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Medlemsavgifter 2023
Som vi berä+ade  i  förra numret är 2023 års 
medlemsavgifter nu beslutade. Avgiften för 
medlemskap inkl DX-Aktuellt både i tryckt form 
och .pdf-format är oförändrat 350 kr inkl, och för 
medlemskap med DX-Aktuellt enbart i .pdf-
format 225 kr. Båda formerna för medlemskap 
ger full tillgång till våra medlemssidor på 
webben. Inbetalningstalong finner du i 
tidningen. Nya medlemmar som betalar för 2023 
under Kärde kvartalet, får också resterande 
nummer i år.
Utöver tidningen, får du tillgång till förbundets 
Kärrmo+agare, möjlighet a+ ny+ja anläggningen 
i Parkalompolo, möjlighet till inköp hos DX-Köp 
och tillgång till medlemssidorna på www.sdxf.se 
med bl a mo+agarpresentationer och allsköns 
nostalgi-kickar i form av DX-tidningar från 
tidigare år.
Du kan också passa på a+ betala medlems-avgift 
till DX-Vännerna, som på olika sä+ stödjer 
förbundets verksamhet. Medlems-avgiften är, 
sedan många år, 50 kr eller valfri+ högre belopp.
Möjligheten a+ prenumerera på Radio-maalima,
Kurier och/eller DX Magazine finns också kvar.
Du kan betala via Plusgiro 3 26 26-4 (ange 
“Sveriges DX-Förbund” som betalnings-
mo+agare) men det finns också möjlighet a+ 
betala via PayPal med betalningsmo+agare 
kassor@sdxf.se.
På DX-Köps hemsida h.ps://dxkop.sdxf.se/ finns 
QR-koder som gör det enkelt a+ betala via Swish. 
För betalningar från utlandet gäller BIC/SWIFT 
NDEASESS och IBAN SE98 9500 0099 6034 0032 
6264.

Medlemsläget
Glädjande nog har året inneburit a+ vi ökat 
antalet medlemmar rejält. Det finns flera 
anledningar till det. Bl a har vår Facebook-sida 
a+raherat många; bl a återfalls-DX-are. Vi har 
också gjort flera utskick till tidigare med-lemmar, 
och dessa har gjort a+ många åter blivit 
medlemmar. Det gör oss mycket glada a+ så 

många tillkommit och vi hoppas a+ ni alla väljer 
a+ förnya ert medlemskap för år 2023.
Den senaste rapporten från vår registrator talar 
om 472 medlemmar. 

WRTH - World Radio TV 
Handbook
Just nu är det oklart om vi kommer a+ kunna 
förmedla WRTH från det nya förlaget och vilket i 
så fall priset blir. Håll utkik på hemsidan för ev 
nyheter i ämnet.

DX-Parlamentet 2023-05-26 – 28
I det här numret hi+ar du också information om 
2023 års DX-Parlament. Det finns redan nu 
möjlighet a+ anmäla sig, och det kan nog vara 
klokt med tanke på a+ antalet rum är begränsat. 
De som var där förra året har sagt a+ de kommer 
tillbaka…

Bingolotto - igen
Jag påminner igen om möjligheten a+ stödja 
förbundet på de+a enkla sä+! Lo+erna ger en bra 
intäkt till för förbundet, vilket kan behövas i 
dessa inflationstider . Gå bara in på h.ps://
www.bingolo.o.se/prenumeration/ och glöm 
inte a+ ange a+ det är Sveriges DX-Förbund du 
vill stödja. 

En nygammal medlem berättar
Alltid trevligt a+ höra från våra medlemmar; 
denna gång Johan Bjerke: “Nu är det /…/ dags a+ 
återaktivera medlemskapet i SDXF. Jag har inte 
varit aktiv DX:are på 30 år men har alltid haft 
mo+agaren kvar och skruvat lite då och då. På 
senare år har jag gjort slag i saken igen och 
lyssnat lite mer och nyligen skaffade jag en 
Sangean 909X2 /…/. Tyvärr är det ju inte så lä+ 
a+ bo i Göteborg med alla störningar och ont om 
plats för antenner.”

Prova gärna våra Kärrmo+agare också, Johan!
 Michael Andersson, sekreterare

FÖRBUNDSNYTT
Michael Andersson  |  Rönnebergsvägen 21  |  268 34 SVALÖV  |  
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Norrköpings Distanslyssnare
Strax efter senaste antennlagningen, upptäckte  vi 
a5 signalerna inte var av den styrka de borde och 
vid en närmare koll kunde  vi konstatera, a5 nu 
var det dags a5 ta fram reparationsgrejorna igen.

Strax nedanför vår stuga går en körväg vilken 
korsas av våra antenner och alla tre antennerna 
var av där, troligen nerkörde av timmerbilar plus 
a5 NA-tåten var av på e5 flertal ställen inne i 
skogen där det numera var e5 kalhygge. Bara a5 
samla ihop gubbarna igen för nya insatser. Men 
var det någon idé a5 reparera igen? Så först slog 
vi en signal till vårt värdfolk och av dem fick vi 
det lugnande  beskedet, a5 avverkningen var över 
för den här gången. 

Efter lite rotande i gömmorna, hi5ade vi e5 par 
rul lar dubbel ledare , minst 1500 meter 
tillsammans och efter a5 experten på NA-
antenner snitslat ut den riktiga riktningen var det 
bara a5 sä5a igång med dragningen. Lä5 a5 ta 
sig fram nu då en stor del av träden var borta 
men tyvärr resulterade de5a också i a5 det blev 

dåligt med fästpunkter för antennen. Men efter 
e5 par timmar var en ny antenn på plats.

Under tiden hade Lennart D. fixat till  Europa 
antennen, den i 225 grader. Med sin eminenta 
antennkanon ”Berta” såg han också till a5 
antennerna över vägen kom upp i höjd 
ordentligt, inte bara i älgfri höjd utan också 
timmerbilsfri höjd.

Hoppas nu våra grejor klarar sig e5 tag, det 
börjar bli svårt för gubbgänget a5 ge sig ut i 
skogen. Men, tyvärr. Än finns det mycket välväxt 
skog kvar a5 avverka.

Efter fullgjort arbete var det dags för belöningen: 
kaffe  och en stor påse med färska, frasiga 
wienerbröd.

Tråddragare: Sigvard Andersson, Janne Görlin och 
Bosse Hellman

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

OBS! SDXF byter postadress
Ny adress för brev mm till SDXF är:

SDXF
Hundlokevägen 8

242 72  LUDVIGSBORG
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2022 var e( helt fantastiskt år där vi ökade  vår 
medlemsskara med cirka 70 personer och 2023 är upplagt 
för e( mycket givande  år för svensk DX-ing, och för 
Sveriges DX-Förbund. 
Som medlem i SDXF si(er du på första parke( och får 
tillgång till allt som publiceras i förbundet.

Du får...
Nyheter
• Sex nummer av medlemstidningen DX-Aktuellt, papperstidning eller 

pdf- format.
• Möjligt a( prenumerera på utvalda internationella DX-tidningar.
• DX-Parlamentet, som 2023 som kommer hållas 26-28 maj i Karlsborg.
• Medlemsmöten, utbildningar, föredrag via ZOOM.

Teknik 
• Fyra KiwiSDR-mo(agare spridda landet över.
• Lyssnaranläggningen i Parkalompolo.
• Möjlighet a( köpa mo(agare, böcker och annat till bra pris från DX-

Köp.

Nostalgi 
• Välfyllt webbarkiv med radiotidningar från 1950-talet och framåt. 

Nu med ännu mera, bland annat Året Runts Radioklubb.
• Massor av QSL och vimplar i vårt webbmuseum.
• Presentationer av dussintals klassiska DX-mo(agare.

Medlemskapet i SDXF för 2023 kostar 
350 kr inkl DX-Aktuellt i pappersutgåva och 
225 kr i PDF-format. 
Medlemsavgiften betalas in på 
plusgiro: 3 26 26 - 4     eller Swish 123 556 43 98 . 

Missa inget spännande nummer av 
DX-Aktuellt.

Sveriges DX-Förbund 

DX-Aktuellt  
den enda  

radiotidning  
du behöver 

Scanna QS-koden för att betala!
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Välkommen till Karlsborg och
DX-Parlamentet 2023!

Årets DX-parlament kommer hållas precis som 
förra året i Karlsborg där Eric Lund hälsar oss 
v ä l k o m n a t i l l t r e  i n t r e s s a n t a d a g a r i 
«Guldplatsen vid VäCern» som orten har som 
slogan. Du anmäler dig till DX-parlamentet 
genom aC använda det formulär som finns på 
vår hemsida www.sdxf.se Du kan även skicka eC 
mail till dxp2023@sdxf.se  eller ringa till 
054-561822 (Stig Granfeldt) eller skicka eC brev 
till SDXF,  Hundlokevägen 8 242 72 Ludvigsborg 
I år kommer vi under hela parlamentet hålla till 
på Hotel WeCern. 

Vi skulle uppskaCa om vi får anmälningarna så 
tidigt så vi kan reservera antalet rum. 

Programmet för helgen är ännu inte klart men 
det finns en del olika föredrag och studiebesök vi 
arbetar med. Vi kommer lägga ut det så fort det 
är klart på Sveriges DX-Förbunds hemsida samt 
aC vi skall försöka presentera det i  nästa nummer 
av DX-Aktuellt. 

Hur tar du dig till Karlsborg? 

Om du åker kollektivt:

Inkommande med tåg eller buss till Skövde 
centralstation, sedan byte till buss 400, 401 mot 
Karlsborg. Resan tar ca 57 min.

OBS! SDXF byter postadress

SDXF

Hundlokevägen 8

242 72  LUDVIGSBORG

DX-PARLAMENT 2023
i  Karlsborg

DX-Vännernas auktion 

brukar vara eQ uppskaQat 

inslag på DX-Parlamenten. 

För aQ deQa skall vara 

m ö j l i g t b e h ö v e r v i 

naturligtvis ha något aQ 

auktionera ut. 

Har du något i hyllorna så 

ta med det till parlamentet 

och bidra med en slant till 

DX-Vännerna.
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Jag anmäler mig till DX-parlamentet i Karlsborg 
helgen 26-28 maj 2023

Namn: .....................................................

Adress: ...................................................

e-postadress: ...........................................

Telefon/mobil: ........................................

Var vänliga kryssmarkera dina val nedan 

Hela paketet boende + mat se ( se nedan).
[  ]fredag-söndag 1800 kr i enkelrum 
[  ] fredag-söndag 1000 kr/pers del i dubbelrum

Jag deltar utan boende
[  ] fredag [  ] lördag [  ] söndag

Enbart kvällsmat: 
(endast för de som inte bor på Hotell Wettern.
[  ] fredag   115 kr  [  ] lördag  115 kr 

Lunch lördag 
[  ] lördag  115 kr

Anmälan och beställning av boende och mat.

Boende/Mat
Vi bor på  Hotell WeCern i enkel eller dubbelrum efter eget val.  I priset för boendet ingår
rum plus frukost, fika, lunch på lördagen och kvällsmat. 

Matpaketet består av:
Fredag: em-kaffe, kvällsmat.
Lördag: frukost, fm-kaffe, lunch, em-kaffe, kvällsmat
Söndag: frukost, fm-kaffe.
Vi skickar ut bekräftelse och inbetalningskort så betalar ni in pengarna till oss.

Anmälan skickas in till:
Stig Granfeldt, 

Gruvgången 37, lgh 1201, 
6543 KARLSTAD. 

Senast 7 maj 2023 skall 
anmälan ha kommit in.

Eller enklast via 
formuläret på SDXFs 

hemsida: www.sdxf.se

 Om du valt del i rum:  

Jag vill dela rum med

........................................

........................................

........................................

........................................



Med stigande ålder kommer krämporna, något 
som verkligen gjort sig påmint då det är dags a6 
se till grejorna inför kommande  säsong. Avslitna 
hälsenor, taskiga handleder, svårt a6 röra sig och 
allmän skröplighet tillhör vardagsmaten. Som tur 
är, har vädret varit fint med rena sommarvärmen 
så till slut lyckades några av de verkliga 
kämparna få upp vår nerplockade USA-antenn i 
300 grader lagom till säsongen tog sin början. Ska 
man döma av vad som varit hitintills och med 
rapporter från Parka verkar den ju tyvärr inte bli 
så särskilt lysande. Lite korta toppar, så korta a6 
då man packat ner sin dator och SDR-mo6agare 
för a6 ge sig ut för en na6s lyssnande, har 
kondsen försvunnit bort i störningsdimman. 
Dyker den upp igen, har vi alla fall tre 
användbara antenner igång: 225 och 300 grader 
plus en kortare vertikalantenn som dock efter en 
na6s test verkar ha ge6 en hel del. Så är det 
någon som är intresserad a6 testa någon antenn, 
hör bara av er!

Europa-Afrika

Congo (rep)
Radio Congo testar en ny 50-kW-sändare på 6115 
kHz.
SWB, BDXCC via RM

Danmark
Radio208 har haft udfordringer på sender-siden. 
Den gamle 1 kW CCA sender fra 1974 kunne  til 
sidst ikke mere. Både driver-rør og de to sender-
rør var slidt op, og indkøb af nye rør ville blive 
meget dyrt. I stedet blev en reservesender på 75 
Wa6 taget i brug, men efter en måned gik 
strømforsyningen i stykker.  Radio208 var 
dermed tavs på 1440 kHz fra slutningen af 
september. En ny sender blev bestilt, og den 5. 
november kom Radio208 tilbage på 1440 kHz. 
Nu med 400Wa6. Senderen er i luften fra 
0400-2400 UTC, og sendepositionen er uændret 
Ishøj.   Radio208 sender desuden fortsat på 5970 
kHz (alle dage  døgnet rundt) fra Hvidovre med 
knap 100 Wa6. 

Der er planer om - i løbet af december - at sæ6e 
en ny sender i gang med mellem 300 og 400 Wa6 
– på 5970 kHz og at sæ6e en ny antenne op.

World Music Radio (WMR) sender nu på én 
mellembølgefrekvens og tre kortbølge-
frekvenser: 927 kHz (300 Wa6) fra Hvidovre. 
Sender alle dage døgnet rundt.

5930 kHz (100 Wa6) fra Bramming. Sende-
styrken er midlertidigt sænket fra 200 til 100 
Wa6, og senderen har i en periode kun været i 
luften lørdag og søndag. Men er nu tilbage, så 
der sendes alle dage døgnet rundt. Det er dog 
muligt at sendetiderne ændres igen, så WMR 
kun er på 5930 kHz fra lørdag formiddag til 
søndag først på aftenen.

15700 kHz (10 Wa6) fra Randers. Sendetiden er 
alle  dage fra 07.00-20.00 UTC. I perioder kører 
senderen dog i døgndrift. Der er bestilt en ny 
sender, der forventes igangsat i løbet af 
december, og dermed kommer sendestyrken op 
på mellem 200 og 300 Wa6.  

25800 kHz (60 Wa6) fra Mårslet.  Sendetiden er 
alle  dage  døgnet rundt. Denne sender  dækker et 
stort område i Østjylland og høres ofte  på e-skip i 
bl.a. Sydeuropa, Rusland, Irland, Nordafrika og 
også af og til i Nord- og Sydamerika samt Asien 
og Asutralien.    

Stig Hartvig Nielsen

AKTUELLT PÅ BANDEN
Claes Olsson  |  Guldringen 68  |  603 68 NORRKÖPING  |  076-0268260  |  classe39@gmail.com
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Irland
Sedan den juni är Spirit Radio  på 549 kHz 
försvunnen. Samma sak hände  förra året då man 
inte var igång under tiden oktober-januari. Man 
verkar också ha försvunnit från diverse sociala 
medier. Frågan är om man kommer tillbaka?
Div. via Kari Kalio Thorpe.mwcircle okt via MW-Eko

Kanarieöarna
Följande spanska stationer är igång på 
Kanarieöarna:

 576  Radio Nacional de Espana, Radio 1, Gran 
Canaria

621 Radio Nacional de Espana, Radio 1, 

Tenerife

720 Radio Nacional de  Espana, Radio 5,
Tenerife

747 Radio Nacional de Espana, Radio 5

Gran  Canaria

 837 COPE, Las Palmas, Gran Canaria

 882 COPE, Tenerife, Tenerife 

1179  Radio Club de  Tenerife, Cadena SER, 
Tenerife

Manuel Mendez via wwdx

QSL från Radio Lauxembourg (1983)

Luxemburg
Beslutet är taget, RTL kommer a6 stänga sin LW-
sändare på 234 kHz den sista december 2022. 
Spiken i kistan var de skenande kostnaderna för 
elen och man kommer nu a6 spara 6000 Mwh 
timmar per år. Så lyssnarna får nu använda sig 
av FM eller DAB+ för a6 ra6a in RTL.

RTL startade 1933. Följande stationer finns 
fortfarande kvar på LW: Storbritanien 198 kHz, 
Irland 252 kHz (f.d. RTL Atlantic sändare), Island 
(189 och 207 kHz, Danmark 243 kHz, Polen 225 
kHz och Rumänien 153 kHz.
Mike Perry via Kari Kalio

Nederländerna
Hot Radio Hits åter igång på 891 kHz

Radio Monique, Velsen-Nord är nu igång 24/7 
enligt meddelande från stationen. 
Nico via Ydun RiU' Medium Wave Info via MW-Eko

Radio Piepzender kommer i framtiden a6 sända 
oftare på 5940 kHz när 6185 är upptaget av andra 
stationer. På 41 meters bandet slutar Radio 
Piepzender a6 använda 7425 kHz, som ofta är 
upptaget. Ny frekvens är 7405 kHz. Piepzender 
fortsä6er dock e6 tag även på 7425 och 7445 kHz 
tills sändningstilstanden för dessa två frekvenser 
går ut. Därefter kommer stationen bara a6 
använda 5940, 6185 och 7405 kHz.
Stig Hartvig Nielsen

1134AM är en ny station från Oljen i 
Nederländerna. "Vi är liten station, effekten är 
endast 35 wa6, berä6ar man i e6 QSL-svar. Efter 
nyår hoppas v i kunna bygga e6 ny6 
antennsystem. F.n. använder vi  oss av en 15 
meter hög mast med avstämningsspole. 
Sändaren är en PLL-sändare, byggd i Grekland".
DX-clusive

Nigeria
Voice of Nigerias kvällsändning (1500-2100) har 
på senaste  tiden hörd på 7254.9 kHz i.st.f. den 
tidigare frekvensen 11770 kHz. Verkar vara igång 
med engelska 1800-1900.
BDXCC via RM

Norge
Statusen för Northern Star AM stationer:

1611 The Sea och 5895 Radio Northern Star/The 
Sea var åter igång den 27 oktober 1702 resp 2000. 
Man hade då varit off air sedan den 12 december 
2021. E6 ny6 tekniskt team är nu på plats.

LLE-4 på 1611 med 400W (2kW är möjligt) nu 
med vår Classic Country station "The Sea" via en 
inverterad "V" antenn.
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QSL från LKB/LLE (2017)

LLE-3 på 5895 med en mix av Radio Northern 
Star (klassiska och pop favoriter från båda sidor 
av Atlanten) och "The Sea" (30W i AM mode) via 
en annan inverterad V-antenn.

Shema för testsändningar:
1611 @ 1700-0015 CET
5895 @ 1530-0010 CET

Våra licenser är giltiga fram till Nyårsafton men 
vi har lämnat in ansökan om nya.

Rapporter på dessa frekvenser är mycket 
välkomna, gärna med mp3-inspelningar och 
klara ID till den här enda adressen: 1000@ 
northernstar.cc

Situationen för LLE-2 1314 kHz är oklar. Info om 
denna kommer.
Svenn Martinsen, CEO Northern Star Media 
Services AS via MW-Eko

Ryssland
En 1200 kW sändare  har återstartats på 1089 kHz 
från Krasnodar, på den rysk-ukrainska gränsen. 
Nu är tre  ryska sändarorter igång: Krasnodar 
1089 kHz, Grigoriopol 999 kHz och Kaliningrad 
1143 kHz.

Radiodumonde via Andrea Borgnino i DX-clusive

São Tomé & Principe
VOA;s reläsändare  på 1530 kHz är nu åter igång 
efter a6 man reparerat antennntornet. Effekten är 
600  kW.
Dawson MW Info/WOR

Storbritanien
Ofcom har förlängt Radio Carolines licens på 648 
kHz med 5 år.

Lyca Gold på 1035 kHz har få6 licensen förlängd 
till den 31 augusti 2032.

Efter e6 längre avbro6 sedan slutet av 2021 är nu 
Flame från Wirral åter igång  på 1521 kHz
Steve Wi[ MWN via Kur 

Swaziland
TWR Swazi via Manzini hörd på 9940 kHz runt 
1920  med afrikansk religiös musik. Nämnde a6 
man pga ökade  energikostnader kanske inte 
hade möjligheter a6 fortsä6a sina sändningar 
efter november.
Rallph Perry, NASWA via wwdxc

Tjeckien
1260 R Dechovka, Libeznice-Boranovive (nära 
Prag) testar sedan oktober en ny sändningsort. 
Licens för 10 kW.
Honzik, MW list via MW-Eko

Tyskland
SE-TA2 är en tysk station som kan höras via 
Nauen med 100 kW  på 6070 kHz. I julhelgen 
kommer sända den 25/12 0900-1000  px:et 
"Musikalischen Frühshoppen". Man är också 
igång den 7/1  2023 1100 på 6095 kHz, också via 
Nauen med "Let's Go Rock'n Roll".
SA-5TA2

Charlie Prince med Radio Joystick har p.g.a. 
höga kostnader fr.o.m november by6 sändare  för 
sin show. Från a6 tidigare hörts från Moosbrunn 
kan han nu höras via Kostenbrod,  Bulgarien. 
Sändningen är den första söndagen i varje 
månad 1100-1200 UTC på 11935 kHz (ex 7339 via 
Moosbeunn).
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QSL från Radio Joystick (2008)
WoR via Kari Kalio

Christian Millinghat har kommit med e6 

sändningsschema för vintern för sin station 

Shortwave Service vilken kan höras via Kali på 

6005 och 3985 kHz.

