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Förbundsnytt

Stig Granfeldt | Gruvgången 37 | 653 43 KARLSTAD | 070 - 218 00 05 | ordf@sdxf.se

Häng med även nästa år
Med i detta nummer av DX-Aktuellt hittar
du ett inbladat inbetalningskort för 2020 års
medlemsavgift. Styrelsen för förbundet hoppas
såklart att du vill följa med oss under ännu ett
DX-år!

Specialprogram i helgerna
Förbundets specialprogram över den tyska
kortvågssändaren Channel 292 återkommer i
helgerna. Vid tre tillfällen runt årsskiftet sänder
vi ett heltimmesprogram på frekvensen 7440 kHz.
Producenten Göran Lindemark utlovar, utöver
brevlåda och frimärkshörna, reportage om DX-ing
i Parka. Samt säkert också något nostalgiskt kring
Radio Nord.

För bara 325 kronor får du bland annat tidning
i brevlådan, en välfylld webbplats att utforska
samt möjlighet att köpa böcker och annan DXutrustning till bra pris. Om du istället väljer DXAktuellt som e-tidning i pdf-format (alla andra
medlemsförmåner är de samma som för den som
har papperstidning) sjunker årsavgiften till 175
kronor.
Läs mer om alla medlemsförmåner
inbetalningskortets baksida.

Den 25 december går programmet mellan klockan
09.00 och 10.00 UTC. Samma tid gäller även för den
1 och 6 januari 2020.
Frekvens och/eller tid kan justeras med kort varsel.
Kika in på vår webb, sdxf.se, några dagar innan
sändning. Där meddelas eventuella ändringar.

på

Förhoppningen är att mottagningen ska bli bra i
hela landet. Lyssnarrapporter kan mejlas till qsl@
sdxf.se eller via vanlig post till SDXF, Box 1097,
405 23 Göteborg.

Betalar du på annat sätt än via vårt förtryckta
inbetalningskort? Glöm då inte att ange
medlemsnummer, mejladress, namn eller något
annat som gör det möjligt att identifiera dig. Vi
får varje år flera anonyma inbetalningar.

Mycket nytt på webben
Årsregistret för Eter-Aktuellt/DX-Aktuellt för
åren 2011-2018 hör till höstens nyheter på vår
webbplats. Nu håller vi på och förbereder en hel
del nytt material för publicering till jul.

Vänner är ett måste
Medlemskap i stödföreningen DX-Vännerna
betalas också med det inbetalningskort som följer
med detta nummer av tidningen. Avgiften för år
2020 är 50 kronor. Det är fritt fram att plussa på
med ett extra litet bidrag.

Du kommer att få massor av julläsning! För att
komma åt merparten av detta material behöver
du dock vara medlem och inloggad.

DX-Vännerna har under det gångna året stöttat
förbundets lyssnaranläggning i Parkalompolo.
Ingen åker till Parka för att sova, men efter långa
lyssningspass behöver man ta igen sig. Vi tackar
DX-Vännerna för ett dussin nya gosiga täcken
med tillhörande kuddar som köpts in.

Har du inte redan inloggningsuppgifter? Passa på
att skaffa det i god tid innan jul. Dessa ansökningar
hanteras manuellt och under helgerna är det inte
säkert att vi kommer att kunna ta hand om nya
förfrågningar.

Även fjärrlyssningen stöttas ekonomiskt av DXVännerna. Läs mer om den Kiwi SDR som sedan
den 18 oktober finns i Parka på annan plats i denna
utgåva av DX-Aktuellt.

Gå redan nu in på www.sdxf.se och vidare till
Medlemsportal -> Inloggning för att begära
inloggningsuppgifter. På julafton visar det sig vad
tomten lagt under granen!

Testa en utländsk tidning
Är du nyfiken på utländska DX-tidningar som
finska Radiomaailma samt de båda tyska RadioKurier och DX-Magazine? Samtidigt som du
betalar medlemsavgiften i Sveriges DX-Förbund
går det att prenumerera på dessa tidningar
till specialpris. Välj mellan papperstidning i
brevlådan eller pdf.

Vi syns i Jönköping
Nästa DX-Parlament kommer att hållas på Södra
Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping helgen
den 9-10 maj 2020.
Formell kallelse till vårt årsmöte samt mer
information om bland annat boendealternativ
kommer framöver. Detta förhandsmeddelande
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är för dig som vill planera i god tid genom att
redan nu pricka in dessa dagar i almanackan.

Fast det finns ett men... Vi behöver grejor att
auktionera ut! Kika redan nu i garderoben med
överblivna, oanvända och obehövda radiogrejor
att skänka.

Hearing med styrelsen inleder DX-Parlamentet
efter lunch på lördagen. Därefter bjuds olika
aktiviteter, vissa tillsammans med Arctic Radio
Club som har sitt konvent under samma helg.
Själva årsmötet hålls på söndagsförmiddagen.

Förbundets ekonomi
Postens ökade avgifter för distribution av DXAktuellt slår hårt mot oss. Av årets medlemsavgifter
på cirka 105 000 kronor väntas ungefär 90 000 kronor
gå till tryck och distribution.

Stoppdatum för motioner är den 1 mars 2020.
Det blir auktion såklart
Programmet för DX-Parlamentet 2020 är ännu
inte klart i detalj. En sak är dock säker. Och det är
att DX-Vännernas uppskattade auktion kommer
att genomföras under lördagskvällen.

Styrelsen följer den budget som lades fast på DXParlamentet. Tack vare Johan Berglunds generösa
arv är det möjligt att bedriva en mer omfattande
verksamhet än vad avgifterna från våra medlemmar
täcker.
			
Per Eriksson

DX-klubbar och -förbund i Sverige
I DX-Aktuellt nr 4 2018 fanns en artikel om Torsten ”Tosso” Söderström
och hans arbete med att lista DX-klubbar och -förbund i Sverige - f.n. över
400 st., som han redovisar på sin hemsida. Han vill fortfarande få flera tips
och kompletterande uppgifter om DX-klubbar och -förbund och han kan
kontaktas på tosso@surfnet.fi. Hemsideadressen är lite förändrad sedan
artikeln skrevs och är nu http://www.surfnet.fi/~tosso/dx/sk.htm (notera ett l
har försvunnit i adressen).

Lennart Weirell

STIFTELSEN FÖR FORSKNING OCH
UTBILDNING INOM RADIO- OCH
TELETEKNIKEN OCH DESS HISTORIA
utlyser härmed stipendium för ansökan
Stipendiet avser radio- och teleteknisk forskning i vid bemärkelse genom att främja forskning,
utbildning, information och annan förmedling av kunskap om radio- och teletekniken och
dess historia.
Mer information om stipendiet och hur du söker hittar du på stiftelsens hemsida www.
radiostiftelsen.se .
Stipendieansökan skall vara tillgänglig för Radiostiftelsens styrelse senast den 31 januari
2020. Utdelning sker i mars månad 2020.
Skicka eventuella frågor till oss via e-post, info@radiostiftelsen.se, eller till:
Radiohistoriska Stiftelsen
Stipendieansökan
Anders Carlssons gata 2
417 55 Göteborg
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Piratspalten

Claes Olsson | Guldringen 68 | 603 68 NORRKÖPING | 011 - 18 22 23 | apb@sdxf.se

Belgium and the UK.
I like that people like you are listing outside the
Netherlands to stations from the Netherlands.
Attached a picture of my transmitter and antenna.
I'm trying to do some improvements and some
experiments, that's why is not in a box but on my desk :)
Best regards,
Bastiaan

Dåligt med lyssning från min sida senaste tiden,
mest beroende på att det (som vanligt) går dåligt att
lyssna här hemma i lägenheten. Det enda som går
skapligt är Channel 292, åtminstone då och då så
då får man passa på att lyssna på piratstationerna
som hyr tid. Det går ju, det med, men det är inte
detsamma som "the real thing". Ett och annat QSL
blir det i alla fall, som det här nedan.

Dear listeners,
Thank you very much for your reception report.
"Here we go!“ Is a broadcast series starts in May 2016.
It will be played hits and dance music of the 20s, 30s
and 40s.
137 program hours have been produced and set out of
material shortage. Today, the repetitions run 4 times
a week.
On Monday 14 UTC, Tuesday 18 UTC, Friday 14 UTC
and Sunday 11 UTC time may vary.
During the winter time, the times change by one hour.
Information in the transmission schedule of the
transmitter:
http://www.channel292.de/schedule6070-khz/
Best regards

I slutet av september körde NDL igång en ny
säsong i sitt QTH i Väsby utanför Norrköping.
Mer om detta på annan plats i tidningen. Skapliga
konds och en hel del NA hördes, men också en
del pirater. Här är en lista på dessa. MJT står för
Magnus Jesperson, LWV för Lennart Weirell.
1628 21.9 20.18 Zender Turftrekker med plåteko
och holländsk punk.
MJT
1637 21.9 20.31 Bluebird Radio.
MJT
1638 22.9 04.25 Mike Radio spelade tyvärr mest
polka men idade ordentligt i alla fall.
MJT
1655 21.9 18.52 Zender DB med ”Man on the
run”.
LWV
6205 21.9 18.03 Laser Hot Hits med korta
nyheter.
LWV MJT
6205 22.9 07.01 Laser Hot Hits spelade ”Hit me”.
Starkare på morgonen än kvällen innan. LWV MJT
6210 22.9 07.06 King Radio Shortwave.
MJT
6230 21.9 16.25 Radio Casanova Int. med ”Green,
green grass of home”.
LWV MJT
6250 22.9 08.25 Radio Casanova Int. stark med id
och Billy Swan.
LWV MJT
6270 21.9 18.25 Radio 319 med Radio Carolineid.
LWV MJT
6270 22.9 06.53 Radio 319 spelade ”Honey,
honey”.
LWV MJT

Här är ett bidrag från flitige piratlyssnaren Alf
Persson, mannen som (aldrig?) missar en SM-1.
Den här gången är det åter en holländare (okej,
jag vet att det heter nederländare, men jag tycker
holländare klingar bättre). Stationen, Radio de
Klok är döpt efter sin op och Alf hörde den i början
av oktober på 1656 kHz. Vore kul att få veta hur
många SM-1 Alf samlat på sig.
Hi Alf,
This was my first reception report from Sweden.
I received some reports from Finland, Germany,
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Hello Lennart,
Thanks for mail. Next year we go to Sweden, I let you
know then. Here in Holland I drive 1960 Continental
mk V Lincoln. Sometimes I can buy some spare parts
on the Sweden site blocket.se. Thanks again.
73's and lots of dx fun on 49mtr. Jos
Vi får väl se om han hör av sig!

6285v 21.9 17.54 Johnny Tobacco med sång på
svenska om Olof Palme, med finsk brytning. Stark,
men sändaren drev en del.
LWV MJT
6290 22.9 08.08 Radio Scotland Int. spelade “Mr
Blue Sky” med ELO.
MJT

Pirate Hunt - 2019
För tredje året i rad anordnade en finsk lokal
radioklubb Sisä-Suomen Radioaktiiviset
(Radioactives of Middle Finland) med JMN,
Jan-Mikael Nurmela, PPP (Pongaa piraatti
pääsiäisenä) - Pirate Hunt i samband med
påskhelgen. Tävlingen gick ut på att logga
så många piratstationer som möjligt fr.o.m.
långfredagen till påskdagen. Det var 10
deltagare från 4 länder och ingen segrare
korades. Två svenskar deltog Staffan Crona
och Lennart Weirell. Nästa år kommer Pirate
Hunt inte att anordnas. (LWV)

QSL från Radio Scotland 2008 (som inte har mycket med
Skottland att göra?)

6320 21.9 18.22 Radio Joey med nonstop techno.
				
MJT
6390 21.9 16.42 Radio Deltracks med känd musik
som Katrina & the Waves och Steely Dan. LWV
MJT 6390 22.9 06.25 Radio Deltracks spelade
”Forever young” med Alphaville.
LWV MJT

Vi i NDL var först ut med att anordna den här
tävlingen. Året var 2008 och det blev väl ingen
succé direkt då heller. Hittar inte resultatlistan,
men om jag inte missminner mig hade vi ungefär
samma antal deltagare. Vinnare blev en kille från
Finland och på andra plats hamnade jag själv. Tur
man inte vann, då hade det väl verkat lite mygel
med det hela. Jag vet inte hur man räknade i år,
men vår tävling gick ut på att man inom fyra
veckor eller så skulle vid begäran kunna visa upp
ett giltigt QSL från stationen man rapporterade
som hörd. Annonsering om tävlingen hade vi
lyckats få ut på en hel del piratsidor så en del
stationer hälsade faktiskt till deltagarna och det
var ju kul. Men det var första och sista gången
vi anordnade den, sedan tog den finska klubben
över vår idé.

Lennart skickade iväg rapporter på några av
stationerna han hörde på lyssnarträffen i Väsby.
So far har han fått svar på en av dem, Radio
Deltracks i Holland och här är hans redovisning
av det:
Vid NDL:s höstuppstartsträff i Väsby 21-22
september hörde jag R Deltracks både på kvällen
och sedan på morgonen på 6390 kHz och jag
skickade en rapport och fick följande svar (lite
rättat p.g.a. hans bristfälliga stavning):
Hello Mr. Lennart Weirell,
Thanks for your report and listening to our pirate
radio station Deltracks located in the east of Holland
called Nijmegen. The transmitting power is only 20
watts carrier, about 80 W pep, the antenna is inverted
V wire on 10 meters above ground level. I am Jos Koot
53years radiofreak. The area you live in Vasteras is
super. I been there a few times to visit the Power Big
Meet old car event it was great!! And very nice People
too. I love Sweden.
At Sunday in the early morning you can listening
again on 6390.
Thanks again 73s from Jos k. the Netherlands

Alf har inte nöjt sig med en SM-1 den här gången.
Nej, han har fyllt på listan med Radio Rebecca, en
holländare han hörde den 10 oktober på 1636 kHz.
Op Henk intygar, att det är första rapporten han
fått från Sverige:
Hé Alf,
No this was the first time I had a report from Sweden.
I have some from England, Germany and one from
Malta and that's it.
Looking forward to the next time.
Greetings, Henk

Jag svarade honom att om han planerar att komma
på nästa bilträff i Västerås så kunde han höra av
sig, och han svarade:
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6 oktober testade Radio Lowland från
Nederländerna 7605 kHz Med extremt bra signal
hördes stationen över hela Europa. Kontakt:
radiolowland@hotmail.com
Marco Hommel i Kurier
Sist men inte minst, som grädde på moset kommer
en ny SM-1 från Alf Persson. Och det är inga dåliga
grejor, det är en äkta USA-pirat på 6925 kHz som
i augusti letade sig in i Alfs lurar!Ett par månader
senare kom ett efterlängtat svar på hans rapport:

Henk berättar vidare, att han sände med 200 W
och med hjälp av en 15 meter hög, vertikal antenn.
Bor i Zwolle, är 55 är och han har sysslat med
piratradio sedan 70-talet.
Loggingar från Kurier, novembernumret

Efter ett längre uppehåll, testade den 17 september
Rado Spaceshuttle sin sändare med 500 W på
9290 kHz. Kontakt: spaceshuttleradio @yahoo.
com. Samma dag testade också Radio Tornado
på 6385 och 6390 kHz. Det var första gången man
sände på KV, i vanliga fall kan stationen höras på
1630 kJz. Något QSL-kort har man inte, men du
får några foton från stationen om du skickar en
rapport till tornadoradio1620@gmail.com.

Greetings from the USA!!!
Wassss upppppp!!!! I can verify this report all the way
from the great country of Sweden my friend. Yours is
the very first report from Sweden so I thank you very
much!! QSL enclosed and please tune in again sometime. We are doing 300 watts SSB from the east coast
of North America. Seems like you are quite the DXer!!!
Humperdoo

18 september var Ging Radio , egentligen en MVpirat igång på 5770 kHz. E-mail: radioigloo@
gmail.com. (låter välbekant)
20 september omkring 2155 hördes på 6955 kHz
USA Free Radio med bra signal. Någon adress är
inte känd.
22 september sände Radio Kortjakje, en ny station
från Nederländerna på 6285 kHz. Inte heller här
finns någon känd adress.
23 september testade Cool AM Radio på nya 6255
kHz i stället för den vanliga 6735 kHz. E-mail
skickas till coolamradio@hotmail.com.
25 september var en USA-pirat, Clever Name
Radio, igång på 6900 kHz USB. Kontakt: clever
nameradio@hotmail.com.
4 oktober hördes nya Radio Olympia från
Nederländerna på 6290 khz. Adress: zlf@live.nl.
5 oktober var efter en längre paus kom Radio
Uboat 66 åter igång med en ny sändare på 6850,
senare på 6855 kHz. Rapporter till uboatradio@
gmail.com.
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Grattis till Alf! Inte det lättaste att logga USApirater här i Sverige. De flesta ligger någonstans
6925-6950 kHz, vanligen USB eller LSB. Många är
igång över de kommande helgerna. Passa på då
och hör av er med resultatet till mig.

Aktuellt

på banden

Claes Olsson | Guldringen 68 | 603 68 NORRKÖPING | 011 - 18 22 23 | apb@sdxf.se

Frankrike
MV-sändaren i Roumoules på 1467 kHz har dåligt
med lyssnare, däremot är LV-sändaren på 216 kHz
mer populär. Den är igång 0456-2308 lokal tid
med 900 kW dagtid, 600 kW på natten. Rapporter
är välkomna och skickas till Pascal Penella, Chef
de Centre Emetteur de Roumoul-es, mcradio@
wanadoo.fr.
Ghibaudo mediumwave.info via Kur

Inte lätt det här med lyssning i en lägenhet i en
storstad. Men en som har lyckats bra med det är
Ullmar Qvick. Okej, han bor inte i en bamsekåk
som jag, kanske en 10-12 lägenheter i hans hus.
Dessutom omgiven av en stor trädgård i vilken
Sigvard Andersson hjälpt honom att dra ut en
hyfsad longwire på ca 100 meter i västlig riktning
(tror jag). Bra på KV, men på MV använder han
sig av en loop i vilken han placerar sin lilla Tecsun.
Med hjälp av dessa arrangemanget får han en
riktigt hyfsad mottagning, kolla bara placeringen
i QSL-posten, vilket vittnar om ett imponerande
resultat.

Nederländerna
På grund av det stora intresset för att sända med
lågeffektsändare, har Agentschap Telecom jobbat
på att kunna starta dessa på flera frekvenser.
Kontakt har tagits med omkringliggande länder
för att få deras syn på saken, och efter att fått
svaret, att så länge det inte stör deras sändningar,
har man inget att invända. Den 4 september var
en blankett tillgånglig för att söka tillstånd på de
nya frekvenserna. Dessa är: 801, 819, 846, 900, 918,
1098, 1134, 1179, 1287 och 1467 kHz.

Europa-Afrika

Danmark
Helt oväntat drog danska myndigheter tillbaka
tillståndet för WMR, World Music Radio, att
använda sig av frekvenser utanför de reguljära
banden. WMR sände på 5840 och 15805 kHz men
tvingades alltså stänga 2000 den 15 september
2019.

Det gäller för de som får licens, att se till att
sändaren är störningsfri. Får man några klagomål,
kommer licensen omedelbart att dras in.
agwnrschaptelecom via Biener i Kur

QSL från EDXC 1995 i Rebild, Danmark. Modulatorer Paul
Foged och Stig Hartvig Nielsen.

The Mighty KBC sänder sedan den 1 september
enligt följande:

WMR kommer troligen att återkomma på KV, men
det tar tid, säkert månader, att skaffa nya tillstånd.
Under tiden kan man höras via strömning på nätet
www.wmr.dk och förhoppningsvis på MV 927
kHz i Köpenhamn.

0000-0200: 5960 (Nauen, 125 kW, 300°) It´s radio
but not as we know it (Dave Mason). 0100 The
Giant Jukebox (Eric van Willigen)
via Kur
Radio Seagull sänder 1900 lokal tid på 1602
kHz för Nordvästra Nederländerna men också
2000-2400 UTC från Leicestershire på 1476 kHz.
Kan också höras 24 h via Internet. Stationens
slogan är "There is more than hits alone" vilket
syftar på att låtlistorna innehåller album tracks,
alternativ musik, blues, country, jazz, progressiv

Lyssnarrapporter kan skickas till wmr@wmr.dk
eller via post till World Music Radio, P.O. Box 112,
DK-8960 Randers S+, Danmark. Var vänlig skicka
med returporto.
Stig Hartvig Nielsen via hcdx via wwdxc
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rock och världsmusik. Ett programschema finns
på http://radioseagull.com/schedule. Sista programtillskottet är Stevie Gordons Seagull Country
som kan höras onsdagar 1500-1700 och torsdagar
0300-0500 MW(S)Z.
Radio Seagull website via Biener i Kur
En koll i en MV-lista visar, att Carillon Wellbeing
Radio, Coalville finns på 1476 kHz med 0,25 kW.
Kanske det är via den man sänder i England?/red
Nigeria
Voice of Nigeria, Abuja 11769.9 kHz hörd i centrala
Europa runt 1855. Svår QRM från CRI Kashgar
med px på tyska på 11775 kHz.
wb df5sx, wwdxc
Norge
Den 30 oktober lade NRK ner sin LV-sändare i
Ingöy. Den har sänt på 153 kHz med 100 kW.

nuvarande form.
Cristian Mocanu via bclnews yg via wwdxc
Spanien
Sedan den 2 september gäller följande tider för
RNE-R1 och R5TH lokala programinslag:
Måndag-fredag
0525-0530 R5N lokal
0545-0600 R1//R5TN regional
0715-0730 R5TN lokal
0804-0806 R1//R5TN regional
0904-0906 R1//R5TN regional
1004-1006 R1//R5TN regional
1110-1200 R1//R5TN regional
1504-1506 R1//R5TN regional
1604-1606 R1//R5TN regional
1820-1830 R1//R5TN regional
Lördag-söndag
0705-0715 R5TN regional
1130-1200 R1//R5TN regional
Molano BCDX/DXLD via Kur
Tyskland
HCJB Tyskland sänder 24h på 3995, 5920 och 7365
kHz via sändare i Weenermoor.
Bernd Seiser i Kur
Vid en olycka den 3 september omkom tre arbetare
som jobbade med att reparera antennmasten
vid MDR:s sändaranläggning Hoher Meissner,
belägen på gränsen mellan Hessen och Thüringen.
Gondolen, från vilken männen arbetade störtade
från 50 meters höjd och de tre omkom omedelbart.
Biener i Kur

QSL från NRK (1953).

