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När det begav sig på det glada sjuttiotalet hade även en
del av lokalradiostationerna QSL-kort. Här ett enkelt med
snyggt kort från Radio Dalarna ur huvudredaktörems
samlingar.
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Afrikahorisont

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

Afrikas sista dinosaurier är på utdöende –
tiden för Afrikas envåldshärskare är på väg att rinna ut
Efter 27 år vid makten störtades i november Burkina
Fasos president Blaise Compaoré. I Zimbabwe, där
regeringspartiet Zanu PF höll kongress i december,
försökte en alltmer desperat president Robert
Mugabe säkra sitt ekonomiska och politiska arv.
Afrikas sista ”dinosaurier” är på utdöende.
Det är inte många som återstår av de män som
under ett halvsekel personifierade korruptionen
och maktmissbruket söder om Sahara. De mest
spektakulära exemplen, som Centralafrikanska
republikens kejsare Jean-Bédel Bokassa och Mobutu
Sese Seko, president i dåvarande Zaire, tillhör sedan
länge historien.
Dinosaurierna – ett hinder för utveckling
Men fortfarande styrs en fjärdedel av Afrikas stater
av ledare som suttit mer än 15 år vid makten. Dessa
”dinosaurier”, som de ofta kallas, är ett hinder för
utveckling. Om det är de flesta bedömare överens.

Två steg framåt innebär ett steg bakåt
Men två steg framåt innebar inte sällan ett steg
bakåt. I Uganda genomfördes 1995 en begränsning
av antalet mandatperioder som en president kunde
sitta till två. Tio år senare slopades regeln och ännu
styrs landet av Yoweri Museveni, som regerat i 28
år sedan han störtade sin företrädare Milton Obote
1986.

- Problemen som uppstår i enpartistater förvärras
ofta om en enda person dominerar. Korruption,
en svag rättsstat, begränsning av medier och
allmän intolerans mot opposition ökar. En ensam
ledare tenderar att vara ännu mer intolerant
mot konkurrens och utvecklar paranoida drag,
säger statsvetarprofessorn Staffan Lindberg vid
Göteborgs universitet till DN.

I Uganda är det välkänt hur Museveni och hans
parti NRM – tidigare det enda tillåtna i landet –
reser land och rike runt och distribuerar allmosor
i valtider. Men röstköp behöver inte vara något
enbart negativt utan är ett tecken på en positiv
tendens, enligt Staffan Lindberg.

Afrikansk vår redan för 20 år sedan
Lindberg har forskat på spridningen av demokrati
i Afrika. Han menar att den ”afrikanska vår” som
många hoppas ska följa i spåren av revolten i
Burkina Faso redan har inträffat – för 20 år sedan.

Pengarna blir en utväg
- Det är en företeelse som uppstår när auktoritära
stater börjar bli lite mer demokratiska. En
envåldshärskare kan fuska med resultaten som han
vill utan att ifrågasättas. När han får konkurrens tar
han till våld eller hot om våld, vilket är fallet i till
exempel Zimbabwe. Men snart kommer inte våld
att accepteras och då blir pengarna en utväg.

- Under åren 1989 till 1994 ökade antalet länder som
höll val från fyra till 42. Den afrikanska våren var
då. Förändringens vindar blåste över kontinenten,
säger Lindberg.
Efter det kalla krigets slut föll många regimer i
Afrika och författningarna skrevs om, under
tryck både utifrån och inifrån. Presidenternas
inflytande begränsades och bistånd villkorades mot
demokratiska reformer.

Inte heller i Europa var demokratiseringen plötslig
och linjär utan den tog lång tid att genomföra,
påpekar Lindberg, och ekonomiska incitament är
fortfarande närvarande på många håll i världen.
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Så här är situationen just nu:
Burkina Faso
I Burkina Faso genomförde folket i november en
revolution då man kastade ut Blaise Campaoré efter
ett maktinnehav på 27 år.

Han betonar dessutom att många ledare, främst
i de länder som har en relativt färsk historia av
frihetskamp, faktiskt har ett legitimt stöd hos
befolkningen. Han får medhåll av William
Gumede, sydafrikansk statsvetare och ordförande
för Democracy Work-stiftelsen. Gumede menar att
man måste skilja på frihet och demokrati. De som
stred för frihet var inte nödvändigtvis intresserade
av demokrati.

Eritrea
Eritreas president är ett bekant ansikte för de
svenskar som följt kampen för Dawit Isaaks
frihet. Men Isaak är inte den ende som lider under

Nöjde sig med friheten
- Den koloniala erfarenheten var så bitter att många
nöjde sig med friheten. Men vi ser nu att en ny
generation, som saknar minne av kampen, inte
nöjer sig med detta.

trycket från Afwerks regim, som beskrivits som
”Afrikas Nordkorea”. Det politiska förtrycket är
mycket omfattande i Eritrea. Upprepade rykten om
kuppförsök under åren har ännu inte lett till något
maktskifte. President Isaias Afwerk har suttit 23 av

Gumede blir inte förvånad om det politiska trycket
på de auktoritära regimerna ökar ytterligare under
de kommande åren. Afrika har visat en enastående
tillväxt under tio års tid och nu vill den yngre
generationen ha en del av kakan. Det är en
generation som dessutom sett en häpnadsväckande
kommunikationsrevolution
som
ytterligare
förvärrar läget för gamlingarna.

sina 68 levnadsår vid makten.
Sudan
Sudans president Omar al-Bashir är misstänkt för
brott mot mänskligheten och har en arresteringsorder
hängande över sig, men det hindrar inte honom
från att resa över hela kontinenten där han har
många vänner. Trots att halva hans land försvann
då Sydsudan fick sin självständighet har al-Bashir
lyckats klamra sig fast vid makten i 25 av sina 70
levnadsår.
Ekvatorialguinea
Pyttelandet

Ekvatorialguinea

är

tack

vare

oljetillgångarna ett av de rikaste i Afrika, men 70
procent av befolkningen lever i fattigdom – 40
procent lever i extrem fattigdom. Rapporter om
mänskliga rättigheter beskriver ett utbrett bruk av
tortyr, summariska avrättningar och dödsstraff
samt en mediesektor som skrämts till tystnad.
President Teodoro Obiang har suttit i 34 vid makten.
Han är 72 år.
Angola
Värst i hela Afrika är Dos Santos, med en bakgrund
inom MPLA-gerillan. Han har styrt Angola sedan

I Zimbabwe lär Robert Mugabes 34-åriga
maktinnehav snart nå sitt slut. I december höll
regeringspartiet Zanu PF sin kongress och många
spekulerade i vad som kunde hända. – I Zimbabwe
pågår ett slutspel nu. Det är inte långt kvar och han
gör sitt yttersta för att säkra familjens tillgångar
innan det är för sent, säger Gumede.

1970-talets slut. Redan 2001 aviserade han sin
avgång, men löftet förverkligades aldrig. Han har
tillskansat sig enorma summor genom korruption,
men kallar sig ändå för ”folkets man”. Han håller
sig kvar vid makten med hjälp av oljeresurser och
hård kontroll av inhemsk valuta.
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Zimbabwe
I Zimbabwe sitter President Robert Mugabe, trots
sina 90 år, kvar vid makten efter 34 år, varav de
första sju åren som premiärminister. Han har mer
än någon annan fått symbolisera förvandlingen
från hyllad frihetskämpe till föraktad och isolerad
despot. Han har tagit en rad strider mot vita
jordägare i hemlandet och mot europeiska kritiker.
Nu har han börjat tackla av och det spekuleras i
huruvida hans 41 år yngre hustru Grace ska ta över
makten snart.

Mo Ibrahimstiftelsen rankar dessutom afrikanska

Swaziland
Så sent som i september gifte sig Swazilands kung
Mswati III med sin 15:e hustru. Han är 46 år och
av dem har han suttit vid makten i 28. Han har
långt kvar till sina europeiska kollegor vad gäller
längd på regenttiden, men å andra sidan har han
fortfarande absolut makt. Efter kritik mot hans
luxuösa leverne har han förbjudit fotografering av
sina bilar.

länder enligt fyra parametrar: säkerhet och

Uganda
Ugandas President Yoweri Museveni är nu 70 år och
av dem har han suttit 28 år vid makten. Han hyllades
under 1990-talet av Bill Clinton, som kallade honom
för ”Hoppets ljus” i Afrika. Han genomförde viktiga
ekonomiska reformer och hanterade aidsepidemin
utan fördomar, men sedan millennieskiftet har det
gått fort utför med den ugandiska demokratin. Nu
frågar sig kritikerna om dagens Museveni inte är
lika illa som diktatorn Milton Obote som han en
gång störtade.

Centralafrikanska Republiken (CAR)
Enligt uppgifter från diverse källor (senast läst i
MKVK:s ”Värt att Veta”) kommer Radio Ndeka Luka
eller Radio ICDA att installera en 1 kW-sändare på
kortvågsbandet. De kommer att sända på 3390 och
6030 kHz. Programtid är kl 04.45-20.00.

rättssäkerhet, delaktighet och mänskliga rättigheter,
hållbara ekonomiska möjligheter samt mänsklig
utveckling. Listan toppas av Mauritius, Kap Verde,
Botswana, Sydafrika och Seychellerna.

Artikeln ovan är skriven av DN:s
korrespondent
Erik
Esbjörnsson
(publicerad i DN den 16/11 2014)
Nyheter från Afrika

Ovanstående känns inte riktigt som en nyhet,
eftersom det i 2014 års WRTH finns uppgifter om
att Radio ICDI sänder från Boali på just 6030 kHz.
I samma bok noteras att Radio Ndeka Luka reläas
via Radio ICDI kl 17.00-19.00 på denna frekvens.
3390 kHz är inte nämnd alls.

Miljardär vill bana vägen
Den
brittisk-sudanesiska
miljardären
och
filantropen Mo Ibrahim har lagt mycket möda på
att lösa dilemmat kring ledarskap i Afrika. Ett pris
som han instiftade 2007 ger mottagaren 5 miljoner
dollar samt en årlig summa på 200 000 dollar under
resten av livet.

ICDI drivs av en religiös organisation, medan det är
UN Development Programme, CAF Government
och Hirondelle Foundation som driver Ndeke Luka
Liberia
Radio Station ELWA är hörd kl 06.00 och kl 22.47 på
frekvenserna 6050 // 4760 kHz.

Pristagare som kan komma ifråga ska leverera
utveckling till sina medborgare samt under ordnade
former lämna över makten till sin efterträdare. På
så sätt vill Ibrahim skapa incitament för ledare att
stiga åt sidan. Dessvärre har stiftelsen inte funnit
några lämpliga kandidater under fyra av sju år som
priset existerat.

SDXF:s
webbplats finns
på www.sdxf.se
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NA-horisont

Jan Oscarsson | Hinkgränd 26 | 906 29 UMEÅ | 090 - 18 15 42 |nahorisont@sdxf.se
Sex(!) plusgrader i Umeå så här en vecka innan
fettisdagen så snön och den fina vintern ser ut
att slaska bort just när vi kommit igång med
skidåkandet här…

Till detta nummer har ett trevligt bidrag från Alf
Persson, Nödinge (APF) nått spalten. Stationen det
gäller är den välkända WGN i Chicago ”Chicago’s
Very Own” som huserar på 720. Vi låter Alf berätta
själv:

Och inget lyft från NA-håll upplevdes under
storhelgerna när Bosse (BOS) återigen fick
sällskap vid bevakningen av icke-kondsen
då jag och RÅM trålade efter bästa förmåga.
Vad hör man då på en perfekt NA-antenn när
konditionerna och makterna samarbetar för att
minimera antalet jänkerapporter? Jo min Perseus
lade ju av. Har plötsligt börjat dämpa 20 dB
utan att jag inte riktigt vet varför. Eventuellt
handhavandefel, eller fick den kanske en stöt i
samband med packning? 190 kHz gick i alla fall
att spela in med SDR14 (tack för lånet Bosse!)
men cx:en var verkligen inte brukbara annat än
mot Iran… Några vanligare NA anades trots allt
i bruset korta stunder vissa morgnar, till exempel
lät väl inte allt för hemskt illa någon stund på
morgonen 1.1 samt 4.1.

720 WGN Chicago - Alfs rapport blev radioinslag!
Jag hörde WGN på 720 kHz en kväll när jag satt
och lyssnade till en Parka-inspelning. Det var
"Halloween night" i Chicago och man sände ett
program som handlade om Orson Welles berömda
radioteater Världarnas Krig och vad som hänt när
man upptäckte att det var en uppdiktad historia.
Trots att jag varit i Parkalompolo fem gånger
tidigare har jag missat WGN, så tydligen är den
inte hur enkel som helst. Jag spelade in en MP3fil och skickade över tillsammans med en rapport
och efter några dagar fick jag ett trevligt svar från
Jackie Paulus:
Greetings from WGN Radio in Chicago, IL. We’re
excited to have a listener from Sweden. And this serves
as confirmation that you were listening to Matt Bubala
on WGN Radio.

Bättre konditioner en period i mitten av
januari sedan med ärtan 1340 WBLB bland
annat hos BOS natten 19.1. Och i ARC:s MVEkot ser jag fina grejor loggade i januari som
640 WMEN, 1200 WJUA, 1300 KBRL, 1330
WVHI, 1400 KVRP, och 1440 WPRD! Nöter
man på så dyker det upp fynd även en sådan
här ”mellansäsong” som synes! Sista delen
av januari och hittills under februari har det
dock inte varit så märkvärdiga NA-cx så vitt
red erfar. Till sist får vi meddela att PAX108
trots allt ser ut att bli den sista expeditionen
för säsongen eftersom PAX109 som skulle äga
rum senare delen av februari fått ställa in på
grund av sjukdom.

Hon berättade även att hon skickat rapporten
vidare till sina kollegor på WGN. Efter en tid fick
jag ytterligare ett e-brev från WGN och nu från
Matt Bubala, som var den programledare som jag
lyssnat till.
Hi Alf!
The email you sent to us at WGN Radio bounced around
here and made it’s way to me. So amazing that you were
able to tune us in from so far away. I read your email on
the air recently on my show and even played some of the
audio that you sent. I would love to hear about who else
you were able to tune in on your expedition.
Thanks for finding us!
Matt
Matt Bubala
WGN Radio - chicago
wgnradio.com

Alfs v-s WGN:s Matt Bubala i sändning. Han är i etern
tidigt på lördagsmorgnar 0200-0500 lokal tid. WGN är
en av få Newstalk-stationer i USA som i huvudsak sänder
lokalt producerade pratshower.
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Han ville även veta vilka andra NA-stationer jag
hört i Parka den här hösten. Så jag skickade över
min logg till honom och frågade om jag kunde få
en ljudfil från programmet där han läste upp mitt
e-brev, och fick snabbt svar:
Alf
I am amazed you were able to tune in so many stations.
Incredible. I will ask my producer to pull some of the
audio to send to you.
Please let us know when you head back in October!
Matt
Dagen därpå kom ny e-post från WGN, nu från
producenten Elif Geris:
I’m Elif Geris, producer of the Matt Bubala Show. First
of all, thank you for tuning in all the way from Sweden!
We were quite excited to hear that our radio waves go
out that far - it’s like knowing that our radio station is
audible in another world! I cut the audio from when we
broadcasted your clip and have attached it here. Nice
to meet you and we look forward to hearing back. Best
Regards, Elif

Bosse (BOS) letade upp sitt WGN-svar från 1981 och
hittade bland annat detta trevliga brev som komplement
till QSL:et! WGN tycks ha bibehållt en trevlig QSLpolicy under åren.
PEI här i Skandinavien. I Nordliga expeditionsQTH:n hör vi ju KOTZ från Kotzebue, Alaska, och
vid tunga Hawaii-cx KUAI i Eleele, men kanske inte
så mycket mer om nu inte turen är framme så att
KDWN i Las Vegas eller någon annan raring fastnar
i någon trål. Red väntar ännu på slikt!

Den som är intresserad kan hitta ljudfilen
här, skriver Alf: https://www.dropbox.com/
s/5mhhk45tk22mrcb/AlfAudio_%20WGN%20
720_01032015.mp3?dl=0
Trevligt eller hur? Jag testade länken ovan och det
var helt klart underhållande lyssning! Parkalompolo
och DX på bästa(?) sändningstid i Chicago-etern.
Ett litet scoop du har där Alf - grattis och tack för
bidraget! Det är kul att det går att få en så fin kontakt
med stora och etablerade stationer som WGN som
ju hörs vida omkring. Som kuriosa kan nämnas att
en DX:are i Oklahoma, Richard Allen råkade lyssna
på WGN när detta inslag sändes och kunde tydligt
höra WGN:s id på Alfs inspelning (kommentar i
IRCA:s e-postlista; www.ircaonline.org).

Första gången jag själv hörde WGN var vid en
miniexpedition till Furuögrund i februari 2000. Man
hade kvar samma QSL-kort som Bosse fått 20 år tidigare!

Stationen är en så kallad clear channel 1A-station
och kan sända 50 kW rundstrålande. Detta gör att
WGN är en ganska vanlig gäst i lurarna vid goda,
allmänna cx. Men precis som Alf upplever det, så
tillhör den inte de allra vanligaste NA-stationerna,
utan det kan krävas en del lyssning på BBC och
européerna här innan den sitter. Lite vanligare
var/är nog Grönland och KNR som inte varit i
etern på mellanvåg sedan 2011, men som nu gör
comeback på 720, samt 570 och 650, som redan är
igång. Välkommen tillbaka får vi väl säga till dessa
gamla indikatorstationer för NA-konds! CHTN i
Charlottetown var väl av samma svårighetsgrad
som WGN men tyvärr försvann denna station till
100.3 FM 2006, och därmed möjligheten att logga

WGN:s tidigaste historia kan spåras till stationen
WDAP som kom igång med då maximalt tillåtna
1000 W i maj 1922. WGN står för ”World’s Greatest
Newspaper”, dvs Chicago Herald Tribune som
köpte WDAP 1924 varvid signalen byttes, och
fortfarande efter över 90 år står Tribune Media kvar
som ägare. I flera decennier var WGN en så kallad
”full service”-station men har haft news/talkformat sedan 1990-talet. Mycket information om
stationens historia finns till exempel på wgngold.
com, och stationen själv hittar vi ju på wgnradio.
com – och på 720 förstås!
Fortsättning på sidan 46
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Piratspalten
Claes Olsson | Guldringen 68 | 603 68 NORRKÖPING | 011 - 18 22 23 | apb@sdxf.se
Efter att jag i förra numret konstaterat att myndigheterna i Holland inte verkar lägga ner mycket jobb
på att sätta fast pirater, har de uppenbarligen läst
Piratspalten och trappat upp jakten Rapporterna
om åtalade sändare duggar tätt i diverse Piratspalter på nätet. Som den följande notisen som stod att
läsa i SWC i slutet av november:

Från Hooiberg MG i Holland har Alf fått QSL och
lite info om stationen. Op Nico de Pater, 55 från
Lopik, Utrecht berätter att han började sin bana
som piratsändare 1980 med att (som många andra
holländare) sända på 27 MHz-bandet men gick
snart över till 101.4 MHz. 1992 var det dags att köra
igång på MV med en gammal BC610 från 50-talet
på 1618 kHz. Problem uppstod med den gamla
sändaren, som numera finns på museum så nu använder sig Nico av en SK050-sändare då han sänder
någonstans runt 1630 kHz. Han använder sig också
av olika namn beroende på var han sänder: Rode
Koe (röda kon) på 27 MHz, Slinger på 101.4 MHz,
Hooigerger GR på 1636 kHz och Paardenkraft (hästkrafter) på KV.

