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Så här kunde man läsa i DX-Stunden 1985-11-16: 

 

 
 

Men nu är det dags för: 

 

Morsning & Goodbye! 
 

Med dessa välkända ord inleder jag härmed detta 

sista nummer av DX-Stunden, vars utgivning 

började i november 1985. Innan DX-Stunden såg 

sitt ljus så utkom 8 utskick. Enligt beslut på 

senaste Årsmötet så finns inte längre underlag att 

fortsätta att ge ut en klubbtidning. Tråkigt men så 

ser verkligheten ut. RB, MJT och nuvarande h-

red har lagt ner många timmar på DX-Stunden, 

men det har varit värt det och tack övriga 

redaktörer under årens lopp. Som h-red sedan nr 

106 i slutet av 2001 sätter jag nu samman de sista 

sidorna för mitt 91:a nummer efter 15 år. Håll till 

godo! 

 

Medlemsavgiften 2017 
 

Dags för medlemsavgiften för 2017! Sätt in 50:- 

på Handelsbanken, clearingsnummer 6531, konto 

160 469 988 (Rolf Berglund), Glöm inte att ange 

signatur (t.ex. LWV 2016) då ni betalar och med-

dela via e-mail till kassören och sekreteraren att 

ni betalat in, adresser rolf.berglund@strukton.se 

resp. lennart@weirell.se. 

 
 
 
 

DX-Parlamentet 2017 

 

DX-Parlamentet 2017 kommer att hållas i Jön-

köping, läs mer på sid 16. 

 

KALENDERN 
 

1 april  Radiomässa 2016 i Eskilstuna 

(hoppas det inte är ett aprilskämt) 

5 - 7 maj DX-Parlamentet i Jönköping i sam-

arbete med ARC-SWB 
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BIDRAGSGIVARE DX-S 196 
 

DO Dan Olsson, Kävlinge 

KRI Krister Eriksson, Västerås 

LWV Lennart Weirell, Västerås 
 

Vad händer nu? 
 

Det kommer att finnas ett behov att informera 

ADXCs medlemmar framöver, t.ex. kallelser till 

Årsmöten, så framöver kommer det att komma 

någon form av nyhetsblad/bulletiner via mail. 

 

Den sista (lokala) klubbtidningen i Sverige!? 
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DX-STUNDEN är AROS DX CLUBs medlemstidning som har utkommit med 6 nr/år. Medlemsavgift i 

ADXC, 50 kr för 2017, inbetalas till Handelsbanken, clearingsnr 6531, konto 160 469 988. 

EFTERTRYCK:  tillåtes om källan angives 

HUVUDREDAKTÖR: LWV, Lennart Weirell, Klockartorpsgatan 27 E, 723 44 Västerås 

    E-mail: lennart@weirell.se   Tel: 021-41 66 25 

REDAKTIONS- 

SEKRETERARE:  MJT, Magnus Jesperson, Regementsgatan 22, 723 45 Västerås 

    E-mail: magnus@jesperson.eu   Tel: 021-18 05 05 

 
SPALTREDAKTÖRER: 

 

TIPSSPALTEN:  KRI, Krister Eriksson, Ringduvegatan 23, 724 70 Västerås 

    E-mail: krerik@sm5kri.se   Tel: 070-229 81 04 

QSL-CUPEN:   LWV, Lennart Weirell, Klockartorpsgatan 27 E, 723 44 Västerås 

    E-mail: lennart@weirell.se   Tel: 021-41 66 25  

VÄRT ATT VETA:  DO, Dan Olsson, Högalidsvägen 77 C, 244 36 Kävlinge 

    E-mail: dodx@hotmail.se   Tel: 046-73 54 45 

 

DX-BOKEN – en recension 
 

Ronny Forslund är en radioentusiast som på 

senare år blivit känd som promotor bakom ett 

antal kortvågssändningar som bl.a. Radio Nord 

Revival. Han har även skrivit flera artiklar i QTC 

om dessa experimentsändningar. Nu har Ronny 

kommit ut med en bok på förlaget Musik & 

Mediaproduktion i Hudiksvall AB vars fullstän-

diga titel är ”DX-BOKEN om en trevlig radio-

hobby och den svenska DX-historien”. Jag har 

fått förmånen att läsa boken innan den kom ut 

från trycket, och här följer min recension av 

denna högst intressanta bok på nästan 400 sidor. 

 

Boken börjar med ett förord av Jan Mosander och 

en introduktion av författaren själv. Ni vet alla 

vem Jan Mosander är. Under många år var han 

Sveriges Radios korrespondent i olika delar av 

världen och hans finlandssvenska stämma är 

välbekant. Han är även författare, och i boken 

”Bland spioner, kommunister och vapenhandlare” 

har han skrivit om DX-ing. Ronny Forslund 

skriver att hans främsta syfte med denna bok har 

varit att dokumentera den svenska DX-historien, 

och jag kan direkt meddela att han har lyckats 

otroligt bra med detta mål. Boken är späckad av 

intressanta historiska fakta, från tidigt 1920-tal 

till dagens kortvågspanorama. 

 

DX-boken innehåller 20 stycken personporträtt 

som är insprängda här och där mellan artiklarna. 

Bland de som presenteras finns flera radio-

amatörer, t.ex. Ullmar Quick SM5-1292 (ex 

SM4DXL) som varit med sedan 40-talet och som 

fortfarande är medlem i SSA; Lars Rooth 

SM5BOE, Silent Key 2012, som främst var känd 

som aktiv producent och ”hallåman” från 

Vatikanradions utsändningar på svenska i många 

år men som även körde amatörradio från HV; 

Arne Skoog, SM5CQ, medlem i SSA från 1946, 

och som senare blev världskänd som mannen 

bakom Radio Sweden’s succé ”Sweden Calling 

DX-ers” som sändes varje vecka i flera decennier 

med nyheter från kortvågen världen över. Arne 

var en skicklig radiotelegrafist som under utbild-

ningen under andra världskriget satte hastighets-

rekord! Arne avled 1999 i Jämtland. 

 

Boken är fullmatad med faktauppgifter och jag 

måste ge Ronny Forslund en eloge för hans sinne 

för intressanta detaljer. Bland de många artiklarna 

kan nämnas följande: ”Hur radion kom till”, från 

telegrafi till musik; ”De tidiga radioåren i 

Sverige”, svenska rundradioklubbar och statliga 

initiativ; ”Radion i propagandans tjänst och ut-

landssändningar”; ”Kommersiella sändningar till 

andra länder”; flera kapitel om ”Offshore Radio”, 

både här hemma och utomlands; ”1970-talets 

pirater”; ”Tillfälliga radiostationer”; ”Svensk-

sändarna” m.m. Naturligtvis går det även att läsa 

om de svenska DX-klubbarna, DX-tävlingar, DX- 

tidningar och litteratur. Speciella DX-nischer som  

forts. nästa sida 



t.ex. ”Amatörradiolyssning” och ”Utility-DX-

ing” behandlas i ett speciellt kapitel. 

