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DX-BROSCHYREN — HUR DEN ÄR UPPLAGD
DX-broschyren, som vi kallar denna publikation, är framförallt avsedd för
nybörjare, ungdomar och övriga som är allmänt intresserade av hobbyn.
Först ger vi en allmän beskrivning av hobbyn, litet historia och varför man
egentligen håller på med hobbyn.
Därefter tar vi upp en del speciella företeelser och begrepp inom hobbyn.
Slutligen beskriver vi en s.k. lyssnarrapport mera ingående, och tar upp
dess olika problem. För att ge läsaren en fastare grund ger vi också
exempel på hur en konkret lyssnarrapport kan utformas.
ALLMÄNT OM DX-ING
Vad gör man när man DX-ar ? Ja, att DX-a innebär enkelt uttryckt att
avlyssna vanliga rundradiostationer (t.ex. BBC och Danmarks radio) i
hela världen, ta kontakt med dem och helst få dem att bekräfta avlyssningen. I denna allmänna bild ryms sedan en mängd särdrag och roliga
detaljer. Vi hoppas att med den följande beskrivningen ge Dig begrepp
om detta.
Litet historia
Man kan inte påstå att DX-hobbyn är någon ny företeelse, även om det är
först under de senaste två årtiondena som den har skjutit fart och blivit
en stor hobby. I själva verket är hobbyn lika gammal som radion själv.
Detta är ganska naturligt — de som sänder ut program på radio önskar
också stå i kontakt med lyssnarna och veta hur sändningarna hörs och om
de uppskattas.
De första radioutsändningarna vid seklets början riktade sig inte till
allmänheten utan var av annan karaktär, men redan då fanns det en intresserad allmänhet, som satt vid kristallmottagarna och skrev lyssnarrapporter. DX-hobbyn är inriktad på de s.k. rundradiostationerna. Dessa
riktar sig till allmänheten och man vill gärna veta hur just deras program
hörs hemma hos familjerna. Andra typer av radiotrafik, som flygradio,
kustradio, polisradio behöver inte längre lyssnarrapporter — med teknikens framåtskridande har man helt andra möjligheter att få reda på hur
man hörs på ett visst ställe vid en viss tidpunkt.
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Olika typer av radiostationer
Även om man nu inte kan inkludera de s.k. trafikradiostationerna i DXlyssningen behöver man sannerligen inte bli lottlös för det — rundradion
har genomgått en storartad utveckling och i dag finns tusentals rundradiostationer världen över. Flera typer av radiostationer finns, bl.a. de nationella radiobolagen som finansieras genom licenser (typ Sveriges Radio)
och de kommersiella som finansieras genom reklamintäkter. Den senare
kategorin är den dominerande, även om vi i Skandinavien vant oss vid
licensradion och kanske ser den som naturlig. Den första kommersiella
radiostationen byggdes 1920 och låg i Detroit i USA. Den har nu enbart i
USA över 5.500 kolleger ...
Vi kan också använda en annan indelningsgrund för rundradiostationen
— en indelningsgrund som för hobbyns del kanske är väsentligare. Vi har
å ena sidan stationer som är avsedda att täcka ett begränsat område av det
egna landet och alltså endast riktar sig till invånare i det egna landet eller
den egna provinsen — lokalstationen. A andra sidan har vi de stationer
som riktar sig till människor i andra länder för att sprida upplysning om
det land stationen ligger i, förfäkta en politisk eller religiös uppfattning
etc. Den kan också rikta sig till medborgare utanför rikets gränser —
sjömän, affärsmän, soldater m.fl. Detta är utlandsstationen. Vår hobby
intresserar sig för bägge dessa kategorier utan åtskillnad, men det gäller
att ha olikheterna klara för sig. Utlandsstationen söker oss som lyssnare,
den uppmuntrar oss att lyssna och önskar våra brev — det är ett av deras
mål. Lokalstationen har ingen direkt önskan att få kontakt med den av-
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lägsne lyssnaren, kontakten betraktas mera som ett kuriosum. Vi har därför ingen rätt att kräva svar på våra lyssnarrapporter. Kommer svar, vilket
det mycket ofta gör, får det betraktas som en vänlig gest — en goodwillgest.
Varför DX-ar man?
Det går inte att ge ett generellt svar på frågan varför man egentligen
DX-ar. Det finns nästan lika många orsaker som det finns DX-are. En
del har sina favoritstationer och lyssnar nästan bara på dessa — en intensiv
kontakt med en viss station ger ett gott utbyte, inte bara i form av souvenirer från stationen, utan även i form av kunskaper om landet stationen
ligger i, dess kultur, historia och geografi.
Andra DX-are tycker om musik, och vet var och när han kan få höra
olika slag av musik som jazz, pop, fados, merengue, indisk musik etc.
Äter andra vill lära sig språk och lyssnar därför bara till utsändningar på
vissa språk — många radiostationer har dessutom regelbundna kurser i
olika språk, varför det via kortvåg går att lära sig japanska, engelska,
holländska, tyska, franska, portugisiska m.fl. språk. Har man religiösa intressen finns det gott om radiostationer med sådan inriktning, t.o.m. med
svenska program.
Det finns alltså gott om anledningar till att man börjar DX-a. Det allra
vanligaste är dock att man lägger en samlingsaspekt på hobbyn, man samlar på verifikationer från stationerna, s.k. QSL. Olika specialinriktningar
finns, somliga försöker få QSL från så många länder som möjligt, andra
så många från en viss kontinent som möjligt. Gemensamt är dock jakten
efter ständigt nya radiostationer. När man hört en radiostation och lyckats
få ihop tillräckligt många programdetaljer så att man därmed kan bevisa
sin mottagning för stationen, sänder man en s.k. lyssnarrapport till stationen. Har man så tur får man som svar ett kort eller ett brev som
bekräftar att man avlyssnat stationen. Man har då en verifikation, ett
QSL. Är stationen extra vänlig, eller har man lagt ned tillräckligt arbete på
rapporten, kan det hända att man även får en vacker vimpel, ett vykort,
litteratur om landet eller något liknande. Att få souvenirer är inte alla förunnat — det gäller att både ha tur och skicklighet. Exempel på trevliga
presenter från radiostationer är grammofonskivor, cigarrer, bakelser (!),
vimplar, uppstoppade fåglar och t.o.m. gratis resa till stationen. Förutom
ett QSL per post händer det ganska ofta att rapporten även besvaras per
radio i ett s.k. brevlådeprogram. I dessa besvaras frågor som lyssnarna
ställt om landet och om stationen.
När man diskuterar orsakerna till varför man DX-ar får man inte
glömma en för nästan alla DX-are gemensam nämnare — upplevelsen av
den atmosfär olika stationers utsändningar ger. Känslan att ha ett mycket
avlägset land alldeles in på sig kan ibland helt förtrolla en annars kanske
hårdhudad DX-are.
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VAD SOM FORDRAS — OCH HJÄLPMEDEL
Specialradio och fina språkkunskaper?
Den allmänna uppfattningen om DX-hobbyn är något vag. Alltför många
blandar samman DX-ing med sändaramatörhobbyn. Man tror också att det
krävs en dyrbar mottagare och en väldig antennutrustning. En del tror att
man bara kan lyssna på nätterna. Naturligtvis är allt detta felaktigt. På en
enkel bordsmottagare med ett kortvågsband kan man med tålamod och
träning höra samtliga fem världsdelar. Utan större svårighet tar man in
radiostationer i Australien, Kina, Indien, Egypten, Ecuador, USA, Canada,
Sovjetunionen, etc.
Inte heller behöver man vara något språkfenomen. Kan man engelska
något så när så räcker det långt, det är ju ett språk som förstås på de flesta
platser i världen. Men inte ens engelska kunskaper är nödvändiga, det
finns gott om stationer som sänder på svenska dagligen! Japan, Sovjetunionen, Ecuador, Italien, Polen, Lettland, Östtyskland m.fl. länder gör
detta. Tro inte heller att det hörs dåligt bara för att det är kortvåg. Visst
växlar mottagningsförhållandena väsentligt på kortvåg, en station som idag
hörs bra kanske inte alls hörs i morgon. Men tag, och svep över kortvågsbanden själv och pröva — många stationer hörs som om de låg bakom
husknuten!
Frekvens? Våglängd?
För lekmannen är säkert ordet våglängd mer bekant än ordet frekvens.
Dessa ord kan sägas uttrycka samma sak, nämligen var i radiospektrum
(området för radiovågor) sändningen befinner sig. Mest brukligt inom
DX-kretsar är benämningen frekvens, eftersom den ger ett mera exakt
mått. De flesta rundradioapparater i Europa har graderingen uttryckt i
våglängd (viktiga undantag — FM/UKV-bandet!).
För den som finner det svårt att ställa om sig, finns det våglängdstabeller där man snabbt finner vilken frekvens en viss våglängd motsvarar (bl.a.
i World Radio TV Handbook som behandlas senare). Exempel — 200
meter uttryckt i frekvens blie x = 300.000:200 = 1500 kHz (mått för frekvens, se nedan). Ljusets hastighet mätt i km men alltså även radiovågornas
hastighet är 300.000.
Frekvensen mäts i Hertz, kiloHertz eller MegaHertz (Hz, kHz eller
MHz) där 1 kHz =1000 Hz och 1 MHz =1000 kHz. I engelsk litteratur
används beteckningen cycles/second, och skrives c/s (resp. kc/s och Mc/s).
Våglängder
Det område som används för radiovågor ligger mellan 10 Hz och 100
MHz. Alla rundradiostationer, oavsett frekvensen, räknas till hobbyn. Detta
s.k. spektrum för radiovågor indelas i fyra områden:
10 Hz — 540 kHz — Långvåg
540 kHz — 1600 kHz — Mellanvåg
1600 kHz — 30000 kHz — Kortvåg
Över 30.000 kHz (30 MHz) — Ultrakortvåg
Långvågen användes endast av stationer i Europa och i Sovjetiska Asien.
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Räckvidden för de långa vågorna är mycket begränsad och det krävs starka
sändare för att täcka även ett mindre område. DX-möjligheterna är alltså
obetydliga.
Även mellanvågens räckvidd är begränsad och den används huvudsakligen för lokalt bruk. Med tillräckligt starka sändare kan dock även mellanvågen användas för utlandssändningar, dock endast inom samma kontinent. Som exempel kan anges Moskvaradion och Polen Radio som använder mellanvågssändare för sina svenska program, förutom kortvågssändare.
Under mycket goda mottagningsförhållanden kan även svagare mellanvågssändare höras över betydande avstånd.
Kortvågen är det ojämförbart viktigaste frekvensområdet för vår hobby.
Det används för snart sagt all slags radiokommunikation, varför trängseln
på frekvensområdet är stort. Rundradiostationerna har därför genom internationella överenskommelser fått sig tilldelade ett antal s.k. band, vilka
brukar benämnas efter bandens våglängd. Banden omfattar följande frekvensområden :
49-metersbandet
41-metersbandet
31 -metersbandet
25-metersbandet
19-metersbandet
16-metersbandet
13-metersbandet
11 -metersban det