Rumänien

Board of the Romanian Radio Society - RRS avslog
förslaget att stänga några KV- eller MV-sändningar
eller att dra ner eller sluta med några delar av
programutbudet. Från Management Council and
the President General Manager fick man i stället
i uppdrag att dra ner på andra kostnader för
att säkerställa att sändningarna kan fortsätta i
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QSL från Europe 1 (1984).

Zambia
Radio One/ZNBC1 på 5915 kHz hör i september
0251-0254 med afrikansk pop. Senare med rel. px
och kommersiell annonsering.
Wwdxc

Asien-Oceanien

Jemen
Alla MV- och Kv-sändare är rapporterade inaktiva
förutom San'a 711 kHz 0900-1700 och 837 kHz
1700-0900. Via sändare i Saudiarabien kan dock
Jemen fortfarande höras på KV.
WRTH A-15 Update via wwdxc

Australien
Unique Radio Gunnedah (New South Wales) på
3210 och 5045 kHz och som tvingades stänga p.g.a
problem med strömförsörjning och antenn är
sedan den 1 september åter igång. KV-sändningen
via WINB Red Lion (Pennsylvania) och på internet
www.uniqueradio.biz har fortsatt som vanligt.
Tim Gaynor ADXN via Kur

Mongoliet
Sedan AIR Kursong lagt ner sina sändningar har
man nu chansen att höra Mongoliet på 4895 kHz.
Man sänder Program 1 hela dagen fram till 2300
UTC. Program 3 sänds 2300-0500 och 0700-1500
på 7260 kHz.
Howard, Ritola BCDX via Kur

Andamanerna
Den 23 augusti stängde All India Radio KVsändarna i Port Blair. Dessa har sänt på 4760 och
7390 kHz med 10 kW.
Jose Jacobs DX-India via Kur

Oman
Radio Sultanate of Oman åter igång på 9620 kHz.
Hörd 1920 med px på arabiska.
Vanuatu
Radio Vanuatu har börjat uppdatera sin
infrastruktur. En 10 kW MF Nautelsändare
och en 10 kW HF-sändare, tillverkad av Hanjin
Electronics i Korea kommer att installeras och
vara i drift i slutet av året. Dessa kommer att täcka
hela öriket, vilket består av 82 öar där avståndet
mellan den längst i norr och den i söder belägna
ön är 1300 km.
WRTH FB via RM

Cooköarna
Radio Cook Islands vilka sänt på 630 kHz, slutade
den 5 augusti sina sändningar och redan nästa
dag började rivningen av den skadade antennen.
Lyssnarna hänvisades till UKV-sändningarna,
detta trots att dessa fläckvis inte är hörbara.
Chris Rogers DXLD via Kur
Indien
Deputy Director for Engineering A.A. Saha
(gangtok@prasarbharati.gov.in. Attn. Mr A. Saha,
DDE) har svarat på en rapport till AIR Gangtok
(Sikkim) med ett Thank-you-mail och någon
månad senare med ett QSL-kort. Det officiella
sändningsschemat för station ser ut så här:
0100-0600: 1404 (20 kW) 4835 (10 kW)
0630-0930: 1404 (20 kW) 6085 (10 kW)
1030-1700: 1404 (20 kW) 4835 (10 kW)
Huvuddelen av sändningarna är på nepali
men också tibetanska och några andra språk
förekommer.
Jose Jacob DX-India via Kur
Förutom att Port Blair tystnat har All India Radio
också stängt KV-sändarna i Shilong. Där sände
man med 50 kW på 4970 och 7355 kHz.
Jose Jacob DX-India, Biener via Kur
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Nord- och Latinamerika

Argentina/USA
RAE har inte längre några egna utlandssändningar
men kan höras via WRMI enligt följande:
0100-0130
1100-1200
1300-1330
2100-2200
2200-2300
2200-2300
2330-0000

9395 kHz
9955 kHz
15770 kHz
9395 kHz
5010 kHz
9395 kHz
7780 kHz

engelska
tis-lör
portugisiska mån-fre
franska
mån-ons
italienska
mån-fre
spanska
mån-fre
tyska
mån-fre
franska
mån-fre

Av någon anledning är endast sändningarna på
franska riktade mot Europa.
hcdx via wwdxc

Bolivia

Radio Mosoj Chaski hörd på 3310 kHz runt 0000
med px på quechua.
Wilkner, DXplorer via wwdxc

Kanada

Organisationen Bible Voice Broadcasting kan
höras med sändningar på engelska via Jerevan sön
1900-2000 på 6030 kHz (100 kW) och via Nauen
sön 0800-0830 på 7220 kHz (100 kW). Adress:
mail@bvbbroadcasting.org.
BVB via UQ

Mera info om programinnehåll m.m. finns på
www.wwcr.com.
via Biener i Kur

Peru
Radio Huanta 2000 Huanta Ayacucho hörd 00000025 på 4747,20 kHz. Px på spanska och störd av
CODAR.
Wilkner DXplorer via wwdxc

Clandestine

A19-schema för clandestinesändningar den 19
september:
Denge Welat:
0600-1600 11530 KCH 300 kW kurdiska

Enligt Cesar Dioses, Cuidad Trujillo i Peru, testar
Radio Tarma Internacional med en ny sändare på
2 kW på 4775 khz. Första testsändningen var den
17 oktober 2100-0200.
Dario Monferini, WOR, DXLD via SWB 1934

Radio Free North Korea:
1200-1430 11510 TAC 100 kW koreanska

USA
KVOH på 17775 kHz har sedan den 1 september
följande schema:
Måndag 1400-1905, tisdag 1400-2100, onsdag
1400-1900, torsdag 1400-2100, fredag 1400-1900
och lördag 1500-2000
Engelskt program på lördagar, resten av dagarna
är det spanska som gäller.
Biener i wwdxc

National Unity Radio:
1200-1500 6945 DB

100 kW koreanska

Voice of Tibet:
1230-1400 DB 100 kW tibetanska
på frekvenser mellan 9814-9896 kHz. Täta
frekvensbyten för att undvika störsändare.
Voice of Wilderness:
1400-1500 7615 TAC 100 kW koreanska
North Korea Reform Radio:
1430-1530 11565 TAC 100 kW koreanska
Voice of Martyrs:
1530-1600 7530 TAC 100 kW koreanska
Radio Free North Korea:
1900-2130 7550 TAC 100 kW koreanska

QSL från WWCR (1990).

WWCR Nashville, Tennesse har nu fyra sändare
igång:

North Korea Reform Radio:
2030-2130 7505 TAC 100 kW koreanska

WWCR-1 (100 kW, 46°)
0000-0100
6115 kHz
0100-1100
3215 kHz
1100-2200 15825 kHz
2200-2400
6115 kHz

Voice of Tibet:
2300-2400 DB 100 kW tibetanska
på frekvenserna 7494, 7486, 7496 kHz.

WWCR-2 (100 kW, 85°)
0000-1200 5935 kHz
1200-1500 7490 kHz
1500-2000 12160 kHz
2000-2400 9350 kHz

Källor

Ivanov via wwdxc

RM/Radiomaailma (Finland)
Kur/Kurier (Tyskland)
wwdx/World Wave DX (Tyskland)
RUS-DX (Ryssland)
SWB/Shortwave Bulletin (Sverige)
QSL/Illustrationer/foto CON
UQ/Ullmar Qvick (Norrköping)
DX Fanzine (Italien)
VaV/Värt att Veta (MKVK)

WWCR-3 (100 kW, 40°)
0000-1200 4840 kHz
1200-2400 13845 kHz
WWCR-4 (100 kW, 90°)
0000-0200 7520 kHz
1200-0000 9980 kHz
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QSL-posten

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

11 bidragslämnare har denna gång presenterat
runt 100 QSL och brevsvar. Snyggt jobbat, och
tack för bidragen! Bilder har denna gång
skickats in av TGR, UQ och LWV (har jag
missat någon ... det känns så, ursäkta mig i så
fall).

Slovenien
Spanien

REE, Madrid

Danmark

WMR, Randers - 5840
V/s Stig Hartvig Nilsen.

- 5910

LeNland
R. Center

- 12030

k

2m!

UQ

- 648 e-k
SIBC, Lerwick - 96.2

- 1611

Rumänien
R. Romania Int.

k

e-b

1d!

JS

Retro FM, Båstad

- 89.0

Mix Megapol, Höör

!

e-k

RJT
1v!

JS

e-b

- 91.5

1d!
e-b

DO
1d! DO

- 91.9 e-b 1d!
Mix Megapol, Lund - 94.9 e-b 1d!
Treby, Tibro - 95.8 e-b 1v!
Retro FM, Höör - 102.5 e-b 1d!
Retro FM, Trelleborg - 106.4 e-b 1d!

DO JTM

Tjeckien

RJT
k

3d!

Sverige
Hörby 1179, Hörby - 1179 k 5v
LWV
Specialsändning från Hörby, hörd via SDXFs KIWI i
Hököpinge.

CB

2v!

- 6015

V/s Ian Anderson.

RJT

!

kb

Amplivier R. - 1224
V/s Pieter Kobus.
Bergen

TGR

Rockklassiker, Veberöd

!

e-k

- 1602

3v!

e-k

Nederländerna

Norge

1d!

R. Caroline

Bulgarien
Isle of Music - 9400 e-k e-b 2d
RJT UQ
V/s William 'Bill' Tilford. Kubansk musik. Sänder
från Kostinbrod, men drivs av e> USA-bolag.

Nexus

e-b

Storbritannien

Europa

Italien

- 1170

R. Capodistria

DO
DO
RJT
DO
DO

CB
Czech R. Plus - 1071 k vyk !
QSL-kort och vykort som svar på det engelska inslaget
från Radio Prague International.

CB
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Tyskland

Europe 1, Felsberg
Svar via Facebook.

- 183

3h!

e-b

Skyline R., Winsen - 3975 e-k e-b
Via Shortwaveradio 20-årsjubileum.
Ev.Missions, Gemeinden

- 6055

NHK World, Nauen

2d!

kb

- 15290 k
NHK World, Nauen - 15445 k
R. Waves Int., Rohrbach - 6070

1m!
2m!

Korea, Syd

UQ

LR

15 min!

k

- 9875

k tidn

V of Korea, Kujang
KBS World Radio

- 9515

Superclan R. - 7440 e-k e-b
Också denna sänds via Rohrbach.

- 9405
RTI , Tanshui - 9540

AWR / Trincomalee

- 1503

UQ

São Tomé
V of America, Pinheira
Swaziland
TWR Africa

- 9500

- 5930

e-k

R. Taiwan Int., Tamsui

JS

IRIB, Ardabil - 1512
V/s Maryam Geshani.
Kina

CNR 5, Fuijan

- 837

CNR/Fuijan, Fuijan

1v!

Turkiet

TRT 1, Antalya

RJT

V of Turkey

e-b

e-b

2d!

JS

e-b

2v !

DO

CNR, Shanghai
CNR

- 1008

- 882

- 990

e-b

1d!

e-b

e-b
1d!

UQ

2m!

k

k

LR

3m!

TGR

2d!

1d!

- 11990

k

R Dewa, Udon Thani - 12035 e-k
Sänder Voice of America-program.

1v! UQ

e-k

- 837

Iran

CB

Thailand

Vietnam

All India R., Rampar

- 9580

R. Taiwan Int.

Asien
Indien

!

k

UQ

k
3v!
UQ
Två dagars testsändningar, 2 rapporter och två svar.

4m!

k

3m!

Taiwan
Taiwan Area Fishery BS - 1143 b k 1m
JTM
V/s Yu-Tse-Cheng. BEL3 Taiwan Area Fishery BS.
Sänder från Baisha/Chiangmei Ts'un.

Afrika
ERTV, el Arish

UQ

1m!
BBC/Encompass - 12065 k b
V/s Tam Lam Soon. Sändning från Kranji.
Sri Lanka

Egypten

3m!

Singapore

TGR
R. Free Skybird - 7440 b 3v!
Sänder ibland via Channel 292. Det är en amerikan
som heter Frederick Moe, han vill gärna ha raporter
på sina program. Vill helst a> man skickar brevledes
till DJ Frederick Moe, 36 West Main Street, Warner
NH 03278, USA.
3v!

1v! DO

e-b

- 15530

Korea, Nord

UQ

- 6085

e-b

R. Kuwait, Kuwait
Snyggt certiﬁkat.

3v!BEG

UQ

R. Mi Amigo Int.

Kuwait

UQ

2v!
Via Channel 292, sändaren i Rohrbach. Flera
rapporter från UQ, bl.a på 7040.

- 1278

Hebei People BC Station

UQ

- 891

- 15450

V of Vietnam, Son Tay

DO

DO
DO
DO
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k

!

CB
2d! UQ

3v!

k sch

- 7280

DO

!

CB
k

2m!

UQ

Oceanien
Nya Zeeland

RNZ Paciﬁc, Rangitaiki

- 9700
RNZ Paciﬁc, Rangitaiki - 9765

5h! UQ

e-k

7h! UQ

e-k

WDTW, Dearborn, MI - 1310
Pedro Zamora, President.

e-b

1d!

WTAQ, Green Bay, WI

e-b

5 min!DO

- 1360

WSJP, Sussex, WI - 1640 e-b qsl-folder!
V/s Rose M Schauer, Donor Listener, Relation
Manager.
R Marti, Greenville NC
WWCR

- 13845

k

- 7335
2v!

DO

DO

e-b k info UQ
TGR

Centralamerika och Västindien
Nederländska Antillerna

PJB Shine 800 AM, Kralendijk - 800 e-b! JTM
V/s Bill Early. JTM ﬁck svar redan efter 2 dagar.
Trans World Radio (TWR) sänder från Bonaire, som
ännu inte har status som fristående land inom
konungariket Nederländerna.
Palau
T8WH

Pirater

- 9965

1m!

k

TGR

R. Belladonna
R. Concorde
Zender DB

- 1615

- 1639

- 1655

- 3905
WMBR - 3935

k e-b
e-k
e-b
2v!

1d!

1v!

2d!

Nordamerika

R. Elvis

Kanada

e-b 1h!
Worldwide Marine Broadcasters Radio.

VOCM, St John's, NL
V/s Ma>hew Gillie.

- 590

!

e-b

MJT

CKAC, Montréal, QC - 730 e-b 6h!
JTM
Radio Circulation sänder från Montréal/PointeCalumet.
CFZM, Toronto, ON
V/s Meghan Chipman

- 740

CHAB, Moose Jaw, SK

!

e-b

- 800

- 6230

e-k

JTM
LWV
JTM

2d!

JTM
LWV

MJT

!

g-m

R Casanova

e-k

DO

MJT

USA

JTM
KBOI, Boise ID - 670 e-b 7h!
V/s Nate Shelman. ID.ar med “News Talk 670”.
WWL, New Orleans, LA
V/s Domnic Mitchum.

- 870

KNWC, Sioux Falls, SD - 1270
V/s Niel Stavrem, Director.

e-b
e-b

1d

3m!

JS
DO

KNWC, Sioux Falls SD - 1270 e-b 4h! JTM
V/s Neil Stavem. Stationsid: “Faith Radio”.
KUMA, Pendelton, OR

- 1290

e-b

1h! DO
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(Jag brukar undvika baddräkts-QSL eftersom jag inte
vill verka alltför gubbsjuk, men tydligen är det kutym
hos pirater a> vara just det, så OK, då får e> sådant
komma med den här gången. / LBM)
Radio 319 - 6260 e-b
LWV MJT
Sänder på 6270 enligt QSL:et. Kallar sig även
Caroline 319.

Utility

DCF77, Mainﬂingen - 77.5 k e-b 1v! UQ
Inte en rundradiostation, då lyssnarna i första hand
är väggur, väckarklockor och mätinstrument med
tidsstämpel. Tyvärr Ullmar, ingen stationspoäng!

Radio March Music

- 6265

R. King Creole - 6270
Disco Hell

- 6276

e-k

e-b
2d

!

2v!

e-k

MJT

QSL-ligan
2019
QSL-Ligan 2019

DO JTM

DO
DO
UQ
UQ
TGR
TGR
SCH
SCH
JTM
JTM
JOB
JOB
MJT
MJT
CB
CB
APF
APF
HVL
HVL
CON
CON
BSN
BSN
LHU
LHU
RJT
RJT
CCT
CCT
LWV
LWV
BOB
BOB
LR
LR
JVN
JVN
JS
JS
BEG
BEG

JTM

RRH - 6276 e-k 3v!
Radiostanzia Russian Hooligans

JTM

Cukoo Isl - 6290 k e-k 10 min!
RJT
E-kort efter 10 minuter, riktigt QSL efter drygt en
vecka.
R Freedom, NL - 6290 e-b foto 1v
DO JTM
DO skriver: Skickade rapporten till två e-postadresser.
bägge studsade tillbaka som fel men ändå ﬁck jag svar.
Mystiskt!!!!
R. Fox 48

- 6290

e-b

!

MJT

R Deltracks - 6390 e-b 10h
JTM LWV MJT
V/s Jos Koot. Sänder tydligen från Nijmegen.
Fladdrar i frekvens, då JTM hört dem på 6680 kHz.
Radio 60/Studio 52

- 6423

e-k

1h!

JTM

Dan
DanOlsson,
Olsson,Kävlinge
Kävling
Ullmar
Qvick,
Ullmar Qvick,Norrköping
Norrköping
Tore
ToreGunnarsson,
Gunnarsson,Rydöbruk
Rydöbruk
Staffan
StaﬀanCrona,
Crona,Hisings
HisingsBacka
Backa
Jan
JanThörnblom,
Thörnblom,Malmö
Malmö
Jan
JanOscarsson,
Oscarsson,Umeå
Umeå
Magnus
Västerås
MagnusJesperson,
Jespersson,
Västerås
Christer
Brunström,
Christer Brunström,Halmstad
Halmstad
Alf
AlfPersson,
Persson,Nödinge
Nöödinge
Hans
HansV.V.Lollike,
Lollike,Hedehusene,
Hedehusene,DK
DK
Claes
Olsson,
Norrköping
Claes Olsson, Norrköping
Börje
BörjeSahlén,
Sahlen,Tibro
Tibro
Lars
LarsJeppesen,
Jeppesen,Växjö
Malmö
Rolf
Johansson,
Tibro
Rolf Johansson, Tibro
Christer
ChristerCarnegren,
Carnegren,Tibro
Tibro
Lennart
Weirell,
Lennart Weirell,Västerås
Västerås
BoBoHellman,
Hellman,Borensberg
Borensberg
Lennart
Rylander,
Lennart Rylander,Hallaröd
Hallaröd
John
Nielsen, Herning,DK
DK
Jon Vinther
Vinter Nielsen,Herning,
Jarl
Synnevåg,
Sørum,
N
Jarle Synnevåg, Sørum, Norge
Benny
BennyGadd,
Gadd,Ronneby
Ronneby

130
130
9090
6464
5757
5252
4141
3939
3535
3434
2929
1919
1616
1414
1414
1010
1010
66
66
55
55
11

Det börjar närma sig slutet på årets upplaga av
QSL-Ligan. Till nästa nummer skall ni rapportera
in de QSL ni fåm t.o.m stoppdaturm för DXAktuellt #1-2020. Ni hinner då få med de QSL
som är resultatet av lyssnandet under julhelgen!
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Tips

tips

John Vinther Nielsen | Rind Plantagevej 3H | 7400 HERNING | jvn@ddxlk.dk

Europa
593
675

14.09
13.09

19.22
21.00

26.09
09.11

17.20
07.30

747

29.09

17.51

819

09.11
10.11
11.10

07.00
07.25
16.00

08.11

05.50

09.11
09.11

07.35
07.39

837

24.10
08.11

05.50
06.50

891

13.09

19.50

30.09
09.11

16.35
07.52

918

12.10

21.10

963
1008

08.11
13.09

06.45
19.33

11.10

21.05

09.11

08.00

1017

07.11

14.45

1125
1224

07.11
12.10

16.15
21.20

03.11

16.40

09.11

08.20

828

1224

ITALIEN Challenger R., non-stop popmx, ID: Challenger Radio. 1-2 PWx-DK
NEDRLANDENE Studio Denakker, Klazienaveen, ID-jingle, news
(QRM fra andre NL stationer på samme frekvens).
0-2 PWx-DK
NEDERLANDENE Radio Calypso, Oostwold, slagermx// Web. 1-3 JVN-DK
NEDERLANDENE Radio Calypso, Groningen, polkamusik, ID’s,
reklamer, også meget god modtagelse kl. 23
4-5 SHN-DK
NEDERLANDENE MCB Radio, Alphen aan den Rijn, nostalgi
Musik, ID: ”MCB Radio”, og // web.
1-3 JVN-DK
2-4 SHN-DK
NEDERLANDENE MCB Radio, Zuid Holland, pop, ID’s, nx.
1-2 SHN-DK
NEDERLANDENE Radio 0511, Friesland, oldies, //web
NEDERLANDENE Studio Denakker, Klazienaveen,
”Raised on Love”, // Web.
2-3 JVN-DK
NEDERLANDENE Studio Denakker, Klazienaveen, non-stop
hollandsk polka musik (tent).
2-4 NAH-DK
4-5 SHN-DK
NEDERLANDENE Studio Denakker, Drenthe, pop, //web
RUSLAND Radiogazeta Slova, St. Petersborg, russisk, ID’s,
reklamer, QRM fra Smooth Radio
2-3 SHN-DK
3-4 NAH-DK
UK BBC Radio Cumbria, Barrow-in-Furness, ID og Traffik.
UK BBC Asian Network, Leicester/Freemen s Common, Hindi pop
musik og ID som BBC Asian Network.
1-3 NAH-DK
NEDERLANDENE HotRadio Hits, Huissen, dancemusik, ID:
”Hitmusiconly Hotradio Hits”.
1-3 PWx-DK
1-2 JVN-DK
NEDERLANDENE HotRadio Hits, Huissen, popmx // web.
NEDERLANDENE Hotradio Hits, Gelderland, techno, //web
3-5 SHN-DK
SPANIEN Radio Inter, Madrid, ”The winner takes it all”, ID:
Musica Radio Inter”
1-3 JVN-DK
3 NAH-DK
UK Sunrise Radio, North East London, ID og musik.
NEDERLANDENE United AM, Neede, oldiepop og
ID: United AM 1008”.
1-3 PWx-DK
NEDERLANDENE United AM, Neede, ”Kung fu fighting”,
ID som United AM det beste von middengolf United AM 1008. 1-3 JVN-DK
NEDERLANDENE United AM, Gelderland, ID på engelsk, bad om
lytterrapporter til united.am@hotmail.com, rock-musik
2-3 SHN-DK
ITALIEN Amica Radio Veneta, Vigonza/Peraga-via Germania,
italiensk snak (tent).
1-2 NAH-DK
UK BBC R. Wales, Llandrindod Wells, engelsk snak // 882 kHz. 1-2 NAH-DK
NEDERLANDENE Radio 1224, Lunteren, hørtes svag bag kraftig
Spanioler // Web.
0-1 JVN-DK
NEDERLANDENE Amplivier Radio, Damwoude, med nonstop
musik ifrån 60-talet.
DOLo-S
NEDERLANDENE Ampli4 Radio, Friesland, ID, pop, //web, lå
under Spanien
1-2 SHN-DK

