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l'.- cl-akt ; o:len å

-:jj,:,rud.r:ed." : lonalclir Don ltåd"berg
i; ;s::;,i. : T,::isten iiialnströrn och

Ägne I(vis-b
Qi-,.L-,:eci. : Gu:rnar Bergquis-b
1-,,'i*A1 l-ians ens lcontaktman och
..en.rl'j;ö:f a].lroimd-: leif And-erson
-c,irni::lc'b : Sr;ure EclSfR0l,[ (Rmpere? )
.;r1,1"-l icrinor: I.ta j Thorprnan

1---', c-l I i,/"DrT rnarn'hared,--I :l-LIJ -lllg-11 uul D ,

lå ii.r clet al ltså Don som lnar ta-
ll::i; 6;rur, ::o.,1::et (eet sista 'ord.et
:,-iirL;ab i--l-l' l,[t,--arcn, yun) och d,et
l,: by-.i::: 'tåJ.c nö j e o ch- bekynmer' !

lien sii hiir ef';er i{tJCli tycller man
t,,L-i,'1, c:i; :n-Lc i;ö: något ett offra
r): [., tn . 1]1r.:' rä I ::t-Sa* större
p.lo.bl-e::r on bara redalctörerna hin-
1..:L' i;r neci s-uenci-le::na i tid-. 0m
i',:--u iien;:-:r. uånac1 bl,ir någon spalt
il:e,l-l-al-'ii),i-:,ioi:r-iorr' återstår att
-.ei. Itc1; kanslce blrr en P,F.ESS STOP
--^n'i / .rr-rof )

4 i'lll ^- r,ya med-lemmar lnar jag nö-
j.^ - -+-r- 1..:i1^^, -vä.1-komna. Dessa är;._r'u du u Jlf_L;d
-.65 illf i.clin, Kristineha^,m
- -t,. la:'::--)::i-l lir:risson, S1lcghall
.-.j7 llni Do:'a ir.csei:9.:en, Krlstine-

.:.-,1,-' ( s;:ci':i-1 L .räIkmn, Dora )
-. 5.3 .--l-r:or: llilsson, Badabrrrk
.T31 -r;i-]r,saJrtilta:1s mecr' de andra I'/F.U-
:-:::Il:1, -,,-, ,, r:,lr;l a-;-t, ili Skall lfdnna
..::' }:'irr,-.le i v€i.r }il1a men ärd.oclc
r:r.'c-rci; alll,j-va kl u-bb "

Cii-{ i ri1..lc.l "v,l::;,: "idning f öljer 1
i:r:.. LI'-r;--i,Li i*tlingSlloft. IIa:: ni- be-
la-1,; rcö-,-eil::"-r,3:it i 'r/RIJ för år
--"-15-i , r.i lla.r :ri- ::e i.et tj 11 en
ija ''-'iL" 

' 7 i'!'CYL l':å: rtjr :ntc betalt
:: r6iftcn s,å är 4:- välkomna på
,).,:'":;it:oleu.to 59 09 98, ivTlU, Karl'

Jri;i:rl L lllliil z ,',. KROi,TOtr 
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';;;ll+ hortvågstt-.vlingen:

?ävlingsled.arens
kommentarer

li'e:r.-,'l.ancls Rad"io -dnicns kortv,qgstävting mellan d.en 27 coh den J0 dece:::ber d.r
:.,-'; def initivt avslutad. Som tbivlingsleclare vill jag lionmentera tävlingen nå-
irl; l; sairlt även presentera lite statestik.
-..'-!i^^,4+++L'v1ingent,*,t,ffikavti.1iD)I-Sverige.Anta1etan.

-:ft -rU-r- C-Uv vq

r::--i-n:n.ga,r var 120, en siffra sorc var mycket större åin väntat, iren den får
v;i-I. tiliL stor cl-el .pkrivp.s pä Junior-Sli. rje t var inånga- av deltagarna som ha-
,re tått sin fiirsta kontakt raed tävlingslyssning i sailband ned" JSli, vi-lket
i,i;rci;et.rti1 syntes. litt bara 6O futtfdljcle får väl till- stor cr-el tillslirivaLs
'lejlta sisi;a men cl-å tiden för tävlingcn var rnellan de två stora helgerna får
-,an ailta a-'bt några inte had-e raöjlighet att lyssna, Tävlingslednin3en har ba-
ra f it:. positiv kritik f ör stationsvalet och av1-yssningstiiierna on tlan un- *
Ia"r:Lar lriorea-prosranmet som tyvärr sammanföI1 iired. TV-progralttlct ned JSI'{-re-
s,;Ltaten. Ätt RaC"io liigeria inte sänCe något program soi:r gick att ra.ppor-
tera är jag d.en förste att bei.-Iaga.

I

I .-Lg slia-Il ha. ned"an vj-sa hur stationerna i medeltal
r;c,,-'.Llga. inte ]cunde använda QSA, QRK-koderna riktigt
I r f'i"^^}.^.
_ ) lwLavaLr

j i?-:rd:,o lrTigeria: 1f st" QSA 2,rO qRK L,45; HCJB 18 st. QSA J,IO Q K 2r7O;
'>Q -+ esA 4,2o qRK 3,65; cBC 29 st. QSA 4.ro c"nie 3,75i\t^.trrr -L' DU.

tr", rrr-i-;'L.iarr-a 2 sL, QSA , qRIC Lr31; Polens Radio JO st QSA {,45 qntf 3195;
I .:irr.io Janan 18 st. QSA 2,85 QRK 2,r; Prag Jo st QSA 4,10 qRIi 3r9oi

I'r-'.1 Isr:a.cl 1? st,. €jSA 1,55 qRl( 3rO5; llorea Raoio 30 st QSÄ 4,7O QRI( 4rC5;
' -.,.-i-o lona 10 st. lS.\ 1,95 12K" 3,LrO,
.-'c " ä-r ga.nska intressanta sif fror iflan f år frari ellcr hur?

'-:ii sist skall jag taeka aIla son varit ired i tävlingen, a1la sor,:. skänkt
p:'l-ser sa-rrt övriga i organisationslio-:l-:itt6n. /LL

A3-lians-i\i.tt Ed,LA
I.,o"n. Cetta nrräaer inför vi- en ny siralt, 1<.:.11aå Allians-l'Iytt, son skal1 in-
icruei'a on D)i-livet i Sveri-ge, DX-Altiansen ni1. Vi börjar l'lär ned att ge

1.,::jgrafl.scherrat för Dl(-Alliansens prograri över Finlands Ra-dio. Sändningsti-
C,cr och frclcdenser ,finner ni i listan över svensktalande stationer.-., -Ö..r-7-.18 april Lars O lidlund., Uneå, berättar om verksarheten inon Västerbottens

DX-Iörbund.
Bo Danielsson, Fagersta, inf ornerar orl Västr:ranland-Dala DX-Union'
Intervju mecl DIl-:\lliansens or.d.förancie on clet gångna vcrl<sanhets-
irret.

.-: jr-rni- )X-Parlarrensarrangören prer;enteras och intervjuas"

i : :'',* },.1i:ffi :"fi" ål :-;:'i";: " :" ;å::H: t :"::å:ffi .:"*il 
" 

*å: 

" 
?;t3" :fl ;1,': : ::t' " 

-

I 'iq*-rr-i,r rreC Leif And-ersson, när denne besölite Stockholi:t för ctt st.vrel-
y-.,;11i-'i,e l:c cr, l)i(-Al1iansen.

' ''c-'' Ericsson. liorrlcö,oine har i cn slrrivclse til} Dli-.irllianscn f öresl.rgit
il-r-,.:1e- att använda sin släIlning soil pressure group för den }ag on störningar
:i, iiolt- och:,:elfr-nvåg frål TV-apparater ml , son är under uiarbetande. Iör-
,-', ,1 r'e+, cr-iI Iacles viaD)i-Allianscns styrclse'nöte dcn 2)/2 och styrclsen skall
.lr:rc-t rLnCLersöire hrr.r }ångt lagen ko:rnii, innan vidare åtgb:rdcr rrid"tages"

" ;c-.:l-:l- laclio TV }iandbook har bytt ägare. Boken u-tges nu av 1'lorld Radio TV

l--, -:-ir.l: colc Co . Ltd och f örestås al, Jens i"I . Frost.
. .r': cj.c'ca'tt oir vad DX-Altirnsen gör har på nytt se6la-t upp. Dct är denna gå'mg

t,,-' l;:nie'l sson i Shorti^rave .lladio har f','ågat sig vad. Lr,i-Alliansen egentligcn
,'J,:, ,la-n lcan bara notfr:iga 'iVad. gör hlubba;'na egentJ-jg;en?rr cfetrson det e1::

:,.,) :ci.'i på l:l-larlanrentcn beslutar vad so::r DX-AILj-rnscn 
".Lndcr 

vcrkse-nircts-
'r.., l; skall görr,. Dx-Alliansens styrelse sliall cnligt stad.garna cndast siiö-
ill: Iöpencle äretr.clcna, något son dct intc finns altför:.litet av"

?