 

Boken innehåller inte mycket teknik, men en del 

kapitel har titlar som ”Radiomottagare nu och 

då”, som beskriver utvecklingen från kristall-

mottagare till dagens fantastiska SDR-mottagare 

och ”Antenner” sett ur lyssnarens perspektiv. 

Boken avslutas med reflektioner kring DX-ing 

idag och hur framtiden kan komma att te sig. 

 

Som jag tidigare nämnde är boken rikligt illu-

strerad. En del av radioamatörerna känner jag 

igen, som t.ex. Ullmar Qvick SM5-1292 på sidan 

47, Lennart Hane SM4CQQ sidan 87, Lars Rooth 

SM5BOE sidorna 98 – 99, Dan Andersson 

SM3MTQ sidan 191 (som även levererat många 

illustrationer i boken), Kjell Ekholm SM7TE 

sidan 261 och Ola Rosengren SM5DYC på sidan 

374. Jag tycker mig även skönja Ragge SM5DIC 

på samma foto; taget i Radio Salas studio. Sid-

orna är fyllda av fotografi er på radiostationer, 

antenner och färgsprakande QSL från DX-ingens 

barndom. QTCs redaktör för ”Världsradiolyss-

narspalten”, Christer Brunström, har bidragit med 

intressanta QSL-frimärken. 

 

Eftersom våra hobbies är kusiner så är amatör-

radio omnämnt här och där, och vi har väl nästan 

alla i min ålder först kommit i kontakt med rund-

radion, därefter hört radioamatörer på AM på 40-

metersbandet, och sedan själva blivit radio-

amatörer. Många av oss tycker fortfarande om att 

lyssna på BC-banden. Våra transceivers täcker 

numera hela kortvågsspektrat vilket underlättar 

utforskandet av rundradiobanden, där det går att 

höra spännande saker – även om utbudet är 

magert jämfört med storhetstiden 50 – 90-talet. 

 

Om man som jag började DX-a vid 13 års ålder 

1958, köpte sin första ”World Radio Handbook” 

1959 och slet en hel sommar på posten 1960 för 

att få råd att köpa den första kommunikations-

mottagaren, en Hammarlund HQ-100 A, så är 

denna bok en guldgruva med mycket hög nos-

talgifaktor! Jag väntar ivrigt på att den kommer ut 

från trycket i slutet av november i år, för det är en 

helt annan känsla att hålla en bok i handen och 

bläddra själv, mot att ”bläddra” på en dataskärm. 

Köp DXBOKEN till dig själv i julklapp och ge 

dessutom en eller flera kompisar den i gåva! 

 

/ QTC 12/16 SM6JSM, Eric Lund / 

Ni som är medlemmar i SDXF har väl redan fått 

boken av förbundet, men ni som inte är med i 

förbundet kan beställa boken via: 

www.dxboken.com, epost info@rock.x.se eller 

per brev/telefon direkt från författaren 

Ronny Forslund 

Vita Huset 

179 95 Svartsjö 

Tel. 08 – 560 410 50 

 

 
 

SDXF specialprogram på kortvåg i 
december och januari 
 

Nu är det dags för SDXF:s specialprogram på 

kortvåg igen. Vi sänder över Radio Channel 292 

på 6070 kHz. Vi sänder vid följande tider: 

Annandag jul 26 december – 07:00-08:00 UTC 

(08:00-09:00 SNT) 

Med repris följande dagar och tider: 

Nyårsdagen 1 januari – 17:00-18:00 UTC (18:00-

19:00 SNT) 

Trettondedag jul 6 januari – 17:00-18:00 UTC 

(18:00-19:00 SNT) 

Lyssnarrapporter sänds som vanligt via e-post till 

qsl@sdxf.se eller via vanlig post till Sveriges 

DX-Förbund, Box 1097, 405 23 Göteborg. 

/ via sdxf.se / 
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QSL-CUPEN 

 
 

Hej! 

 

Välkomna till avslutningen av QSL-Cupen för 

höstomgången som samtidigt är den sista. QSL-

Cupen startade innan DX-Stunden, se nästa sida. 

Sedan starten har det blivit 52 omgångar, se mera 

om detta i Maratontabellen på sid 15. Tyvärr bara 

2 deltagare i denna sista redovisning och 3 i hela 

höstomgångeen. Segrare i den sista Cupen blev 

DO. Grattis! Över till redovisningen av QSL: 

 

EUROPA 

 

Danmark 

 

My Rock/Dragör – 106500 e-mail DO 

 

Norge 

 

R Metro/Rälingsåsen – 96600 e-mail DO 

R Norge/Oslo – 103900 e-mail DO 

R Norge/Kongsvinger – 106500 e-mail DO 

 

Rumänien 

 

R Vocea Sperantei – 1584 e-mail b DO 

 

Spetsbergen 

 

NRK/Troms – 1485 e-mail kaffekopp DO 

/Land nummer 208 och 100:de nya stationen i år/ 

 

AFRIKA 

 

Somalia 

 

R Puntland – 13800 e-mail DO 

 
 

Glöm inte, radion är människans bästa vän, 
en vän man kan sätta på när man själv vill! 

 

ASIEN 

 

Iran 

 

IRIB/Tabriz – 1026 e-mail DO 

IRIB/Mashhahr – 1080 e-mail DO 

 

NORDAMERIKA 

 

USA 

 

Hobart R Int. (via WRMI) – 11580 e-mail 3vLWV 

 

SYDAMERIKA 

 

Peru 

 

R Nuevo Tempo – 1380 b inf DO 

 

PIRATER 
 

Paradise FM – 1440 e-mail k DO 

R Blackstone – 1611 e-mail DO 

Rebel AM – 1615 e-mail k DO 

R Sandor – 1620 k DO 

Yogi & Dr Einstein – 1630 e-mail DO 

R Metaxa – 1640 e-mail DO 

De Kat – 6240 e-mail foton DO 

R Verona – 6300 k DO 

R Blacklake – 6325 e-mail k DO 

 

SLUTSTÄLLNING I CUPEN H-16 
 

1. Dan Olsson (DO) 153 p 

2. Lennart Weirell (LWV) 17 p 

3. Magnus Jesperson (MJT) 13 p 

 

/ LWV 2016-12-23 / 

 

Lennart Weirell 

Klockartorpsgatan 27 E 

723 44 Västerås 

lennart@weirell.se 



QSL-Cupens historia 
 

Redan innan DX-Stunden startade så hade ADXC 

ett utskick, bl.a. för att t.ex. kalla till klubbmöten 

och lyssnarnätter och undertecknad tyckte att 

klubben borde ha en QSL-Cup för att aktivera 

klubbmedlemmarna, så jag föreslog detta på 

mötet 1985-05-12 och det beslutades 1985-09-08. 