Sändningstiden för 6005 kHz är 1100-1600 och px 

på tyska kan höras 1100, 1230, 1400; engelska 

1130, 1300, 1430 och franska 1200, 1330, 1500. 

Dessutom e6 px på spanska 1700-1900.

För 3985 kHz gäller:

1700 SFR Echo der Zeit, 1800 tyska, 1830 

engelska, 1900 franska och 1930 spanska

Christian Millng A-DX

Österrike
Ännu e6 land där höga energikostnader skördar 

offer. 300 kW-sändaren i Moosbrunn kommer 

inte a6 användas efter den 1 januari  2023. Enligt 

ORS är de6a "temporärt" men vi får väl se hur 

läget är om två år om man kommer igång med 

den igen. SM Radio Dessau sänder den 31 

december 2022 och har bokat 300 kW sändaren 

och räknar med a6 det blir så.

Efter den 1 januari  kommer det a6 bli en 

prishöjning på alla sändningar och Radio 

Joystick planerar redan nu för a6 fly6a sina 

sändningar till Bulgarien. Vi får se om flera 

stationer följer efter.

Den nuvarande stationsmanager Ernst Spiz-bart 

avgår med pension i  mi6en av nästa år men han 

har redan ordnat med en efterträdare. De6a  gör 

a6 man kommer a6 fortsä6a sända även efter 

hans avgång och en definitiv stängning skjuts på 

framtiden.

Så Moosbrunn kommer a6 fortsä6a även 2023 

men då med med endast 100 kW.

Harald Suess via A-DX via Kari Kalio

Asien-Oceanien

Afghanistan
VoA sänder enligt följande:

621 0100-0400 VoA Deewa Radio, 0400-1400 

Radio Mashaal, 1300-1900 VoA Deewa Radio

1296 0030-0230 VoA Ashna Radio, 0230-1430 

Radio Azadi, 1430-1730 VoA Ashna Radio

Maunoo Ritola, ARC, MW-Eko

Armenien
Radio Yerevan Gavar på 7600 kHz har tydligen 

fixat till sändaren för AFG International Radio. 

Mycket bra och stadig signal efter renoveringen 

av sändaren.

wb df5sx, wwdxc BC-DX Top News

QSL från KTWR, Guam (1986)

Guam
KTWR:s sändare  #7, en Thompson TSW2250 

brakade i juli ihop men den 9 oktober var den 

reparerad och kunde åter köras igång. Bl.a. 

sänder man nu px:et "Friendship Radio" på 

japanska 1215-1245 på 9380 kHz (100 kW, 345°).

Takahito Akabayasi´hi WoR via wwdxc

Japan
Inom sex år kommer mer än 90% av Japans 

kommersiella stationer a6 försvinna från MW. Så 

i september 2028  finns  endast  tre  stationer   
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kvar på MW: Hokkaido och Akita Prefecure, alla 
i norra deln av landet. 

Men redan till hösten nästa år startar fly6en till 
FM och orsaken till de6a är minskade 
annonsintäkter och stigande energikostnader. 
AM-sändarna är dyrare i inköp, underhåll och 
drift samt kräver e6 antenntorn på minst 100 
meters höjd för a6 vara effektiva. 

QSL från JOLF, Tokyo (2005)
De tre sista a6 lämna MW-bandet är de
Tokyobaserade stationerna TBS Radio, Nippon 
Cultural Broadcasting och Nippon Broadcasting 
System Men några av dessa kommer fortsä6a på 
AM efter 2028. FM-bandet kommer dessutom 
a6fly6as från 76 till  95 MHz. orsaken till  a6 de6a 
inte gjorts tidigare är a6, innan man gick över till 
e6 digitalt system användes det högre bandet för 
TV-audio.

New Zealand
I september 2022 skrev Ampegon Power Elec-

tronic AG och RNZ e6 kontrakt om leverans om 
en ny TSW2100-V4 100 kW SW-sändare. Denna 
skall användas för a6 sända RNZ Pacific service 
till millioner lyssnare över hela Pacific-området.

Sändaren kan användas för vanliga analoga 
sändningar men även för DRM-sändningar. 
Genom a6 använda DRM kan man reducera 
energianvändningen med 40% utan a6 det 
påverkar räckvidden och med en ljudkvalitet i 
FM-kvalitet.  Dessutom kan den användas för a6 
sända textmeddelande, annonser och bilder.

Leveransen beräknas till 2023 och  igång-sä6ning 
i början av 2024.
RNZ via Kari Kalio

Nord- och Latinamerika

U.S.A. 
Efter det a6 Grekland lagt av på SW har William 
Tilford med programmet Radio Angela via 
WBCQ Monticello (Maine)  beslutat a6 köra en 
halvtimme med grekisk musik, "Greek Music 
Refuge". De6a kan höras lördagar 0230-0300 på 
5130 kHz. E6 QSL utlovas, även för rapporter för 
hörigheter via WebSDR.

VORW är igång varje  fredag 1600 UTC på 9670 
kHz via Moosbrunn, Österrike. Målområdet är 
Östeuropa, Ryssland, Centralasien och Östasien.

QSL från VORW (2022)
John Jurasek, WORW Radio International

Texas Radio Shortwave är i december igång mot 
Europa enligt följande:

4/12 0000-0300 WRMI     5900
4/12 1200 WRMI 15770
11/12 Samma som ovan
17/12 0900 Channel 292 9670
17/12 1800 Channel 292 3955
18/12 Samma som 4/12
25/12 0000-0300 WRMI 5950
25/12 0300 WBCQ 6160
25/12 1000 Channel 292 9670
25/12 1200 WRMI 15770
25/12 1900 Channel 292 3955
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Många trevliga musikpx, Juldagen "Texas 
Cristmas" men även en del reläer. Missa inte t.ex 
Radio Strömsö från Finland som kan höras den   
18  december vid två tillfällen. För komple6 
schema, se www. mixcloud.com/texasradiosw/

Den 25 december 1900 UTC på 3955 kHz är 
TRSW's sista sändning via Channel 292. E6 
special-QSL kommer a6 finnas för denna 
sändning och man kommer också a6 acceptera 
rapporter från lyssnare som använt sig av 
remotemo6agare. 
Terry Calgan N5RTC, Manager

Ändrade call
  910  WCBN, Hayward WI, nu WBZH
  940  WGFP, Webster MA, nu WQVR
1110  WKQA Norfolk VA, nu WTJZ
1300  KAPL Phoenix OR, nu KDSO
1400  WATG Elberton GA, nu WVGC
1400  KSRR Provo UT, nu KIXR
1450  WRCO Richland Center WI,  nu WRCE
1480  KAVA Pueblo CO, nu KIXD
1590   WPUL South Daytona FL, nu WDJZ
1590  WRCY Mount Vernon IN, nu WPIW
1650  WTJZ Portsmouth VA, nu WJFV

Puerto Rico
960  WDNO Quebradillas, har slutat med slo-

gan "Cima 97.9", nu "Mueva Vida"
1040  WNVI Moca, ny slogan "Cima"
1330	WENA Yauco, sökt tillståmd för CP medU4 

1.5 kW/1.5 kW från ny sändningsort
1520 WRSJ San Juan, tillstånd för CP med 

U410kW/10kW
NRC DX News och IRCA DX Montorvia MW-Eko

QSL från WBT (2019)

Mera
760 KGB San Diego CA. Ny6 format Sport, det 

gamla Talk-formatet har fly6at till  1360 
KLDS

790	 WAXY South Miami FL By6 från Sport till 
s p a n s k a , k o n s e r v a t i v t Ta l k m e d 
slogan"Radio Libre"

1650 WTJZ Portsmouth VA . Var Gospel 
WHKTmed id "Praise  104.9"; från augusti 
nuWTJZ och John Frederick's talk network

1660 WBCN Charlo6e NC licensen återkallad

MW News via Lehtinen DX-clusive

Källor
RM/Radiomaailma (Finland)
Kur/Kurier (Tyskland)
wwdx/World Wave DX (Tyskland)
RUS-DX (Ryssland)
SWB/Shortwave Bulletin (Sverige)

QSL/Illosar/foto 
CON; / Claes Olson (Norrköping)
UQ/Ullmar Qvick (Norrköping)
DX Fanzine (Italien)
hcdx/Hardcore DX (USA);
MW-Eko/ARC, Sverige: 
DX-clusive (Finland)

OBS! SDXF byter postadress

Ny adress för brev mm till SDXF:

SDXF
Hundlokevägen 8

242 72  LUDVIGSBORG
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Paraguay har en exceptionellt intressant och 
händelserik historia varför jag inleder men en 
kort sammanfa;ning innan det är dags a; ta upp 
radioverksamheten i de;a sydamerikanska land. 

När de första spanjorerna på 1520-talet anlände 
till det som idag är Paraguay fann de e; land 
befolkat av guaraníindianer. Staden Asunción 
vid Paraguayfloden grundades år 1537 och blev 
sedan basen för spanjorernas fortsa;a expansion 
i området. De upptäckte snart a; det inte  fanns 
något extremt värdefullt förutom paraguayte 
som exporterades till andra delar av kontinenten. 
Redan tidigt började  mestiseringen av Paraguay 
vilket ledde till a; landet fortfarande  är 
tvåspråkigt: guaraní och spanska. År 1609 
i n l e d d e j e s u i t e r n a e n o m f a ; a n d e 
missionsverksamhet i landet och de  blev snart de 
som styrde. År 1767 utvisades jesuiterna från 
Paraguay (och de spanska delarna av Amerika).

Paraguay gjorde sig självständigt 1811 och 
styrdes av en diktator från 1814 till 1840. Carlos 
Antonio López var president från 1844 till 1862 
och han inledde  stora utvecklingsprojekt. Just 
de;a namn kommer a; dyka upp senare i denna 
text. Sonen Francisco Solano López startade e; 
krig med grannländerna som resulterade i  a; 
Paraguay förlorade 70 % av sin befolkning. På 

1930-talet låg Paraguay i  krig med Bolivia. 
Konflikten handlade om kontrollen av det stora 
Chacoområdet. Alfredo Stroessner tog makten år 
1954 och styrde sedan diktatoriskt fram till 1989. 

Här skall  slutligen tilläggas a; det i Chaco finns 
stora kolonier med tysktalande mennoniter som 
driver ZP30 La Voz del Chaco, Filadelfia.

Illustrationsmaterialet är denna gång till största 
delen hämtat från min samling rundradio på 
frimärken. En orsak till de;a är a; jag endast har 
lyckats få svar från två stationer i landet vilket 
skulle  kunna tyda på a; radiostationerna i 
Paraguay inte är direkt lä;hörda.  

År 1981 kunde jag göra min första loggning på 
kortvåg av en paraguayansk station och det blev 
ZPA1 Radio Nacional del Paraguay som då 
sände på 11915 kHz enligt QSL-brevet. Med 
brevet kom en turistbroschyr på engelska: 
Paraguay. The  peaceful and sunny land. I 
broschyren berä;as bland annat om olika typer 
av hantverk och man tar speciellt upp en slags 
spetsar som heter ”ñanduti”, e; ord som 
kommer a; dyka upp senare i den här artikeln.

Min nästa loggning från Paraguay var Radio 
Encarnación på 25 meter. Stationen svarade med 
brev vilket blev mi; andra ZP-QSL.

ZPA5 var anropssignalen för sändaren på 11940 
kHz som jag lyckades höra 1987. QSL-brevet var 
förfa;at av Prof. Alejandro Lapierre  med 
beteckningen Director. Han skickade också med 
e; informationsblad med rubriken Paraguay – 
fredsoasen i Amerika. Staden Encarnación – Perla 
del Sur – ligger i landets sydligaste del vid 

Radion i Paraguay
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Paranáfloden och mi; emot den argentinska 
staden Posadas. Staden är huvudort i provinsen 
Itapúa. Encarnación grundades den 25 mars 
1614.

Alejandro Lapierre tar också upp det faktum a; 
Paraguay är tvåspråkigt: guaraní och spanska. 
Han påpekar a; många behärskar båda språken.

Båda dessa svar kom under den period då 
Alfredo Stroessner fortfarande styrde landet med 
järnhand och det är typiskt a; de två 
brevskrivarna beskriver si; land som fredligt.

President Stroessner verkade trots allt för a; 
P a r a g u a y s k u l l e 
utvecklas. År 1961 
gav landets postverk 
ut en serie på nio 
frimärken som skulle 
s p e g l a l a n d e t s 
utveckling på olika 
o m r å d e n . Tr e a v 
valörerna uppmärk-
sammar radio. Det är 
oklart om det handlar 
om rundradio eller 
annan typ av kommu-
nikation. På frimärkena visas e; radiotorn.

Av WRTH 1963 framgår a; radion var föga 
utvecklad i Paraguay. På mellanvåg fanns då 12 
stationer av vilka en (700 kHz) var under 
uppbyggnad. Sju av stationerna hade  dessutom 
en frekvens på kortvåg och Radio Teleco i 
Asunción hade som enda station en FM-frekvens. 
Flertalet stationer var igång morgon och kväll 
med en längre paus mi; på dagen.

De första privata radiostationerna Paraguay 
tycks ha startat runt 1925. År 1931 kunde man 
lyssna till ZP1 Broadcasting El Orden. Denna 
anropssignal återkommer senare i texten. 

En annan tidig station var ZP9 Radio Prieto som 
kom igång den 29 oktober 1933. År 1962 
användes anropssignalen ZP9 av Radio 
Comuneros i Asunción på 970 kHz. Idag har 
Universo 970 AM i Villa Hayes denna signal 
vilket möjligen innebär a; anropssignalerna 
hänger samman med frekvensen.

Den 21 november 1936 inledde ZP11 Radio 
Charitas sina sändningar. År 1962 var 

frekvenserna 1200 kHz mellanvåg och kortvåg 
6110 kHz. När stationen firade si; 75-
årsjubileum år 2011 hade både namn och 
frekvens ändrats. Radio Cáritas sänder numera 
på 680 kHz med 50 kW. Tidigare tillhörde denna 
katolska röst franciskanerorden och därefter 
ärkebiskopen i Asunción men numera ägs och 
drivs stationen av Universidad Católica i 
Asunción. Här stämmer dock inte  tesen a; 
signalen skulle hänga samman med frekvensen 
eftersom den fortfarande är ZP11. 

När stationen firade si; 75-årsjubleum gav 
posten ut e; frimärke med valören 700 
guaraníes. Frimärket avbildar en Taguato Pyla, 
en fågel som förekommer i delar av Paraguay. På 
talongen hi;ar vi diverse information om Radio 
C á r i t a s . D e t ä r i n t e s ä r s k i l t l y c k a d e 
frimärksmotiv.

ZP14 Radio Ñandutí sänder på 1020 kHz och 
stationen kunde 2012 fira si; 50-årsjubileum. 
Idag har verksamheten utökats med TV och en 
digital närvaro. Radio Ñandutí tycks vara en 
typisk nyhetsstation. När jag lyssnare kl. 12.00 
UTC var programrubriken Circuito de notícias.

15



År 2012 firade posten i Paraguay jubiléet med e; 
frimärke med valören 1 400 guaraníes. Här visas 
inte några spetsar men väl e; träd på själva 
frimärket. På talongen ser vi en mikrofon och 
diverse  text om Radio Ñandutí som sänder från 
huvudstaden Asunción.

På hemsidan h;ps://nanduti.com.py hi;ar man 
mest olika nyhetsinslag men inte  direkt några 
referenser till  radiostationen. Här finns dock 
väldigt mycket information om olika händelser i 
landet vilket nog kan ha si; intresse.

År 2017 kunde  Radio Nacional del Paraguay fira 
si; 75-årsjubileum. Stationen hade grundats den 
2 september 1942 och jubiléet firades bland annat 
med ovanstående frimärksblock. 

Radio Nacional del  Paraguays huvudstation på 
mellanvåg finns i Asunción på frekvensen 920 
kHz. Den har anropssignalen ZP1 som ju tidigare 
hade använts av Broadcasting El Orden.

Vid mi;en av 1990-talet lade Radio Nacional del 
Paraguay till FM 95.1 som har e; mera 
musikaliskt programformat. På frekvensen 920 
sänds huvudsakligen nyhetsprogram från 05.00 
till 24.00 lokal tid. När jag lyssnade in på 
morgonprogrammet Paraguay Puede var det 
landets president som höll e; tal. Det kunde 
också höras på ZP12 700 kHz och på FM-
sändaren i San Pedro 105.9  kHz. Uppenbarligen 
erbjuder de olika stationerna både  gemensamma 
och helt lokala program. Stationens slogan är 
Más Nacional que nunca.

Under Stroessnereran var ZP1 Radio Nacional 
del Paraguay en propagandamegafon för staten 

och vissa program reläades av samtliga 
radiostationer i landet. För den som vill lyssna 
rekommenderas a; logga in på hemsidan h;ps://
radionacional.gov.py där man kan lyssna på 
samtliga fyra stationer.

ZP12 Radio Antonio López 700 kHz var den 
station som höll på a; byggas enligt texten i 
WRTH63. Stationen sänder från Pilar i provinsen 
Ñeembucú i södra Paraguay och fick si; namn 
efter den tidigare omtalade presidenten Carlos 
Antonio López. 

År 2017 gav Paraguay ut e; block med valören 
3 000 guaraníes som firade a; det då gå; 55 år 
sedan stationen inledde sina sändningar. 
Stationens första program kunde höras den 10 
september 1962. På blocket visas radiohuset i 
Pilar och på själva frimärket är motivet 
Jata’iha;ar, uppenbarligen e; exempel på en 
lokal hantverksprodukt. I WRTH 2022 finns ZP12 
med på frekvensen 700 kHz men numera med e; 
annat namn: Radio Nacional del Paraguay, Pilar. 
Redan när blocket gavs ut år 2017 torde stationen 
ha varit statsägd. Det gamla namnet förekommer 
fortfarande i vissa sammanhang.

När jag lyssnar på nätet får jag höra e; långt 
reklamblock som huvudsakligen är på spanska 
men också med många inslag på guaraní. Sedan 
följde non-stop paraguayansk musik med harpa.

Carlos Antonio López (1790-1862) ansågs 
uppenbarligen vara tillräckligt välmeriterad for 
a; få ge si; namn till den nya stationen men han 
tycks nu ha avpolle;erats. Radio Carlos Antonio 
López är ju dessutom e; tämligen klumpigt 
namn men visst har extremt långa stationsnamn 
sin speciella charm.
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ZP11 Radio Cáritas verkar vara en populär 
station eftersom 
dess 85-årsjubileum 
fi r a d e s m e d e ; 
frimärke år 2021. 
Det har valören 
2 200 guaraníes. 
F ö r u t o m e n 
klassisk mikrofon 
v i s a r f r i m ä r k s -
bilden en Guaca-
m a y o R o j o , e n 
färgstark papegoja 
som på svenska 
heter grönvingad 
ara. Fågeln är både livlig och högljudd och den 
förekommer i delar av Paraguay. 

Tyvärr tvingas man konstatera a; tryckmetoden 
inte gör det lä; a; läsa frimärkets textinslag men 
det går a; u;yda stationens slogan: ”Paz y bien 
para todos los hogares” eller ”Fred och välstånd 
för alla hem” vilket kan vara en lämplig 
förhoppning för e; hårt drabbat folk. I övrigt 
anges frekvensen 680 kHz och enligt senaste 
WRTH är detaljerna identiska med de  som 
omnämndes år 2011.

Radio Cáritas sänder dygnet runt på 680 kHz 
men man har också en FM-kanal. På mellanvåg 
sänds en blandning av nyheter och religiösa 
inslag medan man på FM har betydligt mer 
musik. För den som vill lyssna rekommenderas 
www.caritas.com.py.

Vintertid och vid goda konditioner kan nog e; 
antal stationer i Paraguay höras på mellanvåg 
även i vår del av världen. 

Själv kommer jag ihåg de  många timmar jag 
ägnade åt Radio Nacional del Paraguay på den 
tid då man fortfarande fanns kvar på 31 meter. 
Kortvågen var nog f rämst avsedd för 
paraguayaner bosa;a utomlands och som 
önskade hålla kontakten med hemlandet. På den 
tiden innehöll sändningarna påfallande mycket 
musik. Idag är ZP1 Radio Nacional del Paraguay 
920 en typisk nyhetsstation.

	 Text: Christer Brunström

Den 3. februar 2023 er det præcist 50 år siden, at 
Dansk DX Ly;er Klub (DDXLK) blev grundlagt. 
I den forbindelse ayoldes en jubilæumsfest i 
Kalundborg, hvor alle klubbens medlemmer er 
velkomne til at deltage, fredag aften den 3. 
februar 2023. Samme weekend ayoldes der DX-
lejr i Kalundborg, der vil  inkludere årets 
generalforsamling lørdag eftermiddag den 4. 
februar, besøg på langbølgestationen i 
Kalundborg og DXing fra de lokale radio-
amatørers klubhus. 