"Today, Monday 24-11-2014 we received the message that the Medium Wave pitate Galaxy was raided. The raid was on Sunday afternoon 23-11-2014,
time unknown. The frequency of Galaxy was 1512
kHz in the medium wave band- His location was
Schagen in N Holland. No further information was
available from this Telecom Agency action. The
message could not yet confirmed by fellow pirates.
It was also reported that Telecom Agency was in
the street at Black Panther on this Sunday. The two
pirates both live in the same province.

I slutet av november fick jag ett QSL från Radio
Eldorado i Holland. Op Ron berättar i det, att det
här var hans första sändning på SW jag hörde. Den
gjordes med en begagnad, hembyggd DDS-kontrollerad 5-rörssändare som gav en på ca 120 Watt
via en inverterad V-antenn. Ron, 47 bor tillsammans
med sin familj i Goor, som ligger i den östra delen
av Holland.

Som jag tidigare påpekat, är Alf Persson, Nödinge
en rackare på att få ihop SM-1 inom Piratlyssnarbranchen. Här har han lyckats med detta igen genomatt skicka en rapport till Radio Belladonna,
Holland och fått nedanstående svar.
Hello Alf,
With this mail i confirm that you recieved me and that
you are the first who recieved me in Sweden.
I will send you a postcard this week, dont have qsl cards
yet.
In the mail i have atached a few foto,s of the transmitter and antenna, the transmitter is a el84 and 807 and
output is 20 watts carier, antenna is a T-antenne about
ten meters high, and 14 meters horizontal.
Many thanks for the report and we wish you a merry
christmas and a happy new year.
Bas lubben (radio belladonna)
Nieuw weerdinge
De stobbe 70
7831BV The Netherlands

John Vinther Nielsen i Danmark har lyckats fånga
ett par italienska pirater och här är lite info om
dessa. Först ut är Radio Arcadia på 6850 kHz
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QRP is all about propagation, timing and antenna basics.
In comparison to other pirate power-houses, I find it very
challenging to reach as far as possible with low power.
Plus I live in a highly populated area so I must be very
careful not causing RFI...
I would very much appreciate any mention you can
make, either on a blog or a permanent link about my QRP
website.Here’s the link: www.stationqrp .com Thank you
very much in advance! Jack

Hi John,
My tx is is located in Milano, with 40 watt only AM
carrier , antenna 20 mt long wire. See QSL and ID Mail
for You, compliments for your SWL activities.
de Arcadia Captain

Nästa QSL är också från italienare, tydligen med
lite japansk touch. Tolkar man hans QSL rätt, har
John nog där fått en VM-1. Det får man gratta till!

Många holländska piratstationer har i dag utrustning och antenner fullt i klass med en välutrustad
närradiostation,, verkar det som. AP har fått svar
från Marc Hamberg med stationen Zwarte Golf.
Han sänder på 1620 kHz från en by ca 8 mil nordöst
om Zwolle. Sändaren kan ge upp till 400 W men
då Alf hörde honom, gav den "bara" 275 W ut.
Antennen är en utdragbar mast som den dagen
var utdragen till 18 meters höjd, men maxhöjden
på den är 27 meter.

Radio Samurai 6875 kHz
Dear John,
Thanks for your report you are the first to receive the QSL
Radio Samuray and are the first to see the transmitter
from our radio station .... congratulations and thanks
again for your relationship really listening very carefully
73 e good dx...
Radio Samuray tx 100watt antenna 1/2 wave
I december hade vi en lyssnarträff i vårt, alltså
NDL:s QTH i Väsby utanför Norrköping. En hel del
intressanta loggningar gjordes samt diverse pirater.
En av dessa var Radio QPR från okänt land men
gissningsvis England. Operatören Jack, som i ett
QSL till bla.a Bosse Hellman berättar att han sände
med en hembyggd tx som gav 8 watt ut. Han ville
också ha hjälp med att bli känd ute i stora piratvärlden och skriver så här:
Hello Bo, I am pleased confirming your correct reception
report of station QRP!
‘Cause I’m not a regular broadcaster it is therefore very
nice to receive a reception report like yours. Your report
is much appreciated and welcomed.
Station QRP is a real QRP station; a free low power
pioneer radio station on 6.925 kHzin AM. The output
power is only 8 watts...

Källor
UQ - Ullmar Qvick, Norrköping, Alf Persson, Nödinge, Bo Hellman, Borensberg och John Vinther
Nielsen, Danmark.
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Tips

John Vinther Nielsen| Hjøllundvej 28, Arnborg | 7400 HERNING | jvn@ddxlk.net

Europa								
177
531
549

27.12 15.25
29.11 16.55
25.10 19.00
30.01 15.00
630
15.12 06.00
765
05.02 21.40
981
29.11 19.05
						
01.12 15.40
1053 01.12 16.00
06.02 09.00
1170 01.12 16.00
1197 01.12 16.00
1233 01.12 16.00
1296 30.01 19.00
1323 30.01 19.00
1350 29.11 22.15
01.02 05.56
1368 01.12 15.45
1386 29.11 22.40
31.12 08.00
24.01 22.00
30.01 07.12
30.01 23.00
1395 29.11 21.35
						
						
1404 01.12 16.00
1431 04.12 19.40
1458 27.12 15.45
1485 30.01 20.00
1566 27.12 23.10
1602 27.12 15.40
30.01 19.00
6065 27.12 12.00
						
						
27.12 16.00
						
6150 30.01 13.04
7310 31.01 08.08

TYSKLAND Deutschlandradio Kultur talade om ett konstgalleri i Bonn
DO-S
FÆRØERNE Utvarp Färöya med prat på danska om ett avtal.		
DO-S
SLOVENIEN R Koper med nyheter på italienska. Ny i loggen för mig.
DO-S
IRLAND Spirit Radio, ID. Samme styrke her som Ukraine
3
SHN-DK
ROMANIA R Timisoara hadde tidssignal, lokal id & nx
4
JS-N
UKRAINA R Mayak med noe QSB, ellers bra		
3
JS-N
TJECKISKA REPUBLIKEN R. Check Info var de överraskande ID:et här
Har Impuls lagt av?			
DO-S
TSJEKKIA R Impuls startet i sommer. Mest tsjekkisk pop & ads
3
JS-N
ROMANIA R Iasi vant for det meste over Talksport i UK
3
JS-N
SPANIA COPE/Zaragoza overraskende god så sent
3
JS-N
SLOVENIA R Capodistria med id & nyheter		
3
JS-N
ROMANIA R Targu Mures med px for minoriteter
3
JS-N
TSJEKKIA R Dechovka med id mellom to tyske melodier
3
JS-N
UK Radio XL, Birmingham, ID og Sky News		
2-3 SHN-DK
RUMÆNIEN Radio Neumarkt, Târgu Mures, start på tysk, ID
2-3 SHN-DK
ITALIEN AM One Radio spelade en låt med Lolitta Halloway.		
DO-S
ITALIEN AM One Radio, Milano, popmusik og IDs.
1-2 PW-DK
UK Manx Radio dominerte frekvensen		
3
JS-N
UK LPAM Radio Jcom, Leeds med många ID och lite religiös musik.
DO-S
UK LPAM Radio Jcom, Leeds, kom ind med tydeligt id.
1-3 JVN-DK
UK LPAM Radio Jcom, Leeds, kraftig modtagelse // med Website.		
JVN-DK
UK LPAM Carillon R., sang-id og Tom Jones med ”My Delilah”. 0-1 PW-DK
UK LPAM Radio Jcom , Leeds, endeløst bånd med ID.
1-2 SHN-DK
ITALIEN Italien R Activity med nonstop elektronisk musik.
Enligt stationen var jag dess mest avlägsnaste lyssnare hittills.		
Den förra varifrån södra Tyskland. 			
DO-S
ROMANIA Radio Cluj med lokalt anrop & nyheter
4
JS-N
UKRAINA R Ukraina Internat. har gjenopptatt sending på MB
4
JS-N
UK Asia 14-58 med reklam för nyårsfirande i Gatwick.		
DO-S
LETLAND Radio Merkurs, Riga, reklame for Radio Rivaval Relay 2-3 SHN-DK
UK Premier Radio hördes här med modern religiös musik. 		
DO-S
NEDERLÄNDERNA R Waddensee spelade One Republic efter ID.
DO-S
UK Desi Radio, Southall, engelsk, ID. Sender med 70 W
2-3 SHN-DK
SVERIGE SDXF via R. Revival, Sala. special program fra SDXF med
bla andet Christer Brunström Filateli og Claes W. Englunds samtale
med Arne Skoog engang i 60erne
.
333 JVN-DK
SVERIGE Ronny B. Goode show via Sala hörtes bra med 50- o 60-tals
musik. Signalen blev sämre efter 16.30 och försvann 16.45. 		
DO-S
TYSKLAND Europa 24, ”Hier ist Europa 24”, popmusik.
2-3 PW-DK
TYSKLAND R. 700, schlagermusik og ID: ”Radio Siebenhundert” 2-3 PW-DK

Afrika							
531
27.12 22.30
					
981
27.12 18.00
1550 27.12 21.15
					
9635 08.12 10.00

ALGERIET Jil FM överraskade med att spela popmusik på engelska
och att prata om fotboll.		
ALGERIET R. Alger med nyheter på franska.		
ALGERIET/CLANDESTINE R.A.S.D. pratade om Algeriet och Marocko
Hördes bra till och med bättre än britterna på 1548.
MALI ORTM var svak og drifter litt i frekvens		
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DO-S
DO-S
DO-S
JS-N

Asien
791.89 30.01 19.00
1071 01.12 15.30
1476 29.11 18.10
1467.36
30.01
4750 09.12 14.50
4780 30.11 18.30
5040 09.12 15.00
5990 27.11 15.55
6050 29.11 16.00
6970 01.02 13.59
11695 01.02 14.00
11825 09.12 14.15
11870 03.12 14.00
12085 29.11 10.00
12085 31.01 19.00
15105 01.02 12.30

IRAN IRIB Radio Zanjan, tent., farsi, snak
2-3
INDIA AIR/Gauhati tidvis bra, men dyp & langsom QSB
3
IRAN IRIB/Kurdistan med prat om Kurdistan och Irak.		
20.00 IRAN IRIB Radio Qom, tent., farsi, iransk musik
2-3
BANGLADESH Bangladesh Betar på innenlandsk språk
2
DJIBOUTI med sterkt signal, men dårlig modulasjon
2
INDIA AIR/Jeypore med indiske sanger
2
KINA Qinghai BS med kinesiks musik innan stängningen 16.00.		
MALAYSIA RTM Malaysia med ID innan nyheterna. 		
TAIWAN Radio Free Asia, engelsk ID, derefter på kinesisk
3
USBEKISTAN NHK Radio Japan (via Tashkent), engelsk
5
FILIPPINENE FEBC/Bocaue med tibetansk – og mye latter
3
FILIPPINENE R Veritas Asia m/id på bengalsk i noe QRN
3
MONGOLIA Voice of Mongolia åpnet med engelsk
3
MONGOLIET Voice of Mongolia, start på engelsk, lidt ekko
4
BANGLADESH Radio Bangladesh, start på engelsk udlandstj.
3

SHN-DK
JS-N
DO-S
SHN-DK
JS-N
JS-N
JS-N
DO-S
DO-S
SHN-DK
SHN-DK
JS-N
JS-N
JS-N
SHN-DK
SHN-DK

Australien og Oceanien		
4835 31.01 20.40
					
4835 01.02 15.00
					
5950 09.12 14.30
9710 30.01 10.05
9765 30.01 08.00
					
11695 04.12 21.20
12050 19.12 14.00
12115 30.11 14.45
13735 09.12 14.00
13840 30.01 10.58
					
01.02 12.00
15190 19.12 14.10

AUSTRALIEN Australien Northern Territory shortwave service,
Alice Springs, med telefonprogram och countrymusik.		
DO-S
AUSTRALIEN VL8A No. Territory Sce, Alice Springs, engelsk,
snak, QRM fra AIR Sikkim
2
SHN-DK
NEW ZEALAND R New Zealand overaskende sterk her med EE 4
JS-N
AUSTRALIEN R. Australia, engelsk, nyheder, ID.
2-3 PW-DK
NEW ZEALAND R. New Zealand Int´l, ID: ”R. New Zealand
News at 9 o´clock”.
3-4
PW-dK
AUSTRALIA R Australia, god med EE
4
JS-N
NORD-MARIANENE R Free Asia/Tinian c/d på tibetansk
3
JS-N
AUSTRALIA HCJB/Kununurra sterk med EE rel
4
JS-N
NORD-MARIANENE R Free Asia/Tinian med burmesisk
4
JS-N
NEW ZEALAND R. New Zealand Int´l, fuglekvidder, 11 UTC
“R. New Zealand News”.
3-4 PW-DK
NEW ZEALAND Radio New Zealand Int’l, engelsk
5
SHN-DK
GUAM TWR/Agana på engelsk, svak og mye QSB
2
JS-N

Nord-Amerika
590
1130

06.12 22.35
06.12 22.40
30.01 06.08
1390 06.12 22.43
30.01 06.58
1510 07.12 05.45
					
1520 19.01 05.30
1560 31.01 07.00
1640 01.02 07.02
1660 04.01 07.00
					
1670 04.01 07.00
					
5015 28.12 04.00
					
6070 01.02 03.50
			 		

CANADA VOCM St.John’s NL, spelade julmusik.
32323 BOB-S
USA WBBR New York NY, Business snack som vanligt.
33333 BOB-S
USA WBBR New York NY, ID: ”Bloomberg – whereever you are ”0-2 PW-DK
USA WEGP Presque Isle ME, svag.
22222 BOB-S
USA WEGP Presque Isle ME, spot nævnte WEGP.
0-2 PW-DK
USA WWZN Boston MA, gjorde reklm för Netflix.
(vem behöver det när det finns radio?)
34233 BOB-S
USA WWKB Buffalo NY, ESPN Radio 15-20 med sport.
1-3 JVN-DK
USA WQEW New York NY, popmusik, ID som ”Radio Disney”
1-2 PW-DK
USA WTNI Biloxi MS, “All night on ESPN Radio”
0-1 SHN-DK
USA WBCN Charlotte NC, ”Your listning to sports-talk
This is CBS Sports Radio.
1-2 JVN-DK
USA WPLA Dry Branch GA, ”Your tuned in to Fox-sportradio
on 16-70 Dry Branch".
1-2 JVN-DK
USA WRMI R Miami International sände ut
Hope to the worlds program.		
DO-S
CANADA CFRX Toronto ON, relæ af CFRB med
ID: “Newstalk 10-10”.
1-2 PW-DK
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9395
9615

06.12 21.50
01.02 02.20
19.12 14.10

USA Global 24 Radio, Mailbox och Lyssnartips.
USA Global 24 Radio, “This is Global 24 Radio”.
ALASKA KNLS/Anchor Point (tent) svak med kinesisk

34233 BOB-S
2-3 PW-DK
2
JS-N

Latin-Amerika
1290 31.01 07.08
1500 18.01 07.00
					
1510 30.11 05.00
					
1520 07.12 05.55
1580 07.12 06.20
31.01 07.02
1610 27.12 23.00
1660 01.02 08.00
4055 30.01 05.50
			 		
			 		
4747 29.11 23.50
4775 29.11 23.30
					
06.12 23.30
4885 06.12 22.45
5025 06.12 23.15
5035 06.12 23.20
5040 06.12 23.25
06.12 23.50
5952.5 07.12 00.01
6010.2 31.01 08.45
6135 07.12 00.209
15230 01.02 12.00

VENEZUELA Radio Puerto Cabello, spansk, ID
1-2 SHN-DK
VENEZUELA R. Dos Mil, Cumaná, rolig musik, id som attention
esto resultato les lotterias Radio Dos Mil. (svarede hurtigt på rap.) 2-3 JVN-DK
VENEZUELA R. Nacional Venezuela med härlig musik insprängt
med tal av diverse politiker.		
DO-S
COLUMBIA R. Lebertad , Predikade passande nog på spansk.
32322 BOB-S
OID LA. Format: Soft slow music.
33333 BOB-S
COLOMBIA Verdad Radio, Bogotá, snak og musik
1-2 SHN-DK
US VIRGIN ISL. Caribbean Beacon kunde höras med religiöst till Q2.
DO-S
PUERTO RICO WGIT, spansk, ID
1-2 SHN-DK
GUATEMALA R. Verdad, engelsk, religiøs, s/off 06 UTC med
Ids på spansk, italiensk og svensk ID: ”Sanningens Röst”,
adresse: Box 5, Chiquimula, Guatemala.
1-3 PW-DK
PERU R. Huanta 2000 med reklam för Vestio.		
DO-S
PERU R. Tarma var det länge sedan jag hörde så bra. Q 4.
Lättrapporterat program med många reklamer.		
DO-S
PERU R. Tarma, Peruanska toner och flere ID.
33233 BOB-S
BRASILIEN R. Clube de Para, Med Brassemusik förstås.
44444 BOB-S
CUBA Radio Rebelde
33333 BOB-S
BRASILIEN Radio Aparecida
22222 BOB-S
CUBA Radio Habana Cuba
33333 BOB-S
BRASILIEN Radio voz Missionaria, Alleluja!!
33233 BOB-S
BOLIVIA Radio Pio XII, Boliviansk stn. med dito mx och ID
33333 BOB-S
COLOMBIA La Voz de tu Conciencia, spansk
2
SHN-DK
BRASILIEN R. Aparecida, Hördes även på denna frekvens.
33333 BOB-S
CUBA Radio Habana Cuba, spansk, //9850,11760,11860,11950,17730 4 SHN-DK

Pirater
1476 29.11 16.20
1615 06.12 22.45
1616 29.11 21.15
1620 06.12 18.30
1625 28.12 08.00
1628 31.01 16.50
					
1629 27.12 22.05
					
31.01 23.30
1638 29.11 16.15
1638 27.12 20.25
1640 31.01 23.35
1648 27.12 21.00
1660 27.12 20.30
3900 24.01 22.36
3905 24.01 22.16
31.01 21.30

Edelkampion hälsade till Johnny Camaro.		
DO-S
Swinging Radio Johnny, med Johnny Cash och Ring of Fire.
44444 BOB-S
R Olympia är Baroness med ett annat namn. 		
DO-S
R. Barones, spelade Rockn Roll Lady med Die Flippers.
55555 BOB-S
Zender Mi Amigo var det här. 		
DO-S
R. Polydor hördes till 17.14 då de stängde med den nederländske
nationalsången.		
DO-S
R Eldorado spelade ”Reville rock” med Johnny & The Hurricanes innan
de stängde. 		
DO-S
R: Belladona spelade Grateful Dead och Johnny Cash i sitt program.
DO-S
R Anton hördes hela kvällen lång. 		
DO-S
Oilenbollenbakker AM gillade Johnny Cash. 		
DO-S
R. Digital spelade Das Modell med Kraftwerk.		
DO-S
Mobby Dick med hälsningar till alla svenska lyssnare. 		
DO-S
R Kristal med ID och sedan folkmusik ifrån Nederländerna. 		
DO-S
R. Wilskracht, med ”House of the Rising sun”.
3
JVN-DK
R. Alice, med id ”This is The Radio Station Alice on 3905”.
3-4 JVN-DK
R. Alice.		
DO-S
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3939
3940
4026
6200

