdxf.se

Ett DX-år är nu avslutat och ett nytt år påbörjas. 
Under året 2011 har ni varit mycket flitiga med era 
bidrag, och om man räknar samman stationspoängen 
ser  man att ni fått närmare 950 QSL-svar på era 
BC-rapporter och ni 24 bidragsgivare skall ha ett 
STORT TACK för att ni hjälper till med spalten. 
Amatörlyssnarna har också bidragit med sin 
radioaktivitet, runt 800 QSL har de 4 bidragsgivarna 
lyckats samla. De har kunnat snappa upp signaler 
från mystiska länder, som knappt ens finns på kartan, 
från små klippor ute i havet och från stora länder vars 
BC-QSL varit lika svårfångade som en fritt strövande 
kamel på Antarktis. 

Lettland
R Merkurs, Riga, 1485, b  BEFF CB
V-s Raimonds Kreicbergs.

Moldavien
VOR Kishinev, 7290, k, 16 d  UQ
Land 166 för Ullmar!

Polen
R Koszalin, Koszallin, 103.50, e-b, 1 d  HH

Rumänien
R Targu Mares, 1323, b, k, sch, CD, 9 v  DO
IRRS, 9510, b, 1 v  BEFF
V-s  Christer Brunström, för Arctic R C
R Romania, 15460, k, sch  CB

Ryssland
R Maria, 1053, e-b, b, 9 v  DO
VOR Krasnodar, 7250, k, 16 d  UQ
R Shanson, 103,20, e-b  KJT

Europa
Albanien
R Tirana, 13625, k  CB

Belgien
RTBF Vivacité, 1125, e-b, 9 d  HH
Pur R 1, 6085, k, 4d  GRS

Danmark
R Spaceshuttle, 5815, k, 3 år  BEFF
Via WMR, Karup.
R Kattegat, 93,10, e-b  KJT

Estland
R Elmar, Valgjärve, 91.20, e-b, 5 d  HH

Finland
R Nova, Eurajoki, 106.00, e-b, f-up  HH
SWR, 6170, k, 1 år CON
Ålands R, Mariehamn, 91.30, e-b  HH BEFF
V-s Kenny Smolander. Hörd av BEFF på Åland.

Frankrike
Baganda R, Issoudan, 15410, e-k, f-up  KUN

Nederländerna
R Seagull, 1395, e-b, e-k, 1 d  BEFF
V-s Dave Fox.

Italien
Challenger R, Padova, 1368  BEFF GRS
V-s Maurizio Anselmo svarade med e-certifikat
IBF Torino, Turin, 5000, e-b  APF BEFF
V-s Giampiero Bernardini svarade BEFF med snyggt 
e-brev.

Kroatien
HRT1, Biokovo, 89.70, e-b, f-up  HH

Spanien
SER R Ourense, 1584, k, b, dek  MJT
SER R Gandía, 1602, b  MJT

Storbritannien
KBS World, 3955, k, sch CB
Även en en almanacka följde med.
R Japan, 5975, k  CB
Både Korea BC och R Japan använder sändare i G.B.

Sverige
R Nord, Sala, 603, k  MJT
R Nord, Kvarnberget, 1512, k  BEFF MJT
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R Nord, Sala, 1512, k, 3 v  BEFF
R Nord, Sala, 6060, k  BEFF KUN MJT
V-s Ronny Forslund. 
Rockklassiker, Kungsb., 88,20, 12 v  DO
Mix Megapol, Åstorp, 88,50, e-b, 1 d  JTM
V-s  Thomas Hansen
Mix Megapol, Ängelh., 91,90, e-b  JTM
V-s Thomas Hansen svarade efter 12 minuter!
R Kiruna, 93,70, e-b, 10 d  KUN
Bandit Rock, Hörby, 96,30, e-b, 2 d, JTM
V-s Mattias Arwidson
Bodens Närradio, 98,20, vyk, 30 d  KUN
Vykort med påskriven QSL-text.
R Båstad, Torekov, 99,80, b, dek, f-up  KUN
Reklammössa mm
Mix Megapol, Gällivare, 105,20, b, f-up  KUN
The Voice, Stockholm, 105,90, e-b, f-up  HH
Rockklassiker, Gällivare, 106,50, b  KUN
Rockklassiker, Stockholm, 106,70, e-b  HH
Mix Megapol, Kiruna, 107,00, b, 11 d  KUN
Vinyl 107, Stockholm, 107,10, e-b, 5 d  HH
R 107.5, Stockholm, 107,50, e-b, 3 d  HH

Tjeckien
R Praha, 7345, k, 1 m  BEFF
Vimpel. Sista sändningsdag-stämpel. Ännu en station 
som försvunnit från kortvågsbandet för oss internationella 
lyssnare!

Tyskland
The Mighty KBC, Burg, 531, k, 2 v  BEFF
MDR Info, 1188, k, 1 m  JTM
Sänder från Reichenbach/Oberlausitz.
R 700, Kall, 3995, k  BEFF HH
Sänder även på 6005 kHz.
HCJB, Kall-Krekel, 3995, k, b, 1 m  JTM
V-s Iris Rauscher.
Hamburger Lokalr., Kall, 5980, k, 2 v  BEFF
Även via Wertachtal på 6095 kHz
R Iceman, Wertachtal, 6045, e-b, 2 d  JTM
XVRB, Wertachtal, 6045, e-b, 4 d  KUN
R Gloria, Kall, 6085, k,  BEFF KUN
Sänder även på 6140 kHz. Svarade med dekaler k, pers 
brev, info. V-s Peter Galliker
MV Baltic R, 6140, k, 3 v  BEFF

Sänder via Wertachtal. V-s Roland Rodhe.  KUN
MV Baltic R, 9480, k, 3 v  BEFF
Sändning via Göähren med 1 kW. V-s Roland Rodhe.
European Music Radio, 6140, e-b  CWE KUN
Sänder via Wertachtal med 100 kW.
European Music Radio, 9480, e-b  APF CB
Via Göhren,1 kW.  CWE KUN BSL BEFF
Atlantic 2000 int 9480, e-b, 1 d  JTM
Sänder via Göhren med 1kW.
Via Wertachtal och Göhren återfinns nu ett antal 
olika stationsnamn; European Music Radio, EMR, 
Baltic Radio, R Iceman, Atlantic 2000, mm, varför 
presentationen av dessa stationer har blivit lite stökig.
Deutschlandfunk, 6190, k, 4 m  UQ
WRMI-R Miami Int., 15255, k, 6 m  CWE
Wertachtal 250 kW. V-s Adrian M Peterson. Del av 
Adventist World R Wavescan DX contest
AWR, Wertachtal, 15255, k, 6 m  CWE
AWR Wavescan DX contest. Även hörd på 17535.
Deutschlandfunk, 102,2, k, 2 v  DO
Sänder från Fitzehoe.

Österrike
AMRS, 17620, folder, 2 m  BEFF
V-s Robert. 50 års-jubileumssändning från Austrian 
Army R Society,

Afrika

Etiopien
R Oromiya, Adama, 6030, e-b, 9 m  BEFF
V-s Habtamu Dargie.

Madagaskar
R.Dabanga, 6950, k, 2v  GRS

Zambia
1-Africa, 13590, b, alm, nyckelband  CB

Asien

Bangladesh
Bangladesh Betar, Dhaka, 4750, b, k, 10 m  HH

Indien
Alla India R, Delhi, 11620, k, dek, 4 m  BEFF
V-s T. Jai Sakhtivel. ADXC:s specialkort, vimpel

Japan
AFN Eagle 810, Tokyo, 810, e-b  JOB
V-s Michael C. Brogan ,Op. Mgr

Kina
China R Int, Urumqi, 1521, k, bokmärke 7 v  JTM
R China Int, 5960, k, 9d KUN
CNR 1, Shijizhuang, 6125, k, 46 v  DO
Sri Lanka
VOA, Iranawila, 9945, k,sch, 3 m  BSL
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Tadzjikistan
RFA Dushanbe, 17515, k, 7 d  UQ

Oceanien

Australien
4QD, Emerald, QLD, 1548, e-b  JOB

Guam
AWR-KSDA, 11805, k, 6 m  CWE
Sänder från Agat-Guam. 250 kW. Avlyssnad i samband 
med Adventist World R Wavescan DX contest. V-s 
Adrian M Peterson. 

