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ANOHAI<S IRELAND 31 O Collins Avenue West Whitehall Dublin 9 lreland 

Dear Friends and readers of On Air 
Firstl y 1 ma y I wish you all a peaceful and harrronlus New Yaer and le t 1 s hope that · 
FREE RADIO will continue to prosper in 1985. 

Looking back to the outgoing year, unlicenced stations here in Eire enjoed L'Clllp"" 

lete freedan despite the ever present threats fran G::Jvernment to introduce legis
latlon which in effekt would imJ;Dse ftnes of ElOOOO IR and prison tenns of two 
years for all advert;l.sers and staff working for any free radio station. Thankful
ly, the Coalition parties spent rrost of their time deating econanic ;l.ssues. The 
long awaited radio Bills failed to survive their first reading in the lower house 
of Parliament which we Ci'\11 the Dail. Fine Gael under Dr. Fitzgerald, favours co
mnercial radio whereas, the Labour party ;is determined that RI'E should operate a 
network of canmunity stat:ions financed by the taxpayers. so long as this confl:ict 
of opinion exists, no localised radio service will beoome reality in the 26 coun
ties. 
Elsewhere in this club bulletin, Free Radio news fran Eire can be read. Jl.noraks 

Ireland aJ;Dlogises for any delays saue readers ro..'}"'6rienced in recieving replies 
to tl.eir let.ters last year. As we are a voluntary pirate organisat;ion, we depend 
on many i'ree radio enthusiasts to 1naintain om services. Sane of our re!;X)rters 
secured j obs in 1984, a preclous crnnlodity in these days of 'depress1.ons'. We 
have J;"e-organised Out' actlvities and can assure you that replies frCllt hereon 
will Le sent within 24-hrs of receiving your inquiry. 

Ne.xt month1 we111 elaborate on the new services fran AnQJ;"aks Ireland •.. stati on 
lists, cassette recordings, colour photographs with many free gi.veaways .• 
73's in Free Radio 
Paul Da.vidsson 
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ON. AIR utkCil11ler åtta gånger an 
året san medlanstidning för Malmö ' 
Kortvågsklubb. Priset för prenum
eration och medlanskap är 40 SEK. 

Provex kostar 5 SEK eller 2 IRC' s 
Det gar bra att beställa ett pvo
vex per person och år. 

MKVK-STYHELs r.N l <) (J ~ 

Ordförande : Rr-ltJ"l" '11ttl t.nberg 
VnnnquL n 711 

2 1 > Il MT\lJnö 
040- J 'lO 59 

sekreterare : Mic:h l ll.ndcrs son 

Eftertryck går alldeles utmärkt 
an källan anges tydligt. 

Postgiro 24. 52 74-6 är numret n i 
skall använda . 

Kassör: 

Vi har även ett annat w-mmner, 
men det används endast vid arr an
gerade SM odyl. Det är det sk Tä
vlingskontot. 

Supl eanter : 

Adress san skall användas är 
00 AIR/ MKVK 
oox 21008 
200 21 MAIMÖ 
All pos t skall hit 
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Tipsextra 

FM-TV 

Netw:>rk 

Pirater 

QSL-Skörden 

M:xiifiera mera och 
annan teknik 

Vårt att Veta (Al~ 

ternerar med ACEl 

Div reportage på 
frilansbasis 

M uq. 111 ll11 lu1 1111 o• l , l<• ' 11111 1 • Il f llt>frl 
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Ola Joha nnenC'In , P<) IH tyt fl l m (, , 
212 35 Mi'\IMl 

Jenny Granlycke ,Merlcuruisga,t
an 61 1 415 19 GCJl'EBORG 

Göran Poulsen, Ronnebygatan 12 
III, 214 38 MALMÖ 

Klas Nilsson,Långhögsgatan 65, 
230 30 OXIE 

Björn Gr öhn ,Rödkullastigen 2B 
214 57 MAIMÖ 

Dan Olsson, Irisgatan 15, 
244 00 Furulund 

Anders Ahlin,Bringsarve,Esk
elhem,621 97 Visby 

Kr onctm:psgatan 68B 
212 27 M.:\)JOÖ 
040-291882 

Björn Gröhn 
Rödkullasti gen 2B 
214 57 Malmö 
040-926346 

M:>rgan Holmquist 
Krone t orpsgatan 68/\ 
21 2 27 Mr:~lmö 
040- 290282 
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JNM 
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o:n - 4nU9 17 J eG 