06.12 19.25
31.01 22.20
01.02 03.20
30.11 08.10
07.12 08.15
6207 27.12 15.15
6210 01-02 09.10
6220 28.12 09.00
6239 29.11 15.20
					
06.12 21.00
6240 30.01 15.55
31.01 15.25
					
01.02 14.25
6250 29.11 16.30
01.02 08.35
6260 01.02 14.30
6263.9 29.01 15.38
01.02 11.15
6265 31.01 15.20
6267 27.12 14.50
6285 28.12 08.00
01.02 08.55
6290 07.12 08.25
01-02 08.00
6295 24.01 12.36
6300 29.11 17.40
07.12 08.20
6305 29.11 15.05
01.02 09.10
6305.1 29.01 18.15
6307 30.12 16.55
						
6324 25.12
16.05
6395 30.11 09.30
6400 31.01 16.20
6803 31.01 17.25
6820 31.01 18.10
6875 30.11 07.40
6925 06.12 20.00
6940 29.11 16.30
6942 06.12 20.30
6950 31.1 15.05
6989.8 01.02 12.20
7600 28.12 08.30

UID. Pirat, spelade gamla engelska godingar men vägrade ID..
33333 BOB-S
Cupid Radio med Guns & Roses.		
DO-S
Laser Hot Hoits, Ids og e-mail: studio@laserhothits.co.uk
2-3 PW-DK
Skyline Radio Germeny med Ozzy Osborne. 		
DO-S
R. Orang Utan,
33222 BOB-S
R Caroline med ID. 		
DO-S
R. Laguna spelade två Sweetlåtar på raken.		
DO-S
R Ronnie med Wham och Everly Brothers i programmet. 		
DO-S
R Marabu spelade Zarah Leander. Första gången man hör henne på en
piratstation. 		
DO-S
R. Marabu, Tyskland, House of Love med Robert Plant.
34433 BOB-S
Hitmix Radio (NL), ID.
3-4 PW-DK
Cupid Radio med relä av Hobart Radio där vi fick lyssna på musik
från Vanuatu.		
DO-S
Radio Experience, NL, engelsk og nederlandsk, ID, pop
5
SHN-DK
Axel Warner gillade precis som jag Fleetwood Mac. 		
DO-S
R. ACDC spelade Niel Diamond och d¨refter ACDC.		
DO-S
Radio Foxfire, NL, nederlandsk ID, pop
4
SHN-DK
Radio OZNHR (tent) instrumentaljazz med saxofon, ingen ID hørt. 1-3 PW-DK
Radio OZNRH, Danmark, smooth jazz, dansk ID og s/off 11.33
4-5 SHN-DK
Skyline Radio Geremny med ID.		
DO-S
Skyline Radio Germeny hordes bra hela kvällen. 		
DO-S
R Focus med brittisk 60-talsmusik. 		
DO-S
Laser Hot Hits med gammal mx som Dr Hook och The Three degress.
DO-S
R. Scotland, testade och hälsade till BOBMAN (Undertecknad)
55544 BOB-S
R. Lowland hälsade till oss i Saxtorp.		
DO-S
Cupid Radio, “you are tuned in to cupid radio on 6295”
5
JVN-DK
R Abu Dhabi med Gene Watson. 		
DO-S
R. Norton
32222 BOB-S
R Joey spelade Haddaway och 2 Unlimited. 		
DO-S
R. Kannibal med countrymusik.		
DO-S
R. Merlin Int´l, kvindelig DJ, ID-Jingles, mx med Fleetwood Mac. 1-2 PW-DK
Steven Spirtfire var en ny holländare med sitt premiärprogam.
Hördes inte bra. 		
DO-S
R.Telstar spelade Roy Orbisopn och flyttade 16.18 till 6285. 		
DO-S
R Pluto med French kisses in USA. 09.35 hördes R Lowland här. 		
DO-S
R. Montferland spelade Barbie Girl med Aqua.		
DO-S
Pink Panther Radio med pop.		
DO-S
R. Mirabelle är en fransk pirat som körte en tests. svarade bra till mig.
DO-S
R Europe med Rose Royce och Earth Wind & Fire.		
.DO-S
Station QRP, med musik av Old Crow Medicine Show.
33233 BOB-S
R Mustang med okänd musik för mig. 		
DO-S
Christmas FM Irland, Step into Christmas med Elton John.
34333 BOB-S
Enterprise Radio spelade ABBA och Mike Oldfield.		
DO-S
Radio Comintern, Rusland, tent., russiske sange non-stop
4
SHN-DK
R Polaris med Rammstein och Dragon Lord i programmet. 		
DO-S

FM-tropo
95.5 28.11 21.35
TYSKLAND HR 2, Hoher Meisner, kulturprogram. RDS: hr2
101.3 30.11 10.12
TYSKLAND WDR 4, Langenberg, ”WDR 4 vier sind for hier”
			 // 100.0 MHz Münster.
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3-4

JVN-DK

1-3

JVN-DK

103.3 28.11 18.20
					
103.7 28.11 15.55

BOB-S
DO-S

JS-N
JVN-DK
PW-DK
SHN-DK

TYSKLAND Funkhaus Europa, Langenberg, med Italiensk
program og sange, // 96.7 MHz.
TYSKLAND Hit Radio FFH, Habichtswald, ”Die FFH Staupilot”

2-3
3-4

JVN-DK
JVN-DK

Bo Hellman, Borensberg
Lyssnarträff 6-7 dec 2014 i Väsby utanför Norrköping med Norrköpings Distanslyssnare
(NDL) Min radio: NRD525G, antenn 400 m LW.
Dan Olsson, Kävlinge
Tipsen denna gång är ifrån Saxtorp. 28-29 november hade vi en ALAloop och en longwire 350 meter i väster och 27-28 december hade vi
350 meter i sydväst.
Jarle Synnevåg, Sørum, Norge. Perseus & ELAD FDM-S2 SDRs, Drakr R7,
2x30 m longwire, LA390 Indoor Loop & KX-520B (7 m pisk).
John V. Nielsen, Herning - AM: Perseus SDR/KAZ antenne nordvest/DX-one/ ALA 100
FM: Perseus FM decoder /Antenne 2 stk 17 el. hjemmelavet, designet af Peter
Körner en lodret og en vandret alle med forstærker og rotor ca. 60 m.o.h.
Peter Witten, DX-Lejr ved Nr. Rugbjerg, AM: AOR 7030 + 100m ledning mod vest.
Stig Hartvig Nielsen, DDXLK DX-lejr i Nr. Rubjerg – AOR AR7030+ og Perseus SDR.
Antenner: ca. 250 m. ledning mod vest.

KFFA 1360 - country radio
that got the blues
Även om stationens slogan är “The Delta’s Best
Country” så är radiostationen KFFA i Helena,
Arkansas ett mycket klassiskt namn i blueskretsar.
Detta beror till stor del på programmet King
Biscuit Time – ett program som fokuserar på blues
samt rhytm’n’blues-musik. Ja, detta program
har faktiskt sänts oavbrutet varje dag sedan
den 21 november 1941 och det är därmed det
äldsta dagliga amerikanska radioprogram som
fortfarande sänds.

KFFA var den enda station i området som sände
svart musik och läget i Mississippi-deltat gjorde
att många andra bluesmusiker drogs till stationen,
som t ex B B King, James Cotton, Robert Nighthawk
och Ike Turner. Programmet har sedan dess sänts
varje dag 12.15 lokal tid och tiden valdes speciellt
för att överensstämma med färgade arbetares
lunchrast i Deltat. Programmet sändes även
över WROX 1450 i Clarksdale. Stationerna ligger
faktiskt inte alls långt från varandra men i olika
delstater. Det faktum att de är belägna på varsin
sida av Mississippifloden gör att deras call börjar
med olika bokstäver. Som bekant har stationer
väster om Mississippi call som börjar med ”K”
medan stationer på den östra sidan börjar med
”W”.

KFFA startade i november 1941 och stationschefen Sam Anderson
erbjöd då ett antal lokala bluesmusiker programtid på sin station
under förutsättning att

Vi pratar här både musik- och radiohistoria så när
möjligheten erbjöds att under en arbetsresa besöka
stationen på sensommaren 2014 var det naturligtvis intressant. Det skulle för övrigt bli det enda
stationsbesök som hanns med i den amerikanska
Södern. Vid detta tillfälle följde jag med som assisterande reseledare för ett sällskap musikentusiaster från Sverige som var här för att uppleva
rockmusikens rötter och känna de musikhistoriska

man fixade en sponsor. En av dessa musiker var
Sonny Boy Williamson II som gjorde ett avtal med
företaget Interstate Grocer Company som sponsrade sändningarna mot att deras produkt King Biscuit Flour omnämndes i programmet. Först ut var
Sonny Boy (Rice Miller), och Robert Lockwood,
Jr. och de var nyckelpersoner i studiobandet, the
King Biscuit Entertainers. Andra musiker i det ursprungliga studiobandet var Pinetop Perkins på
piano och James Peck Curtis på trummor.

Fortsättning på sidan 38
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FM - DAB - TV
Niels A. Holst | Ulvedalsvej 6 | 8410 Rønde | nah@ddxlk.dk
Så er det igen tid til lidt FM og DAB Nyt.
Nyheder er som altid velkommen på mail: nah@
ddxlk.dk.

Nyradio – Din ny Radio Esbjerg:
106.3v Esbjerg
160 Watt
(DDXLK Facebook 2/1 2015)

Danmark

Radio Globus i Kolding
Radio Globus har overtaget frekvensen 91.3 MHz
i Kolding efter Radio 100 stoppede ved årsskiftet.
Radio Globus Guld har sendt i Kolding i adskillige
år på 100.3 MHz. De har også udvidet med frekvensen 102.7 MHz fra Vamdrup.

Radio 24/7 København
Radio 24/7 har på frekvensen 102.3 MHz fra København/Gladsaxe fået lov af radio TV nævnet
til at ændre polarisation fra vandret til lodret
pol. Og effekten bliver stadig 60 kW i de fleste
retninger. Antennen bliver den samme som også
benyttes til at udsende Nova FM og Pop FM på
91.4 og 100.0 MHz.

Radio Globus - Kolding:
91.3v
Kolding

24/7 København:
102.3v København/Gladsaxe
60000 Watt
(bnetza data 26/1 2015)

500 Watt

Radio Globus Guld - Kolding:
100.3v Kolding
160 Watt
102.7v Vamdrup
160 Watt
(Claus Nielsen via DDXLK Facebook 2/1 2015)

Grønland

Ny radio i Esbjerg
Også i Esbjerg har Radio 100 forladt deres frekvens
106.3 MHz. Indtil videre kan man sende forslag til
navnet på den nye station på hjemmesiden nyradio.
dk. Domænet nyradio.dk er registreret af radio Globus, som også har en andel i stationen Din Radio,
som har flere sendere rundt i Danmark. Men tiden
må vise hvad navnet bliver.

KNR nu med FM til mere end bygder
I forbindelse med genetableringen af mellembølge
senderene i Grønland, har tele Greenland
etableret 5 nye FM sendere, så ledes at der kun
skal genetableres 3 MB sendere i stedet for de
oprindelige 5 MB sendere, hvilket har reduceret
etablerings omkostningerne til det halve.
De 5 sendere står på høje punkter/bjerge som i
forvejen har haft radiokæde stationer installeret,
alle sendere er på 100 watt, men da de står temmelig
højt i landskabet op til 1500 meter, dækker de store
områder, desuden har en del flere bygder fået FM
relæ sendere i de senere år. Hvilket gør at FM
dækningen specielt langs vest kysten af Grønland
er rimeligt udbygget.
En anden ting der er sket inden for de senere år er at
effekten er sat op på mange af FM senderne i landet,
således at Nuuk senderen i dag sender med hele 600
watt og Maaniitsoq med hele 300 Watt.
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I øvrigt burde det ikke være helt umuligt at høre
KNR via E-skip i Norden de nærmeste østkyst
frekvenser er rigtig mange steder i Norden inden
for de ca. 2000 km. Som et enkelt skip godt kan nå
ud på.
Radio Modum:
101.8
Øvre Eiker
104.3
Sigdal/Olhovd
107.5
Norefjell/Fjellhvil

251 Watt
20 Watt
49 Watt
(radionytt.no 6/10 2014)

Sverige

Radio Active i Sjöbo og Tomelilla
Radio Active har udvidet sende området med
yderligere 2 närradio frekvenser en i Tomelilla og
Sjöbo, senderen i Sjöbo er dog dæmpet rimelig
kraftig imod vest og dermed mod Danmark.

KNR – Radiokæde stations frekvenser:
90.5v
Nuuk (Godthåb)
600 watt
90.5v
Maniitsoq=Sukkertoppen
300 watt
91.0v
Qaarsorsuaq=Sanderson Hope 100 Watt
91.0v
Niaqernaartik/KTYC
(Kap Thyco Brahe)
100 Watt
95.0v
TINU/Tinumanersuaq
(Tinupattaq)
100 Watt
96.5v
Qingaaq/QING
(Godthåb Fjorden)
100 Watt
96.5v
UVIQ/Uperniviup qaqqaa
100 Watt
(KNR via SHN og telepost.gl dec 2014)

Radio Active:
93.6
Tomelilla/Brösarp
102.2
Simrishamn
103.9
Ystad
107.8
Sjöbo

490 Watt
500 Watt
500 Watt
490 Watt

Ny sender til Retro FM
Også Retro FM har udvidet sendeområdet i det
skånske med en ny sender i Eslöv på 90.5 MHz.. Alle
Retro FM’s frekvenser er dog begrænset i retning
mod vest/Danmark.

Norge

Radio Sør - Lillesand

Radio Sør har overtaget Allmenn licensen fra
P5 Agder i Lillesand området. Stationen sender
sammen med Nisje radioen Radio Lillesand.

Retro FM:
90.5
Eslöv
91.7
Vellinge
94.5
Landskrona
95.9
Kävlinge/Barsebäck

Radio Sør - Lillesand:
104.2
Birkenes/Flakkenhei
63 Watt
106.3
Høvåg/Røynevarden
22 Watt
107.4
Lillesand/Store Tønne
12 Watt
(radionytt.no 6/10 2014)

1000 Watt
900 Watt
100 Watt
500 Watt

2 nærradio stationer er lukket
Selv om Retro FM og Radio Active har udvidet i
det skånske område, så er 2 nærradioer lukket ved
nytårstid. Nærradioen i Lund er lukket og slukket,
Efter at studentradioen valgte at lukke fulgte de
andre foreninger efter, så der nu ingen Nærradio
er i Lund.

Radio Modum er lukket
Radio Modum er lukket efter mere end 25 år i
æteren. Og dermed er den sidste station på
frekvenserne lukket, og Modum området har ikke
lokalradio mere.
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Det samme gælder Ängelholm NR, hvor den mest
sendende forening kaldte sig Radio A. Lukningen
skyldes at udstyret de havde var helt fra starten af
radioen og at det ville blive dyrt at udskifte. En
anden ting som jeg selv har lagt mærke til er at der
ikke var mange programmer på frekvensen. De
fleste gange jeg har hørt den har den udsendt en
1000 Hz tone som pause signal.

Rockklassiker - Gävleborg:
89.0
Bollnäs
92.0
Ockelbo/Rönnåsen
97.6
Hudiksvall
100.8
Hofors/Robertsholm
106.2
Gävle
107.3
Söderhamn

1000 Watt
500 Watt
1000 Watt
100 Watt
1000 Watt
1000 Watt

Vinyl 96.3 - Gävleborg:
90.8
Bollnäs
1000 Watt
91.4
Hofors/Robertsholm
100 Watt
96.3
Gävle
1000 Watt
101.5
Hudiksvall
1000 Watt
106.4
Söderhamn
1000 Watt
107.8
Ockelbo/Rönnåsen
500 Watt
(radiofakta.se 1/2 2015)
Lukkede stationer:
91.1v Dalby (Lund)
97.8v Ängelholm
99.1v Lund

Flere sendere til SR P4 Kalmar
I starten af 2015 har SR P4 Kalmar fået ydereligere
4 frekvenser for at lukke dækningshuller forskellige
steder i Kalmar län.

250 Watt
300 Watt
300 Watt

Rock og Country i Stockholm

Den 2. Februar fik Stockholm en ny lokalradio som
spiller udelukkende rock og country, stationen
hedder Dixie Radio og for føste gang i Sverige
benyttes frekvensen 107.9 MHz. Senderen står i
Huddinge lidt syd for Stockholm og sender med
100 Watt.
(dixieradio.se 6/2 2015)
Mere Vinyl og Rock til Gävleborg
Sidste år kom både Vinyl 107 og Rockklassiker til
Gävle området er inden for det sidste halve år blevet
udvidet til at omfatte det meste af Gävleborg, da
begge stationer har fået ydereligere 5 frekvenser.
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SR P 4 Kalmar :
91.2
Lönneberga
100 Watt
93.6
Viserum/Västerarp
500 Watt
94.4
Oskarshamn
30 Watt
95.6
Emmaboda
60000 Watt
102.7
Västervik/Fårhult
60000 Watt
105.0
Böda/Fagerum
250 Watt
106.8
Mönsterås
300 Watt
107.8
Färjestaden
1000 Watt
(radionytt.se 27/10 2014)

Kalendern

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

Mars

April

2

4
5
6

1

3
5
6
8
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
21
25
26
31

BIH
Nationaldag
KOR
Självständighetsdag
POL
Helgonminnesdag
ETH
Segern vid Adawa
LBY
Jamahirya
BUL, MRC Nationaldag
MWI
Martyrdag
AUS
Arbetets dag (Västra och
Tasmanien)
GHA
Självständighetsdag, Nationaldag
CHN, COG, CPV, KRE, MNG, RUS m fl
Internationella kvinnodagen
SYR
Revolutionsdag
MAU Nationaldag
GAB
Årsdag av förnyelsen
HNG
Nationaldag
IRL
Nationaldag
COG
Högsta Opfres dag
AUS
Canberras dag
TUN
Självständighetsdag, nationaldag
AFG
Nyår
NMB
Nationaldag
SYR
Arabiska förbundets dag
PAK
Självständighetsdag, nationaldag
S
ESA-Loppis i Eskilstuna
GRC
Nationaldag
BGD
Självständighetsdag, nationaldag
CYP
Grekisk självständighetsdag
MLT
Freedom Day, Nationaldag

1

7
11
13
14
15
16
17
18
19
23
25

26
27
30
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BEN
Ungdomens dag
CYP
Grekcypriotisk nationaldag
SEN
Nationell helgdag
KOR
Arbor-dagen
AFS
Grundingsdag
ETH
Segerns dag
THA
Chakri-dag
MOZ
Kvinnornas dag
CTR
Hjältarnas tack dag
NPL
Nepalesiskt nyår
HND, HTI Panamerikanska dagen
KRE
Kim Il Sungs födelsedag 1912
EGY
Vårfirardag
LAO
Laotiskt nyår
IRN
Imam Alis martyrdöd
SYR
Evakueringsdag, nationaldag
S
SSA Årsmöte i Lysekil
ZWE
Självständighetsdag, nationaldag
S
SSA Årsmöte i Lysekil
VEN
Självständighetsförklaring
S
SSA årsmöte i Lysekil
TUR
Den nationella föreningens dag
EGY
Sinai-dag
I
Befrielsedag
KRE
Den koreanska folkarméns dag
POR, AZR Nationaldag ”Dia de Portugal”
TZA
Nationaldag
AFG, SRL, TGO
Nationaldag
ATN, HOL Nationaldag

Radio Verden Rundt
Stig Hartvig Nielsen| Hovedvejen 17 | 8920 RANDERS NV | hartvig@wmr.dk

Zambia: CVC solgt til KVOH

Antennemaster, bygninger og generatorer er
allerede på plads i Madagscar – på den vestlige
side af øen nær byen Mahajanga, som ligger
mere end syv timers kørsel og 550 km fra den
veletablerede sendestation Talata-Volonondry

Strategic Communications Group – bedre kendt
som KVOH Voice of Hope fra Californien – har
købt Christian Vision (CVC) i Zambia. Stationen
består af to 100 kW Continental kortbølgesendere

på den østlige side af øen.