4

\,-fi\

i - . -\öhorTd.es r- bvcrl;c. u).
gä11cr detta ba-ra- CLe
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...^.r -^1j^r^ forts.- -t '.''. .-,''::--.t-u.:l:--
' 'l I lioreniu.s, Gideå

-)c,iiti-; Zachrisson, Skepptuna
,l',,,,1 ..jl:ih Hedin, iiattjorn

'. . ,iolr'-r;,- Rosenci,uist, Arboga
"' ' . .iir:'i s ier ileclestig, Sundsva1.l

,, ,i ir-r e liartinsson , Kristinehalrn
),. Cö;ii-i. Ändersson, Kristianstad

,r'a,r- L:ilc Perneman, Karlskoga
)i) (r;.,':r::.: Bcnnstam, Kristinehamn

Vivlanne Andersso:r, Köping 4-Zt.
Hans Schweitz, Sollentuna 4-l-t
Per-Erik Ohlsson, Linhöping 4-f4
Lars-Åke Åndersson, ttatlö-tinippl.a 4-1.3

q-24
5-29

5-2L
5-20
5-17
5-L6
+-tt
4-23
4-ze

51.
q,

53.
cL
trq

56,

58,
qo

50.

Bengt 1lid6n, Tanunshed.e
Bo Björkholm, I(a]:nar

4-B
3-L4

Christian Gertzell-, Everöd 3-lL',
CIre Ros6n, Insjön
Benny Johansson, Veinge
Conny Nyr6n, Skoghall

3-7
2-5

1r c.",'öf .

': äiiCll en protest til-I d,enna tävIing, Den var från Berti-l:-Dciigg-"",.1-jlII "o*-.-.:.!.'-j-'-';t Polens Rad.io skuj-le uteslutas ur tävlingen dä-her-ä-pi-;äiffi-I:lte var
+ _: u,ir (xu l

,.:åc,r.tic a.v Sture Edström och Donaldh Rådberg, avslog protesten i:rcd notiveringen
,,r .''; he 1a. programiret enligt tävh-ngsf ormulären skulle rapportcra-s, Detta innebar,intc.
--r:r-l , jlir;-n, att hela progranmet skulle vara specialprogra':, d -

r:i"l j.n3sjuryn har även varit inkopplad när det 6ä11er Radio l'Tigcria och Kol fsracl ,

.:.;-i .r;1 bcslöt att utesluta Radio itligeria mcdan KoI Israels progrl-r roellan 211) och

. -',C si"rtl-le rd.Jcras, Tävlingsledni-ngen vi1l här beklaga att feI t.ic1 hade blivit ut-
:riL på I(oI fsra.els progran. Detta berod.de på att vi ej fått recr.på ändringen
-'irr s';ationen. Att feI frekvens biivj-t utsatt kan vi. inte finna något fog för. Dei

'.1,? --år;tåtts av några deltagare. Vidare vil1 vl bcklaga att ett litet tryckfel
frir.,3 i- HCJB:s fi:eirvenser. Då den rätta frekvensen stod und.er a-11ses det inte ha
,,.:f -l ni:-gon betyd.else.
','"':'l': v.r.i'c stort tillnötesgå.ende från de cle ltagand.e stationerne h,:rn vi publiccra'i'j r,:'o3ra-trdetaljer soirl ingick i progra.:Lren: HC.rBj I. B;äl}erhlan{, 2. t,mu:s histori,r,'r 

'r:'i-n 'l irr<an l;änd.as cl-äi.r hcuri.ra (då vi- e5 trunffiå d.c övriga pro,lraildctaljerna fråi-!J uuvrt \

. ;r,..c-'-"n koni,:.er endast specialpro,qra.r.r.llc t från l.?TJ aiu ;a.Ilr-) cr-,ada: 1. Royal
.' ;:i;1':.'; School of l'lusic: Tl:.e narch of the Royal Canai-ian err:1'l;;IFice Corp rli',.Iait
-.'r the tuagonrt, 2. Technical nailbag J. Antennkursen. Austra.Iia: l"Ricky llel.sson:
r'.i1,1:i'L by ray side, 2, Cliff Rich:.rd: i,iove It, 3. The LcilfilGfETc,ls: Shake ne, I
r'rt'.'lcr -/i" l'ied I'ti1ler: Fron a Jack to a king, 5, Ann i.largaret: I just d-on't under-
,-'.:r-r:'-l-. 5. Connie f'rancis: Among il.y souverirs, /, i"Icil Scdaka: I liust be d.rcalringn
', " ii-'; j-s Prcslel': Are you lonesomc tonight, !. The Shaciows: Atlr.:iiis, 10. Eddie
-' rc'ii'cs: In gonna knock on your door, 11 . Ricky ilclsson: f necd. y41,., l'2, Ancty l,Iil--
;,-:-aiis: l{oon river, 1-3. Clcbarroff Strings: A vcry preciou,s 1ove. SBC I. Ana.törband.e:i.
:':h D)I-nytt, 2. Hank Ga.r16n Quartctt: l4ove,, 3. Ci-i'ff i?ichard: l,lcThT-ng iupossible
'---., S-i.r,'r lialmquist: Thc i:ii-dnight sun will- ncver sct, 5" Les Paul: Iiangaroo l1op,
: ' r^r-1 ovcl)r childrcn songr ?. The Dutch Swing Collegc Bancl: Struttin with some
i,--.:'l.ccu,c, B. David Tune: Snovl on the mountains, g, Chaino: i,'Jalhing Bongo, 10.
j'--!,r(rcnuess : Es gyt cler Lc tscht. Roma: 1. Händclserevy f örsta. ha1van L961 | 2, Ilj.ra-
-rr,ns dal av i.{algone, 3. Jag har Ifrffi1sAat rlig i dig, /r. iitratt"i13]ltf i..get, i, Lacly
--r-r.t, iicl Israel: l. The Gilboa Quartette, 2. Stanp Corner by Dr.. I{ayim Hcskcy.
:,:-i.:-:1,*iTG-isTxt, 2. choshi rairyo-bushi, j, Komoro tiaga-uia, -:.. vägi-tuslri,
,: rrrr;'b3crs'Corncr. Programdetaljerna från Norea., Polens llad.io och R,:.dio Prag
.,:-,1:l-iccr:ar. vi e j då dc stationerna- hördcs så bra.
,...1 i:a:: fåt'tt övcrvägand.c god kritilc för tävlingcn:-l:1:,. te.r,'ling på" pa"pperet men svår i verkligheten Q - (d-cnna siffra angcr vem sorr
,,_,!,'b rrct cn1 , resultatli.sta.n ) . Trcvlig tävling, bra crganiserad., protcst rrrot Radio/-\'-"--i'j-r (J)r I{i bord.c satt ut sändningarne-s språk (tt), Protesi i"rot lconi,runiststa-
"- '-c,-'cl:n:-s mcclvcrlcan, bra stationsval , synil- at L Idorcar::<tgratri.ie t ;:,mnanf ö1I raed- JSl4-
,,i'c,'lt:al:r1ct i rv (12), God. tävring (r4 - sa), Eint arrangerad..l;äv_1-ing, protest not' i-rl-cn för I'ioreas sändning, Sinpo-Liodcn isälllct för QSl,, QRK (2C) r End.a roliga ned

;' ; )l,'ciä"l!ro8rai:uxcn iaed inspelningarna var den väriitländsha cij-a1cktcn, tävlingcn var
.,,'.-å:: d-i'r:: cicn sIiulle vara. svår och lätt på an del hörbara statiolrcr Qj - HC) ,,,',;,:'fä,: intc Sinpo-koden, dcfinllion av begreppet progr:arrdctalj (25). Tä_vlingen var
'rclncl, l-ago::rt svår (fO -.lC). Väl valda tider och sta-tioner jil, Lyckad tävli-ng,

'r.-r t-iCe.r (40),
.c:r;l and-s Ra"dio Union f örsä1jer stämplar till a1la DX-are. En sta-i:rpe1 ncd ditt nam:r

-, 111'. si--i 1 ad.ress kosta,r cndast 9:-. Lcveranstid.en är ca 1O dagar. Bcstä11ning ti1l
,r--.'i::.-,'.ancLs Ri-id.io Union, Iiarlstad, pgk 59 09 98, End.ast förslcottsr-ilcvid.



- :c.
,.o:-e Kvist
Box 249

_I odelfU§

WRU-TIPS
red..

