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SVM§SKA DX-KLUBBAR gö;omv AV sÄl.ir\RBETsovrLJÅ ?

Fakta:
DX-A1li-ansen, sa:narbetsorganisation för de svens]-"a DX-klubbarna. Anslutna
k-lubbar ca 40 et., vilka har ca ?3OO betaLande urecllem::rar (+ fOO00 mcd.len-
mar i TFÄE och IOGT D)(-Club ),
Ej anslutna DX-klubbar: i,ta1nö liortvågsklubb ca 8OO meclei:rilar (?)

Västerbottens DX-Förbund f .d., nuva.rande Nom-
land.s DX-Förbund ca 2lO nedlciiultar.

l,tan bör kanske tala om att 15OO av de 23OO betaland"e medlcmnar, vars ]r1ub-
bar är anslutna ti1l D)i-A tiLlhör Sverigcs Rad.iok"lubb. Dessa siffror talar
si-tt tyd.liga språk. nX-Alliansen, sorlr ska1l tjänstgör4r4/ som hlubbarnzs sarr-
arbetsorgani.sation kan inte tjänstgöra soa en riksorganisation för Sveriges
D)i-are och §veriges D)i-are behöver f.n. cn ril<.sorg:"nisation för att ]iunna
göra sig gäIlanc1e. Som exci:rpel kan nänna-s at,t ,Sveriges Radio vi11 ha en riks-
orgrnisation bakonr si-g oi:r JSl4 skall arrangcras av clen. Det värsta är emel-
lertid inte situationen son är, den kan änc1ras, utan hur situ,ationen har
uppstått.
I4a1rrö 1(ortvågsklubb lär:made DX-Alliansen eftcr D)i-Parkaentct L953. Orsahen
var tydligen att l,iKVK ansåg d.en tillträdande orCf, inou DX-Allie.nsen Jan

,..oTun6r intc- opaitisk nog. Orsaken gick tillbaka på de snädeskrivelser som
förelconmit i Sveri-ges DX-Förbunds organ Eter-Äktuellt och soi'il riktade sig
not I11(VI(. l"lKVI( besvaradc dock dessa- slcriverier i sin egen -tidning 1'{a1uö-
DX-arenn och dessa slriverier var inte nindre otrevliga-. Dx-AlliaJlsens
d.åvr"rancle selcr. Jan Tun6r bad" då i ett brev ivilffK att i;p1thöra med. skriveri.er-
na. Detla brev betra-ktad,es av i'ii§K son ett bev'is på Jan Tun8rs partislchet,
Då Jan Tun6r blev ordf. i Dx-Alliansen svarad,e I'IKVI( ned a.tt llinna D)(-4,
Jag vi1l intc yttra. nig i frågan on Jan Tun6rs opartishhet i d.et sa-r.t,ran-
hanget men'cläircf tcr har inget frankonnit son slrulle tyda på att Jan Tun6r
är partisk. I,iKVI(:s ordf. Bcngt Jonasson sade i ett brev ti]1 C1aes i,r', Eng-
lund., ord.f. i D)I-A för några år secr.an, att några direlcta klalor::åI ilot DX-
AlU-anens nuvarande verksarrhet förclfu e j vid I'tI{i/I(:s års::röte i jan. i år.
Ti11 knnc'"idater till Dx-Alliansens styrelse i år tr t 2 nan, sotlr är knutna
til1 iiKVK. Dessa cLrog tillbaka sin liandidatur strax förc Parlauentct trots
att d.e ticlj-gare förlclarat sig villlga. I(o,,rr,rcntarcr överflödigal
Norrland-s DX-Förbund Iännaclc DX-Å i sanbancl i:recl Parlaucntet i år" NDXF
hade ti1l Dx-Alliansans styrclsc inlä:rnat utträd-esansökan utan någan reell
notivering. IrTDXF's ord.f. Björ,n Fjaesta-d angrcp i cn ledarc i Sub. nr 5 L är
DX-Alliansen på et'c sätt, son knappast talar för IiiDXF" Björn Fjaestad. har
doclc senare tagit tillbaka en d.el av vad. han där skrev. Vid. DX-Par1e,::rcntct
i l(opparberg svaracle Björn tr'jaestad., soli represcntcracl.e NDXF, då Parlal1cn-
tet bacl oru. en i:rotivering; att NDXF vi-11e få sin utträc'Lesansöl:an beviljad.
utan lcoru-.tentarer cJ.lcr någon debatt. Någon notiveri ng f ör utträdet sahras
dII UD4.

l5 ox-Åfliansen d-r cn clenokratisk förening är ett inliofråtunsfi:rklaranil.e av
DX-Allianscn sauticLigt ctt inkoiåetcnsförklarancle av clcn cgna lilubben. DX-
Ålliansen styrs ju fu11stänciigt av DX-Pirlai:ientcn cl.är alla anslutna lilu'obar
har rösträtt. Någol cnig front av si:råklubbp-r har intc stått c,rot clcssa
klrrbbar på parlainenten utrin dc f örslag son irll(VK. och NDXF la.gt fra-it vici ti-
digarc parlament har nötts rayckct välvi11igt. Yacl tjänar klr-rbbarna på att
inte vara anslutna -bill D,i-Alli-ansen - jo några tior i rcgistreringsavgi-ftr,,
nen det ä-r väl ochså d-et enc1a, Därci:rot rår ;u l<lubbarna i:iste on ::rycket,'i: ti.
Dct bord.e oLI intc anna,t vara en livsbctingelse för r.Leir att tillhöra cn
riksorganisation för svcnsk DX-ingYfOX-Attia-nscn har hj-tti}ls fört cn
rela.'tivt njulc politik not l.{I(V}{ och NDXF, för att hålla vägen öppcn för'för-
handlingar. Det vore nog nu berättigat a-tt gå in på cn }iärvare linjc gentc-
not cl-essa hlubbar. lian kan nog säga att clet bcror ilr3- ren sairarbetsovilja
att c'Le står r-rta-nför Dl{-Ällianscn. l{IiVK f,anns cj necl, på cl-cn }clubblista, sorr
DX-Allianscn u"tgav i- sanb;-nd ned Juni-or-Si,i i höstas, Dctta rönte vissa pro-
tcster, soil. får anscs obcfogacLe. Dct L..r naturrlig-t att Dl{-Alliansen inte
Ican rckonr:cnclera en klubb , so$ DX-Allia-nscn j-ntc crh.q-lrcr ra-i-:lrortcr frårt,
Upprcpande vicl JSi'{-64 f år vi be - on clct nu blir någo'c !

MIffI(å och NDXEå stånclpunkt not DX*Allia"nscn ]ian intc a.nnat än f örc1örnas.
De gör nyciret stor siracla åt svcnsli DII-ing - frä,:rst cl:i nä:: clet gä11cr arsec$-
det ! 4iLI i.\t -,".i-1.- LEII Å};IDENSSO}I
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Red.aktor;

Ulf Palmquist - Svensk Mdstare 196lr'
Sti-e Andärsson - WRU-mäst'arc 196/+;

Gunnar Bennstam.