– og to TCI Long Range antenner beliggende på et
48 hektar (87 tønder land) stort område, der også
omfatter 12 bygninger.
Den nye kristne radiostation vil komme til at hedde
‘Voice of Hope – Africa’, og stationen oplyser til
DX-Aktuellt, at man forventer at gå i luften i løbet
af april måned. Man overvejer i øvrigt også at sende
til Indien og Kina.

Den 12. januar blev to helt nye 100 kW sendere
lodset ombord på et fragtskib i havnen i Houston,
USA, og nogle dage senere forlod skibet havnen
med kurs mod Madagascar. De to sendere
kostede hver 1 million dollars, så nu krydser
World Christian Broadcasting fingre for, at alt
går vel under den lange sejlads. Det ventes at
skibet med senderne når frem omkring den 25.
marts.

Sendere på vej til Madagaskar

Herefter vil der gå nogle måneder inden senderne
kommer på plads og man er klar til at gå i luften.

Som omtalt i sidste nummer af DX-Aktuellt er
World Christian Broadcasting i gang med at
opbygge en ny international, kristen kortbølgestation i Madagascar, der skal sende under navnet
Madagascar World Voice (MWV). I forvejen er
World Christian Broadcasting kendt for KNLS, der
sender på kortbølge fra Alaska til især Rusland og
Kina.

Fra begyndelsen vil MWN sende på seks
forskellige sprog: arabisk (til hele Mellemøsten),
på spansk (til Syd- og Mellemamerika samt
spansk-talende i Afrika), engelsk med en
afrikansk tone (for hele Afrika), russisk (for det
vestlige Rusland) og ‘internationalt’ engelsk (for
Indien og andre lande i Sydasien).
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Indien: DRM-udrulning fortsætter
Efter at seks byer i Indien nu har fået installeret 20
kW DRM-mellembølgesendere fra Harris/Gates,
så kommer turen til installation af 26 DRMsendere fra Nautel på sendestyrker på 100, 200
og 300 kW. Det ventes, at alle senderne vil stå
klar om to år.

USA: Ny direktør for BBG
Andrew Lack er blevet udnævn til adm. direktør
for Broadcasting Board of Governers, der er den

Rwanda: DW Kigali lukker

enhed, der er ansvarlig for USA’s fem forskellige

Når sommersendeplanen slutter den 28. marts 2015

udlandstjenester – der bl.a. inkluderer Voice of

er det også samtidig slut med Deutsche Welles
relæstation i Kigali, Rwanda. Dermed nedlægges
DW’s sidste af tidligere adskillige relæstationer.
DW fortsætter dog med at sende på de sprog, der

America, Radio Free Europe/Radio Liberty og
Radio Free Asia. Han kommer fra en stilling som
formand for Bloomberg Media Group, og processen
med at besætte den ledige stilling har taget over

hidtil er blevet sendt på fra Kigali – nemlig engelsk,

et år.

amharisk, fransk, hausa, swahili, dari og pashto

Allerede få uger efter sin ansættelse gjorde Andrew

– men man lejer sig fremover blot ind på andres
kortbølgesendestationer.

Lack sig bemærket med en udtalelse, hvor han
sammenlignede den russiske tv-kanal, RT, med en

Stationen i Kigali, der består af fire stk. 250 kW

terroristorganisation.

kortbølgesendere, har eksisteret siden 1965.

En talsmand for WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson,
kaldte Lacks udtalelser for absurde og skamfulde.

Under folkemordet i Rwanda i 1994 kom stationen
i de vestlige mediers søgelys. De ansatte var fanget

UK: Virgin Radio kan vende tilbage

inde på stationen i dagevis. De tyske medarbejdere

Der er nu måske udsigt til, at Richard Bransons

og deres familier blev fløjet ud af en belgisk

nærmest legendariske radiostation, Virgin Radio,

militærenhed, mens de lokale blev ladt tilbage. Det

kan vende tilbage i luften – i form af en digital

formodes at 80 ud af de 120 lokale medarbejdere på

radiokanal. Virgin 1215 sendte på mellembølge

stationen blev dræbt.

1215 kHz fra 1993 til 2008, inden stationen blev
solgt til nye indiske ejere, der rebrandede stationen
til Absolute Radio.
Nu har selskabet UTV Media lagt et bud ind på et
nyt DAB-mulitpleks, og én af de radiokanaler der

Radio Australia skærer igen

er med i viften af radiostationer er Virgin Radio –

Søndag den 1. februar stoppede Radio Australia
helt med at sende til Asien. Det skyldtes iflg.
ABC, at den australske regering igen har skåret i
bevillingerne til udlandstjenesten. Herefter sender
Radio Australia kun til Papua Ny Guinea, Fiji og
Salomonøerne.

Richard Branson udtaler, at han i flere år har
drømt om og ønsket, at Virgin Radio kunne blive
relanceret.

Tidligere er sendestationen i Brandon blevet
nedlagt, og nu er flere sendere i Shepparton blevet
opmagasineret.
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udover en TalkSport 2 og syv andre stationer.

UTV Media er i konkurrence med selskabet
Listen2Digital om, hvem der skal vinde koncessionen til den ledige DAB-mulitipleks. Ofcom
finder vinderen i løbet af foråret.

USA: Flere handler med radioer
I 2013 blev der sat rekord i USA i handler
med

radio- og tv-stationer og diverse

sammenlægning. I alt til en værdi af 12.4
milliarder dollars. I 2014 gik det noget
anderledes roligt for sig. Her skete der kun
køb og sammenlægninger for 8.77 milliarder
dollars. Men tallene dækker over, at der er
sket en stor opbremsning i tv-industrien,
mens der i 2014 blev handlet langt flere
radiostationer.

Nye frekvenslister
Updates til aktuelle kortbølgesendeskemaer
til WRTH 2015 kan hentes gratis på
hjemmesiden www.wrth.com.
‘Radio Stations in the United Kingdom’
udkommer i sin 25. udgave i februar 2015.
Hæftet laves af British DX Club og koster 6
pund, 8 euro eller 7 IRC’s.
British DX Club tilbyder også en række
gratis frekvenslister på klubbens hjemmeside – så som ’Africa on Shortwave’, ’Middle
East on Shortwave,’ ’UK on Shortwave’,
’LPAM/RSL/Community Radio Mediumwave
Log’ og ’South Asia on Shortwave’. Listerne
kan findes her: homepage.ntlworld.com/
bdxcuk/articles.htm
Den 17. udgave af ‘Broadcasting in Russian’
er blevet udgivet af St. Petersburg DX Club.
Den er på 52 sider i A5 format og koster
5 euro eller 7 US dollars, der skal sendes
til: Alexander Beryozkin, P.O.Box 463, St.
Petersburg, 190000, Rusland.

Lukning af RTÉ 252 kHz udsat

Kort nyt
● ALGERIET: Den 1500 kW stærke langbølgesender,
lidt uden for Tipaza, vest for hovedstaden Algiers,
blev sidste år moderniseret og renoveret. Det nu
færdiggjorte arbejde på sendestationen betyder også,
at Algeriet er klar til at sende i DRM på 252 kHz.
● EUROPA: European DX Council (EDXC) har
fået en ny hjemmeside på en ny adresse: edxcnews.
wordpress.com, og så er det besluttet, at den næste
EDXC-konference skal afholdes i St. Petersburg,
Rusland, i løbet af september 2015.
● VERDEN: Den 13. februar var der International
Radio Dag. I den anledning oplyste UNESCO, at 95
pct. af klodens befolkning lytter radio. AM og FMradio skulle udgøre 86 pct. af voksnes radiolytning.
75 pct. af husstande i udviklings-landene har adgang
til radio og det formodes, at der findes omkring 44.000
radiostationer på verdensplan
● RUSLAND: Voice of Russia stoppede den 4. februar
med at sende på hindi og urdu. Efter 73 år. Rusland
laver i stedet en hjemmeside, Sputnik, med nyheder
på engelsk, hindi og urdu.
● UK/CYPERN: BBC lukker den 25. april sin
engelsksprogede mellembølgetjeneste til det østlige
Middelhav på 1323 kHz. Lytterne henvises i stedet at
lytte via satellit eller på internettet.
● PAKISTAN: PBC - Radio Pakistan har instal-leret
en ny moderne, digital mellembølgesender på 585
kHz i Faqeerabad med økonomisk støtte fra Japan.
Den nye sender erstatter en 38 år gammel sender.
Den nye sender dækker i en radius på 500 km. Den
gamle sender kunne kun nå ud i en radius på 70 km.

Den irske statsradio, RTÉ, havde besluttet at
lukke den 300 kW stærke langbølge-sender
på 252 kHz i slutningen af oktober 2014.
Men efter protester fra mange lyttere blev
det udsat til midten af januar 2015.
Nu er lukningen udsat igen og vil tidligst
blive effektueret i 2017.

● UK: Lucio Mesquita er blevet udnævnt til ny direktør
for BBC Monitoring. Han startede oprindeligt på
BBC i 1991 som journalist på BBC’s brasilianske
udsendelser. Mesquita erstatter Chris Westcott, der
har været på BBC i 26 år.
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Klubbnytt

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

godkendt, og der blev talt om, at vi 2016 vil fastholde
størrelsen af det nuværende medlemskontingent.

Hej!
Det har återigen blivit dags att skriva en
klubbnyttspalt. Det har kommit ett antal bidrag, så
det ska nog bli en spalt denna gången också.

Bestyrelsen blev genvalgt og har efterfølgende
konstitueret sig på samme måde som sidste år:
Formand: Stig Hartvig Nielsen, næstformand:
Anders Brandborg, sekretær: Esben Munk, kasserer:
Lars K. Pedersen og menigt bestyrelsesmedlem:
Ydun Ritz. Peter Witten er førstesuppleant, og
Bjarke Vestesen andensuppleant. Niels A. Holst
blev genvalgt som revisor, og Henning Kristensen
blev nyvalgt som revisorsuppleant.

Dansk DX Lytter Klub GF og DX-lejr

På generalforsamlingen blev der under eventuelt talt
om at arrangere en sommer-DX-lejr i Sønderjylland
– nær Vadehavet – i uge 26 fra den 20. til den 27.
juni. (Sæt allerede nu kryds i kalenderen!)
Det fulde referat af generalforsamlingen fylder fem
sider og kan findes på DDXLK’s Facebook-side under
’filer’. Medlemmer kan også få tilsendt referatet ved
henvendelse til et medlem af bestyrelsen.    
Nogle af deltagerne ved DDXLK’s generalforsamling
den 31. januar i Nordjylland. I venstre side er det SHN
(forrest), JVN (i midten) og BV (bagerst). I højre
side er det: LKP (forrest), NAH (i midten) og EM
(bagerst). (Foto: Peter Witten)

Desværre var der ikke de store DX-forhold. Alle
dagene var præget af bundforhold på mellembølge
og med få undtagelser var det kun ved 8-tiden om
morgenen, at der kunne høres lidt oversøisk. Mange
timers hårdt arbejde med at forcere et tæt krat for
at sætte lange beverage-antenner op, var dermed
nærmest forgæves. ’Til gengæld’ var der masser
af blæst og sne, da antennerne skulle pilles ned
søndag. Der var denne gang tre SDR-radioer i brug,
men der var mange udfordringer med støj og ikke
mindst med baluns og coax-kabler. Temperaturen
udenfor lå lige omkring frysepunktet, men takket
være masser af brænde fra EM havde vi en dejlig
varme i sommerhuset alle dagene, og der blev
ikke sparet på hverken øl eller vin – endsige den
obligatoriske aftensmad: DX-gryde og lakrids-is…   

Dansk DX Lytter Klub (DDXLK) afholdt DX-lejr i
Nr. Rubjerg i Nordjylland fra den 29. januar til den 1.
februar 2015. Få dage før klubben kunne fejre 42-års
fødselsdag. Samtidigt var der samme sted ordinær
generalforsamling den 31. januar. Deltagerne
var Stig Hartvig Nielsen, Niels A. Holst, Esben
Munk, John V. Nielsen, Lars K. Pedersen, Bjarke
Vestesen, Peter Witten og Henning Kristensen.
På generalforsamlingen sagde formanden Stig
Hartvig Nielsen bl.a. i sin beretning, at DX-Aktuellt
i 2014 udkom 6 gange som planlagt og med præcist
det planlagte sideantal, klubben blev medlem af
EDXC igen i 2014, der blev holdt ét bestyrelsesmøde
i 2014 og så kom DDXLK på Facebook i slutningen
af året. Formanden kom også ind på den udvikling,
der præger DX- og radiolytter-hobbyen i disse år,
og det er desværre mest negative forhold.   

Malmö Kortvågsklubb

Klubben har haft två lyssnarnätter i Saxtorp. Dels
27-28 december och 3 januari - 1 februari. På det
första lägret var det tre deltagare och på det andra
fyra deltagare. I båda fallen har det varit mindre
bra konditioner.
14-15 mars är det nästa läger i Saxtorp och då
kommer det besök ifrån Nederländerna där ett
antal piratoperatörer kommer till oss för att lyssna.
Säsongens sista läger hålls 25-26 april i Saxtorp. I
Saxtorp har vi två antenner dels en ALA-loop och

Regnskabet viste et overskud på 5.722,73 kroner,
men betalingen for trykning af DX-Aktuellt nr. 6
var dog ikke med i dette regnskab. Pr. 1. juli 2014
var der 51 medlemmer og 6 abonnenter, så der har
ikke været nogen medlemsflugt, selv om klubben
ikke længere udgiver DX-Fokus. Regnskabet blev

Fortsättning på sidan 34
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Aktuellt på banden
Claes Olsson | Guldringen 68 | 603 68 NORRKÖPING | 011 - 18 22 23 | apb@sdxf.se

Europa och Afrika

Georgien (Abchasien)
Radio Apsua (Suchumi) har hörts med en sändning 0450-0600 på 9535 kHz, delvis störd av Radio
Habana Cuba. Man har även en sändning 1500-1600
men denna är mycket svårhörd.
Büschel i Kur

England
Från januari 2015 fick alla Magicstationer nytt namn
enligt följande:
828 Magic 828 Leeds - Radio Aire 2
999 Magic 999 Preston/Blackpool - Rock 2
1152 Magic 1152 Newcastle - Metro 2
1152 Magic 1152 Manchester - Key 2
1161 Magic 1161 Hull - Viking 2
1170 Magic 1170 Teeside - TFM 2
1548 Magic AM Sheffield - Hallam 2
1548 Magic 1548 Liverpool - Rafio City 2

Polen
Enligt andrahandinformation från östeuropeiska
källor kommer Polskie Radio att den 1 mars stänga
sändaren på LV 225 kHz.
Div & Mezin via Ritola via Kur
Ryssland
Också i Ryssland går mellanvågsepoken mot sitt
slut. Den 1 februari lades följande högeffektssändare ner: 567 Volgograd, 567 Kyzyl, 576 Khabarovsk, 585 Perm, 594 Izhevsk, 621 Syktyvkar,
621 Makhachkala, 639 Omsk, 657 Murmansk,
693 Ufa, 739 Chelyabinsk, 765 Petrozavodsk, 792
Aleksandrovsk, 792 Abakan, 810 Vladivostok, 846
Elista, 855 Penza, 873 Moskva, 873 St Petersburg,
873 Samara, 873 Kaliningrad, 918 Arkhangelsk, 945
Rostov, 963 Zakamensk,1080 Saransk, 1116 Sochi,
1134 Vyoshenskaya, 1278 Severobaykalsk, 1287 Terrible, 1476 Ongudai, 1503 Mining, 1584 Keys.
Victor Rutkowskiy, Jekaterinburg, Ryssland
"Open DX" via LAB

Ändringarna berör endast stationens id. Programmen kommer i stort sett att vara desamma med
undantag av id, annonser, nyheter, väder och trafikrapporter.
RM

I månadsskiftet november/december stängde följande lokala BBC-stationer på MV:
1161 och 1485 BBC Sussex
1332 och 1366 BBC Radio Wiltshire
1368 BBC Surrey
1458 BBC Radio Devon
1485 BBC Radio Humberside
1557 BBC Radio Lancashire

Sverige
Lördagen den 31 sändes SDXF:s specialprogram
på KV via sändare i Sala. Frekvenserna var 3950
och 6065 kHz. Åtminstone den sistnämnda verkar
gått bra här i Sverige, hos mig med nästan lokalradiokvalitet trots mitt ganska dåliga QTH i ett stort
flerbostadshus och med en aktiv utomhusantenn,
modell ministav.

Ludwig i Kur

Synd på så rara ärtor. Vårt QTH i Väsby utanför
Norrköping har alltid varit en perfekt plats att logga
BBC-stationer. De har dessutom alltid varit bra på
att svara på rapporter. Vid den senaste lyssnarträffen, vilken var ungefär vid ovanstående tidpunkt,
hörde jag BBC Radio Humberside på 1485 kHz
då den gick i graven med en slinga där lyssnarna
uppmanades lyssna på FM eller via internet. Men
det sistnämnda är ju inte mycket till DX-ing.... Red

Efter förbundets sändning övertog Radio Merkurs från Riga i Lettland frekvensen för ett mycket
trevligt 2-timmars px med nonstopmusik följt av
fyra entimmes px med div. blandat programformat.
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För föregående arrangemang stod entusiasten
Ronny Forslund som också dragit igång det nya
projektet, Radio Revival Sweden. I ett e-brev berättar Ronny att samma sändare som användes för
RNR också används för det nya projektet. Denna
ägs av Bernt Nyberg, ägare av en ingenjörsfirma
utanför Sala och en stor Radio Nordfantast. Efter de
lycko-samma, tidigare sändningarna föddes idén
om att starta mer reguljära sändningar på KV för
att slå vakt om de svemska intressena där nu när
Radio Sweden kastat in handduken för gott och
därför använder man sig av de gamla Radio Sweden frekvenserna. Sändningarna är licenserade
och man arbetar just nu med tillfälliga tillstånd
som ges för två veckor åt gången. Tillstånd finns
nu för de två sista veckorna i februari och för mars
månad. En ansökan om permanent tillstånd ligger
hos Kulturdepartementet och ett förhandsbesked
hade utlovats innan julen 2014 men beslutet dröjer,
kanske p.g.a. den politiska turbelens som råder för
närvarande.

