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TUSENTALS PROGRAM
På radion finns otaliga program att välja bland. Många av oss känner kanske till Radio Luxembourg och har någon gång lyssnat till denna station.
Då har man redan börjat DX-a. Svårare är det inte.
Radio Luxembourgs program består nästan uteslutande av musik, men
det finns många andra stationer att välja bland. Du kan lyssna till nyhetsprogram, sportprogram, kulturella program, program om livet i landet stationen sänder ifrån osv. Med tiden hittar du program och stationer som intresserar dig mer än andra. Du återvänder regelbundet till stationen. Hela
tiden lär du dig något nytt. Du får bättre kunskaper om händelser och förhållanden. Dessa kunskaper kan annars vara svåra att få tag på.
DX-ing innebär kort sagt att lyssna till radiostationer, vanligtvis utländska. Det kan ske på kortvåg, mellanvåg eller långvåg, men även på ultrakortvåg (FM).
DX-hobbyn ger många tillfällen att:
• följa världshändelserna
• lära känna andra länder och folk
• knyta personliga kontakter
• lära språk
• tillämpa tekniska kunskaper
• lyssna till musik
• erhålla QSL-kort, vimplar, souvenirer

VÄRLDSHÄNDELSER
Är du intresserad av vad som händer ute i världen är DX-ing ett ypperligt
sätt att skaffa dig bättre kunskaper och vidgade vyer.
Nyhetsförmedlingen är ett resultat av otaliga gallringar av det enorma
nyhetsflödet som finns varje dag. Endast en bråkdel av alla dagliga händelser kommer till vår kännedom genom våra vanliga massmedia. Genom
DX-hobbyn står hela världens etermedier till vårt förfogande.
Du kan t.ex. dagligen höra vad en part anser om en händelse, och timmen senare höra vad motparten anser om samma händelse.
Dagligen träffar vi i tidningar, radio eller TV på citat från något lands
radiostation. Som DX-are kan du få sådana uppgifter själv, direkt. Du kan
ständigt vara med där det händer. Är det t.ex. presidentval i USA, ja då
lyssnar du till Voice of Americas fylliga rapporter. Är det karneval i Brasilien så kan du höra äkta karnevalsrytmer från de många radiostationerna i
detta land. Är det partikongress i Kina kan du lyssna på Radio Pekings
rapporter därifrån.

ANDRA LÄNDER OCH FOLK
De flesta har något land, som de tycker är särskilt intressant. Genom DXingen är det möjligt att få upplysningar om händelser i just det landet. Böcker blir snabbt inaktuella. Radion, däremot, speglar dagens händelser.
Från många radiostationer kan man också få hjälp med att skaffa litteratur eller andra upplysningar, som är svåråtkomliga här hemma.
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PERSONLIGA KONTAKTER
Många DX-are hittar någon station som de finner särskilt intressant. Ett
intresse föds för landet där stationen ligger. En livlig brevväxling blir ofta
följden. DX-aren lär känna stationens personal brevledes och får brevvänner i landet.
Allt detta leder kanske fram till att du besöker landet för att träffa alla
dem du känner brevledes och för att besöka alla platser du läst om.
Det kan nämnas att det finns DX-are som funnit sin äkta hälft i ett annat
land genom DX-hobbyn, men det tillhör ovanligheterna.
Föreningsverksamheten är ett annat sätt att knyta kontakter på. Det
finns många DX-klubbar i de nordiska länderna. Genom att bli medlem i
en eller flera av dessa träffar man andra personer som har samma intresse
som du själv. Varje år anordnas ett antal större sammankomster för DXare.

SPRÅK
Du behöver inte vara något språkgeni för att DX-a. Engelska är i dag ett
världsspråk och många stationer sänder därför på engelska.
Kan du inga främmande språk har du ändå stor glädje och behållning av
DX-hobbyn. Det finns i dag drygt tio utländska radiostationer med program på de nordiska språken (danska, finska, norska och svenska).
Kan du sedan lite engelska, franska, tyska eller spanska — för att nämna
några av de vanligaste språken — får du givetvis större utbyte av DX-hobbyn.
Genom att DX-a övar du hela tiden dina språkkunskaper. Du kan t.o.m.
lära dig helt nya språk genom att DX-a. Många radiostationer har språkkurser. Du kan lära dig ryska, japanska, engelska, tyska eller andra språk.
Kurslitteratur får du i allmänhet gratis från respektive station.

TEKNIK
Även om du som DX-are använder tekniska apparater behöver du inte vara
tekniskt kunnig själv. Du behöver inte ha ingenjörsexamen för att slå på
TV-n på kvällen. Lika lite behöver du det för att DX-a.
För den tekniskt intresserade finns dock goda möjligheter att som DX-are
syssla med teknik. Du kan bygga egna radiomottagare eller antennförstärkare. Du kan experimentera med olika antenner. Du kan studera radiovågornas utbredning och solens och atmosfärens inverkan på radiokommunikationerna.

MUSIK
För dig som är intresserad av musik, erbjuder DX-hobbyn en mängd möjligheter. Vill du höra de senaste hit-låtarna så finns det många stationer i
Europa, för att inte säga hela världen, som spelar sådana. Du kan också följa popgruppers, t.ex. ABBA, listframgångar i Australien, Brasilien, Japan
etc.
Du som vill lyssna till olika länders folkmusik kan utan större ansträngningar höra musik från alla världsdelar: latinamerikanskt från Venezuela,
säckpipor från Skottland, afrikanska rytmer från Tanzania, arabisk musik
från Egypten eller österländska tongångar från Indien.
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Dessutom kan du skriva till radiostationerna och fråga om landets musik
och även önska prov på denna musik. Stationerna hjälper dig gärna och
spelar önskad musik i sina "Brevlådor" eller önskeprogram.
Kort sagt är radion ett utmärkt media för musikdiggare av alla kategorier!

SOUVENIRER OCH QSL
Stationerna vill ofta tacka för och uppmuntra till lyssnarpost. Du kan därigenom få vimplar, klistermärken eller andra souvenirer.
Speciellt för tekniska lyssnarrapporter finns s.k. QSL-kort. De är ofta
färgglada och skojiga kort som bekräftar att lyssnarrapporten är korrekt.
Många DX-are samlar på QSL.

INTE AMATÖRRADIO
Det är vanligt att DX-ing blandas ihop med amatörradio (sändareamatörer). Vi vill därför redan nu understryka att detta är två helt skilda ting.
DX-aren har enbart mottagare (ingen sändare), lyssnar på olika radiostationer (för det mesta rundradiostationer) och håller kontakt med stationerna brevledes. Radioamatören däremot har egen sändare och mottagare,
har enbart kontakt med andra radioamatörer och upprätthåller denna kontakt huvudsakligen med hjälp av den egna radioanläggningen.
För att bli radioamatör krävs speciellt tillstånd (certifikat) med vissa
kunskapsprov. För att bli DX-are behövs inget sådant.
Amatörradio kräver en hel del specialutrustning (sändare, mottagare,
antenner m.m.). För DX-ing kan du ofta klara dig med den radio du redan
har hemma.

VAD BETYDER "DX"?
Du undrar förstås vad bokstäverna "DX" egentligen står för. Någon exakt
förklaring finns troligen inte, men i allmänhet avses radioförbindelse över
stora avstånd.
Det vanligaste är att man lyssnar på rundradiostationer (stationer med
program till allmänheten, som t.ex. Sveriges Radio och Radio Luxembourg). Du kan också lyssna på amatörradio, kustradio, flygradio, telegram- och telextrafik, väderleksrapportering m.m.

Sist, men inte minst,
DX-hobbyn är vad du själv gör den till. Var och en anpassar hobbyn efter
sina egna förutsättningar och intressen.
I det följande ska vi berätta lite mer detaljerat om hur DX-ing går
till. Det kan tänkas att du vid första genomläsningen tycker att texten
är mastig och svår att förstå. Hoppa då gärna över ett eller ett par avsnitt för tillfället och återvänd dit senare. Genom att göra DX-Guiden utförlig vill vi ge dig en ordentlig handledning under den första
tiden som DX-are. Det är vår förhoppning att du ska kunna använda
DX-Guiden som uppslagsbok när du har något som du undrar över.
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DX-HOBBYNS GRUNDER
Även om du inte behöver vara tekniskt kunnig för att DX-a, så underlättar det om du känner till en del grundläggande saker. På de följande sidorna ska vi därför försöka förklara lite tekniska termer och förhållanden så
lättfattligt som möjligt. Vi vill betona att framställningen inte på något sätt
är fullständig. Den syftar till att ge dig som börjar intressera dig för
DX-ing lite tekniska grunder. För den speciellt intresserade finns mycket
facklitteratur på området.

RADIOVÅGOR
Radiovågorna är en elektromagnetisk vågrörelse som kan förflytta sig i
rymden och mer eller mindre bra även genom andra material som luft, jord
eller vatten. Det är tack vare radiovågorna som vi med en radiomottagare
kan uppfatta vad som sägs i en studio hundratals eller tusentals mil bort.
Radiovågorna har stora likheter med andra vågrörelser som t.ex. ljus och
värmestrålning, men även med de mera välbekanta vågorna på en vattenyta.

FREKVENS — VÅGLÄNGD
Varje vågrörelse, vare sig det är frågan om en radiovåg eller en vattenvåg,
karaktäriseras av en viss våglängd. Våglängden anger helt enkelt avståndet
mellan två närbelägna vågtoppar, sträckan mellan punkterna A och B i figur 1. Våglängden mäts i meter.
Med frekvens avses det antal svängningar (variationer frän vågdal till
vågtopp och tillbaka till vågdal) som vågrörelsen gör per sekund. Frekvensen mäts i svängningar per sekund, vilket på tekniskt språk kallas hertz
(förkortas Hz).
Vi har följande formel (1):
vågrörelsens hastighet i m/s
frekvens i hertz =
vågrörelsens våglängd
Radiovågornas hastighet i rymden, där det är praktiskt taget vakuum,
liksom i luften är ca 300 000 km/s — en ofattbart stor hastighet.

Figur I. Våglängd.
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De vågor som i allmänhet används för radiosändningar har frekvenser i
området 10 000-500 000 000 Hz. För att slippa så stora siffror har man
infört s.k. multipelenheter till enheten Hz. Kilohertz (förkortas kHz) står
för 1 000 Hz och megahertz (förkortas MHz) står för 1 000 000 Hz, dvs
1 000 kHz. På samma sätt har man infört 1 km för 1 000 m.
Det finns två varianter av formel (1) som är speciellt användbara för oss
DX-are:
Frekvens i kHz = 300 000
Våglängd i m
Våglängd i m -

300 000
Frekvens i kHz

(2)

(3)

Varför är det nu nödvändigt att känna till detta med frekvensen? Jo, frekvensen avgör var på radions skala man kan höra en viss station. Sändare
med olilka frekvenser hörs på olika ställen på skalan och fordrar därför
olika inställningar med stationsinställningsratten. På många moderna
UKV-mottagare har man ersatt stationsinställningsratten med ett antal
tryckknappar. Detta har varit möjligt eftersom man i allmänhet bara lyssnar till några få stationer där. Eftersom DX-are är intresserad av så många
olika stationer skulle ett sådant system vara otympligt i vårt fall.
Tidigare var skalan på radiomottagare ofta graderad i våglängd. Numera har man dock alltmera övergått till att använda frekvens. Det är egentligen ingen större skillnad, eftersom båda begreppen klart säger var på skalan en station finns.
Ibland så råkar du dock ut för att få stationens frekvens när du egentligen vill ha våglängden eller tvärtom. Då kan du med formlerna (2) och (3)
omvandla mellan frekvens och våglängd. Några exempel:
Vilken frekvens motsvarar 31,33 m?
Svar: Formel (2) ger
frekvensen = 300 000 - 9 575 kHz : 9,575 MHz
31,33
Vilken våglängd motsvarar 980 kHz?
Svar: formel (3) ger
00 000
-306,1 m
våglängden = 3980

JONOSFÄREN
Jorden omges av atmosfären, som är en förutsättning för liv på denna planet. Atmosfären är också en förutsättning för långväga radioförbindelser.
Atmosfären är uppdelad i olika områden, bl.a. jonosfären, som gör att
vi kan avlyssna radiostationer över stora avstånd.
Jonosfären påverkas av solen, som sänder ut ultravioletta strålar (UVstrålar). UV-strålningen är beroende av solfläcksfenomenet. Ju fler solfläckar, desto större blir solens UV-strålning.
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Figur 2. Jonosfären. Vi har bortsett från jordens krökning. En sändare vid S sänder ut radiovågor i alla riktningar. De som går utefter markytan når först mottagaren vid A. Dessa signaler försvagas snabbt. De når knappt fram till mottagaren vid B. Där är mottagningen dålig.
De radiovågor som går alltför brant mot skikten i jonosfären, t.ex. stråle 1, kan inte reflekteras där, utan går rakt ut i rymden. Om radiovågorna kommer tillräckligt flackt mot jonosfören, som t. ex. strålarna 2 och 3, reflekteras de.
Vid reflektion i E-skiktet når radiovåg 2 mottagaren vid C. Om området mellan B och C inte nås av någon rymdvåg hörs inte sändaren där, trots att den hörs både till vänster och höger
om detta område. Detta kallas döda zonen. Markvågen, som alltså följer markytan, har ju
dött ut redan vid B.
Får man i stället en radiovåg som reflekteras i F2-skiktet (stråle 3), då når vågen redan i
första hoppet en mycket längre sträcka. I figuren syns hur den når ända fram till mottagaren
vid D. I vissa fall kan radiovågen reflekteras tillbaka mot jonosfären igen av jordytan. På så
sätt kan en radiovåg nå mycket stora avstånd (stråle 4). Vid varje reflektion blir dock signalen
svagare. Det ska påpekas att förhållandet mellan höjd och längd är starkt överdrivet i figuren.