Nærmere oplysninger om tidspunkter, sted og 
pris mv. fra - og tilmelding til - ddxlk@ddxlk.dk 
eller pr. sms/WhatsApp på 20 663 663.  Bemærk, 
deltagelse i  selve generalforsamlingen er 
naturligvis gratis.  
Husk DDXLK holder medlemsmøde den første 
søndag i hver måned kl. 19.  Det kræver ikke 
noget specielt program eller en app for at være 
med. Det kræver kun, at man har tilslu;et 
mikrofon og kamera til pc eller andet device eller 
bruger f.eks. en mobiltelefon, hvor mikrofon og 
kamera er indbygget.   Tilmelding til 
ddxlk@ddxlk.dk  eller pr. sms til 20 663 663 eller 
på DDXLK's Facebookside, hvorefter der før 
mødet fremsendes et link, man skal anvende. 
Den 2. – 8.januar 2023 ayoldes der en DDXLK 
vinter AM DX lejr i Tversted i det nordligste 
Jylland. 
DDXLK’s sommer DX-lejr 2023 er planlagt til at 
blive ayoldt i uge 24 eller 25 et sted i Danmark.
En ny DX-lejr i  sommerhalvåret 2024 er planlagt 
til  at foregå et sted i udlandet med unikke 
muligheder for FM-DX. Er du interesseret i at 
være med i planlægningen, herunder beslutning 
om tid og sted af disse  to DX-lejre, så skriv til 
larslkp@yahoo.dk. 

Text: Dansk DX Ly<er Klub

DDXLK - 50 år
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Programschema vintern 2022-23
Jag har som vanligt ägnat tid åt a2 kontrollera 
vad som kan höras på de internationella banden 
och med enkel utrustning. Nedanstående schema 
gäller fram till den 25 mars 2023 då vi åter går 
över till sommartid. Som vanligt är alla 
tidsangivelser i svensk vintertid  och alla 
frekvenser i kHz. Om inte något annat anges är 
programspråket engelska. Jag använder följande 
förkortningar för andra språk: FR (franska), SP 
(spanska) och TY (tyska). I några fall anges 
enstaka sändningsdagar. Som vanligt måste jag 
reservera mig för ändringar som är i det 
närmaste omöjliga a2 överblicka. Jag har också 
lagt till några stationer på mellan- och långvåg.

0600-0900  Radio Kuwait 15530

0700-0815  ORF (TY)  6155

0700-0800  BBC World Service  15490

0700-0800  RFI (FR)  9790

0730-0800  RRI  7345

0800-0830  RRI (TY)  9440

0800-0900  RFI (FR)  11700, 15300

0800-0900  BBC World Service  17830

0800-1400  CGTN  17490

0800-1200  RNZ Pacific  13930

0900-1000  RFI (FR)  13695, 15300

1000-1100  RFI (FR)  15300, 17850

1200-1300  ORF (TY/EN)  13730

1200-2100  WRMI  15770

1300-1400  RNZ Pacific  13730

1300-1400  RRI  11670, 15460

1300-2200 WRMI  15770

1300-2200 WWCR  15825

1330-1430 TRT (TY)  15270

1400-1500 CGTN  13790

1430-1530 TRT  12035

1600-1630 RRI (TY)  6040, 7330

1600-1800 KBS World Radio  9515

1700-1730 Voice of  Vietnam

1700-1800 VoA  15580

1600-1800 KBS World Radio  9515

1700-1800 CGTN  9675, 9875

1700-1730 Voice of Vietnam  9730, 11885

1700-0100 REE. Madrid (SP)  11685, 12030

1800-1900 VORW (endast fredag)  9670

1800-1830 Radio Poland (TY)  1386 

1900-2000 RRI  9770

1930-2030 TRT (TY)  5945

1930-2030 Radio Thailand  7475

2030-2130 TRT  6050

2000-2030 RTI (TY)  5900

2000-2100 RRI (TY)  6180

2100-2130 KBS World Radio (TY)  3955

2100-2130 Vatican Radio  9705

2100-2200 African Pathways Radio  11965

2100-0100 Radio Caroline  648

2100-0100 BBC Radio  4 198

2230-2300 RRI  7375

0000-0100 RRI  7220

Det är min förhoppning a2 ovanstående schema 
skall vara av intresse för åtminstone några läsare. 
Som synes är det fortfarande  möjligt a2 lyssna på 
internationell rundradio från tidig morgon till 
sen kväll med hjälp av våra analoga medier.

Men kanske skall  Lä2fångat helt byta fokus och 
ägna sig åt digitala radioverksamheter? Jag 
överlämnar gärna spalten till  en mer modern och 
uppdaterad DX-skribent!

LÄTTFÅNGAT
Christer Brunström  |  Kungsgatan 23  |  302 46 HALMSTAD  |  035-10 80 90  |  dxfilateli@sdxf.se
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Radio Belgrad 202
I förra utgåvan av DX-Filateli berä6ade  jag hur 
jag upptäckte e6 ny6 radiofrimärke från Serbien 
under min läsning av Gibbons Stamp Monthly. 
Jag hann dock aldrig läsa färdig tidningen varför 
jag fortsa6e  dagen efteråt. Då hi6ade jag 
information om y6erligare  e6 frimärke med 
radiomotiv från samma land!
Det handlade om Radio Belgrad 202 som idag i 
princip är den serbiska public serviceradions 
Kärde program och som numera huvud-sakligen 
sänds på FM.
Radio Belgrad 202 inledde sina sändningar den 
27  juni 1969. Det var en station som enbart 
riktade sig till befolkningen i Belgrad som då var 
Jugoslaviens huvudstad. 
Stationen sände på mellanvåg 1503 kHz vilket i 
stort se6 motsvarar våglängden 202 meter. De6a 
förklarar stationens namn och så sent som 2015 
var man fortfarande igång på mellanvåg.
Vad erbjöd då Radio Belgrad 202 sina lyssnare? 
Svaret är huvudsakligen musik och kortare 
informativa inslag. Under de  första åren sände 
stationen 18 timmar per dygn.
Nästa steg i  utvecklingen kom den 1 maj  1987 då 
man började sända dygnet runt. Numera är 
Radio Belgrad 202 en nationell kanal som finns i 
den serbiska huvudstaden på 104.0 MHz och på 
FM i hela landet. Märkligt nog har man valt a6 
behålla det inarbetade namnet Radio Belgrad 202 
trots a6 man sedan många år inte  längre finns på 
mellanvåg.
Jag minns loggningar av Radio Belgrad 202 på 
mellanvåg men jag fick nog aldrig något svar på 
mina rapporter.
Femtioårsminnet av stationens grundande 
uppmärksammades med e6 mycket intressant 
frimärke den 12 mars 2019. Valören är 23 serbiska 
dinarer.
Det skulle  visa sig bli tämligen dyrbart a6 skaffa 
hem denna nya utgåva. Jag hi6ade e6 fyrblock 
på eBay från en säljare i Serbien. Nominalvärdet 
92  dinarer motsvarar SEK 8.14 men när moms 
och rekporto lagts till hamnade totalsumman på 
mer än 100 kronor vilket förmodligen är mi6 
sämsta frimärksinköp någonsin.
Nu ville  jag ha just e6 fyrblock eftersom e6 av 
märkena skiljer sig från de övriga. Det finurliga 
motivet har skapats av Boban Savić och nog är 

det roligt a6 radioprataren har just en gammal 
radiomo6agare som huvud.

Tidigare var det vanligt a6 frimärksgravörer lade 
till en markering på e6 av frimärkena i arket. Nu 
är de6a frimärke inte graverat utan man har 
använt en helt annorlunda tryckmetod. Trots 
de6a finns det e6 ”gravörtecken” på det nedre 
frimärket till vänster. Om man ti6ar noga finns 
bokstaven ”G” på rockuppslaget.
Serbien har ju på senare tid 
allt mer närmat sig det 
auktoritära Ryssland och 
som e6 led i denna politik 
har landets fr imärken 
numera kyrillisk skrift. 
Lyckligtvis har man valt a6 
också meddela utgåvans 
syfte  på engelska: ”50 years 
of Radio Belgrade 202” i 
tryckarkets övre marginal.
Som synes fick sommarens strandbesök mer 
utdelning än jag hade förväntat mig. Jag har fler 
olästa utgåvor av tidningen varför det kanske 
med tiden blir material till y6erligare DX-
Filatelispalter?

DX-FILATELI
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Europa                                                                                                          
819 11.11 06.15 NEDERLANDENE  Impact AM, Wassenaar; pop, amerikansk ID  0-2 SHN-DK
873	 26.10	17.00	MOLDAVIA Radio Moldova med ID strakare än BBC.	 433	 WWK-S
891 01.11 16.12 NEDERLANDENE HotRadio Hits, Huissen, eng. pop // web. 1-3 JVN-DK
 11.11 06.30 NEDERLANDENE Hot Radio Hits, Huissen; nyheder, ID, pop  1-3 SHN-DK
918 06.10 21.00 ITALIEN AM Italia, Villa Estense, IRRS-VOR news// 1323 kHz. 2-4 JVN-DK
1008 	 14.10	15.30	NEDERLANDENE  United AM, Neede;  ID, pop, lød som 1 kW? 	 3-4	SHN-DK
1134 12.11 16.40 NEDERLANDENE Japie De Portier, Buitenpost, slagermusik //
   Web-SDR i Groningen. 1-3 JVN-DK
1287 21.10 16.30 NEDERLANDENE Radio 7000, Beilen, ID: Zevenduizend. 1-3 JVN-DK
 02.11 18.10 NEDERLANDENE Radio 05-11, Ternaard, countrymusik // web. 1-2 JVN-DK
1395 13.11 05.58 NEDERLANDENE R. Seabreeze, oldiesmusik, 06utc ID og nx. 1-2 PW-DK
1440	 10.11	22.25	DANMARK Radio 208, Ishøj, musik med Savage Rose, ID som
	 	 	 “Du lyeer til Radio 208 Copenhagen“.	 2-3 JVN-DK
1467 18.10 17.25 NEDERLANDENE R. Eldorado, Damweld, contry og eng pop. 2-4 JVN-DK
 04.11 08.00 NEDERLANDENE  Radio Eldorado, Damweld; ID, oldies  1-3 SHN-DK
1575 17.10 19.00 UK  Radio Seerah, Leicester;  engelsk, ID, sender med 3 Wae 1-2 SHN-DK
1584 24.10 15.40 UK  Jeo Radio, London, ID og vejr, asian-musik. 1-3 JVN-DK

04.11 15.50 UK  Jeo Radio, London; engelsk vært, ID, indisk pop, stærk 3-5 SHN-DK 
1593 24.10 15.50 RUMÆNIEN Radio Cluj, Oradea, eng pop, ID: Radio Cluj. 2-4 JVN-DK
5895 29.10 14.00 NORGE R. Northern Star, Bergen, eng., mange IDs, freq.ann.,

Sunget ID, Beatles og andre oldies, også på streaming. 32222 BVe-DK
5920 29.10 14.00 TYSKLAND HCJB Weenermoor, tysk ann., flere Ids. 33333 BVe-DK
5930 29.10 13.30 DANMARK WMR, Bramming, eng, flere IDs, afrikansk mx. 34333 BVe-DK

13.11 09.33 DANMARK WMR, Bramming, salsamusik, sang-ID…we got
a good thing going – World Music Radio”. 1-3 PW-DK

5970 29.10 14.00 DANMARK Radio 208, Hvidovre, danske Ids, adr.ann., rock. 34333 BVe-DK
6020 29.10 13.30 NEDERLANDENE Radio Delta In´l, hollandsk/engelsk, ID

Oplæst af den finske DXer Mika Mäkeläinen. 34433 BVe-DK
6085 29.10 14.00 TYSKLAND R. Mi Amigo Int´l via Shortwaveservice, 
   Kall-Krekel, eng., flere Ids, ID-spots, jingles. 33333 BVe-DK
6140 08.10 09.38 NEDERLANDENE R. Onda, Borculo, blandet pop, flere Ids. 3-4 JVN-DK
 29.10 13.45 NEDERLANDENE Radio Onda, Borculo, Ids, popmusik. 44444 BVe-DK
6160 29.10 14.00 TYSKLAND Shortwave Radio, Winsen, ID som “we are the 

Sound of shortwave radio for Europe”, og “Shortwave Gold –
I love you”. 45444 BVe-DK

 13.11 09.04 TYSKLAND Shortwave Radio, Winsen, rock og ID som
“Shortwave Radio” og “Shortwave Gold”. 1-2 PW-DK

11689.9 08.10 09.04 FINLAND SWR, Virrat Liedenpohja, fisk snak og rock-mx. 3-4 JVN-DK

Afrika          
531 01.11 04.25 ALGERIET Radio Algéria Int´l, eng., snak om algersk projekt 24333 BV-DK
549 23.10 19.58 ALGERIET Jil FM, Sidi Hamadouche, arabisk, popmusik, Ids. 43322 BVb-DK
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630	 01.11	04.15	TUNESIEN Radio Tunisienne, Tunis, arabisk, koranbøn, ann.,
   Typisk nordafrikansk/arabisk musik, // webstream. 34444 BV-DK
891	 05.11	04.59	ALGERIET Radio Algéria Int’l, Oulet Fayet; engelsk ID: ”Radio 
	 	 	 Algiers Int’l – Algiers Int’l Voice in the World”, arabisk, 
	 	 	 på fransk fra kl. 05.50 UTC	 2-4 SHN-DK
917 04.11 22.00 NIGERIA Radio Gotel, Jabura, mx. 353 WWK-S
1550 23.10 20.00 ALGERIET RASD, Rabouni, arabisk, ann., stærk QRM fra 1548. 32322 BVb-DK
5995 05.10 18.10 ZAMBIA ZNBC Radio One, Lusaka, afrikansk sprog, ID, 
  lokal musik. 34333 BVf-DK

Asien                                                                                                             
558 05.10 17.30 IRAN IRIB R. Iran, forskellige tx-sites, klassisk pausesignal. 21331 BVf-DK
585 17.10 16.00 PAKISTAN R. Pakistan, Saut-ul Quran, Faqirabad med eng nx. 444 WWK-S
738 31.10 16.00 INDIEN AIR Hyderabad, ”This is All India Radio”. 222 WWK-S
810 31.10 16.00 INDIEN AIR West Rajkot,“from New Delhi,This is All India R. 222 WWK-S
819 31.10 16.00 INDIEN AIR Indraprastha Channel, Delhi. 222 WWK-S
846 31.10 16.00 INDIEN AIR West Ahmedabad. 222 WWK-S
873 17.10 15.29 INDIEN AIR North Jalandahar, nx på engelsk. WWK-S
882 05.10 17.30 IRAN IRIB R. Mahabad, Mahabad, farsi, klassisk pausesignal. 33333 BVf-DK
891 17.10 15.31 THAILAND Sor. Wor.Thor, Sara Buri, mx. Även 26.10. 333 WWK-S
900 05.10 17.30 IRAN IRIB R. Quran, Teheran, farsi, klassisk pausesignal, bøn. 22222 BVf-DK

15.10 16.30 IRAN  IRIB Radio Quran, Teheran; bøn, klokker og ID på farsi 2 SHN-DK
 31.10 16.00 INDIEN AIR South Kadapa, Kadapa.  WWK-S
918 17.10 17.39 INDIEN AIR Suratgarh med mx, extrem stark. 444 WWK-S
927 31.10 16.00 INDIEN AIR South, Visakhapatnam. 222 WWK-S
936 05.10 17.30 IRAN IRIB R. Urmia, Miandoab, farsi, klassisk pausesignal. 42322 BVf-DK
972 05.10 17.30 IRAN IRIB R. Ilam, Ilam, farsi, klassisk pausesignal, ID. 22322 BVf-DK
 19.10 16.30 SYD KOREA HLCA KBS Hamminjok Bangsong 1, Dangjin. 233 WWK-S
990 17.10 16.00 INDIEN AIR North, Jammu, Även 31.10. 333 WWK-S
1008 31.10 16.00 PAKISTAN Radio Pakistan, Hyderabad, 

“21 hundred hours Radio Pakistan”. 222 WWK-S
1017 05.10 17.30 IRAN IRIB R. Iran, Bandar Abbas, farsi, nyheder, ann. 23222 BVf-DK
1044 05.10 17.30 IRAN IRIB R. Ilam, Dehloran, farsi klassisk pausesignal. 32222 BVf-DK
1071 05.10 17.30 IRAN IRIB R. Ma´aref, Alborz, farsi, klassisk pausesignal. 22222 BVf-DK
 31.10 16.00 INDIEN All India Radio GOS, Rajkot, Stark som en lokalradio. 444 WWK-S
1143 17.10 17.04 INDIEN AIR North Rohtak. 31.10 sitar mx 333 222 WWK-S
1206 17.10 17.04 INDIEN AIR East, Bhawanipatna med teater.  WWK-S
1269 05.10 17.30 IRAN IRIB R. Ardabil, Khalkhal, farsi. ID, ikke pausesignal!. 23322 BVf-DK
1341 17.10 16.00 PAKISTAN Radio Pakistan, Bahawalpur, nx på engelsk. WWK-S
1377 17.10 16.30 KINA CNR 1 Xingyang.  WWK-S
1377,83 23.10 20.00 IRAN  IRIB Radio Kermanshah;  popmusik, // web 1 SHN-DK
1449 05.10 17.30 IRAN IRIB World Service, Golestan, pausesignal, ID på farsi. 44444 BVf-DK
1467 05.10 16.48 IRAN IRIB R. Qum, Alborz, farsi, ann., traditionel iransk mx. 43332 BVf-DK
1476 04.11 17.00 FORENEDE ARABISKE EMIRATER R. Keralam, Ras al-Khaimah  WWK-S
1512 05.10 17.30 IRAN IRIB R. Ardabil, Ardabil, iransk popmusik, farsi, // 1269. 44433 BVf-DK
1521 25.10 19.00 KINA China Radio International Russian Service, Hutubi. 344 WWK-S
 26.10 17.35 KINA China Radio International, russisk snak og eng. sange 1-4 JVN-DK
1557 17.10 15.02 TAIWAN Radio Taiwan International.  WWK-S
1575 14.10 16.20 THAILAND  Voice of America; myanmar, //KiwiSDR i Thailand 1-3 SHN-DK
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	 17.10	17.29	THAILAND VOA Ban Pahchi, “This program has come to you
	 	 	 from Voice of America, Washington”.	 WWK-S
5830 05.10 18.06 CLANDESTINE Iran International, Tashkent, farsi, nyheder, ID. 34333 BVf-DK
5860 05.10 18.20 CLANDESTINE Radio Farda, Kuwait, farsi, pop-musik, ID. 22332 BVf-DK
6080 11.10 16.30 IRAN IRIB R. Iran, Zahedan, arabisk, letgenkendeligt 
   Pausesignal, lidt svag modulation. 43322 BV-DK
9275 28.10 12.55 FILIPPINERNE FEBC,Bocau, kinesisk snak/sange, ID Liangyou. 4-5 JVN-DK
9570 29.10 14.10 IRAN IRIB R. Kurdistan Iran, kurdisk/farsi, lokal musik, ID 

som “Radyo Kurdistan Iran”, s/off 14.21. 34433 BVe-DK
9950 29.10 14.05 INDIEN All India Radio, Delhi, dari, nx. om Afghanistan. 34444 BVe-DK

Oceanien                                                                                                 
7390 12.11 15.14 NEW ZEALAND RNZ, lang vejrudsigt, ID: RNZ National. 2-3 PW-DK
11945 09.11 13.45 AUSTRALIEN Reach Beyond Australia, eng. ID og mailadr.,

Relg.:”Words of Life”. 2-3 PW-DK
13730 08.11 07.55 NEW ZEALAND RNZ New Zealand, eng., pausesignal, IDs. 24322 BV-DK
 10.11 10.40 NEW ZEALAND RNZ Pacific, Rangitaki, eng, interview. 4-5 JVN-DK

fra 11.00 UTC tog Radio Oesterreich totalt over på frekvensen
til 12.00 UTC, Så igen tilbage med One a clock news , weather,

 og 12.30 program for Melanesian.
13755 12.11 07.00 NEW ZEALAND RNZ, s/on med tidspips og “RNZ News at

eight – good evening. I´m Phil O´Brien, derefter musik med 
  bl.a. Bob Dylan. 2-3 PW-DK
15380 09.11 13.25 AUSTRALIEN Reach Beyond Australia, relg., “Back to Bible”,
   13.29utc ID og s/off. 2-3 PW-DK
15720 12.11 06.55 NEW ZEALAND RNZ, “Saturday night request” med ældre

music, 06.58utc s/off med ID: “RNZ Pacific, skiftede til 13755. 2-3 PW-DK

Nord-Amerik                                                                                                 
570 21.10 00.03 CANADA CFCB, Corner Brook NL. 222 WWK-S
590 21.10 02.29 CANADA VOCM, St. John´s NL, mx. 333 WWK-S

21.10 05.15 CANADA VOCM, St. John´s NL, popmusik, VOCM-ID. 0-2 PW-DK
620 21.10 05.29 CANADA CKCM, Grand Falls NL, samma mx om VOCM.  WWK-S
880 21.10 05.59 USA WCBS, New York NY, ID: “This is WCBS Newsradio 8-80”
   08 utc CBS-news. 0-2 PW-DK
930 16.10 02.59 CANADA CJYQ, St. John´s NL,“New Country, weather update” 333 WWK-S
1010 18.10 03.00 USA WINS, New York NY.  WWK-S