1200-1600: tyska (spanska, 1500 engelska 1530 DXprogram: World of Radio med Glenn Hauser)
söndag
1200-1600: 9485 tyska (1400 spanska, 1500 engelska)
Tom Taylor, Beiner i Kur
Sedan november förra året sänder HCJB via Weenemoor på 7365 kHz. Effekten är f.n. 2 kW, men
kommer framledes att höjas.
Schaa A-DX/BCDX via Kur
Den 31 december stängde DLR sina MV-sändare på
153, 177 och 207 kHz. Deutschlandradio Kultur och
Deutschlandfunk stånger på MV den 31 december
2015.
Robinson i Kur
Den 13 januari stängde NDR de här sändarna:
Flensburg 702, Hamburg-Moorfleet 972, Hannover
828 och Lingen 792.
Roschy MW Info via Kur

Tills dess detta dyker upp, fortsätter man att köra
med tillfälliga tillstånd under stationssignalen SBR
och det registrerade stationsnamnet Radio Revival.
Vi kan kalla detta ett hobbyprojekt, precis som Radio Nord Revival men intresset har varit stort för
att boka sändningstid av stationer som vill nå ut i
Europa på kortvåg. Ni som är intresserade, hör av
er till mig på info@rock.x.se säger Ronny.

Det här kanske hör hemma på Piratspalten, men
eftersom man sänder på en "legal" frekvens får det
hamna här.

Mera info och tekniska detaljer finns på www.radio
revivalsweden.blogspot.com
Ronny Forslund
SDXF återkommer med ytterligare två program
nu under vintern, den 28 februari och 28 mars. Ett
riktigt QSL utlovas för korrekta rapporter.
Red

Radio 292 har hörts med några testsändningar på
6070 kHz under 2015. Själv hörde jag dem den 25
december på ovannämnda frekvens och efter nån
vecka kom ett QSL via e-post. Någon närmare info
fanns inte där, men efter titt på stationens webbplats
www.radio650.de. visar det sig att man tidigare
sänt under namnet Radio 6150. Man har nu en ny
sändare på 10 kW och kommer att reläa bl.a. Radio
10 Gold och Mi Amigo.

Asien och Oceanien
Bahrain
Radio Bahrain, Abu Hayen hörd 2251-2321 på 9745
kHz. Arabisk musik och hallåman som bl.a. nämnde
"98.4". QRM från Han Sheng Voice of KuanghuaChurchill i SWN

Tyskland
Hamburger Lokalradio har följande sändningsplan
för resten av vintersäsongen via Göhren, Schwerin.
Effekten är 1 kW.
onsdag/lördag
0700-0900: 7265 engelska (0730 DX-program:
World
of Radio med Glenn Hauser)
0800 tyska
0900-1200: 6190 tyska

Kina
Loggade stationer:
3900.0 Hulun Buir PBS, Hailar, Nei Menggu 23152325
Petersen
4040.0 Voice of Strait, Fuzhou 1500-1530. Px på
engelska "Focus on China".
Howard
5010.0 Voice of China som stängde 2400 med försök
att störa Radio Taiwan Int.
Petersen
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5925.0 Voice of Zhonghua (CNR5), Beijing 22452255 med kinesiska eller amoy.
Petersen
6060.0 Sichuan PBS-2, Chengdu 1430 med id på
engelska "This is the People's Radio Station SW
6060 7225, FM 88.1".
Howard
6145.0 Qinghai PBS, Qinghai 1400-1500 med kinesiska.
Ivanov
6185.0 China Huayi BC, Fuzhou 1400 för det mesta
blockerad av px från Nordkorea.
Howard
7419.99 Nei Menggu PBS, Hohhot runt 0800 med
folksånger och id "Nei Menggu Renmin Kwangpou
Tientai".
Wagai via SWN

CJLI, 50 kW/ 20 kW. Fick licens redan 2009, men
diverse problem har gjort att man inte kommit
igång. 				
IRCA
960 CKNT Mississauga ON har fått tillstånd att
reducera effekten från 2 kW/180 W till 700 W/104
W, öka höjden på antennen och att flytta sändaren.
IRCA
980 CHRF Montréal QC Ny kommersiell station
med 50 kW/10 kW och id "Radio Fierté". Format är
Hot AC och Talk. 		
IRCA
1110 CBLI Deep River ON flyttar till FM.
NRC
1320 CJMR Oaksville ON har flyttat licensen från
Mississauga till Oakville. 			
NRC
Alla via RM
Efter senaste Parkaresan har jag fått ihop några
QSL, bl.a. från CBI Sidney NS. V-s var Don Munro,
producent, som tycker det är kul att få en rapport
från det det vackra landet, speciellt som hans frus
föräldrar är från Sverige. Han berättar också att CBI
sänder både nationella och lokala program. P.g.a.
att det geografiska läget, är antennen riktad ut mot
vattnet. Kanske därför man hörs i Sverige?

Kuwait
Över kortvågssändarna hos International Broadcasting Bureau i Kuwait kan följande stationer höras under vintern 2014/2015.
0230-1730 12140 kHz RFE/RL Radi Azadi
0300-0400 5865 kHz RFE/RL Radio Farda
0300-0400 5995 kHz VOA med engelska
0300-0500 9635 kHz RFE/RL med ryska
0400-0600 12130 kHz VOA Aap ki Dunyaa
0430-1130 19010 kHz RFE/RL Radio Azadi
0500-0700 17530 kHz RFE/RL med ryska
0600-0700 17675 kHz RFA med tibetanska
0700-0730 17700 kHz VOA med haussa
0700-1300 12130 kHz VOA Aap ki Dunyaa
0830-1300 9990 kHz RFE/RL Radio Farda
0900-1100 13580 khz VOA Aap ki Dunyaa
1100-1200 11540 kHz RFA med tibetanska
1130-1330 11560 kHz RFE/RL Radio Azadi
1200-1300 11530 kHz RFA med tibetanska
1300-1400 7495 och 13590 kHz VOA
HFCC via Kur

Grenada
Grenada Broadcasting Network, GBS har stängt
Classic AM på 1540 kHz. Finns nu kvar endast på
FM.
S.H. Nielsen WRTH Facebook Group via RM
En koll på den andra Grenadastionens webbplats,
Harbour Light of the Windward Island visar att
denna finns kvar och fortsätter att sända 0953-0245
från Carriacou med 5 kW på 1400 kHz.
Red
Hawaii
620 KHNU Hilo HI ej igång. Antennen förstördes i
en storm i november 2015.			
NRC
1240 KEWE Kahului HI Ny station med U1 5 kW/5
kW är nu igång. Hörd i Finland 23 november 2015
och sedan dess rapporterad från flera håll i Skandinavien. Enligt QSL sänder man f.n. endast med 1
kW.				
NRC via RM
St. Kitts & Nevis
R ZIZ på 555 kHz har stängt sin sändare på mellanvåg. Enligt stationen har den "eliminerats" av
stationen själva. ZIZ är nu igång endast på FM.

Nord- och Latinamerika
Ecuador
HCJB:s serie med QSL-kort under 2015 har temat
"Förhistorisk kultur i Ecuador. Serien omfattar sju
olika motiv.
Iris Raucher HCJB i Kur
Kanada
600 CP Montréal QC En ny station som bör vare
igång här med 10 kW och News/Talk format. IRCA
700 CP Calgary AB för en ny staiton med signal

Radio Paradise på 820 kHz räknar med att åter vara
igång tidigt under 2015. Man har inte varit igång
sedan mitten av 2013. Diverse problem uppstod vid
ett ägarbyte från Trinity Broadcasting Network till
Flowing Streams Church men dessa skall nu vara
lösta. S.H. Nielsen WRTH Facebook Group via RM
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USA
550 WAYR Fleming Island FL CP för U4 5 kW/500
W 					
NRC
570 KGRT Las Cruses NM har ny signal KWML
						 FCC
610 WIP Philadelphia PA nu WTEL.
NRC
660 WORL Altamonte Springs FL CP för U4 3,3 kW/
1 kW nu igång. 				
NRC
850 WGKE PA åter igång. 		
IRCA
870 KPRM Park Rapids MN CP för U2 30 kW/1 kW
nu igång. 			
NRC
890 KDPP Olivehurst CA ny signal KMJE
FCC
910 WSRP Jacksonville NC nu med spanska. NRC
1110 KYKK Humble City NM nu KEJL
NRC
1110 KLIB Roseville CA åter igång, nu med ETH.
					
IRCA
1140 WCJW Waesaw NY CP för D4 8 kW/2,3 kW.
						NRC
1190 KPHN Kansas City MO ny signal KDMR. NRC
1230 KYSM Mankato MN ny signal KFSP för Fox
Sport. NRC
1260 KBLY Idaho Falls ID Ny signal KEIR. NRC
1270 WSHE Columbus GA åter igång efter en tids
tystnad, nu med format "Fox Sport".
IRCA
1280 WFAU Gardiner ME. Ny signal WJYE. NRC
1360 WGBN McKeesport PA är igång efter en tids
tystnad, nu med GOS format och slogan "Gospel
Excellence AM 1360". 		
IRCA
1370 KRAC Red Bluff CA Åter igång med TLK
format. IRCA
1380 WTJK South Bend IL ny signal WBEL. NRC
1440 WDJR Inkster MI ny signal WMKM.
NRC
1480 WTKD Mobile AL har ny signal WERM. NRC
1490 WMOG Brunswick GA ny signal WBGA. NRC
via RM

1240 KTHE Thermopolis WY 		
NRC
1250 KDEI Port Arthur TX 		
NRC
1260 WWMK Cleveland OH
DXM
1270 WHEO Stuart VA 			
NRC
1300 WRDZ LaGrange IL 		
DXMA
1340 WKSN Jamestown NY 		
NRC
1350 WCBA Coming NY 			
NRC
1350 WNVA Norton VA 			
NRC
1360 WGBN McKeesport PA 		
NRC
1400 WJWF Columbus MS 		
DXMA
1410 KRIL Odessa TX 			
NRC
1440 KDIZ Golden Valley MN
DXMA
1690 KDDZ Denver CO
DXMA via RM

Radio Free Asia RFA har gett ut ett nytt QSL-kort
med motiv Baggens År vilket börjar den 19 februari
2015 och slutar den 7 februari 2016. Året kallas också Getens eller Fårets år. De som är födda i Getens
År sägs vara passiva, konstnärliga, snälla, blida och
sympatiska. De vill gärna njuta av att vara medlemmar i en grupp men undviker att vara i centrum
för uppmärksamheten. Det kinesiska nyåret firas
på olika sätt i många länder och i många kulturer.
T.ex. är stora parader med papier-machefigurer föreställande drakar mycket vanliga. Många familjer
dukar fram torkad frukt och godis för en god och
bra början på det nya året. Man spelar också på
trummor för att fira en säsong som förhoppningsvis kommer med nytt hopp. Inget nyårsfirande är
heller komplett utan fyrverkerier och smällare för
att skrämma bort de onda andarna. Röda kuvert
(hong bao) med pengar delas ut till barnen och till
nära och kära.

Många nedläggningar och tysta stationer på MV i
USA också. Kanske den går samma öde tillmötes
där också som den gjort här i Europa? Här är en lista
på stationer som inte är igång. om det är tillfälligt
framgår inte.
590 WARM Scranton PA 			
NRC
770 WVNN Athens IL 		
IRCA
910 WAEI Bangor ME 			
NRC
970 WERH Hamilton AL 		
IRCA
1130 WALQ Canville AL 			
NRC
1150 WUTI Utica NY 			
NRC
1220 KQMG Indepedence IA 		
NRC
1230 WTKN Corinth MS 			
NRC

Detta är RFA:s 56:e QSL-design och kommer att
sändas ut på alla rapporter som skickas under tiden
jan-april 2015. Rapporterna skicka till Reception
Report, Radio Free Asia, 2025 M. Street NW, Suite
300, Washington DC 30036, USA eller via e-post till
qsl@rfa.org
RFA

Källor

RM - Radiomaailma (Finland), SWN - Short Wave
News (Danmark), Kur - Kurier (Tyskland), QSL
och illustrationer CON, SWB - Shortwave Bulletin
(Sverige), DXDL - DX listening digest (USA).
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QSL-posten

Lars Bergström | Vinggatan 3 | 932 31 SKELLEFTEHAMN | 0910 - 330 88 | qslposten@sdxf.se
Gott folk!
Till detta nummer har influtit dryga 200 QSLanmälningar från 19 medlemmar. Bildmaterial har
skickats in från DO, LWV, BEFF, JOB, BSL och JVN.
När man ser på slutsammanställningen ser man att
ni 25 bidragsgivare lyckats håva mer än 1000 QSL.
Ni har på så sätt visat våra radiostationer att de än
idag har lyssnare på kort- och mellanvåg. Det uppskattas säkert av stationernas utlandsredaktioner.
Också de svenska lokalstationerna lär, tack vare er,
få något att prata om på fikapauserna!

COPE Oviedo - 1143 e-b logga
Vs. Manuel Vega García, Dir. Regional.
SER R León - 1341 e-b

JOB

SER R Linares - 1602 e-b loggor
Vs. Manuel Chinchilla Ramos.
R Barbastro - 91.2

JOB

JOB

Europa
Albanien
R Tirana - 7465 k

CB

Bulgarien
R Warra Wangeelaa - 15515 e-b 1d
BEFF
Vs. Robsan Mako. Clandestine-sändning från Kostinbrod förmedlad via IRRS.
Finland
Scandinavian W R, Virrat - 6170 k dek 4 år CON
Scandinavian Weekend Radio från SDXL Summer
Meeting 2010. Turistinfo.
Italien
I AM Radio - 1350 e-b 1v
DO
Svarade efter telefonsamtal.
R Activity - 1395 e-b k 1v
DO
SM-1 Första lyssnare ovanför Sydtyskland!
Associ. Amici Italcable - 15000 k 3v
BEFF
Lettland
R Merkurs, Riga - 1485 k 2-6v
BEFF
QSL från Artic Radio club, vs. Ronny Forslund, samt
special-QSL från SDXF, vs. Moritz Saarman.
R Metro Oslo - 106.8 e-b 1d f-up
DO
Norge
NRK, Hedmark-Oppland - 89.6 e-b 1v f-up DO
NRK - 93.0 e-b 1d f-up
DO
NRK P3, Oslo - 93.5 e-b 1d f-up
DO
Rumänien
R Iasi, Iasi - 1053 e-b 6d
JS
Antena Satelor, Timisoara - 1314 e-b 5d
JS
Vs. Clara Iancu, Editor in Chief.
R City - 9510 b 1d
BSN
R Romania Int - 9540 k 3m
CB CCT
Skickade en bok till CB. Även avlyssnad på 15460.
Spanien
Onda Cero Barcelona - 540 e-b logga
RNE 1, Madrid - 585 b 9m
Vs. José Antonio García Merino.

JOB
JGÖ
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KJT

Storbritannien
Smooth R, Swindon - 1161 e-b
JOB
Vs. Katy Ratican, Managing Editor Online.
BBC - 1584 e-b 12d
JGÖ
Sänder över Hereford & Worchester. Vs. Jeremy Pollock.
KBS, Wofferton - 3955 k 10m f-up
BSL
R Taiwan Int - 3955 kort, vyk 3m
BSN CCT
Taiwan hyr in sig på sändaranläggningar i England.
Sverige
R Nord Revival, Sala - 3950 k 3m APF BEFF LWV
5 kW på 3950. Vs. Ronny Forslund.
R Mi Amigo, Sala - 3950 k 2v
BSL
R. City via R. Revival, l Sala - 3950 e-b 2h JVN
R Nord Revival, Vaxholm - 5770 k 3m		
APF BEFF LWV MJT UQ
500 W. Vs. Ronny Forslund. Vaxholmssändningarna
skedde från kastellet.
R Nord Revival, Sala - 6065 k 3m APF LWV MJT
10 kW på 6065. Vs. Ronny Forslund
UQ BSN
R Merkurs, Sala - 6065 eb 5d
BSL
R City, Sala - 6065 eb 1d
BSL
10 kW. Vs. Ronny Forslund.
R Merkurs, Sala - 6065 k 5d
CON
Ronny B Goode Show, Sala - 6065 e-b 10min DO

R Revival Sweden, Sala - 6065 e-b 0,5h
R Halland, Kungsbacka - 101.3 e-b 1v
R Väst, Bäckefors - 102.2 e-b 2v
Svarade efter telefonsamtal.
Cityradion, Karlskoga - 103.8 b 2m
Cityradion Östra Värmland.
R Active, Sjöbo - 107.8 e-b 1v
Svarade efter telefonsamtal.
Retro FM, Eslöv - 90.5 e-b 1v
Svarade efter telefonsamtal.
Rix FM, Aneby - 90.8 e-b 1v f-up
Svarade efter telefonsamtal.
Retro FM, Vellinge - 91.7 e-b 5v f-up
Överkalix Folkradio - 93.3 e-b
Retro FM, Landskrona - 94.5 e-b 5v f-up
Rix FM/Nässjö - 94.9 e-b 1v f-up
Svarade efter telefonsamtal.
Retro FM, Kävlinge - 95.9 e-b 5v f-up
R Nord Revival, Sala - 97.0 k 3m
R Gällivare - 97.7

LWV
DO
DO

Ukraina
R Ukraine Int., Mykolayiv - 1431 k 2m

LWV

JS

DO

Vatikanstaten
Vatican R - 11935 k 2v k vyk alm BSL CB CCT
Även hörd på 13765, 21560, och 21710.

DO

Afrika

DO

Madagaskar
R Impala, via Mglob - 17540 k 3 v

BEFF

Asien

LWV
MJT
LWV
DO

Bangladesh
Bangladesh Betar, Dacca - 13580 k 7m

BSL

LWV
LWV
MJT

Tjeckien
Czech R Info, Brno - 981 k 1v
DO
Almanackor, bokmärke, frimärke och vykort.
R Impulse, Praha - 981 b 1m
JS
Vs. Erika Güntherová, PR manager.
R Dechovka - 1233 e-k 1v
BEFF
Riktigt snyggt e-QSL. Sänder från Libeznice u Prahy.

Indien
All India R - 7550 k 5m
Även hörd på 11670.

Tyskland
Bayern Plus - 801 kort 2v
CCT
Die Andenstimme - 3995 k , b
CB LWV
Sänder från Weenermoor.
PCJ R Intn’l, Nauen - 5995 k 6m
BEFF
Vs. Victor Gonnetilleke skickade ett 5-års-jubileumskort.
Hamburger Lokalradio - 7265 k info 2v BEFF
Sänder från Göhren/Schwerin.
European Music R, Göhren - 7265 e-k 1d BSL
R City - 7265 b 1d
BSN
Via Hamburger Lokalradio.
R Mi Amigo , Kall-Krekei - 7310 k 2m CB CON
Via R 700, QSL-kort från Spanien.
MV Baltic R, Göhren - 9485 ek 3m
BSL
Pan American BC - 15205 k b 4v
BSN
R Free Asia, Lampertheim - 17810 k dek
CB

BSN CB CCT

Kina
China R Int - 7285
Även hörd på 17490.