16

1287

11.10

16.30

1296

06.11

16.02

1359

07.11

16.40

1386
1395

03.11
30.09

05.45
15.25

23.10

20.35

1431
1458

09.11
04.11
07.11

08.40
15.50
16.48

1467

01.11

17.30

1476

28.09

05.20

1485

07.11
07.11

17.05
17.07

1557

01.10

19.50

1584

08.11

15.05

10.11

07.10

12.10
10.11
1611
13.09
21.09
08.11
3975
21.09
5895
21.09
6030.1 09.11

06.30
07.00
18.35
18.51
21.15
22.42
15.47
10.00

6085

08.51

1602

22.09

NEDERLANDENE Radio T-Pot, Gasselternijveen, ID: Radio T-Pot
og tlf-nummer til stationen, spillede ”i´ll do anything for love”. 1-2 JVN-DK
UK Radio XL 1296 AM, Birmingham/Langley Mill-B, egelske
nyheder.
3 NAH-DK
UK Smooth Radio, Chelmsford/Baker s Wood, engelsk program,
oldies og ID.
2-4 NAH-DK
0-2 JVN-DK
UK Carillon Radio, Loughborough, ældre musik // web. svag.
NEDERLANDENE R. Seabreeze AM, Akkrum, ”King of the Road”
15.30 ID og // Web.
1-3 JVN-DK
NEDERLANDENE R. Seabreeze AM, Akkrum, med popmusik
Som Elvis Presley.
DOHö-S
1-2 SHN-DK
NEDERLANDENE Radio Seabreeze, Friesland, pop, //web
3 NAH-DK
UK Smooth Radio, Southend/Rayleigh, engelske reklamer.
UK BBC Radio Newcastle, Newcastle upon Tyne, engelsk snak,
2 ids, Lyca blev trykket helt ud et par minutter.
2-4 NAH-DK
NEDERLANDENE Radio Eldorado, Damwâld, med gammal
Musik som Don McLean och Stewie Wonder.
DOLo-S
UK Carillon Wellbeing Radio, Coalville, populær ældre musik,
// Web.
2-3 JVN-DK
2-3 NAH-DK
UK BBC Radio Merseyside, Wallasey, sport vejrudsigt og ID.
SPANIEN SER Radio Santander, Soto de la Marina, spansk program
og id som Cadena SER.
2-4 NAH-DK
UK Classic Gold, Northampton, ID og popmusik // 1332 kHz,
Erstatter Smooth som rykker ind på FM.
1-3 JVN-DK
ITALIEN Radio Diffusione Europea, Trieste, italiensk snak og
senere reklamer fra Trieste.
2-4 NAH-DK
ITALIEN Radio Diffussione Europea, Trieste, italiensk, snak, ID’s,
vejret, QRM fra Love Sports Radio i London
2-3 SHN-DK
NEDERLANDENE Radio 05-11, Ternaard, pop og slager // Web. 1-3 JVN-DK
2-4 SHN-DK
ITALIEN Radio Milano, ID-jingles, nyheder, reklamer
2-3 PWx-DK
NORGE Radio Northern Star, oldiesmusik og ID.
3 LWV-S MJT-S
NORGE Radio Northern Star, med ID.
NORGE Northern Star, Bergen, pop, ID på amerikansk
4-5 SHN-DK
3 LWV-S MJT-S
TYSKLAND Shortwave Radio spelade Sonny & Cher.
NORGE R. Northern Star med ID och e-mail-adress.
LWV-S
LUXEMBOURG Eifeler Radiotage, Junglinster, tysk, ID’s, pop,
indslag om radio i Gibraltar og senere om Radio Tirana
5 SHN-DK
LWV-S
TYSKLAND R. Mi Amigo Int. Spelade Roy Orbison.

Afrika
972

01.11

06.45

1431
5950
5995
6090
6100

08.11
09.11
08.11
08.11
09.11

19.00
15.10
18.00
16.00
17.00

6110

09.11

04.00

MELILLA RNE 1, Melilla, med lokal väderrapport och 06.50 tal
av Melillas guvenör.
DJIBOUTI Voice of America, Dorale, ID, nyheder på fransk
ETIOPIEN Voice of the Tigray Revolution, lokalt sprog
MALI Radio Mali, snak til 18.20, så musik og ID kl. 18.33
ETIOPIEN Voice of Amhara State, kvindelig vært, QRM de Kina
SWAZILAND TWR Africa, engelsk ID, “Back To Back Music”,
svag QRM fra Kina på engelsk
ETIOPIEN Radio Fana, lokalt sprog, 04.10 lokal musik

17

DOHa-S
3-4 SHN-DK
3-4 SHN-DK
3-4 SHN-DK
3 SHN-DK
3 SHN-DK
4 SHN-DK

6210.2 08.11
7180.03 09.11
9635
08.11

16.55
15.05
16.50

DR CONGO Radio Kahuzi, Bukavu, snak, svag modulation
ERITREA Voice of the Broad Masses of Eritrea, lokalt sprog
MALI Radio Mali med lokal musik og fransk ID

1-2 SHN-DK
2 SHN-DK
4 SHN-DK

Mellemøsten-Asien
612
693
702
864

08.11
31.10
07.11
13.09

16.30
15.30
20.15
18.40

891
918

13.10
07.11

03.05
20.20

963

01.11

15.15

1017

07.11

14.50

1125
1080

13.09
04.11

18.55
15.30

1278

13.09

19.00

1287

13.09

19.10

06.11

15.55

1359

08.11

14.55

1368

13.09

19.20

1377
1449

04.11
13.09

15.45
19.25

1476

09.11

18.00

1503

13.09

18.45

1539

04.11

15.50

1557

04.11

15.45

5985
7455

08.11
08.11

14.00
19.00

KIRGISISTAN TWR Silk Road, kvindelig vært, ID
2-3 SHN-DK
DOHa-S
BANGLADESH R. Bangladesh, med årets melodifestival.
4-5 NAH-DK
IRAN IRIB World Service, Kiashahr, russisk program (tent).
EGYPTEN ERTV Quran al-Karim, Santah, arabisk
Koranbøn // 1503 kHz.
44444BVx-DK
DOHa-S
TYRKIET TRT 1, Antalya, avslutade nyheterna.
KINA Shandong RGD Xinwen Pindao, Jinan, kinesisk snak,
(tent).
1-3 NAH-DK
KINA CRI med program på ryska. Tog lång tid innan jag fattade
Viken station det var.
DOHa-S
KINA China Radio Int./CNR 8, Changchun, kinesisk snak, lød som
kinesisk sprogkursus (tent).
1-2 NAH-DK
IRAN R.Qazvin, Qazvin, (NW Iran), farsi, mange ann. – lidt
3
NAH-DK
ISRAEL KAN MaKan, Tel Aviv/Yavne, Nyheder.
reklameagtigt, og tilmed et sunget ID (hvad jeg aldrig har hørt før)43433BVx-DK
IRAN IRIB R. Kermanshah, Kermanshah (W Iran), kurdisk
(lyder lidt som farsi), iransk musik, mange ann.
44444BVx-DK
ISRAEL Voice of Hope, she’ar Yashuv, engelsk ID-spots ”you are
Listening to songs in the night on The Voice of Hope”, pop-musik.32222BVx-DK
ISRAEL Voice of Hope Middle East, She ar-Yeshuv, arabisk
program (tent).
1-3 NAH-DK
KINA CNR 1, Yining=Gulja, kinesisk snak med ekko (så mindst 2
sendere, men Kina har også rigtig mange CNR 1 sender på denne
frekvens, kl. 15.00 ID som Beijing et eller andet // 1377 kHz.
1-2 NAH-DK
IRAN IRIB R. Golestan, Gonbad-e QAbus, farsi, ann.,indimellem
Stærk QRM fra Manx Radio (UK).
42332BVx-DK
0-3 NAH-DK
KINA CNR 1, Xingyang, kinesisk snak (tent).
Saudi Arabien BSKSA R. Riyadh, Jeddah, arabisk, arabisk musik
Hørt // 1440 kHz (som var klart bedst), QRM fra BBC på samme
frekvens.
21431BVx-DK
FOR. ARABISKE EMIRATER Radio Asia, indisk musik, svagt
under Carillon Radio, der dominerer 1476 kHz, //web
1-3 SHN-DK
EGYPTEN ERTV Quran al- Karim, El Arish, arabisk, koranbøn
// 864 kHz.
23333BVx-DK
UAE Pravasi Bharathi 810 AM, Abu Dhabi, Engelsk/hindi accent,
Abu Dhabi blev nævnt.
2-4 NAH-DK
TAIWAN Radio Taiwan International, Kouhu, kinesisk snak
Høres meget ofte om eftermiddagen) (tent).
2-4 NAH-DK
3-4 SHN-DK
MYANMAR Myanma Radio, to værter, nævnte Myanmar
THAILAND Radio Thailand, ID som HFK9 Radio Thailand,
engelsk rettet mod Europa, morgennyheder
5 SHN-DK
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Pacific
1017
1098
5020

02.11
02.11
02.11

10.50
11.05
11.59

TONGA R. Tonga med lokale nyheter.
MARSHALL ISLAND berättade om vädret.
SOLOMON ISLAND stängde med nationalsången.

DOHa-S
DOHa-S
DOHa-S

Nord-Amerika
580

22.09

04.05

19.10
15.09
21.09
22.09

05.50
04.38
23.00
04.20

09.10
21.09

03.17
23.00

15.09
22.09
19.10

04.40
00.01
05.55

08.11
15.09
22.09
13.10

06.30
04.03
00.00
04.40

730

20.10
03.11
15.09

04.50
05.52
03.15

740
750

21.09
21.09
21.09

23.59
23.00
23.08

13.10
15.09
22.09
25.09
19.10
22.09
15.09
22.09
10.10

04.50
05.02
02.02
05.02
05.45
00.02
04.45
00.00
05.00

15.09
22.09
08.11
14.09

04.50
04.54
06.05
04.42

590

620
660

680

760
770

800
850

880

930

CANADA CFRA, Ottawa ON, news, ID: You´re listening to ...on
Newstalk 5-80 CFRA, reklamer.
1-2 PW-DK
1-3 JVN-DK
CANADA CFRA, Ottawa ON, talkshow // Web.
CANADA VOCM, St. John´sNL, popmusik, VOCM-IDs.
1-3 PWx-DK
3-4 MJT-S
CANADA VOCM St. John´s NL,
CANADA VOCM, St. John´s NL, pop-musik med Billy Joel, ID:
5-90 VOCM.
1-2 PW-DK
CANADA VOCM, St. John´s NL, let musik, ID: VOCM our VOCM.1-2JVN-DK
CANADA CKCM, Grand Falls-Windsor NL, spelade Billy Joel,
// 590 kHz VOCM.
3
MJT-S
USA WFAN, New York NY, sportstalk, ID as The Fan and WFAN.1-3PWx-DK
4
MJT-S
USA WFAN, New York NY, med flera ID.
USA WFAN, New York NY, ”Right here on WFAN”, sport,
Reklamer, businees.
2-3 JVN-DK
0-2 PW-DK
USA WFAN, New York NY, ID: WFAN 20-20 sports.
1-3 PWx-DK
CANADA CFRB, Toronto ON, news, ID: 6-80 News.
4
MJT-S
USA WRKO, Boston MA, ”The Voice of Boston”.
CANADA CFTR, Toronto ON, vejrudsigt for downtown Toronto
// Web.
1-3 JVN-DK
2-3 JVN-DK
USA WRKO, Boston MA, talk, news, nævnede Boston.
1-2 JVN-DK
USA WCBM, Baltimore MD, talkradio // Web.
CANADA CKAC, Montreal QC, french newstalk,
ID: Radio Circulation.
1-2 PWx-DK
3-4 MJT-S
CANADA CKAC, Montreal QC.
3
MJT-S
CANADA CHCM, Marystown NL, // 590 m. Fl.
CANADA CBGY, Bonavista Bay NL, med CBC Radio One för
”omväxlings” skull.
3-4 MJT-S
1-2 JVN-DK
USA WJR, Detroit MI, snakkede om Henry Ford bil // Web.
USA WABC, New York NY, news og ID, spot for comedyshow. 1-2 PWx-DK
3-4 MJT-S
USA WABC, New York NY.
USA WABC, New York NY, reklamer og IDs 77 WABC.
1-3 PW-DK
1-2 JVN-DK
USA WABC, New York NY, Landbrugsprogram // Web.
2-3 MJT-S
CANADA VOWR, St. John´s NL.
USA WEEI, Boston MA, sport, ESPN R., ID som ESPN og WEEI. 1-3 PWx-DK
3
MJT-S
USA WEEI, Boston MA.
USA KOA, Denver CO, med reklam för en Denver Broncos
Match i NFL.
DOHa-S
1-3 PWx-DK
USA WCBS, New York NY, news og IDs.
3-4 MJT-S
USA WCBS, New York NY.
USA WCBS, New York NY, reklamer, ID: WCBS Newsradio 8-80. 1-3 PW-DK
CANADA CJYQ, St. John´s NL, countrymusik, ID: ”This is the –
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21.09
15.09
22.09
22.09
13.10

21.49
04.59
02.00
00.00
05.15

22.09
03.11
15.09
22.09
05.10
08.11
20.10
14.09
21.09
02.10
20.10
02.11

02.00
06.15
04.53
05.07
05.15
05.55
03.15
02.30
23.10
03.25
03.25
22.10

1200
1250

08.11
21.09
20.10
02.11
22.09
02.11
21.09
02.11

05.50
23.50
04.00
09.45
02.00
10.00
23.00
08.00

1270

22.10

06.00

1290
1300

16.10
22.09
16.10
08.11
05.11
05.11
22.09
10.10
22.09

05.00
02.00
04.00
05.00
05.10
05.40
04.45
05.15
01.02

22.10
21.09
21.09
22.09
02.11
22.09

01.15
22.00
22.00
00.00
09.00
00.00

950
970
1010

1030

1120
1130

1140
1170
1190

1310
1330
1360
1380

1390
1400
1440
1450

New 9-30 KIXX Country”.
1-3 PWx-DK
4
MJT-S
CANADA CJYQ, St. John´s NL, ”KIXX Country”.
1-2 PWx-DK
CANADA CKNB, Campbellton NB, popmusik, ID: 95 CKNB.
3
MJT-S
CANADA CKNB, Campbellton NB, stark med snyggt ID.
3
MJT-S
USA WZAN, Portland ME.
CANADA CFRB, Clarkson ON, program om dyrenes pels i
forhold til kulde, // Web.
1-3 JVN-DK
3-4 MJT-S
USA WINS, New York NY, ”All news, all the time”.
1-3 JVN-DK
USA WINS, New York NY, talk, ID: WINS, sportsresultater.
1-3 PWx-DK
USA WBZ, Boston MA, talk, IDs.
4
MJT-S
USA WBZ, Boston MA.
USA WBZ, Boston MA, ID og newstalk.
1-3 JVN-DK
USA WBZ, Boston MA, talk med phone-in, IDS: WBZ Newsradio. 1-2 PW-DK
USA KMOX, Saint Louis MO, med ID ”The Voice of Saint Louis”.
DOHa-S
USA WBBR, New York NY, business-news, ID: Bloomberg 11-3-0. 1-3 PWx-DK
4LWV-S MJT-S
USA WBBR, New York NY, med reklam för Orange Gatorade.
USA WBBR, New York NY, finance talk, ID: Bloomberg // Web. 1-2 JVN-DK
DOHa-S
USA WISN, Milwaukee WI, ”I Heart radio” ID.
USA WBBR, New York NY, sportprogram, ”Your listening to
football on Bloomberg 11-3-0”.
3-4 JVN-DK
USA WBBR, New York NY, businesstalk, ID: This is Bloomberg. 1-2 PW-DK
3
MJT-S
CANADA CBI, Sydney NS.
CANADA CBI, Sydney NS med nyheter ifrån CBC.
DOHa-S
ALASKA KJNP, North Pole AK, med religiös musik till god styrka. DOPa-S
3
MJT-S
USA WLIB, New York NY.
DOPa-S
CANADA CFSL, Weyburn SK, med countrymusik.
3
MJT-S
USA WXKS, Newton MA.
CANADA CHSM, Steinback MB, med ID 08.05 efter musik av
Calgaryes symfoniorkester.
DOPa-S
USA KNWC, Sioux Falls SD, med Faith Radio ID.
(Någon som hur man får svar ifrån dessa?)
Måske denne studiob@knwc.org /red.
DOHa-S
DOHa-S
USA KUMA, Pendelton OR, med reklam för ett lokalt casino.
USA WJDA, Quincy MA.
2-3 MJT-S
DOHa-S
USA KKOL, Seattle WA, med ID innan nyheterna.
DOHa-S
USA KGLO, Mason City IL, med popmusik.
USA WDTW, Dearborn MI, med mexikansk musik och La Zeta ID. DOHa-S
DOHa-S
USA KNOX, Grand Forks ND, med reklam för en Ford handlare.
USA WRCA, Watertown MA, med ”Bloomberg Radio”- ID.
3-4 MJT-S
USA KKMO, Tacoma WA, med ”El Rey 13-60” ID.
DOHa-S
CANADA CKPC, Brantford ON, har tappat räkningen på hur
Många gånger jeg har rapporteret denna men inget svar.
Troligen inte denna gång heller.
2-3 MJT-S
DOHa-S
USA WRGB, Chicago IL, med inspiration Radio.
CANADA CBG, Gander NL, med ID ”This is CBC Radio 1”.
3-4 MJT-S
LWV-S
CANADA CBG, Gander NL, med ID ”This is CBC Radio 1”.
USA WVEI, Worcester MA, med trist sports-px som väntat.
2-3 MJT-S
DOPa-S
CANADA CKJR, Wetaskiwin AB, med country.
2
MJT-S
USA WBAE, Portland ME, rätt svagt.
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1460
1480
1500

1520
1560
1580
1650

22.09
21.09
15.09

02.15
23.05
03.28

21.09
25.09

23.30
05.00

15.09
22.09
22.09
06.11
22.09
22.09

04.00
01.00
01.00
06.00
01.00
01.00

CANADA CJOY, Guelph ON.
2
MJT-S
2-3 MJT-S
USA WSAR, Fall River MA.
USA WFED, Washington DC, reklamer, ID: ”Federal News Radio
- a part of the Federal News Network”.
1-3 PWx-DK
4
MJT-S
USA KSTP, Saint Poul MN.
USA WFED, Washington DC, IDs som Federal News Radio og
Federal News Network.
1-2 PW-DK
USA WWKB, Buffalo NY, ID som ESPN og WWKB.
1-3 PWx-DK
4
MJT-S
USA WWKB, Buffalo NY, idade exemplariskt.
3-4 MJT-S
USA WFME, New York NY, med gospel.
DOHa-S
USA WFME, New York NY, med ID Your family radio”.
MJT-S
CANADA CKDO, Oshawa ON spelade ”Eye of the Tiger”- Asia 3
CANADA CJRS, Montreal QC, ”This is Montreal Christian
Radio 1650 AM”.
2-3 MJT-S

Latinamerika
670

14.09

04.52

CUBA R. Rebelde, spot mentioned ’Rebelde’, spansk snak.