Hawaii
KPUA, Hilo, HI, 670, e-b JOB
V-s Chris Leonard, GM.

Marianerna
R Free Asia, Tinian, 9715, k, 9d  KUN

Nya Zeeland
R N Zeeland Int, 15720, k, sch, dek, div  CB

Papua Nya Guinea
R Fly, Kiunga, 5960, e-b, 2 m  APF
R Fly, Tabubil, 5960, e-k  JOB
V-s Kabua J. Momo, Broadcast Officer

Nordamerika

Alaska
KNOM, Nome, AK, 780, k, 2 år  BEFF
Kort nästan 2 år efter att jag fått e-mailsvar! 
KSKO, McGrath, AK, 870, e-b  JOB
V-s Mike Lane, GM
KMBQ, Wasilla, AK, 1430, e-b  JOB
V-s Ashley Briggs

Kanada
CBEF, Windsor, ON, 540, k  JOB
CKGA, Gander NL, 650, e-b, 3 d  APF
CKVO, Clarenville NL, 710, e-b, 1 v  APF
CFBC, Saint John NB, 930, e-b, 1 d  HH

CKNB, Campbellton, NB, 950, e-b  BEFF HH
V-s David Montgomery

USA
WZAN, Portland ME, 580, e-b, f-up  HH
WIOD, Miami FL, 610, e-b  APF
News R 610, Svarade på 10 minuter.
WIOD, Miami FL, 610, e-b, 1 d  HH
WFAN, New York NY, 660, e-b, 1 d  HH
KTSM, El Paso, TX, 690, e-b  JOB
V-s Albert Garcia, Asst. PD
WCRN, Worcester MA, 830, e-b, 1 d  HH
WPAT, Pattersson NJ, 930, f-up  GN
Reyis Lora locutor, Svarade via Facebook
WBEN, Buffalo NY, 930, b, f-up  KUN
WINZ, Miami,FL, 940, e-b  JOB
V-s Ken Charles, Dir. of AM Programming

WNTD, Chicago, IL, 950, e-b  JOB
V-s Bob Benes, Chief Broadcast Officer
KDKA, Pittsburgh PA, 1020, k  MJT
Kylskåpsmagnet
KLIO, Wichita, KS, 1070, e-b  JOB
V-s Bob Vandergrift
WBBR, New York NY, 1130, e-b, 1 v  HH
KAGO OR, 1150, e-b, JOB
Sänder från Klamath Falls. V-s Cory Edmondson
KRXK, Rexburg, ID, 1230, e-b  JOB
V-s Bill Traue, CE
KSTC, Sterling, CO, 1230, e-b  JOB
V-s Ben Blecha, GM
KDAC, Fort Bragg CA, 1230, e-b, f-up  KUN
SM-1 för KUN!
KSUE, Susanville, CA, 1240, e-b, vk  JOB
V-s Rod Chambers, GM. Skickade brsochyrer och vykort.
WGHB, Farmville, NC, 1250, e-b  JOB
V-s Troy Dreyfus, Owner
WNDE, Indianap., IN, 1260, e-b  JOB
V-s Dan Mettler, Senior VP Engineering
KPAY, Chico, CA, 1290, e-b  JOB
V-s Matt Ray, PD, som skriver “I’m glad DX-er’s are 
starting to use digital audio and e-mails instead of 
writing letters!”
KOUU, Pocatello, ID, 1290, e-b  JOB
V-s Paul Anderson, Owner
WNBF, Bingham. NY, 1290, e-b, 1 d  KUN
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KKAR, Omaha NE, 1290, e-b  MJT
KOZY, Gr. Rapids MI, 1320, b, f-up  KUN
Täckningskarta, foton
KLOO, Corvallis, OR, 1340, e-b  JOB
V-s Jason Henson, General Sales Dir.
WPDR, Portage, WI, 1350, e-b  JOB
V-s Troy Storhoff, Dir. of Sales
WPDR, Portage WI, 1350, e-b, f-up  KUN
WDRC, Hartford CT, 1360, e-b, f-up  HH
WMOB, Mobile, AL, 1360, e-b  JOB KUN
V-s Jackie Harrell, Station Assistant
WDEA, Ellsworth ME, 1370, e-b, 1 d  HH
KRKO, Everett, WA, 1380, e-b, e-k, 3 d  BEFF
V-s Andrew Skotdal
WEGP, Presque Isl. ME, 1390, e-b, 1 d  HH
KIHH, Eureka, CA, 1400, e-b  JOB MJT
V-s Toni Berry, Office Mgr
WWNZ, Veazie ME, 1400, e-b, f-up  KUN
SM-2 för KUN.
KODI, Cody WY, 1400, e-b, f-up  KUN
WRSA, St.Albans, VT, 1420, e-b  JOB
V-s John Domigan, PD

Kuba
CMHW, Santa Clara, 840, e-brev, 3d  GN
Annonserar “CMHW Dobleve”
R Angulo, Holguín, 1110, e-brev, 37d  GN
V-s Eddy García De La Rosa. Även hörd på 1490 kHz.
R Rebelde, 1620, e-k  KUN

Mexiko
XEBI, Aguascalientes, AG, 790, e-b  JOB
V-s Gabriel Acosta, Dir. Operativo. SM-1 
R Educación, Mexico City, 1060, e-b, 2 år  BEFF
V-s Ramsés Márquez G.
XENU, Nuevo Laredo, TM, 1550, e-b  JOB
V-s Ernesto Castro.

Sydamerika

Argentina
LT9, R Brigadier López, 1150, e-b, f-up  KUN
 
Bolivia
R Illimani, La Paz, 6025, e-b, f-up  HH
Red Patria Nueva.

Colombia
Bésame, Tunja, 1120, e-brev, 20d  GN
Maritza Caballero, Secretaria de Caracol.

Ecuador
R HCJB, Pifo, 6050, e-k, 1 år  BEFF Svarade med 
flera kort och personligt brev. V-s Iris Rausche
R Huancavilca, Guayaquil, 830, e-brev, 10d  
GN Nestor Jimenez Lopez director general

Peru
R Bethel, Lima, 1570, e-b, f-up  HH

Venezuela
R Coro, Coro, 780, 1d  GN
Svarade via Facebook. V-s Migdalia Acurero, locutora.
R 830 AM, Caracas, 830,  twitter,  20d  GN
GN:s första via twitter-svar.
Venezuela 1220, Valencia, 1220, e-brev, 50d  GN
Ivan Lopez Caudeiron.
R Fé y Alegría, Caracas, 1390, e-brev, 10d  GN
V-s Edwin José Rodríguez.

Clandestine

Okänt land
R. Sadaye Zindagi, 11835, e-b, 1 m  BEFF
V-s Mark Anderson.