5950— 6200 kHz
7100— 7300 kHz
9500— 9775 kHz
11700-11975 kHz
15100-15450 kHz
17700-17900 kHz
21450-21750 kHz
25600-26100 kHz

Dessutom finns de s.k. tropikbanden, vilka huvudsakigen används av
lokalstationer i Sydamerika, Afrika och Asien. Dessa band är tre st och
kallas 120-, 90- och 60-metersbanden. Av dessa erbjuder 60-metersbandet
(60-mb) — 4750 — 5060 kHz — de bästa DX-möjligheterna, medan de
två övriga mera sällan ger tillfälle till DX-ing. Dessa tropikband är även
ovanliga på ordinära rundradiomottagare. Detsamma gäller 13- och 11-mb,
vilka används uteslutande för utlandssändningar och som ännu befinner
sig på experimentstadiet. Mottagningen på dessa band är beroende på
atmosfäriska förhållanden (den s.k. solfläckscykeln) och är därför mindre
användbara under vissa år (se f. ö. längre fram).
Över 30 000 kHz börjar den s.k. ultrakortvågen (UKV), där rundradion
är tilldelad 87 500-108 000 kHz — dvs. 87,5-108 MHz. Som vi alla
känner till är UKV s räckvidd begränsad, men även här kan det under
exceptionella omständigheter hända att man i Sverige kan höra UKVsändare på kontinenten. På ännu högre UKV-frekvenser återfinner vi TVljudet. Även när det gäller TV kan man i undantagsfall höra och se sändare på över 100-mils avstånd. Då detta emellertid faller utanför DX-ingens
intresseområde skall det dock ej behandlas närmare. Nämnas bör dock att
TV-DX bedrives av en hel del personer i landet.
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Förkortningar
Från radioamatörerna har DX-arna övertagit en hel del förkortningar och
s.k. koder. Dessa har uppstått genom nödvändigheten att fatta sig kort när
man morsesignalerar. Som ett sätt att meddela sig med varandra är de också
användbara DX-are emellan. Även till utlandsstationerna går de i viss utsträckning att använda. Man skall vara försiktig med användandet av dessa
förkortningar när man skriver till lokalstationer o. dyl., eftersom det inte
alls är säkert att man där förstår dem, snarare motsatsen. Det är då bättre
att skriva i klartext.
Den viktigaste koden är den s.k. Q-koden. Den omfattar 100-tals förkortningar. DX-arna använder blott ett fåtal, och betydelsen är inte heller
alltid densamma. Så t.ex. betyder egentligen "QSA" — "Hur är min
signalstyrka" när man frågar och i svarande text "Er signalstyrka är ...".
På DX-terminologi betyder QSA helt enkelt "signalstyrka", dvs. den
styrka med vilken DX-aren mottager sändningen. De förkortningar som
är praktiskt användbara för DX-bruk är följande:
QSA = Signalstyrka
QRK = Läsbarhet (allmänt hur sändningen uppfattas)
QRM= Störningar från andra radiosändare
QRN = Atmosfäriska störningar
QSL = Verifikation (bekräftelse) av lyssnarrapport
QSB = Fading (graden av variation i signalstyrkan)
Av dessa kan QSA och QRK graderas enligt en 5-gradig skala. Innebörden är som följer :
QSA 5= utmärkt; 4= god; 3= ganska god; 2= dålig; 1= nästan ohörbar.
QRK 5= utmärkt; 4= god; 3=ganska god; 2= dålig; 1= oanvändbar.
QSA innebär alltså styrkan av signalen medan QRK är ett sammanfattande omdöme av mottagningen med hänsyn till QRM, QRN och QSB.
En annan kod är den s.k. SINPO-koden. Denna innebär att man även
graderar QRM, QRN och QSB, från 1 till 5. Här betyder S samma som
QSA, I QRM (Interferens), N QRN (Noise), P QSB (Fading) och 0
QRK. Denna kod kan synas praktisk och enkel. Den brukar dock ej rekommenderas, trots livligt förespråkande av en handfull utlandsstationer.
Anledningen är dels att koden för de flesta radiostationer är obekant, dels
att många DX-are trots allt använder den på fel sätt.
Några förkortningar av annan karaktär kan även återfinnas i DX-tidningar. Även dessa är via morsetelegrafister tagna från engelskan. De
vanligaste är :
TX = transmitter, radiosändare
RX = receiver, mottagare
FQ = frequency, frekvens
NX = news, nyheter
CW = morse, morse (telegrafi)
OM = Old Man, gamle gosse
= best regards, bästa hälsningar
73
PX = programme, program
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MX = music, musik
= identifikation, identifikation (stationsanrop)
ID
UNID= unidentified, oidentifierad
HJÄLPMEDEL VID AVLYSSNINGEN
Mottagare
En av de vanligaste missuppfattningarna rörande DX-hobbyn är som vi
tidigare vidrört, att man skulle behöva en dyrbar mottagare för att lyckas
höra avlägsna radiostationer. Naturligtvis ökar chanserna att höra riktigt
"rara" stationer ju högre kvalitet mottagaren har. Det skall dock understrykas att även vanliga rundradiomottagare av den typ som finns i de flesta
hem, gott duger till DX-lyssning. En vanlig bordsmottagare med ett kortvågsband omfattande 50-19 meter är tillräckligt för att man med litet
tålamod utan vidare skall kunna höra ett 50-tal länders radiostationer i
samtliga världsdelar.
De mottagare som tillverkats i Europa under 60-talet har kanske varit
något otillfredsställande ur DX-synpunkt. Detta beror på ultrakortvågens
frammarsch. Sedan denna kom har fabrikanterna mer koncentrerat sig på
god ljudåtergivning på UKV, stereo och HI-FI. Kortvågen har här kommit i kläm, och ofta har den helt utelämnats. Fortfarande tillverkas dock
åtskilliga mottagare med flera kortvågsband.
Den DX-are som har hållit på med sin hobby under några år får natur-