1-2 PWx-DK

21.09
21.09
22.09
21.09
21.09
22.09

20.18
20.31
04.25
18.52
18.03
07.01

10.11
22.09
21.09
22.09
21.09
22.09
21.09

11.40
07.06
16.25
08.25
18.25
06.53
17.54

22.09
10.11
21.09
21.09
22.09
10.11

08.08
11.30
18.22
16.42
06.25
08.52

Zender Turftrekker med plåteko och holländsk punk.
3-4 MJT-S
Bluebird Radio.
4
MJT-S
Mike Radio spelade tyvärr mest polka med id ordentligt i alla fall.3
MJT-S
Zender DB med ”Man on the run”.
LWV-S
Laser Hot Hits med korta nyheter.
3LWV-S MJT-S
Laser Hit Hits spelade ”Hit me”. Starkare på morgonen än kvällen
innan.
3LWV-S MJT-S
Laser Hot Hits, pop, engelsk, DJ-show, reklame, ID, nyheder
4-5 SHN-DK
King Shotwave Radio.
2-3 MJT-S
Radio Casanova Int´l med ”Green green grass of home”.
3LWV-S MJT-S
Radio Casanova Int´l, stark med ID och Billy Swan.
4LWV-S MJT-S
Radio 319 med Radio Caroline ID.
3LWV-S MJT-S
Radio 319 spelade ”Honey honey”.
3LWV-S MJT-S
Johnny Tobacco med sång på svenska om Oluf Palme med
finsk brytning. Stark, men sänderen drev en del.
4LWV-S MJT-S
Radio Scotland Int´l, spelade ”Mr Blue Sky” med ELO.
2-3 MJT-S
Radio Merlin med frisk studievært, engelsk, New Order, ID
4 SHN-DK
Radio Joey med nonstop techno.
3
MJT-S
Radio Deltracks med känd musik som Katrina & the Waves.
3LWV-S MJT-S
Radio Deltracks spelade ”Forever young” med Alphaville.
3LWV-S MJT-S
Free Radio Service Holland s/on på engelsk, 09.00 program med
Peter Verbruggen, //5790 kHz (lidt svagere)
4-5 SHN-DK

Pirater
1628
1637
1638
1655
6205

6210
6230
6250
6270
6285v
6290
6305
6320
6390
7700

FM-tropo
88.3v

24.10

14.36

94.1v

24.10

14.37

POLEN Radio Zet, Zielona Góra/Jemiolów, popmusik og ID
PS: Radio Zet, PI: 3205 (60 kW – 543 km)
POLEN PR3, Zielona Góra/Jemiolów, polsk snak, PI: 3233,
(60 kW – 543 km).
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4 NAH-DK
4 NAH-DK

***********************************************************************************
BV-DK:
DOHa-S:
DOHö-S:
DOLo-S:
DOPa-S:
LWV-S:
JVN-DK:
MJT-S:

Bjarke Vestesen, Fyns Hoved, AOR7030+, Antenne: 100m ledning på stranden mod sydøst.
Dan Olsson via Haparanda remoten.
Dan Olsson via Hököpinge remoten
Dan Olsson via Loo remoten
Dan Olsson via Parakalompolo remoten
Lennart Weirell, Västerås. Loggningar i Väsby med NDR-515, dipol och LW 480 m.
John Vinther Nielsen, Herning, Sangean ATS909x og Tecsun AN-200 miniloop.
Magnus Jesperson, Västerås, Elad FDM-S2
Lyssnade i NDL:s QTH i Väsby utanför Norrköping med följande antenner 500 m 260°,
350 m 225°, 480 m 300°, Dipol för KV.
NAH-DK:Niels Holst, Bilradio modtagelse mellem Rønde og Lystrup
FM/MW: Opel bilradio med RDS/PI udlæsning, 40 cm whip på taget
PW-DK: Peter Witten, Aalborg, RX: Sangean 909 med Tecsun AN-200 Loopantenne.
PWx-DK: Peter Witten, Saltum, RX: Sangean 909 med Tecsun AN-200 Loopantenne.
SHN-DK: Stig Hartvig Nielsen, Kousted ved Randers, Modtager: AOR AR7030+
Antenne: 150 m. ledning mod syd.
*******************************************************************************************************************

Klubbnytt

Erik Johansson | Frihetsvägen 49 | 177 53 JÄRFÄLLA | 08 - 680 01 49 | klubbnytt@sdxf.se

Norrköpings Distanslyssnare
Säsongens första möte hölls den 21 september
då vi bland annat fixade till våra fyra antenner.
Mer om detta finns antagligen att läsa här i DX-A.
Vi gjorde också upp planer för vårt deltagande
i Norrköpings Radioklubbs ”loppis” i Mässhallarna här i Norrköping. Den gick av stapeln den
5 oktober. Vårt bord där bestod av diverse grejor,
skänkta av medlemmarna. Våra försäljare, Sigvard Andersson, Bo Gustavsson och Claes Olsson
fick jobba hårt, våra grejor visade sig vara ganska
så åtråvärda. Bäst gick kablar i diverse format och
längder, bland annat några fulla rullar med RG58 och dropwire. Tyvärr var inte antalet besökare
vad det varit de senaste åren, ett par hundra var
det dock som prutade med ett 30-tal nasare plus
Limmared Radio. Resultatet blev faktiskt över
vår förväntan, och det var inte mycket vi behövde
plocka med oss hem igen. Mer att läsa om Loppmarknaden finns på https://ndl-dx.se/20191005/
index.htm
Västkustens DX-klubb
Vi har våra månatliga möten på Radiomuseet i
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Göteborg  första tisdagen varje månad.   
I somras var Alf och Martin med Per Eriksson
och Hans Kronkvist från MKVK på piratträffen
i Holland.  
De visade bilder från denna träff på senaste
DX-mötet. Mycket intressant. Det är tredje året
i rad som Alf besökte piratträffen och första för
Martin. Tyvärr är det ganska klent intresse bland
övriga medlemmarna att följa med till denna träff.
Förra månaden åkte Alf, Martin och Lars traditionsenligt till Parkalompolo tillsammans med
Per Eriksson och Göran Norstedt från MKVK.  Snö
och som minst minus 18 grader mötte oss. Lyckat
på mellanvåg då vi tog in Fiji på 990 kHz och New
Zeeland Newstalk på 1035.  
Tillsammans med Per , Göran och Bosse Olofsson
installerade vi förbundets Kiwimottagare med
en 103 meter lång antenn. Nu kan förbundets
medlemmar sitta hemma i bostaden och lyssna
på NA-stationer på mellanvåg via Kiwin i Parkalompolo.
För ett år sedan planerade vi att besöka Radiomuseet i Ringsted, Danmark. Intresset var ringa och
vi fick avstå från detta besök. Nu tänker vi göra ett

nytt försök till våren 2020. Är du intresserad att
hänga med på denna utflykt så kan du väl höra
av dig?!  

minnesruna över Henrik Klemetz och slutligen
redovisas deltagande i tävlingen Pirate hunt och
en annons för DX-vännernas kryssning.

Lite sent men ändå vill vi informera att höstens
lyssnarträff planeras till den 22-23 november i
Moritz stuga i Loo, utanför Alingsås.

Mälardalens Radiosällskap
Från MRS har QRG-bulletinen nr 828 influtit. Man
börjar med kallelse till årsmöte, vilket hålls 19
november och alltså redan är avhållet när ni får
tidningen. Efter kallelsen kommer i vanlig ordning QSL-spalten och loggen.

Aros DX Club
Från västeråsklubben har DX-tra nr 5 inkommit.
I denna skrift får man sig till livs ett reportage om
Hörby 1179 kHz och veteranljuddagen. Vidare en
artikel om Arctic Radio Klubbs 50-årsjubileum.
Därefter ett QSL från Radio Deltracks. Vidare en

Man avslutar det hela med en vintrig bild från
Parkalompolo.

Dansk DX Lytter Klub
DDXLK DX-lejr
Hermed indbydes medlemmer af Dansk DX Lytter Klub til ’VINTER-DX-LEJR 2019-20’, der kommer til at foregå i det aller-nordligste Jylland - i
Tversted, der ligger mellem Hirtshals og Skagen
og med kun 500 meter ud til stranden ved Tannis Bugt. Der bliver mulighed for antenner mod
nordøst (mod Asien), mod nord (Alaska), mod
nordvest (Nordamerika) og vest (Caribien). Lejren begynder fredag den 27. december 2019 kl. 16
og slutter lørdag den 4. januar 2020 kl. 10. Huset
er på 84m2 - og med et anneks på 26m2. Ligger på
3.000 m2 stor grund. Der er havudsigt og huset er
med bl.a. brændeovn, internet og vaskemaskine.
Der er plads til otte deltagere. Tilmelding asap til
SHN på shn@wmr.dk eller pr sms på 20 663 663.
DDXLK generalforsamling
Der indkaldes hermed til generalforsamling i
Dansk DX Lytter Klub lørdag den 22. februar 2020
kl. 14.00 hos Niels A. Holst i Rønde. Dagsorden
iflg. vedtægternes § 12. Der er kun adgang for
medlemmer af DDXLK. Tilmelding til SHN på
shn@wmr.dk eller pr sms på 20 663 663.   
DDXLK-hjemmeside ajourført
DDXLK’s hjemmeside på www.ddxlk.dk er ble-
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vet ført up-to-date, og man kan nu - ganske gratis
- gå ind i ’artikelarkivet’ og læse en stribe gamle
numre af medlemsbladet DX-FOKUS (fra 2009
til 2012) - adgangskoderne står på hjemmesiden
for hver årgang. Man kan også læse nogle ældre
pdf-udgaver af artikler fra bladet; bl.a. om besøg
på radiostationer forskellige steder i verden (f.eks.
på Radio Imperial (17835 kHz) i El Salvador, på
Connemare FM i Irland, på Radio Carolines sendeskib Ross Revenge og på US Virgin Islands),
man kan læse en filmanmeldelse af 'The Boat
That Rocked', man kan læse om piratradio i København, om radio i Los Angeles, om bilradio
med flere antenner, om FM-radioens udvikling
i Danmark og meget andet. Der er også en side
med diverse links til sites - bl.a. til hjemmesider
med jingles og station ID's.

Kalendern

Erik Johansson | Frihetsvägen 49 | 177 53 JÄRFÄLLA | 08 - 680 01 49 | klubbnytt@sdxf.se

December
1
2
5
6
7
9
10
11
12
13
16
17
18
28
30

4		
5		
6		
		

AGL, CLN, SRL
Nationaldag
MEX
Författningsdag
GRE
Självständighetsdag
NZL
Waitangi dag,
nationaldag
7		
GRD
Nationaldag
		
S Lokalradion startas 1977
11		
CME
Ungdomens dag
		
IRN
Revolutionsdag
12		
BRM
Enighetens dag
		
IRN
Nationaldag
15		
LTU
Nationaldag
16		
KRE
Kim Jong Ils		
		
födelsedag 1942
16-18
S		
Kryssning med DX			
vännerna
18		
GMB
Nationaldag
19		
GUM, PTR, USA
George 		
		
Washingtons dag
22		
D Heinrich Hertz föds 1857
		
LCA
Nationaldag
23		
BRU, GUY Nationaldag
24		
EST
Nationaldag
25		
KWT
Nationaldag
26		
Förenta Nationerna			
		
UNESCOs Radio		
och TV-universitet
		
grundas 1949
27		
CHN, HKG, MLA, SNG		
		
Kinesiskt nyår
		
DOM
Självständighetsdag
		
(nationaldag)
28		
CHN, MLA, SNG
Kinesiskt
		
nyår
		
S		
”Sweden Calling DX		
ers” första sändning
		
1948

AZR, MAC, MDR,
POR
Återupprättande av
självständigheten
LAO, UAE Nationaldag
THA
Kungens födelsedag,
nationaldag
E Författningsdag
FIN
Självständighetsdag
CTI Nationaldag
TZA
Oavhängighetsdag
AGL
Republiken grundas
BFA, THA Nationaldag
KEN
Självständighetsdag,
nationaldag
MLT
Republikens dag
BHR, KAZ Nationaldag
BTN
Nationaldag
NGR
Republiken utropas,
nationaldag
J Nationaldag
AUS
Författningsdag
MDG
Republikens dag

Januari
1

CUB, SDN, HTI			
		
Självständighetsdag
			
Nyårsdagen
2
BOT
Nationaldag
3
G		
BBC World Service
		
grundas 1938
4
BRM
Självständighetsdag
7
CBG
Nationaldag
ETH
Etiopisk jul
9
SDN
Koptisk jul
12
TZA
Zanzibars 		
		
revolutionsdag
20
LSO
Armens dag 		
		
(nationaldag)
26
AUS
Nationaldag
IND
Republikens dag
31
NRU
Nationaldag

Februari
1		
		
2		

MLA
		
		
SEN
		
STP

Mars

30 		

April

Stadsdag Kuala 		
Lumpur och 		
Fed. Terr. Lebuan
Konfederationen 		
Senegambias dag
Åtankedag

24-26		

Maj

9-10		
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S		
		
		

ESA Radiomässa i
Eskilstuna, 		
ESA-loppisen.

S		
		

SSA årsmöte, 		
Östersund.

S		
		

DX-parlamentet,		
Jönköping.

FM - DAB -TV
Niels A. Holst | Ulvedalsvej 6| | 8410 Rønde | nah@c.dk

Så er det tid til årets sidste FM DAB Nyt og hvis
du synes denne spalte ligner den forrige, ja så er
det ikke helt ved siden af, da der har været en del
ændringer på de samme stationer som vi omtalte
sidst.

DANMARK
Classic FM overtager Radio Max

Classic FM udvider sende området igen, da
Radio Max har udlånt deres sendetilladelse til
jyske medier pr. 1. november 2019 og 1. december
2019 indtager de også den jyske hovedstad
Århus, da man her overtager de 2 frekvenser der
er tilbage i Danmark med stations navnet
Dinradio, som altså også bliver fortid.
Desuden har Skala FM afgivet 2 frekvenser i
Vestjylland til Classic FM, det drejer sig om de 2
frekvenser i Oksbøl og Nørre Nebel, disse 2
frekvenser er flyttet til Varde og Ølgod.
Radio Max frekvensen i Holstebro overtages dog
af VLR, eftersom Classic FM i forvejen sender i
Holstebro.

VLR Holstebro
97.4v

Holstebro

160 Watt*

Fra Radio 24/7 til Radio 4

Efter en del politisk tumult omkring den
fremtidige udnyttelse af FM4 netværket, vandt
Radio 4 licens til FM4, uden at Radio 24/7 ville
søge, de søgte en DAB licens, som de så heller
ikke vandt, den gik til Radio Loud, som starter i
april 2020. Og dermed blev Radio 24/7 historie
den
1.
november
2019.
Som RDS har Radio 4 valgt ”R4DIO” og den
udsendes på DAB2. dvs. kanal 8B, 11C og 13B
Radio Loud kommer på den nationale DAB kanal
12C, som dækker 82 % af Danmark. (Hvilket er
uden Bornholm, Lolland Falster, Anholt og Læsø,
samt det sydvestlige Sønderjylland).

Classic FM Skjern/Ringkøbing/Varde
104.3v
105.0v
105.2v
105.6v
105.8v
106.1v
106.4v

Ulfborg/Ringkøbing
Skjern
Varde (ex. Skala FM)
Hvide Sande
Varde (ex. Skala FM)
Outrup
Kibæk

790 Watt*
500 Watt*
500 Watt*
160 Watt*
500 Watt*
160 Watt*
1000 Watt*

Radio 4

Classic FM Århus
105.6v
107.6v

Knebel/Skødshoved
Søften

210 Watt*
3000 Watt*
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97.3v
98.8v
100.3h
100.5h
100.7v
100.9v
101.1v
101.1v
101.3v
101.6h

Hammeren
Nakskov
Holstebro
Fyn (Sdr. Højrup)
Tolne
Vejle
Oddsherred (Skamlebæk)
Hobro
Thisted
Næstved

0.10 kW
30 kW
60 kW
60 kW
10 kW
10 kW
5 kW
0.16 kW
3 kW
100 kW

102.1h
102.3v
102.5v
102.5v
102.7h
103.0h
103.5h

Rangstrup (Sdr. Jylland)
København
Varde/Esbjerg
Grenå
Ålborg
Århus
Bornholm (Årsballe)

60 kW
16 kW
10 kW
0.40 kW
60 kW
60 kW
30 kW

MTVradio på FM og DAB+

For et halvt år siden kom NRJ/Energy til
Danmark igen, og nu har den samme person
kreds startet MTVradio op på national DAB og
en enkelt FM frekvens i Nordsjælland. Som for
øvrigt er taget fra NRJ. Her drejer det sig om 98.6
MHz fra Hillerød og på DAB sendes der på kanal
12C.
Radio Bardufoss – Nye frekvenser
101.0v Kistefjell (ex. 105.3 MHz)
63 Watt
105.0v Narvik/Fjellveien
398 Watt
105.3v Hamnn
141 Watt
107.2v Andenes/Ramnan (ex. 100.3) 223 Watt
(narvik studenterr./finnnnsenderen.no sep. 2019)
Radio Nord Norge, Narvik
101.1v Bøstrand
380 Watt
(radionordnorge.no/Finnsenderen.no nov. 2019)

Radio Værøy skifter frekvens

NORGE
Narvik har fået nye stationer

Narvik studenterradio har i en længere periode,
været den eneste station i Narvik, endda på
begge netværk, som er tildelt i Narvik.
Men det er der lavet om på nu, da
Studenterradioen har forladt 94.1 MHz, for i
stedet periodisk at levere programmer til 105.0
MHz, som nu er overtaget af Radio Bardufoss.
Og på det andet netværk har Radio Nord Norge
startet frekvensen 101.1 MHz op i Bøstrand lidt
udenfor Narvik. Frekvensen blev tidligere
benyttet af NRK fra Narvik, hvorimod 94.1 MHz
nu helt er forsvundet ud af frekvensen listen.
Radio Bardufoss har ligeledes i det seneste år
udvidet med nye sendere andre steder i Troms
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En af de mindste radiostationer i Norge er
stationen Radio Værøy, og som navnet antyder
sender man til øen Værøy, bl.a med bingo, et
typisk
populært
program
på
norske
lokalstationer.
De har skiftet frekvens fra 103.9 til 104.8 MHz,
dog stadig med samme sendeeffekt 12 Watt ERP.

SVERIGE
SR nyt regional program

I Södertälje har SR P4 startet et nyt
regionalprogram op, med egne programmer
sammen med SR P4 Stockholm og i den
forbindelse har SR startet nye hjælpesendere op, i
Södertälje by fra Blombacka Vattentorn, for alle 4
programmer. Lidt specielt for de nye SR hjælpe
frekvenser, er at 2 af frekvenserne er koordineret
med 0.3 MHz afstand fra SR hovedsenderen i
Stockholm, hvor SR P3 sender på 99.3 MHz.
Det nye regional program kan også aflyttes i det
meste af Stockholm, eftersom SR P4 Södertälje
har overtaget nogle frekvenser, fra det nedlagte
SR P5, som var Radio Stockholms ungdoms radio
Retro FM - Skåne

SR P4 Södertälje
93.8v
97.6v
99.6v

Stockholm/Nacka
Södertälje/Ragnhildsborg
Södertälje/Blombacka VT

102.5v
102.7v
106.4v

3000 Watt
3000 Watt
150 Watt

Höör
150 Watt
Landskrona
100 Watt
Landskrona
100 Watt
(DO/Bnetza data, oktober 2019)

Rockklassiker flere nye frekvenser

Også denne gang har Rockklassiker fået nye
frekvenser rundt i Sverige

SR fra Södertälje
95.5v
96.5v
99.0v
99.6v

SR P1
SR P2
SR P3
SR P4

150 Watt
150 Watt
150 Watt
150 Watt
(radionytt.se, oktober 2019)

Retro FM nu også i Höör

Retro FM har startet endnu en sender op fra
Höör. Hvor stationen har fået frekvensen 102.5
MHz. Og i Landskrona er de nu dukket op på
102.7 MHz. (En frekvens der blev brugt 14 dage i
juli måned af internetstationen Hitcity Öresund
med en midlertidig frekvens og de har planer om
at vende tilbage, seneste i slutningen af juli 2020)
Det vides ikke i skrivende stund om det er en
erstatning for 106.4 MHz fra Vandtårnet i
Landskrona
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.
Nye frekvenser Rockklassikker
88.0v
106.7v

Trollhättan (V. Götaland)
175 Watt
Ållingsås (V. Götaland)
150 Watt
(fmlist.org, okt 2019)

Lite FM på hopper 0.1 MHz op

Lite FM har sendt i mange år på 101.1 MHz fra
Trollhättan/Vännersborg, men de har skiftet 0.1
MHz op til 101.2 MHz, Desuden er antenne
højden blevet en del højere end tidligere

Lite FM
101.2v

Trollhättan/Vännersborg
300 Watt
(fmlist.org, oktober 2019)
Nye frekvenser Mix Megapol

Radio 45 får endnu en frekvens

Radio 45 i Åmål, som blev startet af en tidligere
SR medarbejdere, har fået en ekstra frekvens i
Mellerud, så man nu har i alt 3 frekvenser.

96.4v
103.9v

Sölvesborg (Blekinge)
200 Watt
Strömstad (V. Götaland)
500 Watt
(fmlist.org, oktober 2019)

TYSKLAND
Syltfunk til Antenne Sylt

For et lille årstid siden, var der store økonomiske
problemer for Syltfunk Soldring Radio og man
var på randen af konkurs. Så slemt gik det dog
ikke, da stationen fik en hjælpende hånd fra
stationen Rockland Radio/Radio 21 som licens i
Niedersachen. I samme omgang har stationen
ændret navn til Antenne Sylt og med sloganet
Bester Rock’n’pop

Radio 45
98.1v
101.6v
105.6v

Åmål/Högsberg
Mellerud
Åmål/Studio

100 Watt
250 Watt
100 Watt

Antenne Sylt

Mix Megapol, NRJ nye frekvenser

De 3 kommercielle netværk er stadig fuld gang
med at få oprettet nye hjælpesendere rund
omkrig i Sverige, her er de seneste, men absolut
ikke de sidste.
Nye frekvenser NRJ
92.3v
102.7v

Strömstad (V. Götaland)
Årjäng (Värmland

500 Watt
500 Watt

88.1h
100.3h

200 Watt
2000 Watt
(ant. Sylt august 2019)

NRJ/Energy Hamburg

NRJ/Energy Hamburg har tabt slaget om
Hamburg,
da
Medienanstalt
Hamburg/
Schleswig-Holstein, har valgt at tildele licensen
til Flux FM fra Berlin pr. 1/8 2020 og dermed kan
NRJ kun aflyttes på DAB+ efter juli måned 2020.
NRJ har i dag 800.000 lyttere i Hamburg.
NRJ Hamburg / Flux FM Hamburg
97.1h
100.9h
101.6h
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Westerland
Niebüll

Heinrich-Hertz-Turm
130 Watt
Bergedorf
100 Watt
Wedel (Elbe)
100 Watt
(radiowoche.de 6/11 2019)

Lättfångat

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

Programschema för vintern 2019-2020
Den 27 oktober gick vi över till vintertid och som
vanligt blev det många ändringar vad gäller tider
och frekvenser på de internationella banden. Jag
ägnade flera dagar åt att skapa ett programschema över sändningar på begripliga språk som kan
höras utan större problem och med traditionell
radioutrustning. För att göra listan så användbar
som möjligt är alla tider i svensk vintertid och alla
frekvenser är i kHz.
Om inget annat nämns är programspråket engelska. Jag har valt att ta med program även på några
andra språk och de anges med följande förkortningar: TY (tyska), FR (franska) SP (spanska) och
GR (grekiska).
0600-0630 Radio Japan 6155
0600-0700 BBC WS 5875, 6005
0600-0900 Voice of Greece (GR) 9420
0700-0815 ROI, Wien (TY) 6155
0700-0800 BBC WS 12095
0700-0800 RFI (FR) 5925, 7390
0700-0900 Radio Kuwait 15530 – se nedan!
0730-0800 RRI 7345
0800-0830 RRI (TY) 7345
0800-0900 BBC WS 15490
0800-0900 RFI (FR) 9790, 11700
0800-0900 WRMI 7780
0800-1000 CRI 11785
0800-1800 Channel 292 7440
0900-1000 RFI (FR) 13695, 15300
0900-1000 CRI 11785, 17490
1000-1100 CRI 15210
1000-1500 Shortwave Radio 6160
1100-1200 CRI 11635, 15210, 17490
1100-1200 Radio DARC (TY) 6070 (Sön)
1200-1400 R. New Zealand Int. 9700
1200-1300 R Joystick 7330 (1:a sön)
1200-1300 CRI 13665, 17490
1200-1300 T8WH 9930 (lör/sön) – se nedan!
1300-1400 RRI 13750
1300-1500 Radio Habana Cuba (SP) 13740
1330-1430 Voice of Turkey (TY) 15270
1400-1500 CRI (FR) 13720
1400-1800 Channel 292 (TY) 6070
1430-1530 Voice of Turkey 12035
1500-1900 R. Mi Amigo Int. 6085

1700-1730 Voice of Vietnam 7280, 9730
1700-2000 R Exterior de España (SP) 11685, 2030
1800-2200 Shortwave Radio 3975
1815-1830 Vatican Radio 7230
1800-2200 HCJB (TY) 3995
1845-2045 All India Radio 9445
1900-2000 RRI 5935
1930-2030 Voice of Turkey (TY) 5945
2000-2100 Radio Thailand 7475
2000-2030 Radio Taiwan Int. (TY) 5900
2030-2130 Voice of Turkey 6050
2000-2100 RRI (TY) 7235
2023-2120 IRIB 6040
2100-2130 Vatican Radio 6010, 7365
2200-2400 Absolute Radio 1215
2230-2300 RRI 7375
2300-2400 BBC Radio 4 198
0000-0100 RRI 7220
Det finns mycket som tyder på att Radio Cairo,
Bangladesh Betar och Voice of Indonesia nu har
försvunnit för gott på kortvåg. Sen kvällstid har
jag lagt in ett par stationer på mellanvåg och
långvåg för att få lite variation i programutbudet.
Just när stoppdatum närmar sig kommer meddelandet att World Harvest Radio har stängt T8WH
på Palau i Stilla Havet. Den finns med i mitt schema kl. 1200-1300.
Radio Kuwait sänder till Europa på engelska kl.
0700-0900. Nominella frekvens är 15530 kHz men
uppenbarligen har man problem med sändaren
som inte på något sätt är frekvensstabil. Jag har
dagarna före stoppdatum noterat Radio Kuwait
på olika frekvens runt 15400-15440 kHz.
Jag skulle vilja uppmana mina läsare att regelbundet kontakta de här listade stationerna med
kommentarer, frågor och lyssnarrapporter. Om
de inte får någon större respons från oss lyssnare
är det mycket troligt att sändningarna på kortvåg
kommer att läggas ned.
Förhoppningsvis kan mitt programschema vara
till hjälp med programlyssningen under de kommande månaderna.
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DX-filateli

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

anledning fick man trycka över de ursprungliga
frimärkena med det nya årtalet.
År 1967 var det dags att
introducera TV på öarna
Miyako och Yaeyama. Detta
firade man med ett frimärke med valören 3 c. Anropssignalerna KSDY och KSGA
motsvarar sändarstationerna i Miyako och Yaeyama.
Frimärket gavs ut den 22
december 1967.