När UV-strålningen träffar jonosfären bildas joniserade (elektriskt laddade) skikt. Det finns flera olika skikt, som bildas allt efter hur mycket
UV-strålning som träffar jonosfären. Skikten kallas (från markytan sett)
D, E, Fl och F2. På natten förenas de två F-skikten till ett enda, benämnt
F.
Rymdvågorna reflekteras i olika skikt (se figur 2). Ju högre upp denna
reflektion sker, desto längre avstånd överbryggar signalerna.

SOLAKTIVITET
Radiovågornas utbredning styrs alltså ytterst av solen. Inom DX-kretsar
talas om konditioner, dvs hur bra mottagningsförhållandena är.
De s.k. solfläckarna har stor betydelse i detta sammanhang. Antalet solfläckar varierar kraftigt. Det kan under en och samma månad vara från
några få fläckar till över hundra. Man har dock konstaterat att solfläckarna följer en rytm på ca elva år. Vart elfte år är det således solfläcksmaximum. Där emellan infaller ett solfläcksminimum.
Under ett solfläcksminimum är mottagningen bra på lägre frekvenser,
t.ex. mellanvågen. Under solfläcksmaximum är mottagningen å andra sidan bäst på höga frekvenser.
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Solstrålningen varierar ju också med årstiderna. Under sommaren, när
solstrålningen är som starkast, är mottagningen bäst på höga frekvenser,
medan den på vintern när solstrålningen är lägre är bättre på låga frekvenser.
Motsvarande variationer finns även under dygnet. På dagen är mottagningen bättre på höga frekvenser, medan den på natten blir bäst på låga
frekvenser.

RADIOFREKVENSSPEKTRUM
Det frekvensområde som i första hand är av intresse för en DX-are ligger
mellan 100 kHz och 30 MHz. Detta område delas upp i:
100 kHz — 500 kHz
Långvåg (LV):
Mellanvåg (MV):
500 kHz — 1 620 kHz
1 620 kHz — 30 MHz
Kortvåg (KV):
Gränserna för de olika områdena är bara ungefärliga.
Långvågsområdet 100-300 kHz används endast av rundradiostationer i
Europa, Sovjetunionen, Nordafrika och Främre Asien. För en viss räckvidd krävs starkare sändare än på mellanvåg och kortvåg. Antalet stationer
är ganska litet, varför möjligheterna att höra många utländska stationer
här är förhållandevis små. Området 300-500 kHz används till viss del av
kustradio och flygradio.
Mellanvåg används av rundradiostationer över hela världen, men huvudsakligen för lokala sändningar, även om på senare tid allt fler länder
använder även mellanvågen för utlandsprogram. Det innebär att det stora
flertalet stationer är ganska svaga, även om det finns en mängd starka och
lätthörda stationer i Europa.
Under goda konditioner, speciellt nattetid, kan man dock höra många
intressanta utomeuropeiska stationer. På mellanvågsområdet finns även
några flygradiostationer (navigeringsfyrar).
Kortvågen är det viktigaste frekvensområdet för sändningar över stora
avstånd. Här finns alla sorters stationer — rundradio, kustradio, flygradio, amatörradio, telex- och telegramtrafik, väderleksrapportering, militär
radiotrafik, privatradio m.m.
Trängseln är stor. Många stationer vill utnyttja samma frekvensutrymme. Därför har man varit tvungen att dela kortvågsområdet i olika områden, band, för olika typer av radiotrafik. Rundradion, som de flesta DXare intresserar sig för, har fått följande områden:
120-metersbandet = 2 300 — 2 500 kHz
90-metersbandet = 3 200 — 3 400 kHz
75-metersbandet = 3 900 — 4 000 kHz
60-metersbandet = 4 750 — 5 060 kHz
49-metersbandet = 5 950 — 6 200 kHz
41-metersbandet = 7 100 — 7 300 kHz
31-metersbandet = 9 500 — 9 775 kHz
25-metersbandet = 11 700 — 11 975 kHz
19-metersbandet = 15 100 — 15 450 kHz
16-metersbandet = 17 700 — 17 900 kHz
13-metersbandet = 21 450 — 21 750 kHz
11-metersbandet = 25 600 — 26 100 kHz
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Det bör kanske påpekas att det just nu pågår förhandlingar om ändringar av dessa områden för att minska trängseln. Men det dröjer säkert flera
år innan förändringarna kan genomföras.
Tropikbanden, 120-, 90-, 75- och 60-metersbanden, har fått sitt namn
för att de huvudsakligen används i de tropiska områdena i Asien, Afrika
och Sydamerika. Stationerna sänder så gott som uteslutande med tanke på
det egna landet eller ofta ett ännu mindre område — en provins eller rent
av bara en stad. I 75-metersbandet finns dock vissa europeiska stationer
med sändningar för utlandet.
Området 30-300 MHz kallas ultrakortvågsområdet (UKV). Där finns
rundradio (radio och TV), kommunikationsradio (bl.a. polis, brandkår
och taxi) samt amatörradio. Räckvidden är vanligen mycket begränsad,
även om mottagningskvaliten är god. UKV-området är därför av mindre
intresse för DX-are. Under speciella förhållanden kan man dock få långväga förbindelser genom jonosfärreflektion, troposfären (ett annat område i
atmosfären), mån- eller meteorreflektion på frekvenser upp till ca 200
MHz. UKV-området för rundradio, 88-108 MHz, kallas ofta FM-bandet.
Över 300 MHz finns små möjligheter till mottagning över långa avstånd.

Alla DX-are hälsas alltid hjärtligt välkomna till det årliga DX-Parlamentet i Sverige, som arrangeras i juni månad av Riksförbundet DX-Alliansen.

SVERIGES RADIOKLUBB
nestorn bland landets DX -klubbar , "gubbklubben"
enligt en del, rena blåbärsklubben enligt andra.
Visst är redaktörerna på DX-RADIO i genomsnitt
äldre än på andra klubbtidningar men bland SRKarna är 17 år vanligaste åldern. Skicka efter Ditt
provnummer av DX-RADIO!
Adress: SRK, Box 5083, 102 42 Stockholm 5
Il

MOTTAGARE OCH
ANTENNER
För att DX-a behövs egentligen bara en mottagare. En antenn förbättrar
dock vanligen resultatet väsentligt. Den är dessutom lätt att göra.
En mottagare för DX-ing kan se ut på många olika sätt. Det beror helt
på vilka önskemål du har.
Generellt kan dock sägas, oavsett vilken mottagare du än väljer, att den
bör täcka mellanvågsbandet och 49-, 41-, 31-, 25-, och 19-metersbanden
för att du ska ha riktig glädje av radion. Är du intresserad av amatörradio,
kustradio eller andra splecialområden blir det andra frekvensområden.

VANLIGA MOTTAGARE
Under 40- och 50-talen när FM-sändningar inte hade kommit igång och
stereon var ett i stort sett okänt begrepp satsade radiofabrikanterna mycket
på utlandslyssning. Det finns fortfarande ett antal mottagare kvar från den
tiden som väl lämpar sig för DX-ing. De kan dock vara något svåra att få
tag i, men försök med auktioner och släkt och bekanta. Mottagarna är ofta
ganska stora och otympliga. De är därför inte särskilt eftertraktade av andra än DX-are. Priset ligger mellan ca 20 och 100 kr.
På senare år har fabrikanterna av bärbara transistormottagare återfått
ett visst intresse för utlandslyssning. Flera nya apparater kommer varje år.
Priserna ligger mellan ca 500 och 1.500 kr.

SPECIALMOTTAGARE
Det finns även speciella mottagare för långdistansmottagning, s.k. kommunikations- eller trafikmottagare. De har en massa finesser som kan vara
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Trafikmottagare
har en massa finesser, som vanliga mottagare saknar.

användbara för DX-are och som andra mottagare i regel inte har. Priserna
varierar från ca 1.500 kr och uppåt för nya mottagare. En begagnad kan du
dock köpa för 500 kr eller mer.
Eftersom kommunikationsmottagare är relativt dyra brukar de flesta
DX-are inte skaffa sig någon sådan förrän de sysslat med hobbyn en tid.
När det gäller att rekommendera en viss mottagare blir det mycket svårare. Det finns så mycket att välja bland och som påpekats tidigare finns det
mycket varierande önskemål. Ska mottagaren vara bärbar och/eller batteridriven? Ska du lyssna på rundradio, amatörradio eller kustradio? Ska du
ha tropikbanden eller räcker det med de internationella rundradiobanden?
Hur mycket får mottagaren kosta?

ALLMÄNNA RÅD
För det första bör du ha så god bandspridning som möjligt. Se figur 3.
Bandspridning innebär att ett visst frekvensområde upptar så stor sträcka
som möjligt på skalan. Detta innebär att stationerna ligger längre från varandra på skalan och att det blir lättare att ställa in mottagaren och lättare
att se vilken frekvens man är på. Tänk dig själv hur mycket lättare det är
att se om stationsvisaren står på 6 150 eller 6 160 kHz på skalan i figur 3b
än på skalan i figur 3a.
Allt fler mottagare kommer nu med digitalavläsning av frekvensen och
där har man kommit ifrån dessa problem.
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I
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Figur 3. Exempel pt) ddlig bandspridning (a) och god bandspridning (b).
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KÄNSLIGHET
Sensitiviteten, dvs känsligheten eller förmågan att uppfatta svaga signaler,
brukar inte vara något problem hos nya transistormottagare eller kommunikationsmottagare. Däremot kan det vara sämre ställt med den saken hos
en del äldre mottagare. Det kan löna sig med en trimning. Anlita en radioverkstad eller någon annan som kan jobbet om du inte är helt säker på att
du klarar det själv!

SELEKTIVITET
Selektiviteten är mottagarens förmåga att skilja på två stationer på frekvenser nära varandra så att bara en station hörs åt gången. Där brukar
kommunikationsmottagarna vara rätt bra, medan andra mottagare kan ha
en del brister.
Nyttiga saker på mottagare för DX-ing är antenningång, samt uttag för
hörlurar och bandspelare.

ANTENNER
Ofta finns en inbyggda antenn i mottagaren och då kan det hända att du
klarar dig hjälpligt med den. Så gott som alltid får du dock klara förbättringar med en yttre antenn.
En antenn är i sin enklaste form en ledning (vanligen plastisolerad mångtrådig kopparledare) som ansluts till mottagarens antenningång.
Antenningången kan vara markerad på olika sätt. Några exempel ges i
figur 4. För anslutning av antennen krävs vanligen någon slags kontakt. På
äldre mottagare är det ofta meningen att man ska använda s.k. banankontakter. På nyare mottagare kan det vara andra sorters kontakter, men då
får du fråga när du köper mottagaren om det inte står i instruktionsboken.
Banankontakter och plastisolerad kopparledning kan köpas i radioaffärer, elaffärer och välsorterade varuhus.
Antennen kan dras såväl inomhus som utomhus. Utomhusantenner är
visserligen alltid att föredra, men inte alltid möjliga med tanke på grannar,
hyresvärd, gator eller annat.

(---1

1-) ANT

A

Figur 4. Exempel på märkningar av antenningdngen.

INOMHUSANTENN
En inomhusantenn kan du fästa längs en fönsternisch eller taklist. Har du
möjlighet till det kan du dra upp antenntråden på vinden. Speciellt om du
inte bor på bottenvåningen så kan du fästa antenntråden längs golvlisten
eller rent av lägga den under en heltäckande matta så att det inte syns. Det
är viktigt med tanke på den övriga familjen.
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Figur 5. L-antennen är populär bland DX-are. Enklast spänns den upp mellan huset och ett
träd.