Cypern
Dardasha 7, Larnaca, 9440, stencil, 3 v  BEFF
V-s Dardasha Staff

KHIT, Reno, NV, 1450, e-b  JOB
V-s Ken Allen, Sports Dir
WQNT, Charleston, SC, 1450, e-b  JOB
V-s Ted Byrne, Op. Mgr. SM-1
WMOG, Brunswick, GA, 1490, e-b  JOB
V-s Michelle Harrison, Business Mgr.
WWZN, Boston MA, 1510, e-b, 1 d  HH
KKXA, Snohomish, WA, 1520, k  JOB
V-s Andrew Skotdal, GM. JOB:s 75:e QSL från WA!
KUBA, Yuba City, CA, 1600, e-b  JOB
V-s Moe Howard, PD
WTDY, Madison WI, 1670, e-b, 3 v  APF
WOKB, Winterg.-FL, 1680, b, sti  2 m  CON
WPTX, Lex. P. MD, 1690, e-b, 3 v  HH
R Mega -Miami FL, 1700, e-b, 1 d  HH
KVNS, Brownsville TX, 1700, e-b, f-up  HH
WEWN, 15610, k, b, 3 v  BSN

Centralamerika och Västindien

Guatemala
R Verdad, Chiquimula, 4052.5, k, e-k  KUN HH
Standar, sticker, almanacka och andra kul prylar. Även 
hörd på 4055 kHz.
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Pirater

R Zwarte Arabier, 1629, e-b, 3 d  APF
R Batavia, Texel, 1630, e-b, 2 h  APF
R Spanningzoeker, 1636, e-b, 1 h  APF
R Witte Raaf, 1640, e-b, 1 d  APF
R Scotland, Beilen, 1645, k + b, 1 v  APF
R Zeewolf, 1647, e-b  APF MJT
Div bilagor.
R Witte Tornado, Almelo, 1648, e-b, 4 d  APF
Turftrekker, Gelderland, 1655, e-b, 2 d  APF
Matrix Twente, 1665, e-b, 1 d  APF
R Barones, Gelderland, 1670, e-b, 2 m  APF
Festivum R, 3903, e-k, k, 5 m  DO
Flera rapporter och svar!
R Marconi, 6305, e-b, e-k, 3 d  BEFF
Skyline R, Drenthe, 3905, 2 v  BEFF
Vykorts-QSL med V-s Henk and Gerri Ejan.
R KWRN, 5820, k, 1v  GRS
V-s Felix Stein. “Nordland R”.
R.XVRB, 6045, e-k, 2d  GRS
R.Waves int, Sitkuni, 6055, k, CD, 1m  GRS
Sluwe Vos, Oudwoude, 6205, e-b, 2 d  APF
Sänder med 25 W.
Caroline R, 6220, e-k, 2 v  BEFF
Unpredictable R, 6220, e-b, 2 h  APF
Reläad av Caroline med 120 W
R Black Arrow, Drenthe, 6220, e-k, 2 d  BEFF
Polaris R, 6255, e-k, 11 d  JTM
Geronimo, 6265, e-k, 3 d  JTM
R Alpenros, 6280, k, 2v  GRS
R Marconi, 6285, e-k  CON
R Star Int, 6285, e-k  CON
R Caroline, 6293, e-k, 1v  GRS
Free R Victoria, 6294, e-b, 5 d  APF
R.Victoria, 6295, e-k m m, 2 v  GRS
R Rainbow Int, 6299, e-b, 1 d  APF
Osaka R, Kerkade 6300, e-b, 6 d  APF
Blackbird R, Drieborg, 6300, e-b, 10 min  APF
R Witte Reus, 6310, e-b, e-k, 2 d  BEFF GRS
R Black Power R, 6300, e-qsl b, 3v  GRS
R Lowland, 6305, e-k  CON
R Moonlight, 6305, e-k  CON
Dr Tim, 6305, e-b, 4 h  APF
Sände “Christmas Program” med 50 W.
R Spaceshuttle, 6310, e-k, 18 m  CON
R Zeewolf, 6325, e-k, 2v  GRS
FSM, 6325, e-k, 17 d  JTM
R Mistletoe, 6325, e-b, 4 d  APF
R Unpredictable, 6325, e-k, 3v  GRS
Rockefeller R, Friesland, 6326, e-b, 1 d  APF
Black Bandit R, 6375, e-k, 5 v  BEFF
R Lowland Int, 6420, e-b, e-k, 2 d  BEFF
R Misteltoe, 6390, e-k, 3 d  BEFF
Mustang R, 6420, e-k  CON
SW C C, 6420, e-b  BEFF JTM
Sände under det lite udda stationsnamnet “Shortwave 

Combination Christmas”.
R Uncle Sam, 6425, e-k, k, 1 d  DO GRS
R Universe, 6425, e-b, 8 t  GRS JTM
R Rising Sun, 6550, e-k, 1v  GRS
Music Box, 6550, e-k, 2 d  JTM
R Geronimo, 6920, e-k mm, 2v  GRS BEFF
Baltic Sea R, 6920, e-k, 1 v  BEFF
IMR, 6930, e-k  BEFF CON JTM
FRSH, 7685, e-k, b  CON
Free R Service, 9301, e-b, 3 v  APF
R. Gloria, 9480, e-k, 2v  GRS
Mike R, 6980, e-b, 2 d  BEFF
FRS Holland, 7600, e-k, 7m  GRS
R Atlantic, 9480, e-b, 2v  GRS

Amatörradio m.m.

160 mb
Danmark - OZ8ABE KUN
Dominik. Rep - HI3TEJ KUN
Frankrike - F6ACD KUN
Holland - PA0JNH KUN
Liechenst, HB0/HB9AON KUN
Mayotte - TO7RJ KUN
Ryssland - RU3DX KUN
Ryssland - UA3LNM KUN
Sverige - SK3W KUN
Ukraina - UX1UA KUN
Amerikanska J.Ö. - KV4FZ KUN

80 mb
Dominica - J79ZG KUN
Holland - PI4D KUN
Litauen - LY7Z KUN
Marshallöarna - V73TM KUN
Norge - LN4BBC KUN
Nordirland - GI4FUM KUN
Sverige - 8S2F KUN
Turks & Caicos I.- VP5L KUN
Tyskland - DK4WA KUN
Ungern - HA8CQ KUN

40 mb
Antarktis - EK6TA KUN
Antarktis - R1ANP KUN
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Ryssland-AS - RG9A KUN
Chatham Island - ZL7A KUN
Cocos Keelings I.- VK9CF KUN
Danmark - 5P1D KUN
England - GB7HQ KUN
Holland - PA2SWL KUN
Holland - PD0KM KUN
Holland - PD2J KUN
Isle of Man - MD0CCE KUN
Luxemb.- LX/ON7RU KUN
Polen - SO1TH KUN
Polen - SP5ES/2 KUN
Rumänien - YO4ASG/LH UQ
Ryssland - RN3QVL KUN
Saudiarabien - 7Z7AA UQ
Skottland - GB2ELH KUN
Spanien - EA3BOX KUN
Sverige - SA5D KUN
Sverige - SE6Y KUN
Sverige - SK3W KUN
Sverige  - SJ9WL KUN
Trinidad - 9Y4W KUN
Tyskland - DA2008LH KUN
Tyskland - DA2011LH UQ
Tyskland - DH9JK/LH KUN
Tyskland - DL0BRF KUN
Tyskland - DL0RWE KUN
Tyskland - DL0YLF UQ
Wales - GB2EI KUN
Österrike - OE4ENU KUN

20 mb
Antarktis - DP1POL KUN
Antarktis - R1ANY KUN
Armenien - EK6TA KUN
Aruba - P40M KUN
Australien - VK3EUZ KUN
Azerbaijan - 4K9W KUN
Barbados - 8P1A KUN
Belgien - ON60HRT KUN
Belgien - ON77KTK KUN
Belgien - ON7RU/LH KUN
Belgien - ON8MT KUN
Belgien - OP0P KUN
Belgien - OR6C KUN
Benin - TY5ZR KUN
Bonaire - PJ4W KUN
Bonaire - PJ4X KUN
Bosnien & Herzeg. - E716S THE
Brasilien - PY6RT THE
Brunei - V85TL THE
Canada - VE3WA KUN
Cayman I.- ZF2JT KUN
Chatham I.- ZL7/W1SY KUN
Tjeckien - OL4A KUN
Kina -Macau - XX9LT KUN
Colombia - HK1X KUN