Torsten Malmströn
N;r 2 aPrir 1954 Kyrkogatan 9

Alla tider i sNT = Gl,{T + 1 timme Igrglu

, 0900 JAPÅN Rad"io Japan hade engelska nyheter och dundrade in med

SINPOz44444 pä 15135 (t9rAZ).(Tom) De svarar a1ltid med jätte-
snygga QSL-kort. (red. )

* O)20 MONACO Radio Monte Carlo hade Panorama med SINP0z44444 pä

7115 (42 
'o5). 

(rom)

O91O OSfnnnfXE Österrei-chischer Rundfunk med annonsering på tyska,
engelska och franska pE" 61JJ (+er7+) SINPOr55544, (nom)

0914 VÄSTTYSKLAND RIAS-Berlin hade väd.er1ek på 5001 Q9 r9e) med.

SINPO | 44444. (tom)

1C15 ITALIE{ RAI had.e musik på. 9575 (ltr11) och SINPOs44444. (Uom)

1100 TJECKOSLOVAKIEN Radio Prag börjar sin svenska sändning ned

Åktuellt. Hördes pä 11725 (Zlrl9) med. QSA).(ton)

1115 I§IIEN AIR med (in)Uemsr musik och SINPOt44444 pä 1529A

ug,ez), (r-ur)

1120 IIOLLANI Rad.io Ned.erland. hade Happy Station på !!80 (rOrt?)
Hördes med SINPO 244444.(nor)

1115 VÄSTTYSKIAND Rad"io Free Europe med. polska oc]n jazz, SINPO""41444

11895 (z5 rZZ). (r-nn)

1140 IUX$ffiURG Radio Luxembourg med tysk pop-music oeh reklaro för
Pepsodent på 60!0 (49126). SINIO?55555.(rom)

lrOO SOVJETUNIONET{ Rad.io Moscow med engelska news på 11910 (25r19).

SINPO s11431. (tom)

1100 SOVJ_ETASIEN Radio Taschkent med engelska och SINPOz12442 pä

11925 Q5rl6) enligt (m). Svarar ned pappflagga. frimärken och

QSL-kort. (red.. )

1420 AUSTzuLIEN Radio Australia hade engelskt progran och kunde

avlyssnas med" SINPOr44444 på 11880 (25r25).(m, Tom).

141A CANADA Radio Canada Shortwave Club utsändes av CBC pä 15120

(l9r5e) och med SINPO244444,(nof)



141O VÄSttySflÅUg Deutsche Welle hade call och därefter polska nyheter
på. 7215 (4t,47 ) srxro.15555.(ron)

1500 ETIOPIF,§ Radio Volce of the Gospel med engelska och SINPO:

1-4444r-4 pä 1J!1o (t9,ao).(nor) lru Uar Du alrt tagit fe1 på våg-
Iängd, Rolf! Exakt QRG:19047 (red.)

1550 SYDAIBIKå Springbok Radio med rekla,m och pop-musik på 1515,
(tg,Bo) srlrPo;1j111.(Don, Ro1)

1700 ISR4§! Kol Yisrael hade program som inleddes med engllsh news på

9co9 (ll,lo). (not)

1700 US4 Armed Forces Radio Service sänd,e news över IIBOU på 1j225
(t9,To). (nor)

1710 C.EYT,ON VoL/colombo had.e engelska p& 15415 U9146) och SINPOs7,444j.

1BO0 CONGO-L Elisabethville anropade franskt. QRG:9570 (1t r45) och

SINP0 t1111r. (tom)

1800 NIGERIA Rad"io Voice of Nigeria in Lagos ha^r engelska news denna

tid på 15185 (t9rTs) SrrWOt41441"(tom)

1800 INDONESIEN RRr had.e engelska nyheter på 11150 (19r80) och hördes
så bra som med SINPO:44444 ent-.(Aof)

1800 srRrElI Damascus med '10 minuters news, väd,er och ilmusik" på 11155

(t9,79 ) srnro 244444. (tom, Rol, ax)

1800 YÄSTTYSKIAND Rad.io Llberty anropade "Govorit Rad.iostantie Svobo-
darr och hörd"es med. SINPOt44444 pä 15140 (l9r4e).(fom)

1815 PORTUGAL Emissora Nacional med portugisisk musik på" 1)12J (t9rB1)
SINPO 25555r. (rom) Kan vara nyekfull med QSL ibland (red.. )

1845 GUTNEA (Rep. ) conacry med ta"m-ta,m och bongo-bongo och snack på

cbegriptigt infödingsspråk, QRG:9650 (rr rOg)srNpo:44444 (K-EH)

§vart se'n flera &r, men har nu börjat svara men bara utIänningar
än så Iänger t.ex. Barrie Yfitdblood.e England" (red.)

1900 FINTAND 0y Yleisrad.io hade svenskt musikprogram meil bI.a. Jussi
Björ1ing i etern på 15185 (19,75) sfUfoz41,414.(ar) le svarar bara
på rapporter på d.et engelska programmet, enligt ett brev till
Agne Kvist (red. )

1900 AJ,0ERIET Rad,io Algerie hörs hela kvällen med bra musik på 118ll
(25,15) med SINPO 255444.(nor)

rolo fUnnI,$L Ankarrad,io börjar sin tyska sändning med Nachrichten
(news) på 15150 (19rT9). SINIOs44444.(not, Tom, AK)



,)10 ELFENBENSKU§TEN Radio Abidjan har engelska nyhäter d.enna tid på

11820 (Z5 rZA) Srt{PO s44444. (rom)

",910 BRASITIEN Radio Panamerikana hade fotbollsrefeiat och hörd.es på

15115 (l9 rez) srNPo 212422. (tom) Svarade en DX-are i f jol annars

nästan omöjliga att få QSL ifrån (red. )

1950 LTBERIA Voe,/monrovia med engelskt program som hördes med. QSA!

och Q!K{ pä 1JJ15 (19,59)" (eX) Ufter close down"at'19t|O sänds

United. Nations Radio på d.enna frekvens (red. )

1910 §§qmN Radi-o Budapest sände engelskt progran över 5214 (48r10)

sri$Po 255444. (nor)

1950 BRA§ILItrli,f Radio Rural Brasilei-ra hörs bra hela kvälfenrett av d.e

prograin som lcunde avlyssnas hette rlmusica romanticat'rde har också
mycket reklam på il10) (t9 rA5).StivlO 244151. (r-EHrl,K,Tom) De

svarar sedan en tid, tillbaka med. ett snyggt QSl-diplom som b1.a.
red. har fått (red. )

1955 ECUÅ-DOR HCJB och Sonja Persson med. avslutning på det svenska
prograrmet pä 1\11J (l9rA5) och SINpO 244414.(nf ) le har skaffat
si-g ett nytt QSL-kort igenrsamtidigt har de börjat sända sin
sena.re svenska sänd"ning en ti-mme tid.igare alltså 21rO SNT (red..)

2000 ?-LAND Radio Espana rnd.enpendenta med anti-Franco propaganda
och snygg musik,språket är klingande spanska på G94j (4lr,ZO)
SINPO t54444. (tom) Någon som vet något om denna station kan till-
skriva red. (DS.)

2o0o NORGE Radio Norway hade catr and announcement på. 15175 (lgrll)
och hördes med SINPOz44444.(tom)

2000 BRÄSIIIEN Radio JornaL de Comercio har gått utmärkt på senaste
tid-en.Mycket reklam för bl,a.A1ka SeltzarrSonrisal och Gazeta
Hörs bäst pt" 15145 (§,a1) med srldpo;44414.(K-uHrrom),Hörs också
vid 2-tiden på 608! (49,10) men med bara srNTo zz222z enr. (AK).
Stationen är svart sed.an några år tillbaka (red. )

2010 KEMII Kenya Broadcasting corporation in Nairobi spelade pop.
spelade bl.a.Frank sinatra och Edith piaff med srNp0 z4i31i pä
4BB5 (6t ,4r ). (rom)

2o1o q0i.rgO-B Radi.o BrazzavLrle börjar sin engelaka sändning med

afrikanytt kalrat "Africa Day by nays på 1j19o (1g,75) med
SINPO zi+4444. (lX,f om)



ZA45 BRJ!.gILIE§ Radio Tupi d.e Rio de Janeiro med. fotbollsreferat på

15170 (t9,52) och SrNPO t44444.u'lK)

2100 ÄLB/TNIEN Rad-io Tirana med. nyheter på engelskarmusik och brev-

1åd.a på 7090 ( 42,11) Qs,t4.(nor)

2115 LIBERIA Radio station ELWIi med annonsering på fransl<arhördes

pä 15155 (t9,eO) med SINPO 344444 eller bätire.(Li<,tom)

2115 SCH\6/EIZ Switzerland. Broad.casting Corporation hade anrop och

engelskt program på 5055 (49r55) och srNPOz44444,(tom)

2110 SUI1N Rad.io Omdurman sände arabisk musik och hördes med QSAJ

pa loOO (60'oO).(lrx)