Du bör hela tiden försöka att få antenntråden så lång som möjligt även
om du får gå i krokar och vinklar. Du bör experimentera dig fram till bästa
inomhusantennen själv. P.g.a. alla metalldelar i ett hus är det omöjligt att
på förhand säga exakt hur den bästa inomhusantennen ska se ut.
Du kan t.ex. prova med att ansluta ena änden av antenntråden till värmeledningen. Se dock till att du får elektrisk kontakt, dvs att isoleringen på
tråden skalas av på en lämplig sträcka och att värmeledningen inte isoleras
av färg eller annat på anslutningsstället.
En annan lite okonventionell inomhusantenn kan du få med en aluminiumfolie, sådan som används i hushållet. Ansluter du antenntråden till
folien (skala av isoleringen på träden!) kan du ibland få en bra antenn. Se
dock till att tråden sitter säkert fast mot folien. Folien kan sättas upp på
väggen som den är, men kan också fästas bakom t.ex. en bokhylla.

UTOMHUSANTENN
En enkel form av utomhusantenn är en spjutantenn. Antennen kan fästas
på balkongräcke, fönsterkarm etc och tar mycket liten plats. För anslutning av antennen till mottagaren behövs en ledning, en nedledning. För
detta ändamål kan du använda samma plastisolerade ledning som nämndes
i samband med inomhusantenner tidigare.
Nedledningen dras enklast in i huset genom att klämma in den mellan
fönsterbågen och fönsterkarmen. Ibland kan du i stället använda en friskluftsventil el. dyl. Slutligen kan du förstås — om du får tillåtelse — borra
upp ett särskilt hål för nedledningen i fönsterkarmen eller i väggen.
Nedledningen fästs vid spjutantennen och anslutningen till mottagaren
sker på samma sätt som tidigare har beskrivits. Spjutantenner direkt avpassade för utomhusmontage kan vara något svåra att få tag på, men en
bilradioantenn går också bra. Då krävs emellertid lite uppfinningsrikedom
för fastsättningen.
En mycket populär antenn bland DX-are är den s.k. L-antennen (den
har formen av ett liggande L). Den görs genom att spänna upp en plastisolerad tråd på tre meters höjd eller mera. Tänk på att den inte får utgöra någon fara för den som passerar under. Träden kan exempelvis spännas upp
mellan två träd eller mellan ett balkongräcke och ett träd. Ibland måste
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man av olika skäl begränsa sig till att dra den tvärs över balkongen eller
liknande. Längden brukar variera mellan 5 och 100 m. För den som har utrymme och är intresserad av mellanvåg kan det bli aktuellt med upp emot
1 000 m. I detta fall måste du dock stötta upp antenntråden på flera ställen, t.ex. genom att hänga upp den i träd.
L-antennens upphängning görs så att antenntråden fästs kring balkongräcke, trädgren, trädstam el.dyl. Tänk på att antenntråden inte får sträckas
för hårt, utan måste slacka på mitten (upp mot 1-1,5 m för långa antenner) för att inte gå av i blåst. Se dock till att antennen i hela sin längd sitter
på ofarlig höjd. Se figur 5.
Det finns mycket mer komplicerade antenner, men de här beskrivna bör
räcka till en början.

ALLMÄNNA RÅD
En aldrig så fin och dyr mottagare kan inte hjälpa dig att höra en station
som din antenn inte förmår ta in. Antennen är dessutom en billig del av din
DX-utrustning. Det lönar sig därför att se till att din antenn är bra.
Många bor i hyreshus med svårigheter med eller rent av förbud för uppsättning av utomhusantenner. Om du berättar för hyresvärden vad du sysslar med och att du behöver en egen utomhusantenn får du ofta tillstånd att
sätta upp en sådan. Lyckas inte det får du försöka att experimentera med
olika inomhusantenner. Ge aldrig upp! Ingen antennsituation är helt hopplös.

JORDLEDNING
Ibland, men inte alltid, förbättrar en jordledning mottagningen. En jordledning avleder dessutom statisk elektricitet.
Direkta åsknedslag i utomhusantenner är synnerligen ovanliga i våra
trakter av världen. Det är därför mera ovanligt att det vidtas några speciella åtgärder för sådana fall. En vanlig jordledning är otillräcklig vid ett riktigt åsknedslag. Ett sätt att få ett visst skydd är att dra ut såväl antenn som
jordledning ur mottagaren och förbinda dem elektriskt med varandra när
ett åskväder närmar sig eller när man är borta hemifrån en längre stund.
Inomhusantenner löper ingen egentlig risk för vare sig åskuppladdning
eller åsknedslag.
Vattenledningen (i första hand kallvattenledningen) eller värmeledningen kan fungera hjälpligt som jordledning. Men en jordledning skall helst
bestå av ett metallrör eller en plåt som grävs ner ett par meter i fuktig jord
och som ansluts till mottagarens jorduttag med en ledning. Jorduttaget kan
vara markerat enligt figur 6. Oftast har man dock inte möjlighet att göra så
vidlyftiga jordledningar.

Figur 6. Exempel pd märkning av jordingängen.
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OLIKA HJÄLPMEDEL
HANDBOK
Det finns ett standardverk — World Radio and Television Handbook —
som tar upp uppgifter om praktiskt taget alla radio- och TV-stationer i hela
världen. I den här boken får du förutom sändningstider och frekvenser
även reda på stationsadresser m.m. Boken utkommer med ny upplaga varje år, är på engelska och säljs av DX-organisationer och genom bokhandeln. Vissa uppgifter i handboken, t.ex. adresser, står sig år efter år. Därför är det inte nödvändigt att köpa en ny varje år.

DX-TIDNINGAR
DX-tidningarna som utges av de olika DX-organisationerna brukar innehålla dels tips och dels stationsnyheter. Tips är uppgifter på vilka stationer
som har hörts den senaste tiden. Stationsnyheterna brukar ta upp nya
sändningsscheman etc.

BANDSPELARE
Ett bra hjälpmedel är bandspelaren. De flesta DX-are har alltid bandspelaren påkopplad då de lyssnar. Det är lätt att missa ett stationsanrop eller något annat intressant, särskilt om signalen hörs dåligt. Med bandspelaren
kan man lätt gå tillbaka och lyssna på det som man missat.
En annan trevlig sak bandspelare kan användas till är ett eget DX-arkiv.
Du spar inspelningar av program du hört — hela eller delar. Många
DX-are spar alla stationsanrop de hör. Under årens lopp skaffar man sig så
småningom ett omfattande DX-arkiv. Det är är kul att då och då lyssna
igenom dessa band och minnas vilka stationer man hört.
Vilken bandspelare bör man välja? Vilken som helst, med viss reservation. Om det är rull- eller kasettbandspelare har mindre betydelse. Ett krav
bör du dock ställa. Det ska finnas varvräknare. Annars är det nästan
omöjligt att hitta de delar av programmen du vill lyssna på igen. Med varvräknare blir detta en enkel match.
När du lyssnar antecknar du tiden och vilken siffra varvräknaren står på,
samt några detaljer om programmets innehåll. Det kan t.ex. se ut så här:
01.23 (314) Tal av man
01.27 (329) Musiktitel
Med hjälp av bandspelaren och dessa anteckningar kan du sedan lätt hitta tillbaka till den missade musiktiteln klockan 01.27. En ovärderlig hjälp
då man ska rapportera stationen (se avsnittet RAPPORTERING OCH
QSL).

LOGGDIAGRAM
Kommunikationsmottagare har ofta separata bandspridnings- och huvudskalor. Ett enkelt hjälpmedel för att då enkelt kunna sätta in och/eller avläsa en viss frekvens är att rita upp s.k. loggdiagram. Se figur 7.
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Figur 7. Loggdiagram. På vissa kommunikationsmottagare finns separata bandspridningsoch huvudskalor. För att underlätta frekvensinställningen kan du på följande sätt göra ett
loggdiagram.
Antag att du behöver ett diagram för området 6 000-6 000 kHz, i 49-metersbandet. Först
avläser du bandspridningsskalans inställning vid några kända frekvenser, t. ex. RIAS—Berlin
på 6 005 kHz, Radio Luxembourg på 6 090 kHz och Radio Bremen på 6 190 kHz. Antag att
de ligger vid 8, 45 och 90 på bandspridningsskalan. Då får du en kurva enligt figuren. När du
ska använda detta diagram ställer du först in huvudskalan så att diagrammet stämmer. Detta
kontrolleras genom att t.ex RIAS—Berlin ska höras då bandspridningsskalan står på 8. I
fortsättningen rör du inte huvudskalan. Vill du sen lyssna på 6 155 kHz ställer du enligt diagrammet in bandspridningsskalan på 74. Och omvänt, om du befinner dig på 74 på bandspridningsskalan vet du att frekvensen är 6 155 kHz.

ANTENNFÖRSTÄRKARE
Antennförstärkare förstärker upp signalen från antennen innan den förs
till mottagaren. Bättre är dock preselektorn, en antennförstärkare med frekvensinställning, som rekommenderas speciellt för enklare mottagare,
t.ex. äldre bordsmottagare.

KRISTALLKALIBRATOR
Kristallkalibratorn är en apparat som ger kalibreringstoner på t.ex. var
100:e kHz eller var 10:e kHz över hela lång-, mellan- och kortvågsområdet.
Genom att räkna hur många sådana signaler du passerar när du ändrar stationsinställningen kan du avgöra vilken frekvens du har ställt in. Kristallkalibratorn kan enkelt anslutas till vilken mottagare som helst utan några
ingrepp i mottagaren.
18

FREKVENSRÄKNARE
Frekvensräknaren är en apparat som mäter den inställda frekvensen på
mottagaren och visar den digitalt. Till skillnad från kristallkalibratorn
fordrar frekvensräknaren ingrepp i själva mottagaren för att kunna
anslutas.

HÖRLURAR
DX-ing kan ofta uppfattas som störande av omgivningen. De tycker mest
att det tjuter och väsnas hela tiden. Därför bör du skaffa dig ett par hörlurar. Dessutom störs du då inte själv av omgivande ljud. På mottagare som
saknar särskilt uttag för hörlurar går det ibland att använda uttaget för
extra högtalare.

DX-KLUBBAR
Är man medlem i en DX-klubb kan man där få tips om nya stationer, utbyta erfarenheter med likasinnade, få hjälp med val av utrustning och mycket
annat. Den personliga samvaron är också betydelsefull. Det finns många
DX-klubbar över hela Norden. Många DX-klubbar ger dessutom ut
DX-tidningar.

Det finns många fördelar med att vara medlem i en DX-klubb. Du kan utbyta erfarenheter
med andra DX-are. DX-klubbar brukar också anordnas. k. lyssnarträffar, då man samlas för
att DX-a en eller flera dagar. Man brukar hålla till i någon fritidsstuga, med gott om plats för
antenner. Bilden är tagen på en sådan lyssnarträff.
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HUR MAN LYSSNAR
När du ska DX-a måste du först kunna hitta rätt bland alla stationer. Låt
oss först titta på hur du ställer in mottagaren.
Ofta har mottagarna en skala som liknar den i figur 3a. Den har tämligen dålig bandspridning. Det gör att det är svårt dels att veta vilken frekvens den är inställd på och dels att ställa in en viss frekvens.
Antag att du på skalan i figur 3a ska ställa in Österreichischer Rundfunk
på 6 155 kHz (6,155 MHz).
Först börjar du då med att vrida på stationsinställningen till dess att
skalvisaren står i närheten av vad du tror är 6,155 MHz. Skalan är ju graderad i MHz och därför blir det strax till höger om strecket för 6 MHz. Sedan gäller det att sakta och metodiskt söka dig fram. Stationsinställningen
måste ändras mycket långsamt. Genom att gå från station till station kan
du till slut hitta Österreichischer Rundfunk.

IDENTIFIERING
Det säkraste sättet att avgöra om du verkligen hör rätt station är att uppfatta ett stationsanrop eller identifiering (ID) som det också kallas. Detta
innebär helt enkelt att stationen talar om vilken den är, t.ex. "Österreich
auf Kurzwelle". Andra sådana anrop du kan höra från stationer är: "Sveriges Radio — program 3", "This is the World Service of the British
Broadcasting Corporation", "Hier spricht die Deutsche Welle", "Vous
ecoutez Radio Cameroun" och "Transmite Radio Jardin en sus frecuencias 1.460 kilohertz, onda larga, y 6.090 kilohertz, banda internacional de
49 metros".
Sådana anrop brukar ges i början och slutet av varje sändning, oftast vid
hel- och halvtimme, men ofta också under programmets gång.
En annan hjälp vid identifieringen är om du kan upptäcka att stationen
intresserar sig speciellt för ett visst land. Hör du på 6 166 kHz t.ex. ett
långt program om kulturhändelser i Wien kan du ha god anledning att
misstänka att det verkligen är Österreichischer Rundfunk som du hör. Helt
säker kan du emellertid inte vara. Det förekommer ibland långa reportage
även från utlandet i radiostationernas program. Nedan ser du ett QSL från
Österreichischer Rundfunk.