Ryukyuöarna
I årets sista utgåva av DX-Aktuellt skall vi
intressera oss för Ryukyuöarna som förr hade en
hel del intressant att erbjuda oss DX-are.
Ryukyuöarna består av cirka 160 större och
mindre öar som sträcker sig i ett smalt band från
Kyushu i Japan i norr till Taiwan i söder. Huvudön
heter Okinawa och den är kanske mest känd för
det stora slag som ägde rum där i slutet av andra
världskriget. Efter flera månaders hårda strider
fick de amerikanska styrkorna kontroll över ön.
USA kom sedan styra över Ryukyuöarna som en
koloni ända till den 15 maj 1972 då de återlämnades
till Japan. Det finns dock fortfarande kvar stora
amerikanska miltärbaser på Okinawa vilket inte
direkt uppskattas av den lokala befolkningen.

Det finns ett fjärde frimärke med anknytning till
radiomediet. Än en gång gäller det kontakterna
med öarna Miyako och Yaeyama.
Den 1 juli 1969 kom ett frimärke med valören 3
cents. Det visar den UHF-förbindelse som då invigdes mellan Okinawa och de två öarna. Motivet
beskrivs som ”Box antennas” samt en kartbild
över den långsmala ögruppen.

Från 1300-talet och framåt var Ryukyuöarna ett
självständigt kungadöme som levde på handel
med de olika nationerna i området. År 1879 beslöt
Japan att införliva Ryukyuöarna och kungen
avsattes.
Idag är Okinawa ett av Japans 47 län. Sedan
färdigställandet av en internationell flygplats
utanför Naha, huvudstaden på Okinawa, har
turistindustrin ökat kraftigt. Varje år besöks ön
av runt tio miljoner besökare av vilka flertalet
kommer från Japan

Här handlar det inte direkt om rundradio utan
om andra användningsområden. Jag har några
exemplar av utgåvan från 1967. Jag sänder gärna
frimärket gratis mot portokostnaden.

Den 1 september 1964 Ryukyuöarna gav ut två
frimärken som uppmärksammade invigningen av
ett mikrovågssystem för att förbättra telefon- och
telegrafförbindelserna mellan Okinawa och Japan.
Valören 3c visar relästationen i Shuri medan 6 c
avbildar en parabolantenn och en kartskiss över
öarna. Tanken var att systemet skulle vara klart
1963 men det tog längre tid än beräknat. Av denna
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DX-Philately
I början av oktober 2019 blev Lennart Weirell i
Västerås klar med version 5 av sin förteckning
över frimärken med radiomotiv. Den omfattar
frimärken från 124 länder och områden.
De har i stort sett alla det gemensamt att de
uppmärksammar rundradio på olika sätt; oftast
handlar det om jubileer.
Listan kostar 40:- och den levereras digitalt.
Kontakta Lennart för närmare information
(lennart @weirell.se).

NA-horisont

Jan Oscarsson | Hinkvägen 26 | 906 29 UMEÅ | 090 - 18 15 42 | nahorisont@sdxf.se

Man får väl reprisera sig, så årets DX-höjdpunkt för egen del var även i år ett besök i
Parkalompolo.
Nu blev det långhelgen 10-14.10 då jag återigen lyckats göra mig undervisningsfri under en hektisk oktober. Det blev kanske inga
dunderkonds direkt men några öppningar
gladde, och vädret var ju för säsongen inte så
strängt. Denna gång tackar vi Magnus (MJT)
och Dan (DO) som hört av sig med bidrag.
Välkomna till spalten!

The Rock FM:s dvs 970 WWRK överraskade med att höras
med sin rockmusik under PAX133! South Carolina är ju
ingen dussinstat!

10.10
BOS mötte upp på Byske busstation vid cirka 1025
torsdag och så åkte vi norrut. Lunchen blev rotmos
och fläsklägg på Vippabacken (=gott) och efter ett
handlingsstopp på ICA Alskog i Junosuando anlände vi till QTH:et lagom för att konstatera att det
inte var direkt bra Asien-cx, även om ABC Adelaide 891 och några filppinare hördes under kvällen.
Upptäckte vid riggandet att jag inte fått med mig
laddningssladden till ena laptopen! Skulle alltså
bara kunna köra med Perseus och inte Elad. Surt,
men visade sig inte få någon större konsekvens.
Trevligt som vanligt att fly jobbstressen några dagar till denna mysiga miljö. Spanien och Storbritannien hördes bra under kvällen och Amerika kom
igång tidigt med sunset i Brasilien och lite andra
LA (La Plata mest) före midnatt UTC. Parkerade
Perseus på en ÖK-LA Plata-antennkombination
(grön + gul) innan jag drog mig tillbaka vid 21z.

Höstens Parka-expeditioner

BOS + KEL drog igång PAX132 13.9 och kunde konstatera att anläggningen var i ganska gott skick. Sedan har QTH:et varit bemannat av PAX133 (BOS +
JOB), PAX134 (PE, GNO, APF, LW, MAS), PAX135
(RÅM + LSD), samt PAX136 (MJT + KEL). Allt
som loggats och bloggats vid PAX132-136 hittar
du som vanligt på: http://www.furuogrund.se/
pax/. Då det går NA i stort sett varje dag blir det
långa logglistor, men med massor av standards
ju. Nybörjardrömläge! Vad gäller bokningsläget
är ingenting bokat för resten av säsongen när
detta skrivs men det går att konsultera Bosse på
070-6525670. Det går inte åka upp spontant när
snödjupet börjar öka, och plogning och uppvärmning behöver planering.

PAX133 för JOB

Mitt 16:e besök i Parkalompolo skola blev inte alls
så illa även om det gärna hade fått bli en drös till
NA-rapporter när jag var där. Datumen passade
bra med tanke på hur schemat med undervisning
såg ut på jobbet. Starten i år blev 0725-bussen mot
Skellefteå och Byske morgonen 10.10.
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11.10
La Plata gick ganska bra då jag snabbkollade vid
00 UTC, och sedan när jag klev upp 0315z, med
en hel del stationer från Argentina, Brasilien, Uruguay och Paraguay. Vid 0430 började NA tränga
igenom och den öppningen höll ut halvannan
timme med en del halvovanliga som 960 KFLN,
1030 KBUF, 1440 KPUR med flera. Antagligen
relativt låg fyndchans dock? Parka hade visst nattens lägsta temperatur i Sverige enligt SMHI. -8
grader. Steg till strax över nollan på dagen. Ett
par gångtrafikanter på den snöfria skoterleden
föranledde hälsning genom rutan. En liten ”walkabout” företogs ner längs skidspåret till Palovallen och huvudvägen tillbaks. Trådarna såg ut att
vara i fint skick vad vi kunde se! Upptäckte att det
inte gick att spela in hela AM-bandet direkt till 8
TB Intenso HD trots ny laptop. Till 4 TB Seagate
gick det först inte heller, men sedan kom Bosse
på att man kunde bocka av en princip gällande
prestanda, och så gick det som en dans. Kanske

8 TB inte funkar med Perseus (USB 3?). Asien
mycket tidigare + bättre än dagen innan. Dagens
kost Bullens samt palt - varför bryta traditionen?
Inga särskilda cx så fick bli en kvälls-siesta vid
18-tiden UTC.

12.10
Ett par kollar under senkvällen och natten visade
på La Plata igen, som även hördes under morgonen. Inget direkt från NA förrän det som räddade
dagen - en utpräglad östkustöppning som drabbade QTH:et på morgonen. Varade knappt två
timmar och trevliga stationer som 850 WKPT, 970
WWRK, 990 WTLN, 1080 WQOS, 1310 WYND,
1360 WHNR, 1450 WMFJ, 1590 WPSL och 1600
WWRL med flera hördes - kul! Har inte manglats
klart än så viss fyndchans återstår nog än. En
kraftig elstörning drog igång strax innan 09 UTC
och pågick ungefär till 1930-nyheterna, med ett
kort avbrott vid middagstid. Beror säkert på någon mänsklig aktivitet - vedklyvning? Idag gick
vi söderut ner till Börjes stuga, och vi missade då
en ambulanshelikopter som landade någonstans
nära Palovallen. Försvann troligen i riktning mot
Pajala. Bullens till lunch men jag lyxade till det
med vita bönor och bacon plus en Arctic bear
till middag. Jojo... Annars samma procedur som
föregående kväll.

= Billys respektive palt. Det gäller att variera sig en
smula! Efter en rejäl tupplur kollades nattkondsen
och nu gick det nog NA ända till morgonen. Bäst
kring 0500 UTC då 740 KNFL, 920 KARN, 920
KLMR, 1320 KOLT och 1450 KBFS bland annat
hördes vid lyftet - kul! Sedan dags att packa ihop.
Fick lift med Bosse till Anttis där det var tur vi
hade lite extra tid då det inte var självklart hur man
skulle få Gällivare-bussen att stanna! Väl i Gällivare testade jag sedan att ta tåget. Tyvärr var det
försenat från Kiruna så det blev knappt 2 minuters
tid till bytet i Boden. Men allt funkade och jag
var hemma i Umeå igen vid 1705. Snabbaste och
bekvämaste reguljära hemresan från Parka hittills,
och man fick nästan lust att hoppa av i farten då
vi passerade Petiknäs! Min Perseus tuffade sedan
på 10 dagar till tills Bosse åkte hem - tnx för att du
tog hand om den OM! Förhoppningsvis finns en
del fynd att göra när dessa filer granskas.

Nu lämnar vi över ordet till Magnus som bland
annat har skickat in detta (Tnx MJT!): Tidigare
lovade jag ju att bidra till årets sista nummer och
nu kan det vara dags att infria det löftet. QSL:en är
resultatet av en lyssnarnatt 27-28 oktober i NDL:s
QTH i Väsby utanför Norrköping. Eller egentligen Skärblacka. Jag märkte inte först att det var
så bra konditioner på gång och eftersom jag inte
hade planerat in en extern disk i operationerna
fick jag hålla till godo med befintligt utrymme på
den interna hårddisken. Så inspelningarna fick
avbrytas i tidigaste laget, eftersom jag vill ha plats
kvar till morgontoppen. Vilken ”naturligtvis” till
stor del uteblev.

WFIF Milford CT-1500

Trodde först att det var någon vanligare som hördes på 1500 men då jag gick igenom vad ”trålen”
fångat in hemma blev jag varse om motsatsen. Så
här skriver Jon Vaught:
13.10
Vimsiga cx hela natten och morgonen efter den rätt
kraftiga störningen i början på natten. Alla stationer gick på alla antenner och sällan bäst på den
de ska komma in på. Alaska bäst på östkust och
liknande fenomen. Så ytterst svårt att få ut något
utan att lyssna igenom alla inspelningar. Samma
el-QRM som igår men gav sig redan vid middagstid. Dagens promenad gick mot Palovallen och
AK-antennen. Japan någotsånär under eftermiddagen med lite inslag av Australien. Dagens kost

32

Hello, Magnus!
Greetings from America. Yes, you heard our station.
And I am the voice on the low power announcement.
Thanks for listening to Life Changing Radio! We also
have a live internet stream 24/7.
Blessings in Jesus!
Jon Vaught
Station Manager
WFIF Radio 1500 AM - 101.9FM (greater New Haven)

90 Kay Ave.
Milford, CT 06460
www.LifeChangingRadio.com

WNAM slår ett slag för DX-ing!
WCHP Champlain NY-760

Även 760 bjöd som synes på en överraskning.
E-rapporten studsade så jag beslöt att satsa på en
skriven rapport med bifogad CD. Och ett SASE,
och bra var väl det då stationen uppenbarligen
lever med små marginaler. QSL-et bestod ju av
en påskriven notislapp i ett anonymt kuvert, dvs.
det jag skickade med. Nyligen hemkommen från
Parka har jag > 3 TB ljudfiler att gå igenom så det
lär väl bli ytterligare bidrag från mig då ”trålens”
innehåll gåtts igenom. Det sannolikt mest primitiva QSL jag mottagit, utbrister Magnus, men
synnerligen charmigt tycker redax, som givetvis
ser fram emot fler bidrag!

Dan Olsson (DO) tipsar om att 1280 WNAM har
en trevlig hemsida där de visar varifrån de har
fått rapporter och MP3-inspelningar, bland annat hans egen. En sympatisk inställning till DX
får man allt säga. För dig som vill rapportera så
säger de så här:
DXing is the hobby of receiving and identifying distant
radio or television signals, or making two-way radio
contact with distant stations in amateur radio, citizens’ band radio or other two-way radio communications. Many DXers have received confirmation of their
WNAM reception and we would LOVE to hear from you!
Send your report to steve.edwards@cumulus.com or
mail
1280 WNAM
Attention Steve Edwards
491 South Washburn Street, STE 400
Oshkosh, WI 54904
Här i Umeå har vi haft snö och rätt kallt ett tag i
november men nu har det bestämt blivit blidväder
igen så då blir det väl en period med gråslaskigt
novemberväder kantänka. Vi lever på hoppet om
spännande cx-toppar lagom till storhelgerna! God
DX-Jul önskas av JOB!

DX-Aktuellt 1 2020
Kul med sådana svar, och jag vill minnas att det
kom något liknande för några säsonger sedan
efter att jag lyckades höra dem i Parka. Lär ska
ha stängt 2215 UTC nu i oktober så eventuellt
har de hörts någon gång, och som jag inte hunnit
kolla upp än. WFIF lyckades jag höra för första
gången förra säsongen. I Furuögrund. Ingen lätt
sak i Parka den...
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48-sidigt nummer. Dina bidrag
eller kanske rentav artiklar
både uppskattas och behövs.
Stoppdatum är 24 januari
(spaltred) respektive 22
januari (h-red).

Engelsksändarna

Lars Wieden | Högsbogatan 27 | 414 75 GÖTEBORG | 031-49 75 86| kassor@sdxf.se

Alaska
KNLS International
08.00-09.00
6070
10.00-11.00
6115
12.00-13.00
9665, 11670
14.00-15.00
11670
Albanien
Radio Tirana
13.30-14.00

6005 mån-lör

Argentina
RAE al Mundo
01.00-02.00

9395 tis-lör (N.Amerika)

Japan
Radio Japan
05.00-05.30

Kanada
Bible Voice Broadcasting
08.00-08.30
7220 (sön)
18.30-19.00
3985
19.00-20.00
6030 (sön)
Kina
China Radio International
00.00-02.00
6020 via Cerrik, Albanien
05.00-06.00
7220 via Cerrik, Albanien
07.00-13.00
17490
13.00-14.00
11640, 13790
14.00-15.00
11880
15.00-16.00
9525, 9675
16.00-17.00
7255, 9675, 9875, 9880
17.00-19.00
6100, 7420
18.00-19.00
7405
19.00-20.00
9440
20.00-22.00
5960 via Cerrik, Albanien, 9600
23.00-24.00
7350

Australien
Reach Beyond Australia
12.00-12.30
11945 (Asien)
12.45-13.00
11945 (Asien) mån-tor
13.15-13.30
11865 (Asien) mån, ons, fre
15.45-16.00
9765 (Asien) mån, fre
Guam
KSDA Adventist World Radio
22.00-22.30
12040 (sön,tis,tor)
KTWR, Trans World Radio
09.45-09.57
11995 (sön)
10.00-10.25
11995 (mån-lör)
12.30-13.00
9910 (lör)
13.18-13.46
7510 (lör)

Holy Tibet				
07.00-08.00
4905, 4920, 6110, 6130, 6200,
		
9490, 7385
16.00-17.00
4905, 4920, 6130, 6200, 7385

Indien
All India Radio
17.45-19.45
7550 DRM, 9445, 9910, 11935
20.45-22.30
7550 DRM, 9445
TWR India
15.35-15.40
15.30-16.00

6155

Kuba
Radio Habana Cuba
00.00-06.00
6000, 6165
05.00-06.00
5040
05.00-07.00
6060, 6100
23.00-24.00
5040, 7380

7550 (mån-fre)
7550 (lör-sön)

Kuwait
Radio Kuwait
05.00-08.00
18.00-21.00

Indonesien
Voice of Indonesia
19.00-20.00
3325
Iran
Voice of the Islamic Republic of Iran
19.20-20.20
6040

15530

Mongoliet
Voice of Mongolia
09.00-09.30
12085 (Asien)
15.30-16.00
12015 (Asien,Europa)

Italien
IRRS Shortwave
09.00-10.00
9510 lör
10.30-13.00
9510 sön
19.00-20.00
7290 (fre-sön)

Nederländerna
Mighty KBC Radio
00.00-02.00
5960 (lör)
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Nigeria
Voice of Nigeria
08.00-15.00
7255 (Afrika)
18.00-20.00
9690 (Afrika)
Nordkorea
Voice of Korea
15.00-16.00
18.00-19.00
21.00-22.00

Tajikstan
Voice of Tajik
13.00-14.00

7245

Tanzania
Radio Tanzania Zanzibar
18.00-18.10
11735 (Afrika)

7570,
7210,9875, 11635, 11910
7570

Thailand
Radio Thailand
05.30-06.00
17640
19.00-20.00
7475
20.30-20.45
9390

Nya Zeeland
Radio New Zeeland International
05.59-07.58
11725
07.59-10.58
9765
10.59-12.58
9700
12.59-16.50
5980
16.51-17.50
5975 DRM (lör - fre)
17.51-18.50
9780 DRM
18.51-19.58
11690 DRM
19.59-20.58
11725
22.59-05.58
15720

Tjeckien
Radio Prague
18.00-18.30

3985 (mån-lör)

Turkiet
Voice of Turkey
04.00-05.00
13.30-14.30
19.30-20.30
23.00-24.00

6125
12035
6050
5960

Oman
Radio Sultanate of Oman
14.00-15.00
15140

Tyskland
Shortwaveradio

Rumänien
Radio Romania International
06.30-07.00
6040 DRM, 7345
12.00-13.00
13750, 15460
18.00-19.00
5935, 7350 DRM
21.30-22.00
6030 DRM, 7375
23.00-24.00
6040 DRM, 7220

Shortwaveservice
08.00-18.00
6005
16.00-22.00
3985 (mån-fre)

08.00-15.00

Storbritannien
BBC World Service
05.00-07.00
6005, 13860
10.00-12.00
6195, 9580, 9900, 11945 (Asien)
15.00-17.00
7485 (Mellanöstern)
16.00-17.00
15400, 17640, 17830
17.00-20.00
6195, 7265, 7285
18.00-20.00
6155, 9410, 11955
Swaziland
Trans World Radio
18.00-18.32
9500 mån-fre (Afrika)
Sydkorea
KBS World Radio

15.00-17.00
22.00-23.00

6150

USA
Voice of America
03.00-06.00
4930, 6080, 9775 (Afrika)
06.00-07.00
6080, 9550, 12070, 15580 		
		
(Afrika)
11.00-12.00
12030, 12125, 12125, 15715
14.00-15.00
4930, 15580, 17885 (Afrika)
16.00-17.00
4930, 6080, 11850, 13865
17.00-18.00
4080, 13590, 15580 (Afrika)
18.00-19.00
4930, 11610, 15580
20.00-21.00
4930, 4960, 6195, 15580 (Afrika)
Adventist World Radio, Silver Spring, ML
15.30-16.00
6155 sön-ons (Asien)
16.00-16.30
9580, 17730
18.30-19.00
15155 lör (Afrika)
22.00-22.30
12040 tis, tors, sön (Afrika)
Pan American Broadcasting, Pleasanton, CA
14.00-24.00
17775

9515
11810

WEWN, Irondale, AL
00.00-09.00
9385, 11520 (Afrika)
09.00-13.00
9470 (Asien)
19.00-24.00
15610 (Afrika)

Taiwan
Radio Taiwan International
11.20-11.40
12100 (Asien)
16.00-17.00
6180 (Asien)

Fortsättning på sidan 47
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Radio Mosoj Chaski

Radio Mosoj Chaskis senderstation for 3310 kHz. (Foto: SHN)