2110 ViiTIILINEN Vatikanradion med svenskt programm som inleddes med

nyheter från den katolska värld en pä 9645 (ll rlO) och kuncie

höras nöd. SINIO 244444.(,tr)'

,2115 SPlti{IEl{ Radio Nacional Emissora spelade spansk pop-mrrsik på

9160 (1Z,Ot) och hördes med SINPOz41411.(tona)

2145 BRIiSILIEN Radio ,lparecida had-e fotboll på pfo$Tåmllu:t pä 9615

3lrlil och SINIO ?1141r.(AX) Svartrmen svarade efter Vi,[ i fot-
bol1 1958. (red. )

2149 GHal\A -ticcra läste upp kvä1Iens program.Det hördes med QStr{-}
på 11800 (25,42).(1\x)

2150 CONGO-I Radiodiffusion Congolaise med mycket svårbegripligt
inföd"ingssnack'och afrikansk musik pä 11795 Q5,+1) och hörd"es

med" SINPO 244544.Q$)

2150 IIAROCKO Radiodiffusion Television L{arocaine spelade en skiva
för Jan Rasmussen i Uialmö och bad om rapporter.Hördes med

sINPO 254454 pä 11715 Q1,55). (non,irK,Tom)

2155 USA Radio New York t'forldwide XIRUL hade reklam för dorld Radio

Hand"book på 11900 (25r21) och hördes med SI1'1P0ts545+4,(Tom) De

sänder vimpel på begäran. (red. )

22OO BR,T,SILIEN Rad.io llxcelcior hade LÄ-musikrsnack och QSAI på

9585 (1t ,to). ("i<)

22OA BRTiSILIEI\ Radio Tupi de Sao Paulo bad live l\lairia med' SINI'O244444

pä 11765 Q5r>O).(tom) Svarar nycket sälIanrmen jag har för
mej att Kalle Hetl-felt har fått därifrån. (red. )

22OO CUBA Radio Habana med English och Cas'tror'hördes med QSÄr]

på t t e55 Q> ,lq) enligt (rc ) .



')2',Q ',vT.-I/ARIJ lSi,:ii\ilS '//IBS rned United. Kingdom progra"Inmetrdär man

s.or:lade en rad topplåtar t.ex.r'Ohrlonesome meil och "Don't
i;aik io hin".d§.G: $AB5 (l9re9) och SINPOI varierade mycket

r-rien E.inomsnlttet 44414. (lon)

l-21j pl-H9,; I Rad,io Cotonou ,eh f""r.ska nyheter denna trd på {8lO

161160) och meo QSriJ et C!vQ!X{. (f om)

2-210 311,t5i1,TT11\ Radro 9 d"e Julho hade fatinamerikansk musik sorn

kr:nd-e höras med. SIlrlPO i11115'(rtK)

?21C Ii_I,I3§QN Rao.io Beirut med engelska på 11890 (25,21) SiUrO355555
/^ \ --\r'oni rrar bör jet svara med ett erke,r t kort (red, )

2245 Er.lq! Radio Station {/EH med" religösa sångerradress t111 ett
förlag e11er liknande i InCianarUS,i och tydligt stationscall
på spanska,den hördes med STlilPO z j2J22 pä lle15 QS r15). (lon)

2245 Ei-gqMg§ Radio }'tracionaf ,Brasilia,hörd.es ned SIl{ru z2-J{2J2

på 1172a (25,5a) (up) ttors också pä 9665 (1t,04) och qsh4

ncd. f:ransk pop och reklam för Batteria Saturno enl. (Don)

Stati.onen strör inte precis QSL omkring sig.(red.)

2r00 §QryfE{ Cairo med enge}ska programmet och pop-music b1.a.
Cllff Richard.rEl-vis PresleyrShad.ows och Peggy Lee.Eörs mycket

bra pä 9475 (1t,eA).srNro 251555. (rom)

Zrto .§TiUILIE{ Rad"io Mayrik Yeiga pä 9575 ()t,11) och QSIIJ och Q!K2

entigt (Up).Stationen ser ut att samla på sina egna gslrmen

s.ra-,:ad-e bergsäkert f ör några år sedan (red. )

0010 Bllr\SILIEfI Rad-io CIub de Pernanbuco snackad.e fort och kunde

hö-:es ned r,lS,,) pä 11865 (zf ,ze). (H?;aK,Tcm)

C015 *B3.i§-ftIEN Rad.io Bandeirantes harle fotbcllsreferat och gjorde
ef-ier v::je niå} tapp.ra f örsök att spräcka högtalaren och detta
var på 11925 (a5116).(ru,Ton) Stationen svarar alltid säkert
:ned lloid-er och stand.:r.r (red. )

Cll:C i§,_ii"i!*It[ Radio Cultura de Bahia spel-ade trSpeedy Gonsales'r med

.-la'l Rocne ochrt0ome on everyr,:ody }et-s tvlistI och skröt om

l,icrh.oyal pä. 919, (jt,27 ).srnlo z1?jj2. (}on)

;.-)]C -!ts}§-I!Ig! Rad"lo lv'lir:.isierio da dclucacao med Leopolda Cerra

ocL. r:vr1:rrapporterat lrogram pä 1't95C (2rr1C.).SINPC 255545

enlig| (lrt,,) Svarar säkert med brev och standar (rec.. )

-.t) :-',t.:ll!lnll.: Rad.io G1o]:o nade call på t tSO5 (Z5r4l ).SfXfO x21122

(lcr,) Svarar med" kort (red" )



o10o sviåN ISLiiNDS_ Radio ir.nericas rned spanska och henskt entonig

musik med- SINPOt41151 på 6000 (5OrOO).(Aii) De svarar med

kor:t och de har också skaffat sig ett stanåar (red-. )

011o BRirsrlrriri Rao'io Tinbila hade portugisiski nyhe ter pa 4975 (60'']0)

SINPO;12j)2. (lon)

0115 yE§,tr*4.ELå Radio Barquisimeto hade snack och latina"rnerikansk

musik octr hördes på 6990 (6Orl2) med SINPO 212422. (m)

0140 BiiÄs_ILIEN Radio Record. hördes bra som uanligt och hade

fotbot_lsref erat pä 9505 3l ,56).Sr5ro s 44444. (Don,Tom) Svarar

nLed virrrPcl (reu. )

, 014;, BRIISILEN Radio Brasil Central annonserad.e på 11815 Q5r19)

och sli{tc t1311r.(rom) Hörs ocksä pä 4995 (60106) rned QSir4

vid etttiden (Don).

0200 aIlGgj{Tl}rtr Radio Belgrano hade Informa Radio Belsrano på

50go (4g,26) med" srNPO244444.(rom) Brev och vir:pel efter

10 (! ) dagar blev svaret (redl)

0215 JOR%IIE§ lirlroan med engelska nyheter på 9560 (1t rfi) och

SINFO 211151. (ror'r)

OZZO COST,T RIC;" Rad.io Reloj var en liten överraskning.I{ade uton

'lRadio Relojrr i anropen t'Radio Popular de Costa Ricar' '
SINPO a23122-1 pä t6zoi (,+a,fi). (t<-utlXa-r)

Och så har Kalle Hellfe1t i Kristineharcn sänt in två l,iY-tips;

2210 IE!$!. Radio Eirann med m;rcket pop.Brukar höras bra ori man

använder transistorradions riktverkan för att få bort ffiM de SFB.

0145 SF],!NIEÄ ECS12 Radio i,talaya de 0abra hade nån slags sång-

tävting på 1520 (197 12),SINPO 3+4544.C1-oseir så sent soin 0J0!.

Tipsöversiki: 
-'utirr.r"givare:

79 st:rtio'er (tU,) Uatan PerssonrKarlskoga
l.| lärder ( ,lK ) Agne Kvist ,Bac.aoruk26 Lit- + Centralamerikei

(nor) Rolf LindgrenrKa::lskoga
Bra kvalietrtvä topp-tips,d-o vi- (lon) Donald_h Råd.berg, ,,

vi har fått r:ied. både Haiti och
Costa Rlca. (r-iltt) Karl-Eril: HellfektrK-hamn

(Tom) ?orsten liilalmströnrTorsby

Jag- hoppas atl nästa nuiilner konmer att innehålla ninst 6 sidor tips
från utoneuropeiska stationerrdå ju kond.itionerrra börjar komlra.Illtså
I,I,SSOE 31r tips tiI} nästa nummer (^,topcate på ett annai stäl1e i
tidningen) adressei:ade till : Torsten t,lalmströnirBox 2JrTorsby.