SVENSKA
på kortvåg
kan dagligen höras från ett stort antal utländska radiostationer.
För att DX-arna alltid skall vara informerade om dessa program, utger vår förening, en av landets äldsta dx-klubbar,
sedan 1961 en förteckning över dessa program, ett par gånger
om året.
Listan kan tillsammans med en presentation av de olika stationerna erhållas genom att 75 öre i frimärken insändes till klubben.
Medlemmar erhåller listan gratis. Medlemsavgiften är 3: –/år
och kan insättas på postgiro 59 04 33. Medlemmarna har bl.a.
tillgång till medlemsservicen med landets lägsta priser.
För närmare informationer skriv till:
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ligtvis ökade anspråk på sin mottagare, och vill kanske småningom ha en
ännu bättre apparat. Man kan då besöka radioaffären och be att få se på
gamla begagnade radioapparater. Bra DX-apparater tillverkades under 50talet då intresset för kortvågen var betydligt större bland fabrikanterna.
Trots sin ålder brukar de vara utmärkta för DX-bruk. Eftersom de saknar
FM-band är de dessutom svårsålda till allmänheten och brukar vara mycket
billiga! Exempel på goda svenska mottagare i standardklass är Luxor Ambassadör och AGA 1771/1772.
Den riktigt avancerade DX-aren föredrar kanske en s.k. trafikmottagare.
Detta är en mottagartyp som byggts för att användas för mottagning av
t.ex. flygtrafik, kustradio, radiotelefoni (radioamatörer). Härigenom är de
speciellt anpassade för kortvågen och har flera rör, bättre bandspridning
(avstånden mellan och inom banden är större), flera kortvågsband och
bättre selektivitet (det går lättare att skilja mycket närliggande stationer)
än en standardmottagare.
Trafikmottagare är som tidigare påpekats endast en lämplig mottagare
för avancerade och erfarna DX-are. En nybörjare klarar sig utmärkt på en
standardmottagare, hans erfarenhet räcker inte till för att han skall kunna
tillgodogöra sig trafikmottagarens fördelar. Man skulle t.o.m. kunna påstå
att man har större möjligheter att kunna tillgodogöra sig trafikmottagarens
fördelar om man "tömt ut" bordsmottagarens möjligheter.
Antennen
En antenn är givetvis en nödvändig del av utrustningen. I hyreshus brukar
det finnas en s.k. centralantenn, och denna är för det mesta acceptabel.
Finns möjligheter bör man dock försöka få upp en antenn som är mera
avsedd för distansmottagning.
En populär antennvariant är den s.k. longwiren, som består av en kopparwire, isolerad i bägge ändar, och försedd med nedledning till mottagaren. Det väsentligaste för en antenn är att den kommer högt upp, längden

Många stationer har egna vimplar — ofta upp till en halv
meter långa och med många
farger. Här några från Sydamerika.
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är av mindre betydelse. För all round-bruk kan en längd på ca. 15 meter
rekommenderas. Höjden är väsentlig, speciellt är det viktigt att få upp antennen över byggnader. Alla byggnader omges av en s.k. störningsskugga,
orsakad av olika elektriska maskiner såsom hissar, tvättmaskiner och TVapparater. Finns varken centralantenn eller möjligheter till utomhusantenn
brukar en antennwire kopplad till en oisolerad del av ett centralvärmeelement ge gott resultat.
Det finns flera olika typer av specialantenner. Dylika behöver man inte
bekymra sig om i början av sin DX-karriär. För ytterligare informationer
kan man sedan vända sig till DX-tidningarna, olika böcker och tidskrifter.
Bandspelare
Bandspelare betraktades för inte så länge sedan som en lyxutrustning.
Numera börjar den dock bli allt vanligare — även tonåringar har råd att
köpa en bandspelare. Utan att på något sätt vara nödvändigt för hobbyns
utövande, kan en bandspelare vara ett trevligt och nyttigt komplement till
utrustningen. Genom att spela in det program man försöker rapportera,
kan man genom att lyssna på inspelningen i efterhand få fram ytterligare
programdetaljer. Dessutom kan man banda och arkivera program som man
funnit intressanta.
En variant är att sända band på det man avlyssnat till stationen. Det är
ofta mycket uppskattat, men bör göras med sparsamhet. Påpekas bör att
de flesta större DX-klubbarna saluför tonband till priser som väsentligt
understiger de i handeln.
Hörlurar
DX-hobbyn kan bli ganska irriterande för omgivningen, som naturligtvis
inte kan vara lika entusiastisk för det "oljud" som väller ur högtalaren. I
all synnerhet gäller detta DX-ande under dygnets mörka timmar. För att
slippa alla kontroverser med familj och grannar kan det vara lämpligt att
skaffa sig ett par hörlurar. Lägg märke till att det numera även finns hörlurar av s.k. stetoskopmodell.
De flesta bordsmottagare har speciellt uttag för extra högtalare eller
hörlurar (samma uttag). Vad som är viktigt är att man stänger av ljudet
till högtalaren, dock att ljudet går ut i hörlurarna. Ofta går inte detta
automatiskt på de vanliga bordsmottagarna. Då får man montera in en
strömbrytare på en av de sladdar som går till högtalaren. Strömbrytaren bör
då fästas på baksidan av radion. Det är en mycket enkel operation.
Konditioner
Kortvågen är ganska opålitlig. En station som hörs bra i dag, kanske hörs
dåligt eller inte alls i morgon. Häri ligger dock mycket av kortvågens tjusning. Man vet aldrig säkert vad som kommer att höras, och ibland kan
man göra mycket överraskande kap.
Med ett DX-begrepp brukar man tala om "konditioner". Detta är här12