Schweiz - HB9LH/P KUN
Schweiz - HB9TTX KUN
Skottland - GB2LT KUN
Serbien - YU140Z KUN
Slovenien - S5/ZL1SLO THE
Syd Orkney - VP8ORK KUN
Spanien - AM5HQ KUN
Spanien - EE5BZR THE
Sverige - 7S5C KUN
Sverige - 8S0HRA KUN
Sverige - SB300L KUN
IOTA EU-037
Sverige - SM2HWG KUN
Sverige - SM5YSL KUN
Turks & Caicos - VP5T KUN
Tyskland - DH9NBU KUN
Tyskland - DJ1VT KUN
Tyskland - DL0YLF UQ
Tyskland - DL1BYL THE
Tyskland - DR4G KUN
Tyskland  - DL0KWH KUN
Usedom Island, IOTA EU-129
Ukaina - UU4JBU THE
Ukraina - EM25UC THE
Ukraina - EO15QWX/P KUN
Ukraina - UR4LWC/P KUN
Ukraina - US2WU KUN
Ukraina - UZ2M KUN
Ungern - HA1ZV KUN
Jungfruöarna-USA - WP2Z KUN
USA - K1JB KUN
USA - KD4FNI KUN
USA - KD7H KUN
USA - KF7ANM THE
USA - KV1J KUN
USA - N0OK KUN
USA - NN7ZZ KUN
USA - WW2OK KUN
Österrike - OE3WMW KUN

17 mb
Afghanistan - T6TL KUN
Afghanistan - YA5T KUN
Armenien - EK3GM KUN
Botswana - A25HQ KUN
Mexiko - XE2WWW KUN
Rep. Guinea - 3XY1D UQ
Land  217
Södra Sudan - ST0R JOB
St Pierre Miq. - FP/N9JZ KUN
Tyskland - DL7ZR KUN

15 mb
Albanien - ZA1E KUN
Ascension - ZD8ZZ UQ
Land  214
Centralafr. Rep - TLØA  KUN

Colombia  - 5K8T KUN
IOTA SA-081
Costa Rica - TI5N KUN
Curacao - PJ2T KUN
Cypern - C40M KUN
Cypern - H2T KUN
Danmark - OZ2JI KUN
Danmark - OZ7A KUN
Färöarna - OY6A KUN
För. Arabemir. - A60A KUN
För. Arabemir. - A61Q/P KUN
IOTA AS-021
För. Arabemiraten - E716S THE
Frankrike - TM6M KUN
Polynesien-FR - FO0PT KUN
Ghana - 9G1AA KUN
Grekland - SV1GRE KUN
Grekland - SV2KBB KUN
Guatemala - TG9ANF KUN
Guinea-Bissau - J5UAP KUN
Hawaii - AH6XX KUN
Nederländerna - PA4JJ KUN
Nederländerna - PB5X KUN
Indien - VU2YK/DL7BC KUN
Isle of Man - MD0CCE KUN
Israel - 4X/NP3D KUN
Italien - IE9/DJ2OS KUN
Italien - IF9ZWA THE
Elfenbenskusten - TU5IJ KUN
Jamaica - 6Y1X KUN
kort, souvenirblad  med  Bob Marley
Japan - JF1GYX KUN
Frimärke, USD-retur.
Japan - JR5XP THE
Kaliningrad-RU - UA2FJ KUN
Kamerun - TJ3AY THE
Kreta - SV9/SV1JB KUN
Lesotho - 7P8RU KUN
Liberia - 5M2TT KUN
Luxembourg - LX1SF KUN
Marocko - 5C2P KUN
Marocko - CN2BC KUN
Martinique - FM4LV KUN
Martinique - FM5CD KUN
Mayotte - TO2FH KUN
Mayotte - TO7RJ KUN
Mongoliet - JT1BV KUN
Mocambique - C91WW KUN
Nepal - JN1FE THE
Land 110!
Philippinerna - DU1JQ THE
Polen - SP2TQF THE
Polen  - SN1A KUN
Ryssland-EU - RF1P KUN 
Ryssland-EU - RW4FX KUN
Saudiarabien - 7Z1TT KUN
Scarborough Reef - BS7H KUN
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England - GØIAS KUN
Kenya - 5Z4RL KUN
Marocko - CN8IG UQ
Polen - SO6Y KUN
Saba - PJ6A KUN
Saint Marteen - PJ7E KUN
Saint Marteen - PJ7E KUN
St Helena Island - ZD7FT KUN
Turks & Caicos Ö- VP5JM KUN
Turks & Caicos Ö.- VP5T KUN
Öst-Timor - 4W/W3UR KUN

12 mb
Nicaragua - YN7SU UQ
Land  216. Svensk opr.

10 mb
Angola - D2QV UQ
Land  213.
Kanada - VE3USP UQ
Kina - BA8AG UQ
Saharaui Arab D. R. - SØ7L KUN
Spanien - EA3GCJ KUN

Spanien - EA4Q UQ
St. Martin  - FS/DL2RUM UQ
Land 215.
Tyskland - DH6YHO UQ
Amerikanska J.Ö. - KP2A KUN
USA - W1DLO UQ

QSL-cupen
Rundradiosändare, lagliga och pirater
DO Dan Olsson 137
JOB Jan Oscarsson 119
GN Gert Nilsson 99
BEFF Björn Fransson 98
HH Harry Holm 93
APF Alf Persson 87
CWE Claës-W Englund 64
UQ Ullmar Qvick 37
CB Christer Brunström 36
JTM Jan Thörnblom 34
MJT Magnus Jesperson 27
KUN Kurt Norlin 26
GRS Göte Ringström 20
BSL Bo Samuelsson 14
CCT Christer Carnegren 13
BSN Börje Sahlén 13
CON Claes Olsson 11

LWV Lennart Weirell 7
JGÖ Jan Görlin 6
KJT Kjell Tunsäter 2
THE Tor-Henrik Ekblom 1
LBM Lars Bergström 1

Amatörer, utility, NDB- och PTP-stationer
UQ Ullmar Qvick 429
THE Tor-Henrik Ekblom 236
KUN Kurt Norlin 169
JOB Jan Oscarsson 2

Vinnare
Vinnare av QSL-Cupen, med störst radioaktivitet är 
Dan Olsson respektive Ullmar Qvick i vardera liga. De 
får båda ett litet presentkort från DX-Köp. Vi lottar 
också ut ett ytterligare presentkort, till en bland er 
alla som deltagit med tips, och lotten föll i år på Bo 
Samuelsson.

Förbundsnytt, fortsättning från sidan 24

DX-historiken hos Ronny Forslund
På 90-talet påbörjade Gunnar Friberg ett arbete att 
skriva en historik om DX-hobbyn. Tyvärr gick Gunnar 
bort alldeles för tidigt och han fick inte avsluta sitt 
arbete. Fortsättningen med historiken har tyvärr 
inte gått så bra. Vid senaste parlamentet fick Ronny 
Forslund i uppdrag att försöka få ihop DX-historiken. 
Vi hoppas att på ett eller annat sätt kunna redovisa 
denna. Förslag finns om att antingen utge denna i 
bokform eller som en serie artiklar i Eteraktuellt.

EDXC
European DX-council är en paraplyorganisation för 
DX-are och DX-organisationer i Europa. Denna har 
nu funnits i snart 50 år. De senaste åren har EDXC 
fört allt mer anonym tillvaro och vi har inte sett att 
man åstadkommit särskilt mycket, bortsett från de 
årliga EDXC-konferenserna i olika europeiska länder. 
Förbundet har ifrågasatt om SDXF har någon nytta av 
att vara med och betala den årliga medlemsavgiften. 