040-976610 GöP 

040-548573 KBO 

040~92634 6 
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VAKANTA SPALTER ÄR NÄRRADIO OCH SVENSKA FRAN lfl'UINDET . NY/\ m :l ll'll<'l~llll Il, /\Hl ' l KJ.':I.
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CD 

INNEHALL 
2 Reds&Info 
3 Ia:lare&Info 
4 Tipsextra . 
8 Pirater 

u FM-TV 
12 Mayday 
14 Netw:>rk 
16 QSL-Skörden 
17 Värt att Veta 
20 Irlani 
26 Teknik 
27 Bertil Hallberg 4 
28 ACC l 

Avhåller vi varannan tisdag, jatma veckor. 
Vårens möte kCil11ler gå av stapeln följande 
datum: 05/02, 19/02, 05/03, 19/03, 02/04, 
16/04, 30/04 (Valborgsnäss vilket rog gör 
att det flyttas) , 14/05, 28/05 och sen äi 
det minsann satmar igen.On intresse finns 
karmer vi att ändra till möte varje vecka, 
an så sker kamler det att stå i CN AIR. 
Klockslaget är 18, 30 SNr och 18, 30 ssr när 
det ofoget börjar . Vl:igbeskrivniNJ till vår 
källarlokal finns här nedan: 

40 Snålanis-'IV 
41 Radion 60-år 
42 Postala Prtilar 
44 Ann:ms fusshpl 

34,41 ..... 
fr. Lim- ........ 
hamn 4.~ LEDliRE 

G::ldda---gen5gott folk och mkt ~~----~-,~~~~-t M 
v1ilkanna till det allra l:a · fusshpl 
nunret av CN AIR. Så värst 41 från 
stor skillnad mot föregån:;- Gust . Ad. 
aren blir det väl inte, så torg 
ni känner er säkert henna. ~ r-, 
FörlXmingar drabbar ju de .. o aJ 
~ ~ - ~ flesta DX-tidrli.n]ar . ... ven oss. d HÄR .' .g; 

' 
', Bussh~l 31 

-..~--.:::.---.-/ ... : från "'ust. 
Ad . Torg 

numret är sent. Vi kan errlast rl---:-::-:--:-\-\-""""-,-.,--.,.,--c------
skylla på att tin]en inte .rf VästrA R.]lttmästareg 

Vi ber an ursäkt att det här ~ ,.. 

ville san vi! \ 
Bidrag,;givarna skall ha ett ~f{/;} 

stort .. tack. Irqen nännd ingen ..-. / 0 
1 

• /./ • 

glärd. . .:f .. ' :, .; • . 
Enkäten skulle ju redovis- - - - · 

ats i det här numret.Så blir nu inte fallet p:Ja att för få har skickat in den.Var så 
snälla att skicka in .Den är ju OOck ett av era få sätt att påverka tidningen i en 
för er positiv riktining.STÄLL UPP . 
Korsordet får vi san väntat lägga en bannhärtighetens tysta slöja över .Ett par fel 

gJorde det omöjligt att lösa.Men vem vet -vi återkommer kanske med ett nytt! 
.AFsM:h'ET kCil11ler att avhållas 850210, (och inte 84 san ACE påstod i förra numret) , lok

al bl fr naturligtvis klubblokalen, (se karta ovan) , och tiden är 1400 SNT. 
40 YNKA SPÄNN är medlemsavgiften även för l985.Betala för allt i världen in detta på 

vårt p:J .Vi behöver allt st&i vi kan få.När ni än:1å är i gång , så sätt in 5 krooor ex
tra så blir ni medlEJIIllar i DX-Sm:x::kans Vänner .En organisation san gamla goda DXS san 
intre;sesfär. 
Aftonbladet hade minsann en artikel an DX-ing den 20 januari.Ett helt UF-{)Slag hade 

vår höbby förärats .Med tanke på ·att Arne Lodin var med på bild så är det väl inte en 
alltför vild gissning att SDXF har haft ett finger med i spelet.Bra jobbat! 