CB CCT

Sri Lanka
PCJ R Int, Tricomalee - 15455 k 6m
BEFFVs.
Victor Gonnetilleke skickade även här ett 5-års-kort.
Turkiet
Vo Turkey, Emirler - 9785 k 2m

BSL

Oceanien
Australien
Reach Beyond Australia - 12115 k 3mån
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USA
WTAG, , Worcester, MA - 580 e-b 1d
APF
WTMJ, Milwaukee WI - 620 e-b 1d
APF
KBOI, Boise, ID - 670 e-b
CW
Vs. Randall Rocks, chief engineer
WGN, Chicago IL - 720 e-b 1v
APF
CFRY, Portage La Praire, MB - 920 e-b
TNY
Vs. Myron Dyck.
WFXJ, Jacksonville, FL - 930 e-b
TNY
Vs. Tommy BoDean.
WMAC, Macon, GA - 940 e-b
TNY
Vs. Bobby Reed, operations manager.
WSVU, North Palm Beach, FL - 960 e-b
TNY
Vs. Mike Balsamo, Operations Director.
KTWO, Casper, WY - 1030 e-b
CW
Vs. Mark A Chanez, director of engineering.
WEPN, New York NY - 1050 e-b 1d
APF
KYW, Philadelphia, PA - 1060 e-b
TNY
Vs. Glynn Walder, CE.
WWVA, Wheeling, WV - 1170 k 3v
JS
Vs. Jack Rees, chief engineer. Wheeling er City of Licence,
men på kortet står det at senderen ligger i St Clairsville,
OH. Dette ble for øvrig min NA-stasjon nr 100.
KBAR, Burley, ID - 1230 e-b
JOB
Ett antal IRC returnerades.
KTIX, Pendelton OR - 1240 e-b 3d
APF
KEIR, Idaho Falls, ID - 1260 e-b
JOB
Vs. Bill Traue, chief engineer.
KROX, Crookston, MN - 1260 e-b
JOB
KUMA, Pendelton OR - 1290 e-b 1h
APF
KOLY, Mobridge, SD - 1300 e-b
JOB
Vs. Dawn Konold, stn. mgr skickade lite info i en PDF.
KLER, Orofino, ID - 1300 e-b
JOB
Vs. Jeff Jones, general manger.
KOZY, Grand Rapids MN - 1320 e-b 5h
APF
KWOR, Worland WY - 1340 e-b 1v
APF
KTFI, Wendell, ID - 1340 e-b
JOB
Vs. Diana Hafliger, PD.
WINY, Putnam, CT - 1350 e-b
TNY
Vs. Karen Osbrey.
KOHU, Hermiston, OR - 1360 e-b
JOB
Vs. Jeff Walker skickade infomaterial och lite foton. Detta
blev Oregonstation nr 50 i QSL-pärmen för JOB!
KUIK, Hillsboro, OR - 1360 e-b logga
JOB
Vs. Dave Bourne, programme director.
WDEA, Ellsworth, ME - 1370 e-b
CW
Vs. Fred Miller, operations manager.
KLIZ , Breinerd MN - 1380 e-b 10d
APF
KART, Jerome ID - 1400 e-b 2h
APF
KEYL, Long Prairie MN - 1400 e-b 1h
APF
KCOW, Alliance, NE - 1400 e-b
JOB
Vs. Jason Wentworth, programme director.
KLZS, Eugene, OR - 1450 e-b
JOB
Vs. Max Williams, sales/marketing.
WBSS, Pleasantville, NJ - 1490 k, e-b
TNY
Vs. Mike Ferriola, chief engineer.
KCKK , Denver CO - 1510 e-b 4h
APF

Nordamerika
Alaska
KFBX, Fairbanks, AK - 970 b, vyk
CW
Vs. Scott Diseth, chief engineer
KJNP, North Pole, AK - 1170 k b
CW
Vs. Julie Beaver, exectutive secretary skickade ett QSL
i A4-format.
Kanada
CKCM, Grand Falls, NL - 620 e-b 2v
DO
CJOB, Winnipeg MB - 680 e-b ½d
APF
CKGM, Montreal, PQ - 690 e-b 1 h
DO
Blev DO:s 3000 verifierade station. Det tog “bara” 39
år och 2 månader att komma dit.
CHMJ, Vancouver, BC - 730 e-b
CW
Vs. Brown, chief engineer.
CKNB, Campbellton NB - 950 e-b 2v
JS
Vs. David Montgomery, general manager.
CFRB, Toronto ON - 1010 e-b + k 1d
APF
CBI, Sydney, NS - 1140 b dek 8m
JGÖ
Vs. Don Munro.
CHRB, High River, AB - 1140 e-b
CW
Vs. Jay Penner, station & general sales manager.
CKCO, Hamilton ON - 1150 e-b 4d
APF
CFRN, Edmonton AB - 1260 e-b 1d
APF
CJBK, London ON - 1290 e-b 2d
APF
CJMR, Oakville ON - 1320 e-b 1d
JS
CBEF, Windsor ON - 1550 e-b 5d
APF
CKDO , Oshawa, ON - 1580 e-b 8d
JS
Vs. Gary Bernarde, music editor.
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WQEW, New York NY - 1560 e-b 2d
APF
WAKR, Akron OH - 1590 e-b 3d
APF
WUNR, Brookline MA - 1600 e-b 3h JSVs. Thuy
Nguen.
KVNS, Brownsville TX - 1700 e-b 1d
APF
Global 24, Florida - 9395 e-b ½h
APF75 kW.
SM-1.
WJHR, Milton, FL - 15550 e-k, bro
JOBVs. G.S.
Mock.
WEWN - 15610 k
CB

Centralamerika och Västindien
Antillerna (Nederländska)
TWR, Bonaire - 800 e-b 2h
Vs. Bill Early.
Kuba
R Habana Cuba - 6060 k 1år

JS

BSL

Mexiko
R Educación, Mexico City - 6185 k b 5år! BEFF
Director General. Ett tjusigt standar fanns i det rek:ade
brevet! Detta efter 5 års väntan för BEFF.

Yogi, nordvästra NL (?) - 1615 e-b 1år
APF
Zorro and Karbijn, Drente, NL - 1620 e-b 1 APF
SM-1
Zwarte Golf, NL - 1620 e-b foto 1d
APF
Blauwe Piraat,, NL - 1620 e-b 1v
APF
Zwarte Boer, NL - 1629 e-b foto 2d
APF
Blonde Zwefer, NL - 1637 e-b 2d
APF
R Hooiberg, NL - 1670 e-b 1v
APF
Wilskracht R, NL - 3900 e-b 6d
JVN
12 foton fanns med i brevet.
R Alice, NL - 3905 e-b 2d
BOB JVN
R Underground, UK - 3905 e-b 7d
JVN
Crazy Wavw R - 3935 e-k 7v
LWV
Barracuda, Milano, IT - 5815 e-b 15min
APF
R. Waves Intl - 6070 b bro sti 17d
JVN
Channel 292, Rohrbach, D - 6070 e-b 2d
APF
Sände en ljudfil med jingel.
R Mi Amigo, Rohrbach, D- 6070 k 5d
APF
Channel 292 - 6070 b 2v
CON
Ovanstående 6070-sändningar är väl pirater? LBM
R Sunflower, Achterhoek, NL - 6201 e-b 4d
APFSM-1.
King Shortwave, NL - 6205 e-b 1d
JVN
R Goofy, CZ - 6207 e-b 2h
APF
Delta Radio, sydvästra NL - 6207 e-b 3v
APF
Skyline R Germany, D - 6210 k 6m
APF
Rekbrev med handskrivet brev, 3 QSL-kort mm.
Studio 64, Emmen, NL - 6210 e-b 3d
APF
R Marabu, D - 6239 kort 1v
BOB
Hobart Radio - 6247 e-b 1d
APF JVN

Sydamerika
Venezuela
R Puerto Cabello - 1290 e-b 32d
Vs. Carlos Parada.
R Dos Mil - 1500 e-b 1h

JS
JVN

Pirater
Rietvink, Harderwijk, NL - 1476 e-b 1h
APF
SM-1.
R Beladonna, Emmen, NL - 1611 e-b foto 1d APF
SM-1.
Karel de Kaper, NL - 1615 e-b foto 1h
APF
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Internetsändningar

Sänder via Cupid Radio. Vs. Rob Wise. Skickade också
lite reklammaterial.
Enterprise Radio, Venedig, IT - 6267 e-b 1d APF
Alex Warner - 6280 k b
DO
Kom postvägen. Inte vanligt idag!
R Telstar - 6284 e-b foto 1h
DO
R Bogusman, England - 6285 e-k e-b info 9mUQ
Vs. Paul Fraser, QSL helper.
R Scotland, NL - 6290 k b info 6d
BOB
Free R Victoria, NL - 6294 e-b 2v
JVN
Cupid Radio, NL - 6295 e-b 4d
JVN
R New World, Beilen, NL - 6295 e-b 1v
APF
R Mistletoe, NL - 6295 e-b 2v
APF
Reflections Europe, Irland - 6295 e-b 2v
BOB

WVBF, Taunton, MA - Webb b 2v
BEFF
Anthony Lopes på WVBF, 1530, verifierade rapporten
direkt. Detta är en webbsändning och räknas naturligtvis inte i QSL-cupen. Det kan dock vara intressant att
veta att också webbsändare verifierar rapporter.

QSL-cupen

Säsongsavslutningen 2014
DO
Dan Olsson
APF
Alf Persson
GN
Gert Nilsson
JOB
Jan Oscarsson
UQ
Ullmar Qvick
BSL
Bo Samuelsson
CWE Claës-W Englund
JGÖ
Jan Görlin
MJT
Magnus Jesperson
JVN
John Vinther Nielsen
CON Claes Olsson
TNY Torgeir Nyen
JS
Jarle Synnevåg
CB
Christer Brunström
AHU Arvid Husdal
LWV Lennart Weirell
TON Tore Nilsen
BSN Börje Sahlén
BEFF Björn Fransson
LW
Lars Wieden
CCT Christer Carnegren
GRS Göthe Ringström
CW
Christer Werner
BOB Bo Hellman
PW
Peter Witten

R Norton - 6300 e-k 1v
LWV
R. Joey, NL - 6306 1m
JVN
R Malibu - 6306 e-b k 1v f-up
DO
Magic AM, Amsterdam, NL - 6318 e-b 5d APF
R Goofy, CZ - 6319 e-k, e-b 51d
UQ
Vs. Jan Vraag, även R Caroline-kort . Skickade också
en ljudfil.
Carrierwave, Rotterdam, NL - 6320 e-b 4d APF
R Monferland - 6400 e-b k 2d
DO
Grote Versierder, Nij Beets, NL - 6450 e-b 3v APF
Old Time R, GB - 6744 e-b 2v
APF
SM-1.
R Mirabelle - 6820 e-b k 1d
DO
R. Arcadia, IT - 6850 e-b 4min
JVN
R. Samurai, IT - 6875 e-k 6d
JVN
QSL nr.1 fra stationen!
R Europé - 6875 e-b 1v
DO
2 QSL-kort.
R QRP - 6924 e-b e-k 1d
BOB LWV MJT
Även kallad “Station QRP”. Frekvens 6924-6925.
Christmas FM - 6942 e-b 1h
LWV MJT
R Enterprise - 6950 e-b foto 2d
DO
Kipspies Int, Västra NL - 6980 e-b 1h APF DO
Frekvens 6980 och 6990.
R Spaceshuttle - 9270 e-b 2m
JVN
R Geronimo, D - 9335 b 2d
CON
R. Waves Int´l - 11401 e-b info 3v
JVN
31 Birthday's QSL card.
R Witte Reus, NL - 6266.5 e-b 1d
JVN
R Uferlos, D - ? k 7v
BOB

117
112
110
92
63
54
49
44
40
38
38
37
37
36
29
24
19
17
17
15
14
13
12
10
3

Vinnare av årets QSL-cup är allas vår Dan Olsson
som med minimal marginal knep förstaplatsen. Ett
presentkort för DX-köp kommer på posen. Bland
de övriga bidragsgivarna har också ett presentkort
lottats ut. Fru Fortunas blick föll denna gång på
BOB, Bo Hellman, som också får ett presentkort.
Gratulerar!
Knappt hinner gratulationskören tystna förrän
jag stolt meddelar att vi nu startar 2015 års QSLcup. Värm upp mottagarna, sandpappra fingertopparna för maximal känsla från stationsratten,
skruva upp hörapparaten och olja skrivmaskinens
mekanismer. Här skall det skrivas rapporter!

Senaste nytt på

www.sdxf.se
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Lättfångat

Christer Brunström | Kungsgatan 23 | 302 46 HALMSTAD | 035 - 10 80 90 | dxfilateli@sdxf.se

Radio Taiwan International

sänder du din rapport per e-post till rti@rti.org.
tw. Stationen svarar mycket säkert med ett trevligt
QSL-kort.

China Radio International dominerar stort på de
internationella kortvågsbanden men även det andra
Kina – Taiwan – har en internationell radiostation.
Den heter Radio Taiwan International (RTI). Det
finns följaktligen möjlighet för oss kortvågslyssnare att få information från båda sidorna av
Taiwansundet.

För den som gillar musik har RTI mycket att erbjuda.
I onsdagsprogrammet Jade Bells and Bamboo Pipes
presenterar Carlson Wong traditionell musik från
Taiwan och övriga Kina.
På måndagar ställer Shirley Lin samman ett 30
minuter långt musikinslag som heter Soundwaves.
Shirley presenterar huvudsakligen modern musik
från Taiwan och övriga Asien.

RTI har en lång historia. Det började redan 1928 då
Kuomintang, Kinas nationalistiska parti, grundade
Central Broadcasting System (CBS) i Nanjing.
Under kriget mot den japanska arméns invasionen
av Kina fick CBS flera gånger flytta till nya och
säkrare sändningsorter. Efter andra världskrigets
slut återvände CBS till Nanjing men vistelsen
blev inte långvarig. I och med det kommunistiska
partiets seger i inbördeskriget år 1949 tvingades
Kuomintang och CBS fly till ön Taiwan.

Taiwans musikscen är ämnet för Annie Liao och
Encore Formosa på torsdagarna.
Till Europa sänder RTI också på franska och tyska.
I Tyskland finns flera RTI lyssnarklubbar som
ibland organiserar möten där representanter från
stationen i Taipei deltar.

Från Taiwan fortsatte Central Broadcasting System
och The Voice of Free China att sända inte bara
till Kina utan även till världen i övrigt. Vid slutet
av 1990-talet bestod utlandsradion från Taiwan av
The Voice of Asia och Radio Taipei International.
Numera är det Radio Taiwan International som är
Taiwans utlandsradio.
RTI sänder på 13 olika språk inklusive engelska.
RTI har en sändning till Europa på engelska varje
kväll kl. 18.00 UTC på 3965 kHz. Jag har själv inte
speciellt god mottagning av denna sändning varför
jag oftast lyssnar antingen kl. 16.00 på 13810 kHz
eller kl. 17.00 på 11975 kHz. Dessa sändningar är
egentligen avsedda för lyssnare i Asien och Afrika
men de brukar höras mycket bra även i vår del av
världen.

I höstas genomförde RTI en serie testsändningar
direkt från sändarstationen i Tamsui på Taiwan.
Frekvensen var 11665 kHz och mottagningen var
riktigt god. Normalt sänds de tyska programmen
över en relästation i Europa. Här ovan visas QSLkortet med antennerna i Tamsui.

Vad kan man då lyssna till på RTI?
Man inleder varje sändning med nyheter. Sedan
kommer ett aktualitetsprogram med det något
lustiga namnet Hear in Taiwan.

DX-vännernas
webbplats finns på

Varje tisdag presenterar RTI ett mycket trevligt
brevlådeprogram som heter We’ve Got Mail. För att
få till ett bra brevlådeprogram krävs natur-ligtvis
många och intressanta brev och rapporter. Enklast

dxvannerna.wordpress.com
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DX-filateli

Christer Brunström | Kungsgatan 23 | 302 46 HALMSTAD | 035 - 10 80 90 | dxfilateli@sdxf.se

Svenska radiolicensmärken

de tidigare var det framställt i boktryck. Valören
var först 15 kronor men den ökades till 15 kronor
1955. Detta licensmärke kom sedan att användas
fram till 1957.

Finansieringen av rundradio har lösts på olika sätt
runt om i världen. I Europa har det huvudsakligen
handlat om licensfinansiering medan radion i
Amerika i stor utsträckning har bekostats medelst
reklamintäkter med allt det som detta system kan
tänkas innebära.

År 1957 var avgiften 30
kronor och nu kom ett
helt nytt licensmärke i
röd färg och framställt
i ståltryck. Det var
perforerat som ett
vanligt frimärke men
bara på tre sidor.
Till märket hörde en

I många länder har radio finansierats med medel ur
statsbudgeten. Detta gäller t.ex. ett stort antal länder
i Afrika och Asien.
Hur public serviceradio och TV ska finansieras i
framtiden i Sverige är något som våra politiker
för närvarande kämpar med. Både radio- och TVprogram kan numera distribueras på helt andra sätt
än tidigare. Kanske blir det i framtiden en avgift
som alla medborgare måste betala vare sig man har
radio och TV eller ej.

kontrollmärke som behölls av myndigheten.
Trots att detta inte var tanken har några enstaka
licensmärken med tillhörande kontrollmärke
kommit ut på samlarmarknaden.
Användadet av radiolicensmärken upphörde helt
1962.

I Sverige har dock licensavgifter använts under
mycket lång tid för att finansiera Sveriges Radio.
Redan 1928 introducerades speciella radiolicensmärken. De var utgivna av Televerket och
användes av dem samt Postverket för att betala
radio- och senare även TV-avgifter. Licens-avgiften
kunde betalas både på telegrafkontor och på
postkontoren. De klistrades på licensen som sedan
stämplades. Licensen skull förvaras i anslutning till

Det finns ytterligare lite att berätta om dessa
licensmärken. År 1960 började användandet av
Televisionsradiolicensmärken. Det hade i stort sett
samma utförande som ovanstående märke men
med texten TELEVISIONS/RADIOLICENS. Man
gav ut två valörer – 5 och 25 kronor. Användandet
av dessa licensmärken upphörde år 1963.

radiomottagaren.

Totalt blev det alltså sex olika radiolicensmärken
och två för TV-licenser. Radiolicensmärkena
är med få undantag mycket vanliga medan TVlicensmärkena är betydligt ovanligare. De värderas
till mer än 200 kronor per styck.

Avgiften från 1928 och
framåt var 10 kronor
per
avgiftsperiod.
Licensmärket var i
tämligen stort format
och det var tandat.

Radiolicensmärken passar definitivt in i en samling DX-filateli. Många andra europeiska länder har
använt radiolicensfrimärken och jag åter-kommer
kanske till detta ämne i en kommande utgåva av
DX-filateli.

Senare
kom
nya
upplagor
men
tandningen var nu i
form av genomstick. Ett sådant licensmärke visas
här.