21.10 05.53 USA WINS, New York NY, ID: “10-10 WINS”, reklamer. 0-2 PW-DK
1030 21.10 05.50 USA WBZ, Boston MA, ID: ”WBZ-Bostons newsradio”, rekl. 0-3 PW-DK
1140 20.10 02.57 USA WQBA, Miami FL, med sport.  WWK-S
1190 20.10 02.57 USA WLIB, New York NY, kom ee ID här. 222 WWK-S
1200 19.10 04.00 USA WXKS, Newton MA, iHeart radiostation. 322 WWK-S
1230 21.10 00.58 USA WCMC, Wildwood NJ, spelade oldies. 222 WWK-S
1270 21.10 23.32 CANADA CJCB, Sydney NS, med sport och ID. 333 WWK-S
1280 19.10 03.28 CANADA CFMB, Montréal QC, med religiöst px. 333 WWK-S
1330 21.10 01.00 USA WRCA, Watertown MA, med ID. 222 WWK-S
1390 21.10 01.00 USA WEGP, Presque Island ME, “Lord have mercy”. 222 WWK-S
1430 22.10 02.01 CANADA CHKT, Fairchild R., Toronto Island ON, mandarin. 222 WWK-S
1500 18.10 03.00 USA WFED, Washington DC, med flerstationsanrop. 222 WWK-S
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1650 22.10 00.34 USA KCNZ, Cedar Falls IA, med reklam.  WWK-S

1670 22.10 01.00 USA WMGE, Dry Beach GA.  WWK-S

1690	 22.10	00.59	USA WPTX, Lexington Park MD, “from St. George Island”.	 333	 WWK-S

1700	 22.10	01.01	USA WJCC, Miami Springs FL, “the following program 

	 	 	 Radio Mega LLC”.	 233	 WWK-S

6160	 29.10	07.00	USA   WBCQ The Planet, Monticello ME; religiøs, ID 	 2-3	SHN-DK

Central-Amerika                                                                                           
670 20.10 05.00 CUBA Radio Rebelde. 222 WWK-S

800 16.10 03.37 BONAIRE Trans World Radio, Bonaire, Kralendijk.  WWK-S

1180 20.10 06.00 CUBA CMCW Radio Rebelde.  WWK-S

1280 22.10 00.57 PUERTO RICO WCMN, Arecibo, gick fint med ee bra ID.  WWK-S

1350 16.10 00.41 PUETO RICO WEGA Candelita 7, Wega Baja, med ID sedan mx. 333 WWK-S

1400 16.10 01.04 GRENADA Harbour Light of the Windwards, Carriacou.  WWK-S

1660	 16.10	01.58	PUERTO RICO WGIT Faro de santidad, Canóvanas, med ID.	 222 WWK-S

Syd-Amerika                                                                                                 
770 16.10 04.00 COLUMBIA HJJX RCN, Bogotá, med ID. WWK-S

920 19.10 04.28 PARAGUAY Radio Nacional del Paraguay. Nye Land 162.  WWK-S

1470 16.10 02.33 PERU OAU4B Radio La Mega, Lima, flera ID. 322 WWK-S

1500 16.10 02.31 PERU Radio Santa Rosa, Lima/San Miguel, svag med läsbar. 222 WWK-S

1540 16.10 02.34 BOLIVIA Radio Bendita Trinidad La Paz, med ID.  WWK-S

4885 07.11 03.30 BRASILIEN  Radio Clube do Pará, Belem; lokal musik, ID 3 SHN-DK

6050 29.10 04.15 ECUADOR  HCJB, Pichincha; andinsk musik, kl. 04.30 spansk-

   undervisning for quechua-talende, sign off kl. 05.00  2-3 SHN-DK

9550,1 10.11 22.00 BRASILIEN Radio Boa Vontande, Porte Alegre; ej ID, s/off 22.15 1-2 SHN-DK 

Pirater                                                                                                           
5775 07.11 04.00 Harmony;  beautiful music, høres ofte aften og nat, ID 4 SHN-DK

5955 09.11 07.30 Radio Deltracks, Nederlandene; høres ofte her når Sunlite er off air 4 SHN-DK

6290 29.10 13.40 Radio NMD, Hollandsk/engelsk/tysk, mange Ids, ID som –

”november, mike, delta”, s/off 13.44. 34333 BVe-DK

6931 12.11 01.00 Indy Radio, Sevilla, Spanien; blandet musik, spansk, ID’s kl. 01.12 2-3 SHN-DK

********************************************************************************************************************

BV-DK:  Bjarke Vestesen, Odense, RX: Sangean ATS909X2 og Tecsun PL-880-

BVb-DK: Bjarke Vestesen, Bøgebjerg Strand (Fyn), RX: Elad FDM-SW2 med 100 m wire mod syd.

BVe-DK:  Bjarke Vestesen, Esbjerg, RX: Elad FDM-SW2 med pa0rdt aktiv antenne.

BVf-DK: Bjarke Vestesen, Fyns Hoved. RX: Elad FDM-SW2 med 100 m wire mod sydøst.

JVN-DK:    John Vinther Nielsen, Herning, AM: XHDATA D-808 og hjemmebygget FSL antenne.

 Perseus SDR og MLA 30+ indendørs loop, modificeret med 1m kobberloop.

PW-DK:  Peter Wieen, Aalborg, RX: XDATA D-808 med indbygget stavantenne.

  Sangean ATS-909 med Tecsun AN-200 loopantenne.

SHN-DK:  Stig Hartvig Nielsen, Kousted ved Randers, AM-modtager AOR AR7030+, Antenne

   170m ledning mod syd. 

WWK-S Wolfgang Wündsh, Karlstad, AM: Perseus med Jaguar PRO, Elad FDM-S3. 

Antenner: KAZ 18m mot öst, KAZ 34m mot norr, HyEnd Feed 20m LW. Samt några 

  Wellbrook Loopar. KAZ antennerna med Wellbrook ALA-100.
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Det här numret är det sista för de1a år. Julen 
står för dörren, och med det också den mörkaste 
av årstider. Det är då det riktigt brakar loss med 
NA-stationer på mellanvåg, för a1 inte nämna 
a1 också Karibien, Central- och Sydamerika kan 
hälsa på i era mo1agare. Använd gärna era 
KIWI-mo1agare  (jo de  är era, och förvaltas av 
SDXF!). Speciellt trevligt är det a1 på morgnarna 
kunna ra1a in KOMO, CFRY, KJNP och alla 
andra kända stationer på Parkalompolo-
mo1agaren. Tack till  LHD, MSR, RNS och RR 
för bilderna! 

Europa

Azorerna - Portugal
Antena Um - 828   e-b   1d	 MSR
Dxpedition Gullholmen.

Bulgarien
R Taiwan Int - 5900   k   CB
Flera QSL-kort. Också avlyssnad på 6005.

Danmark
DR P4/Østjylland, Mariager - 89,1   e-b   1d CW
R Solo, Langå - 93,5   e-b   omg CW
DR P4/Sjælland, Øverup - 97,5   e-b   1d CW
R ABC, Hadsund - 99,7   e-b   1d CW
R Solo, Assentoft - 105,4   e-b   2d CW

Frankrike
Top Music Radio - 91,1   k vimp   3d ACE
Sänder från Haugenau, Alsace.

Italien
R SuperSound - 88,5   k vimp   1d ACE
R Gamma - 91,1   mess   1v (f/up) ACE
Sänder från Savignano sul Rubicone.
R Linea Numero Uno, Fano - 91,3   e-b   3d ACE
V/s Marco Adami skickade även en inbjudan aN 
besöka stationen.
R Incontri InBlu - 88,4   g, whapp   1d ACE
V/s Carla  Rossi. ACE beräNar: "Mycket trevligt svar 
via  WhatsApp och en Facebook-inlägg samt inbjudan 
aN besöka  stationen. Senare även mail." Sänder från 
Corotona.
R Surco - 91,4   mess   3m ACE
Sänder från Castilla de Mancha, Tomelloso.

Nederländerna
Turkyem R - 1224   mess, foto video   omg DO
Twente Gold - 1467   e-b info   omg DO
R Jong Europa  - 6130   e-b e-k   1d TGR
Sänder från Alphen aan den Rijn.
R Europa - 6130   e-k   2v CON
Reläar Radio Pacman.
R Jong Europa - 6130   e-k foton   3d BSN CCT
Ibland bara “Radio Europa”.
R. Onda, Borculo - 6140   k   1m CW JVN-DK
Sändningsort Borculo eller Margraten, undrar red!
RockPower, Nijmegen - 7260   e-k   omg JVN-DK

Portugal
R Renascenca - 1251   e-b e-k   omg DO
V/s João Lobo, O Director de  Marketing e 
Communicão.

Rumänien
R City - 9510   e-k foton   Omg BSN
R Romania Int - 9740   k   CB TGR
CB fick  7 olika QSL-kort med vyer från Donaudeltat. 
RRI är även hörd på 11885 och 13750.

Spanien
RNE 5/Barcelona - 576   e-k   1v DO
V/s José Antonio Garcia Moreno.
RNE 1/Vitoria - 612   e-k   1v DO
RNE 1/Avilia - 621   e-k   1v DO
RNE 1/Zaragoza - 639   e-k   1v DO
RNE 1/Badajoz - 648   e-k   3v DO
RNE 1/Sevillia - 684   e-k   1v DO
RNE 5/Cadiz - 747   e-k   1v DO
RNE 1/Caceres - 774   e-k   1v DO
RNE 1/Lugo - 801   e-k   1v DO
RNE 1/Ciudad Real - 864   e-k   3v DO
DO låter meddela: Min  4000:de verifierade 
station. Firades med en räkmacka och en öl.
COPE/Vigo - 900   e-b   omg DO
V/s Jardón.
RNE 1/Valladolid - 936   e-k   3v DO
RNE 1/Monforte de Lemos - 972   e-k   1v DO

QSL-POSTEN
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RNE 5/Avila - 1098   e-k   3v DO

SER/R Pontevedra - 1116   e-b   omg	 DO
V/s J Yolanda Fraile Prieto Secretaria de Direcíon.

RNE 5/Toledo - 1125   e-k   1v DO

RNE 5/Zamora - 1152   e-k   1v DO
RNE 5/Bilbao - 1305   e-k   1v DO

RNE 5/Salamanca - 1314   e-k   3v DO

Onda Cero R/Ciudad Real - 1341   e-b   omg DO
RNE 5/Pontevedra - 1413   e-k   3v DO

RNE 5- 1503   e-k   3v DO
ID:ar med: La Linea de Concepcíon.

Storbritannien
R Caroline, Orfordness - 648   e-k   2d CW

Dales Radio, Hawes - 936   e-b   omg ACE
V/s Chris Parkinsvrade med eN mycket trevligt mail.

Gold, London - 1548   e-b   omg LHD
Salaam BCR - 1566   e-b   3d MSR
V/s salaam.bcr@gmail.com.

Svalbard - Norge
NRK, Svalbard - 1485   e-b e-k   2d RNS
V/S Thomas Sørensen.

Sverige
Hörby mellanvåg - 1179   k   ACE
V/s Bengt Falkenberg. Sändning från veteran-
ljuddagen

Mix Megapol, Kungshamn - 89,5   e-b   2v CW
R Treby, Ryggebol - 93,8   e-b   1d CW

Rix FM, Falkenberg - 94,0   e-b   omg CW
Rix FM, Halmstad - 94,8   e-b   omg CW

SR P4 Gävleborg, Forsa - 100,7   e-b   2v CW

SR P4 Östergötland, Motala - 101,2   e-b   4d CW
VaNenflaska, pennor, plåster.

SR P4 Uppland, Östhammar - 101,6   e-b  CW
SR P4 Väst, Herrestad - 103,0   e-b   2d CW
Reklamkasse och kapsylöppnare.

Wake UP FM, Falkenberg - 105,1   e-b   1d ACE
V/s Per. ACE skriver: ”Sände när jag passerade 
Falkenberg. Har varit tyst på  frekvensen många 
gånger. 282 WaN enl fmscan.org”

Tyskland
Steelguitar, via Channel 292 - 6070   e-k   1d LHD

Atlantic 2000 Int - 6070   e-k   1v LHD
via Channel 292. Även hörd på 9670.

Bogusman - 6070   e-k   4d LHD
via Channel 292.

SE-TA2, Nauen - 6095   e-k   1d CON CW

Europa 24, Da1eln - 6150   e-b   omg CW

SDXF via Channel 292 - 9670   e-b   4d  LHD MSR
Förbundets sändning hördes OK ute på  Gullholmen. 
Specialprogram på Radions dag. LHD
GB R Jazz AM - 9670   e-k   2v LHD
Svarade efter f/up. Sändning via Channel 292.

Ungern
Dankó Rádió - 1116   e-k   1v MSR

Asien

Kina
CNR-1,  Nanjing - 13610   e-b e-k   4d

Taiwan
R Taiwan Int - 9405       BSN CB CON CTT TGR
Även hörd på  9545, 11705 och 11996. Har svarat 
med vimplar, nya och gamla QSL-kort,

Tadzjikistan
RFA,  Dushanbe - 15490   K   1m UQ

Oceanien

Guam
KTWR - 15200   k   5d TGR
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Nordmarianerna
RFA, Tinian - 9900   k   2m CON
RFA,  Saioan - 11985   k    2v	

Nya Zeeland
RNZ Pacific - 9730   e-k    CB

Nordamerika

USA
WMT, Cedar Rapids, IA - 600   mess   omg DO
KJJR, Whitefish MT - 880   e-b k   RR
Via Parka-KIWIn. DX-test  22-01-08.

WDMC - 920   e-b   1d MSR
V/s Bob Groppe.

WWJ, Detroit - 950   e-b   RNS
V/s Robert Davidek svar på 10 minuter.

KSL - 1160   e-b   10m MSR
Dxpedition Parka.

WXKS - 1200   e-b   2v MSR
WBIX, Boston MA - 1260   e-b   4d LHU
WAGN, Menominee MI - 1340   e-b   4d LHU
V/s Jim Callow.

WOC, Davenport IA - 1420   e-b   RR
Via Parka-KIWIn. 

WMAX, Bay City MI - 1440   e-b   RR
Via Parka-KIWIn. 

KDBM, Dillon MT - 1490   e-b   RR
Via Parka-KIWIn. 

WFED, Washington - 1500   k vimp   5d ACE
V/s Geogre J Molnar.

KGOW, Bellaire TX - 1560   e-b   1d LHU
V/s Tho Hoang.

KDOM, Windom MN - 1580   e-b   RR
Via  Parka-KIWIn. Svarade med eN “Listerning 
Certificate”. 

WPVL, Pla1eville WI - 1590   e-b   RR
Via Parka-KIWIn.  RR fick även två täckningskartor.

Texas R SW - 15770   e-b k   1d LHU

Centralamerika och Västindien

Guatemala
R VEA - 1570   Whapp   1d MSR
Dxpedition Gullholmen.

Sydamerika

Colombia
R Furatena - 1060   e-b   omg DO
V/s Yesica Pachón, Secretaria.

Peru
R Campesina Nuestra R - 1380   e-b   1d MSR

Venezuela
R Dos Mil, Cuamancá - 1500   e-b   1v DO

Pirater
Energy AM - 1440   e-b   1d DO
R Blauwe Piraat, NL - 1440   e-k   1d MSR
Sänder då och då på lördagsmorgnar.

R Waterman - 1615   e-b foto   2v DO
R Pontiac - 1620   e-b   3d MSR
Stem van Twent - 1635   mess   1v DO
R Korenblom - 1656   SMS   omg DO
R Alice - 3900   k vimp   5d ACE
V/s Herman.

Shepherd R - 6030   e-k   5d LHD
"The first from Sweden" enligt piratradiochefen.
R Jong Europa - 6130   e-k   1d LHD
Deltracks - 6285   e-b   1d LHD
R Avia, NL - 6285   e-b   1d MSR
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Stress R - 6300   e-k   2v	 LHD
V/s Johnny Tobacco.
The Vault - 6985   e-k   11m LHU

QSL-Ligan 2022-6
DO	 Dan Olsson, Kävlinge	 138
ACE Michael Andersson, Svalöv 121
MSR Mikael Sjöberg, Göteborg 55
JOB Jan Oscarsson, Umeå 52
UQ Ullmar Qvick, Norrköping 52
JGÖ Jan Görlin, Norrköping 48
RR Rolf Rönnberg, Gnarp 44
LHD Lars Henell, Degerhamn 28
CW Christer Werner, Varberg 23
CB Christer Brunström, Halmstad 22
HVL Hans Verner Lollike,  Danmark 15
GKU Göran Karlsson, Tommarp 12
TGR Tore Gunnarsson, Rydöbruik 12
BSN Börje Sahlén, Tibro 11
CON Claes Olsson, Norrköping 11
JVN John Vinther-Nielsen, DK 9
MJT Magnus Jespsersson, Stora Tuna 9
RLT Roger Larsson, Tidan 7
LHU Lars Jeppesen, Hedemora 5
CCT Christer Carnegren 2
LWV Lennart Weirell, Västerås 2
RNS Roland Nilsson, Upphärad 2
BEG Benny Gadd, Ronneby 1

Bli en vinnare!
QSL-Ligan pågår fram till och med stoppdatum 
för DX-aktuellt “1-2023. Vinnaren  av ligan får 
e1 presentkort f rån DX-Köp, men eb 
presentkort lobas också ut bland övriga 
deltagare! Även om ni bara bidragit vid e1 enda 
tillfälle, och med e1 enda QSL-kort, kan ni vinna 
något som kan bli en trevlig bok från DX-Köp, 
eller en liten grundplåt till en Sangean ATS-909.

Årets QSL-Station
Känner ni a1 någon station förtjänar e1 formellt 
erkännande bland oss DX-are! Har bra QSL-
policy? Trevligt bemötande av DX-are? 
Brevlådeprogram för DX-are? 

Rösta fram er favorit bland någon av dessa 4 
stationer. Ni kan naturligtvis nominera er egen 
favoritstation. Även om den kanske  inte skulle 
få särskilt många poäng kan den mycket väl 
komma med i  nästa års upplaga av “Årets QSL-
station”. 

I år inkluderar jag 2  sändarstationer, WRMI och 
Channel 292. Båda stationerna är distributörer 
a v s ä n d n i n g a r f r å n a l l e h a n d e  r a d i o -
organisationer, och är inte i första hand 
programmakare. De1a till trots är sändar-
anläggningar som dessa y1erst viktiga för vår 
hobby och kan förtjäna e1 erkännande för deras 
insats för kortvågsradions fortlevnad.

Ni får använda 7 poäng riktat till en station, 
eller fördelat på flera stationer.

Bland bidragsgivarna lo1ar vi ut e1 presentkort 
för DX-Köp.

Lägg era poäng (senast 20 januari) på en eller 
flera av dessa:
WRMI, Radio Miami International
WRMIs sändaranläggning används för bland 
annat Texas Radio International, R Prague, 
Radio Ukraine International och Radio 
Argentina Exterior, för a1 nämna några. WRMI 
är väl bekant med oss DX-are  och har en 
websida för a1 förenkla rapportering av 
sändningarna.

Channel 292
På samma sä1 som WRMI använder åtskilliga 
organisationer Channels 292s sändare för a1 
förmedla sina program, bland annat SDXF. 
Rainer Eberling, som är huvudman för 
sändaranläggningen, är också sändaramatör och 
väl förtrogen med kortvågsvärlden.

Radio New Zealand
R New Zeeland sänder i första hand till sina 
lyssnare  i  Stilla Havet, men deras sändningar 
hörs rimligt bra här uppe i Sverige. De är hyfsat 
bra på a1 svara och listas i QSL-Posten i var och 
varannan utgåva.

Harbour Light, Windward Island
Harbour Light i Västindien är lite  lurig a1 höra, 
men när man väl gör det får man en små1 
euforisk känsla. Västindien känns väldigt 
avlägset och exotiskt. Harbour Light är duktig 
på a1 svara på våra rapporter.

Er egen nominering!!!
 /Lars B
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Radio Alice
Michael Anders-
son lyssnade på 
3900 kHz den 2 
oktober kl. 1835 
UTC.
Piraten visade sig 
vara Radio Alice. 
Han hörde  bland 
annat en låt med 
The Searchers och 
fick en hälsning. 
O p e r a t ö r e n 
Herman svarade 
även med eM e-
Q S L d ä r h a n 
konstaterar: “I 
am 61 years old
and I am infected 
with the pirate 
virus.”

Radio Batavia
Stationen hörs då 
och då på 6270 
och 6295 kHz men 
även 3905 och 
3 9 2 0 k H z . 
Bilderna nedan är 
s å d a n a s o m 
brukar skickas 
tillbaka som svar 
p å l y s s n a r -
r a p p o r t e r . E -
postadressen är:	

radiobatavia@hotmail.com

Radio Waterman
Henk, the Waterman, spelade funkiga låtar på 
1615 kHz sent på kvällen den 23 oktober. Dan 
Olsson lyssnade och kunde höra låtarna “Be my 
boogie woogie  baby” med Mr Walkie  Talkie  och 
”Ain´t gonna bump no more (with no bigfat 
woman)” med Joe Tex. Efter låtarna stängde han 
ner. Henk sänder från de östra delarna av 
Nederländerna. 

