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+ H-red.har crd.etr.. .....
] il,j pi,r a1la lX-arel
' t-- L-.- L:.r u c!b rrir ,.årmec1 g1äd jen att äver-
'lä-r.a Äi+

- *,Idr& num ret av liRU_nytts
*a*:*:ra å:egå1g. Vår h-re d från förra' nurlre t _,i rts Johansson hail varlt tvung-
*", att träda tillbaka p g a studier,'mei'r j -ig hoppas att ni ska vara nöjda
"rod .rir- s^r- h-rcd.t_'-*

- Iörra numret var ju inte så rcycket
*:tt skryta ned. om det gä1ler utfär-

andet. Vi hoppas enrellertid att det-
-tr, nunre t sl<al1 se lite b8ttre ut.
*Vi homnrer,-r.tt skiclta detta numret
_j ävcn till sådana som inte har prenu-
I na re at på ViRU-nytt ( annu ) e f te rs oa
* f örra numrc t inte gav s å go d re kL a.m.
1- !X-Allilnsen e11or e j r vrcl tycker
*ni, j-LC har inget emot det. il[era om
*dctt: på sidrn j.
; Har ni-några frågor rörande DX-ing
*o dyl. så skriv ti1I redaktionen e1-
*ler direkt till yår frågespaltred.
*nolaldh R ådberg, Timote jv.1, K*skogae
+ Stoppdaturn för nästa nrlnrmer b,lir
*den 2) april. lriäst& nurimer beräknas
*utkonnil den 2 eller J maj,

7j de teif
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Finns det någtn av tidningens
läsare son anser slg ha materlal
fir en artikel or,r någon radio-
station, så skilv ti11 redaktionen
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aktersnurror l.cntra stora baks;lailor.. I{os Svenska AB Archi-
medes son betal ar pro$r.a,.,tlleb, 1;,:.n lrli ;få t>n rejiil baks,,:i1lla
ned I år's ga::enti ". i , t

. TT och an4at smått o " 3o.tt,
Arn6ns rnusil:l';år slår en dqill-1" ! { ''r

trxkmxf,xlq,8r:u'lcqstnlL-npo,n'
ns ",ånEsillt" ' ' '?'. 'Y'

i(1,{arcn. .t'a

Kapsylen" Inslindarnds lcvarting-o i :
l,{usili undcr arbctet" Tirge Erlanden sjunger .lriork*soqlga.

Ping-pong i StadshuslorPe t' " ?

Eöi:s4oteringar och 3a,rla s*;uJ"pekanta'
,,Dct ska vi 'fira" Ett reportage från 'svensl{a Iljulfabriken

, AS . o; ,hur .:.rqn f i qar hju)- rlär '
: Riksronden" An§. InSo-Snoek"

Jordbrul<shalvti-,1ren. 0m i-rur 'iian får
Besökstid",Tnstäli-t, p.8.4" sjuirdom"

F;diodo':'1-orn. T:ei," 1: k. OCtlvar Pirlc

: :i.

I ..:. r

utsädeit t11Ibaka"
i,]

talar on sjuk ftumor' :
,

ROCK 62. llerrnoderådet vlsar nyhetero ,
N)rheter och c:irefteq Da-;ens El;o m" Little '3crhard" '
'ilDans lcring g"nrr.r"r," " Frof " Aclalbert Kavring'fÖre1äser
oin rasProUle:r i noclern tid" :

l,litt i planeten" Ett science-fiction progran"

Uppsalahögar:"I{;;gienkonsu-lentBalzar:Nilssonpr:atars].lit.
DX-t.iinnen. Elmert KonQin,; berättar, Dagens a'rsnitt: "sen-

, ä*tu-t;'tt, ur ''i{or}d-Radio I'ierndbcolc" "

Danee rnusic" E1va;tist: )latt IIin; I(u}"

tr'rån At1l till Öttt. Ren l{[c Eni-l bläddrar i en ]'co]ossa]t
I-it en teiefonkatalo -8.
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l,,iitt namn är Kabe] oi'n det är till n'ilon

L{itt nar.nn är Kro1c, nen ciet är inget a"tt

IXitt namn är Ka1h, är vi sliåkt?

Mitt na.mn är Kel;tus, nu sticl<er 'iag!
I

J-ed.ning.

hänga uPP sig På.

Så hej I
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Vår ärade ordfäranCc har nyligen fått ett brev från nx-Alliansens

ordförmc1c Claes ll'I Englund med anlcdning av några rader i presenta-
tionen av 1,/RU I förra nummeret sor::I 3u vl:r författad av.ordf . Kent
Hjalmars§olr., Yi hoppas nu att vi sk5 kunna få en liten (ell-er sfor)
debatt om nx-Ål1ionsen och om YRU:s evr enslutning i Å1lianscn.
lå ttevef, ?ar ganska l3ngt får vi nöja 6ss ned att ta ned dct vik-
tigaste i någr:i utdraE;

T)e ^- a\iT I
- - aI v:,.r a

Genom red. Ärne Skoog på Sveriges Radio har jag i egenskap av
sittande ordförande i !X-Alliansen erhå11it följande klipp ur IIRIJ-
nytt r org&n f ör liilernLands'Raclio Union: tlEn punkt på dagordningen var
anslutningen til1 DX-AIliansen, Jag'får clå notera att den al1ra störs-
ta delen av de närvarande röst:rde rrot en anslutning ti11 d.enna orga-
nisation. Yarför? Unionen ansåg sig inte behöva någon hjä1p av någon
soa inte någon hjä1p lcan ge. I"ent Hj-,1n,-)rsson ord.f.?t

Red. Slcoogr sorri ju på sin tid var de n .soF-t startade DX-Å11iansen och
nuner& stöd.er den och följer dess utveckling, b1c v nrycket led.ser: när
han råtr denna reahtion jros det nybildrde IVRU.'

Jag hoppas att detta klipp är iatt citeratför det är det son jae
tagit som utgångspunkt d.els för d.essa rader och dels f3r några kon-
nentarer i lillieirs II;'tt. Dc t j:S snickr:.t thop i Å11ians Nytt är all-'ntänt hå11et även on de t har sor.r utgingspunkt ovanstående citat. Det
är nännligen så, :r.tt trots att DX-ÅI1ian§en har fått ett stöd och en
uppbackning av Sverig;s i-(-klubbar atr aldriS tidigare skådat r::ått
f inno d.et f,ortf :rrande nX-klubbar s om inte har uppf attat vad nX-All-ian-
selr. ärrgör och vill'-en g1ädje eller nytta map kan ha.

Och j ag räknar inte r:ed :itt v rr: sig genon de tta brpv e11er d.e ra-
der sonr skrivits i Å11ians llytt sl:al1 f örklara de t bättre. Son komn:e r
att frai:rgå dels av den l:lubburdersökning s66 rpubliceras i A11i:ms
Nytt för april och även i naj nur,rneret har nx-Alliansen under d.e fem
år som gått fått utstl nördande kritik och cn envöten misstänksar,rhet
om vad vi gör för något, Efter clet DX-Parlar:rent som hö1Is i Väster-
botten i augusti i fjol tJ.cktes cn omsvängning ha skettoch a1la ga.n-
1a klubbar sorir ticlig,r"rc stått utanför har äntligen insett att även
samarbeter-red övriga klubbå,r genon nX-AIliansen" ich Å11ians Nytt kan
wLra värt den femna ellei tia son det. kostar.-Jag har full förståe1-
se för er tveksanhet i Yärr:landr på den tid"en jag vi,t,r yerksam i DX-
klubben Te1lus hade vi vissa dubierr'son dock efter personligt samman-
träffande med. red.. Skoo8, Gustafssorrr Ryddn, Räf nfI klarnad'e begrep-
pe 11 o

l{u sitter nan sjä1v dlir och ser hur historien r-rpprepar si§. i,{ed
d.e erfarenheter jag sjäIv har, har jag därför under de tre år, rrarav
det sista son ortlf örande, f örsökt ätt inte driva någon värvningstak-
tik utan i stäIlet arbeta ned d"e klubbar som så sr:åningom s jälva iipp-
täckt det positiva :r. d lclubbsar:rarbete re d cn DX--=11-ilns. Dc ey o påp-
p€r r brev och anirat son ni f ått av oss har såIed.es varif endast i in-
f orntltiottsyftc. Trots det f år vi vsta att vi är ute och värvar, llcn
det känner du nog till från klubbaibetet, att nedlemr:1ar som nan ge-
non d ireict och inte nsiv värvning lyckats f i "rtt betal-:1 en: ne111urr"-
avgift, i- stort sett endast gör detta.och seclan har r.ran ett fasligt
besvär att fi nigot yttcrligare stöd.

Hade l- norse e tt tc 1e f ons:r.i.rt'al ne d tsengt Dalhar.rnar s or.t är kas s ör
och sekr. i DX-Alliansen och vi diskuterade vad d.et kunnde rr&ra som
rri ej kunnat hjä1p\ er ned. Iet visade sig att den enda kontakt vi "..'.'
haf t med. Vär'irland är genom d.en anslttna lclubben Bro Radioklubb i Kris-
tinehamn. Vi har föIjt utvecklingen i dunna klubb ned mycket stort

forts.på nästa sida



forts.fr.föreg.sid.a
intrespe, tagit del av rappoiter oi,l s-animarbete*r:e1 "*^i{:tl::u_,Ir"oo
i l(ar1staa. t[qn något rneddeland.e on '','/ern:Iands Radio union h3r v]-
inte f ått. nvs. tilr reknik f ör All./ä;;-;;;;t t; rca,/- nu eit..-3e1-
ili;"å; inromrnit att ori att Unionen bildats. Genorn Carl Gunnar lled-
lund fr",;"S igtt g1ädjande rapporter om art,etät pi ett samgäen6e

.av ctt antrl klubber i V:lrn1 :'nd' - o .-: -l .^ iii-
Ber:gt nillhannar neddefadå i telefonen i dag på norgoäen ätt det i

^++ -§,d^^nde fanns möjiighet att ni inte fått t;årp. Bro Radioklubb
C UV JVDT'(j

had.e i ett brev begärt exo &v standardstadgar, och detta hade Bengt

. meddelat att dessa hade gått slut och att nytryck sku1le ordn&sr-
'T1""-r.4rr h-,r ju nx-AllianSJninte några. större ekonÖr.riske resurser, vi
aJ v aI r r1 ri

nean en år§omsättningpå ce »a kr varav ca lAO gir åt ti1l Allians
. l{ytt. netta gör att de o.ltri"t,:1Y gtenciler vi måste gö::a, måste

noga övervägas och ror i"r"iå 
-,,v 

upllagr görs en nyrevidering' -Enligt
pIa:rerna, lår d.essa standoia"tadgrr för lX-klubber 1:ifgSag i-detta
AN. Då rlet vä] därf ör knappast kan v:r.I.r, tal on d'essa staädardstadgar
son gör rrit lx-;rrliansen i"t. hr.r kunnat ge någon hjä1p, så måste

det l igga n.nrgon annan stans ' ,

Därför vädier jae till die sÖ.r orc.förande i lliRu och tydli§en den

som "igr."-"*i-;i;; 
i,Zitctrr, ..tt i-.2 o re,L.lb:rt f ir vcta v:-ri virt fcl

ligger. lx-aifi*""å" rr',r.tärurr.de siyrelse är nottaglig äiiT ?11? för-
bättringsförs1ag och den inkompensförklaring som ditt uttaland'e 1e-
der ti11 ;i-;;i'o""---y.r..r1igen :,ngcläget att korxma til1rä-tta- med '

s;;-jag visst skräv i åill "1 rråppas irg att d,etta ert beslut in-
te'ansluta er tiII DX-'rl1i:nseil 'lsri:' beror på ot! ni vill konsolid'err
er egen verksamhe t och ire r!. irri!ilert arbe te på' en livliS lolcrI-
verksamhet'i värmland, en nånge gånger al1tför sä11sy1t-tanke bland
DX-klubbar, son helst 3;;.;i iilirri rii<skaraktär som i[aImö llortvågs-
klubb mri-å"ir-i*in rorJtår att nan *å.ste ta en bit i sänder än att
;-i."rt-i.,"" evktippt röjrighe tern& ti11 sanarbete med',IX-AIliansen'
Ett klar;'"b"shed i,a aeiåe lunht vore tecltnärn1igt, skul1e det not för-
mod ir.rr ver& clen sist:l tclkr:ing-n, s i ärtn:lr vi inte besvära llFU i
f orts ättni-ngen utan init iatiie t f ar konma f rån IIRU '

Jag vet"inte hur d;tt: briv uppf attrs 3v nott rLgat:en' Det beror
ju helt och hå1let på on instälIningen är positiv till samarbete
eller om det är eYrprinciper mot cn anslutning' I så fal1 ska inte
vi besvära, i fort5ättningen'

Detta var 6en första och viktigaste cle1en av claes ri,i Englunds
br'ev. Har:ni någr.. "yr.prr',.Aier 

angående dcnna fr:iga så skriv til1
:

rc d..rlctioncn
.?
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Vi har f ått en liten uppmaning frlrn'en 'rnX-ande .I(anonstadsbo "
att ta med en hund.ri,Cel ev vår'klubbs historia i varje l]ummer &v

v,IRu-nytt,.Det skuIle innebära att: vi skullc f å håiIa på med det tills
i u,p""il :tg1:r. Det sku1le sä,ke rt våra andra Inedlemnar_ finna lite 1åug-
irain1gt, "å ,ri lcn;r ju be vår''käre kanonsta,dsbö att'b1i medler:r i BRK

så stäfi vi per brev dclge d.ig v'ir histcria. net kostar bara 5:- ovh
.qet kan åu ju betal-a in {irr ,lJi{u !å sanma gång som du prenurirerelar
få WnU-r.ytt nu när hit-listorna "rfkt All världen§- vägtr.