STEIERMARK
Das deatlIche Land vlelfeltIgster
UrlaubsmöglIChkallen
For hoapilality
holIdaya

and happy

Un pays de vecances accuaillant
et aux nombrames possIbilIMS
Provincia que &rene las mås
variadaa posibilidadea de more°
Gean — “neinlme
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Språket ger mera sällan direkt hjälp vid identifieringen. Stationer med
utlandsprogram sänder ju på en massa olika språk. Ett världsspråk som
engelska förekommer från praktiskt taget alla stationer med utlandsprogram. En viss hjälp blir det dock när du blivit så van att du kan skilja på
olika dialekter och brytningar — t.ex. att höra om en tysktalande person
kommer från Tyskland, Österrike eller Schweiz eller om en engelsktalande
person kommer från Storbritannien, USA eller Australien eller om han
bryter på något språk.

STÖRNINGAR
När du väl lyckats hitta den station du vill höra på kommer du ofta att finna att mottagningen inte är klar och ren. Det finns olika typer av störningar.
Det vanligaste är att du hör två eller flera stationer samtidigt. Detta beror på den stora trängseln på radiobanden. Det finns fler stationer än det
egentligen finns plats för. Man har försökt att råda bot på dessa problem
genom internationell frekvensplanering, men tyvärr utan större framgång.
För att över huvud taget kunna sända måste stationerna lägga sig på frekvenser mycket tätt intill varandra och ofta t.o.m. på samma frekvens som
flera andra stationer.
Mot störningar från stationer på närliggande frekvenser kan det hjälpa
med mottagare med bättre selektivitet (se MOTTAGARE OCH ANTENNER). Störningar från stationer på samma frekvens kan du däremot endast komma åt med hjälp av antenner med riktverkan, men det är tyvärr
långt ifrån alltid som ens det hjälper.
Rundradiostationerna störs också av telegrafisändare och andra radiosändare som bedriver s.k. nyttotrafik. Dessutom förekommer avsiktliga
störningar. Med en störsändare försöker vissa länder hindra att en del andra stationers program kan höras. Sådana störningar förekommer oftast av
politiska skäl.
Olika apparater, som rakapparater, dammsugare, TV-apparater, hissmotorer, lysrör m.m. kan ge störningar. Då dessa i regel är begränsade till
själva boningshuset kan du minska sådana störningar genom att använda
utomhusantenner med skärmad nedledning (vanligen koaxialkabel). Använder du inomhusantenn hjälper troligen inte skärmad kabel alls. I vissa
mottagare finns inbyggda störningsbegränsare som kan vara till hjälp.
Slutligen finns det atmosfäriska störningar. Den vanligaste är fading.
Fading är variationer i stationens signalstyrka, bl.a. beroende på ständiga
förändringar i jonosfären. Variationerna kan förekomma från någon gång
per minut eller, mera sällan, till någon gång per sekund. För att motverka
denna störning finns i de allra flesta mottagare inbyggd automatisk förstärkningsreglering. En annan form av atmosfärisk störning är åskstörningar. Åskstörningar förekommer även på mycket stora avstånd från själva åskvädret. Enda hjälpen är vanligen störningsbegränsare.

OLIKA STATIONER
Det finns som sagt en massa olika sorters stationer att lyssna till: rundradio, kustradio, flygradio, amatörradio osv. Även bland rundradiostationerna finns det dock flera grupper.
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Stationer med sändningar för utlandet (utlandsstationer) har andra
intressen än stationer med program enbart för det egna landet (inrikesstationer).
Utlandsstationerna riktar sig direkt till lyssnare i utlandet. Därför sänder
de på språk och tider som passar de lyssnare man vill nå. Sänder man för
lyssnare i delar av Afrika där swahili talas, så sänder man på swahili. Sänder man till Sydamerikas indianer, så sänder man på quechua eller något
annat indianspråk. Sänder man till Sverige så sänder man på svenska. I
sändningarna, som är ganska korta (vanligen 30 minuter), anpassar man
innehållet så att även den som inte har direkt kännedom om landet eller
dagligen följer händelserna där ska ha utbyte av programmen. Eftersom
utlandsstationerna sänder speciellt för lyssnare i utlandet är de mycket intresserade av kontakt med alla sina lyssnare där.
Inrikesstationer däremot sänder på landets eget/egna språk och på tider
som är lämpliga där. Detta innebär att medan inrikesstationer i Europa
slutar sina sändningar för dagen omkring kl. 24.00 svensk tid (01.00 finsk
tid) fortsätter sydamerikanska inrikesstationer fram till omkring kl. 05.00
svensk tid (06.00 finsk tid). Innehållet i sändningarna präglas av att man
kan anta att lyssnarna redan känner till en stor mängd fakta och förhållanden i det egna landet. Inrikesstationerna och speciellt de små lokala stationerna har ofta mycket trevliga och annorlunda program, som uppskattas
av DX-are.
Med tanke på ägandeförhållandena kan man skilja mellan statliga och
privata stationer.
Statliga stationer ägs av eller drivs i nära anknytning till statsmakterna i
respektive land. Statliga stationer driver ofta utlandssändningarna som en
speciell avdelning inom ramen för organisationen för inrikesprogrammen.
Privata stationer kan ägas av privatpersoner eller olika organisationer,
t.ex. religiösa organisationer.
Kommersiella stationer finansieras helt eller delvis med reklam i programmen. Det finns såväl statliga som privata stationer som är kommersiella. Statliga stationer får dock ofta pengar från licensavgifter eller via
statsbudgeten. Däremot är mera ovanligt att privata stationer har andra inkomstkällor än reklamen.

RELÄSÄNDARE
Utlandsstationerna vill ju nå vissa lyssnare i utlandet. Samtidigt har det blivit svårare på senare år att få god hörbarhet på radion när trängseln ökat.
Därför har flera stationer börjat bygga reläsändare, dvs. sändare nära lyssnarna som återutsänder (reläar) stationernas program.

ANROPSSIGNALER
Som speciella igenkänningstecken för stationer används ibland kombinationer av bokstäver och siffror, vanligen fyra eller fem. De första två eller
tre bokstäverna står för landet. Till exempel YVLK för Radio Rumbos i
Venezuela (YV står för Venezuela) och ZYW45 för Rådio Globo i Brasilien
(ZY står för Brasilien). Överst på nästa sida ser du ett QSL från Radio
Globo.
Anropssignaler, eller prefix som de också kallas, används i stort sett bara
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av lokala stationer i Nord- och Sydamerika och i vissa länder i Asien. I
USA, med ca 7 000 radiostationer, används i regel anropssignalen som enda stationsnamn, t.ex. "Radio Station KOMO", som ligger i Seattle.

TIDSZONER
Som DX-are kommer du ständigt i kontakt med att olika länder har olika
tid. När klockan är 12 i England är den 13 i Sverige, 14 i Finland och 15 i
västligaste Sovjetunionen. För att ytterligare komplicera det hela förekommer på en del håll sommartid, dvs klockan vrids fram en timme på sommaren. Notera att eftersom årstiderna är ombytta på norra och södra halvklotet kan vissa länder söder om ekvatorn ha sommartid när vi har vinter.
Som något slags standardtid används Greenwich Mean Time (GMT) som
är satt med utgångspunkt från Greenwichobservatoriet utanför London.
GMT påverkas inte av sommartid. GMT ligger en timme efter svensk normaltid (SNT) — två timmar efter finsk normaltid (FNT).
Vissa stora länder som USA och Sovjetunionen har flera tidszoner, dvs
områden med samma tid. Vanligen ligger dock varje land inom en enda
tidszon.

KONDITIONER
Konditionerna är beroende av tid på dygnet, tid på året och tid under solfläckscykeln. Detta påverkar hur olika stationer hörs.
Det som sägs här är mest påtagligt på mellanvågen och på tropikbanden.
De stora internationella rundradiobanden används av stationer med inter23

nationell inriktning. De anpassar sina sändningar efter de olika förhållandena. De sänder också med höga effekter och riktar sändningarna mot
mottagarna.

LÅNGVÅG
På dagtid hörs de flesta europeiska stationerna rätt bra. På kvällen och
natten blir signalstyrkorna bättre samtidigt som du kan höra norra Afrika
och Främre Asien.

MELLANVÅG
På dagtid hörs i stort sett bara de starkare europeiska stationerna. På
kvällen börjar även svagare europeiska stationer höras. På natten kan du,
speciellt under vinterhalvåret, höra utomeuropeiska stationer. Sydamerikanska stationer kan även höras nattetid under sommarhalvåret.

TROPIKBANDEN
På höst och vinter kan du höra asiatiska stationer på eftermiddag och
kväll. Afrikanska stationer hörs hela året på kvällstid. Sydamerikanska
stationer hörs nattetid och främst vår, sommar och höst. Tropikbanden
omfattar 120-, 90-, 75-, och 60-metersbanden.

49-METERSBANDET
Här hörs främst europeiska stationer. Bandet kallas därför ibland för Europabandet. På nätterna kan du med lite tur höra afrikanska stationer före
midnatt och sydamerikanska efter midnatt.

41-METERSBANDET
Liksom i 49-metersbandet dominerar de europeiska stationerna. På eftermiddagarna vintertid kan du höra en del asiatiska stationer. Bandet används inte i Nord- och Sydamerika.

31- OCH 25-METERSBANDEN
Dessa band brukar vara några av de bättre DX-banden. Utan svårigheter
kan du höra stationer från alla världsdelar. Sydamerikanska stationer
främst på kvällen och natten och asiatiska stationer på dagtid.

19- OCH 16-METERSBANDEN
Dess band är intressanta på dagtid och tidigt på kvällen. Då kan stationer
från hela världen höras. Senare på kvällen brukar banden "dö ut", signalerna blir för svaga. Under perioder med höga solfläckstal kan dock mottagningen vara god dygnet runt.

13- OCH 11-METERSBANDEN
Här är mottagningen god under dagtid. Utnyttjas av betydligt färre stationer än de övriga banden. Under solfläcksminimum finns det praktiskt taget
inte några sändningar i 1 1-metersbandet.
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UKV
Mottagningen här varierar i regel inte så mycket som på övriga band. Sommartid kan man dock få kortvariga perioder med god mottagning av europeiska radio- och TV-stationer.

VÅREN
(april—maj)
Detta är något av en brytningstid. Dagarna blir längre. Mellanvågen, som
tidigare kunnat erbjuda många trevliga stationer, är inte längre så givande.
Kortvågskonditionerna som under vintern varit gynnsamma mot Asien blir
nu allt bättre mot Amerika. Speciellt nu kan du höra många stationer från
Sydamerika. Det beror på att åskstörningarna inte är så svåra som senare
under sommaren. Teoretiskt skulle mottagningen annars vara bättre under
sommarmånaderna, men åskan är ofta besvärlig då.

SOMMAREN
(juni—augusti)
Nu hörs bara ett fåtal asiatiska stationer. Mellanvågen är inte så intressant
längre. Sydamerika kan ge många trevliga stunder på kortvåg. Tidpunkten
är från midnatt fram mot sextiden på morgonen. Då går solen upp och det
blir ljust mellan Norden och Sydamerika — radiosignalerna dör ut. Askan
är oftad besvärlig.

HÖSTEN
(september—november)
Sydamerikas huvudroll minskar. Fortfarande kan många stationer från
denna kontinent höras. Askstörningarna minskar nämligen. Även om signalernas styrka inte är så bra som på sommaren kan stationerna ändå höras
bra. Afrika börjar höras bättre. Lyssna från klockan sex på kvällen till
midnatt. Senare på hösten börjar de asiatiska stationerna höras igen. Lyssna på eftermiddagarna, från tretiden till sextiden. Mellanvågen blir allt mer
intressant ju närmare vintern vi kommer.

VINTERN
(december—mars)
Sydamerika har helt misst sin glans, men kan höras då och då på mellanvåg
och tropikbanden. Mellanvågen förbättras, liksom mottagningen från Afrika. Har du tid och tillfälle ska du passa på att lyssna över jul och nyår.
Många stationer sänder då på övertid. Stationer som i vanliga fall inte går
att höra kan avlyssnas.

LYSSNA, LYSSNA OCH ÅTER LYSSNA
Ovanstående råd kan verka felaktiga när du börjar DX-a. Du följer dem,
men hör inget ändå. Ge inte upp! En dag hör du vad du sökt.
Enda sättet att bli en skicklig DX-are är att lyssna, lyssna och åter lyssna.
Att några DX-are alltid tycks höra mer än andra beror helt enkelt på att
de lyssnar mycket. Genom att lyssna lär du dig när, var och hur en station
kan avlyssnas.
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RAPPORTERING OCH QSL
Vi har tidigare nämnt att många DX-are samlar på QSL. Det är alltså ett
kort eller brev som bekräftar riktigheten av en till stationen insänd teknisk
rapport om hörbarheten — lyssnarrapport. Vi ska nu titta lite närmare på
hur detta går till.