De san är intresserade av följa med på !lX-Läger i vår bör kontakta ACE.Tyvärr är ej 
några datum spikade när detta l:ikrivs.Men llär ni läsare har tidrli.n]en i harrlen så lär 
ACE veta vilka datum san är aktuella. · 

Klubben har lyckats införskatfa en kopierin;isapparat.Dock är den i behov a<1 en grun
dlig gen:mgång .Är det någon san tycker sig vara kaPilbcl. att geranföra en sådant till 
ett humant pris är han hjärtligt välkarmen att kontakta någon i styrelsen. 
Stopp--datun till nästa n.mner är 28/02.<bservera att det från och med nu är en tors

dag san är si:;ta dag,Detta för att redaktörena skall kunna skriva under helgen efter. 
APM har vi ju en redaktör san heter. Då han lider av ett allvarligt fall a<1 "måste

synas"-sjuka har han producerat sidor san de i detta mmner . Den övriga redaktionen 
ber så mycket an ursäkt för hans hjärnblöclni.n:I och lovar att hans sidor skall vara 
på rätt håll i fortsättningen.Nu är ledarn ocfi pa[:Pret slut. 73 de HMR. 
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Jaha . d~ var det dags igen' Aldr i g förr under m1n t id som t i p , redaktör har 
~A många tips skjöljt över mig. Stort tack till DO. HMR. ACE . AAE och till 
en ny bidragsgivare, DAL. Påpekas bör· att HKR ' s och oo · ~ Lip s ä r h b rda i 
Abisko respektive i RA's lägenhet i Umeå. Själv har j ag inte ha ft tillfälle 
att lyssna speciellt mycket, men har i alla fall notera t rätt 1ämna och fina 
konditioner mot Asien under Lidsperioden 850111 - 850 118. NBC Port Moresby 
och ABC Brisbane har varit nästan dagliga gäster i lurarna under denna pe
riod . Nog snackat, nu över till tipsen: 

MV 

KHz 

558 
603 

738 
774 
828 
~90 

990 
1035 

1152 
1161 
1188 

1251 

1368 
1368 

14 13 
14 85 

1:5 48 

1!55 7 

15!57 

EUROPA 

UTC 

0753 
0108 

0027 
0820 
1420 
0030 

0734 
0125 

S!O 

222 
221 

333 ., 
332 

? 

222 
? 

0930 ? 

0920 " ? 
0100 342 

0030 

0000 
2 3!1 

0 12 0 
10 10 

1:5 00 

0 ! 04 

0124 

0013 

2 22 

422 
2 22 

? 

333 

H 3 

- - 2 

- -2 

322 

Stn. land. komn.entar 

R Laser 558. ? med musik under tysken 
lnvicta Sound, Storbritannien med något som l ä t 
som ett id. Stort j-a "durr" pajade all tih o p 
R Nova . Irland hördes skapligt med Koo l E. Th l? Gang 
BBC R Kent, Storbrit§nnien med l a n tb r uk rpx DO 
R Nova International, Irlan d me d " Am r i c n To p- 40" 

·BBC R Devon. Storbr1tann ien med n •Qot 10 m li kn ade 

Sign 

ACE 

AAE 
AAE 
DAL 
DAL 

DO J>.AE 
m JO rdbruk ACE 
o l li n s i 

nyår s sho~·e r" 

R Bro ad l and . S torbr itaDDltD l~t le dt J o hn Lr nno n 
Vi ki p g Rad i o , ? s pe l ed Fr nk Jn 