Vi l:," rrl, önsk1 cn ny ncd'lenr välkomncn i BRIi' Det är Lenn'rrt
m'ls"o11 i l,trl*ö. Vi hopp&s att du skall trivas r Du är välkomn:Ien att
Åaä*"l"tad."1sid.ennl-åpa1tochc1c1sihe1:tid4in$C11r

Får Vi påmlnna or1 oår"ssen.: Rro Radioklubb, Box 225 t i(ristine-
hamn 2.

..i
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px-l4qESAN 
-KÅSERAR.Morsans nys iga refcrat av S. M: ets 1 : a e Lano.

i rri§'J' Ji:rrf(i
näEa-=-Flt:-l-sT?ffitrtquy;i,to'cär#ba:qgg;::'-'*.:* j:;11t*;*;.::,. 

:*_::- - = = = =I{ägon elefant'hade tydligen faserat'e tationens-säildärantenääilEö?ffi-rf"t#
a1ls-iM.en. däremo! lröIdqp- en flitig arab.sd$,''åääiIdä'.'åch snall.Annrrs va'i"iretät; :"'l .:i:i;
19 m.bandet dött, " -''"i'

ngd s ä1l-s amma l j ud . S älls ammare ju me r tin
morsa"n konsumeracle.Ögonen blev ailt me:: tika mörtens röda synorg*r..lIötslfgt
tog hQrlur.hrna'ätt s.ti]l-gt höjdhopp över de ömma öronen.Ty in aånade säI1sämma
toner."Peter oeh Frida".Mycket riktigtistationen sd4de f-iimma. meA trevliga
svenska Iåtar, inspelade på band av några DX-qubbs trå-n ncrc.Morsan i hög Jtrirrrir.g
trots den sena timman.llär det ordinarie'progranmmet toq vid och portugisen
annon§'erade "Cancan" , blev morsän" *salig.f og åv lurarna.öi.uae l judstyrkän. Lurärna
hoppade av musikdånet.Började en yster bensprattling i morgonrocXen,kickad,e iväg
prydnadskudde.4; Bgnom. rumilig! ,t i' haIJ.eR'och"'ropade lltu*Ra d.flf*Syggn Co"pk qgh ea41lq
$ve,rigerStängde av. r,adion-=-;obh väntar:: ånnu-ipå graänar.'nas -rrnäiiäingsäns-ökäh'rrn-'-',, 

,'
s törninga.r genon nat t lrga orgi er) I3

us tralia ,31 :1, r'i r 1, iirnitl] i

"l'1e.i 
diilEiiga 5,{cn rnstäLldes "./isaren"på. det ,flJätran lanclet -och in i. 1i;1arna

ströfrmace c+i, sarrra r.a r'lr.rars -as i'.i 1ba.1'J gra lcrbirhet'. ],i :n en känguru gnagd"p' i
F .-.--, X*!rd.{

" Io?!"n pi mil<r.:!l.1e.lärar' .n 1-l- atn.^;f -,risxe srf rni.ng:"r.r-{umi.;;;".ä-: . i,:_t.Radio Indones :a,:).{', r:.
ilördes ;rnilligti'.:e r tack s i

rra;o , -ylast2. vagen tl_tt 11alt1 gynga
vägen.Oc,h så sent e]ler fidigt på

..F.r-!,.*k*e.1
I'arljl {.1;q . a,' a \ )L,t-

s tat ionen. Den hade f örsvu11ni t i en
Al ltså. Scm vanligt.AIItså.

slutbiten "Jailhcuse Rock var i

Om sfe önska-s,fö1jer en forts.
n:i"gonstans i fcrtsätt,ningen

J}

B. C. cf China,T4iwan. i I . 
".Kunde ej uppfattas på någon,l.eiå äy s4noninsiarna.Och lirra br"a var. Cetl

f'EBC,f ilippinernp.. { - /..Lika i1la härl§tationen gick rrelse : il jungelns(Ilariebergsskogens apehus).
i{ar' någon av gossårna s e t t tef ?

Fad i^ Kabu I l4frhanis ian.
mot P2 in,Sweigellörklara,1et on nå.gon kan)?l

? o ljns Rad io , 4 8-:41 m

Gick in finl,men en ph;r1. störsähda4c härjade i kantpn.Folkvisan "Göken"
gjorce morsan lyrisk.En av henrres polsk4 favoritråtar,vou knowl
"Ande.rnas Röst",Ecuador, 19.85 m.

'Dånade in trots flitig telegrafist.Tjusiga valser.Morsan tog en svängom till
}ångväga tonerna.So-Len st"I -i Qui to sade spoakern metlan han prasslade *"d ;;";;;:
tet.Be5;rundade'vad som sedam Iästes ur Den Heliga Skrift.En sådan r1är högtidsstund
som kommer då öch diL i radiolyssnandet;Och som gör det såå tjurtigt.

o ll c .sä,.. så. in i vassen att.stationen kantrade på
dagen den skul1e' avlyssnas.Ähum:

Radio Tashkent.USSR, J 1 .25 m.
Via R.Ceylon och RJaustrai.ia hamnar1e morsan så småningom i Uzbekistan.som

sände idel folkvisor.Hörcles ynkligt)En mängd uzbekiska får bräkte ikapp med de
vackra fo1klåtarna.Atmosfäriska störningar al1tså.A11tså.Kaffet smakade ljuvllgt
efier detta.
IIFC,Cqsta Rica.

l{izz i nazzen igen.Inga som
r^ie$. se Hai t il
R. New Ze e l-and. -

ffinaen letades förgäves efter
ullhög från landets huvudnäring.Störningar.
Radio ?ra§,25 .59 m.

helst gIäCjeo::gler denna gfrng.Stationen va.r putz

Dånade in på högmässotid.Bra program.Men
grymmaste laget.Go to Hell,Elvisl Hohol
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utade

Här rörjei rorrsärtninge" .låå:ä;tll::å"t;1liä"1";:::l'"'"*en'var 
Den nu sr

A Iltsål
iliiXä-g"§:-{i"n"tr'"p'"" 

"}?. lrr* ur ererhavet.stationen hade huvererat i vänern'

Beräknas iranar?yi;'rå;-;;rrraäilärr.a stil t -å'i-I*'u''''*:Hihi'Dessa rvsliga sol-

rläckar.N.iu"r-uiä;; ffi";rrr""l'oiär--=orrra"x*"lå';ä;;; 
stå. i maximun'Huml

$Iutomdom"- å, d et heLa: I åää"r"ä-;rre*t riä';ä;;;;terskapsresultat 'Men i

alla faII trivs"ät så länge det varade'

v,qnrllus stanr<lsrE RA är och förbtir'--grannens rad'ioi

ka'in ett otal

gE5P-J+H";l::Tu-ffiF:i.lni::,ll'";räl.y,;fii'*il!l.:::-j
iiiä;?'t.:;;:t;';;;,;v:!i:::?ä-:äFlät'iitl;t;;,::l;lä:,3*ffiä,svsslar 

:ei

lll,:;":li:-:;:,'?iåi: ?ll"':t? :7ä.iil":;ä;;;-pv"är""a":srÄu]:, .. *rtirstus"vilket Iär' :. 
arLropar med"iaudetur Jesus ch

%;;.i**ffi,:]ä,'"tuÅ.De"u",*kusändningarnakanhörasonsdagar
och sönaagär" k t.21.'1.0-2L;;i;ä)-:y:'*.1-'ä +\-'rc'tt-)t9 ':"h te5 r-n''

sE up?:: sommarliden bör;rr.g"-iiä. ,ittkän",'; ;;;-åv ånarinsar båd"e på väg-

Iängder."å-Iå,uaingst}i",i*1.ti.**,tiaigåre).
Korrekt rapporb -återgärd;:t;"å";i t'""rtE't ia'st'vkort över !åvestaden'

,Tid a orer'rit{ågot för den som inte orka"in"?å"iå',ia"g"l?å. st+t:'qa§svarl

DX-morsan
n7t)

==========
5 rq va!

s ina

i{AB Ls rAD DX-i(LUBB - a*r, /r;2 LoB

Rämensgatan 20 Karlstad Postgiro 5B 99 -l! rel' 
:'1 

/7?i:" 
^m

EnlokalärväInågotsomallanX-klubbargå,ochdrdmmerolnrnet
h,rr ltmrnsto^in vi i.t(ns.l"tåa-ix-l-t.,t'l aJä;t"-"- ri"? tid ' Vi har emel-1oT-

tid intc haft^"ieo" sådan tläi*"tt' 9:1 åir' rrngtad'c vi efter att hr nr-

sonstans,"-ll,=iTili,i":3[;1iiiil?itlili:t,rt-*ll ]ä'i:i:i i I{i.lå:Tlå"'=-

åliä:tå:io?xoiä-i"§ll:"Ii=li::-:å1"å{?;'*nd 
}x-morsan i spetsen tågBde en

v acke r kvätr i"as 1il1 '"o*i"ä-f 
å; att *"- o* det t^t -*ågo*'""llt 1.3; 'i?'":h-

l;.1';§*:i,"äiäi::iäry""!i':l':i::l:'[;":å'":å'*:]'i"-t: 
+t ä;'ä;;I'iYs'1"

i*.rt',,:i:,.Bfill*ii-:ltiit:"xä:;:i,-ii"lt;ltil.llr!1ri:'ll.tl":tltiii:
liet väIkonn:r' att hälsr li ?":,-:.: :".äii:"rtii a"""" ädrcss ' utan dun van-
*-u ! .r a ^ -.i-d.:r.rc iptc ,rr3oi-trå" e,d'yl ' til1 d'-nnr L

::"i l:'':?'.I"a, r(arlstad ri-r.i*lt, Rämensgatan 20' . - = = * = = = = = =liga är allt = = -- = = = - - = = = =

T IPPI.^TIPPÅ I IPPÄT I?P.,T IPPAT IPP,TT IIP,,T IPI

Rättasvar: 121 xlx T2
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"Ganrla iilinncn'l

e prcir 11tr f ör ti,IEU-nytt. av Ul1r:rtr Qvick, Björncborg.