LYSSNARRAPPORTER
Alla rundradiostationer vill att så många som möjligt inom stationens
täckningsområde ska kunna höra deras program så bra som möjligt. För
att möjliggöra detta kan stationerna variera sändarort, sändarantenn, frekvens och/eller effekt. Stationens tekniska personal vill dock veta hur
gjorda förändringar har utfallit. Man vill också kontinuerligt hålla uppsikt
över mottagningsförhållandena med tanke på jonosfärens variationer och
störningar från andra stationer.
Det enklaste sättet att få detta var länge att få lyssnarna att skicka in rapporter — lyssnarrapporter — med uppgifter om hörbarheten. Numera har
man ett antal speciella avlyssningsstationer runt om i världen som på ett
mera vetenskapligt och noggrannt sätt än vanliga radiolyssnare och DX-are
kan rapportera om hörbarheten. Dessa avlyssningsstationer har internationellt utbyte av sina mätresultat. De stora radiostationerna får på detta sätt
en mycket uttömmande och tillförlitlig kartläggning av hörbarheten.
Värdet av DX-arnas rapporter har därför minskat. Trots detta är många
stationer intresserade av lyssnarrapporter och besvarar dem med QSL-kort
och ibland personliga brev och t.o.m. souvenirer. Vad är orsaken till detta?
Stationer med utlandssändningar har två skäl. För det första är DXarnas rapporter ett komplement till rapporterna från de professionella
avlyssningsstationerna. Viktigare är nog att stationerna genom att ta emot
och besvara lyssnarrapporter får kontakt med nya och flera lyssnare.
Stationer med enbart lokala eller regionala sändningar har som regel
mindre intresse av att höras i utlandet. De är ju inriktade på att täcka ett
begränsat område. För dessa är lyssnarrapporten en kuriositet — att de
trots dåliga antenner, svaga sändare etc. kan höras i utlandet och att någon
där orkar sitta uppe mitt i natten för att lyssna på just deras station. Detta
med att skicka QSL-kort är en djupt rotad tradition.
Kom dock ihåg att stationerna är till för att sända radioprogram och inte
för att förse DX-are med QSL, vimplar och annat. Vill en station inte svara
är det i princip deras ensak. Kom ihåg att du aldrig kan kräva något visst
svar från en radiostation. Be om det samtidigt som du ser till att du ger stationen något i utbyte — en bra lyssnarrapport med programkritik är ett minimikrav. Några personliga rader brukar också uppskattas.
En lyssnarrapport ska innehålla följande uppgifter:
• Rapportörens namn och adress
• Frekvens, tid och datum för avlyssningen
• En beskrivning av hörbarheten
• Tre till fem programdetaljer från programmet för att bevisa att man
verkligen hört stationen
• Programkritik och personliga uppgifter
• Uppgifter om din mottagningsutrustning
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En iyssnarrapport kan skrivas som ett vanligt brev, men det finns också
speciella tryckta rapportblanketter att köpa från olika DX-klubbar. De
brukar finnas på olika språk och har utrymme för alla uppgifter som ska
finnas med i rapporten. Vi rekommenderar att du använder rapportblanketter eftersom risken då blir mindre att du glömmer bort någon uppgift
samtidigt som du inte behöver skriva så mycket. I figur 8 visar vi hur du
kan fylla i en typisk rapportblankett.
Kom ihåg att ange vilken tid du använder. Vanligast är GMT (se sidan
23).

SINPO-KODEN
För mottagningskvaliten finns olika koder. Den vanligaste är SINPO-koden. SINPO kommer från begynnelsebokstäverna i Signal strength (signalstyrka), Interference (störningar från andra stationer), Noise (atmosfäriska
störningar), Propagation disturbances (utbredningsstörningar) och Overall
merit (sammanfattad hörbarhet).
Varje punkt bedöms med en siffra mellan 1 och 5 enligt figur 9.
Signalstyrkan bedöms lättast om du har en signalstyrkemätare (S-meter)
på mottagaren. I annat fall får du lite till ditt eget omdöme. Kom dock ihåg
att här är det bara signalstyrkan som ska bedömas och inget annat. En
stark station kan vara utsatt för en ännu starkare störning och då höras
ganska dåligt. Signalstyrkerapporten ska då trots detta vara hög.
Om det finns störningar från andra stationer bör du även försöka tala
om vilken typ av störningar och/eller vilka stationer som störde.
Utbredningsstörningar är i första hand fading (se sidan 21).
Sammanfattande hörbarhet är en bedömning av mottagningen i sin
helhet. Det är alltså en sammanvägning av S, I, N och P. Bedömningen är
subjektiv, men några tumregler finns. Man säger ofta att 0 inte kan vara
högre än det lägsta värdet för I, N och P. Med lite träning klarar du dock
rätt bra att sätta SINPO-värden.

ANDRA KODER
Ibland ser man dock att SINFO används i stället för SINPO, dvs P ersätts
av F. F står för fadingens hastighet. De senare åren har vissa stationer velat
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förenkla rapporteringen ytterligare genom att bara använda SIO i SINPOkoden. Detta har dock inte slagit igenom särskilt väl.
Tro inte att stationen tycker bättre om dig eller din rapport bara för att
du rapporterar god mottagning. Var ärlig och ge så sanningsenliga SINPOvärden som möjligt. Är mottagningen bra är det ju ingen fara, men är den
dålig på något sätt är stationen givetvis mer än angelägen om att få reda på
detta för att kunna förbättra hörbarheten.

Q-KODER
Ibland stöter man på de äldre Q-koderna för angivande av mottagningsförhållandena. De har sina direkta motsvarigheter i SINPO-koden enligt nedan och sifferbedöms på motsvarande sätt. Q-koderna är numera tämligen
ovanliga.
QSA = S
QRM = I
QRN = N
QSB = P
QRK = 0
Rapportering av mottagningskvaliten med koder rekommenderas endast
till större stationer med utlandsprogram. För övriga stationer beskriver du
helst mottagningsförhållandena med ord såvida rapportblanketten inte innehåller någon utförlig förklaring av koderna.

PROGRAMDETALJER
Programdetaljerna är som sagt avsedda för att bevisa att du verkligen hört
den station du rapporterar. Stationen vill naturligtvis vara säker på detta
för annars är rapporten värdelös. Med tanke på hur lätt det år att höra fel
på ett anrop finns det all anledning att vara försiktig. Dessutom anses det
motiverat med tanke på att stationen med sitt QSL (förresten en annan av
de ovan nämnda Q-förkortningarna) bekräftar att rapportören hört just
deras station.
De flesta stationer för förteckningar — loggar — över inslagen i de program de sänt. För att de ska kunna kontrollera en lyssnarrapport fordras
därför att du anger programdetaljer som kan återfinnas i stationsloggen.
Det varierar från station till station hur omfattande loggen är och vilka
uppgifter som tas upp i den. Några riktlinjer kan vi dock ge.
Rubriker eller mycket korta sammanfattningar av föredrag, tal eller intervjuer går bra. Likaså uppgifter om musiktitlar, artister, kompositörer
etc. i samband med spelad musik. Reklaminslag brukar noga bokföras och
har därför stort bevisvärde. Men det är ju inte alla stationer som har reklam.
Det är inte meningen att du ska återge programmet ordagrant. Stationer
har som regel ändå inte fullständiga manuskript att kontrollera mot. Det
tar både tid och är ganska ointressant för stationerna att få läsa allt de sagt.
Det räcker med tre till fem ordentliga programdetaljer. En lyssnarrapport
blir inte bättre om den har många programdetaljer. Den ska ha precis så
många att stationen kan säga att du har hört dem, men inte mera. Exempel
på programdetaljer ser du i figur 8.
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I vissa DX-tävlingar kan situationen vara lite annorlunda. Där gäller det
ofta att få så många programdetaljer som möjligt, men det är ett undantag.
Låt inte detta få dig att tro att många programdetaljer är något positivt i
allmänhet. Lägg i stället ner lite extra arbete på programkritik och personliga brev.

GE KRITIK
Programkritiken och de personliga uppgifterna är något som det slarvas
med. Men det är något som stationerna uppskattar mycket. Med programkritik menas både positiv och negativ kritik, både beröm och klagomål.
Tänk bara på att försök förklara varför du tycker si eller så. Skriv gärna
dessa uppgifter på ett separat papper, men glöm då inte namn och adress.
Lyssnarrapporten bör skickas så snart som möjligt, helst inom två veckor, för att den ska ha aktualitetsvärde för stationen. Till stationer utanför
Europa bör du använda flygpost även om det är dyrare.
Lyssnarrapporten bör skrivas på något språk som stationen förstår, t.ex.
det språk som stationen sände på. Det ökar chanserna att få svar.
En viktig grundregel vid all rapportering är att du ska vara helt säker på
att du hört den station du rapporterar. Det räcker inte med att tro!
Adressen till olika radiostationer finns i World Radio and Television
Handbook och i viss mån även i DX-tidningar.

FOLLOW UP
Får du inte svar på en rapport till en svårhörd station kan du efter en tid
skicka en s.k. follow-up — en kopia på den första rapporten. Rapporten
eller stationens svar kan ju ha försvunnit i postgången och på det här sättet
får du en chans till. Du bör dock tänka på att uttrycka dig mycket diplomatiskt i follow-ups för att inte förarga stationspersonalen. Det kan ju tänkas att de inte vill svara helt enkelt. Follow-ups bör bara användas till svårhörda stationer, stationer som inte hörs varje år. I övriga fall ska du i stället ta en ny, mer aktuell rapport, som då blir värdefullare för stationen än
en follow-up.

LOGGBLAD
För att hålla reda på när och till vilka stationer du skickat lyssnarrapporter
är det bra att föra en logg. Det finns speciella blanketter för detta ändamål
att köpa från DX-organisationerna.
Slutligen vill vi be dig se till att alla rapporter du skickar är omsorgsfullt
skrivna och riktiga. Skickar du felaktiga lyssnarrapporter skadar du såväl
ditt eget som alla andra DX-ares rykte.

SVARSPORTO
En del stationer uppskattar att få svarsporto tillsammans med rapporten
för att svara. Det är i första hand mindre och privata stationer. Enklaste
sättet är att skicka med en eller flera internationella svarskuponger (IRC
International Reply Coupon).
IRC köper du på posten och de kan i alla länder som tillhör Världspostföreningen (det gör de allra flesta) bytas ut mot frimärken för ett brev i lägsta viktsatsen (vanligen 20 g) till utlandet med ytbefordran. En IRC täcker
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inte flygtillägg. Vill du ha svar med flygpost bör du därför bifoga två eller
flera IRC, beroende på avståndet.
Stationerna uppskattar också vykort från din hembygd, ett foto på dig
själv eller några andra enkla souvenirer.

BANDRAPPORTER
Ibland vill man rapportera en station även när man inte behärskar
programspråket tillräckligt väl för att skriva vanliga rapporter. Då kan
man sända en bandrapport. Bandrapporter brukar också användas till
utomeuropeiska mellanvågsstationer som ibland bara hörs så korta stunder, 20-30 sekunder åt gången, att man inte hinner få ihop tillräckligt med
detaljer för en vanlig rapport.
Vitsen är att du i stället för att ange programdetaljer skickar med en
inspelning av en del av det program du hört som bevis på mottagningen.
Kom dock ihåg att stationspersonalen sällan har ditt tränade DX-öra,
dvs förmågan att sålla bort störningar för att höra vad som sägs från en
svag station. Se därför först och främst till att ljudkvalitén är bra.
Spela för det andra bara in på ett spår på rullbandspelare. Alla andra
spår ska vara fullständigt raderade. Använd hastigheterna 9,5, 19 eller 38
cm/s. Vissa stationer kan även ta emot kassettinspelningar. Inspelningen
bör omfatta endast 30-90 sekunder från en del av programmet där du är
säker på att stationen kan känna igen sig själva. Detta innebär att det bör
vara ett stationsanrop, en på annonsering av ett program eller liknande.
En bandrapport består av två delar. För det första en skriven del som ser
ut som en vanlig rapport, men utan programdetaljer, och för det andra inspelningen. I den skrivna delen hänvisas till inspelningen.
Bandrapporter bör inte användas till annat än små och ovanliga stationer. Får en station många bandrapporter tar det alldeles för lång tid att
kontrollera dem och stationen tröttnar helt på att besvara lyssnarrapporter.