Någon tillfredsställande redovisning av vad vår avgift 
används till har vi inte fått. Vid årsmötet i Motala 
beslutades emellertid att vi skulle vara med 2011 och 
fortsätta att utvärdera medlemskapet.  Styrelsen har 
beslutat att vi inte skall betala medlemsavgift för 2012 
och att årsmötet får besluta om vi i stället skall vara 
med som observatör i EDXC.

Utskick till SSA-klubbar
För att väcka intresse för DX-hobbyn bland 
sändaramatörer skall förbundet göra ett utskick till 
amatörradioklubbar anslutna till SSA..

I DX-köps sortiment hittar 
du många spännande böcker 

och annat. 

Se vidare vår annons i detta 
nummer!



BBC Radio 4, som sänder på LV 198 kHz börjar nu 
se slutet på sina sändningar. Problemet är, att man 
använder sig av en mycket gammal rörsändare och 
det börjar bli omöjligt att få tag i slutrör till sända-
ren. Teknikerna, som håller igång sändaren, belägen 
i Droitwitch, Worcestershire har lyckats köpa upp de 
sista tio rören som fanns på marknade. Dessa har en 
livslängd någonstans mellan 1 och 10 år och då dessa 
rör är slut, finns inget annat att göra än att stänga av 
sändaren för gott.
                          Barraclough via dxld via MW Info via RM

BBC Radio Scotland sänder i fortsättningen endast 
dagtid.

Begravt någonstans i BBC:s nyheter för en tid sedan 
fanns en uppgift om att man drar ner på personalen 
och att  2000 arbetstillfällen kommer att försvinna. 
Man kommer att reducera antalet lokala MW-sändare 
och stänga dessa där det visar sig att räckvidden är lika 
bra på FM-sändningarna.      

Whitt, MW circle, MW Info via RM

Europa och Afrika

Att få ihop nyheter till APB har blivit svårare och 
svårare. Dels pga att fler och fler stationer på MV och 
KV försvinner men också därför att utgivningen av 
EA har skurits ner till sex nummer per år. Det som 
var nyheter i går är gammalt idag och det som var 
nyheter för en vecka eller en månad sedan är redan 
glömt. Så ta därför mina nyheter kanske mera som en 
genomgång av vad som hänt sedan ni skummade ige-
nom förra numrets APB. De riktigt heta tipsen hittar 
du antagligen inte i min spalt utan i diverse tipssidor 
och listor på nätet varav Bo Samuelssons nyhetssida på 
Förbundets hemsida är ett utmärkt exempel på detta. 
Men jag hoppas naturligtvis att min spalt ger en stunds 
intressant läsning och att du i alla fall hittar något som 
är nytt för just dig.

England
Nepali Gurkha Radio har fått tillstånd att starta en 
närradiostation på 1179 kHz. 

Radio BGWS, den nya närradion för Gurkha Nepali-
befolkningen i området Farnborough och Aldershot. 
Licensen utfärdades av Ofcom i september 2009. 
Effekten på sändaren är okänd men torde vara under 
50 W. Radio BGWS drivs av British Gurhka Welfare 
Society och kan kontaktas på adressen 119 Wren Way, 
Farnborough, GU14 8TA. Stationen kan även nås via 
e-post.     BDXC, MW Info via RM

Angola
Radio Nacional de Angola håller i den östliga pro-
vinsen Moxico på att bygga en ny sändaranläggning. 
Bygget, som startade i oktober 2011 kommer att få en 
sändare på 25 kW. 

Radio Nacional Angola hade i det tidiga 80-talet en 
KV-anläggning på samma plats, men den den lades ner 
då sändaren brakade ihop.          Slaen via DXW via RM

QSL från Radio Sofia (1984)

QSL från BBC (1983)

Bulgarien
Radio Bulgarias beslut (påtvingat av statsmakterna) att 
stänga alla MV- och KV-sändare vid januari månads 
slut har väckt starka reaktioner. En petition fanns på 
webben, men trots att hundratals lyssnare skrev under 
gick Radio Bulgaria i graven efter 75 års verksamhet. 
Sändningarna finns visserligen kvar på internet (www.
bnr.bg) men en koll idag den 4 februari visar att det inte 
finnsnågot annat än FM kvar från dagens Bulgarien.
                                             DX Listening Digest och UQ

Aktuellt på banden
Claes Olsson | Trestegsgatan  113 | 603 63  NORRKÖPING | 011 - 18 22 23 | apb@sdxf.se
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Ett flertal tyska MV-stationer har stängt under decem-
ber och  januari. 
SWR har stängt på 1413 Ulm (0.6 kW) och "Bodensee 
Sender" på 666 kHz (150 kW).

Tyskland
MV Baltic Radio, som sänt via Wertachtal slutade den 
25 december sändningarna på 6140 kHz p.g.a. teknis-
ka problem. Däremot fortsätter man under 2012 som 
vanligt på 9480 kHz via Göhren.             Taylor i SWN

Spanien/Kanarieöarna
På Kanarieörna är följande MV-stationer igång:
576  R 1 Las Palmas, Radio Nacional de España
621 R 1 Tenerife Radio Nacional de España
720 R 5 Tenerife, Radio Nacional de España
747 R 5 Las Palmas. Radio Nacional de España
837  COPE Las Palmas, Cadena COPE
862 COPE Tenerife, Cadena COPE
1008 ABC Punto Radio Las Palmas
1179 R Club de Tenerife, Cadena SER
1269 Ecca Las Palmas, utbildningsradio
                                         Manuel Mendez BCDX via Kur

Luxemburg
Enligt uppgifter i lokal press kommer sändaranlägg-
ningen i Mamach att stänga vid utgången av 2014. 
RTL-gruppen/CLT kommer då att bygga om an-
läggningen till ett miljövänligt IT-center. Detta är ett 
resultat av lobby-arbete och legala åtgärder vidtagna 
av befolkningen runt anläggningen, som de tyckt ut-
gjort  störande moment av diverse slag. En talesman 
för regeringen säger, att det inte finns någon lämplig 
plats att flytta anläggningen och dess antenner till.
                           Mougenez, LUX via MW circle yg via RM

Holland
Radio Seagull har testat på 1395 kHz. Verkar ha varit 
igång hela dagarna. Stationen ville gärna ha rapporter 
och har dels utlovat en CD till först dragna rappor-
tern plus en CD till den mest långvägna lyssnaren till 
frekvensen 1395 kHz.                 Whitt, MW cicrle yg, 
MW Info via RM

En ny testperiod startade i november på samma frek-
vens och med 5 kW. 1900-2200 lokal tid gör man 
ett uppehåll i sändningarna för att inte störa Radio 
Tirana som då sänder på samma frekvens. Vill gärna 
ha rapporter på testsändningarna. Terry, mwdx, MW 
Info via RM

Kongo, Demokratiska republiken
Radio Télé Candip, Bunia hörd i nov/dec 1545-1745 
på 5066.4 kHz.      