IX-lyscnaird.cts hirto::ia sträckcr sig faktiskt ända'tit1-
bake ti11 bör j an -uv d - t 91 :rcia 2O'*talc t, då r':ran båd.c i Amcrika
och här i Europa förundrad;; öv r. att distansstationcrna gick
att få in på kristall-mottagarna" Ganska snart t,lcv dct också
aktu-c 11t ncd cn1cla rörmo t tagarc I och d,år ökad.c's n aturl igtvis c.han-
scrna tiIl tångväga fångstcr på b&ndcn. En av världcns främsta
DX-arc, Helnry T. Tyndall i Vcrmont, USA bör j adc DX-a L921 och'.
rcdan L924 1<6n c1c första, vcrifi-kationcrnx., så som syncs är brur
kct att sända rapportor och få QSt snart.lJ år i dct här lagct.
Vår }X-farfar Tyndall har vicl dct här lagct QSL från övcr 6000
stationcr, samtliga på mcllanvåg'' lå d-. t f inns tuscntalr nord.:'
amcrj-kanska, staticncr på l,iV är,dct bandct myckct mcr givarrdc där
ån här i Europa. Tyndall har dock lyckaits f å rn dcl vcrics från '
Europ-, sa:t frit, övril': vär1clcd.'1 i,r.

i{äriSvcrigcgickdct.natur1igtviströgarcmcdDX-iLndot.,
då Ccn.tckkisk:, utv: ckli:rgun iul; hängdc ncd på rramma. sätt i vårt
1and. som i USÅ vr.d d: i gd.l1;r ,-tott lg llni,o Rapportcr om hörda DX-
st ationcr publiccrad.cs ibl-rnd i Eaåiotjänsts-tirlning ItRad'iolyss-
narcn" (förcgångarc ti11 RiR-l'f) , dc:r dct var sallncrligcn intc
mcr.än någon cnstaka prrson sor slrcsladc mcd. I)X-lyssningf i vårt
iand och några llX-klubbar f anns intc alls, I början av 10-talct
börjadc dct bli polu1ärt itt Iyssna p'l kortvåg också, mcd.an åct
tid.igarc lyssnand. t hclt skctt på mcllanvågo Radj-otcknikcrna kom
intc ,så snart undcrfund mcd att kortvågcn hadc dct värd.c, som
vi.;i dag vct att d;n har. i,[an troddc Iängc att dcn var hclt vär-
d.e 1ös, ånda ti11§. dcss att ar:ratörcrna, som gjort raclioforskningcn
ovärd.c1iga tjänstcr, bcvisad.o d.css stora,:rnvändbarhct,

Jag närtd( nys: att Cct int. fanns någr'l klubbar cl1cr c-
gcntliga DX-tidningar här i Srrcrigco fct fannr dct cmcllcrtid
t-idigt i U.SA, som ju varit färcgångslandct inom rad:iro och,TV.
Ir.tian had"c dcl-s klubbcn Intcrnatiåna,:i nX0crs Alliancc ( dct var
något yia störrc ,än dcn svcnska nX-al1i-.Ins.cn dct ) ncd tid"ningcn
r?Thc Globc Circlcrrr, d':J.s drn friståcndc tidskriftcntrRadio
Inö1xrr, f örkortat F-ADEX. Jag kan intc 1åta bli att saxa några
bi-bar ur dcr§sa ticlningar,nu ornkrii-Lg 25 år gam1a, f ör att 8c sc-

. narc tidcrs nX-arc cn glirat arr v scm hörd.cs rrin thc goorolc
d rys r':

I RAIEX j anurarinummcr L914 n:ruddcl adcs om spccialprogram
från ii02ht i Guayaeuil , Ecuador pi:. 44,97 fir Dcn stationcn har tiit

. 1ängc 1-y,:t kvlr på d,rr viglän;d.r- ,t.cl samr.ra amatör1 iknandc
signal. ". Ett annat spccial-
lrågran slcgllc ltomma från HJl,iBB pä 46 ,, n e fiolil sändc' mcä 12
watts +ffckt och prcgrammct skullc bcstå av cn timmas utsänoning.
1lör 1O korrckta rapportcr utlovad.cs cn vackcr scric foto§- från
stad.cn, Barranquill-a' Andra stationcr i ropet på kortvåg på dcn
ticlcn var HIXrSanta Xrmingornoniinikanska rupublikcn, C?1Ä/t i

forts.på nästa si
.da



for$ c . fr. förc 1. s id r

i Lissabon son kalladcs rrRadio Colcnial'r, UORJ i "rli:nrI(JTY på
Ål.,1IRÅl Byrd.s flaggckcpp, fr'ån vilkc,t m:n kundc höra utsändningal
rtä,1v pirtics o"t', nögtidlig.r tal frin fartygct, con r.'id. til1fäl-
iot rloräin''sig utrnföi Påskån, vid,r"rc nämncs-i iiar,"ingcn'irissor
av rru för tidcn 1ängcsqdarl..försvunna stationcr och bara cn bckant:
HVJ, son lu.stigt nog sändc på ctt par våg}ängder dc ännu aqvändcr:
L9 ,54 och 5a,26 no

irThc GLobc CircIr:rtr hadc t.o.[r" kortvågstabcl]cr, vilkct onck-
ligcn nåstc bcundras, då årct var L915..I{är kommcr ctt utdrag ur
CIi:såd.an-.tabc11.Vc,r-:godjämförmcc]1,uRH,hi..,
T,I,II TERS I(C /S CIiLL S TÅTTOi{ T]]M E. S . T.
T -,1500,0 RICI r iioscovrr U.S.S.R' !*rl $-'l am1l -11 am.
tg',,e+ 75L21 I{VJ Vatican City,'Italy Sat. 10-10140 am(5-5:15)
19 ,82 75140 GSI }avcntry, Engl and 4'.1O-5zJO anr' t6u'9 äII1o

L9,74 .152ÖO '!JB Zccscn, Gcrnrany 1-2l 5O'2 an,Jz45-7:1!arn
19 ,72 7r27O V[BX]( Pittsburg, Pcnna B arn-4:15 Pr1.'
t9',71 15220 ICJ Eindhovcn, '{o11--ud E-l,O:10 rr:r irrcg.

lq.67 ic:lo \'llXÅL 3o;ton, ,llacr. frrc."ul ..r
-llvt L)-./Y , "-*---

19,64L527a,'/r2xEtrIiIaync,l[cwJcrscy1].at:r.iPt1i.
19,61 75280 nJQ Zccscn, flurr-r"rny L2t1O-2 am to Eäst l,sia
19156 L51'lO l-:2X,tD Sch;rLCCr-;d.)', :r,v Ycrk 2tJo-121C Pfl.
\9',51 15155 Il:lU Dixonr C o.::f i:f onia ?i'-cn:s JYI & othcrs.
t;',;i i;ii', TlÅs tsuct '-p': c t , Hung -'ry Sund: y i-9 arir o

,..'
Ja käre Iä,sarc, d.t var å11t'son fanns på 19-metcrsbandrt. Vil-

ka tid.cr. . h1g.a ninnvärda QEI,.[ (i,ig'nstans två stationcr på sar]lna
våg1ängd ) och -.oskvr igfilg b,rr r iblrnd 2 ti:m-r pa söndtg,rrnrt å

.Yi får bcstänt stöta 'på vcte nskapsnännclr" att f örsö}t'r göra cn r€ å-
litcrt,:-v- dc där ticlsrcsornal Yilkr.n vila f.ör öroncn att'slippa a1l
1r dissr- stör:änd,rT.r.o..

l{c i vi f år -intr- f asti-ra f ör J0-talct ut.r.n 1åta tidcr: rulla r,'ida-
rco lram,pä 4O-trlct koi:i cn dcl &v dc nu fränistir svcnskd }X-arna
igånge och dct vaf ocL,si. dcn tid då nx-klubbrr bör j adc bildas i
cn,all-t stridarc strör"a, aI1tför strj-d tyckcr nög r:rånga. Vi_fick
cn utmärkt ,X-ti,l::L1ng, trycht til1 på 1:öpct, sörr hcttc IX-Radio,
lrtgivcn av Svcrigcs Radioklubb" En tid haäc m&n c)n lika fin och
dyrbar tidning f rin saiilma h1åbb, soir.] hcttc liOrtvågslyssnare n'
För att driva d:t hcla hado man bilda* alitirbolag, I--rui'l det sprack
som mån g:. frukt'at , d å dc l; c konoinislca undc r1 agc t into räcktc t i11 .
Samtirligtl blcv tyvåirr r-n dc'1 ,l-rX-:rro lurad.c- på pengai, då mar:. vid
konkurscn f åi;t in prcnume'rationcrvgiftcr mcn i--n'dast utkon t:r d ctt
nummcr av tidningcn o i'ir-rr nu var Dli*intrcssct r,'iickt på al1var i
Svcrigc , vi her l<omnit franr till i r:rittcn av 40-ta1nt, och cn an-
nan klubb scglar i n:edvind.i Dct är dcn nystartadc Scandinavi-an
IX-C1ub, ett, nar:rn son f å:: rnångon geilnal garvad DX-are. att f ör-
stulet torka sig i ögonr"rån. Dcss tidring 1{attugl.an var nämligcn
aktucl1, trcvligt utfornad, ä1skad och omhuldad av allt frcr
DX-arc. Så 1ängc klubbcn hadc sitt högkvarter i Jönköpingr och
dct hadc dcn i 5-6 år, harlc alla DX-arc i Svcrige ctt förstklas-
sigt forunr att hålla sig til1, n:lcn d.i klubbcn scdan Jönköpings-
gängct ti11 sist t16ttnadc flyttaåc först ti11 Tro11hättan sede.n
til-I Stockholn kom nedgångcns tiå' {r^r*e rB rii<l;1 sida
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forts .från förcg. sid.a

Elt stycke in på 50-ta1et var dct tid att 1ägga ned. dcnna engång så fina klubb.lJlen d.å hade DX-ingcn i sin helhet helt kom-
mit in i en -rerklig blomotrlngsperlod l fast den hade sina avig-
sidor,d.on också. Som det delvis är ännu, var det åtskil-1iga
mindre nogräknadc pcrsoncr, mest yngrc gossar mcd r,rycken entu-
siasm och då1igt ve tt och ondömc, som intc al-Is vj-ste e I1er bryd-
de sig om att vara noggranna i rapportering och som därför ås-
takomrnit myckcn skada. Därmcd absolut inget ont sagt om yngrc
IX-are i allmänhet, Skicklighetcn på banden är intc alls beroen-
d9 - av å1de rn, rnen dct f inns jE omogna typcr som stätlcr til1 ,c1lcr hur?

forts .i'nästa nL:.mmer"

T IPPiTT IPPÅT IPPTiT IPPÅT IPP:iT IPPÅf IPPÅTIPPA T IPPÅT IPPT,T IPP;iT IPPA f IPPÅ

Rätta svar finns på sidan 6 .

It

2.

z

Vilken ad.rc ss

1. Prag 2

VfRH-62, vilken
1. B

1. 4-1

PoLcns Radio
förnanen mcd

1. E.

Radio Prag sänder
1. 6020

Var ligger stadcn
L. I Polen

Hur många timmar i
1". B

har Radi6 Pr6,9?

Tjeckosl ovakicns Rad io
xo PraS 5

årgång är dcn?
17

xr 1-2

"s d.lrcktör he tcr Uzdanski.
för bokstav?

T.)Lt l-.

2. PraB ö

2, 16

2, 2-L

Vad. börjar hans

2. L.

frekvens är det?
2. 6110

2, I Su1gårlen

iå svcn,ska?
ane. I

Vcm är arrangör ti11 tävlingcn tt.n.{arspipettt?

L. Ylking IX-Ulub xo Svalans Dfr*C1ub 2. Svcriges Radioklubb,

Bdr1ln har blivit cn olycksplats för svcnsk fotborl. tr'örra
årct v&nn schwciz övcr oss där i kvalificeringcn tiI1 vM-62.
T Vl'L-16 vann Japan over ess där. l,,[cd hur myckct?

15"

r

7,

8.

på 49 r55 rrr ViLkcn
xe 6055

1r[rogl aw ?

xo I Soviet

veckan sändcr HCJB
/7lrc. Op
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Vad tycker nl om Radlo Prags program ? tsRA ?

,,

Denna station vill att Du skiclcar in til1 densamma Dina önskemål om

prograamen de sänder. Stationen har sänt ut ett fr:ågeformufär som

ser ut ungefär på det här viset"
i' -- ...".-Ar Du nöjd ;ned. våra sändningstid*
er? Kryssa härunder för Ditt alt-
ernativ" Kl.
/ / fiaerna är bra" Kl-.

/ / önskar tidigare sänclning 1c1". " Kl.
/ / önskar senare sänd.ning L(l"".o" Vad

Lyssnar Du regelbundet på Tjecko- / /
slovakien? / /
// Ja //
// Nei //

. 
,' \l

Vllken våglängd anser Du bäst?

1].00 o o6oooooooooooooooo o

117 /:r\
-L I o )V. o o o o o o o o 6 o o o o o o

19"30 oo o oo @oo acoo o oo6oooo

slags musik tyclcer Du om?