lett från engelskans "propagation conditions", vilket betyder utbredningsförhållanden. Dessa "konditioner" bestäms av ett flertal faktorer, somliga
med omedelbar inverkan på stundens mottagningsförhållanden, andra med
mera långsiktig inverkan. Till de sistnämnda hör de s.k. solfläckarna. Dessa
avtar och tilltar i en cykel på 11 år. Genom den energi de utsänder påverkar
de ett antal s.k. joniserande skikt i jordens atmosfär, vilka i sin tur tjänar
som jättelika speglar för radiovågorna. En våg som träffar något av dessa
skikt reflekteras tillbaka mot jorden, studsar åter upp i atmosfären etc.,
och kan på detta sätt fortplantas. Mekanismen för denna påverkan skall vi
inte fördjupa oss i här, utan skall endast konstatera att de höga frekvenserna får större användbarhet under solfläcksmaxima, varför t.ex. 16-, 13och t.o.m. 11-metersbanden erbjuder mycket god mottagning under dessa
perioder.
Somliga faktorer påverkar mottagningsförhållandena säsongsmässigt. Således kan vi under vinterhalvåret observera starkare signaler från stationer
i österled (Asien, Australien) medan vi under det ljusa halvåret har den
bästa mottagningen av stationer i västerled (Nord- och Latin-Amerika).
De s.k. utlandsstationerna är mindre påverkade av ovannämnda faktorer
eftersom de anpassar sina sändningar efter dem genom att välja den bästa
frekvensen och tiden för en viss sändning de olika årstiderna. Dessutom har
de sändare med mycket hög effekt. Den lokala stationen däremot håller sin
konstanta frekvens och sändningstid och kan i hög grad påverkas.
Faktorer som kan påverka bägge dessa stationstyper är de mera temporära konditions-växlingarna vilka kan bero på atmosfäriska störningar i
form av magnetiska stormar, norrsken o.dyl. Vidare uppstår ibland sporadiska skikt i atmosfären, vilka kan ge mycket oväntade långdistansförbindelser under kortare tidsperdioder. Dessa skikt kan dels verka så, att en
viss del av våglängdsområdet ger god mottagning eller ett visst geografiskt område (en världsdel eller en del därav) hörs utmärkt.
Ovanstående lär oss att vi aldrig skall taga för givet att det är en viss
station man hör på en viss frekvens bara för att denna station brukar höras
där. Kanske den höres 9 gånger av 10, men den tionde gången är det en
helt annan station. Vi ska ej heller tro att vi har en dålig radioapparat bara
för att det just inte hörs något av intresse på flera månader, det kan bero
på dåliga konditioner helt enkelt. Dock kan man med hjälp av en lång
erfarenhet som DX-are kompensera detta genom kunskap om vilket band
och vilken tid man ska välja för sin lyssning under olika förhållanden. Det
är ofta detta som förklarar varför den erfarne DX-aren hör så mycket mer
än den oerfarne, inte så mycket skillnaden i utrustning.
DX-klubbar
En trevlig del av hobbyn är klubbverksamheten. Sverige är ett av DXhobbyns förgrundsländer med det procentuellt sett säkerligen största antalet DX-are och det finns ett 30-tal aktiva DX-klubbar i landet. Några
av dessa utger månatligen DX-tidningar av hög klass. I DX-tidningarna
återfinns bl.a. artiklar av olika slag, nyhetsspalter, spalter med tips om
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hörda stationer, QSL-spalter. Utan överdrift kan man påstå att varje DXare behöver en DX-tidning för att kunna hålla sig ajour med vad som
händer på kortvågen.
Många klubbar bedriver sin verksamhet med regelbundna klubbträf far,
ev. i kombination med en intern bulletin. Det är naturligtvis värdefullt för
en nybörjare att kunna komma med i en lokal klubb där han kan få hjälp
med hobbyns problem av äldre och erfarna klubbledare. Flera klubbar kan
erbjuda sina medlemmar en omfattande service i form av rapportformulär,
loggboksblad och olika böcker till ett facilt pris.
De svenska DX-klubbarna är sammanslutna i en riksorganisation som
kallas för DX-Alliansen. Denna organisation har bl.a. som uppgift att i
samarbete med någon ansluten klubb arrangera årliga Svenska Mästerskap
och Juniormästerskap i kortvågslyssning, arrangera det årliga DX-Parlamentet, vilket är världens största möte för DX-are, producera DX-program
på svenska och engelska över ett antal utländska radiostationer, m.m. Organisationen utger årligen en förteckning över svenska DX-klubbar och deras
tidningar. Denna förteckning kan erhållas mot 50 öre i frimärken från DXAlliansen, Box 3108, Stockholm 3. DX-Alliansen svarer också på alla slags
förfrågningar om hobbyn.
DX-arens telefonkatalog
Innan vi går närmare in på hur man DX-ar, måste några ord sägas om
"DX-arens telefonkatalog", World Radio TV Handbook. Denna bok utges årligen i Danmark på engelska. Den innehåller allt vad man behöver veta om radiostationerna. För land efter land redogörs här vilka stationer som finns, deras frekvenser och sändningstider, adresser, sändareffekter, anropssignal etc.
I slutet av boken finns dessutom en våglängdstabell över all världens
kortvågsstationer. Boken är helt enkelt oumbärlig för hobbyutövandet. Den
betingar ett pris av ca 25 kr i bokhandeln, men de flesta större DX-klubbar
kan tillhandahålla den till ett väsentligt reducerat pris.
LYSSNANDET OCH RAPPORTERANDET AV STATIONERNA
Lyssnande/
När man så fått in en station på sin mottagare gäller det att kunna avgöra
a) vilken station det är och
b) vilken frekvens den sänder på.
Bägge dessa problem kan lösas om man lyssnar på stationsanropet. Detta
brukar förekomma minst två gånger per program, i början och i slutet.
Stationen säger då i regel även, vilka frekvenser den sänder på. Skulle man
inte lyckas uppfatta frekvenserna, eller skulle stationen slarva med att annonsera dem, går man till World Radio TV Handbook och ser efter. Om det
är en av de stora internationella radiostationerna man hört, kan det bli
vanskligt att avgöra frekvensen, kanske har man 3-4 frekvenser i det band
man hört. Tids nog blir man dock så hemmastadd på sin skala, att man kan
avgöra frekvensen ganska korrekt, eller t.o.m. exakt.
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Ett bra sätt att alltid veta den rätta frekvensen är att sätta fast en millimetergraderad linjal under skalan, och sedan notera var på millimeterskalan
en viss korrekt uppfattad frekvens ligger. Småningom får man då ett system på linjalen med vars hjälp man kan räkna ut en frekvens. Det har visat sig att DX-arna är mycket uppfinningsrika när det gäller att göra upp
hjälpmedel för att underlätta frekvensavläsandet — de flesta apparater har
speciella egenskaper som fordrar sitt eget hjälpmedel.
Glöm aldrig att för att kunna DX-a och skriva en rapport behöver man
två hjälpmedel — en klocka som visar absolut rätt och ett anteckningsblock.
Efter hand som man lyssnar på en station antecknar man med exakt tidsangivelse så många programpunkter som behövs för att bevisa att man hört
stationen. Se f.ö. längre fram om diskussion hur programdetaljerna bör se
ut.
Rapporteringen
Hur skall då en lyssnarrapport vara beskaffad? Man ställer som absolut
krav att följande saker skall vara angivna:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Datum för avlyssningen
Tid för avlyssningen
Frekvens och/eller våglängd
Mottagare och antenn
Hur stationen hördes
Minst tre absolut korrekta programdetaljer