I utskicket 1985-09-29 presenterades den första 

spalten, som ni kan se nedan: 

 

 
 

Initialt var det alltså 3 st som bidrog till spalten, 

MJT, RB och undertecknad. Då höstomgången 

avslutades var det 7 deltagare. Klubben hade då 

14 medlemmar, d.v.s. ett 50 %-igt deltagande. I 

DX-Aktuellts QSL-Posten (2015) deltog ca 6 % 

av läsarskaran! Mera om QSL-Cupen kan du läsa 

i spalten QSL-Cupens Maratontabell på annan 

plats i tidningen. Den första resultatlistan för 

hösten -85 ses till höger: 

/ h-red / 
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 TITITITIPSSPALTEN 

 
 

Ja!  Då var det dags för den allra sista tipsspalten i detta sista utgåva av DX-stunden. Denna gång har vi 

fått bidrag från vännen Dan Olsson. Hans tips märkta DO är via remote i Hököpinge 3 mil söder om 

Malmö, DOS är från Saxtorp och DOH via Haparanda-remoten.  

- Stort tack till er alla som har bidragit till spalten under de år jag har varit redaktör! 

 

 

EUROPA 

 549 17.9 18:50 R Ukraina/Mykolaiv med nyheter. DOG 

 567 12.11 22:55 R Romania Actualidad med pop som Dave Stewart och Marc  Anthony.  DOH 

 648 31.10 16:45 R Murski Val spelade Sweet home Alabama. DO 

 909 10.12 19:35 R Cluj med U2 och Simon & Garfunkel i programmet. DOS 

 918 19.11 21:34 R Slovenia med nyheter på tyska. DOH 

 990 29.10 18:20 SER R Bilbao med ID och reklam för en resturang. DO 

 1170 29.10 19:00 TFM Stockton spelade Romour med Bananaa Rama. DO 

 1260 24.11 17:55 BBC R York med ID genom iraniern. DOH 

 1395 10.12 15:00 Studio Denakker, Nederländerna spelade Johnny Cash. SMS:ade med  

    operatören och fick hans e-postadress. DOS 

 1422 12.11 20:15 R Romania Actualidad pratade om en filmfestival i Madrid. DO 

 1458 22.11 08:05 BBC R Cumbria med ID. DO 

 1485 19.11 20:55 R Romania Actualidad spelade Leonard Cohen. DOH 

 1485 16.12 21:57 SER/Santander med reklam Casa Corez. DOH 

 1485 29.11 06:05 NRK/Troms via Longyearbyen äntligen loggad. Pratade om det är 40%  

    av de som jobbar i hälsovården är över 50 år. Även hörd 30.11 15:40.  

    Nytt land för mig. DOH 

 1521 11.12 07:00 R Panj, Storbritannien med indisk musik. DOS 

 

 

AFRIKA 

 1530 2.12 21:20 VOA/Sao Tomé med härlig afrikansk musik. Just nu spelar de 

    Jambo Jack med en grupp ifrån Botswana. DOH 

 

 

ASIEN 

 585 19.11 19:05 IRIB R Fahrang med iransk musik som appen kände till. DOH 

 963 14.11 15:20 Cyprus BC med prat om fotboll och ID på engelska. DOH 

 972 23.11 19:00 VOA/Tadjikistan med nyheter på engelska. DOH 

 990 14.11 20:15 R Sawa, Cypern med prat om Donald Trump och popmusik 

    med Carole Samaha och Amer Monib. DOH 

 1026 12.11 21:40 IRIB R Tabriz med prat om Afghanistan. DOH 

 1080 12.11 22:25 VOIRI Mashahr med musik som appen kände igen. DOH 

 1098 23.11 20:35 CNR 11 med reklam för Shang se Mio. DOH 

 1107 21.11 16:05 R Afghan pratade om ekonomi. DOH 

Krister Eriksson 

Ringduvegatan 23 

724 70 VÄSTERÅS 

krerik@sm5kri.se 



 1188 18.11 20:55 IRIB R Payam spelade musik av Kitaro. DOH 

 1206 20.11 16:00 Jiangsu Gushi Guangbo pratade om Kina och Japan. DOH 

 1269 18.11 22:10 R Asia med indisk musik och ID på engelska. DOH 

 1359 23.11 21:30 Voice of Han med musik av Eason Chan. Hjälp med appen och kina- 

    resturangen i Kävlinge som hjälpte till med översättningen. DOH 

 1377 22.11 20:30 CNR1 hördes bra en kort stund med prat om Ryssland. DOH 

 1467 20.11 21:05 TWR/Bishkek med religiöst. DOH 

 1467 16.12 18:50 KBS Mokpu, Sydkorea spelade nationalsången innan 19.00. DOH 

 1503 18.11 17:30 IRIB R Iran Busher rapporterade ifrån miljömötet i Marrakech. DOH 

 1539 20.11 20:55 Phon Ror Kao med  reklam för telefoner och Fly Thai. DOH 

 1557 19.11 18:00 RTI med religiöst. DOH 

 1566 14.11 20:30 HLAZ Sydkorea med religiöst som översätts ifrån engelska till koreanska. DOH 

 1593 23.11 17:55 R Sawa, Kuwait med Bruno Mars och DJ Blackwell. DOH 

 1593 28.11 16:50 CNR1 med prat om Beijing. DOH 

 1593 17.12 21:40 CNR 1 med härlig kinesisk musik som jag just nu sitter och lyssnar på. DOH 

 

 

NORDAMERIKA 

 750 17.12 00:00 CBGY Bonavista Bay, NL med prat om marijuana i Canada. DO 

 930 17.12 00:30 CJYQ St John´s, NL med jullåtar och väder. -30 och snö låter inte skönt. DO 

 1390 30.11 07:00 WRGB, Chicaago, IL med religiöst.  DOH 

 1510 23.11 07:05 WMEX, Boston, MA pratade om Donald Trump. DO 

 1520 23.11 06:55 WWKB, Buffaalo, NY med reklam för en basketbollmatch. DO 

 1540 23.11 06:50 WDCD Albany, NY med en jingel. DO 

 

 

SYDAMERIKA 

 1570 27.11 07:00 R Bethel, Lima är vanlig med religiöst. Deras hemsida så fungerar inte. DOH 

 4747 10.12 22:10 R Huanta 2000 hade reklam för Olivio och Manduzo.  DOS 

 4865 10.12 00:30 R Verdess Florestas med religiös musik.  DOS 

5952.5 10.12 23:00 R Pio Doce spelade ”Ay Rosita” med Jacha Malka featuring 

    Los Kjarkas & Proyeccion. DOS 

 

 

PIRATER 

1611 16.10 19:15 R Zwarte Boer med holländsk musik. Ingen rapport då adress saknas. DO 

1611 11.11 18:15 Turftrekker hälsade till mig. DO 

1615 6.11 16:45 Rebel AM med Bee Gees och Jean-Michel Jarre. DO 

1618 9.11 18:30 Golfbrekker med instrumental musik. DO 

1620 30.11 20:35 R Sandor spelade en låt med Beatles på tyska. DO 

1625 5.11 22:30 R Spotvagon med Suzi Quattro. DO 

1629 16.10 17:50 R Devil med känd musik som Yazoo och Modern Talking. 