Dc b d.r två styck"rr'" åyr,ä"rriäää' ,ra.i 'tt";i{;r;aä Dx:äru,'som-wi kan presentera .i det-
.. 1:..nu:-nrngr. oen-ä;; ;; Aem äi visserligen inte medlem i,--i'lBUe-Illsrl vi hq'r ju'gjort

:-rlia-t-l- från detta krav föm, och efteisom han är ,Svensk ilrrtstare lot6/r, kan väI en

:-r.r:icntation vara befogad. afiå-"ei sa.tert vid det här laget, att Sirr-segraren -6L
,'i,.,tor-Uir-p*mä"iSi;-lä ar octr bosatt i'rliggbyhory sl.'I norr om §tockholm' Jag

br:äffade u,, ;id p1lpar1am""t"t, å.n iru" rävaäe då:att besvara några. frågor. Re-

su.r-trtet finner Ni här nedan.
Ul-f palmquist hör ti1l den 1111a elit svenska DX-are, s9T fortsätter aktivt, trots
att de f)illt 25 ä_r" Hans titel är clv" ingenjör, och tiII civilstå'ndet är han än

'^i: på f;å;;* om hur han börjåde DX-a2 svarade Ulf:"Tja, säg det! Ra-
sP,. 13-nge ogrr'
äi"i;#å"rät tur'rrrrrrrl-is därrså 1ä-nge ja[ kan minnas. Förmodligen fångades intres-
set för DX-hobbyn genom Arne Skoogs DXlspaft i Fiister i Fadio och det sporadlskt
åiå.f.å*urra" ,u.äioirogru**"t 'rVär1den i trögtalarent' med samme upphovsman.rr_- Iret
ver 1951, och de färsta stationer som Ulf tog in på sin f;ra rörs Stern & Stern
;;; ö,ic-(rååii"I;'iii;i-";;-iinÄ"i fiä";;-aiiEs)l For-nänäianae har han 141 1änder

;ä;;; iöo ätutioner verifierade" tland de må.nga liSl-en kan man li$+ en he1.de1

rgriteter, el1er vad sä.gs om Radio Comones, P.aciio Sabah ,6ndas de1 Yaque m' f1'
sedan !962 hai ulf en tä-rors Hammarluncl HQ-11r5-xE.som mottagare, men redan.tidi-
gäre har han utma.rkt sig i.flera D,i-tä.v1ingar, 1956 koin han exempelvit ?:u i RKU;s

iA-i";i; 195s*i';;-i-s"[?"-(ursäktar) tiostiäkt och i,srvl 1959 vek u1f en 19:e place-

ring åt sig. Förra å.ret hamnaåe han-på 6:ä plats i Stui och i år blev han som sagt

e.bt:r. Sina tjä.nstersom organiseraa tärtvågsiyustuts rgnar han iveriges Radioklubb,

c.är han innehar befattningar så.som styrelsem"å1"*; nyf,etsred.. och frågered. Be- I

tr.äffande DX-pressen i sverieå å"sac tr utt ä;;-iläi;åii;r för myckei onvanserade t
ocn aå.figt genomtänkta s.k. debattinlägg. Dessutom l'r det for mycket rent p9,:on;-* I
ti.g-b p"""ti["iänkande 1nom svensk DX-ing. Då aet gäIIde \l1f^personligen, talade h:n I

onlati clet äästan uteslutande är kortvå[, som han lyssnar på, och rapp_orternas an-
tai blir knappast mer än en i.veckan.-Speciellt intresserad är han av DX-konditio-
nernas beroenäe av jonosfärlskå'förhå11än6en. Til1 sist nämndu'Ylf, att han'är mot-
ståndare t111 trfolläw - uptr systemet och han stäIlde i samband därmed frågan - rr.l'r

srrenska DX-are verkligen så lata?rl

Dcn andre merittyngde DX-arenrsom vi kan presentera -denna gång, heter Stig Anders-
son. I årets Siur i<or:n Stig på 16:e plat;, hän blev därmed bäste l,JRU-are och al1tså
i:lubbmasLare 196/*. Stig ä.i 35 år gammal och han bor, som vä"l a1la vet, i Skedala-
gård någon mll från lielmstad. Han har DX-at sedan 1953t då han började led alt av-
iySr"" öRU B"),.uels svenska röst. På de gångna l-1 åren har han hunnit få Qst'från
inte mlndre 5ä 115 1änder och ungefan 150 stationer, son de bb'sta r5l<n:"::'3tig Blau
i.,ranube lrietwork, )iElJrl,rexico, Tahiti, Y,SS Salvador. Hans första mottagare vår en Ra-
diolr.. mcn numera har han en 3uLdr"" 1,"
ätfä|"iä'drää'åäsääi'3ii, äåri'Tvht:',,ftäterskapet inte var någon tiI1fä11ighet_be-
visas av at-t Sf,ig"U1. ao var 1:a i Sundsjaktän 1961, 1:a- i Sverigetäv1lngen 1962,
och 2:a i Lanå;[;rp;; Lg63. Til]- favoritstationer har han alla som han lyssnar på.

med undantag ev Sov;ets störsändare. Stig tycker nämligcn. att varje station har
sitt särprägIrde prograln.
TiI1 professionen irr Stig byggnadsarbetare, men han talar om, att han med största
sä"kerhet konurrer att tillbringa ett år framöver i Härnösan« för utbildning ti11
byggmästare, oeh vi önskar honor,r lycka t111 1 studlerna. I m,otsatts tiII de fl-esta

' ,,rnCrä DX-are b.r Stig gift , men detta tycks inte inverka menligt på utijvandet av
hans hobby - e11er ir-det kanske snararä tvärt orn? I vilket falt åom helst hinner
han också. iled ati; vtr'- "ordf. i- Halmstads l(ortvågsk1ubb. Denna. post h:rr han haft
sedan blldandet för fem år sedan, men han ti11ägger att rrbetet har varit 1ätt tack
vare en bra k:ssör och en utmerkt sekreterare. Vidare tycker Stig .:"tt DX-ing ä,r en Itrevlig och j-ntressent hobby, men han efterlyser en mera parlamentarisk instälIning I
hos ledarna i de flesta klubbar" och han förstå.r inte al-ls den egendomliga, instäil-I Ining vissa har till Dx-Alliansen. Han slut.u så med att citer.:. det vicl det här Ia- Igr:t något slitna orospråket ilEnade vi står, söndpade vi faIIa. ir ' - ' 