Klassisk muslk
Uncle rhållningsmusik
Follrrnusik
Dansmusik

§Tumrera följande program i den ordnlng Du föredrar dem:

Nyheter, Ko-m:nentarer, fdrottskröniicen, Ungdoinshörnan, Brevlådan,
Horisont, Pragrnosaili, l{elodibulcetten, Våra DX-are, fi'tusilcaliska fönst-
ret, Glimtar från Tjeclcoslovalcien, Tjeel<oslovakien-l§orden, Dansmudit.

Vad önslcar Du vcta on Tjecicoslovalcien? Numrera Dina önslcel;rål-3 '' i

Politik, fndustri och eJ<ono.o.i, Forslcning, i{onst och Lru}tur, Sedvänjor,
Sightseeing.

Det finns ceLcså plats för speciella önskeirål .om pro6ram:nen. Nämnas

bör, att som tack för att Du besvarar dessa frågor ärligt, får Du en

souvenir" T111 åiut: Fy1l i dctta, och sänd det tiil stetionen före
den 15 april a962

,.:; ILOYD

t r tt ttt t ttt t t t t tt I tl tt I I I I r tt I I t r t r I ll ti I t I I I I t I t tt Ir lt I I t r il I tl ll t

- ,Ja vet inte om ja sl:a slcratte el-l-er gråte - i går levde l;ärn m.in

å I dag ä han döo !

'rDi sjöng a1-1-t så grant i körlca i dag. "
"Jaså., töciite f dä?rr
"Nä, di töckte 't allt själve . 't

- Di säjer, att denne Ströukvesten, sonr bor här på

slia väre nån rclcti utl-ärd d.olltar'; e in€rl näggurn han ä

Ja }:ad'en hem te farsgubbän, å han tette på'n å 8a'
tog inte ner än tre dager, förrän gubben str'öli .mä!

Elis /han från Teserud,/ hade i. hal-tri6t förc ranlat
personer rcom tilL och. vil-l-e hjälpa- hono-a, inen Elis
ittnO t€, polkar, ja ska strax iköIl igen.

so.rrile rnö je, inte
så dum heIler.

n medesin, å dä

o.inlculI" .Ett par
sade: - Dä tjäner

I
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Llndcr d"cnna rubrik skullc nu koi-:i:ril cn glg.qI sann:Iing(mcd 2
n) tips. Verför har ni intc skicket in tips "ro 

-- (plats för
rainclre 1äi::pIigt orci ). En !X-tidning skall cgentligcn be stå av JOf,
tips. Skullc vi ti1länpa dcn rcgcln skul1c dctt& nuamcr av ]i'IRU-nytt
b1i r:rychq[ tunt. I nästa nur:me.r vi1I vi ha tips från alla son:r Iäscr
dctt& nurrlmcrr

S t o ppd Atgrr: _2! qpril

a aa O a t a a. a a a. a. .
aa. a a a a a r a a. a a a a

c545

06 00

0845

1 000

10]0

10r0

1100

12 00

12 00

t22a P OtEN

115a

14 0o

1 A1a

sEll rzuEr,il 5o1o 59.64. 11311+l :-. . olirdio Contincntc hörs ibl:nd p:i'rornarnn n,:d L,',-r,rusik
q

AUsgRAtlE§ Ll?Lo - 2',62 -45444
'! :

Radio Austral.ia med., engelska f,ö.r Europa.
'.

Aus.gBAlIq§_ 9570:.1trl35- ,14111
Rad.io Australia nred ctt D{.-;progr&rrrr

SE

:

TJECI:OS LOV,\IIEII 1L3O - 42.0t
TL725 ' 2r,58

14'111
55555

53151

44!44

1111i

2-1 ;rårr ' ( rc ci . )

44444

.1,,[ T

G3

tItrLÄ

"l'[T

GB

sE , i{H r},[T

forts.

Rad io Pr .l,6 nc d svurrska
II0Lti'il!2 6ozo - 4y,,81
Radio ldc dc rland L:rc d "Hap.py Stat ion "

Ies.§3J§ 7715 - 4'2,'Og "

Radio .",[onte Carlo ned. fransk kabard i[T
1r,^ (]mml/c7T 

^i,TnV tI u J- l- -l U r. lJll'l J-,/ 6oB, - 49,1o
Icr Baye risch Rundfunk mcd fo-lkrnuslk på s öndagar KH

I -:..

B}]R LT},T 6oo5 - 49,96 ' '44454

RI/iS i:rcd nyhctcr dcn 2r/7,. 1201 QR'l f rån rrl,:russe rr GB

qir:rriD! l5lZO - 79 ,58 44451
CBC nc d rtThe we stgrn wagonrr. Trcvligt musikprogram
ncd \Iästern-sångcr l(H

6e5o - 43,r}o 24112

Polish Pathfindcrs Station mcd skivor och prat
§-,.-r- -l n3 --nn^-*? :uv iI(.1. rtL llJ J ;jr]luJ U

Sve,rar sähert nccl brrv e ftcr
DiT-Tqrn,.trI JJA!IU I]i.L! 1167A - 25,7O

Rad.io Pakistan mcd cilgclska. lilytetcr och close down GB

tlq.$ 96oo - 17',25 12111
Radio Tashhent ned engclska. ilf
,{p__TBAlJE§ lth r(l 

^t 
i\

./)lv )L-r-'J

Radio Australia me d rrMailbagrr
44114



cEYt0l\l 9560 1L,18
,Cornn äiaf Service of Radio Ceylon
ilcl'L är iLrtc lika bra på att svara"
5. rapPortcr. I'Io å-1strYe r r

:

1445 s-cruI§IZ 1t865 25,2c 
_

SIC nä a de t sc C.vr'n1iga orrväxlanclc

.: I nAR
c6 l'rm. ull lla

ä4111
l////

pro gr ammc.t SE

Tips forts.

1 L7A

16 00

L62A

i?00

17 0o

17 o0

17 0p

17 oo

17 00

L7 50

tB45

19 oo

19 00

19 00

L2

svcnska
6LL5 - 49"06
71OO'- 41,10

International med

4454 4
har bra program
t{rr sant I-tl-ns-D

I-tiirIE§. 2L56o t1 ,91 54,455
nffiffiärro ncd italicnska nyhcter dcn 25/5

S rllG/"PORE 1, ,OO L9 ,'i1 14i11
BBC e"i-ffistern Station l-rördcs ce--r 6/l mcd Luis
Arnstrong and closc dol-rn kl . 155A.

AD

I

t61o L,lEql:aqL_9_L.- 755_0 1t,41
6a5> * 49 ,55

44114
55r55

11511
44474

svenska LA 1.{T

41111
GB

12112
East GB

4111' 
*u

EH

I(H

]7Tf

lr l)

JA
SE

NHR

LA

LiiRaclio Prag ncd

ösrrysl,tiit'tl

Radio Berlin
usA 7r2O5 - 77',,71 41115
ffi-wlSl rned. nyheter På engclska GB

YÄsrrYsKrA§p 15295 - 19,62 . >445, .

Radio tr'ree puråpå-raea nyheter på potska- GB

CirtiiADri lrl2} L9 r5B
mffia polska
v4§ggI§lw. 959a 1L '28, ,

fiT r,eä nffitcr på e ngc1sl<a för -{idd1c

US lr l.127 O L9'r 65
7ffifS-]/'IBOU me d cngelsiea

La!81{ Z?ti : i1,,17 Xlili
Polens Radio "iä- !.rnrlskä 

- 
lL[T

IYOEX__q_aqs-g 11820 - ?-5,1 
o

Räio f,bidian i.re d e ngc lnshe t il1 2a45 mån '-1örd '
JRLi( 6010 49 ,7 5 15211 

^fffio Baghdnd pcd nyhetcr och komntcntarcr på
tYsk-'i

li4{{ 7LL5 - 42,L6 14314
; "*-^ !r--r<inp' nrd clls-1sIc-.1, och 1ys;:.:rbrcvl ldl
pr, rönd-.gar
usA 11185 - 19,50 L5440 - 19,4i 54414

. L77(rQ L6,89 77845 - 16,81 14411
II-RUL ncd 15-10 ni:l.progr,:r.n på cnge lska' Hörs bäst
påL544O.L950r:cclprogfannet'rThisvrorldvrclive
inrr l{ycke t' intrcssant. och roand'e '

LA

L97O HOLL,,lir 6ozc - 49 ,e1 44444
Rtdio l{edcrland ncd trev1i3"' progl:am rr'1r
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fips forts.

7945 mprEN 963, 37,14 44444AfR med engelska .

20oo SCHTTEIZ 72to 4L;61
SBC nro d e nge l ska f ör St orbrit anien

2000 uNeERN gB11 ,- 10 t5t 214L2
Radio Sudapest med DX-program

2000 usA \5290 - tg,62 43441
affi-frS-WDSf hår ått tråvf igt program ka1lat uThis
is llincnsio::. rt

rylDOE L5L75 - Ig,85 QSA 2-4 tCLi:lntIiQSaI{CJB r:rcd enge1s}ra, andliga sångcr

G3 I,[T

BIi

TA

SE

JA

GB

SE KH

SE

KH

BH

}/IT

2 000

2O05

2415

2at5

2020

2O1O

2010

2035

2045

2L0o

2t25

2714

2145

2200

BUtcJ,RIEi'[ 9i OO 4A .9\
Haclio 5of ia nt'- d cngul sk'i ,

IS.Br;E!

12222

43111

11111
45544

't

QSA 
'-4och &nf oB \rar ): te

44444

90ag 15,1a
Ko1 Zion med sed.vanligt nyhetsprogram på engelska
SYRTEN L5765 - 7g,7d . 41144

UÄR:s rad.io i }arnascus kan nu höras gar.ska ofta
med nyhe ler lå engelska. Fra::.ska 2100-2.L15
ussR 575 527,7 44111Lettlands Radio ned kommentarer och nytt från

Le tt1and.. Svenska
IRAI( 6ojo - 49,75

Radio Bagdad med engelska.på 1ördagar
ITÄLTEN 72rA - 47 t1e9645 J!,10.

Vätika:rradion r:red' svenska.
usA L50OO 20,00

TfWV, lJlaryLand rne d. tidssign aley
minut
rRÅN 7OB5 - 42't12

Radio Theheran med. enge1ska..''
E.qu poR 15115 - L9,85" 41444

HCJB hörs nu åter varje kväI1 med tyska och svenska
},tT: LA: SE: KH: JA:

]-55l_0 19, BO 141 15

DHR

L[T

SE

ra

J.A, , DHR

TA

}HR

ELTffr 'med. tr$unday 3iblg preacherrr
ussR' 7014 2gO 44554

Radio. TalLin med svenska
EGYPTEN 11915 - 25,18 42151

Radio Cairo med engelska. Dansmusik"

uså L5185 1g,ro
liirllUL med €ngelska

4544 4

Pr]E.ÅGTJÅY 1194 O 25 ,LA 14lll
Raclio ltrncarnaci6n hör til1 rnånadens övcrraskning i
stora nått ' Har kunnat höras i cn vccka nod st<ailliga
program på spenslia. SE



m.'-- f ^-raaII/! IUr Ud.

--11,

g5+o 1t,12

Veiga hird mc'd

1106 27\'
n:e d anerikanska

9505 : 5L,16'
ned reklanprogram

.L'J'

,D1 tr,

tzz)

acTh

221O

N'4tr.- L.+ )

21OA

21A0

21oa luSiIET 95t5 7t,53; 54454

14111

11111
Pat Boone och Elvisr:iusik SE

) A 777,L.1 / / /

folkmelodier och
!

zli111
SE

DHR

liBS r,rcd nyhetcr pi c"rgclsk,t. tÅ
?P_QRlgGlr! 11840 - 2r,14 55555

Emissora iiacional ncd ]ättfattigt portugisiskt
- DI{R

IYO!.J qQ4pJ 11820 25,18 L'r)+))
Rai.dio Åbid j an ircd f ranskt proErani innchå,11anc1e afri-
lrar:sk jr:rusik..Arifop 211O däre f'te rnyhetcr pi franska. nHR

!"U.H3!låJr-I§g§ 94ao il''51 41111
Radio Caribe kan nu i,"tcr hörrs rcd, orrrväxlande pro-
gran på spaiiska.Hclsvert. i{tr ändrat anropct SE DHR

B_t14Q lrElT. 11925 25 ,15,
niaio Rand.cirantcs i Sau Pa.ulo

AA77Z"t'+)))
hörd me d rrAround 

SEt hc rv orl d. tl

lBns I{rJE}q n7 75 - 25 ,4 B

SYNIiOREA

pro gram

Radio , a,yrint'
vl§ TTYSKLT^rliD

r'll''lii-StuttBart
^^L--.-*-D911A5Ur O .