Blauwe piraat
Ibland raMar jag in 1440 kHz och en tidig 
lördags-morgon fick jag till min stora förvåning 
höra polka på frekvensen. Efter en timme med 
polka-musik fick jag äntligen eM ID. Det var den 
blå piraten, ”Blauwe  piraat”, som sände. Jag 
skickade en lyssnarrapport till Blauwe piraat, 
blauwepiraat@yahoo.com  och fick eM e-QSL efter 
två dagar.

Några lyssnartips
Ni som inte har lyssnat på pirater tidigare kan 
leta efter stationer på kortvåg mellan 6200 och 
6300 kHz och även mellanvåg mellan 1600 och 
1700 kHz. En vanlig kväll på mellanvågen kan se 
ut så här:

1710 kHz  16:45 Digitaal
1657 18:32 Batavier
1638 18:56 Nachgwerver
1629 19:01 Vrije Vogel
1645 19:56 Frieloo
1665 19:57 Kristal
1635 21:03 Pandora
1684 21:05 Noordzee

Det var allt för den här gången. Skicka gärna tips 
och bilder till ledamot@sdxf.se

PIRATSPALTEN
Mikael Sjöberg  |  D:r Forselius Backe 11  |  413 26 GÖTEBORG  |  ledamot@sdxf.se
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ALASKA
KNLS International
08.00-09.00 9695
10.00-11.00 9580
12.00-13.00 7355, 9795
14.00-15.00 9580

AUSTRALIEN
Reach Beyond Australia
12.00-12.15	 11900 (Asien) fre-mån
12.00-13.00 9610 (Asien) sön
13.45-14.00 9720 (Asien) 

BANGLADESH
Bangladesh Betar
17.45-19.00 4750 

ESWATINI (SWAZILAND)
Trans World Radio
18.00-19.00 9500 lör,sön

GUAM 
KTWR, Trans World Radio
11.00-11.35 11965 (Asien) tis-lör
13.15-13.45 9320  (Asien) sön

IRAN
Voice of the Islamic Republic of Iran
19.20-20.20 6040, 11880

ITALIEN
IRRS Shortwave
08.00-09.00 9510 lör

10.30-13.00 9510 sön
19.00-20.00 1323

JAPAN
Radio  Japan
04.30-05.00 9865 mån-fre
05.00-05.30 9865 lör, sön 

KINA
China Radio International   
00.00-01.00 7350, 15125
01.00-02.00 6180, 15125
01.00-03.00 11770
03.00-05.00 12000, 15110, 15120
04.00-06.00 17730,17855
05.00-06.00 17510
05.00-09.00 11895, 15465, 17540
05.00-11.00 15350
06.00-08.00 17710
07.00-08.00 13660, 17670
07.00-13.00 17490 
13.00-14.00 9800, 11910, 11980, 13670, 13755
13.00-15.00 9765
13.00-16.00 9870
14.00-15.00 11675, 11765, 11815, 13710
15.00-16.00 7445, 9675, 9880, 11610, 13640 
16.00-17.00 6060, 11900, 11940, 11965, 15250 
17.00-18.00 6140, 6165, 7330, 7420, 12015 
20.00-22.00 7415, 9600
22.00-23.00 9590

ENGELSKSÄNDARLISTAN
Lars Wieden  |  Högsbogatan 27  |  414 75  GÖTEBORG  |  vordf@sdxf.se
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23.00-24.00 5915, 6180, 11690, 11790, 11955

Tibet

Holy Tibet 
16.00-17.00 4920, 6025, 6130, 7385

KUWAIT

Radio Kuwait

05.00-08.00 15530, 11970 DRM
18.00-19.00 15540 DRM

MONGOLIET

Voice of Mongolia

09.00-09.30 12085 (Asien)
14.30-15,00 12015 (Asien)

NIGERIA

Voice of Nigeria
08.00-09.00 7255  (Afrika)
09.00-11,00 15120 (Afrika) DRM
16.30-19.00 11770, 15120 (Afrika) DRM

NORDKOREA

Voice of Korea 

13.00-14.00 7570, 12015
15.00-16.00 7570, 12015
18.00-19.00 7570, 12015
21.00-22.00 7570, 12015

NYA ZEELAND

Radio New Zeeland International

00.00-07,00 15720 (Pacific 
07.00-13.00 13730 (Pacific)  
13.00-17.00 7390 
(Pacific)   
19.00-21.00	 11725 (Pacific) lör
19.00-21.00 11725, 13840 DRM

(Cook, Tonga, Samoa)  sön-fre

RUMÄNIEN

Radio Romania International

06.30-07.00 6040 DRM, 7345  
12.00-13.00 11670, 15460
23.00-24.00 7220, 9510 DRM

STORBRITANNIEN

Bible Voice Broadcasting

18.00-19.30 9715 tis, fre, lör, sön

BBC, World Service

05.00-06.00 6195, 7285, 15400, 17690
06.00-07.00 3955 DRM
07.00-08.00 9410, 11830, 12095, 15400, 17830
12.00-13.00 11850, 12065, 15310
13.00-14.00 9410, 12065
15.00-17.00 9410, 7265, 12065, (Afrika)
17.00-19.00 6195, 7265, 12065
19.00-20.00 9585, 11810, 12095 (Afrika)
20.00-22.00 11810, 12095 (Afrika)
22.00-24.00 3915, 7300, 7520

SYDKOREA

KBS World Radio

15.00-17.00 9515
22.00-23.00 11810  

TAJIKISTAN

Voice of Tajik
13.00-14.00 7245

THAILAND

Radio Thailand

05.00-05.30 17640
18.30-19.30 7475

TJECKIEN

Radio Prague

21.00-21.30 15770

TURKIET

Voice of Turkey

03.00-04.00 6125
12.30-13.30 12035
18.30-19.30 6050

TYSKLAND

Shortwave Radio
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09.00-15.00 6160
17.00-24.00 3975, 6160  

U.S.A
Voice of America
03.00-05.00 4930, 5925, 6080 (Afrika)
14.00-22.00 4930, 5940, 15580 (Afrika)

Adventist World Radio, Silver Spring, ML
14.00-15.00 15515
22.00-22.30	 12040 sön, tis, tors

WEWN, Birmingham, AL
00.00-09.00 9385 (Afrika)
09.00-13.00 9470
19.00-24.00 15610 (Afrika)

WRMI Radio, Miami International, FL
02.00-03.00 9395
03.00-04.00 5800, 7730, 7780 
04.00-05.00 4980
07.00.08.00 9395
08.00-11.00 5850
11.00-15.00 9955
15.00-17.00 7730
15.00-19.00 15770 
20.00-21.00 15770
20.00-01.00 9395
21.00-22.00 7730
21.00-24.00 5950

WWCR, Nashville, TN
00.00-12.00 4840, 5935
00.00-24.00 6115
12.00-24.00 9980, 12180, 13845

The Overcomer Ministry, Walterboro, SC
05.00-07.00 4980, 5800, 5850, 6160, 7570, 7780

9395, 9400, 9955, 11600, 13800
09.00-17.00 4980, 5800, 5850, 6160, 7570, 7780,

9395, 9400, 9955 
20.00-21.00 1395, 5800, 5900, 5950, 6160, 9455

9955

VATIKANSTATEN
Vatican Radio 
16.30-17.00 13830, 15565 (Afrika)
20.00-20.30 7355, 9705 (Afrika)

VIETNAM
Voice of Vietnam
16.00-16.30 7220, 9730, 11885
19.00-19.30 9730 11885
21.30-22.00 9730 11885

Underlaget till engelsksändarlistan är huvudsakligen 
framtaget från Radio Kurier, addx.de.	
 / Lars Wieden
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Som Jul-lektyr har Bo Olofsson  sammanställt en 
hel artikel kring si8 DX-arkeologiprojekt av i 
somras. Stort Tnx för de8a OM! En riktigt God 
DX-Jul önskar vi er alla!

Nya QSL med hjälp av gamla 
inspelningar!
NA-säsongen ville aldrig komma igång i höst på 
g r u n d a v e n d r y g t f e m v e c k o r l å n g 
protonstörning. Blev alltså inga inspelningar a8 
kolla och inga rapporter a8 skriva. Så vad gör 
man då? Skickar några follow ups från den förra, 
mycket magra, säsongen men fort var det gjort 
och sen då?

Bakgrund till sommarens arkeologiprojekt
Jag har sparat alla loggböcker och anteckningar 
inklusive räkneverksanteckningar och annat 
samt förstås på vi lken bandsida. Al la 
originalinspelningar sedan början av 80-talet har 
arkiverats systematiskt och kronologiskt. 
Naturligtvis bara perioder som innehållit NA-
signaler. 1400 kompakt-, 243 video (VCR)-
kasse8er, samt 117 sjutums rullband med 2 
gånger 3,5 timmars inspelning på varje. De 
senare  ska ju vändas på samma sä8 som 
kasse8er men kräver en hel del tålamod och 
fummel innan det är gjort. Så det är ganska lä8 
a8 plocka fram inspelningar av flera tusen 
stationer. Om man räknar även annat än NA. 
Inklusive  sådana som inte ville svara då det 
begav sig. Oskickade rapporter också... 

Så här kunde det se ut Innan SDR var påtänkt. 
N o t e r a  d e t v å  V C R - s p e l a r n a s o m a l l t s å 
dokumenterade  fyra  mo>agare plus en aktiv 
kasse>spelare till huvudapparaten. Som var en JRC 
NRD-515 med minnesenhet. Alla GY kunde alltså 
bandas samtidigt vid behov. Denna  515 samlar damm 
sedan 2006 då  RF Space gjorde den överflödig. En 
HF-225 finns i samma dammhög... 

Jag har inte varit så produktiv ibland trots a8 jag 
redan 1972 begränsade  mig till a8 bara 
rapportera NA. Jag lägger ner så mycket tid på 
varje rapport a8 tiden inte räcker till  mer. Stora 
mängder LA-, Pacific- och Asien-stationer har 
l o g g a t s m e n a l d r i g r a p p o r t e r a t s . 1 7 0 
identifierade  och inspelade MV-stationer ifrån 
Mexico bland annat. Skaffade bara QSL från XEG 
1050 för a8 få landet verifierat under tidigt 70-tal. 
Landjakten övergavs dock tidigt också. 

Så Sovjetunionen och Tjeckoslovakien är summa 
två länder i pärmarna. Galapagos, Kap Verde, 
Saint Vincent, Surinam och liknande kom aldrig 
iväg men finns inspelade och nu är det visst inte 
krav på e8 utfärdat QSL då det gäller a8 få räkna 
länder i MEST så ….

Gamla rapporter blir som nya
Det har alltid varit en tanke a8 jag skulle  plocka 
upp en del gamla inspelningar och prova skicka 
till några utvalda stationer som fortfarande 
existerar i någon form (På FM i Canada eller 
fortfarande i samma familjs ägo i USA till 
exempel) eller där någon hjälpsam före de8a CE 
kan intyga a8 alla uppgifter stämmer. Nu var det 
dags a8 testa de8a igen. Jag gjorde  nämligen en 
drive  år 2008 riktad enbart mot Canada med 
påminnelser och i något fall en första rapport till 
en nyupptäckt gammal goding. Skickade e8 
drygt dussin rapporter per brev med bifogad CD 
innehållande  inspelningen och alla dokument 
plus diverse foton och fick svar från nästan alla! 
Dessa hade då redan lämnat mellanvågen! CFYN 
1050, CJUL 1220 och CKMK 1240 är något a8 visa 

NA-HORISONT
Jan Oscarsson  |  Hinkvägen 26  |  906 29  UMEÅ  |  090-18 15 42  |  nahorisont@sdxf.se
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upp till exempel! Loggor från dessa är inte helt 
enkla a8 hi8a! 

Faktiskt hade jag kvar loggan från 1220 CJUL 
Cornwall, ON som var med i NA-horisont i Eter-
Aktuellt 8 2008, då  Bosse skrev om sin “Canada-
drive”  enligt ovan! Den loggan gick  inte  a> hi>a på 
nätet nu. En flyer från 1050 CJIC Sault Ste. Marie 
ON (föregångare till  CFYN fram till 1977) fick  pryda 
sidan innan - trevligt Jultema dessutom! CFYN och 
CJUL försvann till FM 1992 respektive 2010.

WELY Ely, Minnesota 1450 
Startsko8et blev a8 leta reda på en bra inspelning 
av WELY 1450 som just meddelat a8 de 
förmodligen skulle  lägga ner verksamheten 
under sommaren om ingen tog över. 

Eftersom jag inte noterat a8 någon annan få8 
QSL över tid och min gamla rapport var bra så 
var det bara a8 leta fram inspelningen. Då året 
jag hörde dem var så nyligt som 2002 så var det 
inspelat på en VCR-kasse8! Jag använde det i 
några år och det fungerade överlägset bra jämfört 
med rullband. Drygt 8 timmar i tvåkanal mono 
utan a8 behöva vända. Billigare  tape  än rullband 
och överlägsen frekvensgång. Plus fördelen med 
tidräkneverk och billiga spelare.

Mina 243 VCR-kasse8er förde  jag över till mp3 
t idigare och dumpade plastskrotet på 
återvinningen. E8 par hyllmeter tidigare är idag 
”e8 hörn” på en liten USB-hårddisk. Nu var det 
var bara a8 plocka fram mp3-kopian och 
”hämta” WELY. Fort gjort eftersom tidsuppgiften 

kunde synkas med Audacity. Jag hade även kvar 
kopian av brevrapporten jag skickade  strax jag 
hört dem vilket underlä8ade lite. Nu kunde inte 
mycket av dåtidens artiga brev återanvändas i 
mailupplägget och dessutom fick jag fram mer 
detaljer nu med dagens hårdvara än då. Men 
ändå en liten hjälp. Nyligen pensionerade super-
CE:n och super-v/s:en Mark Persons, som bor i 
Brainerd MN uppvaktades med rapporten från 
2002 och han tackade så mycket och verifierade 
a8 jag hört End of the Road Radio då!

WHLB Viriginia, Minnesota 1400 
I tackbrevet för WELY-QSL:et nämnde jag a8 jag 
rapporterat en annan station på hans bakgård 
men a8 jag blev utan svar den gången. Den gode 
Mark är glad för DX-rapporter och har en 
hemsida med många kända DX-rapportörer 
representerade. Dessutom vurmar han för alla 
småstationer i norra MN där hans far, han själv 
och tjocka släkten ägt och skö8 om e8 stort antal 
av stationerna. Så jag sådde e8 frö … En vecka 
senare mailade Mark a8 han ville få en 
inspelning med WHLB på och lovade verifiera 
om han kunde. Jag hade inte extraherat fram 
WHLB ännu så jag bad a8 få återkomma senare 
under sommaren.

När jag och Audacity väl fixat till en mp3-snu8 
enligt processen som beskrivs nedan och jag 
samtidigt fick fram ännu en lokal annonsering 
utöver i den ursprungliga rapporten så var den 
gode Mark inte sen a8 skicka e8 QSL på Virginia-
stationen också! En riktig höjdare förstås! WHLB 
avlyssnades 1993 nämligen och lades ner redan 
2002! 

Vägen till en färdig rapport
Nummer på band och räkneverkssiffrorna för 
WHLB hi8ades snabbt och även bandet. Sen kom 
första stötestenen. Jag hade ju ingen fungerande 
rullbandspelare, då alla med drivrem med tiden 
vi8rat sönder, så en sådan måste inköpas. 
Eftersom jag blev pålurad e8 båtankare på 33



Tradera för några år sedan ville jag helst handla 
lokalt och med test redan hos säljaren. En spelare 
i bra skick som klarar 7 tums band i 4,75 cm/s 
växer inte på träd. Men det fanns en utanför 
Umeå (National RS790s - se  bild!). National som 
förresten by8e  namn till Panasonic runt denna 
tid. Så den finns med båda namnen. 

Provspelade hos säljaren och slog till. Halva s
ommaren kopierade jag sedan e8 par band om 
dagen till mp3/hårddisk innan den efter knappt 
100 rullband tvärstannade. Utsliten när det bara 
var e8 dussin kvar a8 föra över. Haveriet 
berodde mest på a8 jag på 80-talet köpte så 
billiga rullband som möjligt. E8 dyrt nöje med 
tanke på den tidens pris och löneläge, och de höll 
varken exakt bredd på tapen eller hade 
magnetskikt som ville si8a fast så bra på plasten. 
Bandspelaren gnirkade och körde fast helt nu 
och då. Troligen det som knäckte transporten till 
slut. Har inte orkat öppna och se efter än. Hela 
bandtransporten fick topsas och avmagnetiseras 
varje vecka.
Då alla konsumentprissa8a bandspelarmärken 
och även deras olika modeller sinsemellan hade 
enkla varvtalsräknare till räkneverk vidtog 
många timmars jobb med a8 översä8a gamla 
räkneverkens siffror, inspelat med en Philips och 
en Tandberg med helt olika utväxling, till den 
nyinförskaffade National-spelarens. Kraftigt 
olinjärt både  hos den ena och den andra förstås. 
Till slut hade jag e8 kalkylark som stämde 
ganska bra. Går inte  få helt rä8 eftersom olika 
tomspolar använts från band till band. Små 
skillnader i diameter på tomspolens nav 
påverkar ganska mycket t ex. Från- och tillrullen 
oberoende av varandra! Men inom fem minuter 
från rä8 tid kunde man komma i alla fall. Sen 
bara a8 lyssna fram rä8 ställe.
Eftersom det är inspelat i  låg hastighet i tvåkanal 
mono på dåliga band drabbades jag av några 

problem till. Först måste jag alltså kunna välja 
höger eller vänster kanal och få ut det i båda 
hörtelefonerna. Inget problem för en tekniker 
men tar lite tid extra. Tänkte  först a8 det kunde 
räcka med a8 bara lyssna med ena örat men det 
gillade hjärnan inte alls. Som mångårig expert på 
a8 sortera ut information ur oväsen så var det 
faktiskt lä8are a8 uppfa8a det jag ville ha fram 
med två konkurrerande hörselintryck än då jag 
bara lyssnade  med ena örat på den önskade 
inspelningen! Oväntat.
Nästa problem var ljudkvalitén. Vissa band har 
avmagnetiserats mycket mer än andra av a8 ha 
varit lagrade i 35 år. Trots samma förhållanden. 
Spri8vä8 och avmagnetisering av tonhuvuden 
och bandtransport kunde hjälpa för stunden men 
halv lågfart innebär dåligt i diskanten redan vid 
inspelningstillfället så beroende på bandkvalitet 
tappas olika mycket information. Några 
inspelningar i 9,5 cm/s låter mycket bä8re 
fortfarande och 19 cm-inspelningarna har klarat 
sig oväntat bra.

Interface från Cool Edit Pro. 
Själv använde även jag länge 90-talsversionen 
men sedan några säsonger, efter en datorkrasch, 
Audacity istället, och som fungerar skapligt 
också.
Y8erligare en faktor som verkar lite konstig idag 
men som tydligen var standard under 80-90-talet 
är a8 line in och line out påverkas av 
volymkontrollen! Nivåerna är olika från 
inspelning till inspelning och påverkas kraftigt 
även vid uppspelning. Jobbigt! Speciellt som 
p o t e n t i o m e t r a r o c k s å ä r l å n g t i f r å n 
ålderbeständiga. Mycket sprak och korta 
signalbortfall när man snabbt måste ändra nivå.
Jag tankade hem Audacity för a8 enkelt kunna 
spara inspelningarna direkt på USB-hårddisk och 
sedan vid behov redigera en monokanal och 
spara om med samma information i båda 
stereokanalerna.  Fungerade mycket bä8re  än jag 
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ville minnas från tio år tillbaks då jag testade 
senast. Men troligen hade jag fel i någon 
inställning då eftersom den korkade igen 
hårddisken på nolltid med mängder av 
återställningskopior.
 Jag har därför fram till idag varit CoolEdit Pro 
2.1 från 90-talet trogen och använder det 
programmet fortfarande i Windows XP! Kanske 
blir ersa8 av Audacity om jag får lära mig alla 
finesser i lugn och ro först. Har kvar en XP-dator 
bara för Cool Edit. 

Möjligheten aN få QSL
Under tiden jag förde över rullband till mp3 
började  jag gräva mig bakåt i mp3-kopior jag 
samlat på mig ifrån alla generationer datorer och 
epostkonton och fly8at till  speciella kataloger för 
ljud och brev. Plockade lite  på måfå ut några 
stationer som uppfyllde kraven för mi8 projekt 
och skickade en del rapporter med oväntat go8 
och trevligt resultat. Började så små8 med 
säsongen 2018-19 och fick flera trevliga svar. 

Fler QSL än väntat. 
2017 hade WIBW 580 i Topeka, Kansas tekniska 
problem vilket chefsingenjören fortfarande 
kommer ihåg enligt QSL:et!

HI Bo,
That is most certainly us. You had a  rare reception 
experience as we were having trouble  with our 
two-tower directional array.
We are usually directional to the  southwest at 
night, however, at that point in time, we had some 
signal escaping to the northeast as well.
Thanks for sharing this reception report!
Roy Baum

Director of Engineering and Technology
WIBW, KTPK and KSAJ Radio/Kansas Radio 
Networks, Kansas ECC Chairman, Topeka, KS
785-231-8666
The latest Kansas news and weather is 
here: h8p://www.WIBWNewsNow.com

Ju äldre årgångar desto färre  möjliga follow ups 
blir det förstås då ägare  by8s på de flesta av 
stationerna. Oftast för a8 stora mediabolag köpt 
upp de små familjeägda stationerna och 
strömlinjeformat om dem. Känslan för och 
stoltheten över stationen har ersa8s av 
lönearbetare som tycker a8 lyssnarrapporter är 
e8 elände.  Sen har förstås en del stationer lagts 
ner och licenserna lämnat åter till FCC. Till 
exempel för a8 ägarna inte orkat driva dem 
längre och ingen velat ta över det sjunkande 
skeppet. AM alltså. Förvånansvärt få dock.