,

Förslag på. presentttionsobjeirt ka.ir Ni sän,la tilf i,nig'undär adress: Vä.§ter1ångg-".tan 1BA,



r,.T;:1[S](A SPÄITEN TtrI'J{ISTG S?AIfXl{
TO"P TtrKNISKT

CONVtrRfER BED: HåPe, Sollav. 11 , Kga"

J..Ilö:: d-e :soril är plgga på att bygga, skal-l- jag här slrriva lite om convert-
-:i'al'" En converter är i princip en frelcvensomrrarrd.lare2 soi:1 bes-bår av

lrlanclare (bl) och oscillator (osc ) .
0i,l r-i tittar på en r,iottagares btocl:scirerla (flg" 1) ser vi att sirill-
; -- / ^ \ /,nad.en :lel}an bland.arens fc1 (f") och oscillatcrns fq (to ) = inellanfrelc-

veltse]l ,

Crr nellanfrekvellsen kan saigas att om d-en är Läg så tir seteli-biviteten
bra men spegelfrekvensselektiviteten dä1lg och det blir motsatt förhåf-

/- \latrde on den är hö9" (Detta var irled.tjngert t)
Hos d"ubbelsuprar vä1jes föi:sta nellanfrekvensen hög för at'u det ska]l

bli b::a spegelfrel<vensselektivitet cch aledra nellanfreicvensen 1åg f ör
bra m1rselekt:-vitet "

ICopplas en comrerter ned hög itella,rf::ekvens franför en rxe så h1 ir det
r.ela en d.ubbelsuper med bra spege l-f ::ei'1,-ensselelr';ivrtc-i;. I(opplas ett
I{ilasteg f öre cornrerterrs bland-errsteg, blir kärrsliEhctal jaii-iörbar ned.
, .a,r ^r -nÄ n +-^"f ircnottag:"re .:- \.'--u!tivqq u; ar LLl:]v u vc"6a.a v .

. Iö:: at'r, få så bra signal*bmsförhålianC-e son nöjlig-b så ka-n nan anvdn-
d-a cascode-koppling i iiF-steget och triod-blaldning i blanclarstege-b.
i-ftcrsorr sli.flnacl€rl r:rell-an b1-fc1 och osc.-fq = :rcllanf;ckvcitsen, hlir

osc.,-jlq 5500 lcc eller 3500 kc or,r b}-fq 5OO0 1cc och mf 1500 lrc.
'Ort ma*r har en rx soi:1 t.ex. i;äcker 15OO - 5OO kc iran inEul a-tval:-cia clenna

soil nellanf,:r:elwens och ha fas'c oscrllatorfrekvehsr t,e,=r, bl-fq = 5000
hc .- 6000 kc', IIF = 15OO - 500 kc, då blir oscil,latorfrer;vcnsen 45OO kc
cller 5500 kc.
trir-lrrista.l-loscillator hat-"nJrckct stöyre sta}:-litet än cri självsty.rd

d.go. -l

Iå d-riv-ningen på en 1å"g frekvens 'ff oiretyd.lrg, kan lun arwand"a r,rell-a:r-
vågen so::r var:iabeJ. r:rellmfreicvens och rtan få.r en utrnäric-L s-babihtet.
Eir an:tan förd-el- är att det blir en r,rycirct noggrann lralibreri-ng 1:å nel-
larrv:'g. Stills r:ottagcu:en in på 1100 irc och oscillatoifrcl:vcnset år
{-000 1:c, hamnar maR autornatiskt på 5100 hc eller 2900 jrc. Sedari fär nan:,-ri ::r-rstä:rna i T{F-ste§ och 81, -stcg.
Iftersorn d-et tSrd-ligen går att lysbna på a.:rdla frclc-renser ain d-e so.,,

frrrrs på mo-btagären-kan"na4 då aävändo-en s.1(. conveyter. l,Tågon kanske
ico:irrrit på id6n att bygga en conver'rer son täclcer J0-40 iric d-air loI,a.
poli-s::ac1io flnns" Då skall osc.-fq rrara L9:3 - 29e1 oeh -tF:-en 1027 rdc,
Soil lrII' anvä:rd-s I',,IF-en i en Fhli-UlCrr-rnot'l;agare i.ä för at'u b1.a;,polisrad,ion
airvåLrd.er frektrensrnoclulation vrlket ju även använ,lds av Sveriges R.acr-lo på
1;\\

öJ..,rv aflnar jag bygga etl transistorisc::ad- comrcrter fö:: ana'cörba-iiden.
}en behöver inte b1i störrc a,L 4 lr 5 :r. 1, cn" Jag pr-rblicer'ar intc någct
scncita d-enna gång, nen om nj"goil dr int::essc::r.d g;1"r'cie-b l:ra a-i;t slcriVa
'ir I I -rig" (Aclrcss övcrst å srt1-cn )

Hfrk:ur Persson

' --* L=t J ti[i-l*ii t-
f rr;,l*

is:. c I
-i /*i
i

Li;



triru i,liL^,

:..-1.:: L;i:.ä)i:1 I ho-,,:ri,::,:i för'l-'li;c:: ,-tc.c^itct oviln. I-rri' n,.r't1i1len nyss
,,'i,;:jr:..; i' llonta.t'5 ;r:er: 1ap'ens :.t l.;e itfunta I Jr.n,''tt afi,lr .rlli<et förlod-
--:'-gi:n- var anled-ningen till ai-5 r,rin likal-edes långa likabenämnda f
u'l' rå sKifttangenten, utsaitand-e d-enna ri-ed. etlt tiilracrligt högt
."-;1, p-etta icke ö:tskvarda tecrien skul.l-e uppenbara sig frar,nför niina
::l€)r'r. aven framför' era ögon, a11or.r till förargelse, Det om d.etta"
, .. g över QSl-bio.ragshöSen:

Efi;er att ha letat en god stund- efter högen, finner jag d.en ti11 s1ut, och
:l.ierst 11gger Adtg Kvists, BaL*d..abruks stora hopl:, bid"rag, i vanlig ord.ning hö-
;1 jaig på att säga, men sKrerr det i stäliet. Nå.rril, han har håvat in /rnnan-
.9160 ,kort 51 d.agar, Sutatenza i Colonbia-5O75, fo1der.19 dgr, !/fBS-15085
:i-arad.e med grönt kort påB{ d.ays, Castros Havanna-11880rkort 44rELYV'A-'15115,
kort 71, Israel-9009 kort, \loirfCurLer-11 m;b, kort {!, ORU-11350, kort '11,

l.rana-11800 kort på 1OJ dagar, Rad.io }ilati-48J! svarad.e med.soraformkort pä 11

"l-ag,+r, samt slutligen ett "QSl-dip1om" från Rural, som ju inte kan r'äknas.
-ack för en föredönIig uppstjllning, Ä;il HåIl i gångl