Cochabamba er Bolivias 4. største by med små
700.000 indbyggere i selve byen, og så er den kendt
som byen med ”evigt forår”. Temperaturerne er
simpelthen forårsagtige stort set hele året. Det
skyldes, at Cochabamba ligger i 2.600 meters
højde over havets overflade, og udover det
behagelige klima, så betyder det også at luften
er ok – i modsætning til La Paz, der ligger i 3.600
meters højde, og hvor luften er meget ’tynd’, og
hvor man heller ikke kan bruge alle harddiske
(sic!); mange harddiske må kun bruges i op til
3.000 meters højde.
Dét der bringer mig til Cochabamba er først og
fremmest radiostationen Radio Mosoj Chaski, der
er en kendt og regelmæssig gæst blandt DX’ere
over hele kloden – inkl. i Skandinavien – på
frekvensen 3310 kHz.
Men jeg har også en plan om at besøge Radio San
Rafaél, som jeg hørte en forårsnat i maj 1979 på
mellembølge 1310 kHz. Jeg fik et langt, personligt
QSL-brev et par måneder senere, hvor stationens
direktør bl.a. fortalte, at jeg var den første DXer
i Danmark der havde aflyttet stationen. Det var
på tide (efter 40 år) at kigge forbi og sige tak for
QSL’et.
Busturen fra La Paz til Cochabamba tager normalt
syv timer, men der er tæt morgentrafik i El Alto,
det er regnvejr og der har været jordskred, og
også i selve Cochabamba bliver vi forsinket.
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Så turen kommer til at vare præcis 12 timer i
stedet. Klokken er 21 om aftenen og busstationen
i Cochabamba er meget hektisk, og jeg kan ikke
finde den planlagte taxa. Så jeg vælger en ærligt
udseende chauffør fra en Radio Movil-taxa. Det
viste sig dog alligevel at være en pirattaxa, men
heldigvis var chaufføren ærlig, og jeg kommer
sikkert og meget billigt til mit hotel.
Næste morgen bestiller jeg ny taxa. Turen skal
gå til Radio Mosoj Chaski i forstaden Quillacolla.
Men chaufføren kender ikke adressen og må have
fat i centralen for at vi kan finde vej. Det går galt et
par gange, men til sidste finder vi radiostationen.
Det er direktøren, Víctor Campos B., der tager
imod. Han er glad for besøget og svarer beredvilligt
på mine spørgsmål.
Han fortæller, at Radio Mosoj Chaski først og
fremmest er en kristen, kulturel radiostation.
Omkring 40 procent af sendefladen består af
deciderede missionerende programmer (”bibelprogrammer”), 30 procent består af musik, og de
sidste 30 procent består af en blanding af kultur,
sociale programmer, informationer og mere
kuriøse indslag.
Radioen henvender sig især til de små, ofte
isolerede indianske samfund i Bolivia, hvor der
tales det gamle inka-sprog quechua. Radio Mosoj
Chaski sender simpelthen kun på quechua, som
tales af omkring tre millioner indianere spredt
ud over hele Bolivia. I selve Cochabamba taler

Indgangen til Radio Mosoj Chaski på en udfaldsvej i
bydelen Quillacolla, vest for Cochabamba. (Foto: SHN)

En dejlig patio inde i Radio Mosoj
Chaskis bygning. (Foto: SHN)

de fleste spansk, så radioen har kun få lyttere i
Cochabamba-området; de eneste der lytter her er
indianere, der er flyttet ind til byen.
Radio Mosoj Chaski sender kun live-programmer
i weekenden; lidt lørdag aften og så hele søndagen.
Der er bl.a. telefonprogrammer, som er meget
populære. Resten af sendetiden består dermed
af forproducerede programmer, og dem har man
over 10.000 af i arkivet at tage af. Mange af
disse programmer sendes også på andre kristne
radiostationer. Víctor Campos næver, at 33
forskellige radiostationer sender programmer
produceret af Radio Mosoj Chaski.
Der sendes ikke reklamer, men man tjener
lidt penge på at sende PSA’er (’public service
announcements’), mens man ikke tager penge for
’mensajes’ (beskeder fra lytter til lytter).
Radio Mosoj Chaski sender kun på kortbølge
– og streaming på nettet - men Víctor Campos
vurderer, at kortbølgen måske snart får en ende.

Ny teknik er på vej og vinder også udbredelse i
de små indianske landsbyer. Måske vil radioen
overgå til satellit-fødet FM distribution om et par
år. Muligvis stadig kombineret med kortbølgen.
Drømmen er at få FM-frekvensen i byer som Sucre,
Potosí osv.
Når man streamer på internettet er det især af
hensyn til bolivianske emigranter, der lytter til
Mosoj Chaski i f.eks. Brasilien, Argentina og
Spanien.
Men hvorfor begyndte Radio Mosoj Chaski i det
hele taget på kortbølge og så på 3310 kHz i 90
meterbåndet, der ellers stort set ikke anvendes?
Víctor Campos svarer, at da man i 1999 begyndte at
sende på 3310 kHz, så var der også andre stationer
på 90 meterbåndet, man fik en god dækning af
hele Bolivia i bl.a. morgentimerne (hvor der er
rigtigt mange lyttere; i denne del af verdenen står
man meget tidligt op) og så fik man en frekvens,
der ikke blev forstyrret af andre radiostationer –
modsat de stationer der sender i 49 meterbåndet.
Det var ellers meget svært, at få rejst de 25.000
dollars den 10 kW kraftige Omnitronix-sender
kostede. Men det lykkedes, og senderen har – i det
store hele – kørt rigtigt godt. Tekniker Irineo López
Cabrara fortæller at senderen og den tilhørende
dobbelt-H-antenne dog ikke når så godt ud i juni
og juli, hvor det er tørke-tid i Cochabamba, men i
regntiden, hvor antenneanlægget ofte står under
vand – ja, så kører det fantastisk. Sendestyrken
er 8,5 kW og altså ikke helt de 10 kW, som er den
nominelle effekt.

Víctor Campos B. - direktør for Radio Mosoj Chaski siden
2005. (Foto: SHN)
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Direktør Víctor Campos B. i Radio Mosoj
Chaskis afviklingsstudie. (Foto: SHN)

Radio Mosoj Chaski kan også høres af DX’ere i bl.a.
Sverige og Danmark, og hver måned modtager
man gennemsnitligt tre lytterrapporter. Det er
sekretær og bibelformidler Brenda Ofelia Quispe
Inca, der har opgaven med at sende QSL’s til
DX-lytterne.
Efter samtalen med Radio Mosoj Chaskis direktør
spørger jeg, om det mon ville være muligt at få lov
til at se sendestationen. Ja, naturligvis – men det er
meget svært at finde. Heldigvis er ’verie-signer’
Brenda frisk på at ta’ med i taxaen og vise vej på
den næsten 20 km lange tur.
På en stor, indhegnet mark – tæt ved en kaserne
– finder vi sendestationen. Fantastisk. Men der er
dog ikke bare ét ’men’ – men to af slagsen: Her er
masser af slanger, og så er der tilmed masser af
myg – og dengue-feber er udbredt i området. Så
besøget er ikke helt ufarligt. Vi passer lidt på, og
bliver serviceret med velsmagende, flade majsbrød
af en dame, der bor her. Så stemningen er god,
mens vi beundrer den fine dobbelt H-antenne.
Inde på sendestationen viser Brenda en helt speciel
radiomodtager. En lille forudindstillet radio, der
kun kan modtage 3310 kHz. Man har solgt mange
af disse radioer – i bl.a. Sucre-området – til en
pris af 80 Bs (60 DKK/85 SEK). Da Radio Mosoj
Chaski var off air i en periode på tre uger pga. en
senderfejl, fik man mange henvendelse fra lyttere,
der troede, at deres radioer var defekte.
Efter besøget i Radio Mosoj Chaskis studier og
på deres sendestation er det tid for at finde Radio
San Rafael, så jeg kan få sagt pænt tak for QSLbrevet fra 1979. I taxaen – på vej ind til centrum
af Cochabamba – sidder jeg og leder efter min
fotokopi af QSL’et fra 1979, som jeg selvfølgeligt
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Tekniker Irineo López Cabrara foran Radio Mosoj
Chaskis 10 kW sender til 3310 kHz. (Foto: SHN)

har medbragt. Men forgæves. Jeg må have tabt
kopien på turen. Absurd ærgerligt. Det vil være
drønærgerligt at komme til Radio San Rafael
uden denne fotokopi. Men ’uheld i uheld’: Trods
ihærdige forsøg finder vi aldrig Radio San Rafael.
Kun et gammelt reklameskilt og en låst dør. Et
sted, hvor Radio San Rafael engang har sendt fra.
Måske for mange år siden.
Tilbage på mit hotel kan jeg dog høre Radio
San Rafael stadig sende. Og oven i købet med
to forskellige programmer på to forskellige
frekvenser.
Men jeg har ikke mere tid i
Cochabamba.
Jeg glæder mig allerede til at komme tilbage til
Bolivia og Cochabamba og få opklaret mysteriet
med Radio San Rafael – og så jeg kan få sagt pænt
tak for det 40 år gamle QSL.

Stig Hartvig Nielsen

Nauen - radiostaden

Strax väster om Berlin ligger den lilla staden Nauen
(befolkning 17 000) som har speciell betydelse för oss
DX-are. Det är nämligen där som Media Broadcast
GmbH har sin sändaranläggning för kortvåg. Den
ligger fyra km norr om själva staden som är en viktig
knutpunkt för järnvägstrafiken i Berlinområdet.
När man närmar sig Nauen från Berlin kan man
på avstånd se antennanläggningarna.
Under ett besök i den tyska huvudstaden nyligen
passade jag på att göra en kortare tur till Nauen.
Tyvärr är det inte den mest spännande staden i
Tyskland. Den historiska Altstadt visade sig vara
föga besöksvärd. Det fanns vare sig affärer eller
restauranger i någon större omfattning. Många hus
var fortfarande orestaurerade och graffiti tycktes
vara den mest populära konstformen (liksom i
många andra tyska städer). Det här visade fotot
har dock ett visst intresse eftersom ”artisten” hade
valt att skriva stadens smeknamn på en husvägg:
Funk Stadt Nauen. På svenska blir det Radiostaden
Nauen.
På sändarstationen finns två sändare på 100 kW
och fyra med en effekt av 500 kW. De hyrs ut till
olika programproducenter.
Grossfunkstelle Nauen grundades den 1 april 1906
av företaget Telefunken. Anläggningen användes
mest för att sända telegrafimeddelanden och
liknande på långvåg. Efter andra världskriget
fördes sändarutrustningen till Sovjetunionen.
År 1958 inledde den östtyska utlandsradion sina
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sändningar från Nauen. Efter återföreningen för
nu 30 år sedan togs alla sändare och antenner
bort förutom de som används för kortvåg. Den
nuvarande utrustningen installerades under
perioden 1995-1997. Radiostationen i Nauen är
världens äldsta som fortfarande är i bruk.
Den 27 juni 1675 ägde slaget vi Nauen rum. På
ena sidan trupper från Brandenburg och på den
andra den svenska armén. På 1600-talet härjade
svenskarna på många platser i Tyskland vilket
ofta dokumenteras i lokala museer.

Christer Brunström

DX-Aktuellt 1 2020
48-sidigt nummer. Dina bidrag
eller kanske rentav artiklar
både uppskattas och behövs.
Stoppdatum är 24 januari
(spaltred) respektive 22
januari (h-red).

Efter bandspelaren
Vad hände sedan?

Efter viss väntetid (man måste räkna med det
då man beställer hos Ali Express och många
andra) anlände så den apparat som omnämndes i
förra numret – en Philips Voice Tracer VTR6200.
”Naturligtvis” fastnade paketet i Postnords
garn vilket medförd ytterligare fördröjning och
kostnad. Sammanlagt kostade kalaset ca 1300 kr
och det inkluderade då ett 16 GB mikro-SD-kort.
I standardutförande har VTR6200 8 GB internminne, vilket till räcker till 136 timmar HQ-MP3filer eller en vecka i Parka, även om man spelar in
nästan 20 h per dygn (med extraminnet räcker det
till nästan tre veckor).
Inspelaren väger 32 gram och mäter 36 *108 *
13 mm. I leveransen ingår förutom kablage och
en tygpåse en trådlös mikrofon med 40 meters
räckvidd.
VTR6200 drivs med två AAA-celler vilka ger en
drifttid på knappt 30 h. En stor fördel gentemot
inbyggda litiumjonceller som ska laddas i timmar
via USB-porten.
När man slår på apparaten imponerar den mindre
än den Yulass-apparat som berättades om i förra
numret. Bara en monokrom skärm som inte känns
helt up to date. Knappar och reglage är dock av
ett par snäpp högre kvalitet vilket man har rätt
att vänta sig av ett känt fabrikat som Philips. En
knapp är dock bakvänd, när stegar bland inspelade filnummer betyder
uppåtpil närmast lägre
spårnummer och vice
versa. Men man vänjer
sig.
Så var det dags för det
fältmässiga testet: på
plats i Parkalompolo:
Linjeutgången på min
Etón (Lextronix) E1
anslöts till mikrofoningången på VTR6200
och jag testade att spela
in riktiga DX-signaler
som Marshallöarna-1098
och Salomonöarna-5020.
Inget störande digitalbrus i mottagaren, vilket
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mina inledande tester
hemma också hade indikerat. Dessvärre kan
signalen från bandspelaruttaget (line out)
variera kraftigt mellan
olika apparater och det
finns bara två lägen på
mikrofonkänsligheten
hos VTR6200 tyvärr.
Fler vore önskvärt.
Etón E1 producerar betydligt starkare signal
än Tecsun S-8800 men
båda fungerar tillfredsställande.
Inbyggd högtalare finns men även om volymen är
anmärkningsvärd hög så brister det naturligtvis
det i ljudkvalitet.
Givetvis borde jag ha kostat på mig denna apparat från
början istället för att chansa på en betydligt billigare
lösning. Av skadan blir man vis men icke rik, brukar
det ju heta.
Prismässigt närmar sig dock VTR6200 den mera stationära inspelaren Sangean DAR-101, som nyligen prissänkts till 1590 kr på conrad.se och cdon.se. Vilken av
dessa man föredrar är mest en smaksak och personliga
priorieringar. Båda fixar jobbet.
Se för övrigt Staffans artikel Sex minnen i detta
nummer. Naturligtvis en billigare lösning men
ska man åka till Parka eller motsvarande ställe bör
labb-stadiet vara passerat...

Magnus Jesperson

Sex minnen

Nja – det är väl egentligen fem provade minnesmedier för att vara korrekt – och Audacity.

När jag åter började DX-a hösten 2015 tvingades
jag konstatera att mina Revox bandspelare inte
bara blivit pensionärer, utan båda gett upp helt.
Tydligen hade det varit något smittsamt för även
ett kassettdäck vägrade återgå i verksamhet.
Små digitala minnen började jag då titta på, de
finns på Kjell & Co, Clas Ohlson och lite varstans,
men de var för dyra när jag jämförde med vad som
gick att köpa direkt från Kina.
Inspelningsformatet har betydelse och bör vara
Wave eller något annat format som inte likt MP3
är destruktivt – dvs efter komprimering kan ljudet
inte exakt återbildas.
MP3 spar visserligen mycket utrymme och MP3
är ju vad våra ungar lyssnar till så ofta att det nu
finns undersökningar som visat att tonåringar ofta
föredrar MP3-ljud gentemot inspelningar som
bättre återger originalet. Ett bevis om något på att
MP3- lyssnade är skadligt. Själv kör jag med vinyl
och högtalare av tvättmaskins storlek och det har
alltid varit ungar som klagat – sänk ljudet, pappa.
Att jag föredrar andra format för inspelning än
MP3 är för att det är svårare efteråt förbättra signalen från MP3, än från andra format. MP3 plockar
bort delar av originalljudet i sin komprimering.
Den slutliga inspelningen kan mycket väl sparas
som MP3, om man vill spara utrymme, eller skicka
inspelningen med ett mail, men om man önskar
”förbättra” ljudet efter inspelning, så är MP3 ett
olämpligt format.
Givetvis är det även bättre att spela in med hög
bithastighet, och idag är det inget större problem
när minnen är större än förr.
Att köpa ”minnen” direkt från Kina, via Ali
Express främst, är givetvis en viss risk, men det är
värt ta när man kan få bra inspelningsenheter för
mellan 11-25 dollar hem med posten att jämföra
med motsvarande enheter från 400 kr och uppåt
i Sverige.
Första enheten jag köpte kostade 11 dollar och kan
spela in ca en vecka, om man orkar detta, men det
är alltid batteriet som sätter gränsen.
Apparaten har degiga knappar som man får
trycka på många gånger innan den reagerar, vilket
är lite enerverande även om det alltid fungerat till
slut - än så länge.

Denna apparat (1) levereras utan två AAA-batterier, men med laddbara AAA-batterier kan man
spela in uppåt 12 timmar, och om batteri tar slut,
snabbt byta till laddade batterier.
Inspelning sker i WAV-format. Tyvärr är ingången
mycket känslig och överstyr lätt, man måste dämpa signalen för att inte överstyra ofta. Displayen
visar tid och är på hela tiden vilket är bra.
Apparat nr 2 kostade 14 dollar, och kan möjligen
ställas om till WAV, men troligen inte och är förvalt MP3. Detta med kinesiska bruksanvisningar
är ett skämt – ett dåligt skämt. Apparaten har
inbyggda batterier – men klarar inte 10 timmars
inspelning – någon vecka kan man spela in i alla
fall minnesmässigt, men får ju vänta mellan batteriladdningar via USB-port då.
Apparat 3 Tecsun - kostade 25 dollar, men har
då en inbyggd hyfsad FM-radio och godtagbar
högtalare – men också vad jag hoppades mycket
på: små SD-minneskort som man kunde byta
lätt. Det visade sig även att man här slapp dämpa
ingångssignal då man kan reglera ned volymen
även på ingången, dock båda kanalerna samtidigt.
Om jag fått ett dåligt exemplar, vet jag inte, men
flera gånger har apparaten lagt av och om batteriet
tar slut har det hänt att alla inspelningar blivit
korrupta. Batteriet håller bara ca 7 timmar.
En märklighet är att Tecsun spelar in ca 1 timme
sedan gör den en ny fil och fortsätter. Det kan
vara lite irriterande med att inspelningen har olika
beteckningar. Bara MP3-filer spelas in. Tyvärr var
detta den apparat som kunde varit bäst – men nu
den jag minst kan lita på.
Fortsättning på sidan 62
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Nu finns det kiwi i Parka

Lyssning på förmiddagarna och antennjobb före
eller efter Görans goda luncher. Så såg PAX134veckan i oktober ut för min del. Då installerades
förbundets nya fjärrmottagare i Parkalompolo
med benäget bistånd från Alf, Martin, Bosse
och Göran.
Du hittar KiwiSDR Parka på webbadressen:
parka.ddns.net:8073

Denna KiwiSDR-mottagare är tillgänglig för
medlemmar i Sveriges DX-Förbund. Mottagaren
stod tidigare, under tre års tid, på Öland. Här
hamnar den i en betydligt mer spännande
”radiomiljö” med vassare geografiskt läge, bättre
markkonduktivitet och lägre störnivå.
Mottagaren matas med en 103 meter longwire i
320 grader. Antennen är inte terminerad, så även
backloben funkar fint.
Vid goda konds kan du höra vad som helst! Fast
förvänta dig inte samma signalnivåer som med
Parkaanläggningens ordinarie beverageantenner
på mellan 800 meter och 1 000 meter.
Martin och Per med linjestänger och antenntråd. Foto: Göran
Norstedt.

mätinstrument fixade den saken. Förhoppningen
är att ingen skoterförare kör av den numera drygt
hundra meter långa ledningen.
Det har redan kommit frågor om varför antennen
är så kort och om det inte vore en bra idé att
kunna växla mellan flera antenner. I och med
att anläggningen är obemannad större delen av
vintern har vi valt denna lösning.
Den korta antennen är mindre känslig för vädrets
makter än de längre trådar som kan användas
vid besök i Parka. Dessutom plockas baluner,
fördelare med mera till dem in av den sista
expeditionen för varje säsong. Detta medan allt
som behövs för Kiwin blir kvar.

Antenngänget trotsar kyla och snö i Parka. Foto: Göran
Norstedt.

Planen att Kiwin ska vara igång under hela
mellanvågssäsongen, fram till i mars eller så. Det
bygger i och för sig på att hårdvaran fungerar
som den ska.

Kiwimottagaren ersätter alltså inte resor till
Parkalompolo. Målet är snarare att bjuda på ett
smakprov av allt kul som kan höras uppe i norr.

Vinter och snö, vi hade ner till 20 minusgrader
under veckan, omöjliggjorde nedgrävning av
koaxen. Bara halva sträckan är i nedgrävd. I
och med att den befintliga koaxen bara räckte
halvvägs från skolan till antennens startpunkt
bortom högspänningsledningen förlängdes den.
Jobbet sackades av en dålig kontaktering. En del
möda och användning av Martins medhavda
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Kommunikationskostnaden för mottagaren är
rätt hög eftersom fast bredband saknas i skolan.
Mobilt bredband kostar och förbundet uppskattar
frivilliga bidrag till driften. Du kan skänka en
slant genom att klicka på Paypal-knappen i topp
på Kiwisidan när du lyssnar. Plusgiro 3 26 26 – 4
går såklart också bra!

Göran är fena på BNC-kontaktering, även under fältmässiga
förhållanden. Foto: Per Eriksson.

Här börjar Kiwiantennen. Foto: Per Eriksson.

Så här funkar tekniken

skickar mejl vid problem.
Till
hela
anläggningen
finns
en
”huvudströmbrytare” som från distans styrs via
sms. Det är alltså möjligt att vid behov stänga
av eller starta om den om exempelvis routern
hänger upp sig.

Höst och vinter är det inte ovanligt med
strömavbrott i Parka. Därför är datorns bios
inställd att starta om efter avbrott. Kiwin startar
också om sig automatiskt.

Efter sms-brytaren sitter två wifi-strömbrytare,
en för dator och en för radio. Detta för att man
ska kunna felsöka genom att slå av antingen den
ena eller den andra.

Är du nyfiken på tekniken bakom
fjärrmottagaren? Kiwin är ansluten till en
stationär Dell Optiplex 790 för övervakning
och IP-hantering. Splashtop används som
fjärstyrningsprogram.