Goonetilleke i DXplorer, Petersen i SWN

Italien
Radio Medjugorje  hörd på 1476 kHz AM. Radio 
Medjugorje är en ny italiensk station som sänder på 
1476 kHzmed 1 kW. Hörd f.f.g. i oktober med en 
testslinga bl.a. i Skandinavien. Sänder från provinsen 
Padova och kan nås via e-mail: medjugorjeitaliatv@
libero.it
Diverse källor via bclnews och mw-circle och PlayDX 
via RM

IRRS Shortwave (P.O. Box 10980, I-20110 Milano, 
reports@nexus.org) har i vinter följande sändnings-
plan:
0800-0815: 11910 (300 kW) Woman Today, ett re-
ligiöst program på arabiska för kvinnor i Asien (P.O. 
Box 85088, Amman 11185, Jordanien.
0900-1000: 9510 (150 kW) för Europa: Radio 
Joystick  (1:a sön), Radio City (3:e sön)
1030-1300: 9510 (150 kW) mot södra Europa: Euro-
pean Gospel Radio
1300-1500 (300 kW) mot Oceanien: Overcomer 
Min.
1500-1515 15190 (300 kW) Samma som 0800
1830-2000 7290 (150 kW)  1830 (sön) European 
Gospel
Radio; 1900 (fre-sön) Overcomer. 
                                          Radio Bulgaria, BCDX via Kur

QSL från Radio Luxemburg (1983)

Efter 60 års interna sändningar via kabel är nu Radio 
Clatterbridge igång med sändningar på 1386 kHz 
med sändningar för Clatterbridge Health Park vilket 
också inkluderar Claire House och St Johns Hospice.
                                         Wirral Globe, MW Info via RM

Det låter, det!  Har säkert skickat tio rapporter  under 
årens lopp, men de dollarsedlarna kunde jag använt 
till något bättre. Kanske man kan påpeka det om man 
sänder en rapport på testsändningarna?               Red
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Asien och Oceanien
Afghanistan
Radio Afghanistan hörd med engelska och urdu mot 
södra Asien *1530-1600* på 7200 kHz, ex 6102 för 
att undvika CRI och AWR. 

Ivanov, Van Arnhem m.fl. i SWN

Classic Broadcast Zendezentrum Kall (www.shortwa-
veservice.com) har följande sändningsplan för vintern:
3995 kHz
0500-0900 Radio HCJB Quito med hög- och platt-
tyska, ryska och engelska
0900-1100 Testsändning
1600-1800 Testsändning
1800-2200 Radio HCJB Quito med hög- och platt-
tyska, ryska och engelska
5980 kHz
1000-1100 Hamburger Lokalradio
6005 kHz
0700-1800 Radio 700 Kurzwellendienst med "Schla-
ger  and Oldies". Innefattar även 0700-0900 Ra-
dio Belarus med tyska. 1000-1100 (1:a sön) Radio 
Joystick, (4:e sön) Radio Gloria International. 1100-
1115 Mi-ssionsverk Freundesdienst,  1200-1600 (sön)  
Pur Radio 1 (Belgien), 1730-1745 Missionsverk Fre-
undesdienst  
6085 kHz
1100-1800 (3:e sön) Radio Marabu
    Milling BCDX via Kur

QSL från Langenberg 1593 kHz (1983)

Vitryssland
Radio Belarus sänder sedan början av januari 1100-
2300 på nya 11730. Den frekvens ersätter helt eller 
delvis under denna tidsrum den tidigare använda 
frekvenserna 7360 och 7390 kHz.
Sändningarna på 1170 och 6155 kHz påverkas inte.
                                              DXLD via Kur

WDR kommer att stänga 576 Muhlacker (100 kW), 
828 Freiburg (10 kW) och 1017 Rheinsender/Wolf-
sheim (100 kW). 1593 Langenberg, som sände DRM 
har redan stängt. Däremot kommer man att behålla 
Langenbergsändaren på 720 kHz och Bonn på 774 
kHz. Dessa används för att sända specialprogrammen 
WDR Event, bl.a. sportprogram.                    

Lohuis i BCDX via Kur

Vatikanen
Radio Vaticana är den enda stationen som fortfarande 
sänder på svenska: 0600 och 1940 på 1260, 1611, 
6185 och 7335 kHz. Låt dem veta att du lyssnat på 
dem och skicka en rapport! Mera info på www.radio-
vaticana.org .            Red

Tyskland/Belgien
Pur Radio 1, som produceras i Eupen kan sedan de-
cember höras  via KV-stationen Kali i Tyskland:

0700-1200: 6085 kHz holländska och tyska (tidigare              
endast sön 1200-1400 på 6005 kHz).

Rapporter är välkomna och sändes till : PUR Radio 1, 
P.O.Box 191, NL-AD 6290 Vaalas, Holland eller via 
info@pr1.be                                         Pur Radio 1 i Kur

Ungern
Ett företag som fortfarande använder mellanvågen 
men däremot stängt sin kortvågsservice är Magyar 
Radio. Särskilt intressanta för DX-arna är ju de lågef-
fektade regionala sändarna. De är igång enligt följande:
1116 Radio Miskolc, Miskolc, 15 kW, rundstrålande 
60 meters mast. Id "Èszak-magyarországi rádio" eller 
"Itt a Miskolc Rádio".
1116 Radio Györ, Mosonmagyaróvár, 5 kW, rund- 
strålande 105 meters mast. Id "Nyugat-Dunántúli 
Régió Rádió" eller "Itt a Régió Rádió Györ".
1251 Radio Györ, Szombathely, 25 kW, 60 meter 
rundstrålande antenn.
1251 Radio Debrecen, Nyíregyháza, 25 kW, rund-
strålande 115 meter antennmast. Id "Eszak-Alföldi 
Régió Rádió" eller "Itt a Debrecen Rádió".
1350 Radio Györ, Györ, 5 kW, rundstrålande 50 me-
ter antennmast.

Radio Györ har alltså tre sändare på tre frekvenser, 
Debrecen och Miskolc vardera en. Györ är givetvis 
lättast att höra. Jag kunde sända fem rapporte till Györ 
jämfört med tre till vardera Debrecen och Miskolc 
under en vecka.

De regionala programmen (MR6) kan man höra 0500-
0600 "Från morgon till morgon" och 0630-0700 
samt 1600-1630 regional krönika. Övriga tider sänds 
riksprogrammet MR1 Kossuth Radio (540 kHz) eller 
MR7 folkmusik och operettkanalen. Sändarna stänger 
2004 dagligen.                                                                     UQ
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Nord- och Latinamerika

Alaska
550 KTZN Anchorage AK licens för 3.1 kW/5 kW.  
930 KNSA Unalakleet AK med tillstånd för U1 4,2 
kW/4,2 kW är nu igång. 
1430 KMBQ Wasilla AK har ny signal KWAP.                                       
                                                                     NRC via RM                                              

Kanada
Följande stationer har eller kommer att flytta till FM:
540 CBGA-1 Grande Anse NB
1310 CHLW St. Paul AB
1370 CFOK Westlock AB
1400 CKSQ Stettler AB
1400 CKGR Golden BC
1550 CBE Windsor ON

1140 CBI Sydney NS. CBS har lagt flyttningen av 
CBI till FM på is, ev. lagt ner för gott. CBI är alltså 
fortfarande igång med U2 10K/10K.                

NRC, IRCA via RM

USA
570 WNAX Yankton SD har fått licens för U2 5 kW/5 
kW.       NRC
610 WVBE Roanoke VA har ökat effekten till 7 
kW/2,5 kW.       IRCA
680 KTRB San Francisco CA har fått licens för U4 
50 kW/50 kW.      NRC
790 WBLO Thomasville NC är igång med 10 kW/2,6 
kW.        FCC
910 WRFV Valdosta FL ej igång.     NRC
910 KCJB Minot ND är nu igång med U4 5 kW/5 
kW.       NRC
910 KCJB Minot ND är åter igång med U4 5 kW/5 
kW.       NRC
930 WJBY Rainbow City AL åter igång med GOS 
format.       NRC
  

Uruguay
Radio Sport 890, Montevideo hörd 2325-2340 på 
6045 kHz.                                        Slaen i DXplorer 

Bhutan
Tekniker från AIR har jobbat med att reparera den 
nya 100 kW-sändaren på 5030 kHz (en frekvens som 
användes fram till sep 2000) och 50 kW-sändaren på 
6035 kHz. Bhutan Broadcasting Service förväntar 
sig, att då sändaren på 5030 kHz är klar, kommer 
den att användas på en bra, fri frekvens. Sarawak, 
Malaysia har inte hörts på frekvensen sedan juni 2011.                  