Ka,rl-Erik He1lIC]g!-, Kri".j-nqhamnssonep, meddelar att han inte lyckats få
.äääiäffiärIffi. Bäva måncle somliga! Förutom foto
h:l han aven }x-ing son hoirbl,', och ti-1l yttermera visso har han lyckats få
n}.gra bevis för d"etta i forn av QSL. Eessa kommer från Finland.-6120 kort,
Jiustralien-987O rrort (Vl ske ge dorn på nöten i DCI), Libanon-118!O kort, RVOG-
15410 kort, Globo-1 1BO, kort, iliinj-stdria Da EducagäoI1 1950 brev (anttigen)
,le'1, var till och rned rekat; til-] syvend.e og sist har även 1\IV*spanjoren l,a Voz-
t,c-l Ferrol sänt vinpel och brev. Änmäl svarstid, pse!

lfy på listan är Per-Erik Larsson, Karl-stad, och han har sänt in en Iång he1-
årslista. Som fö1jerz Brazzaville-15190, kort 81, HCJB-1J11J kort )8, Por-
tugal-1 1)JO kort 18, i,/RUL-15,.40 kort z;6, SABC-1 1855, ^Sofia, Saarländischer Rf ,
1'Iorea, Prag, T,ux, Westdeutscher Rf , BBC, Ind-ien-'1 171A, VoA/t'angier-/=&,( vilket
.'.v cn händ.ig man (aven kvinna förstås) ... uttyd.as till .)6)j kc/s, D'J/, Swed.en,
r-IJr IIFRS/NY-1 5185, SBC, Siid.leuischer Rf , Norddeutscher Rf , Po1en, RIAS, NRU=

=l{erlerlandsche RaCio Unie-1OOl, \ro1i/Greenvill e-1J21J, Japan-15325, RBIr Siid-
"restfunk, lVIoskva, RTF, Peking, SFB, Deu'r,;chlandfunx, Österrike, Bud.apestr RFEy
Irikarest, Rad.io Quito-492J vir:rpe} 1! dagi-Lr; "ri använder d/RH som facit d.å det
;.ril-1er effekt om ej andra uppgifter frankonmit innan någon fått IIRH-effekten
pu.Jngsatt; Så vitt jag vet har stationen 0r5 k\in./ Tillkommer Ghana, Australien,
ccir ORU i Belgien, Samtliga svarade med kort. Bra uppstä1lning även här!

]|*+" Cf"es"on, t<"rf 1 ar ailimerad av svar från Vati.kanenrBB0rPeking,.,tBC,
I,]i:@ine.rya-1!2,10kort{B,AIR-1J)1okort]\,CBC,I{CJB'
-ch \ro/'/1n[onrovirr.-i 5't5O med. xort på 6'1 

'dagar. B. u. ä. hl
:

Andre nykomlingen och dårmed and.ra helårslistan (puuh, En ÖL1,, tackl ) nar av
förståend-e föräld.rar begåvats med namnet Ulf Jansson och är mantafsskrivcn i
:1äl"el_.Er1s-!iaebetr":- qsli voa/liliinchen, /ran-§,@Åiävia, Lux, T'v[R, Riga, 3u-
('i--[Iev vä] inte- skraTa? )d.apest,-karest, BBC,. I{o11and -6OzO, SBC, Vatikanen,
'l:;)-iinn, AFRTS, Prag, RM-710), Iltoskva, RIAS, Österrike, Ttr:r.na-709O, Rtr'E,

;el,rng, RTF-1 J160, Srved-en-!560, Belgrarl, D:i, Roro, CRU, V[nR, i]:fiÄ, V'/RUI och
ti.-1 slut RBI" \rar hygglig få inte så rnånga QSL till nästa g;ång val 541210*
aaaaaaatjooooooooooo! F-låt uitrycket. I':oppas c1u inte tar mig på allvarl

öoachen Don Rod,he, Ä1ias Dohaldh Råclbi:r-- fr'ån K-ar:lskoga har kostat på sig att
fi +;vå stycken QSL til1 d.erinri gång. l;grgriparna å,.r'o: rtustralien-l1880 och jiCJB.

r:1;.jS_ler.gson, också K-ga, -nn,arler sn- 3gi och pryd.Iigt: Australien-11710 kort
g5;CBC, JIo1land, ,loTffingt"r,f Greenvif le, och slut11gen åFRS-15275 kort 14.

/ / i r i r // ///r//, /i
11 rei: //
''lt, 

,ii',, , ,l
örirrad.e sig
tryck, för
och sed-er-

Nu kastar jag

tr-.rt i9(,,;r



-f,--1-1e ofarlige Judo-experten lars-E L'ik Dams!_1ö1q från blivand.e (? ) universir,
-.;tsstai-en -{eg-}å!gd nai t:.i-tsaot *Tg "tt "--s1r* vä1sl<rir,,ningsalster, på
r:i rket han meddelar fö1jande: Prag. Poien, 1,,(oskva, Budapest, l{orea, Rr:\s,
-ri,utschfandfunk, Österrike, BBC, Hol-land-, iux, Portugal , Vatikanen, Westfunk,',-o../Rhodos, sBC,.RS,; 6f .d. s^BC). HCJB, ',ifu:, ,ro;t/us; (r), cBC, Japan-1 ,115,
..'r(-1 522), RVOG $= Radio Voice of the Gospel)r Etiopien-|5270, Kairo -911r,linl, Ind,onesien-9585, fsrael, fashkenb-9600 Samtliga utom Deutschf.f. kort
,l'örnodal jag. Vad skal1 vi göra a'i I{arLrstadverksamhe ten tycker d-u, -H-er:rLED?

§":-a-{;|e,n-"Cfp-ng , även han bosatt i {e$§-tCg. har via i(-ga rnedCelat RBI, ÄFRS-
'r, iOU-1J22J kort Jl , Dlv, Lux, il,{oskva, Holtanil , Norea, po't en, prag, Riga, R.oma,
SllC, ?a1l-i-nn, RTF, samt Vatikanen" Ang" fråga: När d-et nå en sändare i ]i/RH
si;iir flera effekter räknas den högsta, e]:. 50/60/1OO kiJf räknas '1OOki,lI. Be-
träffande kLubbver:ksamheten i Karlstad måste vi nog komna en bit närmare

'Jul innan denna fråga kan tas upp, d.å väl DX-ingen just nu har en döciperiod.

Ja, så var d"et slut på bidragen, och jag har bara att med rod,nande ansikte
och klappande hjäfta att bekänna att jag själv end.ast fått mottaga ett ",'
(t ) QSl, nämligen arR/Ra;rot t\-) 1o med kori på )J d,ar, 0m någon kan upplysa.
r:ig ora eff'ekten, vore jag glad, svaret kom i alla fall i form av kort av den
vanliga AIR-typen.