QSL
De flesta stationer besvarar alltså lyssnarrapporter med QSL. QSL betyder
ursprungligen "Jag bekräftar". QSL-et är vanligen ett kort, QSL-kort,
speciellt tryckt för ändamålet. Ibland får man i stället ett brev, QSL-brev,
som kan vara handskrivet, maskinskrivet eller tryckt.
Svarstiden varierar från station till station. Det kan vara från någon vecka till några månader. Men ytterligheter på få några dagar till flera år förekommer. De särskilda QSL-spalterna i DX-tidningarna brukar ge närmare
uppgifter.
Förutom QSL kan du i utbyte för rapporter och brev till stationerna få
mycket annat. Personliga svarsbrev är ganska vanligt, men också vimplar,
dekaler eller andra souvenirer kan komma tillsammans med QSL-et.
Speciellt vimplar och QSL-kort brukar DX-arna betrakta som dyrgripar.
De sparas omsorgsfullt. En del sätter upp dem på väggarna, men där kan
de så småningom blekna och bli missfärgade. Andra sätter in QSL och
vimplar i plastfickor, som samlas i pärmar. Ett annat sätt, som dock inte är
så lättöverskådligt, är att samla QSL-en i kartonger. Även de ofta vackert
frankerade kuverten som kommer från stationerna brukar sparas.
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OLIKA DX-OMRÅDEN
Som vi påpekat flera gånger finns det stora möjligheter att anpassa DXhobbyn till dina egna intressen och förutsättningar. Vi ska i detta avsnitt
berätta lite mera om några vanliga specialområden.

AFRIKA DX- ing
Afrika är en ganska lätthörd kontinent i jämförelse med t.ex. Sydamerika
och Asien. För att kunna lyssna på Afrika behöver du ha 31-, 25- och
19-metersbandet på radion. Har du dessutom 60- och 90-metersbanden blir
möjligheterna större.
Afrika har — ungefär som Europa — statlig radio i nästan alla länder.
Den mångfald som finns i t.ex. Nord- och Sydamerika, men saknas i Europa, saknas också i Afrika. Flera länder har dock en rikt utbyggda lokalradio.
Genom att lyssna på afrikanska stationer får du en god inblick i Afrika
av i dag. P.g.a. analfabetismens stora utbredning spelar radion en stor roll
i utbildnings- och informationsarbetet i många av Afrikas unga stater.
Den afrikanska musiken får man rikliga tillfällen att njuta av när man
lyssnar på Afrika. Den moderna afrikanska musiken, som tar stor plats i
många stationers program, låter som en blandning av latinamerikanska
rytmer och modern disco-pop. Sanningen är faktiskt att de båda senare
musikformerna härstammar från den förra.
Programspråken är inget att oroa sig för. De länder som varit engelska
kolonier har tagit engelska som ett av sina officiella språk. De sänder därför i stor utsträckning på engelska. Motsvarande gäller för de länder som
varit franska kolonier.
Som en god regel när man lyssnar efter Afrika kan sägas att man lyssnar
tidigare ju kortare våglängden är.
Rundradioband

Lämplig avlyssningstid
(svensk tid)

19-metersbandet
25-metersbandet
31-metersbandet
60-metersbandet
90-metersbandet

kl 07-09
kl 19-21
kl 19-22
kl 19-01
kl 21-01

17-20
05-08

Afrika är en spännande kontinent på radiobanden och det är som synes i
tabellen inte nödvändigt med några nattvak för att höra något. Sena kvällen är den bästa tiden. Något generaliserat kan man säga att årstiden inte
spelar någon större roll för hur bra afrikanska stationer hörs här i Norden.
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AS/EN—PACIFIC DX-ing
Att lyssna på asiatiska radiostationer kan vara mycket fascinerande. Programmen ger dig möjlighet att få inblickar i de olika ländernas geografi,
historia, kultur, ekonomi och politiska samhällssystem.
Geografiskt skulle man kunna dela upp världsdelen i följande områden:
Främre Asien med framför allt arabisktalande länder, Sydasien med Indien, Pakistan och Bangladesh, Sydostasien med Indonesien och Filippinerna, Ostasien med Kina, Korea och Japan och slutligen den asiatiska delen av Sovjetunionen.
Av ovanstående områden är stationerna i Främre Asien lättast att höra.
Flertalet länder i området har dessutom sändningar riktade till Europa.
Ett stort antal länder inom de övriga områdena har också utlandssändningar till Europa och dessa hörs i allmänhet bra hela året.
Intressantare kan de stationer vara som endast sänder för lyssnare inom
det egna landet. Många av dessa stationer sänder fortfarande på kortvåg
och då i allmänhet på tropikbanden. Generellt kan sägas att dessa stationer
hörs bäst vintertid. Lämplig tid för avlyssning är eftermiddag.
Indien har exempelvis ett stort antal lokalstationer på kortvåg. Problemet med dessa är framför allt att få ihop en bra rapport. En lösning kan
vara att skicka en bandrapport (se sidan 33).
Ett annat intressant område är Indonesien med ett stort antal stationer
på kortvåg. Indonesien kan du börja söka efter redan i slutet av augusti
(16.00-17.00 SNT, 17.00-18.00 FNT). Sedan fortsätter indonesiska stationer att höras bra under september och oktober. I oktober hörs vissa indonesiska stationer redan kl 14.00 SNT (15.00 FNT). Senare på vintern
brukar det vara svårare att logga just detta område.
Det bör kanske också nämnas att avlägsna asiatiska stationer även kan
loggas på mellanvåg vid bra konditioner. Intresset koncentreras på stationer i Japan, Korea och Filippinerna. Även här gäller att loggningar endast
är möjliga vintertid och vid mycket goda konditioner.
Slutligen några ord om att lyssna på Pacific. Detta är ett mycket svårt
område eftersom det finns få radiostationer som kan höras i Norden. Hittills har endast Radio Australia kunnat höras året runt.
Liksom för Asien gäller att de mindre stationerna endast hörs vintertid.
Bland de mera lättloggade länderna skulle vi här vilja nämna Papua & Nya
Guinea, Nya Zeeland, Nya Kaledonien och Franska Polynesien. övriga
länder tillhör de stora DX-rariteterna.
Vad beträffar Asien och Pacific är det viktigt att lyssna vid rätt årstid
och vid rätt tidpunkt. DX-tidningarnas tipsspalter kan ge en hel del värdefulla upplysningar om detta.

NA DX-ing
Nordamerika är det område i världen där man har flest radiostationer. Enbart i USA finns det ca 7 000 stationer.
De allra flesta stationer är privata och kommersiella, dvs reklamfinansierade.
I princip har varje stad, stor som liten, en eller flera egna radiostationer.
Programmen får därför ofta en mycket lokal och personlig prägel.
Många stationer har specialiserat sig på en viss programtyp i sin tävlan
35

om lyssnare och annonsörer. Vissa stationer har popmusik som programform, andra country & western och åter andra nyheter.
Praktiskt taget all NA-lyssning sker på mellanvåg. Eftersom konditionerna i allmänhet inte är tillräckligt bra för att höra Nordamerika i Norden
är det viktigt att du lyssnar vid rätt tillfälle.
Konditionerna är bäst kl 02-06, vintertid och speciellt under solfläcksminimum. Speciella "NA-toppar" brukar infalla var fjärde vecka. Längst
i norr, speciellt norr om polcirkeln, kan man dock höra Nordamerika även
under dagtid. Där hörs också NA oftare och bättre än söderut.
Hörbarheten från NA är lite speciell liksom all annan långväga mottagning på mellanvåg. En viss station hörs i regel korta stunder och försvinner
sedan i störningarna för att återkomma några minuter senare och höras en
kort stund igen. Det gäller därför att hålla reda på vilken station man verkligen lyssnar till om man tänker skicka en rapport. Ett hundraprocentigt
anrop är ett absolut krav.
Eftersom det är fråga om MV-lyssning rekommenderas antenner på
100-800 m, riktade mot Nordamerika.
Många NA-stationer svarar mycket trevligt. Svarsporto bör bifogas.

LA DX-ing
Latinamerikas exotiska musik och seder har du stora möjligheter att lära
känna genom DX-hobbyn. Latinamerika omfattar de spansk- och portugisisktalande länderna i Syd- och Centralamerika.
Många av stationerna i Latinamerika är privatägda, men det finns även
ett antal som ägs av staten. Bland de privatägda ägs en del av katolska kyrkan och olika evangeliska samfund.
Programmen är oftast uppbyggda kring musik och reklam. Korta nyhetssändningar brukar också förekomma. Det finns några få stationer som
helt inriktat sig på nyheter. I Latinamerika finns också vad som kan kallas
tidsstationer. Dessa nämner så fort tillfället ges hur mycket klockan hunnit
bli. Stationsnamnen anknyter ofta till detta — Radio Reloj, Radio Tiempo, Rådio Relogio osv.
Latinamerikanska stationer är ofta mycket små. Det är inte ovanligt att
en och samma person är hallåman, tekniker och producent. Detta påverkar
den tekniska kvaliten, men ger samtidigt sändningarna ett personligt drag.
Konditionerna är bäst efter midnatt och fram till 6-7-tiden. De mest intressanta banden för LA-DX-aren är tropikbanden och mellanvågen. På
mellanvågen är bästa tiden på vintern. Precis som för NA-DX.
Tropikbanden är ganska ointressanta för LA-DX-aren på vintern. Då
hörs inte mycket. Lyssna i stället från april fram till hösten.
Då du lyssnar en natt på tropikbanden kan du märka hur konditionerna
under natten flyttar sig västerut. Vid midnatt brukar stationer i Brasilien
höras bäst. Vid 3-4-tiden är det stationer i Venezuela och Colombia som
hörs bäst och ett par timmar senare Peru och Bolivia.
Även om tropikbanden och mellanvågen är bäst för LA-DX kan du höra
latinamerikanska stationer på andra band, speciellt 25-metersbandet. Här
kan du redan vid 10-tiden på kvällen höra många brasilianska stationer.
Styrkan kan ofta bli väldigt bra.
Kontakterna med LA-stationer brukar innebära att du får många trevliga brevsvar, vimplar, QSL-kort och annat. Du måste dock komma ihåg att
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bristen på personal gör att många stationer inte hinner besvara alla lyssnarrapporter. Svarsprocenten är därför ofta mindre bra för en LA-DX-are.
Försök att alltid skicka med svarsporto, det kan hjälpa. Du bör skicka
ostämplade frimärken från landet ifråga. IRC är svåra att lösa in i Latinamerika.

AMATÖRRADIO DX-ing
Att lyssna på radioamatörer är ytterligare en variant av DX-hobbyn. En
radioamatör är en person som efter avlagda prov i radioteknik och
telegrafi fått tillstånd att inneha en egen radiosändare för att med den få
kontakt med andra radioamatörer över hela världen. Kontakterna kan tas
på telegrafi eller telefoni. Radioamatörerna kan också använda fjärrskrift
eller TV (slow-scan TV).
Radioamatörerna har tilldelats speciella band på kortvågsområdet: 80,
40, 20, 15 och 10 metersbanden. För att göra radioamatörernas telegrafioch SSB-sändningar hörbara krävs att din mottagare är utrustad med en
s.k. BFO (beatfrekvensoscillator). De flesta trafikmottagare är utrustade
med en BFO. Att själv bygga en BFO och ansluta den till en vanlig radio är
inte särskilt svårt för den radiotekniskt kunnige. De få radioamatörer som
sänder med amplitud-modulation (AM) kan dock avlyssnas på en vanlig
mottagare om den bara har de nödvändiga frekvensområdena.
Amatörradio-DX-aren har tillgång till ett mycket stort antal stationer.
Över hela världen finns ca 400 000 mer eller mindre aktiva radioamatörer.
Om du skickar lyssnarrapporter till amatörradiostationerna går det i längden inte att skicka rapporterna en och en direkt till stationerna. P.g.a. det
stora antalet sändare använder man sig i stället av s.k. QSL-byråer som
förmedlar rapporterna vidare. De nordiska ländernas olika amatörradioorganisationer bedriver sådan QSL-byråverksamhet.
Varje radioamatör har en egen anropssignal med vilken han inleder och
avslutar varje förbindelse och som han ofta upprepar under sändningen.
Signalen består av en kombination av ett antal bokstäver och någon eller
några siffror. Av signalen kan man utläsa vilket land amatören kommer
från och ofta även från vilken del av landet. Signalen består därutöver av
någon eller några bokstäver som är amatörens personliga kännetecken.
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UTILITY DX-ing
Att lyssna på stationer som bedriver yrkesmässig radiotrafik kallas UtilityDX-ing. Utility är engelska och betyder nytta.
Utility-stationerna finner du utanför kortvågens vanliga rundradioband.
På dessa frekvenser finns god plats för stationerna, varför svaga signaler
från jordens avlägsnaste hörn kan nå din mottagare.
Till skillnad från en rundradiostation som sänder program till allmänheten sänder en utility-station privata samtal och meddelanden till en speciell
mottagningsstation. Observera att det i lag är förbjudet att vidarebefordra
eller spela in innehållet i sådana sändningar.
Utility-DX-aren letar främst efter s.k. testanrop. Ett sådant testanrop
består av en kort ramsa inspelad på ett evighetsband. Det kan t.ex. låta så
här: "Reykjavik Radio katlar, Reykjavik Radio katlar. This is Reykjavik
Radio transmitting for receiver adjustment purposes." Testanropet ger den
mottagande stationen tillfälle att ställa in rätt frekvens.
Sändningar riktade till en större allmänhet är utsändningar med meteorologiska uppgifter, nyhetstelegram, trafiklistor samt tidsignal- och standardfrekvensstationer.
Trafik mellan fasta stationerade sändare kallas PTP (Point to Point). De
flesta PTP-sändarna är de stationer som förmedlar telefonsamtal över
etern. PTP-stationerna kan du höra om du finkammar banden 10,1-11,7
och 13,3-14,0 MHz, sommartid även 18-21 MHz.
Kust och fartygsradio finner du på 4, 6, 8, 12, 16 och 22 MHz.
Även flygplatser och flygplan är knutna till radionät. VOLMET-stationer är flygplatser med regelbundna väderleksrapporter varje timme.
Om du skriver en rapport till en utility-station kan du skriva den precis
som en vanlig lyssnarrapport. Som programdetaljer får du dock inte uppge
innehållet i privata meddelanden. I stället får du försöka återge testanropet
så noggrant som möjligt eller skicka en bandrapport.
Det finns DX-klubbar och DX-tidningar som specialiserat sig på utilityDX. Från dem kan du få tips på tider, frekvenser och adresser.