Internetanslutningen sker via 4G. Telia reste en
mast i byn häromåret. Mottagningen, som förr
var ett enormt problem, är numera mycket god
och lyssningen är fri från hack.
Routern, en Dovado Pro, är beprövad i dessa
sammanhang. Till dess fördelar hör att den

Per kikar till Kiwi och dator på Parkalompolo IK:s kansli.
Foto: Göran Norstedt.

Kostnaden för att köpa dator, router, brytare med
mera är sammanlagt knappt fem tusenlappar.
DX-Vännerna har skänkt halva beloppet.

Per Eriksson

Göran med crimptång i Parka. Foto: Alf Persson.
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Rundsvepet
Hej på er!

Jultider och åter igen ett litet rundsvep i DXhistorien.
I sommarnumret 1961 av Eter-Aktuellt kunde
man läsa att den norska TV-n har tagit semester
även denna sommar. Bildrutorna i alla hem med
norsk TV hade en svart bildruta från 2 till 9 juli
och tittarna protesterade, undrar om detta skulle
fungera i dagens samhälle.
I samma nummer kunde man också läsa om
transistorplågan. Skvalmusiken ljuder ur
transistorapparaterna, luften är full av musik.
P1, P2, Melodiradion, Radio Nord, Radio Mercur
i en enda stor röra. Transistorradion har man
med sig vart man går, ingen lugn stund bara
skvalmusik överallt, vad man spelade var av
mindre betydelse, bara det var skvalmusik. Vidare
kunde man konstatera att man inte hade någon
större behållning av musiken som bjöds på.
Julmusik året runt

Man kunde i nummer 9/1961 av EA konstatera att
Sveriges Radio spelade julmusik året runt vilket
kanske inte är så lyckat om man inte har julgran
inne året runt.
Det var det populära radioprogrammet Sveriges
Bilradio som året om spelade (h)julmusik.
Eter-Aktuellt har stora problem

1961 hade man problem i samband med den stora
tillströmningen av nya medlemmar, man fick under en enda månad 100 nya medlemmar. Så här
skriver man i EA 11/61. På grund av den oförutsett stora upplageökningen har omslaget till EA
tagit slut. På grund därav har en del av upplagan
denna månad det omslag vi använde 1960. Vi ber
om överseende med detta eftersom vi inte tyckte
det var ekonomiskt lönande att trycka upp nya.
Vadstenasändaren med
unik långvåg.

Den nya radiosändaren
för
långvåg som just
nu sluttrimmas i
Orlunda utanför
Vadstena väntas
bli vallfartsort
för radiofolk från
hela världen, när
den står klar vid
jultiden. Den har
nämligen en an-
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tennanläggning utan motsvarighet, åtminstone
vad det gäller långvågssändare.
Med hjälp av det nya antennsystemet minskas
”fadingen” till minst möjliga. Det betyder att
lyssnare som bor mer än tio mil från sändaren
får betydligt bättre ljudkvalitet. Mannen bakom
de långvariga matematiska beräkningarna och
konstruktionen av världsnyheten är civilingenjör
Folke Strandén, chef för rundradiostationen i
Motala. Detta skrev Expressen sommaren 1961,
skriver EA.

DX-cocktail

Eter-Aktuellt egen krog kunde konstatera att man i
mars 1963 fått fint besök. På grund av den rådande
spritstrejken kunde dock krögaren bara bjuda på
öl, men det gick visst också bra, av bilden att döma.
Herrarna på bilden är från vänster: Claes Englund, Arne
Skoog, Göte Johansson, Jan Pettersson, Torre Ekblom,
Robert Newhart och Nils Thalin.
DX-limerick

I en tävling som Eter-Aktuellt hade 1963 så skriver
Gunno Eliasson i Vettershaga ett limericksbesläktat
versmått och skildrar med patos en fruktansvärd
händelse i en ung DX-ares liv, så här lyder den:
En RX knastrar och sprakar
En DX-are hoppfullt vakar
Natten är lång
Fq:n är trång
Måtte det vara från Rio Mar.
En penna skriver programmet
Om krusse och vätebombsdammet.
Saken är nog klar
Tänk va! Rio Mar!
Första gången det hörs från det landet.
Det frågas, skall anropet höras tro?
Är det i Manaus speakern skall bo?
Nu kommer callet
På portugisiska målet:
”Agui Rádio Central Moscou”
R I D Å!

WRU-presentation

WRU bildades den 4 februari
1962 på ett möte i Karlstad. Det
var fyra klubbar närvarande:
Säffle Radioklubb, Karlstads
DX-klubb, Bro Radioklubb
(Kristinehamn) och Scranta
DX-klubb i Karlskoga.
Meningen var att de skulle
träffas för att ge ut en

gemensam tidning men det började med att Säffleklubben gick ur samarbetet eftersom deras syfte
med sin klubb var radiobygge och inte DX-ing.
Sedan träffades man igen den 29 april och på detta
möte avskaffades förbundet och istället blev WRU
en klubb. Sedan togs nästa steg och man anslöt
sig till Sydsveriges DX-förbund. Ordförande på
den tiden var Kent Hjalmarsson senare Finell.
Medlemsantalet var vid detta tillfälle 32 personer.
Radio Teknikum

Klubben bildades 1967
med syfte att hjälpa de
radio intresserade eleverna
vid Teknikum i Växjö att
syssla med de radiotiska
verksamheter som de
kunde vara intresserade av. Medlemsantalet var
1968 cirka 75 st. Man gav ut en bulletin fyra
gånger om året.
Klubben ägde också en radiomottagare som man
döpte till Bamze 4. Den var av märket Hammarlund och namnet fick den av att man fick pröva
fyra gånger innan man fick ljud i apparaten och
ljudet bestod av brummande, så döptes apparaten
till Bamze 4.
Ordförande var Pär
Mattisson till höger och
redaktör Rolf Lind till
vänster och däremellan
Kåge Johansson.
Calling Sweden från Lusaka

I majnumret av Nattugglan som är medlemsorgan
för Scandinavian DX Club, finns bl a en notis om
att ett specialprogram för klubben kommer att
utsändas lördagen den 8 maj klockan 16.30-17.00
svensk tid. Programmet kallas ”Calling Sweden”
och kommer troligen att bestå av engelsk musik
och ett par typiska afrikanska sånger.
Programmet kommer från Lusaka i NordRhodesia och utsändes på 3914, 7220 och 9710 kc/s.
Stationer säger också att man inte kommer kunna
verifiera alla lyssnarrapporter som kommer från
Sverige, eftersom de är så talrika och de skulle
erfordra en utökning av personalen. Detta kunde
man 1948 läsa i Dagens Nyheter.
DX-märket

Du skaffar vä1 det nya
igenkänningsmärket för
DX-are, RDXA:s rockslagsmärke? Det är gult
och b1ått, 31 mm i diameter och med motiv enligt
bilden nedan. Detta är ett
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märke för alla DX-are oavsett å1der eller erfarenhet. Visa att du är DX-are - bär rockslagsmärket!
Ja denna fantastiska nyhet fanns att läsa i EA 8/74.
Märket, ja det kan du se här under.
Vad är det för fel på svenskan?

Äran och hjältarnas språk tycks inte duga för de svenska
klubbarnas namn, man skall absolut ha ett engelskt
namn även om man aldrig kommer att få en utländsk
medlem. Detta kunde man läsa en insändare från EA
nr 2/62. Skribenten fortsatte: Detta kan man dock finna
sig i, men varför blanda ihop de båda språken och stava
klubb på engelskt vis och ha resten på svenska? Ex
Björnens DX eller stava helt på svenska. Inte heller kan
man låta bli att dra på munnen, när småklubbar envisas
med att ha en engelsk sida (skriven på s.k. swenglish)
där, man upprepar det som tidigare stått på svenska och
ber de obefintliga utländska medlemmarna att skicka
in bidrag. Bort med det! Skribenten avslutar med: Tag
åt sig den som vill, och bli gärna arg.
Det här med bluff-DX-ing

Har ni hört talas om Radio Nibi-Nibi? Nej, man
ska nog ha lite grå hår för att tillhöra denna åldersgrupp som med blandade känslor minns denna
radiostation. Egentligen finns den inte, och inte
heller landet Nibi-Nibi heller. Men för oss medelålders blev Nibi-Nibi ett begrepp, för något vi i
våra dagar dessbättre ser vä1digt lite av, nämligen
ren och skär bluff inom vår hobby.
Låt oss göra en historisk återblick inom
svindleriets historia. Ja, vi håller oss till de
svindlande DX-arna annars får vi väl blicka
tillbaka till neanderthalarnas tid, för bluff är nog
lika gammalt som mänskligheten själv. Önskan
att hävda sig har alltid funnits inom oss.
Det började någon gång på 60-talet med ett bidrag
till radioprogrammet Sweden Calling DX-ers. Ett
bidrag från en lyssnare lät meddela att det kommit
en ny radiostation på den lilla söderhavsön NibiNibi. Stationen hette helt logiskt Radio Nibi-Nibi
och sände på en inte alltför omöjlig frekvens. Som
många av dessa småöar så kunde inte redaktören
hålla koll på detta utan det slank emellan och
publicerades. SCDX hade en så spridning så
nyheten spred sig som en löpeld över hela världen.
Landjägare vässade sina antenner men ingenting
hördes. Det skulle sedan visa sig att varken landet
eller stationen fanns. Tipsaren undrar Ni över…
Ja, denna person fanns heller inte, när man
kontrollerade närmare stämde varken namnet
eller adressen.

Stig Granfeldt

Webbradio

Jultider och webbradio!
Ja, vad passar bättre än att titta in och knappa
lite på sin radio och få lite ljuvliga tips i jul- och
nyårstider.

Camilla Lund pratar om en av svensk films
aktivaste aktörer. Namn som nämns: Karin Juel,
Vivica Bandler, Marianne Löfgren, Ted Åström,
Jan Guillou samt alla.

Julen i P4 plus
I år kommer inte Sveriges Radio att ha några egna
julmusikkanaler som man haft under ett flertal år
utan i år kommer man spela mer i de traditionella
kanalerna och främst P4 plus. Där har man inte
förut spelat så mycket julmusik men i år blir det
annorlunda.

Om mellankrigsschlagern - Kalle Lind och
David ”Fibban i lådan” Nessle diskuterar svensk
mellankrigsschlager. Namn som nämns: Hilmer
Borgeling, Berco, Garbo, Babs, Nonne Hall och
Nikki Sixx.

Mix Megapol Jul
Kan man lyssna på via sidan: https://www.
radioplay.se/mixmegapol-jul
Dansbandsprogram
För Er som gillar dansband finns det en hel del att
välja på väljer ut några stationer.
KNR i Karlstad sänder dansbandsmusik fyra
timmar varje onsdagskväll mellan klockan 18-22.
Det är Mattias Persson För att lyssna klicka in på:
http://www.knradio.se/audio/TOC.html
Dansbandskanalen är en webbradio som sänder
dygnet runt traditionell dansbandsmusik samt
dansbandens julmusik i en separat kanal. Klicka
in på: http://dansbandskanalen.se/
Snedtänkt
Med den underfundige Kalle Lind har som måtto
för sin podd: Podden som pratar om det inga
andra poddar pratar om. Här tar jag ett smakprov
på en del av de alla man kan ta del av på Sveriges
Radios sida.
Om Stig Järrel - Kalle Lind och Järrel-fantasten

Om dragspelet - Kalle Lind och David "Han är
tillbaka!" Nessle diskuterar dragspelets historia,
status och utövare. Begrepp som nämns:
bälgknyckar, subdominanter, durspel, dubbelslag
och Lill-Arnes svänggäng!
Om bondkomik - Kalle Lind och Fredrik af
Trampe pratar bondkomik inför ett gäng levande
stockholmare. Namn som nämns: Uno Myggan
Ericson, Glada Kalle, Skånska Lasse, Jödde i
Göljaryd och Fadde Darwich.
Det är bara några av ett flertal. Kan också nämnas
Jeja och Stefan, 78-varvare, radiogubbar, revyer,
Thore Skogman och många flera. Dessa är cirka 70
minuter långa. De finns på: https://sverigesradio.
se/snedtanktmedkallelind
Mickes Schlagerlager
Så här ser spelschemat ut framöverför Mickes
Schlagerlager som man kan lyssna på direkt på
torsdagar kl 13.05 och reprisen på lördagar kl 11.00
via radio 94,3 i Kumla eller via webbradion när
som helst. Schemat för specialartister är:
12 december: Stefan Demert
19 december: Julspecial
26 december: Lennart ”Nacka” Skoglund
2 januari: Östen med resten
9 januari: Elvis Presley
16 januari: Rod Stewart
23 januari: Åke Söderblom
30 januari: Elof Ahrle.
Kaffepojkarna
Vi fikar tillsammans och berättar klurigheter
och skrönor från respektive liv. Fyller på med
musikaliska illustrationer och bjuder på plattor
som du glömt eller kanske inte ens visste att de
fanns. Ibland kommer vi att bjuda in någon celeber
och intressant gäst. I varje avsnitt fokuserar vi på
ett speciellt årtal (från 1945 och framåt) som vi
väljer med slumpens hjälp.
I skrivande stund finns det 44 avsnitt att lyssna på
och fler blir det. Programmen görs av: Peter Flack,
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Dagnys musik-kafé
Dagnys Musik kafé finns i Uddevalla. Där träffas
människor som gillar 50-talet, Rock ´n´ Roll och
veteranbilar och fikar på helgfria torsdagar mellan
klockan 18-20.
De har också sin egen webbradiokanal där man
kan lyssna på Rock´n Roll Wests egen webbradio
Dagnys Jukebox med mycket rock´n roll musik.
Lyssna kan du på webbadressen: https://dagny.
us/?PageID=14

Stig Granfeldt

Engelsksändarlistan, forts. från s. 35

WHRI, World Harvest Radio International
00.00-04.00
5920
11.00-12.00
7315
20.00-21.00
13700
20.00-22.00
15530
WINB, Red Lion, IN
11.00-19.30
9265
Bosse Jardler och Bo Fransson.
Lyssna på: http://kaffepojkarna.se/program/
Madde spiller svensk
Är programmet där Madeleine Cederström
snackar och spelar svensk musik. Programmet
sänds på NRK P1+. Programmet är en timme
långt. Sänds på måndagar kl 20.03.
https://radio.nrk.no/serie/madde-spiller-svensk

WRMI, Radio Miami International
00.00-01.00
7730
01.00-02.00
7780
08.00-09.00
7730 (lör-tis)
08.00-09.00
5850 (sön)
10.00-15.00
5950
20.00-21.00
7780
20.00-24.00
9395
23.00-24.00
5850, 11580
WTWW, Lebanon
00.00-14.00
5085, 5830
14.00-24.00
15810
14.00-24.00
9475
14.00-02.00
9475
WWCR, Nashville, TN
00.00-04.00
7520
01.00-12.00
3215
12.00-24.00
13845
The Overcomer Ministry, Walterboro, SC
13.00-14.00
9400, 11600
Vatikanradion

Vatican Radio
11.30-12.00
20.00-20.30

15595, 17590 (fre)
7360, 9705

Vietnam
Voice of Vietnam
19.00-19.30
7280, 9730
20.30-21.00
7220
21.30-22.00
7280, 9730
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Alla uppgifter har framtagits dels efter egen
avlyssning men även med hjälp av Christer
Brunström och från addx.de. Vi reserverar oss
för eventuella fel eller ändringar av frekvenser
och tiden.
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Radions uppfinnare

... på tjeckoslovakiska frimärken
Vem var det egentligen som uppfann radion? I den
här artikeln skall jag med hjälp av en frimärksserie
på sex valörer utgiven av Tjeckoslovakien den 7
december 1959 försöka besvara frågan. Postmyndigheterna i Prag var diplomatiska eftersom man
valde att beteckna serien som Viktiga radiouppfinnare. De ansvariga menade uppenbarligen att
det fanns flera kandidater.

samma tid.
På frimärket
med valören
35 heller ser
vi ett porträtt
av
Édouard Branly
(1844-1940),
en
fransk
fysiker och
läkare. År 1890 konstruerade han en anordning
(Branlys kohär) som kunde detektera radiosignaler för trådlös telegrafi. På frimärket avbildas
en sådan anordning. Den var central för de första
experimenten med trådlös telegrafi som genomfördes vid mitten av 1890-talket. Runt 1905 ersattes den med elektronrör och kristaller.
Italienaren Guglielmo Marconi (1874-1937) och
ett fartyg är
motiv på frimärket med
valören 60
heller. Han
är förmodligen en av
världens
mest kända
radiotekniker. Liksom Popov hade han inspirerats av Hertz elektromagnetiska experiment
och 1894 började han undersöka möjligheterna
att sända signaler över ett större avstånd. År
1895 blev han klar med sin utrustning för trådlös telegrafi och han lyckades sända ett meddelande över en distans på två kilometer. År
1899 sände han ett meddelande över Engelska
kanalen och två år senare lyckades han sända
ett budskap via radio över Atlanten vilket ju är
motivet på vårt frimärke.

Det tjeckoslovakiska postverket kännetecknades
alltid av mycket vackra och välgjorda frimärken.
De var ofta graverade vilket är fallet även med
denna serie. Samtliga sex frimärksbilder utformades av professor C. Bouda. Märkligt nog anlitade
man sex olika gravörer för att utföra arbetet med
att gravera motiven.
På lågvalören 25 heller avbildas Nikola Tesla
(1856-1943). I frimärkskatalogerna beskrivs han
som en jugoslavisk fysiker och elektrotekniker.
Hans föräldrar var serber men han föddes i Kroatien. När serien kom ut år 1959 existerade ju
fortfarande Jugoslavien. Den unge Tesla studerade i både Graz och Prag. År 1884 emigrerade
han till USA. Han gjorde tidigt upptäckter inom
växelströmstekniken. Tesla har fått ge namn åt
teslaströmmarna som är högfrekventa elektriska
strömmar som alstras i en teslatransformator. Nikola Tesla gjorde många upptäckter som nog aldrig fick någon direkt praktisk användning. Idag
finns ett Teslamuseum i Belgrad.
Alexander S.
Popov (18591905) tillägnades valören 30
heller. Han var
en rysk fysiker
och har avbildats på ett stort
antal sovjetiska och ryska frimärken. Han började
sin karriär på den ryska flottans torpedskola i
Kronstadt. År 1901 utsågs han till professor vid
San Petersburgs elektrotekniska högskola. Den
tyske fysikern Hertz hade år 1887 upptäckt de
elektromagnetiska vågorna vilket var något som
intresserade Popov. Redan 1895 menade han att
de skulle kunna användas för att sända meddelanden och året efteråt genomförde han lyckade
experiment. Han var ju samtida med Marconi
som höll på med liknande experiment vid ungefär

Marconi var en framåt man och han grundade
ett företag i radiotelegrafibranschen. Han var
dessutom duktig på att göra reklam för sig
själv och det var Marconi som hjälpte till att
bygga upp Vatikanradion. År 1909 fick han
Nobelpriset i fysik.
Liksom Sverige hade även Tjeckoslovakien
kronan
som
myntfot.
På
frimärket med
valören 1 krona ser vi den
tyske fysikern
Heinrich Hertz
(1857-1894).
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Alla som ägnat sig några minuter åt DX-hobbyn
har träffat på den tyska fysikerns namn i samband
med frekvensangivelser i kilohertz eller megahertz.
Fysikern J. C. Maxwell hade tidigt presenterat teorier om de elektromagnetiska vågorna. Detta var
något som hade intresserat Hertz och år 1887 publicerade han en avhandling i vilken han beskrev
hur han experimentellt hade bevisat Maxwells teorier. Tragiskt nog avled han redan 1894 i blodförgiftning.Amerikanen Edwin Howard Armstrong
(1890-1954) fick äran att figurera på 2 kronor, den
högsta valören i serien.
Han arbetade
inom elektroteknik. Han
skiljer sig från
de fem första
forskarna eftersom han
var verksam betydligt senare än sina kollegor.
Armstrong är främst känd som uppfinnaren av
frekvensmoduleringssystemet eller FM-radion.
Han gjorde även många andra uppfinningar på
radioteknikens område och fick mängder av hedersbetygelser.
Det går nog egentligen inte att besvara den fråga
som jag ställde
i inledningen.
I
Ryssland
är det Popov
som uppfann
radion medan
man i Italien

håller på Marconi. I Serbien och Kroatien uppfanns radion av Tesla.
Sanningen är nog den att det var en serie framsteg inom fysiken som ledde fram till fungerande
radiosändningar. Den erkända uppfinnaren blir
oftast den som är först med att få sin patentansökan godkänd.
Till mångas förvåning verkar inte någon av ovanstående vara den som lyckades med den allra
första radiosändningen eftersom mycket tyder på
att den genomfördes av en fysikintresserad brasiliansk präst. Padre Roberto Landell de Moura
(1861-1928) lyckades sända trådlösa signaler med
hjälp av någon typ av sändare och mottagare
över en sträcka på sju kilometer i juni 1899 vilket tidningen Jornal do Commercio rapporterade
om den 14 juni 1899. Läsare som var aktiva på
1960-talet kommer säkert ihåg Rádio Jornal do
Commercio som sände på kortvåg.
Landell de Moura tycks ha experimenterat med
olika metoder för trådlös kommunikation så tidigt
som 1893-1894. Detta var alltså tidigare än både
Popov och Marconi.
Padre Landell ansökte 1901 om patent i Brasilien
för sina olika radiorelaterade uppfinningar. Han
fick också patent i USA. År 1905 ansökte han
om ekonomiskt stöd från de brasilianska myndigheterna för att fortsatta sina experiment med
radiosändningar. När han fick avslag tycks han
ha ägnat allt mindre intresse åt att experimentera
med trådlös kommunikation.
I Brasilien är man helt övertygade om att radions uppfinnare var landsmannen Padre Roberto
Landell de Moura. Detta var dock något som de
ansvariga för den tjeckoslovakiska frimärksserien
var helt omedvetna om.

Christer Brunström

Dags för medlemsavgift 2020!
Alla medlemsavgifter är oförändrade för 2020
(325/450 kr för tryckt tidning inom/utom EU, 175 för
PDF-tidning).
Fler alternativ - se bifogat inbetalningskort.
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Klart för en ny säsong

som var vintern 1997. Ute i Väsby kunde vi då i
stort sett lyssna på NA hela dagarna. Men blir
den som föregående år kan man vara nöjd med
det också.