Vissa stationer har som princip a8 inte svara så 
där har man normalt inget a8 vänta sig vid en 
påstötning heller. Det har inget med om 
rapporten är pinfärsk eller vällagrad a8 göra. 
Vissa bolag har, y8erst medvetet, inga 
användbara kontaktvägar så det är rena 
chansningen om de ska få rapporten eller ej. 
Spamfilter tuggar nog i sig någon rapport också. 
Alternativt QSL. Projektet är pauserat nu sedan 
säsongen till slut kommit igång lite  trevande men 
gradvis allt bä8re. Fortsä8ning torde dock följa 
någon gång. 	 /BOS

Jag har inget omfa>ande arkeologi-projekt à  la  BOS 
men CKAN 1480 i  Newmarket, Ontario hörde jag 
1990  och dess reinkarnation kunde vara  trevlig nog a> 
få e> svar ifrån. Stationen försvann till FM 1994.

Vi tackar Bosse  ånyo och konstaterar a> vi är mi> i 
NA-säsongen, och a> det är finfina  cx i  Parkalompolo 
i skrivande stund! Ingen expedition har dock  bokat 
QTH:et i nuläget, så  det är fri> fram a> ny>ja  denna 
superba möjlighet i några  månader innan det blir för 
ljust igen. Passa  på! Bokningsinfo till exempel i förra 
numret och på sdxf.se. /JOB
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Dag 1 – ut till Gullholmen
Fredagen den 4 november reste  5  av Västkustens 
DX-klubbs medlemmar (Mori< Saarman, Alf 
Persson, Martin Aronsson, Mikael Sjöberg och 
Lars Wieden) norrut till ön Gullholmen väster 
om Orust för aK under en vecka lyssna på MW-
stationer från andra sidan Atlanten.

Det blåste  friskt ifrån sydväst och regnskurarna 
avlöste varandra. Vid färjeläget i Tuvesvik gick vi 
ombord på personfärjan till Gullholmen. Ingen 
bilfärja vilket innebar aK all vår packning måste 
bäras ombord. Det blev många stressiga turer 
mellan kajen och färjan innan all kommit ombord 
och färjan kunde lägga ut och styra mot 
Gullholmen.

Lars  och  Mori+ lastar ur den ena av de två  bilar som 
tog oss till färjeläget i Tuvesvik. Foto: Mikael Sjöberg
AK det kan behövas så mycket prylar! 
Antenntrådar i olika längder, bland annat en 
DL-1000 rulle med mes, en trumma med 
koaxialkabel, antennrör, staglinor, antenn-
fördelare för 5 antenner, en till två datorer med 
tillhörande SDR-moKagare och hårddiskar för 
var och en samt mat och stärkande drycker för 
veckan.

Efter tio minuters färjeresa var det dags aK bära 
iland alla väskor, lådor, kassar, antennrör och 
annat samtidigt som däcksman försökte skynda 
på oss för aK han skulle kunna lägga ut igen på 
sin vidare färd mot Käringön.

Nu gällde det aK hiKa några av de cykelkärror 
som fanns för aK köra all packning uppför 
backen till den stuga vi hyrt. Det blev fyra turer 
med kärrorna. Väl där fann vi  aK några av 
expeditionsdeltagarna gåK till stuga 34 istället för 
37  och lastat av siK bagage där. Nåväl deKa 
räKades till och samtidigt kom den siste av 
deltagarna till räKa, han hade haft svårt aK skilja 
mellan norr och söder.

Efter denna pärs smakade dagens lunch 
underbart: kokt kolja med potatisstomp och en 
härlig räksås. Den intogs tillsammans med en 
stor stark på den lokala lunchrestaurangen.

Nu var det bråKom aK få ut den första antennen 
innan mörkret började komma. Vi fick ut en 90 
meter BOG (Beverage On Ground) i cirka 310 
grader och jordade den i eK mindre  kärr i  en 
ravin.

Sedan åter till huset och upp med ALA1530-
loopen. Därefter in och börja packa upp och 
installera oss, nu rejält ”sönderblåsta” och något 
fuktiga av regnskurarna.

Dag 2 – antennjobb
Andra dagen på ön var det dags aK dra ut en 
lång Beverageantenn. Den drogs på berget och 
spändes över raviner och över berg igen fram till 
eK mindre kärr 360 meter från stugan. Vinden 
tog i och regnet kylde, men trots det ville det sig 
inte bäKre än aK en av ”kabeltaKarna” i 
antenndragargruppen lyckades ta sig eK dopp i 
eK kärr.

	Masten med KAZ-antennn restes en bit från huset. 
	 Foto: Mikael Sjöberg 

EXPEDITION GULLHOLMEN
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Hemma vid huset igen var det dags för KAZ-
antennen aK säKas upp. Toppen hamnade 5 
meter upp på en glasfibermast som vi förgäves 
försökte förankra med eK jordankare. Det gick 
inte eftersom jordlagret var ca 5 cm uppe på 
urberget. Nåväl, några spännband och en död 
vindpinad buske tillsammans med tre staglinor 
som fästes i  en stor sten, i  en annan buske och 
runt röKerna på en stor ljungtuva - det gjorde 
susen. Masten klarade sig hela veckan utan aK 
svikta för stormbyarna eller regnskurarna.

Nu hade vi fyra antenner igång alla riktade i ca 
310 grader, det vill säga rakt mot Newfoundland. 
Målet var nämligen aK jämföra dessa antenner 
med varandra. Inget som hindrade signalerna aK 
komma till oss. Först rent berg utan hus eller 
kraftledningar och sedan öppet hav, söder om 
Norge och norr om Danmark, skulle försäkra oss 
om många fina loggningar.

Konditionerna
Tyvärr blev det inte riktigt så. Konditionerna mot 
NA uteblev helt. Inte en enda station, inte ens de 
starka östkustarna hördes på hela veckan. Vi fick 
trösta oss med aK några Puerto Ricastationer, 
några Colombianer, en i Guatemala och Harbour 
Light som gick aK höra med varierande  styrkor 
under näKerna.

Vilken antenn var då ”bäst”? Den långa 
Beverageantennen på 360 metar var något bäKre, 
med något starkare  signaler än 90 meters BOG. 
KAZ-en gav lite svagare  signaler men var 
samtidigt den antenn som hade allra lägst 
brusnivå. Den lilla ALA-loopen gav inte  oväntat 
den lägsta signalnivån. SeK till arbetsinsatsen och 
mängden utrustning aK släpa på skall vi  nog 
satsa enbart på 90-meters BOG nästa gång. 
Möjligen två stycken i olika riktningar.

Men tiden gick fort, som den gör i goda vänners 
lag, och veckan avslutades med bastu och bad i 
havet följt av ärtsoppa, het punsch och 
pannkakor.

SammanfaKningsvis var konditionerna en stor 
besvikelse, men av rapporter från andra lyssnare 
i södra Sverige verkar det aK ha varit likadant 
där. Stugan var bra, men kanske  lite trång för 
fem fullvuxna DX-are. Värst var det på 
lyssnarbordet där det var rejält trångt. Kommer 

vi aK återvända för en ny expedition på Gul-
lholmen? Kanske inte. Med så mycket packning 
var det jobbigt aK vara beroende  av personfärjor 
och aK inte kunna köra bilen fram för av- och 
inlastning. Förmodligen söker vi  efter något 
annat ställe för nästa expedition. 
•Och då ser kravlistan ut ungefär så här: 
Beläget någonstans längs Bohus- eller Hallands-
kusten.
•Möjlighet aK säKa upp antenner i riktning mot 
Nordamerika, bonus om det går aK säKa upp 
antenn också mot Sydamerika.
•Tillgängligt med bil.
•Sovplatser för minst fem personer och möjlighet 
aK säKa upp lyssnarplats för alla dessa med SDR-
moKagare, laptoppar och annan utrustning utan 
aK behöva trängas.
Någon som har tips om lämplig lyssnarplats? 
Maila i så fall till vdxk@sdxf.se .

Trångt på lyssnarbordet! Foto: Mori+ Saarman

En bonuseffekt av DX-expeditionen var aK 
Martin lärde sig aK tycka om fisk den här veckan.

 Text: Alf Persson och Mori= Saarman
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Sangean DT-250 – mellanvågskungen i 
fickformat
Så står det i annonser om en liten fickradio. Även 
i hobbykretsar gör det e: starkt intryck och jag är 
mycket nyfiken. Alltså dröjde det inte länge 
innan jag hi:ade denna lilla enhet hos en 
välkänd näthandel och gjorde e: spontanköp. 
Exakt 48 timmar senare fanns den hos mig.

Sangean, välkända för sina högkvalitativa 
mo:agare, saluför sedan en längre tid små och 
miniatyrmo:agare  som mer eller mindre 
(mestadels det senare) även är användbara får 
signaljägaren. Med DT-250 har Sangean skapat 
en sådan mix: Här har vi a: göra med en 
anmärkningsvärd fickradio som förutom den 
ovan nämnda mellanvågen även har mycket bra 
mo:agning på UKV. Något mindre än e: 
kommersiellt cigare:paket passar den i varje 
västficka och är därmed en idealisk följeslagare 
för den som är på språng.

Apparaten
I leveransen finns förutom mo:agaren en hörlur, 
en liten trådantenn och e: bältesclip. Även en 
kortfa:ad beskrivning på engelska, franska, 
spanska, flamländska och tyska finns med i 
paketet. Man söker förgäves efter en nätanslut-
ning; radion drivs uteslutande av 2  x 1,5V AA-
ba:erier.

Med en skjutströmställare på mo:agarens 
vänstra sida kan man vid UKV-mo:agning ställa 
om mellan ST (Stereo) och MO (Mono) i 
hörlursu:aget. Funktionen SP aktiverar den 
inbyggda högtalaren som är oberoende av 
eventuellt anslutna hörlurar. 

På ovansidan finns förutom hörlursu:ag, 
volymkontroll och av/på knapp även e: 
skjutreglage märkt DBB. De:a står för Double 
Bass Boost och när man vill kan man höra sin 
favoritsändare (minimalt) fylligare och med 
bredare ton. De:a är enligt min mening endast 
användbart vid UKV-lyssning.

På högra sidan finns en omkopplare  för 
tangentspärren och en så kallad favoritknapp 
vilken, i kombination med andra knappar, ger 

möjlighet a: sortera sparade sändare i önskad 
ordning.

En översiktlig (belysningsbar) frekvensangivelse, 
knappar för frekvensinställning, bandvalsknapp 
och minnesknappen, som gör det möjligt a: 
lagra upp till 19 frekvenser, finns på framsidan.

Liten men naggande god: Sangean DT-250
En avstängningsautomatik, som stänger av 
mo:agaren om den inte använt inom 90 minuter, 
y:erligare minnesfunktioner utöver klocka och 
möjligheten a: ställa om mellanvågen mellan 9 
kHz och 10 kHz raster rundar av beskrivningen 
av DT-250.

Mo?agning av UKV
Jag använder DT-250 mest för dess mo:agnings-
egenskaper på mellanvåg men även mo:ag-

TEKNIKSPALTEN
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ningen på UKV låter inte skämmas för sig. På 
de:a frekvensband bör man använda hörlurar då 
dess sladd fungerar som antenn. Alternativt kan 
man använda trådantennen men jag tycker a: 
signalerna blir svagare då. 

S e l e k t i v i t e t e n v i d U K V- m o : a g n i n g ä r 
förvånansvärt bra. Inom Rhein-Main området, 
där jag bor, kan man ta emot signaler från flera 
tyska delstater och med DT-250 kan man med i 
stort se: störningsfri: lyssna på en svag signal 
när det ligger en lokal sändare på kanalen 
bredvid. De:a är nästan proffs-kvalitet. 

Mellanvågen

De  goda vitsorden gällande mellanvågs-
mo:agning har jag som MV-DX:are med stort 
intresse tagit del av. Och jag blev inte besviken!

Jag kunde inte märka några anmärkningsvärda 
skillnader i mo:agning jämfört med andra så 
kallade ”DX-maskiner”. Det i  mo:agaren 
inbyggda AM-filtret erbjuder störningsfri 
mo:agning på varje frekvens. Selektiviteten är 
utmärkt. Även starka signaler på grann-
frekvenserna slår inte igenom. De:a är inte 
självklart ens på stora stationära mo:agare.

Störningar på samma frekvens kan bekämpas 
genom a: vrida mo:agaren. EN MV-ramantenn, 
till exemplen AN-200, ger givetvis en förbä:ring 
med DT-250 har då en tendens till överstyrning. 
De:a problem löser man enkelt genom a: 
placera mo:agaren med lite avstånd till den 
externa antennen. 

Då det är enkelt a: ta med mo:agaren överallt 
torde en MV-scanning i naturen, långt från alla 
störkällor, bli e: sant nöje (glöm inte hörluren).

Sammanfa?ning 

Enheten rekommenderas utan inskränkningar. 
Den är en bra reskamrat med goda mo:agnings-
egenskaper och väl värd sina pengar. Den går at 
köpa hos vissa fackhandlare men säljs huvud-
sakligen Online, där priset ligger mellan 38 och 
52 Euro. En prisjämförelse lönar sig i alla lägen.
 

Heinz Schulz, R. Kurier – Weltweit hören 7/2022
Översa?: Erik Johansson

EC-130J - Commando Solo är nu tagen ur tjänst.

193 Special Operations Wing hos Pennsylvania 
National Air Guard, tog den 17 september 200 
Herkulesplanet EC-130J ur tjänst. Den enda 
flygande radio- och TV-sändaren inom USA:s 
militär användes en sista gången vid en lokal 
flyguppvisning i Lancaster (Pennsylvania)

Med sändarens avstängning gick e: 54-årigt 
speciellt kapitel i  graven. Commando Solo 
uppdraget har sedan Vietnamkriget legat i 
framkant för såväl militära som humanitära 
insatser. 

1968  togs det första flygplanet för luftstödda 
informationsoperationer i  bruk. Då fick Tactical 
Electronics Warfare Group en EC-121 Coronet 
Solo. Efter det flög EC-130E och spå slutet den 
nyligen avställda EC-130J. 

Avgörande för den sista nyanskaffningen 2002 
var uppdraget över Afghanistan, där både 
nödvändigheten och ny:an av en sådan 
operation bevisades. Tillsammans med USA:s 
krig mot terrorn (Operation Enduring Freedom) 
flögs under sex månader 300 niotimmarsuppdrag 
över Afghanistan. Under dessa sändes såväl 
psykologisk kringföring mot Taliban och Al-
Quaida krigare som e: samlingsprogram mellan 
Voice Of America och Radio Free Afghanistan.

På 8700 kHz fanns en 10 kW sändare som ofta 
hördes internationellt i Europa. Exempel på 
andra insatser av det nu avställda flygplanet är 
Irak 2002, Afghanistan 2003 och Libyen 2011.

Dr. H Biener R Kurier – weltweit hören 11/2022
Översa?: Erik Johansson.

EC 130J - 
Commando solo
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Tomten får bygglov för nytt 
Piratradiomuseum
Byggnämnden säger ja, Håkan Thornell, tomten i 
Stenkyrka, kan därmed öppna si; museum för 
legandariska piratradiostationen Radio Nord.

-Nämnden har ge; bygglov för ändrad 
användning så utställningen om Radio Nord kan 
komma till stånd i det som varit e; garage. Det 
verkar bli väldigt intressant, och y;erligare en 
anledning a; besöka Stenkyrka, säger Eva Ahlin, 
ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. -Jag 
ska bygga en kopia av studion de hade ombord 
på båten. Den ska gunga eftersom det var deras 
största problem, och jag har få; tag i en gammal 
bakaxel till en Volvo som jag ska använda till det, 
säger Håkan Thornell.

Bengt Törnkran, och Lars Kle4ner i sändning från 
Radio Nords båt “Bon Jour” utanför almagrundet i 
Östersjön.

Museet skulle ha öppnat i somras, den 1 juli, 60 
år efter a; de förbjöd Radio Nord, men 
bygglovet  tog tid, säger han och berä;ar a; a; 
grundaren Jack Kotchacks son skulle ha varit 
med vid invigningen, som fick avblåsas.

Med beslutet i miljö- och byggnadsnämnden 
kommer öppningen nu a; ske till våren.

De gungande museet i Stenkyrka kommer a; 
hålla öppet nästa sommar, Tomtebyn i Hejdebyn 

öppnar däremot den 11 december, precis som 
föregående år.

Så löd budskapet i en artikel i Gotlands 
Allehanda den 1 november i år. 

Och vem är Tomten och vad är det för Museum? 
Vi får bläddra tillbaka till  2006 för a; få lite 
klarhet i  saken, det året då Sigvard och jag gjorde 
e; nedslag hos Tomten som då höll till i 
Rödmossen i Kolmårdsskogarna utanför 
Norrköping och redan då smed planer på en 
Radio Nord-grej men då i Norrköping. Resultatet 
blev en artikel i Eteraktuellt nummer 6 2006.

"I en artikel  i fanns för en tid sedan en stor artikel 
om Håkans planer på e; Radio Nord-museum i 
Norrköping och vi tog en sväng ut till hans café
Rödmossen där  han var i full färd med a; baka 
tårtor och under tiden han monterade ihop 
dessa, berä;ade han om sina planer. Tidigare på 
våren hade  han, tillsammans med sin sambo 
Birfi;a Hägerstrand till Margate i England för a; 
forska vidare i Radio Nord och MS Bon Jours 
historia. Under namnet Mi Amigo användes det 
som Radio Nords sändarfartyg men 1980 förliste 
det i en storm och låg nu fast på en ca 3 meters 
djup på en sandbank utanför Margate, brutet på 
mi;en.

Håkan Thornells populära  fik Rödmossen i de  djupa 
Kolmårdsskogarna

RADIO NORD PÅ GOTLAND
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På plats i England träffade han John Pra; som 
gjort tidigare färsö a; bärga fartyget. Man kom 
överens om a; kolla förutsä;ningarna för e; ny; 
bärgningsförsök och a; anlita en dykarfirma för 
kolla vrakets kondition.

Allt det här skulle Håkan få betala ur egen ficka, 
men ägarna till fartyget hade inga anspråk på 
fartyget utan han fick göra vad han ville  med det. 
Hans planer var i alla fall a; till  år 2011 skulle 
han kunna öppna museet.

Tyvärr blev det inget av hans andra storslagna 
plan, a; ordna till e; Radio Nord-museum i 
Norrköping hamn. E; järnvägsprojekt , 
Ostlänken sa;e stopp för de;a. En snabb-
tågsjärnväg planerades  från Stockholm och 
söderut och allt som var i vägen för de; skulle 
nu snabbt bort. Bland de;a fanns Håkans gård 
Algutsboda och hans fik i skogen. Så efter a; 
staten löst gården och all mark tog han si; pick 
och pack tillsammans med sina idéer och fly;ade 
all sin verksamhet till Stenkyrka på Gotland. Det 
är väl  ungefär 10-15 år sedan, gården står 
fortfarande kvar och med jämna mellanrum 
ändrar man på den tänkta järnvägens sträckning 
och löser in nya egendomar.

Varför kallas han då Tomten?
Håkan Thornell var mycket välkänd här i 
Norrköping för a l la s ina idéer. Sa; i 
kommunfullmäktige, stor motståndare till EU 
vilket han tydligt visade  med stora, handmålade 
skyltar uppsa;a vid sin gård utmed E4-an där 
hans stora hönshus var en avbild av EU-
högkvarteret i Bryssel. 

Samling runt tomten innan han blev förvisad till 
Gotland. 

Namnet Tomten fick han efter det a; han varje år 
anordnar en stor Tomtemässa där det samlades 
Tomtar från hela Europa. 

Sommartid var det fullt pådrag vid hans fik där 
h a n a n o r d n a d e m u s i k k v ä l l a r m e d 
Norrköpingsartister, främst gamla rockband. 
Från DX-köp hade han inhandlat en bunt med 
CD-skivor med gamla Radio Nord inspelningar
vilka han använde  som bakgrundsmusik i si; 
Kolmårdsfik vilket blev e; populärt till håll för 
knu;ar, raggare och "vanliga" gäster. 

Hans mest vågade projekt var nog i alla fall då 
han 2009 chansade och hyrde Norrköpings 
största konsertsal, De Geer-hallen, för en Radio 
Nordgala med artister som Rock-Ragge, Li;le 
Gerhard, Göinge-flickorna med flera gamla 
kändisar. En kontakt med Niel Sedaka, en av den 
tidens mest populära artister om e; gästspel föll 
dock på a; det visade sig bli för dyrt.

Fullsa; blev det i alla fall och  mycket gamla dx-
are dök också upp. Kolla gärna reportaget från 
galan på  ndl-dx.se/20090508/index.htm.

Vi får väl se hur det går den här gången med 
hans planer. Men han brukar faktiskt lyckas med 
det han planerar, Radio Nord galan är väl e; bra 
bevis på de;a. Så alla Radio Nord-intresserade 
kanske  ska planera in e; besök på Gotland i 
sommar.

 Text: CON, Claes Olsson
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Nostalgistation i Twente
Efter månader av förberedelser sa1es Radio 
Twente Golds sändare  igång i början av maj  2022, 
efter a1 programmet sänts via nätet tidigare 
under året. Radio Twente  Gold sänder musik 
från 50- och 60-talen på vardagar och musik från 
20- och 30-talen på lördagar och söndagar. All 
musik är digitaliserad, processad och sänds 
dygnet runt.