Tid och datum
Om vi skall börja med att tala om punkterna 1 och 2, får man komma ihåg
att det kan vara olika datum i lyssnarens land och i radiostationens land.
Hörs en brasiliansk radiostation i Sverige kl 0300 den 26 september, är det
fortfarande bara kl 2300 den 25 september för Brasiliens invånare, dvs. de
som avlyssnar programmet. Man bör därför uppge tiden i det avlyssnade
landets lokaltid samt i internationell tid, dvs. Greenwich Mean Time. Det
är den tid som räknas utmed 0-meridianen, vilken är lagd genom det berömda Greenwich-observatoriet i England. Greenwich Mean Time — GMT
— får man genom att dra en timme från svensk tid. Klockan 1200 svensk
tid är alltså lika med 1100 GMT. Varje annat lands tid i förhållande till
GMT finns i WRH.
Frekvenser och våglängder har tidigare berörts.
Utrustningen
Vad beträffar mottagaren bör man uppge antalet rör, tillverkningsåret samt
om det är en standardmottagare eller en kommunikationsmottagare. Att
uppge typen såsom Philips BX9OS säger just inte stationen någonting. Ange i stället det karakteristiska för mottagaren.
För antennen gäller det att man uppger typ av antenn, t.ex. longwire,
T-antenn, dipolantenn, dess längd, dess höjd över marken samt i vilket
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väderstreck den är riktad. Härmed har man givit en tillfredsställande beskrivning av den utrustning som användes för att avlyssna stationen.
Mottagningens kvalitet
Vid beskrivningen av mottagningskvaliteten skall man uppge följande:
a) signalens styrka i QSA eller egna ord
b) eventuell fading, QSB, och hur denna yttrade sig
c) störande stationer, samt om möjligt på vilken frekvens dessa låg
d) graden av atmosfäriska störningar
Ett exempel på en beskrivning kan se ut som följer: "Er station hördes
mycket bra (QSA 4), men stördes av Voice of Americas sändare i ~hen
på 9665 kHz fram till 1645, då denna station stängde. Dessutom led mottagningen av en låg fading (QSB), som gjorde att signalstyrkan ibland
dalade till QSA 2. De atmosfäriska störningarna var obetydliga. Som samman fattande omdöme kan sägas att mottagningen var ganska god (QRK
3),,
För det fall stationen sänder program på två eller flera frekvenser är det
lämpligt att försöka avlyssna alla dessa. Detta ger teknikerna på stationen
en uppfattning om vilken frekvens som bäst lämpar sig för området i fråga.
Programdetaljerna
Programdetaljerna, slutligen, är mycket viktiga. Genom dessa skall man definitivt bevisa att man verkligen har hört stationen i fråga. Lämpliga programpunkter är
— titlar på musikstycken som spelas
— artister som deltar i dessa
— rubriker på program
— producenter för program
— varor för vilka stationen reklamerar
— namn på föredragshållare
Det är förkastligt att endast använda sig av lösryckta fraser ur ett program, en metod som tyvärr dock är ganska vanlig. Man får komma ihåg att
detaljerna kollas med den programförteckning som finns på stationen. Säkerligen har man inte programmens ordalydelse registrerade!
De flesta kommersiella radiostationer i Nord- och Latin-Amerika för
ingen logg över vilka grammofonskivor som spelas. Därför bör skivtitlar
undvikas till sådana stationer, och man koncentrerar sig i stället på reklaminslagen och programmens namn. Eftersom reklamen är stationens levebröd
kan man vara förvissad om att den finns registrerad mycket noga.
En allmänt vedertagen regel är, att man skall uppge minst tre helt säkra
programdetaljer i varje rapport. Dessutom gäller det naturligtvis att vara
säker på stationens identitet, att man hört ett tydligt anrop. I många fall
är det inte ens tillräckligt att man hört ett tydligt anrop. I Latin-Amerika
är det vanligt att stationer inom samma kedja av stationer sänder samma
program samtidigt. Därför kan man ofta höra ett anrop från "fel" station
på en frekvens. Det gäller alltså att se upp! Tänk bara på en del av Sveriges
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Radios underhållningsprogram — de sändes från ett land till och i samarbete
med andra, varför ett stationsanrop kan höras över flera olika länders stationer.
Utformandet av rapporten
Vi skall så beröra utformandet av rapporten. Liksom alltid när man skriver
ett brev till en obekant person, gäller det att vara artig och att skriva snyggt.
Har man en skrivmaskin är detta en fördel. Annars får man texta. Man får
komma ihåg att skrivstilarna i olika länder varierar, varför det kan vara
svårt för en engelsman, t.ex., att tyda ett handskrivet svenskt brev, även om
det är aldrig så omsorgsfullt skrivet. Texta därför, och var speciellt omsorgsfull med att texta Ditt eget namn rätt. Om QSL uteblir på grund av
att stationen inte kan tyda rapportörens namn, är det sannerligen hans eget
fel.
De flesta av världens radioföretag är antingen kommersiella företag eller
statliga institutioner. Det gäller därför att anpassa sin rapport efter de fordringar som finns inom affärsvärld och förvaltning. Skriv aldrig på små lappar, utan använd helst papper av A4-storlek och skriv helst endast på ena
sidan av papperet. Detta underlättar vid eventuell arkivering. Dela gärna
upp rapporten så att själva lyssnarrapporten skrivs på ett papper, och eventuella personliga rader på ett annat. Ofta kan det nämligen vara olika avdelningar som har hand om dessa olika "detaljer".
Glöm aldrig bort artigheten. Fordra aldrig att stationen ska sända ett
QSL, såvida man inte i en sändning utlovat verifiering av alla korrekta
rapporter. I vanliga fall har stationen aldrig bett om Din rapport, och har
därför ingen förpliktelse att besvara den. Det kan därför vara lämpligt att
bifoga några personliga rader, en liten souvenir och en Internationell Svarskupong (IRC), som finns att köpa på varje poststation och som motsvarar
portot för brev till utlandet i varje land.
Olika slag av stationer — olika slag av rapporter
När man skriver en lyssnarrapport får man skilja på de två olika kategorier
av stationer som tidigare nämnts.
Vi har först de stationer som riktar sändningar till utlandet på främmande
språk, utlandsstationerna, och som vill skapa goodwill och sprida kunskap
om det egna landet och vill just komma i kontakt med personer som DX-are.
Stationerna är direkt beroende av lyssnarrapporter för att kunna avgöra hur
och var de hörs och på vilka frekvenser de bör sända. Dessa stationer erhåller ett betydande antal lyssnarrapporter och är för det mesta väl insatta
i DX-hobbyn, hur ett QSL skall se ut m.m.
Det är annorlunda med den andra kategorin, den som sänder endast för
ett begränsat område, t.ex. sin egen stad eller sitt eget landskap — lokalstationen. Man riktar sig endast till befolkningen inom detta område. Hur
hörbarheten inom detta lilla område är, vet man ganska väl. En lyssnarrapport från ett avlägset land är därför mera av kuriosaintresse — man är stolt
över att den egna stationen kan höras så långt och man tycker det är roligt
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att få kontakt med så avlägsna "lyssnare". Här kan DX-aren inte fordra att
få något svar. Stationens ekonomi är kanske inte så lysande och personalen
är fåtalig. DX-ing vet man knappast vad det är, och termer som QSA och
QRM är kanske rena grekiskan för dem. Här gäller det alltså att tala klarspråk, stationen hördes inte med QSA 3 utan "ganska bra", och det var inga
QRM utan "störningar från närliggande station". Det gäller här att försöka
få in en "personlig stil". Mottagaren är kanske måttligt intresserad av de
tekniska uppgifterna i brevet, men mer av några rader om lyssnaren själv,
om vad han känner till om landet stationen ligger i, om upplysningar om
Sverige. Det är detta som gör att vissa DX-are har "tur" och and "otur"
med QSL.
Rapportformulär
Ett enkelt sätt att skriva rapporter är att använda ett rapportformulär. Dylika
tillhandahålles av flera klubbar och har flera fördelar. Dels är de enkla att
fylla i och gör det lätt och överskådligt för den person som skall läsa rapporten. Vidare brukar dessa formulär vara avfattade på två språk, vanligen
engelska och spanska, varför man med minimala kunskaper i dessa två språk
kan skriva en rapport på det språk som talas i mottagarens land. En nackdel
är kanske att ett formulär ger ett mindre personligt intryck. Detta kan dock
kompenseras genom att man helt enkelt bifogar ett personligt brev.
I slutet av denna broschyr ger vi en kortfattad mall för hur en rapport på
svenska och engelska kan se ut.
När det gäller postbefordringen av rapporten skall man alltid använda
sig av flygpost. Detta innebär visserligen en ökad portokostnad, men vilket
värde har en rapport som är ett par månader gammal? Rapportformulär är
tryckta på flygpostpapper och dessutom finns det formulär tryckta på aerogram, varför portokostnaden ändå blir minimal. Kom ihåg att alltid skriva
ut avsändare såväl på rapporten som på kuvertet. Om brevet av någon anledning inte når stationen finns chansen att det kan gå i retur och att rapportören då får chansen att pröva en ny adress.
DX-TÄVLINGAR
En populär variant av hobbyn är DX-tävlingarna. Ett flertal sådana tävlingar
arrangeras varje år i Sverige och vem som helst får vara med. Ett antal radiostationer sänder vid dessa tillfällen specialprogram för tävlingen och det
gäller för deltagarna att höra så många stationer som möjligt och att notera
så många programdetaljer som möjligt. Ärligen arrangeras ett svenskt mästerskap i kortvågslyssning samt en DX-landskamp mellan de nordiska länderna.
Radiostationerna själva arrangerar ofta fråge- eller tippningstävlingar, i
vilka man kan vinna mycket värdefulla priser.
DX-Alliansen har regelbundet specialprogram över ett antal stationer,
t.ex. Polens Radio och radiostationen HCJB i Ecuador. För en rätt rappor
får man förutom stationens QSL även ett speciellt QSL från DX-Alliansen.
Många klubbar har då och då specialprogram över skilda stationer.
Din DX-tidning har regelbundet notiser om olika slag av tävlingar.
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Verifikationen
Som ordet anger, är en verifikation (ett QSL) det samma som en bekräftelse på att man har hört stationen i fråga. Det är tyvärr inte alla stationer
som vet vad ett QSL är, man skriver kanske bara "tack för Ert brev", och
det är ju inte någon verifikation på rapportens korrekthet. Man kan alltså
inte godtaga allt man får som svar från en radiostation som QSL. Det elementäraste kravet på ett QSL är att det på något sätt säges att rapporten
var korrekt. Dessutom är det önskvärt att frekvens, tid och datum skall
vara utsatta. Står inte rapportörens namn på QSL'et, bör man spara på det
kuvert QSL'et kom i. Ett QSL är personligt och kan inte bytas som frimärken!
När man nått upp till ett antal QSL vill man som regel samla dem på ett
trevligt sätt. De flesta DX-are har någon gång satt upp sina QSL på vägg
eller t.ex. tretexskiva — i ett prydligt mönster. Likaså alla de vimplar man
småningom erhåller. Efterhand blir emellertid souvenirerna förstörda (de
gulnar etc.) på det här viset.
Ett populärt sätt att samla sin QSL på är att förvara dem i s.k. plastfickor
i en eller flera A4-pärmar. Många klubbar tillhandahåller f.ö. dylika. Det
finns DX-are som inte bara sätter in QSL-kort eller QSL-brev utan också
frimärken från det aktuella landet, en karta o.dyl.
Uppfinningsrikedomen är som regel stor och det är alltid trevligt att se
de många olika charmanta sätt som DX-arna anordnar sin QSL-samling.