Senaste nytt på

När vi närmade oss 1950-talet steg avgiften till 15
kronor vilket resulterade i ett nytt märke i samma
utförande men med den nya valören.

www.sdxf.se

År 1954 introducerades ett något annorlunda
licensmärke i ett betydligt mindre format. Liksom
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Förbundsnytt

Moritz Saarman | Näverlursvägen 2 | 435 44 MÖLNLYCKE | 031 - 338 18 04 | ordf@sdxf.se

Kommande specialprogram
frekvensbyte

–

Våra
kommande
specialprogram
över
kortvågssändaren i Sala sänds lördagen den 28
februari och lördagen den 28 mars kl 12:00 – 13:00
UTC. Frekvenserna är 6065 kHz (10 kW) och 9865
kHz (5 kW).

Inbjudan till DX-parlament och
kallelse till årsmöte 2015

Vi inbjuder härmed till DX-parlament med
tillhörande årsmöte och denna gång blir det åter
från fredag till söndag. Planeringen är i full gång och
vi hoppas kunna erbjuda besökarna ett spännande
urval av aktiviteter. De kommer att annonseras på
förbundets webbplats så fort de är klara.
DX-parlamentet äger rum från fredagen den 29 maj
till söndagen den 31 maj 2015 på Hotell Falkberget
i Falkenberg på den svenska västkusten.
Till Falkenberg tar man sig antingen med
Öresundståg från Göteborg eller Malmö
(Köpenhamn) eller med bil. Hotell Falkberget
ligger något utanför centrum på södra sidan av
Ätran. Adressen är Motellvägen 3. Mer information
om hotellet hittar man på webbplatsen www.
falkberget.se.
Falkenberg är en stad i stark utveckling. Sommartid
lockar Falkenberg väldigt många besökare som
kanske mest uppskattar de vackra sandstränderna.
Tullbron över Ätran är utan tvekan stadens
mest berömda byggnadsverk och ett signum för
Falkenberg. Närradiostationen heter Radio Wake Up
och den sänder på 105.1 MHz. Shoppingparadiset
Gekås Ullared ligger i Falkenbergs kommun.
Mer information om staden finns på www.
visitfalkenberg.se.
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Vi startar med fika runt 15-tiden på fredagen.
Därefter blir det olika föredrag och goda möjligheter
att umgås med likasinnade. Efter en mindre måltid
är det dags för hearing med styrelsen.
Lördagen inleds med olika föredrag och
presentationer fram till lunch. Därefter blir det tid att
bekanta sig med Falkenberg. Årsmötet börjar sedan
kl. 15.00. I samband med middagen har vi sedvanlig
utdelning av plaketter och förhoppningsvis ett
stipendium. Kvällen avslutas med DX-vännernas
auktion.
Efter frukosten på söndagen är det dags för DXvännernas årsmöte. Därefter lämnar vi Falkberget
och åker till Grimeton i Varberg för ett besök på den
unika radiostationen som numera är ett världsarv.
Ett detaljerat program kommer att publiceras på
förbundets webbplats – www.sdxf.se.
Rumspriser
1 person – 650:2 personer – 850:3 personer – 1050:4 personer – 1200:-

Gammal klubb – nytt namn

En av förbundets medlemsklubbar, Volvo DXklubb, byter namn till Västkustens DX-klubb. Detta
för att markera att klubben är öppen för alla DX-are
i Göteborg med omnejd.

MEST nu på
SDXFs webbplats
Måltider
Fredag:
Kaffe och fralla – 65:Enklare middag – 175:- (vanligt vatten ingår)
Lördag:
Lunch – 135:- (inklusive måltidsdryck)
Kaffe och kaka – 45:Middag (varmrätt och efterrätt) – 295:- (vanligt
vatten ingår)
Hela måltidspaketet blir alltså 715:-.
Kostnaderna för rum och måltider betalas på
plats i Falkenberg direkt till hotellet. Observera att
kostnaden blir mycket låg om man väljer att dela
på rum.
Anmälan om deltagande ska sändas snarast möjligt
till Christer Brunström, Kungsgatan 23, 302 46
Halmstad. Telefon 035-108090. E-post: christer.
brunstrom@telia.com. Vi vill ha din anmälan
senast den 1 maj 2015.
Vi hoppas på stort deltagande i årets DX-parlament
och tre trevliga dagar med fint och soligt väder.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda
senast den 2 april 2015. De skickas via post till
SDXF, Box 1097, 405 23 Göteborg eller via e-post
till info@sdxf.se.

MEST, som tidigare varit
en årligt återkommande
lista i SDXF:s tidskrift,
finns nu i ett nytt format på
förbundets hemsida. Gå in
på sdxf.se > Medlem >
MEST så finns en Excelfil att ladda ner. Sedan är
det bara att skicka den
ifylld till lennart.weirell@
swipnet.se.
Mer information om nya
MEST finns i DX-Aktuellt
nr 6-2014. Var inte blyga
nu utan bidra till den nya
MEST-listan.
Lennart Weirell

Klubbnytt, fortsättning från sidan 22

Välkommen!

dels en longwire på 350 meter. Vi har nu material
så vi kan dra ut ytterligare en antenn om vi vill.
Alla är välkomna till våra lyssnarnätter även om
man inte är medlem i MKVK. Anmälan görs till
Dan Olsson 0733 - 11 59 98 eller dodx@hotmail.se.
22 februari är det årsmöte hemma hos Jan
Thörnblom på Kiviksgatan 5C i Malmö. Anmälan
görs på 040 - 12 66 82.
Det var allt för den här gången.
Vill ni ha med mer information om er klubb eller
inte är nöjda med det som skrivits så hör av er.
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Vi har läst

Magnus Jesperson | Regementsgatan 22 | 723 45 VÄSTERÅS | 021-180505 | hred@sdxf.se
2015 Shortwave Frequency Guide, 19th edition
ISBN 978-3-941040-65-6
360 sidor
The 2015 Super Frequency List (CD-ROM)
Klingenfuss Publications
Hagenloher Str. 14
D-72070 TÜBINGEN
TYSKLAND
Vissa saker ändras väldigt lite med åren. Till dem
hör definitivt Klingenfuss Shortwave Frequency
Guide. Men förändringar har ju inget egenvärde
om de inte är till det bättre. Och så ska man inte
ändra ett vinnande lag sägs det.
Den här boken vänder sig till både rundradio- och
utilitylyssnare med tonvikt på de senare. Som
framgår av titeln behandlas mellanvåg inte alls.
Boken inleds med ett avsnitt på 20 sidor kallat
Monitoring professional utility radio stations. Sedan
följer drygt 140 sidor listor över utilitystationer
i frekvensordning. Därefter motsvarande över
rundradiostationer, men denna del är på "bara"
drygt 100 sidor. Det som är det bästa med denna
lista är att såväl sändningstider som språk finns
med. Efter detta följer ett kapitel om världens
alla rundradiostationer på kortvåg i landordning.
Därmed är det imte så förfärligt många av de
360 sidorna kvar - återstoden ägnas mest till att
förklara förkortningar och göra reklam för andra
böcker.

en form av retrotripp till tidigt nittiotal.Men det är
ju inte ett tjusigt användargränssnitt man betalar
för och så behöver produkten inte installeras, det
räcker med att dubbeleklicka på flistd.exe (tyska)
eller fliste.exe (engelska). Den tryckta varianten

Årets upplaga innehåller 5300 listningar för rundradiostationer och 8800 dito för utilitystationer.
För den sjuttonde utgåvan, alltså fjolårets, var siffrorna 5800 respektive 7300 vilket bekräftar kortvågens tillbakagång vad gäller rundradio. Men
antalet listningar av utilitystationer har alltså ökat
ganska markant.
Rundradio-DX-arens "bibel" är och förblir World
Radio TV Handbook eftersom den innehåller stationer på alla band och har med kontaktuppgifter
till stationerna. Men Shortwave Frequency Guide är
ett bra komplement och är man det minsta intresserad av utility-DX-ing så är den ett näst intill
nödvändigt sådant. Man tar inte med boken på
DX-peditioner men för det mera vardagliga lyssnandet hemmavid är frekvenslistan med tider
mycket praktisk.
CD-versionen, alltså The 2015 Super Frequency List,
är sig också precis lik. Även i år ger gränssnittet
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innhåller artiklar som inte finns på skivan, men
å andra sidan har ju en bok inga sorteringsmöjligheter. Vilken variant man föredrar är mest en
fråga om tycke och smak. Eftersom jag yrkesmässigt jobbar med datorer dagarna i ända uppskattar
jag boken mest.

Boken ges alltså ut vartannat år och gör ett mycket
välskrivet intryck. Enligt uppgift har 3700 ändringar gjorts sedan förra utgåvan. I likhet med 2015
Shortwave Frequency Guide är bindningen gjord så
boken ligger kvar i uppslaget läge vilket tyvärr inte
är fallet med många andra böcker.

Precis som tidigare år ger jag båda produkterna
fyra antenner (av fem möjliga). De som köpt någon
av produkterna tidigare år lär inte bli besviken
denna gång heller!

Utility-DX är en avdelning som aldrig riktigt intresserat mig och även om jag inser att 2015/2016
Guide to utility radio stations i sin genre så känns det
inte riktigt rätt att dela ut högsta betyg när man
inte är speciellt kunnig i ämnet. Men fyra antenner
(av fem) är det definitivt värd!
De här beskrivna Klingenfussartiklarna säljs av
DX-köp vilket torde vara det enklaste sättet att
införskaffa dem..

Radiokalender 2015

Radiokalender innehåller 12 olika bilder
(en för varje månad) från radiostationer
ifrån Bolivia, Indien, Kanalöarna, Armenien, Vitryssland, Dominica och Uruguay.
Namn på månader och dagar är på danska. Storlek är A3 och priset är 100 SEK
inkl. porto och emballage. Kan beställas
genom att skicka beloppet kontant till
Hartvig Media, Hovedvejen 17, DK-8920
Randers NV, Danmark. För mer information om överföring av pengar - skriv till
hartvig@wmr.dk.

DX-träff i Saxtorp

2015/2016 Guide to utility radio stations, 28th
edition
ISBN 978-3-941040-15-1
544 sidor
Klingenfuss Publications
Hagenloher Str. 14
D-72070 TÜBINGEN
TYSKLAND

Efter fjolårets framgång med nederländsk
piratlyssning ifrån Sverige kommer nu ett
större antal (5-10) nederländska pirater till
Sverige. Passa på att träffa operatörerna
bakom ett flertal holländska pirater. Kom
till Saxtorp 14-15 mars för prata med dem,
lyssna tillsammans med dem och få lite
tips hur man ska få svårflörtade pirater
att svara.

Är rundradio-DX-arens "bibel" är World Radio TV
Handbook så är denna utility-DX-arnas! 100 % hard
core utility och ingenting om rundradio alls. Värt
att notera är att köper man denna och inte är intresserad av rundradiolyssning är det en ren överloppsgärning av dessutom köpa 2015 Shortwave
Frequency Guide.

Saxtorp ligger ca 10 kilometer sydost
om Landskrona. Ta med dig radion för
här finns olika antenner att använda. För
anmälan hör av dig till Dan Olsson 0733 11 59 98 eller dodx@hotmail.se. Sover du
över så kostar det 100 SEK. Vi bjuder på
smörgåstårta!

Boken innehåller 20 kapitel varav de två mest
omgångsrika är frekvenslistan och ett som heter
Digital data transmissions som består av en närmast
ändlös rad skärmdumpar.
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Cultural Center, där även en liten utställning
över stationens historia finns. Några av oss blev
intervjuade i programmet och vi kom bland
annat in på den svenska bluesscenen. Dessvärre
så blev det inte tid för någon egen intervju med
programledaren då en webbradioentusiast från
Memphis dök upp och intervjuade både Thomas
och mig. Sedan var det dags för oss att åka vidare
på vår musikaliska upptäcksfärd i deltabluesens
hemland. På radion blev snart WROX 1450 en
favoritstation, liksom förstås KFFA.Kvällen
ägnades åt besök på bluesklubbar och juke joints
i Clarksdale och vi återvände hem till hotellet i
Memphis först på småtimmarna. En omtumlande
resa fylld av många intryck, inte minst musikaliska
sådana.

KFFA, fortsätting från sidan 14
vingslagen. Jag åkte med som ”shotgun” (ja, ni
vet den där killen med gevär som brukar sitta
bredvid kusken på alla diligenser som vi sett i
diverse västernfilmer). Nu hade jag ingen bössa
men det behövdes inte heller då vi beledsagades
av en färgad kyrkvärd, Sylvester, när vi besökte
diverse skumma juke joints. På kyrkogården utanför Sylvester’s kyrka nära Clarksdale, Mississippi
finns för övrigt blueslegenden Robert Johnson’s
gravsten som är dekorerad med tomma ölburkar
och Jack Daniels-flaskor som lämnats av besökande bluesentusiaster. Det råder delade meningar
om Robert Johnson verkligen ligger begravd här
men Sylvester presenterar starka indicier för att
så är fallet. Det var inte långt härifrån som Robert Johnson avled tre dagar efter att ha forslats
över floden i kanot av en väninna. Han ska innan
ha bjudits på en förgiftad drink av en försmådd
älskarinna.

Om du själv är intresserad av att delta in en
liknande resa, kontakta gärna Memphis Travel
www.memphistravel.se Arrangörerna brukar
kunna fixa de flesta önskemål och en resa med
musik och stationsbesök kombinerade är alltid
en trevlig upplevelse. Fortfarande finns en massa
små intressanta lokalstationer kvar som inte enbart
sänder kedjeprogram.

KFFA sänder på 1360 kHz med 1 kW dagtid
och endast 90 W nattetid. Stationen ägs av Delta
Broadcasting Inc. och studion är belägen i Delta

DJ denna dag var Thomas Jacques, som vikarierade för Sonny Paine, som tyvärr var sjuk vid vårt besök. Sonny har sänt King Biscuit
Time sedan 1942! Handdunkningar mot mixern och koskälla höjer programtempot.

38

Sonny Boy Williamson II och studiobandet i KFFA-studion under det tidiga 1940-talet. Sonny Boy kunde vi förresten se framträda
tillsammans med brittiska the Animals på Gröna Lund på 60-talet. Som vanligt lindrigt nykter då han sällan gick någonstans utan
sin kära whiskyflaska....

Ronny Forslund

Datorer och DX-ing
(och kanske också i en viss utsträckning att bidra
till den på olika sätt).

Den 2 november 2014 hade Radio Romania
International sin årliga RRI Listeners’ Day. Årets
tema handlade om uppfinningar som på ett
väsentligt sätt hade påverkat lyssnarnas dagliga liv
och verksamhet. I det 50 minuter långa programmet
presenterades synpunkter från ett stort antal
lyssnare runt om i världen.

Flertalet av de andra deltagarna i RRI:s program
förde fram liknande åsikter angående datorer och
Internet.
Fram till 1995 hade jag i ett 20-tal år varje månad
producerat ett kortare inslag för HCJB i Quito. Det
spelades in på en kassett som sedan postades till
Ecuador och systemet fungerade perfekt under alla
åren. En del kassetter hade endast plats för tre
minuter på varje sida varför jag brukade spela in
mitt inslag på båda sidorna.

Själv bidrog jag med ett inspelat inlägg i vilket
jag förde fram datorn, Internet och epost som den
riktigt stora förändringen. Jag pekade på hur enkelt
det numera är att använda en dator för att skriva
texter av olika slag och att man lätt kan skanna in
bilder. Allt kan sedan snabbt sändas per epost till
mottagare över hela världen för att sedan kanske
publiceras i en tidskrift.

Vid ett tillfälle när jag lyssnade på mina DX-nyheter
från HCJB hördes jag mitt i programmet helt
omotiverat säga: ”Fortsättningen kommer på nästa
sida” varefter programmet fortsatte ytterligare ett
par minuter. Sonja Persson hade varit sjuk och en
person som inte förstod svenska hade satt samman
inslaget.

I mitt arbete som filatelistisk skriftställare har detta
varit något av en revolution men datorn har även
hjälpt mig att få ut mycket mer av min radiohobby
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Det kan också löna sig att även kolla sändningen
till Nordamerika kl. 14.00 på 15575 kHz. Alla
dessa sändningar kommer direkt från Korea men
mottagningen är tyvärr sällan speciellt god.
Vid andra tillfällen har jag på samma sätt producerat
vad som närmast kan kallas för resekåserier. Ett
besök på Mallorca resulterade i ett fem minuter långt
inslag som sändes av den engelska avdelningen på
Radio Exterior de España. Efter ett besök i Indien
spelade jag in ytterligare ett kåseri med intryck från
mina resor där. Bland annat tog jag upp den enorma
bristen på toaletter. Kanske var det just detta som
ledde till att inslaget nog aldrig blev sänt. Helt
nyligen har president Modi uttalat sig om just den
enorma bristen på toaletter. Kanske har All India
Radio en politik som förbjuder en kritisk inställning
till olika förhållanden i landet?

När HCJB upphörde med svenska program hörde
Lars Rooth på Vatikanradion av sig och undrade om
jag kunde producera ett DX-inslag till Brevlådan
en gång i månaden. Under de första åren spelades
inslaget in per telefon men sedan gick jag över till att
spela in det på min dator med hjälp av programmet
Audacity och sedan eposta mina DX-nyheter till
redaktionen i Vatikanstaten.
För några år sedan beslöt Vatikanradion att inte
längre sända sina program på svenska på kortvåg
och i princip upphörde responsen helt från
lyssnarna. Därmed fanns det inget underlag för ett
brevlådeprogram och ingen större anledning att
fortsätta med mina DX-nyheter.

Specialprogrammen från SDXF med Ronny
Forslund i ledningen har varit en stor inspiration
till ytterligare programproduktion för min del.
Förhoppningen är naturligtvis att även förbundets
medlemmar och klubbar ska ta tillfället i akt att
presentera sig i dessa sändningar.

Tekniken hade dock fungerat väl och det var inte ett
svårt beslut att acceptera en inbjudan att producera
ett månatligt DX-inslag för KBS World Radio i
Sydkorea. Min European DX Report sänds sedan
ett par år den första lördagen i månaden alldeles
i slutet av brevlådeprogrammet Listeners’ Lounge.

Det är faktiskt inte speciellt svårt att producera
ett kortare inslag under förutsättning att man har
en dator med lämpligt program för inspelning
(Audacity är ett sådant program). Först skriver
man sitt manus och därefter försöker man få
inspelningen så bra som möjlig. Ett manus är till
stor hjälp så att man vet vad man skall säga utan
att staka sig alltför mycket.

För de läsare som skulle vilja lyssna på mitt lilla
DX-inslag kommer här det aktuella schemat för
sändningarna på engelska till Europa: 16.00 på 9515
kHz, 18.00 på 7275 kHz och 22.00 på 11810 kHz.
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stationer som sedan väljer att svara per e-post vilket
kanske direkt är det som många DX-are väntar sig.

Via e-post sänder man sin inspelning till den person
som ställer samman hela programmet. Sedan är det
bara att vänta tills programmet sänds.

Det finns väldigt många andra DX-mässiga
användningar av datorer och Internet i vår DXhobby men det är något jag med varm hand överlåter
till andra och betydligt mer kunniga skribenter.