-!Et'§J!I9§.
Rad io Re c ord

t(H

Radia /inkara me d son v;rnligt: f int nusikprogran
21ac B_RÅS I,LIE_lil 17720 25 ,60 12112

Radio liacional Brasilia hörs lgen, tyvärr störd av
nigon öststation, förmodligen,ioskva

VEt'trEZUE L:i 4ggo 60 rt? 11111
Radio SarQuisimeto med reklA,arprogram. Svarar nära
IOO/,-Lgt inora L4 dar SE

2510 rvoRy COÅ§T rl-820 25,18' 41141
Radio Jrbidjan closar vid denna tid eftcr &v att ha haft

I ' 45 nrinuters f in dansmusik DHB

Sidragsgivare 1 d" tta numraer är: !

DHR=lonaldh Råd.ber8r Karlskoga + irTT=L[aj Torpnann Karlstad i'

SE=Sture Ed"strör:r'I(arlskoga + GB=Gunnar Bergquist, Skattkärr
LA=Leif "findersson, I(ristinehanur* I{;{"": Anderssonr Sunne
BH=Beng! I{ögkvist, I'[olkorn' ; $H=Kent Hjalmarsson, Karlstad

s T! !-! + llEi-?åeps:å- \2SJ
f l:

$
++++ r+'r-+++ ---i--l--:-+-F-l-+-r-:+;'.-i +++--1--i--i-+i--i-+ +++-l++++{-++++1+++++++-i-l-++-l:++F-r',1 }'t+++++-l-

?renurre rera på ",iU-nytt. ne t kostar 6z- tiII årets slut och i<an
enklast inbe tal as på- postgirokonto 59 09 .98 uncle r adress Wermland.s
Radio i]nio:r, firistinehann 2.
Bor du i en stad där en av v:ira anslutna klubbar finns kan du även
gå rne d i den loka1hlubben, där du f år vara med on lyssnarträf f ar
IlLrltlr Lokalavgiften är Jz-

}HR

Medarbetn. i lriRU-nytt. Shicka j- mr§sor åv tips före dcn 25 april-.
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J).'-;i5nj,"i -,119 reil n

Urbrn L':rsson
liej på eir crlla llX-a,re!

,;l:il'htrr,r:- i,;fg i;en -.ecl Lt{-rlehaCteil . ;.et h-r j--i,.:o;-;"it en hel cXeI knititrc,rå
vår t,icl.tring, och ciennl,r itoi.l"er jtg e*{t puTi,Li-cer, }tär ited"an. j.,g }ro::ii:ier i,ven
att iiifo6"; en c{el e.,ma s}rn:unhter I,å k,åcie tidnin5 ocXe kriti}r.

lPörst ]roi:L;er ett hrev {'rån t..«ns r.-u[,nusson, :iiar].st,t,d, son vi han tagit
oss frin'leteiir att nubliceri;.

Iacir f,iir tictrnirrgen, 'Irots clive4se åvårI-.'neter har ni" lyckarts ganska
bra. (l;atle'ni r-;ycket svårt att bestäLnii, on ni skutrIe {rnvindu båda sidorna
&v papperet?) Jag antar -tt ni vil} hr"t ert verli irritisertt och ni kan tol}ta
de-tta brev sou ett ftirsöh.

,Jeig förellår .rtt nj- kontakt.-r Säffte -l-c1ic Cluh octr frå.g.:r or, derus ad-
ress. Av sid* 2 ."Lt, clörio så h-r de ingen.

På sicl. ) t;r eillas vår v.in I',ent iuj*lliurson i väI hå.rt i:ot $(-all
liansen. Efterson j*g sjtilv v:.;r lied nzr ,.";Ii bildades ber jag at,t, tå r,
frceuliig;a irin e.,en up-rfottning: iiAU äb en sauerrbersorganisation. för de
Värnl4ndskor. UX-klubb*rna. Oi: htrubbarna själv.r viLl eLler inte. vill an-
sltrt.r sig titr"l D)i-;-llirrnsen så eir rlet cLerais eöen allgelägenhet. Klubbirr-
ni:r åir fortfarande självatändii;a. Ålltså' existerar problenet on igilU: s ah-
slutning till DX-Ålliansen knappast.

On itDX-nors€Inttrrl'Jl,1u-nytt trlrgsentslttt och Teckniska spultenrt: välkouna
igen!

alluänbildningen, består den i utt nrunna sv{}T": rät,t på .7 st r;diobe-
ton-de, 2 st sport-, 2st tidning§- och 1st i.rusil<fråga??? Ar ni säkra.
på. att ni inte [iar glönt något ualluanbild,ende ä,rrne'r? TävJ.ing eller ej?
i';rlr ni inte nog ued iirbete rettr;nt

IJet komr:er Q§Ls. (Nej inte tiLI uig i u11; f:,11, ;:en jag sl^ri,ver ju
så sällern rapporter.) .I-,g hopp.rs.rtt ni gIö;..er bort.rtt ti-Llverka täv-
1ingsreg1er..l.ian$X-il;rvä1irrt,eenbiirtför-tt.få,]SL.

tr1,(-Debutten: Ja, vänt; b-ri: tills j-g är på ciåIi;t hui-iör, då skcLll
ni få se på d$:tvx*irur (struket iiv cäflcuren) i .

Top 'Iwenty ned fl . Iistor: tsekliig'lr, inte intresserad.
Ea,dioI',uxeuburg:Trckförselwicen,i:enärdettiiIX-irrg?
Or, tips$n? Vännerl (eller hi,r vi redi,n b}ivit ovänner?) tsestän Edbrll

Yilket s],råk skalt ni använctr*? (J-, v;rf,ör inte norsku, det är ju inte
så 1ån6t från''v"triiländski..) Vidare! GLör- intc bort sti"tionsn*r,trI och l-ncl.

Tetr<'ni'sk:i sp*ltenl V*rför inte' en bilirgii ued f,:irgkocnen för r-:otstånd
och kondensat,orer" Jag slrulle också bli g}.,d oL j;.;s fich se cn f,ijrståe-
lig reclogöre'Ise för hur ;i"rn beräkn;r spol-r (t.e.x. ti}t, en liten trrm- ,

sistori:ott-gure för uv. )
0rl ffuuisldi:n: V;rr vän1 iga sätt ut vilket lluriuer i ord:,lingen. d.ef är.

73
iTuns ilugnusson

Jrig får i;-icka för kritihen och försli,,.,eel, Dessa lt.ri-l-.er i görlig+ste
uån att beuktqs i. fonts;i,ttnlngen. Dettr gällor ul]. lerlti,i, när vi',/anser
den vara berätigrad.

apråpå Radio Luxeuburg vi.lL jlg påpek* t"t,t det iir tren,l1 servicen.Jag
hålfei rled on.rtt det kir;pp.ist kan ki,Ilas BX-ing, ulen ll.i;clj-o Luxemtrurg
ldr dock vi,ro en uv de i:est, iivlyssnade sta{idner[år

tseträf'fande DX-Ällii,nsen är j-g av cten ås:i.Iitcn, ltt det hiiste, vore
,l
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{ ,fi at, tle ;r '"-.å ,1igot s itt o;,org";niseri_,de s, så.'ertt dcn fiök eir liva}rtt-
\-/ lS"i" vcnhs.ri-ilict,, i,:.::1. hlul(],e t,e>:, t lilt- sig en r,.n@i, i;X-kXrlhb i

I Sveriocl ,.e{r qlot vr-rre v.i,i fdr svårgeir,;.rf,oirb.rt.t Vj" h*f även ffrtf ett l-,irXr,,6,från -ie,,rJ.slio6.,, (:,'[r en rersonssor].
h*ll,irr s.ld, rrr.;i(-.-,n@e Hullonst,rdsleort.],iqr ,r,r6ry' 'eql eH,.lcJ. syltpunkter på, l

vå:rt venh. Oenq-,:icrsoli .'ur en nyOXcet sn;i,bl och yiill..err;;nrne r..änni.s-
k;", soi: hur,le*f,.t, falll försdåqlse fcir" rie s1,oro. sv;+ri,e;heten sorl vå-
ritfrinenulclei.,ee]utg1v.rllt.[et.vt'cins{c.i}UI,.,;fetLvi;iIhNy6t.

lllX-.;nde i(,-"nonsr,.isbo h.r orc"iet :

.Ir;t, siii;L1 be att f it /ttuck/ nerit iser'; etr;t f .-rsta .exet .t.iv i,'.i.{J-
.l{yttr tidningen såg venni}.i-gen ir;.ir.lner';.I1ttre.ut nir ji,g f,ic,}i se or-

. s1*-et, i,ien iack v*d :.,r",n l{i:ir} }.rccnr. sia. Sid. 1 scr.grr.isli5 ut. Vil-
lret klGcldl:l Så f,.örs"!Ber j,g -,td L i,s.; t?iiuvud.r:ed. h;r ordetrt;.irlen
rlet gi.onr lllte.,I..,", f":stn-,rle i.:1L*.st.rvfele;.1 . Sed.rn sLut*r h-rqril
så. lriir: i,;e,. nrigot v,,in1i5.,rc, 72,I,i,:.i.ts. Vi.,d betyr]er 727. Vitd. llrrar
Säft1e ,li-elio Club. fir aqlress k*ll r.au f,r';ig; sig.l? ,Viinder j*65 ;rå
lil*det sii i-'i:tner: j;g fölJ-nde ord: SLr-.iVl' j".g nog,hiri.ler. j,*g i,ed
..,11tid. Sil I iser j,..g o... lil-i,,orson,och det lrrkt*rtverliligep:ou den
så jc;; v idr.,c.le i,,.f,i,o,r-i:mtcr. 12.fl§tt gi}l..,il.e j,.g, sfu-r1 rt, ou rlet ;;
vore.j,priserl. }et,k,o,,ijren,{SLs v-,r,Lrr.sv:1,[t llven oir (i.et ,lrft.c var ro: r..,
li"t i,td iven ilo;i,"Ldh "ådbcrg §rlr fått Luxe-buros rurtjrisigi. tkor:tt , .

i;;en rfSån'' t äq.Livcttr, Så',,Iiäs'fe. j",ä'i-iX:,i;b.-tt,en elier-nägqt- Iilenan-,, "

de, såg ej kloddet överst på sidan... torgerrlubenil h*de visst skri-
vlt -cten., Ordet *r;; strt-lJ. val ,i.nter.förekor-lq.i ,eD D,i-ti{nin6., Åt ;

snrogen 4e-å ;-xit-List'o'rno T*CI(!,lioi-;."er l,nte *t'L.,"preuunera'.r ,/,li'rlu:s 
:speoiell* st,.,f'ni-ni;/'f,örrd;ii' i,inL,istori;Ifr rlrket cIl v:inldens v.,i6. 3,et

r;iolltc. Lnt,,i ":eci. ja,--€r -i{us Top 'Ilrenty en 6åitg,utan tlen .list,.,n v-r. r.G*
pitt,r,.;tLi. .Ti,:ssirrDI-n.. ,ir ol tsi.iS., på gn':Ind -v sterlciler:ilrgcn och. -.;.s-

...-.,r1 I :: :. . .i l. , i

kinskri-vtlingen o-i ;i ,,9.f,år *nvärit-i; ett siid";tlt r,rtrych:oir (tre' dä haek-
ade octrl u;Ld- qitlorili,. !,ftersou j';g rrir,lntresseri,d,.rv,Bfo'CI|.KLulhh,,
skulle j."g viljir ve tu 11t,e.l iier oiL:trrluhtrer*. .l;et står så i',hädl]...{iör en
lrilgsgr.*ll preseliati.on *v Itl?1i sl;uL{e delut,; is,ir,r.- :i.;nte,;1}s r.{.cki,-:till .. i ,

j:,g ir."r ett för§la-: f., en liuqCt,,.ciel",*r..kXufi.rbe,rs i.;i:,*o..rrqr.å.,t Cå.]a§-, ;

en 3qå ki-,rlslir.;. j,-6 så s:.,,å.ningoi:.I_l"in, hli r-"edlu.lr 1 I,U(. J.ig. ,rr,n64,:r!,1 ,. , ,

Teknisl<t- s3rlten v-r br- tycllt,r,,,jr,6;: ., *en.ilågr._+ råd viltr ;!-g ge...,: | .