ZYO-7
1.35e-KeLs

YJ-21

2. 2, 115

Lias ut

,tt
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Loggboken
För att kunna hålla reda på sina rapporter bör man upprätta en loggbok. I
denna för man in uppgifter om varje station man rapporterat, med frekvens,
datum, tid och program samt QSL, om sådant kommer. På så sätt kan man
se om rapporten blir besvarad eller om man skall försöka med en ny rapport.
Har man blivit riktigt avancerad, måste man kanske t.o.m. slå upp i loggboken för att se efter om man redan har en station verifierad eller ej ! Genom att loggföra alla sådana uppgifter har man även chansen att småningom sända en "follow up", dvs. en kopia av rapporten samt ett brev, där
man hövligt påpekar att man för så och så länge sedan sände stationen en
rapport av vidstående utseende, men att något svar ej kommit. Det kan ju
hända att rapporten kommit bort under postbefordran, att den fallit i glömska eller ignorerats.
En dylik påminnelse skall användas med stor urskillning och försiktighet. Endast om man tror att man inom överskådlig tid inte åter ska få möjlighet att höra stationen i fråga, ska denna metod användas. I annat fall bör
man förnya avlyssningen, och sända en ny rapport. Och dessutom ska påminnelsen komma först när stationens normala svarsperiod överskridits.
Sättet att föra loggbok är högst individuellt. Ett bekvämt sätt är att ta
en genomslagskopia på originalrapporten, och så sätta in den i en pärm.
Annars kan man skaffa sig speciella loggboksblad, som en del DX-klubbar
har i sin medlemsservice. Vill man själv stå för denna detalj, kan man göra
som följer :
Datum:
/
Station:
Frekvens:
Prefix:
Störningar:
Programdetalj er :

Rapport sänd den:
QSL anlänt den:

19

Tid:

—

kHz. Våglängd:
QSA :
QRK:

/
/

19
19

GMT
m

IRC: Ja/Nej

Rapportmall på svenska
Ett exempel på hur en rapport kan se ut följer här. Vi tänker oss att vi hört
en svensk utsändning från Japans Radio i Tokyo på 15 135 kHz kl 2115 den
18/9 1966, GMT.
Japans Radio,
Svenska redaktionen,
Tokyo,
Japan.
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Jag har nöjet meddela Er att jag lyssnat till Er svenska utsändning
den 18 september 1966 kl 2115 GMT. Jag lyssnade på frekvensen
15 135 kHz. Mottagningen var ganska god med en signalstyrka av
QSA 4. Dock förekom en ganska djup fading och sändningen stördes av RTF Paris på 15140 kHz.
Min mottagare är en Luxor standardmottagare med 7 rör, tillverkad
1962. Antennen är en longwire på 15 meter, 8 meter över marknivå.
Jag noterade följande programdetaljer från Er sändning:
2115 En rapport från en hälsovårdskongress i Tokyo
2120 "Sayonara Tokyo"
2123 Program om japansk film
2129 Stationsanrop med angivande av tider och frekvenser för det
svenska programmet
2130 Det engelska programmet "The Tourist's Japan"
Om dessa programpunkter överensstämmer med Er programlogg
vore jag tacksam för att erhålla en bekräftelse på min mottagning i
form av Ert QSL-kort eller ett QSL-brev.
Högaktningsfullt
Bifogat : Brev med synpunkter på programmets innehåll.