E-post är naturligtvis ett alldeles utmärkt sätt
att kommunicera med olika radiostationer. Det
går väldigt fort och man kan ofta få svar på sina
frågor inom mycket kort tid. Detta gäller även
lyssnarrapporter men tyvärr finns det en hel del

Christer Brunström

DX-föredrag hos Sundsvalls radioamatörer
Vi i DX-gruppen i Delsbo Radioklubb blev
i juni tillfrågade om vi skulle kunna besöka
Sundsvalls radioamatörer och berätta om dagens
rundradio, DX-ing samt vilken radioutrustning
man använder, antenner, QSL samt Radio Dellen
och dess historia.
Vi kom överens med deras ordförande Crister
Byström, SM3ESX om att den 9 september skulle
passa. Jag tog kontakt med Rolf Larsson och Jan
Edh och hörde mig för om deras medverkan. Rolf
och Janne var positiva och vi tog hand om lite olika
delar av föredraget.

I bakgrunden till vänster Jan Edh samt Crister Byström
SM3ESX (Ordf Sundsvalls Radioamatörer).
Delsbo Radioklubbs rundradiosändningar, WFÄX
år 2000 och 2001, Radio Dellen år 2002 och 2003,
samt Radio Dellen International år 2012.

De medhavda mottagarna.

Bilder samt ljudfiler, beveragetransformatorer och
en del lätthanterliga radioapparater fixades fram
som Trio 9R59-DS med Heathkit Q-Multiplier GD125, Drake SPR-4, Icom R-70, Japan Radio NRD545 samt RF-Space Net-SDR.

Jan Edh visar spektrumet på datorn samt spelar upp inspelade
stationer

Jan avslutade sedan med att visa hur DX-ingen
ofta bedrivs idag med utgång från en dator
och en bredbandig SDR som kan spela in hela
mellanvågsbandet för senare ”analys”. Från
en del tidigare inspelningar demonstrerades
hur stationerna kan ”låta” vid en öppning
i konditionerna och med riktade beverage-

Jag själv började efter den obligatoriska
akademiska kvarten eller som det egentligen var
akademisk halvtimme med DX-ingens historia på
20-30 talet, fortsatte med tiden under samt efter
Rolf visade ett par Powerpoint presentationer som
han hade gjort i ordning, den ena om torpet och
antennanläggningen där. Den andra var om
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antenner. En del QSL cirkulerade också bland
de församlade.
Intresset för den här formen av hur radiohobbyn
kan bedrivas var stort hos radioamatörerna i

Sundsvall och mer än 20 av klubbens medlemmar
fanns på plats. Frågorna var många liksom en del
diskussioner om hur hobbyn utvecklats.

Dan Andersson, Rolf Larsson, Jan Edh

Radio Nord i Motala
Det är inte bara Ronny Forslund och hans gäng som
är intresserade av Radio Nord och dess historia.
Här i Norrköping har vi kommunalpolitikern och
Kolmårdstomten Håkan Thornell som är Radio
Nord-fan. Jag intervjuade Håkan för en artikel i
Eteraktuellt för några år sedan i samband med att
han hade planer på att bärga hela delar av det gamla
sändarfartyget Ms Bon Jour som numera ligger på
botten i Themsens mynning efter att efter Radio
Nord-epoken under namnet MV Mi Amigo använts
som sändarplats för Radio Caroline.

klubbmöte i samband med föreläsningen. Radio
Nords historia har ju berättats många gånger, men
en snabbsummering ger vid handen att stationen,
efter mycket strul kom igång den 8 mars 1961, ett
par månader efter den planerade öppningen den 1
januari. Myndigheterna var genast på bettet, någon
konkurens till Sverige Radios sega programutbud
fick inte förekomma, rena trakasserier förekom mot
besättning och annonsörer. I spetsen för detta gick
Olof Palme, som då var kommunikationsminister
och till slutligen lyckade man genomdriva ”Lex
Radio Nord” som satte stopp för projektet och all
piratradioverksamhet. Den 30 juni 1962 var sista
sändningsdag och projektet, som lockat ett par
miljoner lyssnare, gick till botten stilenligt med
Jolly Roger i topp och med Monica Z stående på
akterdäck, sjungande”Hit the Road, Jack”.

Håkan anordnade ungefär samtidigt också, i De
Geer-hallen i Norrköping, en mycket välbesökt
Radio Nord-gala med uppträdande av många av
de artister som var populära på den tiden, som t.ex
Lill-Babs, Ann-Louise Hanson, Rock-Olga, RockRagge, Rockande Samen och Lille Gerhard, artister
som ofta hördes på skiva från Radio Nord.

Själv har jag jobbat med spel och spelautomater i 45
år, och behandlingen av Radio Nord på den tiden
påminner mycket om hur man under dessa 45 år
och fortfarande med ojusta medel och påståenden
slår vakt om det statliga spelmonopolet.

Även en hel del av besättning och medarbetare från
Radio Nord medverkade i den mycket uppskattade
föreställningen och Håkan hade fullt sjå med att få
stopp på alla efter ett par timmars övertid!

SM5BXC K-A Axelsson ritar och berättar.

NDL-gänget i spänd förväntan.

En annan Radio Nordfantast är Karl-Axel Axelsson, SM5BXC som lördagen den 17 januari i Motala
Radioklubbs regi höll ett föredrag, visade bilder och
körde Radio Nord-inspelningar i bibliotekets lokaler
i Motala. Vi i NDL ökade lyssnarskaran med en
sådär 30% då vi passade på att förlägga årets första
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Tillbaka till föreläsningen, där vi kunde konstatera
att medelåldern på lyssnarna, vilka kom från flera
radioklubbar runt om i Östergötland, låg mycket åt
PRO-hållet och då föredragshållaren frågade, om
hur många det var som inte lyssnat på Radio Nord
”live”, var det bara två juniorer i 50-årsåldern som

Efter föreläsningen stannade vi kvar i bibliotekets
lokal och höll vårt utannonserade möte vilket klarades av på rekordtid eftersom magarna knorrade
högljutt. Detta avhjälptes genom en snabb förflyttning till restaurangen vägg i vägg där vi kunde
njuta av en fin buffélunch med en tre-fyra rätter.

inte räckte upp handen, Den yngsta av dessa var
en reporter från en tidning, kanske Motala tidning
som har sina lokaler strax intill Folkets Hus, där
biblioteket huserar.
Trots att många av oss säkert hört eller läst det
mesta om Radio Nord tidigare, fick vi oss till livs en
intressant föreläsning med en hel grejor som var nya
för oss. Dessutom hade Karl-Axel byggt en mycket
fin och detaljrik modell av MS Bon Jour, där man
bl.a. kunde se ”droppen” hänga i utanför aktern.
Droppen var en vattentät behållare vilken släpptes
från ett flygplan och som innehöll de förinspelade
programavsnitten som gjorts i Stockholm.

Trevligt hade vi - det är kul att komma ut på lite
nya grejor Nästa möte blir den 28 februari och då
är det årsmöte.

Text: Claes Olsson
Foto:  Lennart Deimert

Utgivningsplan 2015
Nummer

Månad

1
2
3
4
5
6

februari
april
juni
september
oktober
december

Stoppdatum
huvudredaktör
4/2
15/4
3/6
19/8
23/9
18/11

Stoppdatum
spaltredaktörer
6/2		
17/4		
5/6		
21/8		
25/9		
20/11

Lämnas
till tryckeri
16/2
27/4
15/6
31/8
5/10
30/11

Posten
vecka 9
vecka 19
vecka 26
vecka 37
vecka 42
vecka 50

Vi planerar för 4 utgåvor med 48 sidor och två med 64 sidor.
Detta är dock beroende på materialtillgång.
Det går alldeles utmärkt att skicka in bidrag som inte är "färskvara" när som helst till hred@sdxf.se.
Pappersmanus (text) skickas till redaktionssekreteraren. Bilder på papper går dock bra att skicka till
Magnus Jesperson, Regementsgatan 22, 723 45 VÄSTERÅS för skanning.
Bilder på elektroniskt format ska helst ha format JPEG eller TIFF och ha en minsta upplösning på
100 bildpunkter per tum, räknat på spaltbredden 7,05 mm. Är bilden mindre än så blir upplösningen
motsvarande lägre då bilden förstoras till spaltbredden, vilket är normalfallet. Text på elektroniskt format
skickas på formaten RTF, DOC eller DOCX.
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Privata kortvågsstationer i USA
I Eteraktuellt nr 10 2003 skrev jag en artikel med

WINB Red Lion, PA

samma rubrik och nu har det gått drygt 10 år och

WJHR Milton, FL

det har hänt en del sedan dess, vilket föranleder mig

WMLK Bethel, PA *)

till att uppdatera om hur det ser ut idag.

WRMI Okeechobee, FL
WRNO New Orleans, LA

Federal Communications Commission, FCC, som

WTWW Lebanon, TN

skall hålla koll på de amerikanska kortvågsstation-

WWCR Nashville, TN

erna, verkar inte vara helt ”up to date” med sin

WWRB Morrison, TN

information på sin webbplats, vilket de även
up to date, however, FCC Staff is currently working

*) Inaktiv sedan 2008 p.g.a. antennhaveri orsakat
av is.

to include and update any missing or outdated

Om man jämför med den förteckning jag hade 2003

erkänner: ”This information may not be complete or

information.”

så ser man att några stationer har tillkommit och

Det här är en justerad lista över auktoriserade och
aktiva stationer, 15 st:

några flera har lagt ner verksamheten.

KNLS Anchor Point, AK

och höjdpunkten av amerikanska stationer var

KSDA Agat, GU

under perioden 1998-2004 då det fanns 24-25

KTWR Agana, GU

stationer. Nedan en karta var stationerna ungefär

KVOH Rancho Simi, CA

är lokaliserade (förutom KSDA och KTWR).

Sedan 1962 har det funnits 42 olika signaler

Lennart Weirell

WBCQ Monticello, ME
WEWN Vandiver, AL
WHRI Furman, SC

Karta över USA från www.lib.utexas.edu/maps
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Amerikanska privata kortvågsstationer sedan 1962
Signal
KAIJ
KCBI
KFBS
KGEI
KHBI
KHBN
KIMF
KJES
KNLS
KSDA
KTBN
KTMI
KTWR
KUSW
KVOH
KYOI
KWHR
WBCQ
WBOH
WCSN
WEWN
WGTG
WHRA
WHRI
WINB
WJCR
WJHR
WJIE
WMLK
WNYW
WRMI
WRNO
WRUL
WSHB
WTJC
WTWW
WVHA
WWBS
WWCR
WWFV
WWRB
WYFR

Ort
Anmärkning
Dallas
ex KCBI
Dallas
senare KAIJ
Saipan		
Redwood City		
Saipan
ex KYOI, nu IBB station
Medorn, Aimeliik 1)
Battle Mountain
planerad
Vado		
Anchor Point		
Agat		
Salt Lake City
ex KUSW
Lebanon
planerad
Merizo		
Salt Lake City
senare KTBN
Rancho Simi		
Saipan
senare KHBI
Naalehu		
Monticello		
Newport		
Scotts Corner
senare WVHA
Vandiver		
McCaysville
senare WWFV
Greenbush
ex WVHA
Noblesville		
Furman 2)
ex WSHB
Red Lion		
Upton
senare WJIE
Milton		
Upton
ex WJCR
Bethel
Off Air sedan 2008 3)
Scituate
ex WRUL, senare WYFR
Miami		
Okeechobee
ex WYFR
New Orleans
Off Air 2005 – 2008 4)
Scituate
senare WNYW
Furman 2)
senare WHRI
Newport		
Lebanon		
Greenbush
ex WCSN, senare WHRA
Macon		
Nashville		
McCaysville
ex WGTG, senare WWRB
Morrison
ex WWFV
Scituate
ex WNYW
Okeechobee
nu WRMI
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Stat
TX
TX
SA
CA
SA
PL
NV
NM
AK
GU
UT
OR
GU
UT
CA
SA
HI
ME
NC
ME
AL
GA
ME
IN
SC
PA
KY
FL
KY
PA
MA
FL
FL
LA
MA
SC
NC
TN
ME
GA
TN
GA
TN
MA
FL

År
1994 – 2009
1985 – 1994
1984 – 2011
1939 – 1994
1989 – 1998
1992 –
–
1992 – 2014
1983 –
1987 –
1990 – 2008
–
1977 –
1987 – 1990
1986 –
1982 – 1989
1993 – 2009
1998 –
2002 – 2009
1987 – 1994
1992 –
1995 – 2000
2002 – 2009
1985 – 2004
2004 –
1962 –
1992 – 2002
2009 –
2002 – 2005
1985 –
1966 – 1973
1994 – 2013
2013 –
1982 –
1939 – 1966
1989 – 2004
1999 – 2012
2010 –
1994 – 2002
1998 – 2003
1989 –
2000 – 2004
2004 –
1973 – 1979
1979 – 2013

Not: Stationer i grå stil är inaktiva.
Totalt 42 signaler

1) Palau självständigt 1994
2) Furman = Cypress Creek
3) Inaktiv p.g.a. isstorm
4) Inaktiv p.g.a. orkan Katrina

Aktiva amerikanska kortvågsstationer från 1982 till 2014

Av ovanstående graf kan man se några tendenser.
Från 1982 var det en jämn ökning upp till 1998, när
antalet stationer var ganska konstant i ungefär 7 år,

och sedan började antalet att sjunka. År 1982 valdes
eftersom det var då WRNO och KYOI startade.

Lennart Weirell

NA-horisont, fortsättning från sidan 7

Slut-DX-at

Med detta WGN-tema tackar vi för nu och torde
få anledning att summera denna NA-säsong nästa
gång vi hörs! Blir mitten av februari något som ger
avtryck i loggböckerna månntro?

Vill någon ta över
min Drake R8?
Gratis mot
avhämtning!
Jan Rasmusson
Dekanvägen 9
247 51  DALBY
Tel 046-20 96 13

Senaste

nytt på
www.sdxf.se
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DX-köp

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

Nyhet

alla viktigare förändringar
för analog, digital och
Internetradio. Den senaste
utvecklingen är tillväxten
inom internet och appar,
tillsammans
med
den
ökande
användningen
av trådlösa tekniker som
Bluetooth. Kartor finns
i fyrfärg för lång- och

Nu kan du göra dina betalningar direkt via din
internetbank när du gör beställningen på vår
hemsida. Nu kan vi erbjuda dig att via payson
betala via din internetbank direkt eller via Visa/
Mastercard.
När du kommer till kassan får du frågan om du
vill betala via plusgirot eller Payson. Väljer du
Payson så kommer ett formulär upp där du väljer
rätt bank. De tillgängliga är: Swedbank, Nordea,
SEB, Handelsbanken och Danske Bank. Efter
betalningen får du även en kvittens på betalningen.

Amateurfunk 2015 mit DVD

mellanvågssändare, sändareffekter. Komplett med
adresser till stationerna.

175 kr

"Programvara
för
radioamatör” publiceras
årligen. Den 60-sidiga
tidningen innehåller en
DVD-skiva som publiceras
årligen,
en
samling
av
programvara
för
radioamatörer,
kortvåg
lyssnare och elektronik
hobby på alla frågor radio,

De senaste radio betygen med en lista över bästa
köpen av mottagare, om du letar efter en ny radio.
Det är lätt att använda informationen och visar
också täcknings kartor som gör det enkelt att hitta
stationen. Frekvens och sändarinformation ges för
alla BBC och de kommersiella radiostationer.
Radiotester har man med betyg på radiomottagare.

Ships in Troubled Waters 160 kr

elektronik och kommunikation till intresserade
läsare.

2015 års Radio Listener's Guide är den 27:e
upplagan av den årliga guiden om brittisk radio.
Lite lyxigare än BDXC:s lista helt i färg.

Denna
bok
berättar
historien om min resa
genom internatskola och på
offshore-radio i Nordsjön.
Det är ett minne av händelser
från min uppfattning, som
ägde rum under min tid på
ett antal radiofartyg. Som
du kommer att läsa, var
engagemanget och styrkan
det som krävdes av alla parter under åren för att
göra det möjligt för offshore stationer att överleva.

Årets guide ger nyheter och information om
radiolyssning i Storbritannien, med täckning av

Radio Caroline var den centrala passionen för mig.
Av Nigel Harris.

DVD:n innehåller nya upptäckter, aktuella
uppdateringar, grundläggande programvara,
handledning och material att läsa i PDF-format.
Tydligt ordnade i kategorier och tack vare den
beprövade formatet lätt att använda webbläsare.

Radio Listener's Guide 2015 160 kr

För senaste nyheter, se DX-köps webbplats

http://dxkop.sdxf.se
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DX-Aktuellt är organ och medlemstidning för
Dansk DX Lytter Klub och Sveriges DX-Förbund. DX-Aktuellt publiceras 6 gånger per år.
DX-Aktuellt är en gemensam fortsättning på de
två klubbarnas tidigare tidningar – DX-Fokus
och Eteraktuellt.

Medlemsskab af DDXLK er åbent for enhver med
bopæl i Danmark og danskere i udlandet. Kontingentet er 235 kr. for 2013. Dog bare 105 kr., hvis DX-Aktuellt kun ønskes som PDF-fil. Kontingentet indbetales til Nr. Nebel Sparekasse, reg. nr. 9682, kontonr.
6615803527, DDXLK, Box 112, DK-8960 Randers SØ.
Husk at angive dit navn og din adresse.

Alla tider anges i UTC.

Hjemmeside: www.ddxlk.net
E-mail: ddxlk@ddxlk.net

Ansvarig utgivare och huvudredaktör: Magnus
Jesperson.
Bitr. huvudredaktör: Alf Persson.
Tryck: Printon Printing House, Tallinn, Estland.
© 2015: Material från DX-Aktuellt får citeras i
andra media om ursprunget, inklusive mellanliggande källa, tydligt anges och om annorlunda
inte angivits.
Summary in English: DX-Aktuellt is published
6 times a year by Dansk DX Lytter Klub (Denmark) and Sveriges DX-Förbund (Sweden). It is
a continuation of the two previously published
magazines: DX-Fokus and Eteraktuellt. All times
in are UTC.

SDXF är en opolitisk ideell organisation som har till
uppgift att främja, stimulera och sprida information
om DX-ing och utlandslyssning.
SDXF är dessutom sammanhållande organisation för
ett flertal lokala DX-klubbar i Sverige. Medlemskap i
SDXF (helår, Sverige): 275 kr inkl. DX-Aktuellt som
papperstidning, 120 kr inkl. DX-Aktuellt som PDF,
betalas in på plusgiro 3 26 26-4. För medlemmar utanför Sverige gäller andra avgifter som meddelas på
begäran.
Adress: SDXF, Box 1097, 405 23 Göteborg, Sverige.
Webbplats: www.sdxf.se
E-post: sdxf@sdxf.se, hred@sdxf.se (redaktion).

© 2015: Material from DX-Aktuellt may be quoted in other media provided it is fully credited to
DX-Aktuellt as well as the original and any intermediate sources and unless otherwise stated.
Huvudredaktör för detta nummer är Magnus
Jesperson. För nästa nummer är det Moritz Saarman och Alf Persson.

Stoppdatum för DX-Aktuellt nr 2 2015 är 15
april (huvudredaktion) respektive 17 april
(spaltredaktörer).

Adressändringar anmäls till:
registrator@sdxf.se
Saknad eller skadad tidning meddelas
kassor@sdxf.se