Så var det dags igen för att köra igång en ny
säsong i vårt QTH i Väsby. Svårt att hålla
ordning på vilken i ordningen det är men säkert
30+. På dagens arbetsschema stod reparation av
antenner, utsortering av onödiga grejor vi samlat
på oss under de gångna åren, framplockning och
värdering av prylar vi ska sälja på NRK:s loppis
den 5 oktober. Eller radiomässa, som det numera
heter, samt sedvanligt medlemsmöte.
Ett riktigt dagsverke hade vi nu alltså framför
oss och vi startade med att gå igenom det som
fanns i sofforna. Janne G. skickades till Ica i
Skärblacka för att införskaffa plastsäckar och
vi lyckades fylla fyra stycken av dem med
diverse icke användbara prylar för transport till
Returpunkten. Vi var ganska många som ställde
upp den här fina höstdagen, så ett par man
under ledning av Sigvard fick bli antennkollare.
Sedan tidigare visste vi, att 225-gradarn var av
nere vid vägen och nu kunde spaningspatrullen
också konstatera att 260-gradarn också var av.
Sigges skötebarn, 300-gradarn verkade vara hel,
ingen visuell kontroll men en avancerad mätning
visade att den var hel. Det gäller att ha ordning
på antennerna nu inför kommande säsong, vårt
kondsorakel Sigvard har förhoppningar om att
den kommande säsongen kan bli i klass med den

Efter en kaffepaus, då utd anlände ett par timmar
försenad, var det dags att på allvar dra igång
arbetet. Eric, som tidigare varit ute och rekat på
260-gradarn gav sig tillsammans med Magnus
Jesperson ut för att reparera densamma. Bosse H.
gav sig i kast med den andra trasiga antennen. Där
saknades kanske 50 meter som vi hade samlat ihop
i våras, men gott om antenntråd har vi så det var
inga problem med att förlänga den kvarvarande
delen.
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Under tiden satte Classe och Bosse G. igång med
att rota fram alla rullar med diverse kabel och
annan tråd ur garderoberna. Gott om sådan har
vi, plus det som vi fått av Göran Bayard. Det blev
en hel hög med kabel av diverse slag och vi kunde
konstatera, att eftersom medelåldern i klubben
ökar, kunde vi göra oss av med det mesta. Vi
sparade dock material så att vi kan dra ut en ny
antenn, om vi nu skulle ha ork och lust för detta.
Från Göran hade vi också fått ett par lådor med
diverse radioprylar: kontakter, baluner och en
hel del annat smått och gott. Svårt att veta vad

Bo Hellman fixar med balunen.

Classe med en gammal antennomkopplare.

det är värt och vad vi kan få ut för det, men vi
får väl improvisera lite på loppisen. Vi bestämde
att sälja det billigt, bättre att bli av med det än att
släpa tillbaka en massa och magasinera det igen.
Innan det går iväg, fick medlemmarna chansen
att köpa det de ville ha för en billig penning.
Bland grejorna fanns också en Icom IC R-75 som
ingick i Görans prylar. Den hade varit utsatt för
ett åsknedslag, vilket knäckt displayen. Men till ett
bra pris, lyckades vi få tag i en ny panel och efter
att ha monterat den, funkade den perfekt igen.
Beslutades att den inte skulle säljas utan den får
bli kvar i lyssnarlyan där den kan användas av
medlemmarna för spontanlyssning.

och det visade sig, att detta var det första mötet efter
årsmötet i mars. Vi hade dock haft en vårutflykt,
där vi gjorde ett besök hos Flens Radioamatörer.
En mycket lyckad och trevlig resa där vi också fick
kränga en av våra överflödiga antennfördelare.
På hemvägen stannade vi till i en parkeringsficka
och hade ett icke protokollfört möte och gjorde
upp lite planer. Vidare på dagens möte, var som
vanligt Parka uppe till diskussion. Ingen rusning
dit från NDL, men Magnus J kommer att åka dit i
oktober och ev. också Sigvard.
Under en paus bjöd Lennart W på prinsesstårta
med anledning av hans seger i en omgång
av ”Vem vet mest?” på TV. Ett fyrfaldigt leve

Från Närke-hållet kom också Karl-Arne Blom ner
och plockade med sig de 6-7 vintagemottagare
han hade magasinerat i Väsby i ett antal år. Han
funderade nog på att ta dem till loppisen, förlåt,
Radiomässan i Eskilstuna för att se om han kan
bli av med dem där.
Framemot 15-tiden blev det som planerat möte
under ledning av ständige ordförande Bosse G.
Dagordningen följde det gamla vanliga mönstret,

Antennjobb med 260-gradarn,

Lunchrast.
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utbringades för den bedriften. Kanske han åker
på att bjuda på mer tårta efter semi- och la grande
finale i december?
Vi har nu åter fyra fungerande antenner: 225 gr
350 meter; 260 grader 500 meter och 300 grader
480 meter plus en dipol som även kan användas
för sändning. Kvar att testa dessa blev Magnus och
Lennart W. Vad de hörde, hoppas vi få veta senare.

Text: Claes CON Olsson
Foto: Lennart LtD Deimert

DX-ing med LWV, CON och MJT.

EDXC Andorra 2019

Den første weekend i september 2019 holdt
EDXC konference i på Golden Tulip Andorra
Fenix Hotel i fyrstendømmet Andorra i Pyrenæerne mellem Frankrig og Spanien.
Konferencen fandt sted i hovedstaden Andorra
la Vella, som ligger ned i en dal, hvor det ikke
var muligt at høre noget på AM, men jeg kunne
modtage 28 FM-stationer på fransk, spansk og
catalansk.
Blandt de 34 deltagere fra 13 lande i Europa var
Ydun M. Ritz og undertegnede fra DDXLK.
Konferencen startede med en bus fra Toulouses
lufthavn torsdag den 5.september. Da vi fløj til
Barcelona og derefter kørte næsten fire timer med
bus til Andorra, deltog vi ikke i denne del.

54

Om fredagen blev RTV Andorra besøgt, og om
lørdagen havde vi lejlighed til at besøge Radio
Andorras gamle sendere. Senderne blev bygget
fra 1937 til 1939 både af flygtninge fra den spanske
borgerkrig, men også franskmænd fra Toulouse-regionen og andorranere op til 150 arbejdere.
Sendeanlægget rummede både en 5 kW kortbølgesender, SFRs 125 kW sender og fra 1963 en 250
kW mellembølgesender fra Brown Boveri, som
kunne skifte mellem 701 og 998 kHz.
Efter besøget kørte vi op i bjergene til udsigtspunktet Mirador Roc del Quer, hvor flere deltagere benyttede lejligheden til at DXe. Efter en dejlig
frokost på Restaurant Llac-i-cel ved Engolastersøen vendte vi tilbage til hotellet for at høre fem
præsentationer.

Tracy Wood fra USA fortalte om den spanske
radioscene, og Brain Powell fortalte via Skype om
Radio Free Asia i dag.
Om aftenen deltog vi i den traditionelle EDXC
Banquet.
Søndag formiddag holdt Risto Väkäkainu indlæg
om foråret rejse til USA og deltagelse i SWL festen.
Chrissy Brand fra Storbritannien præsenterede
brasilianske Martin Buteras besøg på Radio Nacional da Amazonia, og endelig fortalte Alfredo
E. Cotroneo fra Italien om International Public
Access Radio – eller hvordan man laver en radiostation, i dette tilfælde IRRS.
Søndag eftermiddag drog Toulousebussen til den
spanske enklave Llivia inde i Frankrig, inden de
fortsatte turen til Toulouses lufthavn.
Inden afslutningen af konferencen blev 2020
konferencen diskuteret, og Skopje/Ohrid, Tartu,
Bukarest og Luxemburg blev nævnt som mulige
konferencebyer.
Arto Mujonen fra Finland fortalte om international kortbølgefrekvenskoordinering, og Ydun
M.Ritz fortalte om hjemmesiden Medium Wave
Info, som hun har drevet siden 1998.

Det var spændende at møde nye og gamle DX-venner, og jeg kan varmt anbefale at deltage i EDXC
konferencerne.

Anders Brandborg, DDXLK

Jan-Mikael Nurmela holdt et spændende indlæg
om piratradioer i en lang række lande, som han
også kunne fremvise en række QSL-kort fra.
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Vind från Japan
Efter att ha lyssnat på sändningar på japanska
och koreanska på 9960 och 9975 kHz från Palau
skickade jag en rapport utan större förhoppning
att få svar. Men faktiskt, jag fick ett brev
från Japan, inget QSL men ett par blad med
information.
Det
jag
lyssnat
på
var
sändningar
till japaner, som blivit bortförda till
Nordkorea. Mer om detta längre fram.
De
här
programmen
bekostas
av
japanska
regeringen
och
går
över
sändare
i
Palau
och
på
Taiwan.
Schemat är enligt följande:

Japanska ”Furusato no Kaze”
13.30-13.57 9455, 9705, 9965 kHz.
14.30-15.00 9450, 9560, 9960 kHz.
16.00-16.30 7335, 9470, 9960 kHz.
17.00-17.30 6155 kHz.
Koreanska ”Il bon ue baram”
13.00-13.30 9465, 9940, 9965 kHz.
15.00-15.30 7335, 9685, 9975 kHz.
15.30-16.00 7335, 9685, 9965 kHz.
På
det
ena
kortet
finns
texten:
Bortförandet av japanska medborgare av
Nordkorea är ett allvarligt brott som slitit sönder
liv och familjer. Japans regering är angelägen om
att föra hem alla som har bortrövats.
Bakgrund
På 1970-talet försvann ett
antal japaner, bosatta på
japanska kusten. Det rörde
sig om vanliga människor,
som fångades in av agenter
som låg på lur. Länge trodde
man att Nordkorea inte
hade något med saken att
göra. De flesta som försvann
var i 20-årsåldern, den
yngsta var en 13-årig flicka.
Varför skedde detta? Jo,
en del av de bortrövade
fick undervisa i japanska
språket och kulturen på
nordkoreanska spionskolor.
I en del fall tog man över
de bortfördas identitet. Det
finns spekulationer om att
några kvinnor rövades bort
för att bli hustrur åt en grupp
japanska terrorister, som
1970 hade kapat ett Japan
Airlines flygplan. Ytterligare
några, kanske den yngsta
flickan bland dem, kan ha
förts bort efter att ha blivit
vittne till nordkoreanska
agenters verksamhet i Japan.
Nordkorea
och
landets
sympatisörer
i
Japan
förnekade länge att japaner
förts bort till Nordkorea, och
många trodde att det rörde
sig om en konspirationsteori.
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uppges att även från andra länder har människor kidnappats och förts till Nordkorea.
Mycket av detta är obekräftade spekulationer.
Varför fortsätter Japan att lägga ner pengar och
ansträngningar, till exempel på de här radiosändningarna som förmodligen ingen av de försvunna
har möjlighet att höra? Det har säkert att göra med
prestige och även påtryckningar från de bortrövades familjer. Sändningarna uppdateras varje
vecka och innehåller uppgifter om konkreta åtgärder från regeringens sida för att lösa frågan om de
försvunna, om läget i Nordkorea, meddelanden
från anhöriga och vänner till de bortrövade, samt
kända japanska sånger.

Trots påtryckningar från anhöriga vidtog inte den
japanska regeringen några åtgärder. Det fanns
också spekulationer om att det hela var ett spel för
att ytterligare militarisera Japan eller åstadkomma
ändringar i grundlagen i militärt syfte.
Nordkorea erkänner
Så fick saken en oväntad vändning. I september
2002 reste den japanske premiärministern Junichiro Joizumi till Nordkorea och träffade där den
nordkoreanske ledaren Kim Jong-il. Detta skedde
vid ett toppmöte för att normalisera relationerna
mellan de båda länderna. För avspänningens
skull erkände då Kim Jong-il att 13 japaner förts
till Nordkorea och uttalade en muntlig ursäkt.

Ullmar Qvick

Det visade sig vara ett strategiskt misstag av
Nordkorea att erkänna kidnappningen av japaner. Det blev ett ramaskri både från Japans
regering och den japanska
allmänheten. Det som man
trott var konspirationsteorier
visade sig vara rena rama sanningen. Japan svarade med
att försöka isolera Nordkorea, genom att avbryta handel och förbindelser i övrigt.
Fem personer tilläts samma
år att komma till Japan på
villkor att de skulle få återvända. Men den japanska
regeringen brydde sig mer
om den allmänna opinionen och offrens anhöriga,
varför de blev kvar i Japan.
2004 kunde totalt fem barn till
två av de tidigare repatrierade
familjerna återvända, efter
japanske premiärministerns
andra besök i Nordkorea.
Det skulle bli alltför omfattande och ligga utanför en
DX-tidskrifts område att skriva om alla de förvecklingar,
misstankar och diplomatiskapolitiska förlopp som frågan
om de bortrövade japanerna
inneburit. Men ärendet är
ingalunda avslutat. Nordkorea är ett slutet och totalitärt samhälle, där sanning
döljs och lögner sprids. Det

57

58

This is Radio Romania International

Vi kørte selvfølgelig ”Dacia”. Journalister Razvan Emilescu, chaufførern Marian og HVL. Radioen har egne nummerplader:
RRO (Radio ROmania).

Hvor mange gange har jeg ikke hørt RRI’s id
på kortbølgeradioen – helt tilbage i 80’erne,
hvor RRI hed Radio Bucharest. De første 20
konkurrencer med emner fra forskellige steder
i Rumænien har jeg svaret på – og fået mange
gevinster i form af bøger, blade, CD’s, men i
marts blev jeg kontaktet pr mail: ”Du har vundet
hovedpræmien i konkurrencen om at vinde en
rejse for 2 til Govora den 15.-23.juni, er du parat
til at tage imod den”. Selvfølgelig var min kone,
Inge-Lise, og jeg klar til at tage turen. 9 dage i
Rumænien på 1.klasse.

stof til programmerne på alle sprog! Sponsorerne
får international omtale! Vi de heldige vindere fik
en indholdsrig tur. For os gik turen til Vâlcea Amt.
Vi fik set klostre og kirker, en meget varieret natur,
landsbyerne og storbyen, vi boede på et hotel med

Siden 1996 har RRI afholdt konkurrencerne. De er
bygget på, at sponsorer i et bestemt amt betaler for
gevinsterne og et hotel lægger den store gevinst
til, mens radioen selv lægger medarbejdere (en
journalist og en chauffør) og bil til. Radioen får godt

Hotellets direktør havde fået et dansk flag fra IngeLise og Hans Verner.
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årets person og med kommentarer til ”World
Radio Day”. Jeg forsøgte at finde ud af hvorfor!
Noget af forklaringen kom ved, at radioen og
fjernsynet på et tidligt tidspunkt blev uafhængige
af hinanden, således at radioen ikke skal betale
for andre medieområder. En anden grund kunne
være, at mindst 5 millioner rumænere har forladt
landet for at finde arbejde rundt omkring i
Europa siden 1989, og rumænerne stadig er ivrige
radiolyttere. Vi kørte 1000 km med bilradioen til,
og for det meste var det RR’s Romania Actualitati,
der blev lyttet til, men også privatradioer med
blød pop hørt. Jeg spurgte til programmet med
folkemusik Antena Satelor, som vi kan høre på
LW/MW – det kaldet de ”landsbyradioen”.

Chefen for RRI Eugen Cajocariu, hans højre hånd Diana
Vîjeu ( arbejdede tidligere på en engelske redaktion)

spa og helseprogram med en skøn atmosfære,
som en ekstra gave fik jeg opfyldt et længe næret
ønske om at se Brancuchi’s berømte skulpturer i
byen, Targu Jiu.
Rumænien er en af de få lande, som stadig holder
gang i kortbølgen, sender QSL-kort ud, har
brevkasseprogrammer og afholde konkurrencer
og inddrager lytterne i programmet ved valg af

I studiet til interview.
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Samme dag,som vi skulle flyve hjem, besøgte
vi Bucharest, og rejsens højdepunkt set med
DX-briller – radiohuset på den kendte adresse i
Berthelot gaden. Da det var en søndag lå huset
søvnigt hen – kun radioværterne i de enkelte
sprogredaktioner var mødt op sammen med
teknikerne for at læse nyhederne og afvikle
udsendelserne. Så var denne søndag chefen Eugen
Cojocariu og hans højrehånd redaktør Diana Vîjeu
mødt op for at tage imod os, og vise os rundt, og
naturligvis måtte vi i studiet til en mikrofonsnak.
Det var en stor ære for os, og vi følte, at lytterne
betyder noget i RRI.
Selvfølgelig vil jeg gerne lægge et godt ord ind for
Radio Romania International – deres udsendelser,
deres konkurrencer og hjemmesiden www.rri.ro!

Hans Verner Lollike, Hedehusene, DK

Kryssa med
DX-vännerna

söndag 16 februari
Kl 14.15
Kl 14.30-18.30
Kl 16.30
Kl 19.00-21.00
Kl 21.00-

Vi kliver på Mariella mot en trevlig tillvaro tillsammans mot Helsingfors.
Välkomna till kryssningen /konferensen med kaffe och frukt.
Viking Mariella avgår från Stadsgården.
Vi äter en gemensam buffémiddag inkl vin, öl, läsk och kaffe.
Egna aktiviteter.

måndag 17 februari
08.00
10.10-17.15
16.00-20.00
20.00-22.00

Premiumfrukost i Mariellas à la carte-restaurang.
Vi anländer till/ avgår från Helsingfors.
Konferens med kaffe och frukt. Konferensprogram se hemsidan.
Vi äter en gemensam buffémiddag inkl vin, öl, läsk och kaffe.

tisdag 18 februari
08.00
10.00

Premiumfrukost i Mariellas à la carte-restaurang.
Vi är hemma igen vid Stadsgården, Stockholm.

Anmälningstiden går ut den 7 januari 2020 men mejla eller ring så skall vi se om vi inte kan få till en
sista minuten-biljett. Anmäl dig gärna på formuläret på DX-V hemsida. Betalar gör ni sedan när ni får
ett bekräftelsemejl. Tänk på att det är först till kvarn som gäller, vi har bokat ett antal comfort-hytter som
enligt rederiet är de som tar slut fortast. Sängarna är en 140 cm comfortsäng.
Medlemskap i DX-vännerna kostar 50 kr eller valfritt högre belopp, de sätts in på SDXF:s pg 3 26 26-4,
märk inbetalningen DX-vännerna.
Har ni frågor eller så ring eller maila mig på 054-561822, 070-218 00 05 eller ordf@sdxf.se.
Hytt
Dubbelhytt, inside comfort inklusive matpaket.
Pris: 1 900 kr/pers.
Enkelhytt, inside comfort inklusive matpaket.
Pris: 2 200 kr/per.
Buss: se karta på Vikings hemsida men finns buss från bland annat Västerås, Karlstad, Örebro, ,
Norrköping, Borlänge, Motala. Pris 220 t & r per person

Välkomna till några trevliga dagar önskar DX-vännerna!
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Utgivningsplan 2020
Nummer Månad
Stoppdatum Stoppdatum
Lämnas
Posten
		 huvudredaktör spaltredaktörer
till tryckeri
1
februari
22/1
24/1		
4/2
vecka 8
2
april
4/3
6/3		
17/3
vecka 14
3
juni
6/5
8/5		
19/5
vecka 23
4
september
19/8
21/8		
1/9
vecka 38
5
oktober
23/9
25/9		
6/10
vecka 43
6
december
11/11
13/11		
24/11
vecka 50
Vi planerar för fem utgåvor med 48 sidor och ett med minst 64 sidor. Detta är dock beroende
på materialtillgång. På grund av Postnords taxebestämmelser kommer det från och med 2019
bara att ges ut ett nummer med fler än 48 sidor.
Det går alldeles utmärkt att skicka in bidrag som inte är "färskvara" när som helst till hred@
sdxf.se.
Pappersmanus (text) skickas till redaktionssekreteraren Erik Johansson, Frihetsvägen 49,
Lgh 1801, 177 33 JÄRFÄLLA. För att minimera problem vid OCR-tolkningen bör det inte
finnas anteckningar, fläckar och dylikt på manus. 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 300 bildpunkter per tum, räknat på spaltbredden 6,85 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. Inte XLS eller XLSX,
inte heller om de är inbäddade i ett Word-dokument. Övriga format endast efter godkännande
på förhand av huvudredaktören.
jag nog nöjd.
Nästa steg blir nu att bygga elektronik för att filtrera signalen för bättre hörbarhet. LP, HP, notch,
AVC och vad mer skall byggas – det minns jag inte
nu – behöver nog bättre minne för att bygga på.
Detta ovan skrevs 2016 och sedan dessa har jag
nästan uteslutande spelat in med Audacity eller
hela radioband på SDR. Tillkommit för resor har
den lilla recorder som Magnus beskrev i förra
numret av DX-Aktuellt. Nästan uteslutande under resor är det FM som spelas in i bilen, men de
störningar som Magnus tog upp har jag eliminerat
tillräckligt (märks inte i min miljö) med att sätta
in en transformator på ljudkabeln – se bild på
föregående sida. Man kan bygga själv med en
enkel 600:600 audiotransformator, men det är
nog enklare köpa, med strafftillägg från Postnord,
färdiga system då dessa bara kostar från ca 30 SEK.
Jag har ett antal installerade för att minska risker
för jordloopar och andra störningar. De sätter ofta
stopp för störningar.

Fortsättning från sidan 41

Tyvärr har jag fått konstatera att den billiga degiga
inspelaren – ger bäst ljudkvalitet, längst batteritid
och har nu beställt en till för 11 dollar. Bäst och
billigast – men kunde vara ännu bättre.
Alla tre kopplar jag lätt upp mot datorn, och får
då batteri laddade och kan lätt överföra filerna till
datorn där jag har installerat gratisprogrammet
Audacity för redigering och bearbetning av ljudet.
Det är några dagar sedan jag lyssnade på Radio
Nacional Brasil, nästan perfekt på 6180 kHz, och
de har fått ett smakprov nu e-postad. CKZN i
Kanada (6160 kHz) hördes samtidigt, men lite
sämre, men flera detaljer kunde manglas fram
efter repeterad avlyssning. Minnesvärda avlyssningar.
Alla enheterna levereras med sladdar och små
öronmusslor, men en liten adapter för att ställa in
inspelningsvolymen på behövs ofta och då det är
två kanaler kan det behövas olika inställning. Alla
komponenter på den lilla hemmabyggda adaptern kommer också från Ali Express och Kina. Det
är nu tredje varianten av adapter – så vid sex blir

Staffan Crona
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400 kr

Köp den nu så skickas den direkt till dig då den ankommer till oss
från England.
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