Över ti11 tabellen:
lf , ,gne Kvist , Sada.bruk 279 p.
2/, Ke.r),-Erik Hel1f eldt, Kristinehamn , 241 p.
1/, Per-\ris Larsson, (arlstad, 1)1 p.
4/, RoLf Lindgren, darlsrtoga, 174 p.
l/, Huns Claesson, Karlskoga, 171 p.
b/, lJll Jansson, Kristinehann, 115 p.
l/ Torsten Malmström, Torsby) 111 p.
9f , Tonalair Rådberg, Karlsxoga, 119 p.
9/, Lars-Erik Damström, I(arlstad, 119 p.

1O/, I'nzts Persson, Karlsi<oga, )9 p,
11/. H\kan lersson, (arls«oga, 92 p.
12f . Bror Nilsson, EaCabr"rLi<, 6o p.
11/'Per-Uugo Jansson, i{ristinehamn, b+ p,
l4f,GunnarBergcluist, SKÅ'nTi-\RIl , 59 I:.
1rf, Stalfan Crona, Karlstacl, 51 p.
16/, Leif lindersson, Kristinehamn, 11 p.

.11/, Conny Nyr.6n, Skogha.il , 24 p,
lBl tsenny Johansson, Veinge, B p.

Hela aderton delta5;arel l'{en vi kan b1i f}er. Skäms inte fö:: att visa upp vad
ni fått när inte jag gör dct ( vit 1öSn) ! Kon lgen til1 nästa stop date ned
uppstallning enligt föl jand.e: Radio iviixy 117OOr Orol k!/, brevkortr$ dagar.
Bid-rager: sändes ti11:

Gunnar Bergquist Esq.

P.0.Box 101

i:i-d.r:,g 'uill 1IF"U-l[yt1;s postbox i Karls]coga. ?i1] nästa nLlrrtrler son be-
:l:iiinas utlconu.ra omkri-ng I ok'cober nåste -oic1::agen lrara i iiarl-skoga se-
rlast d en 20 : e SEPTEI,IBER 

"

-o-o-o-o-o-o-c- o-
lrXDi,il{SAlrGiFf till å:rets slut ar 2-t*- (två kronor:). Iör helår, d.voso
e-f L- å.r' fraiaåt kostar C-e-b 4z- (iyr'-. l:ro:rcr) villret Iåter överkornligt
-lö:: åc ilesta: pglr 59 09 c)8r 1lfTJ, i(,:-:"1: bcd . /chef "Tcö-.l



NX-PARI,A},[INTET

Årets upplaga av }X-Parlamentet b}ev mycliet välbesöict, -Ongefö"r

110 nX=are besölcbe d.en vackra bergslagsköpingen under vecLioslutet 1-
5 j"i,i'* 

vår klubb d-eltog föIjand.e: Gu:rnar Bergqulst, skattk--.rr, Leif
And-ersson, Per-Hugo Janssön, Gunnar Benngta.r:r , I-,erl.:rart Vi_rld.dn, Ka11e
Hellfeldti lars-Rr:ne Yr1id, samtliga tr'rj-stinehamn samt lläca:r Persson
o ch urrd,ertecl<rtad. från Karlsko ga.

Efter ett irnproviserat korvätande i lindesberg a:tlcom vi till Kop-
parberg och samreälsilolan där v-id 1o-tid,en pär fred"agslcvälIen,VLdtog di-
?erse å;Lndsnack nred- parla.nentsd-eltagare fvär' hela land-et och äveir f:än
så avlägsna ldnd-er säm Norge (lf .a, Ellmann Ellingsen och fore Nilsen)
och USA (Rolert ldenhart). Bl-and- statlonsreprescntarterna märlltes Bar-
bara fräi R.B.I., Ewa från Prag, lars Rooth vid Vatikanrad.i-on (i Upp-
sala) och norska' och, svenska utlanåsprogreJnrnens producentchefer.

lörd.agsförmid.dagen inleddes med fot'oollsturnering, d"är r,-,[itJ fic]<
ta sig an l]tatarda^lenJ Radiosä}lskap, ;ned- bland and-ra Jan Tu:r6r, !.i-rrre
Ander§son och Bengt Dal-hannar. lled 3-O sTtrevs sogcrsiffrorna efter mål.
av leif Anderssonl Donal-dh Rådberg ocir Grxrnar Bennsta.m" Stocidrolmar:"la
var inte särskilt'fotbollsr.'.redve'una -Lyclcte vi. ilen d-et var IIOP.AC so]t
vi hade ärari att möta j. finalen. Eftär a*t ba lett ned- f-O giclc ITOILAC's
gubbar på offensiven nch fixade lätt )-L r:rnan vårt försvar rllctlgt
hayut fa*ta vad det var fråga:r or. Efter paus bl-ev speleb jriianare och
vi lru:'id"e reducera til1 3-2, nen så var d.et lclippt igenl I'IOILAC gj.ord"e
4-2 och vann parlamentsfinalen i fo'cboll ned- dessa åiffror" ]'XiU{s tröst-
må1 gjordes av r:nd,ertechr.a.d",

0m d-et dr roEgt att spela fotcotl, så trör det'docli inte slce under
ett DX-par1ar,lent, vär den al.1raänrra uppfattniii.gen. Till nästa år ber vi
att fotboll-sturneringen strylces ir-r progranrraet, även orn l.P"U är favoriter,
och att fredagskväLlen och 1ördagsfmr:id-dagen anslås för förhancilingar,
lörC.agseftermiöd"agen för leirtioner av oli:ra slag och sönd,agen för mer
l-ätta salier, t..ex, stud,iebcsöli e1J.er.nöj1:-gen, obsez:vera i,aö,j1igen, en
fotbollsturnering. Dct yilcttga dr C.oclc att förhandlingErrna inte bör
kom::a i sista hand, som d.et gjord-c i å"r, när det är d.etta soii är d.et
prinära 1 e1ler vld ett parlailent"

KOP}AP..BERG L964 KOPPAREEB.G

lördagseftermld.d.agen onfattade stu-diecirl<elinformation, lclubbleda-
reu'ubildning och red.akdörsforun men av allt detta blcv c1e'c ingeuting,
då det lnte-had-e förberetts. Förhandlingarna inled.d"es och på kveil-lskvis-
ten var d.et d.ax fIr DX-show.

Sönclagsr;rorgonen började r:ec1 DXA:s Vårr:.crs årsr:röte och fortsatte
med, d-e ajournerad.e förhand.llngarna. Eeslut oeh sa;:rnanfattning av dessa
på aralan plats i ti-dnlirgen.

Ilelhetsintrycket av årets DX-parlament blir BA-mässigt on man
ska1l ta til1 skolbed"ömning " Det var och är ju aJltid myclce-i; trevligt
att slcaka tass med. DX-kompisar och diskutera både a:rgendma och raind.re
roliga salcer, Kopparbergs Radiolclubo- som:ir relatlvt 1i1,etr i sitt med.-
lerasömfång hade organlserat det mesta på ett l:edrarrcLe säti;, clct var
själva programnet som brast cn smula.