Idén a1 starta en egen nostalgisk radiostation 
dök upp när jag läste a1 det hade blivit möjligt 
a1 ansöka om en sändningslicens för LPAM-
sändningar (Low Power Medium Wave) i 
Nederländerna. Det verkade vara en bra idé för 
mig, även om jag på den tiden inte  hade  någon 
förståelse för sändningsteknik. Jag hade 
visserligen arbetat en kort tid på nyhets-
redaktionen på den regionala radio-stationen 
Omroep Gelderland i Arnhem, men jag hade 
aldrig fördjupat mig i de tekniska aspekterna av 
radiosändningar. Det behövde jag ändra på om 
jag ville starta en radiostation. Så jag kastade mig 
in i böckerna och studerade antenner, radialer i 
marken, våglängder, impedanser osv. Jag vill inte 
hävda a1 jag förstår allt nu, men sändaren är i 
alla fall igång med 50 wa1 och antennen är 
avstämd till 1467 kHz, vilket ger en räckvidd på 
cirka 15 km runt studion i Hengelo, i  regionen 
Twente.

Musiken kommer från olika källor, inklusive en 
privat samling gamla 78-varvsskivor. Vid behov 
digitaliseras inspelningarna och förbä1ras i 
dataprogrammet Audacity. Det är inte möjligt a1 
konvertera stenkakor till hi-fi, och frågan är till 
och med om det är önskvärt, eftersom jag anser 
a1 dessa skivor bör låta som de  lät vid 
inspelningstillfället och som det allmänt 
förväntades vid den tiden. Så en repa här och där 
och mindre dynamik är en del av upplevelsen. 

Musik från stenkakor gör sig riktigt bra på 
mellanvåg. 

Mest musik 24-7
Min programidé är väldigt enkel. Musiken spelas 
nonstop, 24  timmar om dygnet, både på 
webbströmmen och på mellanvåg. Det finns för 
varande två program med en aning presentation. 
Det ena är Mike Winkelmans "Vergeten 
Artiesten". Det sänds varje  söndag mellan 10 och 
11 på morgonen. Det innehåller främst 
nederländska artister från 20- och 30-talen, som 
Louis Davids och Lou Bandy. 
 Forts sid 47.

RADIO TWENTE GOLD
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For omkring hundrede år siden i radioens 
barndom var langbølgebåndet det mest 
beny7ede frekvensområde til radioudsendelser. 
Mange legendariske stationer begyndte deres 
tilværelse her. Danmarks Radios langbølge-
sender i Kalundborg er et godt eksempel; den 
blev taget i brug i august 1927, og den er stadig i 
brug med fire daglige  udsendelsesblokke 
fortrinsvis med vejrmeldinger og farvands-
efterretninger.
De seneste 15 år har der imidlertid været en 
tendens til, at mange  af disse langbølgesendere 
er blevet slukket. Det kan der have  været flere 
grunde til, men energiforbruget for at have en 
langbølgesender i  luften og den kendsgerning, at 
der ikke  rigtig er et ly7ergrundlag mere, har nok 
vejet tungt rundt omkring. Nu til dags er der 
mange andre muligheder for at høre nyheder og 
musik nemt og ikke mindst støjfrit, så hvem 
gider ly7e t i l knasende og skra7ende 
udsendelser, hvor man kun får det halve med?
Hvor WRTH 2007 listede 17 aktive langbølge-
frekvenser i og omkring Europa fordelt på 19 
forskellige lande, spændende fra blandt andet 
Marokko, Norge, Armenien og Hviderusland, er 
der i det seneste nummer af WRTH (2022) kun 10 
aktive frekvenser tilbage i lige så mange lande.

Fra årsskiftet 2022/23 vil  der være en station 
mindre at stille ind på på langbølge, når RTL 
lukker og slukker Beidweiler-senderen på 234 
kHz, og dermed sæ7es der punktum for en lang 
og glorværdig epoke i radioens historie.

Grunden til RTL’s - bedre  kendt som Radio 
Luxembourg – tilblivelse, skyldes to brødres 
store interesse  for den forholdsvis nye opfindelse 
radioen. I efteråret 1923 havde  François og 
Marcel Anen, som drev en foto- og radiobutik i 
Luxembourg, installeret en hjemmelavet sender 
på loftet i deres hjem i Rue  Beamont. Allerede et 
halvt år senere, i  april 1924 blev der spillet musik 
og reklameret for deres forretning på den lille 
radiostation oppe under taget. 
Amatørstationen tiltrak sig snart opmærk-
somhed fra Frankrig. I 1927 havde  den franske 
regering nemlig nægtet at udstede licenser til 
kommercielle radioselskaber, hvilket førte  til, at 
en række  franske  radiofolk fly7ede til Luxem-
bourg, hvor de dannede  en forening (Association 
Radio Luxembourg) og købte Anen-brødrenes 
radiostation.
Salget bevirkede, at senderens effekt blev øget til 
125W, og med efterfølgende forbedringer og et 
mindre tilskud fra den luxemburgske  stat kom 
den i 1928 op på 250W.
Den endelige blåstempling fra officielt hold kom 
29. december 1930 i form af en licens med 
tilladelse  til  at drive  stationen under navnet 
Radio Luxembourg.
Der blev behov for at fly7e til  større lokaler , og 
valget faldt på Villa Louvigny. Radioen sendte  på 
det tidspunkt dagligt fra kl. 19.00 til 23.00; der 
blev spillet musik og sendt nyhedsudsendelser 
på både fransk, tysk og luxemburgsk. 
Det nye sendeanlæg i Junglinster stod færdigt i 
1931, og to år senere var man nået så langt, at der 
kunne sendes programmer det meste af døgnet 
på fransk og tysk fra en af verdens kraftigste 
langbølgesendere på 150 kW. 
Samme  år opre7edes RTLs engelsksprogede 
t jeneste i et forsøg på at nå ly7ere i 
Storbritannien og Irland.  BBC’s annonce-
indtægter var på det tidspunkt for nedadgående, 
fordi mange firmaer fly7ede deres købte 
sendetid fra BBC til RTL, som hurtigt havde fået 
et godt tag i britiske  ly7ere (ca. 4 millioner på 
daglig basis). 

RTL LANGBØLGE
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I et forsøg på at bremse den trafik slog BBC sig 
sammen med Royal Mail for at forhindre  britiske 
annoncører i at få adgang til Luxembourg per 
post! 

Selskabet bag Radio Luxembourg fandt på en 
alternativ løsning: Man lod annoncerne optage i 
London og fløj  dem derefter til Luxembourg på 
ugentlig basis. Et De Havilland Dragon-fly, døbt 
"The Luxembourg Listener", fløj to gange om 
ugen mellem Croydon og Esch-sur-Alze7e med 
båndede programmer og plader.

Forholdet mellem de to radiostationer blev ikke 
bedre af, at BBC’s populære Christopher Stone 
slu7ede sig til Radio Luxembourg i september 
1934.

Fra 1939 til 1945 sa7er Anden Verdenskrig en 
midlertidig stopper for RTLs udsendelser. Under 
den tyske besæ7else  genstartede  tyske tropper 
stationen og brugte den til  propoganda og 
kommunikation. Senderen var en del af Reichs-
Rundfunk-Gesellschaft.

Da krigen slu7ede, og RTL igen 12. november 
1945 kunne  gå i luften, var de første ord i æteren 
"Bonjour le  Monde, ici Radio Luxembourg." 
Stationen var tilbage i luften.

I slutningen af 1930'erne og igen i 1950'erne og 
1960'erne havde RTL et stort publikum i 
Storbritannien og Irland med sine populære 
underholdningsprogrammer og var en vigtig 
forløber for piratradio og moderne  kommerciel 
radio i Det Forenede Kongerige.

På toppen af sin udsendelseshistorie nåede Radio 
Luxembourg ud til imponerende 78 millioner 
ly7ere om dagen. 

I 1964 begyndte offshore piratsenderen Radio 
Caroline at sende live-programmer. Dens udvalg 
af rock- og popmusik, som tidligere kun kunne 
høres på Radio Luxembourg, bidrog til at presse 
RTL  På trods af Marine Broadcasting Offenses 
Act, der forbød pirat-offshare-stationer i 
Storbritannien, var stationer som Radio Caroline 
enormt populære.

Der var ikke kun kamp om de engelske ly7ere  og 
konkurrencen fra de fortrinsvis engelske offshore 
piratstationer. Der må7e  også kæmpes om de 
fransktalende. I 1954 var radiostationen Europa 1 
blevet opre7et med en kraftig langbølgesender 
placeret i Felsberg i Saarland, som dengang var 
under fransk administration. 

For at kunne imødegå denne konkurrence blev 
det i 1972 beslu7et at installere nyt og bedre 
udstyr og gøre det på en anden lokalitet. Valget 
faldt på Beidweiler et par kilometer fra 
Junglinster.

Efter indvielsen af den nye sender i Beidweiler 
fungerede Junglinstersenderen i to år som back-
up.  I 1994 skiftede man de gamle sendere ud, og 
igen i 2011 blev der installeret mere moderne 
udstyr. 

Fra 1951 blev effekten langsomt sat op, og i 1987 
var den oppe på 1200 kW.

Indtil foråret 2022 var effekten på senderen 
“kun” 750 kW om dagen og 375 kW om na7en, 
men for at imødegå de  stigende energipriser blev 
det beslu7et at slukke senderen om na7en.

Og når nytårsklokken falder i slag næste gang er 
det så helt slut; de sidste toner har lydt fra RTL’s 
langbølgesender.

Text: Ydun Ri4 – November 2022
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Han var den danske stemme fra 
Baskerlandet
Gennem flere årtier stod den daværende danske 
k o n s u l i B i l b a o , Pe r L i n d e g a a r d , f o r 
radioudsendelser – bl.a. på dansk og svensk – fra 
Radio Bilbao i Nordspanien på mellembølge
Det var radioens guldalder, og oven på Anden 
Verdenskrig blev der sendt ganske mange 
udsendelser på dansk, svensk og norsk fra 
radiostationer i 
særligt Europa. Én 
a f d e  f a s t e 
stemmer blev en 
dansk konsul, som 
fra 1950 og flere 
årtier frem sendte 
fra Radio Bilbao.
Per L indegaards 
store passioner var 
radio og jazz-musik. 
(Foto via  Maria 
Carmen Lindegaard) 
Gennem mellembølgeæteren hørtes bl.a. 
’Transmite Bilbao’ og ’Aquí Bilbao’ med Per 
Lindegaard, der på spansk var kendt som Pio 
Lindegaard, sent søndag aften og naOen til 
mandag på Radio Bilbao og senere også via 
Radio San Sebastian.
Radio Bilbao, som i dag sender på 990 kHz og 
holder til på Serde sal i en stor kontorbygning 
centralt ved den runde plads Plaza de Don 
Federico Moyúa i Baskerlandets hovedstad, er 
dog langt fra tiden med de internationale 
udsendelser, der indeholdt indslag på dansk og 
svensk. Nu sendes der kun på baskisk og spansk, 
men radiohistorien om Per Erik Lindegaard 
Gredsted-Larsen, som var hans fulde  navn, går 
tilbage til april 1950.
Det var længe inden, han officielt blev udnævnt 
til  dansk konsul, men han arbejdede dengang 
ved Danmarks kommercielle  repræsentation for 
bilateral handel med Spanien.
Premiereudsendelsen fandt sted i april 1950, 
hvor han præsenterede et dansk musikprogram 
på Radio Bilbao med den oplagte titel ’Música 
Danesa’. DeOe program fortsaOe i syv år. Det 
længstvarende program blev jazz-programmet 
’Bateria y Contrabajo’, men Per Lindegaard stod 
også for programmer som ’La Hora de la Casa 

Americana’ (1953-54), ’Antena del Norte’ (i 
samarbejde med Radio San Sebastian og Radio 
Vitoria – 1952-1953), ’De  Oca a Oca’ (1954-55) og 
’Radio Mamotreto’ (1954-55).
Særligt interessant - i international sammenhæng 
- var Per Lindegaards internationale  program
’Aquí Bilbao’, der fra 1954 blev sendt på syv 
forskellige sprog til lyOere i udlandet.
At finde oplysninger om Per Lindegaard, Radio 
Bilbao og de internationale  udsendelser fra 
1950erne og frem var dog ikke  helt nemt, kunne 
DX-Aktuellts udsendte i Bilbao konstatere  i 
september. På det danske konsulat hævdede en 
spansktalende kvinde, at der ikke  var nogle 
dokumenter tilbage fra dengang, da Per 
Lindegaard var den danske stemme i og fra 
Bilbao. Heller ikke  den danske ambassade i 
Madrid kunne hjælpe, da man ikke  her har 
arkivoplysninger om tidligere konsuler.
På nutidens Radio Bilbao var der heller ikke 
noget at komme efter. Direktør for radioen, 
Begoña Marañon, kunne bare oplyse, at det var 
y d e r s t s p a r s o m t , h va d m a n h a v d e a f 
informationer liggende om tidligere  tiders 
udsendelser. Og der var ingenting om ’Aquí 
Bilbao’.
Radio Bilbaos historie  er dog ikke et helt 
ubeskrevet blad. På byens store universitets-
bibliotek - et stenkast fra det berømte kunst-
museum Guggenheim – lykkedes det at finde 
frem til to historiske bøger om Radio Bilbao, 
takket været en ihærdig indsats af flere  af 
bibliotekets ansaOe. Efter at have  gennemtrevlet 
de to bøger kunne DX-Aktuellts udsendte 
konstatere, at der ikke var noget om Radio 
Bilbaos internationale udsendelser i bøgerne.
Alligevel er det lykkedes at stykke et billede 
sammen af historien.
Det internationale  program fra Radio Bilbao, 
’Aquí Bilbao’, gik første  gang i luften i 1954, og 
det blev sendt hver søndag aften fra kl. 00.07. 
Undtaget når Per Lindegaard holdt ferie. Det 
blev sendt på 1133 kHz (2,5 kW), og det var lidt 
vanskeligt at opfange den første del af 
udsendelsen, fordi der var kraftige forstyrrelser 
fra Radio Zagreb på samme frekvens. Zagreb 
stoppede ganske vist dagens udsendelser kl. 24 
midnat, men sendte  en tom bærebølge ud i op til 
en halv time derefter.

RADIO BILBAO - 
Fra Per til Pio
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’Aquí Bilbao’ indeholdt bl.a. lyOerbrevkasse, 
moderne spansk musik og et særligt program på 
esperanto med den lokale esperanto-ekspert Julio 
Juanes. Ellers klarede Per Lindegaard selv 
indslagene på de øvrige sprog – dansk, spansk, 
svensk, tysk, engelsk og lidt fransk.  Per forstod 
også norsk og baskisk, men indslag på baskisk 
var helt udelukket, da baskisk under Franco-
styret var forbudt. En stor del af programmet 
bestod af lyOerkontakt, og Per Lindegaard 
efterlyste fliOigt breve fra lyOerne. Pladeønsker 
blev også opfyldt. Radio Bilbao var i slutningen 
af 1950erne oppe på at have  25.000 grammofon-
plader i radioens diskotek.

QSL-kort fra  Radio Bilbao fra 1959. Kortet er 
underskrevet af Per Lindegaard.  (Tak til Erik Køie)
Udover moderne spansk musik, var der også en 
del jazz-musik i udsendelserne.  Udover radio 
var det nemlig jazzmusikken, som var Per 
Lindegaards helt store passion, og det var også 
medvirkende til, at han i 1958 grundlagde den 
første jazzklub i Bilbao. Jazzklubben fortsaOe helt 
frem til  midten af 1960'erne, lukkede derefter 
ned, men blev genåbnet i 1991.
Det ugentlige internationale program fra Radio 
Bilbao var populært blandt lyOere i store  dele af 
Europa. I både 1957, 1958 og 1959 blev ’Aquí 
Bilbao’ i en popularitetsafstemning blandt 
svenske DXere valgt til at være blandt de tre 
populæreste internationale radiostationer.

Radio Bilbaos internationale  udsendelser blev 
indstillet i 1962. For lyOerne skete  det ganske 
pludseligt.  Dokumenter som DX-Aktuellt er 
kommet i besiddelse  af afslører, at ordren om 
lukningen af programmet var politisk og kom fra 
det spanske informations- og turisme-
ministerium.  Det fascistiske styre i  Madrid 
ønskede antageligt ikke andre udlands-
programmer end Radio España al Exteriors egne 
udsendelser, og i særdeleshed ikke fra 
Baskerlandet. Tiden under Franco var brutal, og 
med til historien hører at flere  af Peter 
Lindegaards venner ”forsvandt” og aldrig 
dukkede op igen.

Efter at have været i æteren i 10 år, og 
sideløbende arbejdet med danske  kommercielle 
interesser med fokus på Spanien, blev Per 
Lindegaard  i 1960 udnævnt til Danmarks konsul 
i Bilbao.
Der var ingen internationale programmer fra 
Radio Bilbao i det meste af 1970’erne, men i 1979 
vendte ’Aquí Bilbao’ tilbage. Sendetiden var 
ændret til endnu senere søndag nat, nemlig kl. 
01.30-03.00.  Men det var nærmest skønne spildte 
kræfter. Selv om Radio Bilbaos havde forøget 
sendestyrken på stationens mellembølgefrekvens 
990 kHz fra 2,5 til 20 kW, så kunne signalet ikke 
høres ret meget uden for lokalområdet. RIAS 
Berlin var nemlig begyndt at bruge den samme 
frekvens med hele 300 kW.

Per Lindegaard fandt dog en løsning på de 
dårlige modtageforhold. Han lavede  en aftale 
med Radio San Sebastian, således at ’Aquí 
Bilbao’ fra 1981 blev samsendt på Radio San 
Sebastians frekvens 1260 kHz.

Og 1260 kHz gik fint igennem. DDXLK’s Anders 
Brandborg kunne i november 1981 notere fin 
modtagelse  på 1260 kHz en søndag nat kl. 01.45, 
hvor han aflyOede en brevkasseudsendelse på 
tysk.

EAJ28 Radio Bilbao sender 
på  990 kHz fra  denne mast. 
Fra  september 2022. (Foto: 
SHN) 
I o k t o b e r 1 9 8 2 b l e v 
sendetiden ændret til 
f r e d a g n a t ( l ø r d a g 
morgen) kl. 02.00-03.00 og 
kun på Radio Bilbaos 
egen frekvens 990 kHz, 
der fortsat var nærmest 
umulig at modtage i 
Danmark og resten af 
Nordeuropa.
Per Lindegaard fortalte 
dengang til DX-FOKUS, 
at man håbede igen at 
kunne sende via Radio 
San Sebastian på 1260, 
men det skete  så vidt 
vides aldrig. Han fortalte 
også, at det i 1982 var så 
som så med danske indslag i programmet, da der 
kun blev talt på dansk, når der blev omtalt 
lyOerhenvendelser fra Danmark. De vigtigste 
sprog var tysk, fransk og engelsk. Formodentlig 
på grund af den utilfredsstillende modtagelse 
blev ’Aquí Bilbao’ nedlagt igen ved udgangen af 
1982.
Per Lindegaard blev født i 1920 i Amorebieta, 
sydøst for Bilbao, som søn af den tidligere 
danske konsul i Bilbao, Aage  Lindegaard. Per 
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Lindegaard voksede op i en lille by i Spanien, 
hvor man talte baskisk – selv om det var forbudt. 
Hans barnepige talte kun baskisk til Per, men 
senere da han flyOede til storbyen Bilbao, var det 
for farligt at tale baskisk. Ingen gjorde  det 
offentligt, og Per Lindegaard mestrede efter 
nogle år ikke  længere sproget. Gymnasietiden fra 
1936  til 1939 tilbragte Per Lindegaard som elev 
på Sorø Akademi Skole. Han blev i 1939 medlem 
af Soransk Samfund, en forening af tidligere 
elever fra skolen. Under Anden Verdenskrig 
studerede han termodynamisk teknik, og blev i 
en tidlig alder ansat til  at fremme dansk handel i 
Spanien. Han var spansk gift med Carmen, og de 
fik fire børn, Erik, Anna, Cristina og Poul, hvoraf 
de tre  sidstnævnte stadig lever. Det var meget 
vigtigt, at alle børn fik danske  kongenavne. Per 
Lindegaard har flere børnebørn, der bor i 
Spanien, England og Danmark. Blandt 
børnebørnene er Maria Carmen Lindegaard, der 
bor i København og er kendt som skuespiller fra 
bl.a. tv-serierne ’Arvingerne’, ’Rita’ og 
’Advokaten’.

Et kig ind  i Radio Bilbaos afviklingsstudie, som det ser 
ud i 2022. (Foto: SHN) 
Efter de internationale  udsendelser på Radio 
Bilbao ophørte i 1982 fortsaOe Per Lindegaard 
med jazz-udsendelsen ’Bateria y Contrabajo’ på 
Radio Bilbao og skiftede  senere, da Radio Bilbao 
fik en ny chef, til en anden radiostation.  Radio 
Bilbaos nye chef ønskede  ikke at fortsæOe 
programmet, men det gjorde Radio Euskadi, og 
programmet flyOede udramatisk derover. Per 
Lindegaards jazz-program ’Bateria y Contrabajo’ 
fortsaOe helt frem til  1998, og opnåede at være i 
æteren i hele 49 år. Det var dengang det længst 
kørende  program i spansk radiohistorie.   Året 
efter, den 26. april 1999, døde Per Lindegaard.
Kilder og hjælp til denne artikel: 
Henning Kristensen, Anders Brandborg, Erik  Køie, 
Kurt Ærenlund Pedersen, Maria  Carmen Lindegaard, 
spansk  Wikipedia, Biblioteca CRAI de la Universidad 
de  Deusto, Radio Euskadi, Danmarks Ambassade i 
Madrid, Sorø Akademi og cifujazz.blogspot.com. 