   Tyvärr finns det ingen adress till denna grek. DO 

1630 12.11 20:45 Yogi & Dr Einstein med Bee Gees och Elton John. DO 

1639 10.12 16:10 Zender Anton med ID. DOS 

1640 11.11 22:20 Professor Sickbock med Guns & Roses och Queen. DO 

1640 20.11 15:50 R Metaxa med Ireen Sheer och REO Speedwagon. DO 

3905 10.12 17:15 R Relmus spelade George Benson. DOS 

3975 9.11 18:35 IBC spelade La Bamba. DO 

6280 13.11 16:05 The Ghoul med 80-talsmusik som Shakespeare Sisters. DO 

6320 12.11 19:45 R Joey med känd popmusik. DO 

6325 13.11 15:30 R Straighline spelade Falco. DO 

7530 9.11 18:45 R Latino med LA-musik. Sådan som förr kunde höra på 60-metersbandet. DO 
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Radio Victoria – Sveriges minsta radiostation? 
 

På kustsanatoriet i Vejbystrand fanns en gång Sveriges förmodligen minsta radiostation.  
 

År 1929 insamlade fröken Ebba Danelius och 

ingenjör Adolf Sjögren, båda Stockholm, så 

mycket pengar så att man på Kronprinsessan 

Victorias kustsanatorium (KVK) två år senare 

kunde anskaffa en egen radiostation.   
 

Apparaten bestod av en radiodel (för utsändning 

av riksradions P1), skivspelare och mikrofon (för 

egna program). Mitt på apparaten fanns en om-

ställare, som användes att ställa om strömstyrkan 

från 220 till 110 volt när KVK:s eget elverk 

trädde i funktion.  
 

Till radiostationen hörde även ett antal hörlurar 

samt 14 högtalare, som sattes upp i olika lokaler 

på KVK. Samtidigt med radioutrustningen in-

köptes även ett piano och en skrivmaskin. Allt 

”till nytta och trevnad för patienter och personal”. 
 

Patienterna fick önska 
”Sändning från Radio Victoria! Var god lyssna!” 

Så kunde det låta när man från matsalen i början 

på 1930talet drog igång det egenproducerade 

programmet med önskemusik, som sändes alla 

fredagar mellan kl. 13 och 15. Det var oerhört 

populärt. Först åt patienterna lunch, sedan var det 

vila mellan kl. 12 och 13. Därefter utsändning 

och så avslutades det hela med kaffe kl. 15.  
 

Radio Victoria gjorde verkligen skäl för epitetet 

”Sveriges minsta radio”. Det var bara inlagda 

patienter som fick önska skivor. Och dom ön-

skade alltid till sig själva.  
 

Skivorna anskaffades av patientföreningen, som 

också drev radion under 1930- och 1940-talen. 

Skivsamlingen växte för varje år och blev till sist 

ganska omfattande.  
 

Det populära önskeprogrammet sändes alltså två 

timmar per vecka. Övrig tid sände Radio Victoria 

Sveriges Radios riksprogram, P1.  
 

På en av de manliga avdelningarna tyckte de att 

riksradions musik var alltför tråkig. De ville ha 

mer medryckande toner. Alla 24 på avdelningen 

skramlade därför ihop några hundra kronor och 

skickade en man ut på byn för att köpa en egen 

radioapparat till avdelningen.  
 

Sedan stängde man av riksradion och ljudet i den 

nyinköpta radion skruvades upp på full volym. 

Mest populära var de tyska radiostationerna, som 

sände betydligt mera svängig musik. 
 

Barnen bjöds in 
Under 1950-talet upphörde Radio Victoria. Hela 

utrustningen ställdes in i en skrubb och glömdes 

bort. Ända till 1966, då en lärarassistent vid namn 

Kent-Åke Bernby började arbeta på KVK:s sär-

skola. KentÅke hade arbetat på piratradion Radio 

Syd och kunde det där med radio. Han fann den 

gamla radioutrustningen stående i en skrubb och 

med lite ”konstgjord andning” fick han liv i appa-

raten igen.  
 

Vaktmästaren satte upp nya högtalare runt om på 

KVK och snart var det åter premiär för Radio 

Victorias önskeprogram. Varje torsdag mellan 

klockan 15 och 16 sände man från den nyinredda 

studion. Nu kunde barnen önska skivor till var-

andra genom att lägga lappar i en speciell låda. 

Personalen på KVK tog kontakt med barnens 

föräldrar, som ofta bodde långt iväg och så bör-

jade även hälsningar från mor och far att komma 

med posten. Dessa lästes upp i radion tillsam-

mans med skivönskningarna. Ibland bjöd man in 

barn till studion, som då fick spela sina favorit-

skivor.  
 

Pojken som började tala 

Sakta men säkert blev Radio Victorias önsketim-

ma en integrerad del av undervisningen. Barnen 

lärde sig hålla reda på veckans dagar, de lärde sig 

klockan och de lärde sig att lyssna uppmärksamt 

och tränade på så sätt hörseln och uppfattnings-

förmågan.  
 

Magnus Kvintett, Flamingokvintetten och Sven-

Ingvars var de mest önskade artisterna. Det var 

nästan bara svensk populärmusik som spelades.  
 

Musiken betydde oerhört mycket för barnen. En 

åttaårig pojke vid namn Håkan, från norra 

Sverige, kom vid denna tid till KVK.  Han hade 

blivit påkörd av en bil bakifrån, när han var ute 

och cyklade och legat i koma i ett halvt år innan 

han kom till kustsanatoriet för rehabilitering. Han 

kunde inte tala. Men strax före jul inträffade 

något märkligt. Lärarinnan stod vid svarta tavlan 

med ryggen åt sina tio handikappade elever, 

ingen av dem kunde tala. Plötsligt hör hon en klar 
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barnastämma säga: ”Underbara Uppblåsbara Bar-

bara”. 
 

Hon vände sig om. Det var Håkan som pratat.  
 

Två dagar senare kom Håkans föräldrar på besök 

och Håkan hälsade far och mor med orden ”Hej 

mamma och pappa! Nu ska vi flyga hem!”  
 

Radio Victoria fortsatte sin verksamhet långt in 

på 1970-talet, nu under ledning bl.a. av fritids-

assistenten Hasse ”Kvinnaböske” Andersson.   
 