FRESE}JTEitA Ulf /\kesson
( we i{ordin l

Karl- - Erik Fiellfeldt
-|b::ännpunktenförstagångenbefi.nnersigintemind.reäntrest"myc-
.:e'l' f::an:ståend-e Dll-are, näml.laen ettan och tvåan i l,iRtl:s kortvågsåå,vling, 

"u.*t*reqr..:'3n f_":rs^L;luEten" För I ta dem i nämnd o:,dning, så bl_ir al_ltså aåi fars.
i",:. off.,:ci ulf Åkesscn^ 2l år, hernmahörande i Blidsberg och fr. o" m" i höst
:';u-cr.c::a,rr1e vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. I d,agarna muckar han ftjr-
-r'rs'lc:r från sin fullgjorda militärtjänstgöring, som*det så"vackert heter. Att
.:,',:t :iå;-b b-l-icka.r'tra'riktade mot si-g beror-eme[årtid på bravaderna framfc;r radio-
: :it,:"ga::en, cch de'b dlirmed förknippade intresset"fcjr DX-lngen. Detta vajmade
i,..*:r: ;äre 7957, av i:.'bt Ulf råkadä-ici.t<a i en Tehrik för AlIa, ocn dJr iä r"-.tt
r,-i-drrj.nge:'i anordna.de en ,Jubileumsrikstä.vIing i kortvågslyssningr. Av ,u" "yrii.*"_nc'b l;rssnade han efter stationerna, och sedän har han fortsatt"av bara farlen.Je f5lsba QSL:en kcrn från några av d.e vanligaste europeiska stationerne + HCjB.I'lu hl,r han hu-nni-t få ca 8c lä.nder verifieraåe och 

"o*lde bästa'rkvittensernarl
,r'äknar han de f::ån Radio i$oumea, Burma och Radio.sabadell. - --

r;ån börian lvssnade Uif med hjälp av en DUx v ))/u, nen nu har han en rvrärcoflinD 1n../ct--, i."
:X *:!/-?-:."? !i11 4en en 25-meters longri:r-re-antenn" i"red denna *oitugä"ä*rr"r"ilu"p; trrå -tävlingar rått placeri_nsarna t åch 1r.
'lr örrigi kan nb-nnas: att Ulf inte del-tar alrbivt i någon klubbverksa.mhet,.:l 1."r, lnte gr11 ar a.tL lyssna på nhtterna, - ---o

:-Lt he.n inte har någon speciell favorit,st"iior, ,

;;: :i:_13:au" 
cnbar't ha.i komplimanger att ge iedningen fcjr tb-vlingen,i. vitken

'rr--nt ait han för nä-nrarand.e lider av svi+i,erna efter en blindtarmsoperation, meni::--l-l-önskas en snar bättring and good lucrc in ihe future.

Olre lrTordin är en ma.n, som enligt egen utsago ä-r s.k. rrperiodarerr- dvs. (fort-
fa-::ande en1. sarr.me- J:ä11a) att man DX-ar intensivt ett par månader, och sedan
, -gger av, för att så sr,rå.ningon ånyo få en akti-v period,.

Owe är --l-iksom Ulf 21 år'gammal och ti1l prol ,i-onen f.n. vpl korpral, så vi
kan a-l-ltså känna oss trygga r:ad be'bräffar rikets försvar. Han började DX-a 1955,
oclt o::saken därtill ltir ha varli, att han mol alena en söndag eftermiddag i sep-
tenber satt ochilvreci på i'acl.ions knappar:f och hrix fh;x in kom BBC:s prograJn tilI
S.randin3-vien"Denna station jänte Radio Prag blev också den första, som svarade
pir, ea ranport från nr" i,iordj-n. ,i '.an cless nar han hunnit få- ett drygt hunclratal-
i!,ncter verifiera"cle, och bland deirr 5ar en hel del--rara QSL strömniat in -1ler vad
si-r.gs on, P,ad,io Ju-ni-n'rlenezuela, P,adio Victoria-An-rba (i'V), Hadio Quito, La Vos
de. la Victor m.fl.? Til} favoritstationer har Owe HCJB och Radio Prag och moti-
ve:ar dstta med rrden personliga kontakten brevled"esrt.

.Bl:.n.l f.i:amgångarna i ofika DX-tbivlingar kan noteras, en 6:e plats i den and.ra
,-.'i"--.;.nd-ska!1nen, 10:e piats i Stvi Lor63 oc:h Diur segrar i Ostergötland sedan ^96C.

Cr Ulf Jrkesson inte deltog akLivt i någon kl-ubbverksamhet, så gör C)we det desto
r:r" lian äi- t.ex. sekreterare i Ti:e DX-Companions, huvudredaktör för Alliansnytt
::i. dessutom medlem i TFAE och lLtl(Vi(, dock inte i WRU, vi-lket ej hindrarratt han
lcr' ljir-st på. D)':irigens framtid, och tror på ett samarbete'meIlan klubbarna. Han
i'r dven a"ngelägsn fralnhålla, att han är PR-sinnad, och detta kan väl sägas ha
i-.i:.ri :i-3 i h;ins medarbetarskap i flera Di-tidningar, samt medarrangörsskapet
if':n.b c:'J) för lågra dito tävlingar.
Ct,e rSrnner också att han gil1ar PTP-DX-ing, cch han har til1 och med lyckats få
i]-"'ljl:a QSL frå,n Surinam och Katanga.Till sist sä-ger han emefl.ertid, ati det mest
,-.'fdr skojs skulI, soln han lyssnar, och i första hand är det tävlings DX-ing,
scirl han sa-Lsar pr1".- Och til] detta finns väl ingen anledning att invända.

Forts.

,)cn-r:a gårtg Cebutc:;.r.r, soi:1 ni scr irå d-cnna och nästa sida, Gunrrar Bcnnstar,r
son lt\ri prcscnicrarrr-rcd:.htö::. Gunnar g;ir, när han inte lresenterar folk,
;r- cicn näst sista ringcn a-v real-linjens iratcnatislca (givctvi-s) gren, Skulle
:r., v:-lja hL någcn i:rcscntcrad-:, d":: cict bara att skri-va till honoi:l .



- r;'-i. Presenterar, Forts

*'31s1 11 tur:för en presentatiän, den här gången, står ia,arl-Erik tlellfel-dt. Han
är vi.s-serLigen:;mflst'vad.beträffar: åld n. (If6rat'75 år)rmen hans'seger l QSf,-*:it-e-§tön visar ,jur'att, han har mycket DX:kunnandej -bakom sig. detta trobs att han
Cebutörade så- sent sen hösten 1962med Radio Prag.

irottagare har hela tiden vari.t en ASEA Vl-86, och på de gångna L /1?ve ier lralle
.itfångati'. inte rlindre än 59 Iänder oeh T5 statione.r; En av de btista är YSi Radio

"-r[aci.cnaI derE1 Salqad.orroch tilläggas kan att han,även har lyclrats ]-ura Paklstan
och- Iioige på ett QSt, vilket inte 1är höra ti1I det lättaste.Soin speci-ellt, märk-
liga syns lians framgångarr'då riran fårlvetaratt han skriver alia rappoi'+"er för'
hand, dvs" utan att använci.a'sig av tryckta formulär.

.,Sina tjänster inom för:eningSlivet, ägnar K,rl-Erik helt WRU, där han innehar be-
fattningar såson kontaktman (i tiristrnehamn) och Justeringsman. Det+,a med ar:be-
teL inom WRU accentuerar han med bn rad utropstecken'och frågeieckeni Cm det d.r
ett uttryck för eh viss tveksafirhet, ska1l jag låta vara osagt, men man stärks
ytterligare i sin tro, då man ser sVaren på Oe övr:lga frå"gorna. Där stå: nämligen

,följande:rrVet i-nte, svarr självr pra.ta med Lelf .rl
Som faktuiir kvarstår dock, att Karl--Erik är en synnerligen fra:nstå.ende DX-are,
och lillika en sympatisk personr ..yarfö1 lan endast är att gratulo-ra til1 segern
och önska lycka till i fortsättnlngen.

tycker: GUnnar tsENnstam.

Ti11 revisor
för llcrnlands Radio Union
Detta beroende oå att cicn

'oDe sor: ha något cr:öt att
unionen det,

.,: -o-o
Ett tack
shall rilctas til1 fru Dora Roscngren, tiristineha::n, sot:: har seti till att
I,.lllU:s loi<alavdelning i l{ristincha::rn snart sltall få- ö.;crtr cn n)r lokal, Lo-
kalcrq sore l-igger vid Sannagatan, shall vi få ta över i:::iitcn av juni.