Naista års parlament bör förlä.ggas söd-cr om DaJ-älven och helst I
tlIL.Väst1cr":"sten lcom församlingen fram t111" Aven Stoctrrhol::i oeh l"larie- [
hamn kom på f örsIag " ll

Don Eodhe
DXA IXA DXA DXA IXA DXA n-rA DI"A DXA IXA DXA

999s9s9s9s9s9q9g9s9q9g9g9g9g9g9g9sgg9g9g999q9ggs9g9g999g9g9g999ggggg9g'

STOPDATE FOR. I,IRU-NYTT iir den 2O september. Oktobernumret berälc.eas ut-
ko:ula onl'"ring Åen 5:te oktober.



I,fernlands Radi-o Unions tidningsarkiv
har nu katalogiserats, Arkivet innehåI1er föru-to-p unionens egen tidning
även en d.e1 and.ra tiCrningar, son lclubben erhål-lit som bytestidningar eI-
1er gåvor. J^IRU Iånar gärna ut d.e ti-d.ningar som finns - uppgiv bara- vilken

.

rt -ldson d,nnar icasta bort gamla DX-are ati

Ärkivet inneh;i].l-er f .n. bl.a.: l

Sveriges Rad,io 20 år (pub1 . tg45) 'Dli-1]öpical (vit*ngs'D)l-C1ub) 6/5t
§torsjöojuret (Jämtta.nas DX-C.) 5/58 Cdtting all Dll-ers (Goodr^ril1 llll*C)

ni vi11 ha sa:at medsäncl porto.
I,IRU vi1l här vädja ti1l de DX-are,
istäIlet skänka der:r tiIl !.rRU.

DXF Bu.lletinen L/58-' 9/58
L-- I t/^Ul-I[brer t)\-ne\rS +/OZ

Gute DX-aren 5/62- 8/62
lerhr:rns 1lK:s tidning L/59- 5/59

: a //q

: LZ/oI
, Dli-ner,rs (lx-l,istncrs c1r-rb ) 2/5L- 4/5L

Etcrbrun (wtclr DX-C, Krhnn) L/58- 3/58
o1ct. 5B

.l.lalrrö D)(-aren aprLA/59, okt./6,0r' DX-Ra-:dio 9/6a, 5/6L- 6/6L, 3/62- L2/62
ian/6l, juni-juLl/6L, B/5t- t2/6t Efter-Aktuellt Lo/.5o,. 6/62- B/52
subåtanciaL 3/6L- B/6t, Lo/6T, L/62 z/5i- 3/63, 5/63- 8/6r, Lo/63, tz/63

ÄlliansTlrtt f .o^H. okt./61 med någ- Scranta DX-aren 3/60- 4/6O, A/6L- a/62
lRU-nytt santliga utlcomna nuill;icrra fa unclantag

Iadio Nord, (Inneh. skrilrelse ti11.- Iaclioutredningens delbctänkande
Sveriges Riksd.ag, u.tlåtanden, marknads- (pressinforr:ra-tion) I ,

undersöliningar och annonsörsförteclcring" Det -hände 1951 (televerhct)
D'

!A

I'Ty lyxtransist orra-d.io frå:r Centru::r
, u .-:.. . ... . . . o . .. . t . . . . . . . . . . . . .. . .

AB G-'lling f, Co ]ra.r i sorr:.ra.r prescntcrat en n}'tr;-nsistorradio i lyxlJas-
sen, soiu hanskc ire.n ha ett visst intresse för en Dii-are, Den kaflas Ceu-L-
rum Gl-obetrottei' och priset var i I'ristineliann 9l-O kr.
Da.ta::Vårg1äng;dsonråc1cn: LV, ir\r, tr'i,r ocir kortvågsbanden J-L, Llr L6r l-9! 25t

3L\ 41, 49r 5c), 5O och B! n, sa.:ai cessurtor,r fislicv;q-g.
14 transistorcr+ 12 ciioc'cr, AfC, snab':inställ-ning ilellan J statiorrer,
högta1a-re 2jO,XIJO i:ur, uleffelit 21J 1,! ( riid e:rtra. högtalare ll ll),
siiatinstäl1lning, u-ttag Scnom bilkr-seet't iör a.ntcn'r , irögi;alarc och
bilbatteri, övrigt-. ut tag: a.ntenn , högtal:,rc , hö:rtcle f on, siiivspela-re ,
banclspelare, ;,'ttre sir'örlicalllai mått J1x21x1l cn,

Vi hr-r lyvärr int' hr.fr, nöjlig.iret,^tt tcsta arp,:-ratcn niiri-rr.rc ännu, r.lci'r. cn
snabbövcrg;1-ng e.v kortvågsl:ancl,en nccl 'Ccn 

inb1.g3:c'l.a r-ntenncn har visat e,tt
liännslighctcn i;rte.rr c13rli6. [n stor irrist a-r cnellcrticl att cncla.st c'-c ovan
angirrnr- nctcrbenc"cn förehor-ri.rcr', 30 itctcr och 48 nctcz: oxerrpelvis salcnr,s
aJJtsa, LIL

trd".ÅLLIJ.]iIS-IiiYTT
saxat

Allians-i'lytt , ju1j- innehiJ-}er cn l-ieta över svenshsändr-nc',e stationcr, ut-
arbctad av Owe Norclin, TD)|C, II-IU hac-1c jr-i innc cn s;id.an lista- april., så
vi r)rcscntcrar cle r-,lnd.r'lnl;:,r solr förcl-onlcr:
Polens ?r"il-i-o
SärniLnj-r:Bcn lc1. 1B.lO p* |.Z.LL a QL25 \;.c/s) och 41,-l-B ::i Q'235 kc,,'s).

22.30 på eoo u (r5oe rc7's) ocL 41 ,9c) r: (7i11-5 kc/s),
T j cckoslove.liiens Ilaclio
14.00- :4.Lr5 på. 49 r55 n (5oSS t--c-,s) octr ]1 ,56li G>aS kc,/s),
iiiacti-o Brazzaville
Var f jard,.c onsdlag ( Z6r'8, ?3/9 etc. )

{d..qcqs.i 8..P. }03, Xra-zzs.v;lIe , Congo,
pä 25,59 rt Qt?25 licr,s),k1. 20.25,
Glöu c. j :-t't i.icc',s;.-nd.:r I--ilC ncd rcp::ortcr !

ViIl Du stöclja D"-ri-.111]iansen? Gå i så- fall fal-1 uecr.
i'ieclleri.savgift: Vair so'r hclst övcr 10: -, För d"cssa

oilytt för ctt år. D.',-,i111anscns Vänncr, G'iillcv. 10t

i Dli-/1l]-ianscns Vänirer.
.royr .'.'1. 1 i' ,r' .'".. liIIl_anS-
')jiirsirol:r., pglc J2 8r" !O,



\llI RU / T r P S.