DO 
DO 
DO 

R Dub l l n l rl tn d g ir ofta d nn LJ Id o m• d 
"Wo r l d Mu IC R d 10" DAL 

en de) 
o ch Free-

AAE 
n DAL DO AAE 

Murra y 

R Pr1ptin Juo oa l a v1 ~n m d JU99 mu a 1k 
AAE 

DO 
l'iRX Sv !!!, l b rd !S e-r af' . EJ l o k a lt . Fo rdr ÖJ t ca 1 s l'ktw d 
Jlu r. f ö r t me d F M ACE 
R For th. St-c- rb r1t a nn ir n rn~d " Sportsweek" . Ensam och 
~ t a rk DAL AAE 
Capita! R. SLorbritannien i h•rd kamp med ovan
stående 
BBC R Lancash1re. Storbritannien 
tittade fram när P.ereward R höll 
inte för rapport. Synd tycker 

AAE 
var det väl som 
tysL. Kul, men r äc kte 

AllE 
Hereward R. St?rbritannien spelade Culture Club AllE 

.... ·~v 

0 

MV 

KH2: 

600 
1196 
1413 
1440 
1575 
1578 

MV 

KHz 

1100 
1220 
1500 

KV 

KHz 

9680 

KV 

KHz 

4500 
4719 
4726 
4735 

4764 

4775 

4790 
4800 

4830 
4845 
4853 
4865 
4883 

ASIEN 

QTC SIO 

1612 333 
0100 ? 
1825 ? 
1840 3 
1400 ? 
1700 ? 

Stn. land, ko~~entar 

CBS. Taiwan med kvinna som gnällde 
BS of Irag. Irak - aed musik 
BBC Masirah Island. "oman med nyheter på engelska · 
BSKSA. Saudi Arabien med program på arabiska 
VoA. Okinawa med nyheter på en1elska 
VotJAE Sharjah. Förenade Arabemiraten med arabisk 
musik 

Siqn 

ACE 
DO 
DO 
DO 
DO 

DO 

LATINAMERIKA 

UTC sr o 

0015 ~ 

0000 ? 
0819 433 

EUROPA 

UTC SIO 

1750 554 

AS IEN 

UTC SIO 

1430 454 
1320 333 
1300 333 
1200 ? 

1405 222 

1505 444 

1430 333 
0000 ? 

1410 ? 
1520 ? 
1945 444 
1425 ? 

-1454 443 

Stn. land. komm-?ntar 

R Glo bo SP, Brasilien med fotboll 
R Glo ':lo RJ, Srasilie!l m~d fint id i fot bo lle!l 
R T ia1·e, Colo:nbia med ett- duk t. i g t id 

Stn, land, kommentar 

R Renascenca, Portugal. Port ugisiska med fart, 
e/d 1900 

&. OCEAN IEN 

Stn, land, kommentar 

PBS Xin j ianq, Kina ~ed kinesisk opera 
RRI UJung Pandanq, Indonesien med nx och id DO 
Surrna BS, Surrna med snacksalig kvinna DO ACE 
PBS Xinjiang, Kina med kinesisk-engelsk sprak
kurs 
RRI Medan, Indonesien, för ett. antal ar sedan 
den vanligaste indonesen, numera oftast svårt 
störd 
AIR Gauhati, Indien, ganska övermodulerad med 
är inta till nackdel när tarmgnidning spelas 
Oid tar~gnidare. Bangladesh ?? 

AIR Hyderabad, I ndien med rapport från valet, 
även 1500 

rl.CE 
HMR 

DO 

det 

Sign 

DO 
DO 

HMR 

DAL 

Sign 

JNM 
JNM 
JNM 

JNM 

JNM 

JNM 
JNM 

Pathumthani, Thailand med musik från Sydostasien 
R Malaysia/Kuala Lumpur, Malaysia med musik 

DO 
DO 
DO 

R San'a, Nordyemen med sedvanligt. px 
PSS Gansu, Kina med kinesisk musik 
R Peking, Kina med ryska //4815 kHz 

Hl-IR DO 
DO JNM 

JNM 
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~ e ~o :255 2~3 NBC PQrt ~o r ~~~ \·. ~~;· u~ & N}·~ G~1~ e& r dan s& h ~r 

t:t ~9t cch tr& ~ Sk~~~: ~ ~~. E~r tl~l ~ - ,, ~ - ~ s J~e d 

:: • ..,C· 

c::~ 
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c.:..,:· : 2 :: ·:~ 

~ =·-: : =c.:;::: 
:e. : s 

c c· E' C- ! 1 --:C· 

K '-'"---"V~--.A~ • ._,F R I J< A 

~::: :c 

::~· E C• 

~C?[! 