I^IRU: s nybör jarspalt
a.. a a a., o. a a aa a.. e a e

Några goda råd
En hel r:rängd "uå'rrl-å;';;;'ju rrr*rioirirj-t nu. i.rinterr frå:i:.rst tack vare
Junior-Sl'.{. Jag skul1e vilja väCja ti1} er inon irIIlU att hjiilpa allr- nybör-
jare grundligt. Det är lnte nog att bara visa hur rtan DX-ar, ilcn i,iåsLe ock-ö -..så lära nybörjaren a-tt vara försiktig frä:rst när det gäller iCentifil',ation
av en station. En enda felaktig rapport fördärvar ofta så n;'ic}-'et för anC.ra
D)(-a,re. Det har ofta hi;"nt att cn station slutat besvara, rapnorter tack vare
felalctiga rapporter. Jr-g ska.Il här ge några;lyclcci god"a r9rd tagna frå,n en
gamilal D:{-handbo}c:
t, Änväl.nd aIltid c'l-e interna.ti-onella Q-förkortnin5-arna. ctler den nyare SINPO-
koden. Sänder ni- rapporter ti-Il rarare stationer så- skicka oclcså ncd en för-
1:laring til-l kodcn ni nnvänt.
2, Iörsök a1ltid få fasta hållpunktcr, nirnn på r.rusilistycken, artistcr ilrr.
Und.vik att rapportera en station mindre aln cn halv ti ffte,
i. Skaffa cn nnlrnstämpel (läiirpligrst gcnonl;RU) eller tcxta tlrclligl 6tat
narln och din a,dress. i'iedsänd IRC (intcrnatronell- svarsliulrong - fi-nns att
}cöpa 1:åi posten för -".75) om stationcn fordrar clet"
4. Glöia inte r-tt clygnet ha,r 24 iimnar, clet är oerhöri vil':tj-gl att Lrppge just
tic1e, Du mårste förstli, a.tt en rad.iostation inte ha.r ilid'L l-tt l-eta eftcr dina
uppgifter i loggbohen, Även datumfrågan lian r-I1 r:.plort f...11a på i,ex. d"en
1- :iraj lc}. 00.15 svensk tid'blir'i ,rap:iorten den JO a-..ril k1. 2l ,L5 Gti.lT.

), r:lnvänd alltid skrivnaskin o,'o d-u in'be r.nvänder ra.ppoi:tforriu-1är" P;i e+.t
rapportforlrulär blir iLc.t änd{ k1ar.N nog, nen or du" shr'-'rvcr fijr ha-nd p;i van-
Iigt papper blir oftast rapporten litadriig ocir svairöl'ersiråolig. Använcl a1ltid
,rairper i siorlek A4 och skriv a]1ti§ b+Ia på en sida, i.i, d-ct rr-nderl-ättar
c;r evcntucll arl;iveri-ng i.v rappgrtqrna.

,-

här föresla.gits Kar}=Iri-h i{cl}fcldt, Kristincha"iln.
cna revisorspostcn varit 'rak;-nt sedan årsnötct.
Ii-E IIcl1falc1t t-r.tses till rcv-i sor torde ncddcla

Ed.. LA



i'/RU QSL'test 1954
------:------ / t't / / t ///,////./////,

, -, c:;: I Som n;* red.. s.<a11 jag bör ja neC att publicera tävlingsreg- /1, n'ua, ,r,

Lerna, .De lyder; 1f Deltagare skal-l ha erlagt medlemsavgift i WRU. /1 GB. 
A,

?i/ c.SL räknäs enc.ast för varje station, ej för varje fq. l/ ASL r"- /t.... ,,/t.
h:-.vcr ej medsändas utan d.eltagaren antecknar sta.tiån, fq o'"t"tuti- /////l///
;.:,ens s'byrL<a på ett papper. trtrRU förbehål]ei'sig ratten att kontrollera ett an-
,,:.:.lt QSL. Om d.eltugur"r-är tveksam om QSL, medsänd. en avskrift på QSL-et. 4/Hn-
r1:.ri', QSL ankomna 1)6[ räknas . 5f mts« r,eCför uteslutning ur båd.e test och union.
{i/ So; efr'ektkäIla användes Y/RH'-6{. 7f Ltstorna insändes till V,/RU till stopdate.
QSI nåste anmälas minst två ggr per år. (eatter ej nya medl-emmar). $/Poängberak-
r:ing enligt föIjand"e: Land"poäng: Europa 2p; Nordamerira 1p; Nordafrika 4p1 Near
I;,-.rst zlp; East 5p; Central och Syd-afrlka Jp; Centralamerika 8P; Pacifi-c 8p;Ef-
ieic'u*poäng; Under lklII '10p;- '1-) lrrii Bp; §-tO t'-lllger 6p; 11-2O r<Vf {p; 21-5O kY'/ 2p;
5i.-1OO k'lilp; 101 kW och över ger 0 p; Totala poängsumman fås d.å land.poangen
adrleras ti-11. effe,ctpoängen. En anmalan slcaf] al1tså se ut som följer:
".v::-6C90 5Oxrcltt kort(20, (siffran 2O betecxnar antalet dagar stationen tog på sig
i5r att svara.x-et melie"n 50 och i<W har kommit dit av mlsstag)
Och nu över ti1] Q,SL-en. Siffrorna Inom parantes betecknar svarstid.
Förste ma.n på plan blir

Hans Claesson karlsKoga., som har fått ltoscow-800 (te), Norea-J260 (gg), SBC-
lleol@;,AFF.TS-15225(ll),wRUL-15]B5(zz)'Jap.-,11JB0(+$
Lux-t419 $l), DIV-71b0 (>+), Polen-61)) 1ll1) och som jag hoppas sätter ut svars-
sätt tilt nästa gång. Tactc du, d,et går väI, fast rnaggligt (med. DX-ingen alltså. )

l{aste man kommer från Veinge, och han heter Benny Johansson..Han textar bra,
.:en sicriver sämr:e. Han när"1" "f:a faIl textat n"r lvlosKva-49mb (l+), DW-971> (+?)
och SBC-7110 (B). Al1a svaracle med ,<ort antat iag (se ovanrBenny)

lJurnler 6g på medlemsfistan, Bror Nilsson, Badabri:.k, meddelar BBC på tolv d.ar.'.

t+-:Åg"og:"6_%__Håkan Persson har lyckats l5ira följande oskyldiga: EtLF-15410(46)
\t;{1rra, Rlsa-illFc , L"b- 1ta9o (ao), Holl-5085, Jap-1 1705, sBC-1 5115, cBC-
':JJZa,Bud-apest-6214 ?l). Stat. utan (00) var från JSM. P-se ange svarssätt.
Vår egen ordförarrde har telefonled.es medd-e1at .Prag, Buc-6190, Bud-5214, RBI-

6C80, qyrgn=-1446 brev, AFN/Stuttgart-11a5 ochfl'rankfurt-872, Polen-l500, RNE'
iiue1va-äJ5 pnr= brev +vimpe1, Saarl.Rf-1 421samt, AFN/Bamberg-11O4. Vår egen ordf .

ri:" soin ni a1la vet Per-Hugo Jansso,4;-{Bl@ är hemorten, vilket även är
fallet med förre oraf ckats få ett (t) QSL, näml.
Austlaliens nya. Du har I alla fal1 ö-retlägset högsta medelpoängen, Leifl !

Vår tlpsred. Torsten Malnstl@ i lnfSly. snackar om brist på QSLJ nrygt tre ggr
så mångå som mffi-Hffi:mzJ, eot-zz7,llc -966),, BR-l602,, Liberty-1176r, Japan-
11765, Nigeria-1 190O , ETLP-97A5, K3C-4885, CBU- 11720 ' HCJB-.1 1915, Socied-ad da
3ahia-1187r. Dessutom Ruraf-1J1a) och lahomey-{870 last time. $rvärr kan vi nog
intc::äkna Bahia crch Rural som verifierace d-å korten ej lnnehå11er QSL-text.

li[ånaderrs d.lgraste tls ta nar HP:s kompf s El}L lfgdgren , .Kallskosa, åstadkommit.
..r".1ug::en stycken: lloskva-49mb kcyr (lO), ETIF-15410 kort (+6), fWR-7260 kort +

nåtie (til", sBl-gir5, öa-7245 u.ryt (a), BBC-9J\J Kcrt (25), sABC-11900 kort +

iisc-l"riåå 3g)', v"t.-lz1o,kcrt (q),'iux-6c90 i<ort (zz), T/RU1-'I 5185 kgt (5t),
Ii lf-5980 k-orl, '(Zz) +vimpei o a.1im, AFRTS..-VJBO1-15225 kort (1?)r.Pekins-'11710
,:or'; i allrn. (++),'D'il-9715 k61"t (+>), \:af1angier-l 51)5 kort (+l), Riga-575 kort
-,. r-i-npe1 + fri-m,'1'2il, Belgraa-6toO'icort+irim+vykort (lo) 

' Budapest-62i4 kot:t
,1 5), Äustralia-1 lBBO k,rrt+scheduie (51),CBC-1 5120 samt Kristinehamn-1 448! !???
,,eå't ort på ! d-ar. Jag har inte räknat med den nu, ska1l d-iskutera saken på näs-
r.,a sr:yrelsemöte. Du har rätt att hör:a av d.ig med. en protest. Är d-et verkligenQSl?
Iörra rbestens segrareJ(-E i{e11Ig!!, Srisiinehann l1gger nu trea med Polen-227,