I\:r 4 augusti

AIt-a tider SNT = Gi\[T
. .l

1oA t

+ 1 timme.

OO20 PERU Radlo Cusco hördes fint med politiskt snack från Syd,-

ostasien.Ibland. är d.et telegrafi och janrmers på 
"l!.G:n.Hörsför det mesta hela natten.Svart station.SINPOz41l2l.6Z5O t<c1s

(4e,oo).(xu,:«).

OO12 COLOi{BIri Radj-o Televisiora Nacionäl mea I'I{usica regional
Colombiar'.Ett program med bland annat -dragspelsmusik (Musica

acord"e6n) , esÄ, på 6 r B0 kc/s (48,)4). (ar ) .

0100 svAlrÖaRNA Radio Americas med spanska nyheter.QSAJ-4 på 5o0o kc
(5OrOO)."SpegeInrr från denna station kan höras på ungefär
J12O kcf s med god.a styrkorrför den som inte har preselector
på sin radio.De svarar med" snyggt kort och ibrand. också ett
standgur. (lX)

OlOO DOJiiIINIIIINSKA REPUBLIKEN Radj-o Santo Domingo med '?lViusica popu-
2-1 pä 5970 kcf s (5o,25 ). (,,ri) .Iar de Dominicana. QSA/QBK

0100 COLOiVBI/\ Rad.io Hori-zontale hördes svagt under enorma stör-
ningar från Rad.io santo Domingo(se föregående tips! ).qs;rt-z
pä J)lo kcf s (5o,zr). (ar).

0100 COLOIVDIÄ La Yoz Amiga (Vännens Röst) hörd.es svagt med. massor
av störningar på 6or o kcf s (49 ,92). (i,r<).

L -,,

o1a1 YENEZUELA Radio fropical med Banco Caracas.QSA4rQnK l-4 på
4BTo kc/ s (6t ,6o). (ar).

0115 CQ-LQ]\,IBIa Radlo eI So1 hördes med QSA4 på,!0{0 (59152) mea

I,$-program.Ett och annat QSL har visst slunkit ut.(rUi).

01rO COLOI,/'IBIÄ Radio Santa F6 med anrop pä 4965 kc/s (6O14Z).qsaZ-5.

Därefter fad^ad.e stationen helt bort.Denna station brukar

vanligtvi-s höras bra långt fram på morgonen.De brukar svara

med vimpef. (;x).

O11O COLOlllBIh Rad.io Sutatenza sände klassisk musik r.red goda

signalstyrkor på 5075 kcfs (l9rll).re svarar med folcer.(red..)

0146 BRTiSILIEN Radio Bandeirantes med Banda L{ilitara y Policia de

Panana.SINPOIJJZ)J på 6160 kcfs (4Or7O).(fU).De suarar med

folder och ett jättestort standar.(red.)



02oo PERU' Radio Nacional Lima med snygg gitarrmusik.0210 lade sig

en ton på frekvensen.QSA2-l,QRK, på 6082 kc/s (qg rl+). (;«).

0210 VENEZUI]L]i Rad.io Continente med^ reklam pä 5OJA kcf s (59164)

$SA2-r,Fadade 
sen ut. (ai<) '

o22O colOMåE R.l§ueva Granada med LÄ-musik"Bl.a.Orquestra de rt'lfredo

Tenio .6t60 kcf s (4e,70).srmro t12122'(t<s)'

o21O Coglli RIC,Ä Radio Reloj med reklan.QSÅJ-4.6Zlo ucf s.(ltK).

1521 CEyLOtii Radio Ceylon med pop bl.a."Lberdeen".)661 kcf s (Öl ,OS)

SINPO z 42121. (t<s)

2100 BRÅSIL_IE§ Radio soc de Bahia med mc reklam t.ex.stralevista'
llieth.oralrsonrisal mm.sIN?O 244544 på t t 875 kc/s(25126). (Xit).

2110 KINÄ Radio Peking klagade över imperiallsternas angrepp mot

Nord Viet-Nam i bara 45 minuter på IOSO kefs (42117)'(XU)'

ZZ17 FINI/J{} Radio Finland på 6120 kcf s (+9'O6) med" lviai-lbagrvi}ken

innehöll- mYcket musik. (fg).

2101 BR/iSltIllN R.Inconf.idenciä med "I1{F0R}[.. hoiär' (med stumt hrhi)'

srNPO z 12211. 50oo rcc/ s ( 5o , oo ) . (rcn )

e115 Mi\-LI Radio Nialj- med fransl<t prograrn pä QBJJ kcf s (6ZrO5).

Svarar med Soraf orm-kortet'. (AK).

2115 .1(UE4 Rad.io Habana Cuba med "La Musica ,-d€- Cuba para e1-,J,[undo"

pä 25, 28 meter. («U ) .

^'' Z11O 0B.E__IQ!94 Radio Haute Yolta hördes svagt'.unÖer störningar

av alla slag. \815 kcf s (6ay )'. (af,).
UIV-IW

' 21OO-O400.SPAi\IEI,I La \oz de lyladrid hörs iämt på nya QRG:n i,274 mtr.

. De stänger mycket sent om de stänger alls.De kanske kör

d.l,gnst gunt . SINPO: (på natt en)55455. (rs ) .

" Bidragsgivare vars

lilc Jtgne Kvist rBadabruk
LH Ka1le HellfeltrK-hamn. ,.'.-.,--.

iilIdeles för lite tips denna gång.Skärpning!! Kvaliten var bra:751,\A.

En positiv överaskning var väI att vi har f st H,$-statloner med.

1

I'



: i -. i(0R'tY;tGSLYSSlTIl'iG L96t;

.,.. il.l-f Pal-i. ;";li st Ytg31r.,-ho-l:n.
,l .--.( ..:1i: r_,Jc r-s-l :d.. Li..lnd

'- r \' (+)" ,l'r'el1 :1,---, -tl'u'iO:=
ru " rl"o-l i La:rsson, Si-i- jans:näs
-i' . iolrlljö::r,r Eina,rsscne U:cå
".' ' r:-.-l- (1-.o*--lc onrr Qlr.rl-cl "

.-'.,!-J! \, au.L', Uij()--l r)-'-i.r L J,:alf

i,. t, Lf ', .-:.lo-"r. 31:d.;bcrj
I 0 " S-Lig l-lsfrl hc rg e 1'lå nö
r j . i<- j cl} I:',::o J:t, ii I nö
-r.'.1 " I;,lrar ]]-l:.d-kvi s'r, r S-uo cldto l-i:i -

1-r, Uiro Al,:le rs.ro1r, Eldsbe-rEa
:.+, C:rl .Eri-c Erla"nd-sso::., lu:rd-
Lr" Gö;t; Lr.isJon, Bo,:län5c

Lcsu-"ta-u:

10 caEir.,r r- Poien L3/,59
'lr:msj-s-tcr.,:a,d-jo !rS:.estair 1-3/19
Ijn r,':c.-,"-i 'ij-ci Ös-;e,:: jö1lr-s-i,cn +2/,22?r,::c-lcjri;c..' +2/,21lr-ii' i:il,r.', c L)/,'s j
-?hili;h:.;c bat-bericlrivcir L1/59
E:i'i;i-'li:,iigtal ire t1/,Je
C:e'iil:t:,'r-l-: li/ 57
Srd-r: l;rrd'-t L1/57
D- i,: L1;/57
PIi"r, L1/ 55
Iotcalbun i skin:r. L1;/,16
FianC.arbe-baii roricka L3/55
,B.a.d ic"iio.rCbolirr 13/,55
Tr:ib:n t 11/55

,2. r. ? o2 " ?. 2 t g. ?. , c 9 o 2. ,. t. ,. ,. r.9., ,, " I o I ore., a ? ., ., ., . r. r.9. ?. r.9 .).