FM/TV DX-ing
Sändningar på UKV har normalt en mycket begränsad räckvidd. Vid speciella atmosfäriska förhållanden kan det dock vara möjligt att även på detta
frekvensområde höra långväga stationer. Det är främst under sommaren
som det är möjligt att FM/TV DX-a. Då är nämligen jonosfärens E-skikt
tillräckligt kraftigt och kan reflektera signaler upp till 2500 km bort från
mottagningsorten.
Någon speciell utrustning behöver man inte ha när man FM/TV DX-ar.
En vanlig FM-radio och en vanlig TV är fullt användbar. Redan befintlig
antennutrustning kan användas, bättre resultat får du dock med en vridbar
riktantenn.
Mottagningsförhållandena varierar mycket på UKV. Ena dagen kan det
vimla av signaler och nästa dag kan det vara helt tyst.
För att bevisa att man fått in en avlägsen TV-station är det vanligt att
man fotograferar testbilden eller någon annan bild. Fotot i sig är ett bevis
på mottagningen men du kan också skicka en kopia till stationen i fråga
och på så sätt få stationens QSL-kort också.
38

VAD ÄR ETT RADIOLAND?
De DX-are som samlar QSL, och det gör många, brukar förr eller senare
ställa sig frågor som: Vad är ett radioland? Vad är en station? Vad är ett
QSL?
Svaren på dessa frågor blir intressanta först när du vill jämföra dina resultat med andra DX-ares.
Meningen med dessa definitioner är inte att begränsa friheten eller minska glädjen för någon DX-are. De är till för att ge en gemensam grund för
jämförelser för de DX-are som är intresserade av det. Den som inte är intresserad av sådana jämförelser kan med fördel helt bortse från definitionerna. Visst är det skojigt att få ett svar även om det inte uppfyller kraven
på QSL enligt nedan och inte gör det så mycket om stationen inte är en
"station" i definitionens mening. Huvudsaken är att du trivs med DXhobbyn. Du bör dock känna till dessa definitioner eftersom du kommer att
stöta på dem då och då.

RADIOLAND
Begreppet radioland överensstämmer i stort sett med land i vanlig mening.
Vissa områden som ligger långt från övriga delar i samma land räknas dock
som särskilda radioländer. Till exempel är Danmark, Grönland och Färöarna tre radioländer.
En förteckning över alla radioländer hålls aktuell av European DX
Council (EDXC), det europeiska samarbetsorganet inom DX-hobbyn, och
kan köpas för några kronor. Listan är erkänd i Europå och på vissa andra
håll.

STATION
EDXC har följande definition på radiostation:
Som regel definieras "station" som sändaranläggning. Det innebär att
ett och samma radioföretag kan omfatta flera stationer och att en station
kan utnyttjas av flera företag. Om flera sändaranläggningar sänder samma
program över samma frekvens under en längre del av dygnet räknas stationerna separat endast i de fall rapporteringen bevisligen utförts på ett lokalprogram över en av sändaranläggningarna. I övrigt räknas nätet som en
station. Om man rapporterat en reläsändare måste det klart framgå av verifikationen att man verkligen hört relästationen.

VERIFIKATION
QSL eller verifikation är en bekräftelse på en korrekt lyssnarrapport. Som
QSL räknas kort eller brev från stationen eller någon annan behörig som
meddelar att insänd lyssnarrapport är korrekt. I vissa fall räknas även ljudband, vimplar el. dyl. om innehållet i dem uppfyller dessa krav.
Som behörig betraktas stationen själv och programproduktionsbolag.
För övriga personer, såsom ombud av olika slag, klubbar o.dyl., krävs en
fullmakt som intygar rätten att utfärda verifikationer.
I de fall där en station är allmänt känd för att verifiera på ett otillfreds39

ställande sätt godtas kort eller brev där man tackar för en lyssnarrapport.
Tveksamma fall uppstår om man enbart tackar för brev eller annan korrespondens. Rent principiellt krävs inte uppgifter om lyssnardatum, -tid
och -frekvens för att ett QSL ska godkännas.
På verifikationen ska stationens namn, prefix eller annan identifikation
finnas.
Som verifikation kan även räknas en återsänd rapport som stationen
försett med verifikationstext. Här krävs även stationens identifikation och
namnunderskrift eller stämpel. Underskriften/stämpeln kan tjänstgöra
som identifikation.
Observera att ett QSL-kort som DX-aren själv skrivet ut, ett s.k. PPC
(Prepared Post Card), inte räknas som verifikation.
För att verifikationen ska godkännas behöver inte rapportörens namn
finnas på denna. I så fall ska dock rapportören skriva sitt namn på baksidan av verifikationen. Det går också bra med namnetikett eller stämpel.
Om namnet skrivs för hand eller på maskin ska ordet "Tillhör" föregå
namnet. Detta för att inga tvivel ska uppstå om att namntexten är en komplettering. Inga som helst andra kompletteringar än namnet får göras av
rapportören. Du bör spara eventuellt kuvert om du själv skrivit på namnet
på verifikationen.

MÅNGA FÖRKORTNINGAR
Bland DX-are är det tradition att använda många förkortningar. Förkortningar som kan vara helt obegripliga för den utomstående och de bör
inte användas i lyssnarrapporter. Med den här listan vill vi förklara några
av de vanligare. Många av förkortningarna är bildade på motsvarande engelska uttryck. Listan tar inte upp förkortningar för olika stationers namn.
A
cirka, ampere
AA
arabiska
växelström
AC
AF
tonfrekvens
automatisk frekvenskontroll
AFC
automatisk förstärkningskontroll
AGC
amplitudmodulering
AM
automatisk störningsbegränsare
ANL
ant
antenn
automatisk volymkontroll
AVC
rundradio
BC
rundradioband, (ibland) mellanvåg
BCB
störningar från eller på rundradio
BCI
BCL rundradiolyssnare
BFO
beatfrekvensoscillator
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bx
bandspelare
CA
Centralamerika
CET
centraleuropeisk tid
c/d
sändningsslut (close down)
cykler/sekund (Hz)
ds
CW
telegrafi
cx
konditioner
DC
likström
DD
holländska
de
frän
DSB
dubbelt sidband
DX
långväga radioförbindelse
EE
engelska
es
och
ESB
enkelt sidband
första QSL i Europa från en viss station
EU-1
franska
FF
FFE
första QSL i Europa från en viss station
FFF
första QSL i Finland från en viss station
FFN
första QSL i Norge från en viss station
första QSL i Sverige från en viss station
FFS
FM
frekvensmodulering
finsk normaltid (GMT + 2 tim)
FNT
fq
frekvens
GG
tyska
GMT Greenwich Mean Time
HAM radioamatör, sändareamatör
HF
högfrekvens
HS
riksprogram (Home Service)
ID
identifiering, anrop
IF
mellanfrekvens
II
italienska
IRC
internationell svarskupong
ISB
oberoende sidband
kc/s
kilocykler/sekund (kHz)
kp/s
kiloperioder/sekund (kHz)
KV, KW kortvåg
kilowatt
kW
LA
Latinamerika
LF
lågfrekvens
LSB
undre sidband
LUF
lägsta användbara frekvens
LV, LW långvåg
longwireantenn
lw
megacykler/sekund (MHz)
Mc/s
mellaneuropeisk tid
MEZ
mellanfrekvens
MF
Mp/s megaperioder/sekund (MHz)
högsta användbara frekvens
MUF
MV MW mellanvåg
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mx
musik
NA
Nordamerika
NL
störningsbegränsare
nx
nyheter
oid
oidentifierad station
OM
gamle gosse, käre vän
PP
portugisiska
PPC
Prepared Post Card
p/s
perioder/sekund (Hz)
px
program
QRG frekvens
QRK
sammanfattad hörbarhet
QRM
störningar från andra stationer
QRN
atmosfäriska störningar
QSA signalstyrka
QSB fading
QSL
bekräftelse, verifikation
QTH sändarort
RF
högfrekvens, radiofrekvens
rpt
lyssnarrapport
RR
ryska
rx
mottagare
SAE
adresserat svarskuvert
SASE adresserat och frankerat svarskuvert
SM-1
första QSL i Sverige från en viss station
SNT
svensk normaltid
snx
tal, snack
s/off
sändningsslut (sign off)
s/on
sändningsstart (sign on)
sändningsuppehåll (Silent Period)
SP
SSB
enkelt sidband
SW
kortvåg
SWL kortvågslyssnare
tnx
tack
TVI
störningar från eller på TV
tx
sändare
UHF
Ultra High Frequencies (UKV)
UKV ultrakortvåg
unid
oidentifierad station
USB
övre sidband
V
volt
VHF
Very High Frequencies (UKV)
VM-1
första QSL i världen från en viss station
v/s
undertecknare av verifikation (verie-signer, verification signer)
W
watt
xmtr sändare
xtal
kristall
55
lycka till
73
hjärtliga hälsningar
88
kramar och kyssar
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I inledningen konstaterades att radion speglar dagens händelser ute i världen på ett långt bättre sätt än många andra massmedier. Detta är en sida av DX-ingen.
En annan sida hos DX-ingen är att den skapar kontakter
över gränserna. DX-are har många vänner såväl i det egna landet som utomlands. Det ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper.
Till sist, DX-ing är en aktiv hobby. Som DX-are har du små
eller inga problem med vad du ska använda din fritid till. Du
DX-ar! Hobbyn är omväxlande, lärorik och i det närmaste
outtömlig på nyheter och nya uppslag.
DX-ingens tjusning kan inte bara beskrivas med ord, den
måste upplevas!

Lyssna till NOREA RADIO
via TWR — Monte Carlo
Svenska andakter på 31-metersbandet varje tisdag kl. 18.15-18.30
och på 41-metersbandet varje tisdag kl. 19.15-19.30.
OBSERVERA METERBANDSSKIFTET!
NOREA RADIO SVERIGE — BOX 17070 — 402 61 Göteborg 17
Tänk på Radiomissionen — postgiro 4 50 55-1.

,07-AVP
Riksförbundet DX-Alliansens försä ljningsorga nisation

Rapportblanketter
Loggblad
Tonband och kassetter
Hörlurar

RDXA har inget vinstintresse på
Mottagare
verksamheten. De som jobbar
med DX-Köp gör det frivilligt. DärBöcker och småskrifter
för kan vi hålla så låga priser!
DX-köp säljer bara till medlemmar av Riksförbundet DX-Alliansen.
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DX-KLUBBEN KMB
"Nordvästra Skånes
Lyssnarförening"
Egen klubblokal i Åstorp,
med regelbundna klubbträffar och lyssnarträffar. Kända
för Sydkampen, DX-Spegeln
osv.
Box 32, 265 01 ÅSTORP

SVALANS DX-CLUB,
Box 8022, 250 08 Helsingborg
ger ut en av Nordens tjockaste dx-tidningar DX-GNISTAN. Provex fås för 3 kr i
svenska frim. Vi har en intensiv verksamhet med möten
varje vecka, elektronikkurser,
lyssnarträffar etc. I klubblokalen kan du läsa radioböcker
och 1000-tals dx-tidningar.

HALMSTADS
KORTVÅGSKLUBB
Om du DX-ar, har funderat
på att börja DX-a, eller vill
veta vad DX-ing är, och dessutom bor i Halland, kontakta
då HKVK! Ring 035-44 269
eller kom till en tisdagsträff
på Halmstads gamla brandstation (vid Lilla Torg) kl 18.
Vi har en DX-spalt i HP lördagar.