L:\C.-9610 kori, ssc-9e65 l,rori- Yat-|250 Kort, RRI-9865 kort, Ho11-9590 kort -+ en

;l;rå;'i"i;ii: lesså var fr'ån JSl,,r. Annars har han fått Yilnius-66! kort (t6),
rlJ-J29 R. Intercontinental-!Jj kott +. f:'im (Zt ), Pakistan-!l{Okort, ECS{ Radio

-r;fantico, can.Islands 71\B{ kort (zl), ;'/c1ry-1 51C kcrt.(28), R. Guarani, Bras,+-
Zll> r.o"i (rt), yBB R.Nac. d-e Et'Salvador.-9555 hrev (01) samt lovade en ej an-

t,-orren vimpel, och slutligen eti 1fRU-spec. QSI över Riga, som ju inte räknas i
i.es-r,er, Iu har i a1la fal} Ce flnaste sarierna den här gången, Calle'



Bäste poängsamlare för tillfälleträä {gile Kvist, 3aaab1'1ik. Han har i all hast.
enligt egen utsago, rafsat ihop en A§L:"nmä1"r. (n." ";, läsbar, Agn"). Änmälan
lyrJer: RSA=SABC-15085 kort (+g), R. Congo-484J korl (15), Deutschlf.-1518 brev
(.15), Liberty-11?0 kort (lt ), AIRTS-95i ! kort (zt), Tashkent-!6OO l:oit + flasga
(gl), ;ICJB-11915 kort+ring+vimpel, (tt?), teb-liB!0 hort (eo), ?rag-61iJ kort pä
15 d.ar, Kabul-zlllJ k:xt+plåtf lagga+stamps , (14.), Jap-- 1i7A5 kort, Iio1l-602C kort,
Polen-227 kofr, ETLF-4905 kort+frim (59), Pakistan-'l2lJ korr (tSl ),\rat-12)OkortT
samt CBC-15)20 kort. Det är a1ltså vad son behövs för att leda testen.

H.-red- Donald.h Råd,hbergh i. Karlskc,gha har skaffarb en ny lrx, nen det ha:: väl j-n-
-be hunnit avspeglas i brevskörd.en ännu. Nåväl, detta har inkonnii: RSi\-15155
kort, !YRUL-1 J)B) r.ort+tidning, SBC-1 111) kort, ETLE-1 )zil C; ko::t, Ghana-1 l1lOkort,
leb-1iB!0 kort, tselgrad-950! kort + vimpel, och slutligenBrazzaviile-11110 kort,

I likhet med en d.el- and.ra har jag haft en Iång inartivitetsperiod, och QSL-
flod-en irar till stor d,e] beroende på aetta faktum skrämmande snabbt intagit
skepnad.en av en liten mikroränni1. Ränn11en innehäl1er för dagen enclast mellan-
vågåre : R. vigo-lft-r-kort (t z) , CBA/Sacrville-1 O7O kcrt (zg) , RNE/Barc elana-l)l
kort (t+), plus en liten skuta, R.Veronlca-1J62 kor1, (t6) tiar kommit flytand.e" -

. ,Tabe11en har efter två spelade matcher fö1.jande utseende:

1/ Agne Kvist, Badabru.k 114 p. I'abelten blev visst inte så
Zf Aotf Lind.gren, Karlskoga 99 p. fint skriven soilI den bord.e

)/ ,Karl-Eriic Hellfeld.t, Kristineharnn 93 p. var"a, och jag har iniet att
+f Torsten lvlalmström, Torsby 74 p. andra t111 mitt försvar; kan-
- I --\)5/ Häkan Persson, Karlskoga 58 p. s}-'e d.et kan franföras som en
6f Per-Hugo Jansson, Kristinehamn 51 p. . förrildr:ande omstänclighet att
t.f Donaldh Rådberg, Karlskoga '-t1 p, min vana vid riraskiner som om-
Bf Hans Claesson, Karlskoga 19 p" sätter haniling i skrift in-
)f Gunnar Begquist, Skattkärr 29 p, te är vad den borde vara än-
1Of Leit And,ersson, Kristinehamn 9 p. nu åtninstone, .ril-ket ni .vä]

12f Brar'Nilsson, gåAatrut< . 1 p. d.ärl ) måste ha frågat er om

Iet återstår inget anna'. än att tackl för många ;;f?:;:""Tii:t-::r"3lr;3ä"och välskri-vna bidrag, samtid-i6it som jag hopnas ,:*::: "' :

på annu rrer nasi;-;E;s: (si""il"r" riä:) 
---r'v*" kuncc' sor' ni nu konstaterat'

-71 de Q!=Qs!s=€,'b=GuBe elf er vad nivill.
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I(arlstacl Kristinehamn
och

Karlslcoga
TOKAiV

Sr-mne Torsiry
l:?. K ,S A 1.[ i] il S

Karlstad: i',,RU's trcontaktma-t i K-stac1 meddelar att nati sii'c[e.r' i;l:ng
så småt'c ilen 2 apri] d-vs någ::a ri e3ar ilrn:'.'L ,-l-cru]a. 'u-l d-ning
ges-ut. Inga ;rtterligare irt''os. GeoC. lr-rcll, C:irtular och se
ti}I abt rJtlU få-r en massa l(arts-tad.sbor som mecilemi:rar ! i

Kris-tinehamn: Dä.r blol-rstrar ve:rllsamhetcrr tlör irart t i,/)'...U's 24ys-
jubilenrl firacl-es med- clriclca och r:'riener-l;::'öci " 3:recj-al-
prog::a.mmet för f,iir.U över F.ad"io ?i:r; avl'.ssirades. La/";
Si-or Dll-aren Ul1rzrar e)vid< frår' IjLi::aeboi:.9 -ra): ,--):vargn-
ile och berättad,e on Dri-hrstoz'ia" riven orit i)'ri-.t),.. L7,/3
samlad.es 1oli. aval-" l.rl9 1i-.r:or,'e:r.lce t f öi: at'; l-..t.r cr'a en skol-
lclubb. Den ficii nar:inei "I"ir:overke-Ls Re-cjiol;lul-'rt' . 2+,/3
iois d-e för"s'ua mlmrerr av li.lU-lr 1'"i .-ti -r-r at"l:ivei; och
d.ess många rril.sa:: och tr;rcl;fei- s-L;uC,cr,'r.iles. (f oS nj- r-r::
deri oxo, reij--d.oirs f::åga)". 3i/i in-h jöcrs e::. ::acl-icaiia'r,ör
f ör att inforrnera o 1 a;natör:,:adio, lack, il:I1-c i

Karlslioga: Verksamhe-ben sä.t'ces igåntt d.en 9 a1:ri,i p-:ei-j-reinär-i;"

f orsby och Si-i:rrie: Inga infos ! Blcr;a3 ';i_Ll re;:t ttl'-t.ilt.'l:, t)SE



I,rlerml-ands Rad.io Union
Lista över stationer

Upprätta-d i- apri1. -
XÅOGB-?H'LY'LW

ptrts-r -på-:v:s:l'esom

Anm.SNT Station Våglängder
c6,7o- o?,oo HCJB, Ecuador 4grSg, 3or78 och. ?5r18 n. 49 r59 endast aprit"
O9.OO- Og.3o Radio Riga 52ir? u. End" sön.
o9,1o- og,iS Radio Japan 2514?, L9rB2 och 16190 in. End. sön. OBs

Lo,1O- l-1.00 HCJB' Ecuad"or 3Or?B odn 25,19 *. End. sön'
II.OO- II.30 Radiå Prag 48,90 ocin 2Jr5B m. DX-prgrm fred"ag
13,45- 14.Jo Radio Prag 49ö5 oc]r. 31156 m..