Petersen i SWN

Hörd vid ett flertal tillfällen i december på båda 
frekvenserna, vanligtvis *0003-0131 och 1048-1500*, 
ibland med imponerande styrka. Verkar som man 
testade med olika effekter. QRM från Yunnan PBS på 
6035 kHz. Enligt Thinley Dorji, Transmission Head 
vid BBS är man igång 0000-1400 med sändningar på 
olika språk.                                     Div. källor i SWN

Vanuatu
R Vanuatu, Port Vila hörd i dec 0750-0800 på 3945 
kHz.                        

Otávio i SWN

Indien
All India Radio, Bengaluru (Bangalore), har svarat 
direkt på en rapport. Svaret kom från Mr T. Ra-
jendiran, Superintending Engineer, All India Super 
Power Transmitters, Yelahanka New Town, Bengaluru 
560065, Kamataka, India. e-mail: rajendiran@yahoo.
com.

AIR Bengaluru sänder 1745-2230 till Europa på 7550 
och 11760 kHz (hindi och engelska
2045-2230: 9445 kHz (engelska)                    Jacob i Kur

Peru
Aroma Cafe Radio, Distrito de Pichanaki, Provincia 
de Chanchamayo, Departamento de Junin som hörts 
oregelbundet på 6059.99 kHz. 
                                    Perry, USA via DXplorer via SWB

QSL från United Nations Radio via Bhutan (1992)
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Källor
Cumbre - via Internet, USA; RM -Radiomaailma (F); 
SWN - Shortwave news (DK); Kur - Kurier (D);  CON 
- QSL och illustrationer; SWB - Shortwave Bulletin 
(S); UQ - Ullmar Qvick, Norrköping.

1000 WMUF Paris TN har ny signal WRQR.   NRC
1020 WSBX Ochlocknee GA åter igång med format 
S/AC/HITS.      NRC
1050 WBQH Silver Spring MD är igång med U1 10 
kW/44 kW.        NRC
1060 WLNO New Orleans LA är igång med U4 5 
kW/5 kW.      NRC
1120 KTWX Manor TX nu med U4 5,6 kW/153 
W.       NRC
1140 WCJW Warsaw NY har fått tillstånd till D4 8 
kW/0 CH 2,3 kW.      NRC
1150 KXET Portland OR ej igång.    IRCA
1160 WMET Gaithersburg MD åter igång med REL. 

IRCA
1160 KSFF Waukon IA har bytt format från AC till 
SPO:FSR. Har också ny signal KFXE.           DXMA
1170 WACV Montgomery AL är nu igång med U1 
10 kW/4 kW.      NRC
1180 KGOL Humble TX nu igång med U4 50 kW/3 
kW.       NRC
1190 WIXE Monroe NC har ökat effekten och är nu 
igång med U1 25 kW/8,5 kW.    NRC
1230 KRXX Rexburg ID ej igång.    IRCA
1270 WHGS Hampton SC ej igång.   IRCA
1300 WJDA Quincy MA ej igång.     IRCA
1330 WBHV Somerset PA är stängt och återlämnat 
signal och tillstånd.    NRC
1340 KCFR Denver CO har ny signal KVOQ. FCC
1340 WHAT Philadelphia PA åter igång med format 
Spanish Música.       NRC
1360 WTOC Newton NJ ej igång.     NRC
1360 WMNY McKeesport PA har fått tillstånd för U2 
5 kW/1 kW.       NRC
1370 WPAZ Pottshown PA har ny signal WBZH. 

FCC
1380 WWMI St. Petersburg FL är nu igång med U2 
9.8 kW/6.5 kW.      NRC
1390 WZQQ Hazard KY ej igång.    IRCA
1400 KVOU Uvdale TX ej igång.    NRC

Till slut kan jag inte låta bli att ha synpunkter på det 
här med att sälja sina QSL och vimplar på nätet. Jag 
tycker, att det är att göra oss fortfarande aktiva och 
rapportskrivande DX-are en björntjänst. För vad ska 
en v-s på stationen tänka då han ser detta? Han får 
ett tiggarbrev med i bästa fall ett par $ för att svara på 
ditt brev och är hygglig nog att skicka dig en snygg 
stationsvimpel. Sedan ser han samma vimpel till salu 
på nätet för 10 $. Hur intresserad är han då att svara 
nästa rapportör? Lägger ni av med hobbyn eller har 
tröttnat på era trofeér, skänk dem då till förbundet, 
till ett museum eller bränn upp dem men sälj dem 
inte! Vem säljer sina medaljer han tagit i någon sport? 
Kanske den som är tvungen att göra det av ekonomiska 
skäl. Och vem kan tycka det är något att ha, köpmedal-
jer, köp-QSL och dito stationsvimplar? Kanske jag har 
fel, i så fall  är ni välkomna att övertyga mig om det.

1410 KCAL Redlands CA har flyttat licensen till 
Grand Terrace. Där går man ihop med KKD, 3 
kW/2,2 kW.      IRCA
1450 WQKC Jeffersonville IN åter igång med 
SPO:YSR format och slogan "The Sports Buzz". 

RDXWI
1450 WBYU New Orleans LA ej igång.   IRCA
1520 WTRI Brunswick MD ej igång.   NRC
1520 KKXA Snomish WA är nu igång (efter att käm-
pat i 14 år) med U6 20 kW/20 kW.    NRC
1530 WOBX Wanchese NC åter igång med format 
GOS.      IRCA
1530 WOBX Wanchese NC ej igång.   IRCA
KFRC San Francisco CA har ny signal KZDG, har 
bytt format från OLD till ETH/indiska och har nu 
slogan "Radio Zindagi" och #Jiye...Ja!"   IRCA
1570 K... Frotch TX har tillstånd U4 12 kW/1 kW. 

NRC
1590 WAMS Ocean City MD har ny signal WQMR 
och har bytt format från OLD till TLK. Slogan "Hot 
Talk".        FCC
1600 WMHZ Dover DE har ny signal WAMS. NRC
                                                                               via RM

960 WFIR Roanoke VA nu med 10 kW/4,4 kW. IRCA
980 KRTX Rosenberg-Richmond TX är igång med 
U4 5 kW/4 kW.        NRC
990 KTKT Tucson AZ med licens för U4 10 kW/1 
kW är nu igång med U1 2.5 kW/250 W efter det att 
man fått antenntornet vandaliseserat.     NRC
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2012 Shortwave frequency guide är som framgår av 
namnet en årsbok som ges ut av Klingenfuss publi-
cations som specialiserad sig på litteratur för olika 
sorters radiomottagning.

Den riktar sig främst till allroundlyssnaren som lika 
gärna lyssnar på utilitystationer (NDB undantaget) 
som rundradio (LV och MV undantaget).

Som framgår av titeln är boken skriven på engelska, 
något som långt ifrån alltid är fallet med tyska böcker 
och det är en stor fördel för alla de som inte förstår 
tyska.

Undantaget inledningen börjar boken med ett cirka 
20 sidor lång avsnitt som heter "Monitoring utility 
stations" och som avhandlar just det. Värdefullt för  
nybörjaren, mindre värdefullt för den erfarne.

Därefter följer en 135 sidor lång förteckning av util-
tystationer från 20 till 27870 kHz. Förutom frekvens 
innehåller den signal, stationsnamn, ITU-kod, drift-
sätt (CW, SSB...) och en kolumn med övriga detaljer.