Tre finska DX-are, som handhar Radio Finlands DX-program på engelska.
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Rapport på engelska
Här följer en mall för rapport på engelska.
Dear Sirs,
I have the pleasure of reporting reception of your station on
metres on the

kHz,

and

of

19

, between

Greenwich Mean Time, equivalent to
your local time.

and

The signal strength was excellent/good/fair/poor/inaudible with
interference from

on

kHz and

kHz. The signal was also suffering from

on
rapid/slow fading.

domestic/communications receiver

My receiver is a
with

tubes, manufactured in 19
of

. The antenna is a

m, in the direction

above the ground.
Here are some details from your programme:
At

GMT

At

GMT

If the details above correspond with your station log, a verification
of my reception, stating frequency, date and time, would be most
appreci a ted .
Thanking you in advance, I am,
Yours sincerely

Vill Du ha fortlöpande information från DX-världen?
Vill Du träffa andra DX-are och utbyta erfarenheter?
Vill Du ha tillgång till prisbillig DX-litteratur, rapportformulär, loggboksblad och andra nyttigheter?
Vill Du allt detta vill Du säkert också vara med i
SVERIGES RADIOKLUBB, Box 5083, Stockholm 5.
Provnummer av vår tidskrift DX-RADIO mot
45 öre i frimärken.
Skriv idag!
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Regestrering av DX-are
Du kan bli registrerad som DX-are gratis och få ett snyggt kort med ditt
eget DX-nummer. Skriv till DX-Alliansen, Box 3108, Stockholm 3.
Ett par slutord
Den här behandlingen av hobbyn är inte alls uttömmande. Det finns mycket mer att ta upp. Men vi tror att det mest väsentliga kommit fram, och
att Du med ledning av det här kan DX-a på rätt sätt.
Kom alltid ihåg att Din DX-tidning i regel innehåller tips hur lyssning
kan gå till, beskrivningar på olika hjälpmedel etc. Likaså ser Din DX-tidning som sin uppgift att hjälpa Dig svara på frågor. Glöm inte bort dessutom att fråga den erfarne DX-aren om råd. DX-ingen präglas av kamratlighet och god anda, och Du behöver aldrig riskera att bli utestängd från
DX-gemenskapen.
DX-ALLIANSEN

MOTTAGARE MED DIREKT FREKVENSINSTÄLLNING

2-C

SW-4A

R-4A

Frekvensområde:
valbara områden om 500 kHz
inom 3 och 30 MHz

Frekvensområde:
15—.5..5-1.0, 1.0-1.5.
6.0-6.5, 7.0-7.5. 9.5-10.0,
11.5-12.0, 15.0-15.5, 17.5-18.0.
21.5-22.0, 25.5-26.0 MHz

Frekvensområde:
valbara områden om 500 kHz
inom 1,5 och 30 MHz utom
5.0-6 0 MHz

Inställningsnoggrannhet:
ca 1 kHz
FrekvensatabilItet:
bättre an 100 Hz
För AM, CW, SSB

InställnIngsnoggrannhet:
1 kHz
Frekvensstabilitet:
bättre än 100 Hz

Inställningsnoggrannhet:
1 kHz
Frekvensstabilitet:
bättre an 100 Hz
För AM, CW, SSB

För AM

Vi har också fler mottagare i andra prisklasser.
BEGÅR SPECIALBROSCHYR

ELFA
RADIO 8 TELEVISION AB

SYSSLOMANSGATAN 18, BOX 12086
STOCKHOLM 12. TELEFON 08/240 280

LÄTT FÅNGAD FOR
NYBORJAREN

ABC
1

ANII■
114,

INTRESSANT
FOR DX-R ÄVEN
TIDER o VÅGLÄNGDER
Måndag: RBIs DX-träff, sport. Tisdag: DDR-magasin med gästbok. Onsdag: Ni frågar — vi
svarar. Torsdag: Kultur och utbildning. Fredag:
Från socialismens länder. Lördag: Musikprogram
och schlagertävling. Söndag: Barbaras brevlåda
med svar på lyssnarfrågor och önskemusik.

Dagliga sändningar på svenska
kl. 18.00-18.30 och kl. 20.4521.15.
6080 kHz = 49,34 m
6115 kHz = 49,06 m
7185 kHz = 41,75 m
7300 kHz = 41,10 m
9730 kHz = 30,83 m
Kl. 20.45-21.15 även på mellanvåg.
1511 kHz = 198,5 m

RADIO BERLIN INTERNATIONAL

IDEUTSCHLANDIFUNK
sänder
alla vardagar mellan kl. 21.40 och 22.00 MET
på mellanvåg 236,5 meter = 1268 kilohertz
ETT INFORMATIONSPROGRAM
PÅ SVENSKA

DEUTSCHLANDFUNK
sänder för Tyskland och Europa. Syftet är att
ge en omfattande och objektiv bild av
dagens Tyskland. Programmet omfattar
nyheter, aktuella kommentarer, rapporter,
reportage och intervjuer med kända personligheter inom politik, näringsliv, kultur och
sport.

DEUTSCHLANDFUNK
Schweden-Redaktion
Förbundsrepubliken Tyskland
5 Köln-Marienburg
Lindenallee 7

L

F

Telefon: Köln 3 70 31
25

RADIO &
TELEVISION
Tidskrift för
RADIO- & TV-TEKNIK
ELEKTRONIK
MÄTTEKNIK
AMATORRADIO

12 nummer (varav 1 dubbelnummer) per år.
Prenumerationspris: 38 Kr.
Lösnummerpris: 3: 75 Kr.

AUDIOTEKNIK
AV-TEKNIK

elektronik
I TEORI OCH PRAKTIK
Sveriges enda facktidning
helt specialiserad på elektronikens teori och tillämpningar.

Till FACKPRESSFÖRLAGET
BOX 3263
STOCKHOLM 3

12 nummer (varav 2 dubbelnummer) per år.
Prenumerationspris: 40 Kr.

0I7

0 2 1 2 1

Jag önskar prenumerera på
❑ RADIO & TELEVISION (12 nummer för 38: —)
❑ ELEKTRONIK (12 nummer för 40: —)
NAMN
ADRESS
POSTADRESS
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POLENS RADIO WARSZAWA
sänder på svenska sedan år 1952. Våra nu aktuella tider
och vågländer (vinterhalvåret) är:
kl. 12.00 — 12.30 på 25,34, 42,11 och 200 meter
(11840, 9525, 7125 och 1502 kHz)
kl. 17.30 — 18.00 på 41,18 och 200 meter
(7285 och 1502 kHz)
kl. 18.30 — 19.00 på 42,11 och 48,90 meter
(7125 och 6135 kHz)
kl. 21.00 — 21.30 på 42,11 och 48,90 meter
(7125 och 6135 kHz)
OBS: tiderna uttryckta i SNT
VARA FASTA PROGRAMPUNKTER:
Måndagar — Sport via etern
Torsdagar — Specialprogram för DX-are
Lördagar — Veckan i Polen
Söndagar — Brevlådan och Musikhälsningen
I middagssändningen ges huvudsakligen musik- och kulturprogram. Programmen i övrigt upptar: nyheter, politiska kommentarer, ekonomiska notiser, reportage, intervjuer, musik m. m.

Halmstads
Kortvågsklubb
är klubben för Halmstad med
omnejd med adress Fack 15,
HALMSTAD 1.