En ny och mera modern radioutrustning togs i 

bruk och den gamla ställdes åter in i en skrubb. 

Nyheter introducerades hela tiden, bl.a. Radio 

Victorias julradio och den populära Victoria-

toppen. År 1975 låg melodin ”Du gav mej bara 

löften” etta på listan.  
 

När särskolan flyttade från KVK till Ängelholm 

togs den gamla sändarutrustningen i förvar. Där-

för kan den visas upp på museet i Vejbystrand. 
 

/ Kvällsstunden nr 29 2016 via MVE 57-5 / 
 

Han hette Fidel 
 

Han hette Fidel. När han gick i ortens jesuitskola 

gillade han att lyssna på utländsk radio men i 

stället för att skriva rapporter gick han ett steg 

längre.  Han kunde väl tipsa presidenten Roose-

velt om att det fanns mycket järnmalm att hämta 

där han bodde.  Det behövdes väl en hel del till 

USA:s krigsflotta kanske. Fidel skulle gärna 

ställa upp som guide. Kunde han inte få en dollar-

sedel som tack för tipset?  Brevet besvarades - 

dock inte av presidenten själv -  och i svaret skrev 

en funktionär i State Department att man inte 

kunde skicka några pengar. Det kan ha gjort den 

kubanske skolgossen besviken. 
 

Tjugo år senare skulle scenariot vara helt annor-

lunda. Den unge mannen var nu USA:s svurne 

fiende och beredd att ge igen för gammal ost. 

  

Fidel Castros brev från 1940 finns i Library of 

Congress och återges idag i en argentinsk webb-

tidning, Infobae.com (och dessutom på min 

Facebook-sida, med en längre kommentar på 

svenska). Det publicerades också för nästan 30 år 

sedan av den spanska nyhetstidskriften Cambio16 

som förmodligen uppmärksammat det tack vare 

José Pardo Lladas bok ”Fidel. De los Jesuítas al 

Moncada” utgiven av ett spanskägt förlag i Co-

lombia 1976. 

Tio år senare, då jag uppehöll mig i Cali, lyss-

nade jag ofta på hans dagliga pratprogram ”El 

mirador del aire” (skvaller om sport, nöjen och 

politik) på dåvarande Radio Pacífico, 1030 kHz, i 

Cali. 

/ Henrik Klemetz via NORDX 2016-11-27 / 
 

Årets QSL-Station 
 

I fjol fick R Romania International ert pris som 

bästa QSL-Station. 
 

De blev glada åt priset och har fortsatt med trev-

liga program som är lättlyssnade och informativa, 

och de svarar gärna med QSL De skulle mycket 

väl platsa som nominerad även i år, men vi låter 

några nya, och några gamla nominerade ingå i 

listan i år. 
 

Ni får i år möjlighet att fördela 7 poäng* på en 

eller flera av följande stationer: 
 

1) R National do Amazonia, Brasilien 

Som fortsätter att svara på era brev. 
 

2) R Tirana, Albanien 

Fick ert gillande i fjol, och har fortsatt att svara 

under året. 
 

3) RFA - Nordmarianerna 

Som svarat med fina QSL från Asien-sändning-

arna. 
 

4) Reach Beyond, Australien. 

Inte riktigt HCJB, men inspirerad av HCJB. 
 

5) Er egen nominering. 
 

Den kan även komma med nästa år om flera röst-

ande anser den vara värdig. Så var det t.ex. i fjol. 

Flera nominerade R Tirana som därför lyfts upp i 

år, trots att de bara fick några få poäng. 
 

Stoppdatum för att rösta på Årets QSL-station är 

stoppdatum för DX-Aktuellt #1-2017. 
 

Era poäng skickar ni till qslposten@sdxf.se. 
 

* Varför 7 poäng? Jo, jag gillar primtal! Det är 

heller inte möjligt att ge exakt lika poäng till alla 

stationer ni vill premiera! 

 

/ från mail 2016-11-22 från LBM, redaktör för 

QSL-Posten / 
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          VÄRT ATT VETA 

 
 

Hej klubbkamrater! 

 

2016 års sista Värt Att Veta har du just börjat att 

läsa. 

  

2016 har för mig varit ett kanonår när det gäller 

radiolyssning. Hittills när detta skrivs 2016-12-22 

har jag fått ett nytt land och 101 nya stationer. 

Sen två månader tillbaka har jag fått två nya 

leksaker: en remote i Hököpinge och en i 

Haparanda. Haparanda får väl vara ”pormans-

Parka” men med det är jag nöjd. Det är roligt att 

höra hur asien-konditionerna kan skifta mellan 

olika länder och regioner. 

 

ALASKA 

KNLS sänder engelska enligt detta schema: 

08:00-09:00 på 9615 och 10:00-11:00 samt 

14:00-15:00 på 9615. KNLS via BDXC 

 

ANTARKTIS 

LRA36 R Nacional Arcángel, San Gabriel sänder 

mån-fredag 18:00-21:00 på 15476. Deras e-

postadress är: lra36@hotmail.com. 

M Mendez i SWB 

 

BOSNIEN-HERCEGOVINA 

R Banovici är en ny station på 792 och de är 

hörda 14.25. B Ericson i MVE 

 

BRASILIEN 

Brasilien har sommartid till 24/2. BDXC 

 

BULGARIEN 

Bulgarian National Radio har svarat på följande 

adress: kounova@bnr.bg. V/s är Konstantin 

Kounov, Chief Engineer. A Golovikhin i DXF 

 

CUBA 

RHC sänder engelska: 00:00-01:00 på 5040, 

01:00-07:00 på 6060 och 6170, 05:00-07:00 på 

6000 och 6060, 06:00-07:00 på 5040, 20:00-

21:00 på 15140 och 22:00-23:00 på 11880. LW 

 

FINLAND 

Pispalan Radio på 729 sänder nu med 100 w 24/7. 

Sändaren är belägen i Sahalati 40 km öster om 

Tammerfors. Ny adress är: Pispalan Radio, c/o 

Pasi Komsi, Alasentie 10, FI-39200 Kyröskoski, 

Finland. E-postadressen är: 

studio@pisplanradio.fi. J Mantyla med MVE 

 

FRANKRIKE 

R Mariá France på 1467 slutade att sända 30 

oktober. 

C Ghibaudo via Ydun´s Medium Wave Info i 

MVE 

R Japan med engelska 17:00-19:00 på 11945. 

SWB  

 

GRÖNLAND 

Kalaalit Nunaataa Radio har svarat via Masaana 

Egede, Radiochef på KNR. 