1?.1O- IB.OO ,Radio Prag 5Or5? och 40,84 n. DX-prgr::r torsdag
rå.-co- r8,.ro Radio Beru-n fnt, 49'134r 49ro6r 42ro4r 4t,to oc;6 3or\1 m,

i8,ro- 19.60 Folens Radio aB,go och lr2,11 m.
lB.Jo- 19.oo Radio lloskva 262 n. 49 och 4l mr.
i1,1re- rå.:> Radio Roma 5or14, 41,?4 och 3Lr31 m, End.-irånr orrs och fre.
f9.-oO- Lg.1o IICJB, Ecuador lgr}S och 16,77 t!. Ei mål, oBs

2o,45- 2L 15 Radio Berrin Int. ?641 49ro61 42ra4r 41,to oc1n 3oo$] *.
2l.oo- ZL:JO' Polens Radio 48190 och 42,11 it.
2L,L5- 22,OO Radio l'ioskva 262 m. 49 och 4.1 mb.
2L,2O- 2L,5A Rad.io Riga 52l-,,? m Encl' tis, tor,och 1-ör"
21.10- 2L,45 Vatil<anradion T95 | ^4L ,38 oc''l 71 ,10 rr End. ons .
z'.,o- zz.oo HCrB' Ecuador ?r2,,äl::l iZ,,ur? X: fllå: iläit oBs

22,Oc- 22,30 Radio l"loskva 175 n. 49 och 41 iirb.
Zz,a5- zz,4o Rad.io Tallin 290 och 49r1o rt. Encl. sön, nånr onsl frt
22,10- 23,OO Polens Radio 2OO och jL,4J n,
22,30- 21,oa Rad.io Riga 52Lr?, 22?14 och 211,1 m. Etd, tisr 'tor och 1ör'
23,i5- 23,45 Polens Radio 1122 m. Iqån - fre'
23,45- 00.15 Polens Radio :.122 n. Liir, sön'
Sänd.ni-ngar förekorufler dagligen on ej anna't allges under ann.

Förvand.lingstabell för vågIängd kontra frekvens :

;. -iZtu äir,r - r[zr - 49,30 - 6085 40,84 - 714, 25,47 - ]1780
:-322 - 22? 2oo - :5o2 49,o6 - 6L:-5 31,56 ' 9595 25,\B - 11915

527-,? - 5?' L96 - L529 a8,go - 6t35 1t"45 - 9r,\9 t9,92 - \5-!15
lli", - soo 50§? - 5g7o 4z',tt - ?llr' 3L,31 ' 92?5 a9,82 - t L15
2go ' - roJ+ 50',,14 - 5960 42,o\ - ?L3, 3L,\o = 96\,5 !9122 - !7755z('4, ,- LLil 49',ig - eo>o A.L'JB - ?z5o 30',83 - 9?1o t6J? - L7B9o kc/e"
26i? . -'1142 4g'r55 - 6O>5 4t,e4 - ?2?5 3O,?q - 9745
222r? - ,L749 49t74 - 60B0 4r,rO - ?3OO 25,58 - 1L725

Ad.resser i
Csti näAiot,_P.9: jo"^49?.t.Taltinr Estniska SSR' u.s.s.R'
Hådj.ostatr-onen HCJB, Cadil-1a 69Lr- Quito, Ecuador
Lettland.e Racliot P.O. Rox 266, Riga, Lettiska SSR, U'S''S'R'
Polens Radio, lilarszawa, Polen
Rad.j_o Berlin Internationalr'Beriin-Qberschönewide, Deutche Denohratische Republilc
Radio Japan, Tokyo, Uapan

''Eadio i{oskva, Svenska av<I. Mos}iva, U.S,S.R.
Radio Rona, F.0. Box J2Or Roi:ra, Italien
Tjeckoslovakiens Radio, Prag 2r Tieckoslovaliien

.VÄtj-kanradion, c/o Lars Rootho S:t Johannesg, 5 B, Uppsala

DX-AIIr-ansen nrograf,I :

T;över HditrftiT" frgdag k1. L7,OO med upprepnilg."ry,1 lcväll kl. 2f.,10 och
Iördagen efter I<.1. !6,1A. Red. i Stockholm Jörgen T,jung:

- Z, över äaaio Prag varje torsdag kI. A7.1O med upprepning på fredagen k1. 11.00'

Eod. IIugo Gustavsson "

1, Over Finlancls Radio första och tredje'fred.agen i varje månad på neC.anstående

frekvenser och vågIängder, P"ed. Peter lTögfeld't
L.?.45- 18.oo i:r85- tö126, lrj8o5- 25,Lrt åun )JJ5- 3L,4o, (fred'a§en).

; 22,45- 23,oo 6a2o- 49 roz; (fredagen).

t F,io.m, den J iaaj lcoul:rer lördagens sändning att flyttas till fred-agen 1-'1'

23,L5- 21.1O
R"p;;;;år uå"ä;s ti11 ,DX-A1llansen, Box JloB, stoctrrlo1-r], 1, special-QSl rirot 50 öre

i friirärl<en .
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§-n;-re Eo.sl"rom

Om en spole gengmf,lytes av en ström mod-ell vaxel, lcommer F.B.åv
str:örmrens magnetiska vertroringar ett magnetfä}t at-b upi:bl/g3as och f ör-

'svagas i takt med växe-l-strömmens frelwens " Detta magne-bfä}'c u--bövar ep
mellerti-d ett visst rirotstånd på r,.äxelströmmenr yili-e-b ]cal}as reak-
tans el1er ind.ul<tivt motståni.. R.ealttaursen'är lceroende a\r spol6n§*
Eon§trufrtion .och växelströmmens frekvens enligt formeln

, , a.. = Zi f.L
d"ä::.1 är spolens f15[jl$-enå rnätt i }lenry (U) ocir X. åir spolens å9g§:fofrg i oirm. (Vi slcall gå närmare. in pJ enheten IT " se:ta;'c i spalten)
P.g.a. incluktarrsen i en spole lconurer vä>rel-st::öimen, enligit vacl vi
tid,igare har 1ä::t oss, att bli fasförsk juten i förhåliancie 'cill vä-
xelsp;in ringen, på. så sätt ati strömmen ligger eftei späiilingen, vil-
liet bena-:mes posi-biv fasf örskjutning. 0m nan bortse:: fz'ån d.ct'rent
oti*mstr<a nots'oårrdet i spolen liomrter strönrmen ati I.igga 90o cf'r,er spän-
nin3cn i fas.
i"Iu finns d.e-b ju,inga spolar som inte har ohnskt rotstånc'l- och 1 prali-
tiken blir faåfOrstcjutäingen intc 90 utan någons'r,ans irrellan O oön
90Qr beroende av.för:hå11a:id.et mellan reaktans och ind.r--l:'bi..ns. Se flg"

r 
Ll !{i,i.

Ir?L l/rl-/-ll jt : n__t -) 1
LIZ u5

lfdr vrixelströmmen I flyter genom spolen får vi ett resisiiv'c spän-
nit:3sfal1 ilf, 90o före ströinmer: i fas.. Dctta förirå"1ic".:cie is1;.r.c,Iig-
3ö::e; i fig. 2. Den totala spänningen Ug över spolen'samLransättes
av Up och Ul och storleken fås enligt Pythag:oras'.sats:

(uilZ = (un)2 * (ur)2 ', d-vs. rrz = yffiR)zmf
Enligt Ohnis lag i<an c1e tre spänningarna utt.rlrclca"s

TT N _
I I : /, Iu*=11 r

f sis'ca 'ut-i;rycke'u finns en.bcteci;niLtg, Z, villcen avseu il-e'c to'uala
värel-strömsmo'rsi;åndet som lcallas ,i.np,ec1ans_ och r-rttrlrclies i ohin, som
analogt mecl spä"irningen kan skr.iva§*=ll . rr'ä--Tli.:".'*-"'" .z = \lP.l + x1-

Utb,:ycke t UZ - I Z henänrtes Ohms 1ag för våxelströ:1"
li.'sLa :äng shall vj beiran'ua oss ned. en och lraiiskc .:ven fle-"a lrorden-
qa.tore.r och cleras uppförande i växelströrnskre-'csar,

1l:1. 1 IIur stor är real,tanse;r hos crf 'spole med .ird[,],:-;t.Lsen
' a)'1 H.\b) 200 nfi

c) fo mH

Tx,' 2. Ange ii, ped.ansen f ör spolcn i föregåenCe e);. om o.e ir ]rai res,

1.

'.a) 5oÖ oirm
b) 2OA ohm
c) 100 ohm
l) äoo ohm
c) 100 ohm

BIDFLAG fiII 1,.i?.U9 BOX 2'' KA11ISKOGA

'Iri}l dess, dvs n,rsta giing t 73rd
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LUI\DQVIST RADIO AB
STADSHOTELLET

KARTSTAD

TE L EFONE R

Seraiceaud.: SYSTEMBOLAGETS HUS, FREDSGATAN B. TEL. 55408

Radio- och TV-fel
kontakta

*

KONTORET

AFF ÄREN

143 59

124 18

STRÖMS RADIO
försäljer:

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

FÖRSTÄRKNINGSANLÄGGNINGAR
BILRADIO

Fullständig service för branschen

ö:a Torggatan 8 - Tel. 10867

KARLSTAD

DX-are se upp /

ALtT
PAPPERS- och SKRIVMATERIEL

köper Du billigast från oss

OBS!

Medt. i DX-klubb erh. 10 /s pä vära förrat

mycket låga ppiser.

Hondelsfirmon Humon
Box 4067 - KARLSTAD 4

ffi Rad,ioamatörer!

bestäIl Edra trycksaker
hos

VÄRMLANDS FOLKBLAD

i

GYNNA ANNONSORERNA!