PARIr\i,mlIf SBtrSLUT
lcci::le:: i nästa l,,B.TJ-tbrt-b -

?"torororcrcg.?crcr.r"1.?.9.r.r.r.r.r.9.r.r.r.r.96lerrrtrorrr.rörDr.,

lill IIIf "Ta"nsson i- Kris-bi-i:enarn!

Iu haC-c väl a.::Lr':gliScn tL5it -iel på s'r,op1:CatL,-r:t, efiersorr c1u lcoi: ned-
-l- j -r- ,ln-. D) irr..i "r4^'6-.-iim 1C-. ä.- itl );-1 .---: -1- -'^ - -läp ..'--ll a At-L jL::fffaI .. rJ;J (:U:- La Jr-.-LI U*laU-Lal- . J\ --- *- d -- -* - ----r ' r-'-J !! r ucu

anl,jrc1as ti11 d-ctta nr,L11cr" .|rr:l_rte t; r p.l -b ii:sen yai d.ocll l-tjrcl(et bra
och d.u är nycl<et valkor::tclL is3-t! Stol';:'.:.tr-r.-. 20 septcr:rrer!
liil ancira:;:d.ra utcr IGi ocir /f, och orra.lståcnC,e UJi i/i h-ar en tips-
:jlr.lt j- t,l.lU-rrytti Det går -fint r,t'c skiclta -i'osbitl"ra5r hcls-i,'ir::ra^rt
rlen 20 se o'r, eril:er i

r ltl,,*,.+,,+i,1 ,,..y ,-y,r.y',r+,t*',*,,*.:*,.+,,+,.,+,r+ -+, *.'*'1,*,ta,t).,t1 ,.,+,'>+, +',,+ +, +,'+'>y(1r-y-',\

I'ÖI!"SLAG fr-fi. Ii'U(01r[,1T Oi{ ATf 1a.tr,J Slilfii AI',iSLii!],\ SIG TILL E I S !!!!!
,-i *. ör.r"
Dl[-aa4 V ] |

}F/ . DX - I}TGXIT TÖD?

Ol in'cc aJ-la tecketl slå"r: fel bh:: vintcrn 54/55 den sista rilr'cigt
l,ia ll,i-sa-,scrigcn. Dä::cfte:: iren vi få upi,13va e-t'c p:r: trc slisoriger till,
lici: sed-a^rr fims det srikert alelec]ni-ng att irlu-bba igen LfOitÄC o"iL. Var-
-iöl:i:r cr.ct nu så? För clet första Lir iict sol-fl-ticksnininr.r:r i är, rrarför
, r-b -rcl'; :rt,';Uf'l-ig'u h1 t r r]-l;o-L Sliltrc fö:t" -.-irt ar 3o . r;=LI" f ör: d"c t tJ"ICLfa

-]rcl..[..,rc-r CrLcfl. eu-]tcpcisl:a in-i;crrcr"nsc:r att öra :;-ia.:k'r" Dct lcor:r-ler lcl'nsjce
ar-l -i;ld at-b -fj,nnas n:i.-rte:r då ai:tei'ika,nci: -t:r;',.cil:-' ttc'--L c:"r-o;tdc:r pJL ,I,/:n,

1."j-- ...^, ...^-t-1i,v!r rrLli ",., 5-,-1, soiri .,.a::jc fq ]cor,l-tcr at-b .,"a::;i nedlusarJ .icci clil;ll forner
3;v- lt,l-,-l o,J,i::a.J-io ä-r C-e'r, ingen l jus fi:;ult-,'-tr - sio-t ,Ill--;'l-:'.,rnr. 3å.,' titl r-tötcs,
.lc -^:l lrl-ccl-:ra:: ju Sr.c::igcl l-1rr'.: o c: ,l-cl e -i).:, ';i jur Il rlll-. c-i-lcr', 1:-11-
,)o'... T:.-:il--ri':l , -Lil.lir:- ocij j-:;1;c : ':-st '.'l-- ';i- ' l'';:-i-'. -ri:: L-t;r;,.;r: .-ö:-'
..\'" i.tLc 3l-örr,,re alla i)rssan: och CLrcli:ic, Ti:r:oni ca & Co" 1,Te j, f::an för
l-o:..-alpL:ogran lå Fl,[! il (Sr;-;/in;,r-)

: : -! -F ': r -- -;

:-rll.r.i-* II-LLL 1B,U-i'.lYTlt SKICIUiS [Ill
'O.l 2;;, ra,-Ajlisl(OlA. el-l-cr

;,',,;:,ji;,',.;';t;:j'.:4,§f,§id§i'å§iz 1i73 §it§-l;:iå§*§-]:§ l; §i :lii: :)o !\8: i)Ij:;& ii: ir'råiilr§;;§ j;§ l;ii* §:;:i6§%§å

".'joli 4 071 , lil-iRl frtf 4-"



Radio- och Tlr_fel
kontakta

E

KONTORET

AFF ÅREN

143 59

124 18

LUI\DQVIST RADIO AB
STADSHOTELLET

KARTSTAD

TELEFONE R

Seruiceaad; SYSTEMBOLAGETS HUS, FREDSGATAN B. TEL. 55408

STROMS RADIO
DX-are se upp / försäljer:

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

FöRSTÄRKNINGSANLÄGGNINGAR
BILRADIO

Fullständig service för branschen

ö:a Torggatan 8 - Tel. 10867

KARLSTAD

ALLT
PAPPERS- och SKRIVMATERIEL

.köper Du billigast från oss

OBS!

Medl. i DX-klubb erh. 10 Vo pä vära förut

mycket låga p,riser.

Skriv till

Hondelsfirmun Humon
Box 4067 - KARLSTAD 4

@
N

IiTF Radioamatörer !
L4-r

beställ Edra trycksaker
hos

VÄNNNTANDS FOLKBLAD
Ciailtryckeriet

GYNNA ANNONSORERNA!