 H Östnell via Facebook 

 

IRAN 

IRIB sänder engelska enligt följande schema: 

15:20-16:20 på 11985, 19:20-20:20 på 6040 och 

15460. HFCC via BDXC 

 

ITALIEN 

R Regional är en ny station på 1602 kHz. E-

postadress till dem är: 

regionalradioam@gmail.com.  De sänder ifrån 

Otricoli (TN). P Robic och R Pavanello i DXF 

 

MONGOLIET 

Mongolian Radio 2 är reaktiverad på 4830 och de 

är hörda 13:10. R Howard i SWB 

 

MYANMAR 

R Japan sänder engelska 07:10-07:25 på 5980 

och 15:40-16:00 på 5980. SWB 

 

NEDERLÄNDERNA 

R TPot på 747 har e-postadressen: 

radiotpot@kpnmail.com. 

R Duyn via HCDX i MVE 

Dan Olsson 

Högalidsvägen 77 C 

244 36 Kävlinge 

dodx@hotmail.se 



R 538 kommer att sluta på 891. DO 

Loostad R i Apeldoorn är en ny station på 1395. 

M Van Arnheim i MVE 

Cupra Radio har följande adress: Schollan 8, NL-

8800 AA Emmer-Compascuum, Drenthe. DO 

MoreRadio i Sneek är en ny station på 1485 som 

startade 5 november. 

A Schokker via Ydun´s Medium Wave Info i MVE 

 

RUMÄNIEN 

R Romania Int. med engelska så här: 01:00-01:56 

på 5960 G och 7325G, 04:00-04:56 på 6020 G, 

7340G, 11790G och 13730T, 06:30-06:56 på 

7345T och 17780G, 12:00-12:56 på 13580T 

15150G, 15460T och 17765G, 18:00-18:56 på 

5935T 21:30-21:56 på 6170T, 7310T och 7375G, 

23:00-23:56 på 6015G, 7220G, 7325G och 

9620T. W Bueschel via WWDXC i BDXC 

 

SAO TOMÈ E PRINCIPE 

IBB/BBC ena sändartorn på 1530 har fallit ner. 

Så nu sänder de rundstrålat. 

G Houser via DXLD i SWN 

 

SINGAPORE 

R Japan med engelska. 10:30-11:00 11:30-12:00, 

12:30-13:00 och 14:30-15:00 på 11740. SWB 

 

SOMALIA 

R Puntland på 13800 har svarat via följande 

adress: puntlandradio1@gmail.com. V/s är Jamal, 

Director General of Puntland TV and Radio, 

Garowe, Puntland, Somalia. De sänder 03:30-

06:00 och 10:00-16:00. DO 

 

STORBRITANNIEN 

BBC Three Counties Radio på 630 har svarat via 

Laura Miller och Lee Agnew- Deras e-postadress 

är laura.miller@bbc.co.uk och 

lee.agnew@bbc.co.uk. H Östnell via Facebook 

V/s på BBC R Essex är Tom Croasdell med 

adressen: tom.croasdell@bbc.co.uk. 

H Östnell via Facebook 

J-Com på 1386 i Leeds har stängt. 

BDXK-UK i MVE 

Laser Hot Hits är hörd på 1476. MVE 

R Panj är en ny station i Coventry på 1521. De är 

hörda 06:30 i Saxtorp. Kontaktperson på 

stationen är Jas Deshi. E-postadressen är 

jsd@hotmail.co.uk. Telefonnummer till stationen 

är: 024 76 66 35 35. MVE  

  

 

SYDAFRIKA 

R Japan med engelska 18:00-18:30 på 11800. 

SWB 

Channel Africa med engelska 03:00-04:00 på 

3345 och 6155, 04:00-05:00 på 3345, 05:00-

06:00 på 7260, 06:00-07:00 på 7230 och 15255, 

07:00-09:00 på 7230, 09:00-12:00 på 9625, 

15:00-16:00 på 9625, 17:00-18:00 på 15235. 

HFCC i BDXC 

South African League sänder söndagar 08:00-

09:00 på 7205 och 17760 samt måndagar 16:30-

17:30 på 4895. HFCC i BDXC 

 

THAILAND 

R Thailand sänder engelska enligt följande 

schema: 00.00-01.00 och 02.00-03.00 på 13745, 

05.30-06.00 på 17640, 12.30-13.00 på 9390, 

14.00-14.30 och 19.00-20.00 samt 20.330-20.45 

på 9390. Tyska sänder man 20.00-20.15 på 9390. 

HFCC i BDXC 

V/s på stationen är: Miss Sukanda Tosasutra. E-

postadress till henne är: abuthai@hotmail.com. 

En annan adress är: rthworldservice@gmail.com. 

A Napolitano i DXF 

 

TURKIET 

V of Turkey sänder engelska 04:00-05:00 på 

7240 och 9655, 13:30-14:30 på 12035, 17:30-

18:30 på 11730, 19:30-20:30 på 6050, 21:30-

22:30 på 9610 samt 23:00-00:00 på 5960. 

W Bueschel i BDXC 

  

TYSKLAND 

AFN, The Eagle i Vilseck på 1107 med 10 kW 

har stängt. B Ericsson i MVE 

 

UKRAINA 
R Khvylija på 1377 har svarat via följande adress: 

vodtrk@mail.ru. P Robic i DXF 

 

UZBEKISTAN 
R Japan med engelska 14:00-14:30 på 11685. 

SWB 

 

VATIKANSTATEN 

R Japan med engelska 19:30-20:00 på 9485. SWB 

 

KÄLLOR TIL DETTA NUMMER ÄR: BDXC = 

British DX-Club, DO = Dan Olsson, DXF = DX-

Fanzine, LW = Lennart Weirell, MVE = Mellan-

vågs-Ekot, SWB = Shortwave Bulletin och SWN = 

Shortwave News 
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ESA HAMFEST - 1 APRIL 2017 
 

1 April 2017 kör vi. Passa på att lasta bilen full med prylar och radiokompisar och kom över. 

 

De senaste åren så har det varit över tusen besökare så du kommer alltid hitta någon som du känner.  

Många eye-ball QSO:n brukar det bli en dag som denna. Som vanligt så är vi i Munktellarenan.  

 

De som bokat är bl.a. VKC-Hamshop, SJR Service, RemoteRig, Mobinet, ett helt gäng klubbar, SCAG 

och massor av privatpersoner. 

 

Detta bäddar för ett rikt och varierande utbud som vanligt. 

 

Radiomässan 

 

Öppen mellan kl. 10-15. Entréavgift: 40 kr. Inträdeslotteri. 

Cafeteria! Begränsade parkeringsmöjligheter i anslutning till arenan men det finns 1000 parkeringar i 

centrum strax bortom ån. Karta kommer att finnas att ladda ner på hemsidan. 

 

Vill du sälja? 

 

Boka bord på vår hemsida. 

Vid ev. frågor eller förslag skicka dessa till info@sk5lw.com så försöker vi besvara dessa så fort vi kan. 

 

Kostnad: 150 kr per bord. 20 kr per stol. Borden är ca 1.8x0,7 m. 