Stor* ;iiis rinsi{rivnin.,sl.rutsen }lc.s,,I{errtods -kost..ir 85:-; :J,sg relloit: : , : ,

r,c.r.lder.;.r den.

j."g sli*J.I be
dessa syu rintr(ter.

at,t, få /L.ck/ hr:iiL;c. r.ed
i l; ;; I

en del koi."ri*ertt;r.er till , ,

Fijr tiet {örst., tyclei;-r j""g -tt ,r}et är s.'unltr i"tt }renr lianlrnstlc]s-
bo är så;;ränslUsS f,,nt,,si].Lis, r,tt h.,:l intc _,ed sin fbrsocl<ade lijär-
nu lir;ril f-th ltt ttret iirte si;-Ll, v-.r- 72 ut.-u-73 och r,t{,ide"L hLivj"t,
fe1 ".å en ett., i utoj-v-ndets trrådsl'*.

Sådirn urÅdnir j*6 v.rrf,cir i"nf e. ondet, ;r.; får föreltor-r:a i en .Ltll- r ,

t J-dlting? .I.,9 f ,r:.s{år så rr.il ..tt ",i,i:,-,ncle lii,i}onst-.;t.l"sho {ycleer: .,tt clcn
biist' c,tefinltlonen "1}å ,hiri,ls hirlfiig li.r onden silril-1, g1..d, oah"god. .

Litet I";i,r6re iler skri-ver li.inurast-clsbo så h.ir: trEfter:so:.. j.,g;§r'.,,
i.ntrresser:*ct <-rv .Jro j-j,,t--"l"ubh snquXie -jag vil.jii vcia Li.te,;er,oi.. hl,uh-
ben. Dc{, står så h,5r: F'Jf en no6gr';r1r fsesent.rtion i;v E,l§( shtllle
&e;,n*.sic1.,irrte"l11sr.-icl,{i,t,i1]"....t|o",v;ir]l}ub}lheter.l,rr:i..}X-
It}ubh r'-,d skall, c1ä L:;i betycna? Ji,g ,,'i.,,j,e ?iestili:t f iz" r-:ig ,tt E,Qii he-
tydrle liro Åadia liluXah, r.ien ,,ir.,nrlnst-cisl:o vet sähert I:;it,tre. Iiirins syn-
raunkten pj sl-rv v.,r k*nske in{e så duir',.; ni,il';illt ko;,.;er ou}rrin.,.
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Vicl.'re rrn;iri;r jug v*,d det eir för försl;g sol-, Ii;nonst;dstrro vill
ge till tellltisk,- sp*J.t,en? i,ien [l:,n tyclter vd]- att hi;,rs inligg itn så
tjverful}t;v positi"vo råd pctrr fcirsl"ig utt det inte behövs f,rer. ,:'

I s;,n;rin6errs flc;;-.f,r .;,iste ciock .i re]; *s :_tt, en trreL "letr Icritilt va-
ri-t beniitt,i5rd. Ftrtri-isiai."n t.ex. så5 ,;r.is1ig ut, octrr rulirikskr1vni-ng-

Vår opti,.istlske ilurvudretX..ktör trtlov*r docXr bii,ttrin6:
Sv.ir til"l rrD,i-i,ncte 

"[i,yrollstrrds]lo'e.f dett.. nu-,Ller Lr*r hitllstorna t'rykt.ill viirlclens v;[6rr. N'u ski;t]. vi
se or.i hr rri:-nuhti'{«,.*ir prenlrlierer; på vår alr så utsk'ilid, t,l-dnLrrg.

E;it trin6 utl"ov*s l I !
h-red

Dett,c, v.,r i.ILt j;5;
dr,ig tii.j" ."in sprlt och
här or; en "-.ån,1d igen.

h."cne r"tt ko,il-,.i .-ed fijr clenna 
"ång. 

Ål. l-a bi-
tidrringen för övrigt vilkol*i,s. Ni har ;ig

iried sn'il I , g1.r'; ocir 6od ij),-[r r,lsning:

Eder ulLtid ödr;juhe t;1äni,re
tr.'{1lfogntt

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + ++ + + + + + + + + + + ++ + + +

AI(TUELIT::: i:: :::; :::: sAIiTUELIf

Svenska juniormästerskapen i DX-ing anord.nas i år av Sverige§
Rad.io och DX-AI1iansen. Tävlingen, som gä11er åldrarna upp till-

1B år, presenteras i början av hösten i programmet ttHobbyhörrläJrrtr
Vinnaren får en fin guldplakett och'd.essuton blir det andra priser
skänkta av de deltagande stationerna. De praktiska detaljerna kring
tävlingen ombesörjs av Ulf Schenkmanis och Åmne Skoog.

/aaster i näaio w/
Fyrland"ska.mpen i DX-ing blev en en&stående frangång för de fin-

1änska lX-arna. Strukna sä.ndnlngar: Teheran, Tff'C, andra sändningon
från Taivan. Land,skampsresultat:
1. Finland. 1887.6 F,r 2t Sverlge l.75l- ,2 p.r J.Ilorge 7414 p.1 4. Dan-
mark 94214 loäng. I(lubbtävlingen vanns av Finland.s DX-CIub.
Indivindue 11a resultet; 1. I(.Tallrotri{e1s
3. J.I(ive, L.!,Llttasari, {'. H.Sund-ranrSotby(
UppI andsbod i-r,ri1e .

1lEIo":( 2: D_.Södcr:r::: d:o
Iirrl 1:,.d. r), J, B.Gust'rfsson

/ tx-x.aaio/
Radiostationen The Voicc of Gos!el närner sig nu- sii.:. full-bord arro

Sedan i ol.:tober i fjol p:i;år provsiindningar och hela radiostationen
bcrähnas vara invign i-ngsklar i f ebur:ari nästa år . St atine ns che f dr

' '!k. nefl"de 1r.r ett l:c1', pro j,. lrt, t :".r 1öst p: c:I 8 :ril j.sveltskau rii ul u rru

kronor. net blir tvi lOOklili-e;ändare i Ädil"is,\beba samt tre stationer i
f rämre 0riente rr i l,iaciras ,Inc1one s ien och i Syd indien. Sindningilr skal1
s k. pi t j u 3o s pr il: " / llt'urtru ts \t')rL/

Rarlio Athen har testsändningar rlagligcn 1200-1400 ti11 Åustralien
på 1781O och 27695 frin en'sänCare i Sal-oniki. .,ld.resc: rtrdio Safoniea,
11 Alexand.e r the Great -1,v,1 Salonica -Grece. /SCLX/

RIAS pl :re rar lu att ut3ka s in pro grå :ve rlcs anhc t . Stat ionen s om
rikthr sig mot Öottyshland. sändcr f.n"r dygnet runt över'två starka
sänclarc, en i Väst-tser1in och en i llof i Västtyskland. 1_9,"Jtysk1andär dct straffbart att lyssna på RIÅS sändningar, /DX-Radio/

+ + + + + + + + -1- + + + +- + + + + + + + -1- + + + + + + + -F + + + + + + +'f + + + +



1B

ETT ORD I,iID I I,AGET

Visst finns dct DX-are son ibland känner författdrlusten l;lia i
fin;rarna. Det gjorde det på mig, när jag läste herr 'fRubens" DX-

debatt " Kom,.ientarer ang" .iilernlands Radiounion fö1jer:
. Ja6 undrar al-]t hur det sleulle bl1 om hc'ry 'rftubens" önsk-

ningar slculle gå i uppfyl1else. Vl säger att ';/RU blir cn l<lubb, där
alla DX-are .l<an bl-i medlci:r:ar" I{ur går dct då:mcC,r DX-}clubbarna? Under-

avdelninEar, vad är det?
Irledlemsavgiften betalas alltså till- V{RU" ir/RU lcan ju ha specialprogram,
tryclla pappontformulär etc; Service kan nog li/IiU såsom lclubb erbjuda"
Allt detta är no5 bra" l,cn herr'friubcn" får nog tän1;a lite på följder.
na av en orändring av iVRU. l

"Undcravdelningarnafl bör a1ltså i fortsättningen inte använda de f.d.
namnen. Ex" Säffle Radio Club" Iian l<an ju. inte vara medlem i två', 

..

lrlubbar på en gång utan att ha lagt medlcrasavgift til1 BÅDA

Säffle Radio Club et Scranta 'DX-lclubb, son' har en lbllal att samlas i,
behövcr pengår. f,ör.att'lrunna hål-}a igång den.. Nu frågar iat mig; var
slcall de få dessa'perigar ifrån? Från WRU? - Tänk' i;;enom. Öet har sista'

iil"ål;liä3l"rr"*nas medlem;rar" bör ju trärras rör att di-strutera,

snaclca DX'etc. Det är. ju därför .man hnr en kl-ubb. Någon mer intim l<on-

tatct raelian DX-arna i varje stad måste ju upprätthållas fö:: att 9-tim-
uLera intresset ocla hålla det vid liv" ,

En aruran sida att tän1<a på, är ju rIJEU:s rlötcn och saiuranträden" När

'ffRU, sllall hålla dessä, få, vj-'Dx-are lcansl<e ål<a ett 10-tg1 ni1 för att
vara med på d.essa ;. ,'' .

Herr:rrgs,§enrrtyc1rer,'ja.g slca tänlca igenom dBssa saker" Det är inte att
bara ändra på äctta.troa är rnån;a cjlilca falctorer. som 

id'betar in,. och

a1la bör diskuteras av,en slcara DX-are vid något l,BU-möte inom snar
,:t'ramt].d "

Slutligen vill jag hänvisa ti11 § Z t staCgarna angående stadgeänd-

ring"

FLOYD

d,en 5 mars på 89 ,6
/nx-aaaio/

RAIIO SYn f .c1.

,

:

.-

Skåned naAio ltercur sänder sedan III V
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Lennart lialliä $|4AZQ
Sä-ffle R.,,dio Club

Det finns vä} knappåst.en enda DX-are, soxl inte någon ;ång har
tr-yssnat på en anatörstation" Eörsta ;ången man lyssnar, så låter det
väl inte s;i värst intressant, men det bcror inest: på att lyssnaren
inte förstår vad som.renas, i-Iar,;ran däre.,iot lyssnat på IL{,is ett tag,
förstår nan vartenda ord son sä3s, även oin lan lnte är så bra i., €rrS-
el-slca, soi:I §r dct .rcst anvinda språ1:et
Auatörerna har fått si;, tilldelade vissa fre';vensband, .Bom de .i:åste
håIla siå ino,m." Dessa band är i huvudsal. 3 ,5 -, 7-L4-21-28 t,ic " Band-
en bru.icar oclrså benärxnas 80-40-20-15-fO m-banden, .;:en det är inte
ful1t rll<ti;t då vå.,1än.,dsbandet llg.,er nå;ot högre " Var je band be-
står av ett par hundra 1<c", och eftersom det finns 200000 amatörer,

\.o\ .,nåste det ju'bIi iransrla trån-t på banden"
lträr man hå11er på att värva nå6on att bli DX-are b::ulcar lan fra,a-
hålla att det ,3år bra att DX-a på en vanl-ig raclioaotta;are och ;ä1-
ler i ännu hö6re grad för i{4i,1-lyssnin3en. Det är l;}art att nan inte
l;an jänf§ra en vanlig BC-super :ed en dyrbar "trafilcare", .ien en van-
1i6 apparat räcl:er .,ott
l{ur iran bär sig åt föi att höra på an.itörer, bbhövcr j,ri,, v.r1 int'e gå:'-
in på j:är. Det är ju bara att vrida på d.iverserrLcranar,"" Nå, vad gör
jag då, när jag hört en a;latör och vi1l ha ett QSL från honom? Ja,
en l{Alri-rapport är gansl;a olilr en vanlig SC-rapport,, It,an1,a }iAll-lyssnare
har ei;na tryc'rta..rapport'rort, som har un;efär foljande text: ,

l'ån .. . :

To Ra:.clio ooo,oo ;"""" heard,on ",..rEi, C':tr/fone".,".o".orr the'"""..
of ooooo'oo"o.""19""""at""".::GL:T ".lirgr.J":""" ur RST""oooioo oooooo

samtp}atsförRX,antenn,oänino,,adr,9:su",].,.
0vanstående text ifylles enl" fö16iattde: ' : , 'l

Ifter "To Eadio" , sl:rivei: man den'råvlyssnade ariratörens signal, där-
efter frel<vensbando. "CW.tt e1ler' ']tr'one't unde rstryrces för att narlcera

'!

tel.egrafi resp" telefonisindnin;, Datu,r och tid utsåittes.oeh eftef
"wl:g'i slcalL notstet,lonens: siåna1. ify1las. llfter detta koruner sj.{1va
rapporten, som sl<a gå efter det internationetla RST-syst€;net" R be-
teclcnar hörbarhet och,;ätes-från 1-5 son QRK" S är si;nalstyrica och

T är tonlcvaliten /när c1et.,ä11er CW"/ S och T,lätes från 1*9, där 9

är ab.sofut bästa och l- 5r sä rsta tänl:barä"

I' ,l
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1.1ån.;a kanslle tyc'ler att araatörraclio är så intressant att de sjä1va

vil-l ta amatörcertifirratr för det ,råste ju varje sändara.:atör ha"

För att erövra ett så.dant, är viigen l-ång och törnbeströdd. i,lan ska

b1"a" valta in-qa'tt i tel-egrafer:.ng / sändnini, och i,rotta;,ftr.ns, / 1 el--

e'ltricitetsl.ira och eri clel radiotellnili. i.,en när nan v.rl står där

1€f sitt cert" i h;ni*n, då har en ny v:rlrl öppnats, c1är ran l<an få
mån:a och trevli;a ber-.,ntsl(åFCr, so: 1ärl aldri; s':ulle ha fått annars.