STOCKHOLMARE

I MÖLNDAL

HJÄLP FÖR DX-ARE

finns RADIO-KLUBBEN
TELLUS, lokalklubben med
möten varje fredag i Lackarebäcksskolan, Mölndal. Mottagare och DX-bibliotek i lokalen. HAM-sektion: SK6IQ.
Träffa DX-kompisar, var
med på våra kurser och lyssnarnätter.
RADIO-KLUBBEN TELLUS, Box 220, 431 23 Mölndal, Sverige.

Klubbtidning för 5 samarbetande mellansvenska DXklubbar.
HfDX innehåller förutom
tips och QSL, artiklar om Latinamerika-, Asien-, Afrikasamt MV-DX-ing.
HfDX utkommer med 10
nummer per år. Provex. endast mot svarsporto. Skriv
till: HfDX, Fack 96, 711 01
LINDESBERG.
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Mälardalens Radiosällskap är
klubben för dig. Vi har
klubbmöten varje vecka, ordnar regelbundet lyssnarträffar
och utger QRG-Bulletinen
med tips, QSL, nyheter. För
mera information och provex. skriv till MRS, Konsolv.
3, 123 58 FARSTA eller ring
756 32 92 till Lasse.

We offer

DX-FOKUS
- det eneste dansk sprogede blad for DXere og kortbolgelyttere
- udkommer hver måned med mellem 16
og 44 sider i handy A5 format
- trykkes i offset med masser af illustrationer
- indeholder masser af stot for både DXere og programlyttere
- har folgende stående spalter: TIPS, QSLI-fjor-net, DX-Nyt, Dansk Svensk Norsk
fra udlandet, Pirat-Nyt, (?)BREVE(!),
Konkurrencer, LA-spalten, På BeigeIzengde med... og DDXLK aktuell
DX-FOKUS er medlemsblad for DANSK
DX LYTTER KLUB (DDXLK). Medlemsskab i DDXLK koster 48 kr for et år.
DDXLK optager kun danske medlemmer
(DXere udenfor Danmark kan abonnere
på DX-FOKUS for 55 Dkr for et år)
Nxrmere oplysninger + et gratis eksemplar af DX-FOKUS kan fås fra felgende
ad res se:

Dansk DX Lyfter Klub
Box 392
DK-8100 Århus C

the largest collection of

STATION
I DENTIFICATION
TAPES
on Standard Cassettes
EUROPE (4 Cassettes)
ASIA (2 Cassettes)
AFRICA (2 Cassettes)
AMERICA (3 Cassettes)
PACIFIC (1 Cassette)

$ 12
$
$
$
$

6
6
9
3

for surface mail.
adxb-oe Ham Börse
Zeltgasse 7
A-1080 Vienna/Austria

Join Scandinavia' s
International DX-club
The DANISH SHORTWAVE CLUBS INTERNATIONAL with members in more than 40 countries!
With its international and experienced membership and with its
close cooperation with the World Radio & TV Handbook the
DSWCI is in a unique position to provide the members with up-todate news and information for DXers.
The DSWCI issues monthly " SHORTWAVE NEWS" in English,
containing about 32 offset printed pages. Send off for a sample
issue of " SWN" today enclosing 2 IRCs to:
DSWCI
Greve Strandvej 144
DK-2670 Greve Strand
Denmark

"SHORTWAVE NEWS": The biggest aid to the
DXer after the WRTH!
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The European DX Council
is the association of DX- and shortwave-listeners' organizations in Europe.
In about 40 member or observer-organizations more than 50.000 individual
hobbyists are represented. The EDXC is an organization to establish a doser cooperation between the clubs and the individual DXers and to
promote the DX-hobby in general. The Council publishes the EDXCNEWSLETTER which includes articles by prominent experts from the
DX-and broadcasting scene, information on the international club-life,
standardization, and much more. Everyone is most welcome to participate
in the Newsletter-discussions and everyone is invited to subscribe to it. To
work successfully in the field of DXing we need your help either as a DXorganization or as individual DXer. DXers, clubs and stations are invited
to take an active part in our committees working on various subjects. The
EDXC offers various DX-Publications of interest for DXers, e.g. a LandList, a Reporting Guide, a List of all DX-Clubs of the world, a List of DXpublications edited around the whole globe, etc. And all this is available
for a few IRC's only. For more information on the Council and its various
activities, please be so kind and contact:
The European DX Council, P. 0. Box 25 03 25, D-4630 Bochum 25, FR
Germany.

ETER-AKTUELLT
ETER-AKTUELLT
Nr 3

MALMÖ SHOBTWAVE CLUB
INVITES YOU
To

S C
1 9 7 8

SWEDISH OPEN
CHAMPIONSHIP
IN DX-ING 1978

46

•

Sveriges största DX-tidning

•

Tio nummer varje år

•

Trycks i offset
Innehåller artiklar, lyssnartips,
tävlingar,
teknik,
klubbnytt,
QSL-nytt, bokrecensioner, DXfilateli och mycket annat.
Många kallar den för världens
bästa DX-tidning.

SE EFTER SJÄLV!
Skicka efter provex från:
Eter-Aktuellt
Box 3108
103 62 STOCKHOLM

Finlands Svenska DX-Förbund
är den enda helt svenskspråkiga DX-organisationen i Finland. Finlands
Svenska DX-Förbund (FSDXF) grundades 1957 och har för tillfället följande
medlemsklubbar: Esbo DX-Klubb, Västra Nylands DX-Klubb, Spillkråkans
DX-Klubb (Virkby), Munsala DX-Klubb, Petalax DX-Club, Nykarleby Radio
Club, Nykarleby Grundskolas DX-Klubb och Jakobstads DX-Club. Medlemsklubbarnas totala medlemsantal uppgår till något över 200 medlemmar, för
vilka FSDXF verkar som en takorganisation. FSDXF ser som sin främsta
uppgift att genom utgivning av en regelbundet utkommande medlemstidning
verka som en förbindelselänk mellan medlemmarna i FSDXF: s medlemsklubbar.
FSDXF:s medlemstidning "Frekvensnytt" har sedan länge hört till de
större DX-tidningarna i Norden. " Frekvensnytt" (FQN) utkommer en gång
per månad med undantag av juni och augusti. Totalt utkommer tio nummer
årligen med ett genomsnittligt sidantal om 28-32 sidor. FQN innehåller
tips- och QSL-spalter, DX-nytt, teknik och specialartiklar av hög klass.
Bland prenumeranterna på FQN har årligen ca. 15 procent varit från Sverige. Prenumerationspriset på FQN är för 1978 FMk 25.
Ytterligare information om FSDXF och gratisexemplar av FQN kan fås
från:
Finlands Svenska DX- Förbund r.f.
Postbox 402
SF-20100 Åbo 10
Finland

e

IRRA

Dra s

sändningar från Portugal och Malta

Portt
_gial,

alba:

9670 kHz - 31.02 meter
Alla dagar mellan 17.00 - 21.00 GHT.
— - - - - —
9585 kHz - 31.30 meter
Alla dagar mellan C5.00 - 06.00 GMT.

5990 kHz - 5
dotdr
Sånd.. Månd.. Onåd. c^11 Fred. 20.15 - 21.15
T1sd. och dOrd. 20.15 - 20.45 '751d

Fhr vadare informatIon V 9 kontakta
1800 RADIO
105 36 Stockholm.
Tel 08/ 13 03 40
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Vi distribuerar
WORLD RADIO TV HANDBOOK
i Sverige och Norge
Vi har dessutom ett stort urval av
litteratur för DX-are, radioamatörer,
tekniker, m.fl.:
THE RADIOAMATEUR'S HANDBOOK
0
THE ARRL ANTENNA BOOK
och andra antennböcker
0
VHF HANDBOOK FOR RADIO
AMATEURS
0
BETTE R SHORTWAVE
RECEPTION
(ny upplaga)
0
10 LANGUAGE DX VOCABULARY
(inklusive svenska)
0

COSMAC

RCA 1802

64

0
PRO E LECTRON Reference Books
0
Testrapporter, tidningar,
osv. över olika HiFi-apparater
0
TESTGRAMMOFONSKIVOR för
stereoanläggningar,
högtalarebygge,
osv.
0
Frige efter böckerna i bokhandeln
eller skriv till oss och begår
broschyrer, prislistor, osv.
Ni får dom GRATIS!

RADEX
BOX 8013
250 08 HELSINGBORG

HOBBY DATOR KIT

KEYBOARD
COSMAC —

0000000000000000
0000000000000000
OCCD000000000000
0000000000000000

Ekvivalenttabeller och
bygghandböcker

PROCESSOR
CPU

s

CASSETTE
INTERFACE

TONE

immum
KASSETTBANDSPELARE

4-16

INTERFACE
ENCODER

2048,8 bit
RAM
BANDMINNE

204888 bit
OPTIONAL

I
0
CHIP - 8 SPRAK
TELEGRAFI — RTTY
TV-SPEL M M

L

512x8 bit

1

PROM

IN FORMERA DIG !
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1
1

TV VIDEO
INTERFACE

EXPANSION

OPTIONAL

INTERFACE

RAM 32 K

BHIAB electronics
Box 216 — 761 00 NORRTALJE
Tfn. 0176/184 25

DX-Alliansens vänner
Riksförbundet DX-Alliansens stödförening.
Erbjuder den enskilde DX-aren möjligheter att följa Riksförbundets och de
svenska DX-klubbarnas aktiviteter genom
den interna bulletinen STREDAK.
Årsavgift f.n. minst 25:— kr inbetalas
till DX-Alliansens Vänner, c/o Per Lagerstedt, Vinterbrinksvägen 9, 133 00 SALTSJÖBADEN.
Postgirokonto nr 32 86 90-3.
Nya medlemmar välkomna!
Det kristna radioprogramrral
HOPPETS 1111,11.
Vasagatan 12, 411 24 Göteborg

31.02 meter, 9670 kHz
Medlem i THE VOICE OF HOPE - EUROPE
ADVENTIST WORLD RADIO (AWR)
sänder på svenska,engelska och 22 andra språk
För fullständig stationslista skriv till

IFPA Seccåo "A"
Rua Braamcamp 84-Esq.
Lisboa 1, Portugal

WORLD
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SVENSKA PROGRAM VARJE DAG
6.00-7.00, 22.00-23,00 SNT

AKTUELLA FREKVENSER
FRÅN VARA NORDISKA
PROGRAMREDAKTIONER
(0501/17975, 17951)
BO

10, 542 01 MARIESTAD

Nimiertffl-691,OUITO, ECUADOR, SYDAMERIKA
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Riksförbundet DX-ALLIANSEN
RDXA GÖR NYTTA FÖR DX-HOBBYN GENOM:
• att arrangera svenska mästerskap och svenska juniormästerskap
i DX-ing
• att bedriva särskild verksamhet bland handikappade
• att hålla kontakt med olika myndigheter i frågor som berör DXhobbyn och dess organisationer
• att arrangera DX-Parlament
• att arrangera regionala möten runt om i Sverige
• att hålla kontakt med radiostationer, DX-are och DX-organisationer i utlandet
• att vara medlem i Europeiska DX-Rådet (European DX Council)

RDXA GÖR NYTTA FÖR DEN ENSKILDE DXAREN GENOM:
• att sända regelbundna DX-program på svenska. Program sänds
från Polens Radio varje torsdag och från radiostationen
HCJB i Ecuador första fredagen i varje månad.
• att ge ut tidningen Eter-Aktuellt
• att driva försäljningsorganisationen DX-Köp

RDXA GÖR NYTTA FÖR DX-KLUBBARNA GENOM:
• att på olika sätt ge klubbfunktionärer råd och utbildning
• att hjälpa till så att klubbarna får del av samhällets stöd till föreningslivet
• att tillhandahålla bildband och ljudkassetter och andra klubbmötesprogram

DX-PARLAMENTET
DX-Parlamentet är RDXA:s årsmöte och den högsta beslutande instansen inom förbundet.
DX-Parlamentet är mycket mer än ett årsmöte. Det är den största
sammankomsten i Sverige för alla som är intresserade av DX-ing och
radio. Förutom alla DX-are brukar representanter för utländska radiostationer och DX-klubbar delta.

MEDLEMSKAP
Medlemskap i Riksförbundet DX-Alliansen kan erhållas av alla
svenska DX-are. Uppgifter om medlemsavgiften fås från:
Riksförbundet DX-Alliansen
Box 3108
103 62 Stockholm
51

DEUTSCHIL U KIDIFUNK
sänder
alla vardagar mellan kl. 21.30 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
Förbundsrepubliken Tyskland
5000 Köln 51
Telefon: 02 21 / 3 70 31