Text. Stig Hartvig Nielsen og Bjarke Vestesen 

Forts: Radio Twente Gold
Mellan klockan 11 och 12 på söndagar sänds eO 
program från Charleston Radio International. 
Programmet sammanställs av Harry Richman 
och fokuserar på engelskspråkig musik från 30-
talet. Musiken i programmet kompleOeras med 
ljudklipp från filmer och journalfilmer från den 
tiden. Båda programmen sänds i repris veckan 
därpå på lördag mellan kl. 10 och 12.
Utöver dessa program finns det inga program 
med presentation, men det finns fortfarande 
utrymme för sådana. Om du känner aO du vill 
presentera eO program som passar in i stationens 
stil, hör jag gärna av dig. Du kanske  har en fin 
samling musik som du skulle vilja höra i radion 
och du kanske  vill presentera dig själv? Dina 
bidrag är mer än välkomna!!!
Jag arbetar på aO varva den historiska musiken 
med utdrag ur gamla nederländska filmvideor 
som nyligen släppts ut offentligt, för aO förmedla 
stämningen från det förflutna ännu bäOre. MiO 
mål är aO lägga upp programmet på eO sådant 
säO aO det känns som om man verkligen har rest 
tillbaka i tiden, även om det finns vissa avsteg 
från det, till exempel genom aO vi använder 
ljudprocessorn Thimeo Stereo Tool.

Är du nyfiken på hur det låter? Lyssna på musik 
f rån 20- och 30- ta len på he lgerna på 
www.twentegold.nl. 
I centrala Twente hörs stationen på 1467 kHz. Bor 
du inte i Twente, men vill höra det hur  Radio 
Twente Gold låter på mellanvåg? Gå då till hOp://
websdr.ewi.utwente.nl:8901/?tune=1467am. 
Du kan också hiOa mig på Facebook:
 www.facebook.com/twentegold. 
Dina kommentarer är mer än välkomna! 
E-mail: info@twentegold.nl

Text: Michiel van Ooijen
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Januari
1	 CUB, SDN, HTI	 Självständighetsdag 
	 Alla	 Nyårsdagen
2 BOT Nationaldag
2 – 8	 DNK	 DDXLK Viner AM DX läger 

Tverstedt Jylland
3 G BBC World Service grundas 1938
4	 BRM	 Självständighetsdag 
5 S TreSondagsafton (Eftermiddag)
6  TreSondag jul (Trekungafest)
7 CBG Nationaldag
 ETH Etiopisk jul
9 SDN Koptisk jul
12  TZA Zanzibars revolutionsdag
17 USA Martin Luther King-dagen.
20  LSO Armens dag (nationaldag)
26  AUS Nationaldag
 IND Republikens dag
31 NRU Nationaldag

Februari
1 MLA Stadsdag Kuala Lumpur och Fed. 

Terr. Lebuan
 SEN Konfederationen Senegambias dag
2	 STP	 Åtankedag
3	 DNK	DDXLK 50 års dag. Jubilæumsfest i  

Kalundborg
3 – 5 DNK DDXLK DX lejr og 

generalforsamling i Kalundborg  
4 AGL, CLN, SRL Nationaldag
5 MEX FörfaSningsdag
6 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
 USA Superbowl
14 USAAlla Hjärtans Dag (S:t Valentins day)
15 LTU Nationaldag
16 KRE Kim Jong Il födelsedag 1942
18 GMB Nationaldag
21 GUM, PTR, USA Presidentens dag

Stötta din förening med ett 
bingolotto-köp!
Den vanliga uppesiSarloSen, enkelloSen, kostar 
100 kronor och finns aS köpa i butik, på 
hemsidan och i appen.

DubbelloSen till UppesiSarkvällen, som ibland 
kallas X2, kostar 200 kro- nor och dubblerar allt 
du vinner. Vinner du 1 bil, får du helt enkelt 2! 
DubbelloSen finns aS köpa i butik, på hemsidan 
och i appen.

TrippelloSen till UppesiSarkvällen, eller X3 som 
den också kallas, kostar 300 kronor och ger dig 
tre gånger din vinst! Det betyder aS om du vin-
ner 1 bil på din trippelloS, så får du 3! Även 
denna bingoloS finns aS köpa i butik, på 
hemsidan och i appen.

SDXF får in 18 kr per lo2 och väljer man X2 eller 
mer så ökar också intäkterna. Dessa pengar 
behövs nu för aS vi bland annat skall fortsäSa ha 
råd ge ut DX-Aktuellt som papperstidning.

Gå in på sdxf.se eller rikta din mobilkamera eller 
surfplaSa mot QR- koden härintill så kommer du 
direkt till Bingolo2os sida kopplad till SDXF!

Då kan också ta en prenumeration på BingoloSo 
då får du loSerna direkt hem i postlådan 
bekvämt varje  månad med med en koll om du 
vinner. Automatisk registrering för extra 
vinstchanser. Bingomagasin med reportage och 
pyssel.

KALENDERN
Erik Johansson  |  klubbnytt@sdxf.se

BINGOLOTTO
UPPESITTARKVÄLLEN
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DX-Köp
En medlemsservice från Sveriges DX-förbund

WRTH 2023

Ja vi vet a( den skall komma ut men i dagsläget inte så 
mycket mera, men vi kommer ta hem den. När mer 
information kommer så kommer info läggas ut på DX-köps 
hemsida.	 Pris: Ring eller se hemsidan

Beställningar via hemsidan:

När du gör beställningen via hemsidan får du också 
bekräftelse på när ordern tagits emot, när pengarna 
inkommit samt när varorna skickas och om något bli- vit 
restnoteras och beräknas komma in i lager igen. Du också 
betala direkt via din internetbank eller via VISA

Beställningar från övriga norden

Det går a( beställa både böcker även till övriga norden. Men 
kontakta oss gärna innan du lägger in ordern så du får exakt 
prisuppgift. Det beror på hur många böcker som kan få plats 
i brevet. De(a eftersom det tillkommer porto på ordern.

2022 Shortwave Frequency Guide

Den mest uppdaterade  kortvågsradio handboken för utility i världen. 
Boken är på cirka 370 sidor. 2022-års Shortwave Frequency guide 
täcker de senaste scheman över alla clandestine, inrikes och 
internationella stationer över hela världen. Mer om boken på: 
h(p:www.klingenfuss.org.2022 

Super Frequency List on CD

Med fler än 36.000 poster. Den omfa(ar alla TV- och allmänny(iga 
stationer på kortvåg. Hundratals fascinerande nya digitala data 
dekoderskärmdumparscreens!

Använd denna CD-ROM för a( hi(a kortvåg radiostationer över hela 
världen, plus allmänny(iga stationer 30 MHz!2023/2024

Guide to Utility Radio Station

De(a är Klingenfuss förlags storsäljare. Som framgår av 
titeln utkommer boken vartannat år.

Världens största och bästa handledning om icke-
rundradiostationer inom hela kortvågs- området 3 – 30 
MHz samt frekvensområdena 0 – 150 kHz och 1,6 – 3 
MHz. Stationer för luft- fart, sjöfart, militär trafik, 
diplomatisk trafik, tidsignalstationer, med mera.

För prisuppgifter: Ring eller se hemsidan

?
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RADIOMUSEET I GÖTEBORG
Sveriges största Radio & TV museum

• Amatörradioavdelning 
med amatörradiostationen 
SK6RM.

• Sjöfartsradio,Telegrafisthytt.
• Militärradio, Flygradio, 

Landmobil radio.
• Mobiltelefoner, Gamla telefoner.
• Radio & TV verkstad, 60-talsrum 

med svartvita TV-program.
• Audioavdelning.
• Med mera.

Hundra år av teknik och kulturhistoria. Gå 
runt på museet och få en nostalgitripp.

Öppet tider: www.radiomuseet.se

Tusen kvadratmeter med Radio- och TV-
apparater, DX-rum med apparater från olika 

årtionden.



Morokulien
Radioriket Morokulien är e0 sex hektars stort 
område i  Sverige vid gränsen mot Norge. 
Morokulien ligger på den svenska sidan i Eda 
kommun och motsvarande på norska sidan är 
Eidskogs kommun, mi0 på riksgränsen.  
Inom fredsriket Morokulien finns också e0 
fredsmonument, gränsröse nr 67, en amfiteater, 
Brennastua, en Ministerlund, Grensestua som 
härbärgerar en amatörradiostation, e0 solur med 
den Morokuliska flaggan samt Lindblomsvillan 
(namn efter dåvarande ordföranden i Svenska 
Freds) som byggdes för a0 härbärgera en 
flyktingfamilj  från Ungern som anlände  i januari 
1960.

Bild: Från bygget av fredsmonumentet.
Marken såldes av Svenska Freds till  Eda 
kommun och av Norges Fredslag till Eidskog 
kommune år 2005.

Fredsmonumentet
Precis på gränsen finns sedan 1914 det 14,83 
meter höga fredsmonument. År 1910 beslöt man 

vid den Nordiska Fredskongressen i  Stockholm 
a0 man skulle samla in medel för a0 kunna 
bygga e0 fredsmonument på gränsen till Norge. 
Man skulle markera e0 minne a0 det 1914, varit 
100 år av fred mellan länderna. Man samlade in 
26 500 riksdaler, marken köptes in av Svenska 
freds- och skiljedomsföreningen och Norges 
Fredslag, och e0 fredsmonument byggdes i vit 
granit från Ide[orden. Platsen valdes ut med 
omsorg genom a0 man kan se monumentet både 
från landsvägen och järnvägen. Mot järnvägen 
syns inskriften: "Hädanefter skall krig mellan 
skandinaviska bröder vara omöjligt" som lär ha 
u0alats av Kung Oscar.  

Fredsmonumentet
Den 16 augusti 1914 invigdes monumentet och 
12  000 människor deltog tillsammans med norske 
Stortingspresidenten Lövland och svenske 
biskopen von Scheele. Under andra världskriget 
var Fredsplatsen den enda plats där svensk-
norska par kunde gifta sig.

Hemlig ort
Den stora radiosatsningen var hemlig ända tills 
sändningen startade  och det förekom många 
spekulationer varifrån programmet skulle 
sändas.
När sedan radiolyssnarna i Sverige och Norge 
sa0e sig framför sina radioapparater stod det 
klart a0 det var från Fredsplatsen på gränsen 
mellan Eda och Eidskog.

RADIORIKET MOROKULIEN
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Till det stora tältet som hade sa0s upp på platsen 

hade 2 000 personer tagit sig för a0 lyssna på 

stora kända artister som Calle Jularbo, Nora 

Brockstedt, Lasse Lönndahl och Per Aabel och 

stämningen var på topp i Morokulien.

– Det var Sver iges Radios dåvarande 

produktionschef Allan Schulman som fick idén 

a0 skapa e0 eget litet freds- och radiorike vid 

Fredsplatsen. FN hade nämligen utropat 1959 till 

flyktingåret

– Hylands stora styrka var a0 han fick folk a0 

göra saker. En idé  som verkligen blev en stor 

framgång var den brevskrivartävling som man 

startade där alla svenska och norska hushåll fick 

en talong och kunde skaffa sig en brevvän på 

andra sidan Kölen. Responsen var enorm. 

Postkontoret i  Morokulien fick ta emot ungefär 

en miljon ansökningar, säger Christina Öster.

Morokulien
Namnet Morokulien lanserades 1959 av Lennart 

Hyland och Randi Kolstad.  i samband med 

e0 radioprogram som he0e Över alla gränser och 

var e0 samarbetsprojekt mellan Sveriges Radio 

o c h N R K . N a m n e t k o m m e r a v d e t 

norska ordet moro och det svenska ordet kul, 

som har samma betydelse (moro & kul i en = 

moro-kul-i-en).  Det är radiomannen Bertil 

Perrolf  som skall ha kommit på det 

underfundiga namnet.

De svenska och norska statsministrarna som på 

den tiden var Tage Erlander och Einar 

Gerhardsen erkände på lördagskvällen den 3 

oktober 1959 Morokulien som Nordens nya 

stat, Sveriges Radios och Norsk Rikskring-

kastings land. Livslängden var dock bestämd till 

en vecka. Staten Morokulien kunde bland annat 

s t o l t s e r a m e d v ä r l d e n s e n d a 

internationella postverk. 

Republik och monarki
Den si0ande presidenten i Amatörradioriket 

Morokulien heter Odd, han utsågs 2009. Under 

jubileet 2009 kröntes även Lars-Gunnar 

Björklund till "Kung över fredsriket" under 

namnet Lars I Gunnar. Hans valspråk var För 

Morokulien i alla tider. De0a betyder a0 

Morokulien är både en fiktiv republik och 

monarki. Dessvärre avled konungen den 30 

november 2012. Dessförinnan hann han utse  en 

Riksminister och en Förfly0ningsminister.

Den 16 augusti  2014 firades 100-årsjubileet av 

fredsmonumentets uppförande  samt 200-

årsminnet av freden mellan Sverige  och Norge. 

Då avtäcktes också en fredsklocka, skänkt av 

World Peace Bell Park i Hwacheon i Sydkorea. 

Det har gjorts tre fredsklockor, som symboliskt 

ska ringa för fred tillsammans: denna på 

Fredsplatsen i Morokulien, en på Voksenåsen i 

Oslo och en i World Peace Bell Park i Sydkorea.

Tanken är a0 dessa ska ringa in fred över världen 

samtidigt, vid tex. FNs fredsdag 21 september.

Valuta/Pass
Morokulien fick 1979 en egen valuta. Valutan fick 

namnet daler. Det finns bara en storlek av 

valutan, 1 daler. Man kan inte  köpa något med 

den men den har däremot e0 samlarvärde. 

Dalern är utgiven 1979, 1984 och 2014. Det finns 

morokuliska pass a0 köpa på turistbyrån i 

informationscentret i Morokulien om intresse 

finns. Det är dock inga riktiga pass, utan endast 

souvenirer. Vem som helst kan köpa e0 (man blir 

i n s k r i v e n i b o r g a r b o k e n ) m e n i n g a 

andra stater har erkänt Morokulien annat 

än Republiken Åsen i Arvika och Kungariket 

Elleore i Danmark.

Dro0ning Aloilde av Morokulien avlade 1959 e0 

statsbesök i  den värmländska Republiken Åsen. 

De0a fick till följd a0  Republiken Åsen i Arvika 

e r k ä n t M o r o k u l i e n t i l l s a m m a n s m e d 

och Kungariket Elleore i Danmark som egen stat.

Amatörradiostationen
A m a t ö r R a d i o I M o r o k u l i e n ( A R I M ) 

konstituerades 1968 i samarbete  mellan norska 

och svenska radioamatörer. Det var några 

radioamatörer som jobbade vidare  med idéerna 

till Hyland och Kolstad, för a0 skaffa fram medel 

till en fond för a0 hjälpa funktionshindrade  ur en 

isolerad tillvaro med hjälp av en radio-

amatörlicens. Signaturen LG5LG5 kördes från 

Brennastua i Morokulien. Brennestua är en 

gammal sk juts tat ion (museibyggnad) i 

Morokulien. Svenska amatörer kom till och e0 

samarbete  över gränsen kom igång. I början var 

den svenska signalen SK9WL, en svensk 

klubbsignal. 
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Grensestua var ledig och skulle rivas.

Radioamatörer f rån de båda länderna 

ockuperade  Grensestua, Städade ur mångårigt 

skräp och skit från byggnaden och startade upp 

amatörradiostationen. Det är nog historiens 

fredligaste ockupation skriver föreningen i en 

historisk återblick. Den svenska signalen SK9WL 

blev utby0 till SJ9WL, så a0 båda signalerna blev 

mycket speciella. Man fick så småningom 

tillgång till "Grensestua", och skapade där en 

amatörradio-station. Amatörradiostationen har 

två anrops-signaler: den svenska signalen SJ9WL 

och den norska signalen LG5LG.

Amatörradiostationen är den enda i världen med 
sin placering mi0 på gränsen mellan två länder 
och är också känd över hela världen. Det är 
tillåtet a0 använda bägge signalerna i både

Sverige och Norge och därmed är det den enda 
platsen i världen där det är tillåtet a0 använda en 
utländsk anropssignal utan a0 den föregås av det 
nationella prefixet. Under de över 50 år som 
SJ9WL/LG5LG varit aktiv har över 1,8 miljoner 
k o n t a k t e r g e n o m f ö r t s v ä r l d e n ö v e r . 
Amatörradiostationen är mycket populär a0 hyra 
in sig i bland internationella gäster eftersom den 
är känd över hela världen bland radioamatörer. 
Radioamatörer från en mängd olika länder har 
s o m g ä s t e r i G r e n s e s t u a a k t i v e r a t 
amatörradiostationen sedan 1968. Även Sveriges 
DX-Förbund har varit där och haft lyssnarhelger 
samt DX-Parlament där två gånger.

ARIM arrangerar varje år Morokulien HAM-
day i mi0en av augusti, under helgen närmast 
den 16 augusti, då fredsmonumentet restes år 
1914.

Stugan är helt handikappanpassad och 
inkomsterna från uthyrningen går oavkortat till 
underhåll och drift av stugan.

Pris just nu för a0 hyra stugan är 400 kr dygnet i 
SEK/NOK, dagsbesök 100 kr. det finns två 
dubbla bäddsoffor samt två hopfällbara sängar. 
Sängkläder får man ha med sig och man lämnar 
stugan städad och rengjord.

Rikets egna flagga
Rikets flagga skapades av Ingegerd Leidis som 
tog hem den speciella flaggritartävlingen med sin 
gulblåvita skapelse  med e0 rö0 kors i mi0en. 
Den vajar fortfarande  över det sex hektar stora 
landet mi0 mellan Sverige och Norge.

Morokulien-Posten rapporterade naturligtvis om 
denna händelse. Tidningen gavs ut i e0 nummer 
lagom till julen 1959. Den var i gammalt klassiskt 
dagstidningsformat. Jag råkade köpa de0a 
nummer på gengåvan för några år sedan.

Morokulien idag
Stora förändringar har inträffat i Morokulien de 
s e n a s t e å r e n . E 0 s a m a r b e t e m e l l a n 
gränskommunerna i Sverige och Norge har 
utvecklats. Här finns nu e0 modernt infocenter 
byggt på gränslinjen. Gränslinjen går mi0 i 
ingången på byggnaden. 

Grensetjänsten Norge-Sverige 
är e0 gränsöverskridande 
samarbete för a0 underlä0a 
ekonomisk aktivitet och tillväxt 
i Norge och Sverige.

En kuriositet för frimärkssamlare: du kan skicka 
brev med svenska och norske frimärken stämplat 
med Morokuliens egna stämpel.

Även en polisstation har börjat byggas på 
gränsen som skall bli  gemensam för både Norge 
och Sverige.

Här ovan kan vi se deltagarna från EDXC-mötet som 
hölls i Morokulien en solig juniveckan 1989.
 Text: Stig Granfeldt
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Akustik 	 Kortvåg 	 QRK

Analog Kortvågsmo5agare QSL

Antenn Ljud Radiostation 

Band Långvåg Sangean

DLF Mayday Slutsteg

DR Mellanvågsstation Stereo
Elfa Mikrofon Sändare 

EterAktuellt Modulation Transistorradio 

FM NRK Verifikation 

Frekvens Pirater YLE

HCJB Preselektor 

HerL Pryl

Det gäller a* hi*a och stryka 
över de gömda orden från 
ordlistan till vänster. Orden 
kan läsas från höger till 
vänster, lodrä*, vågrä*, 
diagonalt eller baklänges. 
Några bokstäver blir över.

De överblivna bokstäverna, 
lästa från vänster till höger, 
uppifrån och ned, bildar e* ord 
på e* känt radioprogram som 
under många år gick i Sveriges 
Radio med samma 
programledare under alla 
radioåren.

Lycka till!

Finn orden - DX-Aktuellts Jultävling

Radioprogrammet är: _______________________

Namn: ____________________________________

Adres: ____________________________________

Postnr / adress: ____________________________

Ev. e-postadress: ___________________________

Svaren skickas in senast den 15 Januari 2023. 
Adress: Stig Granfeldt, Gruvgången 37, lgh 1201 
653 43 Karlstad, eller mail: ordf@sdxf.se

Vi drar Två lycklig vinnare 
som får en av dessa priser i 
sin brevlåda:



 

 

E S F  M G Å V T R O K 
 T R K E A N T E N N K 
 R E I L D Y V   D O 
O A K R L R  D R N H R 
G N V A A A R  A C F T 
Å S E D N K E B J Y P V 
V I N I V U T B R R R Å 
G S S O Å S A U Y Å E G 
N T M S G T R L E Z S S 
Å O F T S I I N T L E M 
L R I A S K P R S  L O 
S R N T T V E Q  J E T 
L A O I A H  K U D K T 
U D I O T K R D L N T A 
T I T N I N I F O  O G 
S O A Y O G A F L E R A 
T E L  N E O E I Q  R 
E E U  T R R L G R R E 
G L D  K A  E A N E K 
N  O I  D A  T N A V 
  M E R A D N Ä S A S 
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