7) es hpe CUL

Lennart

DET KOlVIMER QSt

Hey let's visa våra QSL. net är då1igt med QSL-bidrag
d.enna gång7 antagligen beroende på att nX-intre§set inte är så
stort på alla hål1 och kanter' \ri sätter väl igång med de fåta-
1 iga bidragenl

tEfF ÅI{IERSSOI{ i TUSASKEN (=frtstinehamn ) irar e n 1ång
lista med QSt anlända i år. Radio Tallin*10]4 svarad"e på 26 dag-
årr Radio Nederland-6A20, Radie Prag med kilovis av propaganda
.lm., V oAfTessaloniki-6 155 t Radio Bukarest-5190, UKE-sendern-7f,?0,
ICRC -721O, Israel-9009, Peking-9457 , Radio Sofia')laA, !eutsche
1\re11c-9115 t iICJB-9745 med" vimpeln f rån november som är urt jusig
(reds anr. ), BadJ-o Budapest-9831 t AfnS-11890 som bara tog I dar
på sig för att svar&, riirlsr och cBC,på resp. L52A5 och 15120 kc
äamt frr,tr&1yar Belgraå och HBI. Jar,ja det var kul att se att nå-
gon får bra med post. Välkommen igen Leffe.

ÄRNE OtSS0N i SOLSTÄ'l{ skrive r ned tsud.ape st-240 m, 1'{DR-

N9 m me d kortvågst abc 1len , Briis sel-124 m och ililversum-2 97 ,9 .
A11a på '{V, s oi,r ni se r .

STURE ETSTRÖl{ i BOFORS har f ått Tl,lR-4lmb. och Rad io Ha-
bana-l) 160 n.

En uppryckning välbrhövIig cller hur? l(on igcnJ nHR

Å11a bidrag skal1 vara red. nonaL,lh IfådbcrgrTimotejv. 1, I(ar1-
skoga tillhanda den 25 ap::il för att komma med i nästa nummer'
Bidragen kan även skickas til1 tidningens redaktion, nlL1n sI<al-1

l

::=:l:l=::::::=::::::=:::=::=:::l:==== ===============================:
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IIej igen! Vi har lyclcats åstaiLlcoril-ra b)rnr"r en ui:plaga atr IRU-lWtt
och hopiras att den slcall tas ertot -red öpi:na fa:-::^ren" I'örra gå;tgen vi sågs be-
rättad"e jag inget on lcluhben d"å ja.g tror att de flesta känner till- Scrånta
DX-Clu1o tidigare. L'Ien några data ]cart aId.ri3 si:ad-ao. o c, o o

Scranta DX-Club ätt-o*aA§ 29 ;ä1i"1950 av tre Di;-fantastere naf,r-
ligen Sigvard Jansson, Torleif trjungbers och lonaldh hl-rself , h-1o Vi kon
överens on att genast utge en näu:atlig pui-.lilration sor: ficic na:-uret Seranta
lJil-aren. Första nu:-rret gjorcl-es c1å vi endast hacle 6 lrec1lelnar, Se'rr satte
det fart!! In:ran flrets slut had"e vi 27 :::ecile:n-lar och neC.lei:rsrushen höll 1
sig till i juni 1951 då vi hacle 45 l:ed-1e:-'.ar. :ten sed.arl var det stopp!l!!
Under d-en här Iå:iga tiden ltar vi re;e1'bu.nd.et träffats i k}.rbbens sa;"-rlings-
1.olcalr. _et'c väl inrett källarrur-l hos lcasstjren. l'Iågra specialproårail, jag-
tro.r att det ar 5 stycken, har serrts för Sl;iC's ilkäi-äg. Det :-räst iyötcäO.e
saind.es i fe'bruari 1951 över ?ra6 och inte ::inclre 'an 5A-rap;:orter kon osg
tlllha:rC.a. Se till a"tt d.et bllr-lilca nånga över Polens Raclio c1"en 12 april,hör jag någcn solr sJger l.:akor: r:ig. 6"5 6t-ät skall vi väl se ti].l i:ted. 1S"nedan).

lyssnarträff var clet den 28 r-rars i k1-ulcbrur:re-b och iran kan sä-
8p att d.et var vlilbesökt. tret lyssnad-es ka;rske inte så i:ryclce-b so:-: vore önsk*vart nen d.et pratades desto i-rera. 0::: vad,? Jo, natr.irli6tvis o,-: ,,1-i1J och frri^nst
l,flM-ifyt-b, (forätås) och gans]ca besk kriiik rilitades iro[ skrlvårna. Uppstä11*
ll11gen av tipsen Yar katastro{r.ft cl-a}ig sad,es d-et och vi får ltoploas-ätt Aet
lrattrar.. sig. (Se tipsspalten!). lSrd-agän C,en 5L hölls ]rlubbr-:ötei-ien detföref_öll sou o.-t Hthe club-ne;:bersrrhad-e förtagit siE på onscr-rgeä. Xndast
styrelsen yar sanlad

Innaa--j-ag glöruer bort d"et skall jag få p&:inna on et'c par sa-ker sou i-nte hörsa-u.råaes så viil- förra rånad.en]
Prenixreratlonsavgift för ii?U-llybtr_ lied1e,-:savgift i Scranta DX-Club,
6 kronor, d"et var en sexa, r.r:r,-tiil J kronorr-endast tre alltså, tiil:

L|I{U (I,.ter:-:lands Rad.io Union)
Tox 225
l(ristinehc"ttn 2.
Postgirokonto 59 09 98

I(assör lars-Erilr Dalin
f1--rotejvägen 2
I(arlskoga 2
Postgirokonto JB 98 02

Klubb:.:öter lördagen ilen 28:e april, kloekan L6.30 sI{T iJelcoi:e!lysnartraffar: Onsd-agrrTyla ltse oc:.'25ze aprll, iclocka,n 19.00 S1'l,I

Scranta DII-Club's styrelse under är L962t
0rd.föra:r.il,e: Sture ilclströn, lagnansvlii;en 15, Iofors
sel«'eterare : Donalcll: r.åclbergu [iirote jvägen- 1, I(arlslcoga
l(assörr lars-Erik nalin, Tiiotejvägen 2l farisiiogavice orilförancle: sigvard JanssoÄ, B1o:rsierv.-';.:en §, Iiarlsiioga.
(earesserna trranslce k-q.n vara till någon nytta naigon san€j)
Scra:rta DiC*Club. har specialprograi: över Polens llad,io d-en 12 aprll Lg62,
i(li.rbl:ens nytrycktl Frtjggiga (in3et skryt) sp"cial-QSt i.ro'i; koirei:t iapportoclt 75 öre i friLärken (2 InC). -JLapporterna lron;rer att viclarel:eforclrastill Polens R.ac1io, Spuclalprograr:r:ret siind.s lcl. LE,IO på 31,45, 42,lI oci:
48,47 neter och'repeteras k1,-?5,!r_ p| llzz i:eter" Tuäe in p1åase a*rd verywelcone i,rith reports to: Scranta D)I-01ub, finotejvägen 1, i(ärlslcoga.

Jag slu.tar d.erur.a sid.a ned en nassa "l3oy . . r. . Donald.h 
,

xoxo)co)aol(oxoicoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxosoxoxoxoxoxoxoxox
Den e,bso}.rt senaste: I,[oped.olycka i Skott1e,nd.. 14 d-ödad.e.. IL\ IIA l!!
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$taffni_r Jo]1r;soru

fIx,s-i;Y??-§--; ;irY§§åci

I "den nä,:: spalte.i Ko,ij,iier 1i;11U*i;yTT att pr€Frentera en
Ge1 skivor röx cre DX-ly-rt,na],e 1sJ,.: även i'v-cl(er or-; att
lr.sa omh skivor ocii art'iste l i:rerlan DXfano"et.

ffii"Teu',-ra ',rya späIE-Ebter i{EY rÅ3Y
ocii sji,rnges qv d.ei: 21-åri'=;e rnytm&ol';es sånsaren
Eruce Chairiref .Det ii.r' en utrr:ä.rkt låt ned munspel och
Sitarr o&Koi..De ,] är r''ied s,ii(e rnet iör amerikar:sk f ör
a,tt r'lerteulet a,iE;ooniar skär1 köpi:, crenrnten rnå-naa
Ko,i,ii:€r att göra oet.:'ä,KSioan i:e ter DRX"}/' GfR.L ocii
äverr oerl är ea ora låt.
:---5'ats Dorrriiio i.r err v.erKli{t :<ui} kiile soir ä,r inSkta
popriii.x OIand .ii;,.crouål,rn& .i:är i Sv.rise.iIan spelar
sig igei:oi;r en rao låtar ':ridcret rytmiskt och personligt.
T. ex . på si,:gerpla,ttail lnec! l-å.taraa It JÄ;,r":ALÅviii' ocn

De[ sor;; ffi .,"e ci-T6Ts1fu ffi
iyssna på e rr &v cte se;i:ist rit<omri.cr. gitarrskivorna r,ed
C1irl' Ricireurcrs acirompelnjatörer The Snadows , Skivan
heter VvOI§DERI'TJL Lal'fD och oe.: -är mlrcket populrr i
E-:.4Fa;ct.

IägEns*äffieprätTa-aETer r,.,r Ei'I
ined Ke*i:y .alt ä,io. uis J.':r,z ztrlen..Pl-attarr :rjt-.r i un-.:ei'är
sainma stil s;om i'riIDrlIGrT f ,i i,iOSCO-vv-.Jag si<ul1e tro att
d.ea hä.r platt,iir korrt,er att s1å. tika vä,i soin ]i:IDiiiIG::T
L\T :,.OSCO,v.

En-TI;äarc sol,; iFtE-tIr rli:Tdi n.ckör-lr :.,,, -ilKinil.
i{er,i:s seiiaste piatta i"eter ECSTÅCY oc:t rien gå.r i unie-
fä,r samma stil soiii S.-I,IE T*E LÅST DÅI,ICI FOF. IiE.Eei. var
tio.i(are ine0-1ein i såaggrLir,lpel] The Drir ters rme l1 seda;r
han Iälr,nacre crem ;iar rleJi kom'ririt rreLin mycket mer i
&illcliki;urisk Srrow :,.rs i.resS .