 

Ni kan också kontakta SM5OCK, Håkan 070-630 9466. 

 

Pub-mingel 

 

Passa på att sitta ner och snacka en stund i baren med dina vänner redan på fredagskvällen. 

Samling på Yvonne bar på Elite Stadshotell. Glöm inte att ta på dig namnskylten och visa att du är 

radioamatör. 

 

Hotell 

 

Behöver du någonstans att sova? Ring Elite Stadshotell (Hamngatan 11) 016-540 23 00. 

 

Andra möten 

 

Inga inbokade. 

 

Vägbeskrivning till mässan: Om ni kommer på E20 så svänger ni av vid Trafikplats Årby och åker mot 

centrum tills ni ser skylt märkt Munktellstaden/arenan. Om ni kommer söder ifrån på väg väg 53 eller väg 

230 så åker ni mot Västerås tills ni ser skylt märkt Munktellstaden/arenan. 

 

Följ sedan de skyltarna. 

 

Varmt välkomna till Smé-staden och årets Ham-fest weekend. 
 

73 de SK5LW Eskilstuna Sändareamatörer 
 

/ ”klippt” från sk5lw.se / 
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Hobart Radio International – The Voice of Tasmania 
 

På lyssnarnatten i NDLs QRH i Väsby 15-16 

oktober lyckades jag ratta in Hobart Radio 

International som sände via WRMI:s sändare i 

Okeechobee, Florida, USA. Jag skickade en e-

mail-rapport och efter ca 3 veckor kom ett e-mail 

från Tasmanien med en bekräftelse på min 

rapport: 

 

Hello Lennart, 

 

Wow - 300 meters! I am surprised you can have it 

that long without RF interference! Sadly I suffer 

from bad RFI.  

 

I have around 30 QSLs and stopped, you have an 

impressive record!  

 

Thank you so much for taking the time to hear 

our station and to send a report. We’re very 

excited to be able to issue to an eQSL. Due to our 

tight budget sadly we don’t have the resources to 

provide paper-based QSLs. Since moving to 

WRMI our shortwave transmission costs have 

increased by a quarter. While we hate asking for 

anything, if you could spare even a few dollars in 

return for the eQSL please donate via our paypal 

link which goes directly to pay for WRMI airtime 

costs. Thank you for contacting us and we hope 

that you can continue to hear us across the world 

on shortwave radio. We hope that we as well as a 

other private broadcasters can keep shortwave 

alive, active and fun! 73s.  

 

Kind regards, 

 

Rob Wise. 

Hobart Radio International - The Voice of 

Tasmania 
Lewisham, 7173 Tasmania, AUSTRALIA 

 

HRI har en hemsida, www.hriradio.org, och där 

skriver man följande: 

 

“Hobart Radio International is a shortwave 

community service relayed across the globe via 

shortwave and FM in New Zealand. We are the 

voice for Tasmania, and will always be 

developing and different. Crossing the borders 

since 2004, telling the unknown and investigating 

on what’s important.” 

Lite information om Tasmanien (från HRI): 
 

Capital: Hobart 

Time Zone: UTC+10 Australian Eastern Standard 

Time 

Population: 517,000 

Total land mass: 68,401 km² 26,410 sq mi 

State Emblems: Tasmanian blue gum 

Tasmanian devil 

Yellow wattlebird 

Gross State Product (GSP): $28,207,000 

Coordinates: 42°S 147°E 
 

Hobart is the most populous and capital city of 

the island of Tasmania. Hobart originated as a 

penal colony in 1803 and is the second oldest 

capital city after Sydney. Statistics from the last 

Census in 2014 estimates 517,000 inhabitants 

across Tasmania. 
 

We export over $2.524 Billion goods each year. 

Our major exports include processed metals, ores 

and concentrates (primarily iron), wood and 

paper, seafood, meat, dairy, fruit, vegetables, 

chocolate, beer and wine. 
 

We are known worldwide for the Sydney to 

Hobart yacht race which finishes in the Derwent 

River, Hobart. It starts in Sydney on Boxing Day 

and most boats arrive in Hobart on New Year’s 

Eve or Day. 
 

The headquarters of the Australian Antarctic 

Division (AAD) and Australian Marine Mammal 

Centre (AMMC) are located in Kingston, south of 

Hobart. We also have marine and environmental 

scientists based at the CSIRO in Hobart. 
 

Major attractions to Tasmania include the convict 

world heritage Port Arthur Historic Site (est. 

1830), Cascades Female Factory (est. 1828), 

Woolmers Estate (est. 1820), the Museum of Old 

And New Art (MONA), Launceston Cataract 

Gorge and Beaconsfield Mine. Hobart has the 

most coffee shops per capita in Australia and has 

recently become a gourmet food hot-spot for 

tourists. 
 

Hobart Radio International sänder på kortvåg 

bl.a. över Channel 292, WRMI och WBCQ. 

LWV 
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DX-Philately 
Stamps of Radio Stations by Continents and Countries 

 

Utan att ha gjort en vetenskaplig studie så vågar 

jag nog påstå att det finns procentuellt fler DX-

are som samlar frimärken än filatelister som DX-

ar. Av dessa DX-are som samlar på frimärken så 

finns det flera som samlar på frimärken med DX- 

eller radioanknytning. 

 

 
Motala långvågsstation 

 

Redaktören för DX-Filateli här i DX-A, Christer 

Brunstöm, gav i början av 80-talet ut en liten 

”katalog” med förteckning över frimärken med 

radiomotiv. Denna följdes upp av två suppement 

några år senare, men sedan har ingen uppatering 

gjorts. Däremot har han genom åren presenterat 

nya radiomärken i först Eter-Aktuellt och senare 

DX-Aktuellt.  På internet kan man hitta ett antal 

hemsidor som behandlar detta ämne, men jag har 

inte hittat någon komplett förteckning över dessa 

frimärken med radiomotiv. 

 

 
Radio Luxembourg 

2011 gjorde jag, baserat på Christers förteckning, 

artiklar och med hans tillåtelse och med hjälp av 

internet-hemsidor, en förteckning i Word-format 

som heter ”DX-Philately – Stamps of Radio 

Stations by Continents and Countries”. Det är nog 

en av de mesta kompletta listorna över radio och 

DX-relaterade frimärken som finns att tillgå. 

Filstorleken är ca 1,1 MB och den omfattar ca 

400 radiofrimärken från 122 länder och listar 

märkena per världsdel  och land med 

utgivningsdag, Michel nr och motiv. Man kan 

även markera de märken man har i sin samling, 

ostämplade eller stämplade och det är lätt att 

komplettera listan med nya utgåvor. 

 

 
Vatikanradion 

 

Några samlare har redan införskaffat listan, bl.a. 

CB och Jerry Berg, USA, den kände författaren 

och DX-aren. Nu är tredje utgåvan ute och finns i 

Indien, Tyskland, UK, USA och Sverige. 