Därmed har vi avverkat drygt halva boken och nästa 
kapitel heter Frequency list of broadcast radio station. 
Det inleds med bl.a. lite olika aspekter på kortvåg vs. 
Internet - mycket läsvärt - och drygt 15 sidor senare 
inleds KV-tabellen från ABC-sändaren på 2310 kHz 
till RAI på 26060 kHz. Då har drygt 100 sidor passe-
rat och för varje frekvens listas station, läge, sing-on, 
sign-off, språk, målområde samt en ev. kommentar. 
Därefter listas rundradiostationen landsvis vilket tar 
cirka 70 sidor i anspråk. Slutligen listas clandesti-
nestationer efter målområdet.

Därmed än boken nästan slut. Återstår ett avsnitt 
över använda förkortningar och lite reklam för övriga 
Klingenfusspublikationer.

Bokens häftning är mycket tacknämligt gjord så att 
den ligger kvar i uppslaget läge, någon inte gäller alla 
böcker.

2012 Shortwave frequency guide kan inte ersätta 
WRTH och det är heller inte målet med den, efter-
som man valt att utelämna mellanvåg och adresser till 
förmån för utilitystationerna.

Målgruppen är istället de som vill lyssna på lite av var-
je, NDB och amatörer undantagna, och inte är så in-
tresserade av att skriva rapporter. I det sammanhanget 
fungerar den bra, då rundradiostationerna försvinner 
en efter en från kortvågen (senast var det Radio Bulga-
ria som beslöt sig för att ta ner skylten, dvs. övergå till 
Internet)  blir det alltmer attraktivt att bredda hobbyn 
för att slippa lägga ner den helt och hållet.

Jag ger den fyra antenner (av fem möjliga) i betyg.
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För den som hellre sitter framför datorn än slår i 
böcker finns The 2012 Super frequency list. Lite för-
enklat kan man säga att den är 2012 Shortwave fre-
quency guide i digital form. På gott och ont.

Fördelen är att man kan söka i informationen mycket 
snabbt, och dessutom sortera den på olika sätt, exv. 
efter frekvens eller stationsnamn.

På minuskontot hamnar att man får leva utan de 
många gånger intressanta artiklarna som finns i bo-
ken. Även om skivan också innehåller en del läsvärda 
filer (plus online-häjlp och förkortningsförklaringar 
m.m.)

Ingen installation krävs utan man klickar helt sonika 
på exe-filen för den tyska eller den engelska versionen. 
Hårdvarukrav anges ej men torde vara mycket mått-
liga så skivan kan köras i snart sagt vilken Windows-
dator som helst.

Användargränsnittet känns rätt så daterat - så här såg  
ofta programvara ut generellt i slutet av nittiotalet och 
sedan dess har det som bekant hänt ett och annat. 
Men det är en randanmärkning för de flesta DX-are 
misstänker jag.

Nu har också använ-
dargränssnitt som inte 
är så "flashiga" sina 
fördelar också, de krä-
ver mindre resurser av 
datorn och är lätta att 
lära sig använda och 
att man inte behöver 
installera för att an-
vända programmet 
medför - bland an-
nat - den fördelen att 
man kan flytta skivan 
till vilken annan dator 

och köra den direkt utan att den lämnar spår efter sig 
i datorn. Varje mynt har som bekant två sidor....

Som redan har framgått är den här skivan ett alternativ 
till boken mer än ett komplement - att köpa båda är 
"overkill". Vilken man föredrar är i mångt och mycket 
en smaksak - den som "trålar" trivs nog bäst med 
den elektroniska varianten medan den som använder 
konventionell utrustning kanske inte vill behöva starta 
datorn för en enkel kontroll av någon station. Själv sit-
ter jag vid datorn snart sagt hela dagarna på jobbet och 
föredrar därför boken alla dagar i veckan. Att gå från 
en datorn på jobbet till nästa hemmavid känns vid de 
allra flesta tillfällen inte som förstahandsalternativet...

Men jag ska inte låta mina preferenser i det avseendet 
styra betygsättningen - i rättvisans namn måste även 
The 2012 Super frequency list få fyra antenner av möj-
liga fem.

Både boken och skivan finns nu i DX-köps sortiment 
till ett pris av 320 respektive 440 kronor.

Klingenfuss webbplats finns på
www.klingenfuss.org.

DX-köps webbplats finns på
dxp.sdxf.se.
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Radio Habana Cuba 50 år
År 1961 kunde för första gången Radio Habana 
Cuba höras på de internationella kortvågsbanden. 
Stationen var tveklöst ett svar på USA:s många försök 
att störta den nya revolutionära regimen i den karibiska 
önationen.

Men låt oss först gå ett antal år bakåt i tiden. I mars 
1952 hade den tidigare presidenten Fulgencio Batista 
ryckt åt sig makten genom en statskupp. Batistas styre 
var synnerligen impopulärt och han gjorde sitt yttersta 
för att kväsa sina motståndare.

Den 26 juli 1953 hade den unge advokaten Fidel Castro 
iscensatt ett angrepp på en militärbas i Santiago de 
Cuba. Angreppet misslyckades och flera revolutionärer 
dödades. Fidel Castro hamnade i fängelse. Castro 
använde den följande rättegången för att kraftfullt 
angripa Batistas regim. Som straff landsförvisades Fidel 
Castro år 1955.

Året efter återvände Castro till Kuba på lustjakten 
Granma. Med sig hade han bl.a. Ernesto ”Che” 
Guevara. Den lilla gruppen inledde ett gerillakrig 
som med tiden fick ett kraftfullt folkligt stöd. I januari 
1959 hade Batista besegrats.

Inom parentes kan nämnas att Granma blev namnet 
på en provins, på Kubas största dagstidning och, 
naturligtvis, på en radiostation.

Castros styre radikaliserades och stora reformer 
genomfördes. Många av dessa förändringar 
motarbetades av USA och av den kubanska överklassen. 
År 1960 inledde USA en handelsblockad mot Kuba. 
Landet fick nu söka sig nya handelsförbindelser och 
Sovjetunionen blev snart en viktig partner.

År 1961 organiserade ett antal exilkubaner med stöd 
från USA en invasion av ön. Anfallet slogs tillbaka med 
förödande resultat för angriparna som uppenbarligen 
totalt hade missbedömt läget på Kuba.

Det var i det här läget som Radio Habana Cuba 
inledde sina sändningar för att informera omvärlden 
om den kubanska revolutionen. Programmen riktas 
huvudsakligen till lyssnare i Amerika även om man 
numera också har sändningar till Medelhavsområdet.

Nyheter och kommentarer spelar en stor roll i 
programutbudet. Stationen har korrespondenter 
runt om i Amerika som ofta rapporterar om lokala 
evenemang med kubansk anknytning. Kuba har 
gjort stora framsteg på bl. a. det medicinska området 
och tusentals kubanska läkare är verksamma som 
volontärer i olika latinamerikanska länder. Även inom 
alfabetisering har Kuba gett många länder stor hjälp.

Kubansk musik är uppskattad och förekommer 
flitigt i programmen. För oss filatelister finns 
söndagsprogrammet ”En el Mundo de la Filatelia”. I 
varje program ställs en fråga på programinnehållet; de 
som svarar rätt får kubanska frimärken som pris. RHC 
har också ett DX-program. Det heter ”En Contacto” 
och produceras av Manolo de la Rosa Hernández.

RHC har frimärkshyllats vid ett flertal tillfällen. 
50-årsjubileet uppmärksammades år 2011 med ett 
trevligt frimärke med valören 2,05 peso.

Jag har skaffat hem några exemplar av märket och som 
en service för Eteraktuellts läsare kan jag erbjuda ett 
postfriskt exemplar för 20:- vilket inkluderar porto.