EruTl-i.:e,r-TvJ*Twrst§IäTTor: . De,,i er:r:. s-.,rerrsE occ äe* and.ra
ri,meri(ai:sk.Den sve;iske twistare* ä.r ao.elsmar:nen Oharlie
Kuyler:stierri,a .Plattan r:eter Trl"ISTIi\ T"aE l{IGiiT Äri,ÄY och
ci.en 1är k-ielppast stl si; rnot crer: airierikanske s!ir:iarei:
§am Cookes it:speining,Då ar arLcLra sicllLi., i,,'ittre .Dei-r oeter
flflST LITTTE iÅiT ocr.i ä,r skriven av Ciiarlie s;i'ilv.Apropå
Sam Cooke så neter ;erKsidan Oi'm lvlORE TIME,

f-[äsla nurnmer noppäe
gkivor.

i(,i,il va.r ei I iJiEäiu -ln 
ä o GiI- ny-1iöq



-1..trr bchöv,.,r intc vira så l5.rsi';i1t "i ekol.rn't förrän
iitan öngkar ett ni.rn hadc cti pnr i,:rtre -v';.i.rv på -..o1ymleontrol1cn
,r.tt t:, tiil ibland.lli ernrrrAl''r:;tation Oykcr upi:), Elir:r att t:l an
lkullc .,'i1j r. ha ci] si1 .rtt lki-1i j:; r:n s\,..'r,:l station från tio
' .t -'l r'- . . Gcircr.t -.tt by-i -'. rr ril.arr:1;r,r.,;lrilc bc;k::ir,-r'-Lrl antcnnf örstär-
llarc rf -ir iu cn liuin tich.änt1 ir; ,1.pr,,;51;{ loi:l rätt använd ti11sa-
Lr.tns r:cC Cin r.rott I rr- :',t r c j-rj :.t:\ ,rilä;gnin._: i k-l ;c lLrcd. ,e i]
i r,:,f iilmc t t :r.il i,iic o

' ll-'äi-,s1i_:n-t':r,'1.-r an:i..fär fr.:.n l-0 tilll mikrcvolt och
s.1i,i';tivii;:-t.-n tll:'r h-t1r1f 1,,'1 ..Li Ci-::.-;-t.'i., -r[ 11c: r]r där.rp-
ning ail/ dc s.ll .s!a;al-f r'.:1i-;i.rstr,rt::o

I5r'Et,,i::ki:lr.ir t:rcrr r v..,..11:.:-r:gd lcnr.io'r. i; l2l - g0 m. i två
1A n.dch ,0 - at ,lo -1riti:i si,;::: qrrto..l rti rlnl- har

gch :- c.rkn-.?l r --n::l . t- l.;l:f f r r. --p.l po1 0]ud r I
A^. - \
Qf ic. I ) -,r J-r ;i:. dcrr cn:,r spolcn in::it -:d,it.n -,r.dr,r ltopp-

3 i-.r si,tt ti]1 ,lcn .L-ri, i,.f r. p- ',': ltrnpl ,r.t, 52.
Princ ip ;'. q-T j '. int r-'lr'. :r 'i- ! . l -t d: t f odr.Ls l"

iiä,irncciom i reclioicknik för litt fi-irrbå :lcr.
. 

' Schcna och kor p.f örtcckl j:rl fr:il;,1r .r-!- i-ig.1. Spolarrr.a

" 
11 och LZ lindr,r på rtt 1, lr l'-l:rr.i !lr.;,:lr.rtrölr c1l-cr dy1.,

:1 i --.. ! -. t. -'r ; -r 1'r_.".2 | J:-. ll :. r. .,.1.. 1i:.ln_ng-trrl:.-r oJl.LU!.1..-. Ui.'l r\ ..LI , .:Iali L IJ

spolarnii linc'l iig ni.cL cn lrirt :tl,-.-l j::r:r l':c!! rutr..d. ?;da lir,Cnini-
ilni:t lindals åt säI:ri.l ...l jr:.11r;ci.t ::,.-d :l traCdilii.r tcrs ni, 11r,lnruill
mr-11:lr-L .vi.:r\--r uh rr'-L spcl . L2 f är ')-1 - 30 nrsoit tiitlindr.c. f ör-
j an och sl uti, t .r'"r iinCrri n-1 ,.-r:r,-:ia ui, qörc s 1änpIi..J:,st .-Lrr 1ör-l nit rr
fii.d. 1öCöron son nit.:.s f,r;.'t i e pclrör,:t. ll.11odutta--lrt på L2 ska
for 1:J.gi:c spcli,rni,'-r:r:" xt* tiq v:irv räKr.:.ilt från jorC ("" fig.)
och är dtt cnC:l irritj-:l:;il för h:.: 1: fö::ct',rk;tTuitrci dct ;ä11cr
Itt vnra noggra/ln. iif tr r lindir-Lngcn är dct 1är:rpligit att bcstry-
k.r, 1r-:,.1;.in.3rrr-,. ':r. d :h 1l ,cr:r ',:rr -['rx. r-r rbr^.'li' r\-cL.

lintcnnförstä:rl...rrin 'by.1g;.-.s ii: i -,n trtc.l :r :l-,, 1.5nrn ,,.lumj-
' 

/ -Lt't

niunpJ ,t, och .=ör r l- lt .:h'i::.t r.l .
Strör'-if örrörjnin;.-rr :rdn,... ni;,',.;t frår r,Cioilott agirr.lrr

otli clrnna är cn I'växc-i-ströirnnr.:r?. ,inodspä.nningLn t,igcs då från
sil-clckt::olyti-,n i iiirrirtirrdi,:1ern ocl:r 5,1 \, frin ,sjr.Ll 1ärpoT11 ilr
;-or,r ini; -,t t .=,', . * nqr p.p- rr. .1;:r,.'Ll ,.i '.t i. Or: .Ju t;iii J.-,-, ntyrs

.: : hiir: ln i,l1ltröns.l!!arrt tr:i.sti: . tt :si:.par,:lt: -l-låitåggrcEat åitlvänd.i.s.
inkol)pl ini;: Jintr..: r'r.lriL.-l kopplas .t:i11-li och den skärnade

1i:dningcns irrncrl-cdrrrc ti11 lir-,ttag,.rrcns:i:it.rnningirne cch sl.,;,tr-
n-r,. tiif jord d:o, :; : :

A-,,- ,r.Cnir-.;: rtt, ,--,:lr .i. i i,- t'-11. I p r -t. s\r -d ;t lticr-,
S2 på i,jnskat vPrgliinild:orirådc r:'ch Sl så.r.tt signelr:n från 1n--UCnnCn paissalr:|f' gcnOm,irOttarlarfCn. +.^**o*+-+-+--+-+-*+*+*-*--i--. -+ --+,-+-.-+--+-.1,--+-, -+** -*=-, å_,?I|9;li-i:iI,.*"*f

^--)4 ---

?l-:*. I-.;-". ii.,r-.r--., 3

.n rd .' ii Li i'I fl Ö .ti. o 'i.'

Son vii.l di, flcsta ev
st lmdarclnot'tagiLr'.: ,hiir ,rärkt , så
brlrtr: :r och ofull-l:oitl iEhc'b,:::.

h and ,12
2spolar
sclrcniat
laS pa

1l

"c d. Sturc ECström
L';r"1r  :,SVägC n l6
Bo fiors

Ai"iIi.\iiu.

!,r l)i-a::c rsom användilr cn vanlig
ir dcssil bchr.',fta.cLc n:cd dirrcrsc

'l'a
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Tckniska spaltcn forts.

Vrid upp Rj tj71 hälftcn och s.rdan Cl:s ratt ti1ls stationcns
signal ökar i. styrlca. Därcfte,? cftcrjustcr,-Lc R, ti11 maximal
föistärkning, son inträf f ar just u-nclcr den s'k. åtcrkopplings-
gränscn. 6mdenna, övcrskridcr unpct+r i inottagarcn 9tt kraftigt
t jrt. 0n inga"t händr,r kan fcl-e t ligg a tcJ, soia i så f al1 rir
tyt es ut niot cn kondcnsator- ncd. ctt anntlt v;irdc . Lycka til1 ;

llstur lr

VAR GE,,iLrr',r S;i-:.:iir ?l,/i.GOÅl'l ,E. , ., i{v

L,,rdio:tör:ri:.j: l:yrl1,': " rt a.-:?-:r!i,titt:-r-rlt:t..;.r p1 -gcrj-r,
y)?r.s.,rtor.-: . oj:t fö1gcr I uppsla,-.sb9ki,:iio'

Rldiostörningar;å.r./.x. lt;ir;lin3rr viC mottagning iiv
radionte cl.Jcland.cn och ru-ndr:.dio, rlsiras bl-'.it.i-rv ritnosfärisi-"a
'urladdningiLr, Vid Lrr: t-tidcr,e tt ,5rlir:; lncla härvio "jonof ijr-
storr.iarrt och po1-rrr-;k.n ,- --tt' blixturlaCclnlng.:,r cn 7ä,:sL-'nt1ig
ro11. ,'ilai bcriiknar att !:,:-1i.l :;r. 1-'iq,'-,,1. antalct b1:-xturlaCdningar
övcr hala jord.cn i n:dcit;,1 c t-- 4CO/"rin. ån,Jr:l i'törnin;ar j:cro

'på intcrfcror,." ncll,:rn rlcn i'.v1yesn.tC-.-. st'.tioncn och Ccss -;äg-
1ängclsgrannariibäg11', f t"ll i.;an f rdirq bidr:,gi ti11 . tt öka stör-
ningarn&s rc1:rtiv-" nivrio :icncr-iocluf rin5; ir :tt störningsfcnomcn
som bcror på att cn närbcliigtn llntlare pir-r'l-,.r lpp-,ratcns sätt
att "rcitgcrr. f ör ;i;;n -,,7..r fr,.?rn ,jV.i.tla cllr:r lv1ägsna statioricr.
I stäocrna utgår ofta starkr störningar från b]. a.clcktriskii
nias;kincr .Li ]cännutato::t;rp Qt ..-*. hi:snotor( r ),tit'-ctröms:rät
son rratas nccl kvic.lcsil.ri.rlrkr:Lkterc rdiatcrmi:r.pparatcf ,bi1 :rnas
tändningssystcr,r och n- onskylt:ir; ti11 vis:; dcl l:unna dylik,r
riLdiostårningir clinincr,.-ts E..tloi-l'utt 1nordninglrna i fråi:a
rrlrrstöristlncclils'b 1i-rp1 iga I:c'il,i.t 'ticn-'r nv ini1 uktilnrlcpol -.r

och kondcni::i,torar c[, 1ur [i,d- ]r,oriclcrsi;torcr ritb',.rt r;er;irl dt,'ssa
inkop'11 :-s nirr' , st;riri:r,'jl'1:i11an' På 'l -rndlby3;cl c't; 1: li:r koror:l,n
från högiipänningslcdning:l,r !.- upphorr ti11,l',r,'..fti1:;, r .diostör-
l.Lin;':rr; :.';l ill-t ."il ful:t,i. r-. lsrlci'-. hv rl:ln :\- 1okal- r:-
d.ic,itörning:*: kan hilir-;s nOrc Scnon iit n;ln,:tnr/ändcr cn friti
bc1ägcn ..',ntcrnn och liärifrän lnorc'inar i lt gk3.rr,ti,:.c1 ne{dl-cdiring
ti11 ;,pp,tr-,tcn rviirvid rri;dlcdnit:gill 'r'iLsl-utcs ti11 e.ntcflil vili
.i'r hä.ofrlkrr,.: nst::a:.--tsforniitor.Atr'losfiårisir:. otörrrin,1 l,r är illLra
f raraträd,:Ln,1c på tV och .'iV äii på l'lv och Ui'V. Å11.: sl ags radio-
störning;1r ncducr:rås yttcrlig,:iri' vid anvi'rLdning av frckvcns-
noduleringe S:i 'nu ,rc t li i rlc t Å





LUI\DQVIST RADIO AB
STADSHOTELLET

KARTSTAD

TELEFONER

Seruiceaad.; SYSTEMBOLAGETS HUS, FREDSGATAN B. TEL. 55408

Radio- och TT-fel
kontakta

KONTORET

AFF ÅREN

143 59

124 18

DX-are se upp /

ALtT
PAPPERS- och SKRIVMATERIEL

köper Du billigast från oss

OBS!

MedI. i DX-klubb erh. 10 /6 pä vfua förat

mycket låga priser.

Hondelsfirmon Humon
Box 4067 - KARLSTAD 4

STRÖMS RADIO
försä1jer:

RADIO- och TV-MOTTAGARE
Philips - Dux m. fl.

FöRSTÄRKNINGSANLÄGGNINGAR
BILRADIO

Fullständig service för branschen

ö:a Torggatan 8 - Tel. 10867

KARLSTAD

ffi Rad,ioamatörer!

beställ Edra trycksaker
hos

VÄNUTANDS FoLKBLAT)

GYNNA ANNONSORERNA!

Ciuiltryckeriet