Intresserade kontakta mig via e-mail på 

lennart@weirell.se. 

LWV 
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QSL-CUPEN 

Maratontabell 
 

 

Jag har ”roat” mig med att summera resultat från 

QSL-Cupen, som undertecknad drog igång hösten 

1985 t.o.m. hösten 2016, omfattande 52 omgång-

ar (QSL-Cupen låg nere i ca 5 år slutet på 90-

talet) och kommit fram till följande tabell: 

 

Pl. Namn Poäng Segrar *) 
     

1 Dan Olsson 405 19 49 

2 Bernt-Ivan Holmberg 225 9 41 

3 Magnus Jesperson 218 6 50 

4 Lars Hedberg 159,5 7 31 

5 Lennart Weirell 122,5 2 47 

6 Alf Persson 92 4 11 

7 Claës-W. Englund 65  21 

8 Rolf Berglund 59 1 18 

9 Markku Kivioja 47 2 11 

10 Lars Wieden 37,5  13 

11 Mikael Sjöberg 27  10 

12 Tor-Henrik Ekblom 24,5  6 

13 Carl Gustaf Köhler 24 2 3 

14 Björn Fransson 16 1 2 

14 Harry Holm 16  2 

16 Bo Samuelsson 9  4 

17 Magnus Wiberg 8  2 

18 Lars-Olof Hansson 6  2 

18 Morgan Holmqvist 6  2 

18 Erik Wennström 6  1 

21 Håkan Almroth 2  5 

21 Ullmar Qvick 2  1 

23 Jan-Erik Jonsson 1  1 

24 Peter Lundberg 0  5 

24 Rolf Larsson 0  4 

24 Rolf Björklund 0  2 

24 Börje Sahlén 0  2 

24 Ulf Åkesson 0  2 

24 Jan-Erik Järlebark 0  1 

24 Ingmar Larsson 0  1 

24 Lars-Göran Ström 0  1 

 

’) antal omgångar 

Poängberäkningen har gjorts enligt nedanstående:  

 

Placering i 

QSL-Cupen 

1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 

Maratonpoäng 10 8 6 4 2 1 

 

Delad 1:a 2:a 3:a 4:a 5:a 6:a 

Maratonpoäng 9 7 5 3 1,5 0,5 

 

Överlägsen segrare alla kategorier blev Dan med 

405 poäng och 19 segrar. Han fick också högsta 

poäng i en enskild omgång, 341 poäng hösten -

01. 

 

Totalt så har 31 ADXC-are genom tiderna del-

tagit i QSL-Cupens 52 omgångar. Vilket innebär 

att ca 33% av ADXC:s medlemmar genom åren 

har deltagit i QSL-Cupen. Magnus har deltagit i 

50 omgångar, Dan 49 och Lennart 47. 10 olika 

segrare och en gång har segern delats, det var 

Dan och Carl Gustaf hösten -92 därav summan av 

segrar ovan i tabellen blir 53. Flesta deltagare/ 

omgång var det våren -87, våren -90 och hösten -

05 då 10 deltog i QSL-Cupen. Minst deltagare/ 

omgång var hösten -95 och hösten -16 då bara 3 

deltog. I snitt över åren har det varit 6,75 

deltagare per omgång. 

 

Är det inte fantastiskt vad man kan få fram med 

lite statistik? 

/ LWV 2016-12-24 / 

 

 

Lennart Weirell 

Klockartorpsgatan 27 E 

723 44 Västerås 

lennart@weirell.se 



DX-Parlament 2017 i Jönköping 
 

Årets DX-parlament hålls på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping mellan den 5-7 maj. Du 

anmäler dig till DX-parlamentet genom att använda det formulär som finns på vår hemsida www.sdxf.se 

Du kan även skicka ett mail till dxp2017@sdxf. se eller ringa till 054-561822 (Stig Granfeldt) eller skicka 

ett vanligt brev till Sveriges DX-Förbund, Box 1097, 405 23 Göteborg 

 

Programmet 

 

Fredag 

 

14:00 Studiebesök 

15:30 Incheckning Kaffe med smörgås 

16:30 Välkomsthälsning till DX-P 2017 

16:45 // Föredrag // 

17:15 // Föredrag // 

18:00 Tésupe 

19:00 Hearing med SDXF styrelse 

21:30 Kvällsfika i källaren 

 

Lördag 

 

08:00 Frukost 

09:00 DX-Vännernas årsmöte 

09:30 SDXF årsmöte 

10:30 Förmiddagskaffe 

10:50 Årsmötesförhandlingarna fortsätter. 

12:00 Lunch 

13:00 Årsmöteshandlingarna reservtid 

13:30 // Föredrag // 

14:30 Kaffe med smörgås 

15:30 Henrik Klemetz berättar om Latinamerika. 

16:30 Staffan Börjesson berättar om sina mång-

åriga experiment med Beverage antenner 

för 160 m bandet. 

18:00 3-rätters middag. 

20:00 ARC:s klubbtävling 

20:30 Hans Östnell presenterar UL-DX. 

20:00 // Alternativt föredrag SDXF // 

21:00 Christer Brunström berättar från Monaco 

22:00 Kvällsfika i källaren // DX-vännernas 

auktion 

 

Söndag 

 

08:00 Frukost 

09:00 Årsmöte för ARC och SWB 

09:00 Redaktionsmöte // ev. alt. föredrag 

10:00 Thomas Nilsson presenterar en svensk 

databas HCDX On-Line. 

10:30 Besök på Riksbankens bergrum för för-

varing av guld under beredskapstiden. 

12:00 Avslutningskaffe 

 

Boende/Mat 

 

Vi bor på anläggningen i enkel eller dubbelrum 

efter eget val. 

 

Matpaketet består av: 

Fredag: em-kaffe/tésupe (landgång, dricka, kaffe) 

kvällsvickning. 

Lördag: frukost, förmiddagskaffe med fralla, 

lunch, eftermiddagskaffe med fralla, 3-rätters-

middag, lätt kvällsvickning. 

Söndag: frukost, fm-kaffe med baguette 

Till middagen på lördagskvällen finns det möj-

lighet att köpa vin eller öl för den som så önskar. 

Vanliga måltidsdrycker ingår. 

 

Priser 

 

Hela paketet boende + mat fredag-söndag: 

o fredag-söndag 2300 kr i enkelrum 

o fredag-söndag 1800 kr del i dubbelrum 

 

Enbart matpaket: 

o fredag 230 kr 

o lördag 640 kr 

o söndag 70 kr 

 

/ via DX-A nr 6-2016 / 

 

 
 

Förra årets ARC-SWB-Konvent hölls på SVF och 

det var en utmärkt konferensställe i trevlig miljö, 

så jag kan varmt rekommendera ett besök på DX-

Parlamentet 2017. 

/ h-red / 

Sid 16 