WORLD RADIO BULLETIN
med senaste DX-nytt var
14:e dag. Nu SPECIALPRIS
för svenska DX-are. Provex.
från: WRB, Bankogårdsg.
47, Hälsingborg.

NYHET FOR SVERIGE
VEF — TRANZISTORS
Transsistorradio med 6 kortvågsband samt mellanvåg
och långvåg.
Utmärkt vid kortvågslyssning.
Pris — 233 kr. inkl. oms.
För utförlig broschyr, skriv
TON & REPORTAGE
Box 65, Hestra
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Radio Sweden" sänder på svenska, engelska, tyska, franska,
spanska, portugisiska och på ryska.

-

0 --

"Sweden Calling DX-ers!", världens mest populära DX-program, ingår varje vecka i de dagliga utsändningarna på utlandska språk.
Ett sammandrag på engelska av manuskripten stencileras och
postas varje vecka till kortvågsklubbar, kortvågsredaktörer och
till enskilda DX-are som bidragit till programmet med användbara DX-tips om nya kortvågsstationer, ändrade utsändningar
och annat av intresse för hobbykamrater.

-

0 -

Informera vänner, bekanta och hobbykollegor i utlandet om
Radio Sweden.
Vi skickar gärna vårt månatliga programhäfte och provexemplar av DX-Bulletinen.

-

0 -

Utlandsprogrammet, Sveriges Radio, Box 955, Stockholm 1.
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DX-Listeners' Club
Postboks 1284 Vika, Oslo 1

NORGES ENESTE DX-KLUBB
Vi utgir "DX-NEWS„ hver måned og produserer egne DXprogram over flere radiostasjoner. Korrekte rapporter vedlagt
1 IRC besvares med vårt eget spesial-QSL. Videre utgir vi de
kjente "Listen All" diplomene, 1 for hvert kontinent.
Proveeksemplar av "DX-NEWS" mot 1 IRC.

THE DANISH SHORT
WAVE CLUB INTERNATIONAL,
Tavleager 31, Greve Strand,
DANMARK
utger varje månad (ej juli) "Kortbolgenyt" på danska/engelska
för sina skandinaviska medlemmar och "Shortwavenews" på
engelska för sina många engelsktalande medlemmar. Bulletinens specialitet är dess många
aktuella tips — DX-loggningar
från medlemmar över hela världen. Prenumeration för ett år är
24,00 Danska Kronor, som betalas till K. H. Höilund, Tyge Brahesvej 47, Ålborg, Danmark på
Internationellt inbetalningskort.

SVALANS DX-CLUB — Din
DX-klubb — arrangerar
SVERIGETÄVLINGEN I DXing varje år. Klubblokal för
de lokala medlemmarna.
Svalans DX-Club, Bankogårdsg. 47, HÄLSINGBORG

FROVI RADIO KLUBB
DX-klubb med medlemmar i
hela landet. Vi utger en månatlig tidning: Hjälp för DX-are.
Lokalverksamhet i Frövi.
Upplysningar och rekvisition av
provex. från Frövi Radioklubb,
Box 56, FROVI.

Allt fler och fler nordiska DX-are abonnerar på

FINLANDS SVENSKA DX-FÖRBUNDS tidning

FREKVENSNYTT
för att på svenska få informationer om DX-ing ur finländsk
horisont.
Vi sänder gärna provexemplar och närmare upplysningar om
FINLANDS SVENSKA DX-förbund och dess klubbar. Medsänd
om möjligt en IRC för täckandet av våra portokostnader.
Förfrågningar sändes lämpligast under adress: Ekenäs, Finland.
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ETER-AKTUELLT
Sveriges största dx-tjdskrift

Eter-Aktuellt är tryckt i offset och utkommer 10 gånger per år.
Sidantalet varierar mellan 24 och 32. Tidningen innehåller avdelningar både för nybörjare och avancerade inom hobbyn.
Eter-Aktuellt utges av Sveriges
DX-Förbund, som är en samar-

ETER-AKTUELLT
,,,,5
.S.V.,Gif

PC.I.UND

betsorganisation för ca 35 dxklubbar.
Eter-Aktuellt kan utges till ett
lågt pris, på grund av att alla
redaktörer arbetar helt ideellt
utan någon som helst ersättning.
Genom att prenumerera på EterAktuellt erhålles automatiskt
medlemsskap i Sveriges DX-Förbund, en organisation vars uppgift är att tillvarata dx-arnas
intressen.

Medlemsskap
kan påbörjas när som helst under året. Kr 18: — insättes på
postgiro 3 26 26 under adress Sveriges DX-Förbund, Malmö 19.
Postgironumret i Finland är 11 21 24 och i Norge 9 91 86.

Provexemplar
på Eter-Aktuellt kan fås mot 45 öre i frimärken eller 1 st IRC.
Skriv till Sveriges DX-Förbund, Box 19008, Malmö 19.
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DX-Alliansens vänner
Stöder DX-Alliansen ekonomiskt och ger enskilda en personlig anslutning till DX-Alliansen.
Medlemmarna har goda möjligheter att följa DX-Alliansens och de anslutna klubbarnas aktivitet genom AlliansNytt, som utkommer 12 ggr per år.
En frivillig årsavgift, minst 15:— kr., och ev. kontanta gåvor
inbetalas till DX-Alliansens Vänner, Box 2053, Huddinge 2,
postgiro 32 86 90.

Sveriges Radioklubb (SRK),
Box 5083, Stockholm 5

är landets äldsta klubb för DX-are,
grundad 1944.
SRK utger den offsettryckta tidskriften DX-RADIO. Provnummer mot 45
öre i frimärken.
Gå in i en DX-klubb! Gå in i SRK!
Du får ut mer av hobbyn på detta
sätt.

Uddevalla DX-Club
erbjuder dig aktuell DX-information genom tidningen Bohus-DX.
Provex. mot svarsporto från
Uddevalla DX-Club, Uddevalla.
DX-hälsningar från UDXC.

TEKNIK FOR ALLAS ETERKLUBB
Teknik för Allas Eterklubb, bildad 1952, erbjuder alla DXare gratis medlemskap, som erhållas genom insändande
av namn, adress och uppgift om födelseår til TfAE, Box
3137, Stockholm 3. I vår medlemsservice ingår diplom, trevliga rapportkort på tre språk, medlemsnål, DX-böcker, personlig rådgivning m. m.
Väl mött var fjortonde dag i TfAE-Nytt, tidningens DXspalt där vi serverar tips, nyheter och artiklar.
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If you
Listen to short wave radio
Transmit short wave radio
Belong to a DX Club
Work in government or private broadcasting
and budo reference guide of
international radio and

Study communications
Manufacture or distribute radio or TV equipment

television

Market products or ideas internationally
— or have a working interest in
world radio or television

You need the World Radio TV Handbook
It contains
Exact

all international short wave stations, frequencies for each country,
foreign broadcasts, long and medium wave stations (AM Broadcast
Band), TV stations, domestic programs.

Complete

Over 360 pages detailing the lotest information for each station, including: frequencies, time schedules, announcements, personnel, slogans, interval signals and more.

Unique

Over 36 pages of special features including the newest time zone
maps, color TV standards, sun Spot activity, satellite signals and
country-by-country radio and television set count.

Interesting

Special by-line articles by leaders in broadcast communications.

Acclaimed

The World Radio TV Handbook is recommended by the United
Nations, UNESCO, Eurovision, Intervision and the world's leading
broadcast organizations and DX clubs.

For free folder or advertising rates, write to:

WORLD RADIO TV HANDBOOK CO LTD
Sundvej 6, Hellerup, Denmark