.., 15':1 

L, /C5 

-i e.:::. 
.., s 1 C:' 
.;E.2CI 
.; E:?:~ 

.;e:: : 

E C:::.: 
c· c·:·:· 

c:::·: 

: e::· 
:" : e 
: c .., s 
2 ~., :1 
1 e.::. 

:72Q 
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~~~~nstae nde ho r ts R 2d tr~ st~·rka SE~~ 5 v~c~a~. JN X 
J..3C' E. r l~':~r.E J..i...·stre.: .:.Er. J· e- d. ~· C· t=· ~~art trc. :,yC. 
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~1 0 JNM 
~.!0 EM~· 

~)(l 

R~I Y G~,·~k e. r:~. =~~c~ ~s ~ E n s ~c·rd e v rysl: ~t.:.l ~t ~ · 
s t ,, 

~ E l :-. ; c; . ..:· r e- l ~ .! :-. '; 2. : · C· r E s; i- ~ e.: . E •. ~~ :r. C· j - r .. :". E- C. n E l e n 
f'2.9E 
~ Aus t ra!:& A us~re.~ :E n J~ E~ ~~·~e-~ e- r 

~~c ~\·n~h~rst Acst~~!!En ~E~ StE~lE Wonder 
R Ee ~ c l e~e-sh ?e. ~ :!e~e- s ~ ~ ~ d ~~9E 1 5ka 

F F ~-=~~ · ·e.~ ~ ~0r~krr~ = ~e~ t ~ ~k .:. ; ~rcp~9~~da 

JNM 
[ JO 

[1(1 ACE 
[J (t 

[ i;.. L 
DO 
DO 
DO 

V c K2. :r. pr.1:~ea. Kcrr.:: ,_·c~.~ö ;r, e-C. e:-.o;E-:~ka. cc;. v~st.:r -

! e_:-: C. s k :r. ;~·:: .:. k [l [l 

':-o_,_r~~,_· ___,;.,_,~~c."'k'-'~=-~0,_,C~_,~,_,_r _,l~!.."--"c.'-'c-'-' l<>.<.::.: s -;:: r:=- ~ c C . .:- : r e- ~ h a k 1 =--• ' ;::· t e'.' e r. s 
:c.~- c. :r }:· C. 1· e k E:--. 

: e:-.C. 

O !C. r.t-.:. c. r a:.! !:k c ' · \..··f':. ~ ~' 

~WA?C ~~ ~ !:l ~ ~2d ;: :; :·~~.:.k 

~1.~_§._~ =:, _-;E.=l :s-::.. . ~ c.:,.. c-· ~t i .e:: . . -· 

DO 

~ ~- ' :, r \ ~ 1 ._., f :'E ll, l ' 5 l k 

.. ' ~: . : ":" f: ~ : ä j' k . 

::-~ ·::: Lo c.:L_J_: : .. L;..i.. :-.cc! J. l.' Sl l, 

~ n, E- d f 1 u r. s; i: o c ~. J'. u ~ 1 i. C. ' · c • ! 

!-:X~· 

, [ •O 

[l (l 

;, !: ·=· : ~ ""e:·. & ~·C ~ ..... å r. c ;-. ~ ~ :ö ~:· ~):Q t ): x C· Jl\ ,_1 c_:. E c c r~ [ 1(1 

~ ölc- · .. · ,; EC Y. r-lc ... · :. r. ~ ·~ "!: ..... Y c. :· : ·o.:-.ce-
P a ~· ·.· " AC E H}\R VO 
~~E' C :l:• t c.t• Y.'E_ 5;·E lc.:. E E ·:t =- ~ ~ ·~c.;-1 DC! 
C~;1t~l ~ ö.~ ! o T:·o.~s~~l t E ~·~afr.:.k~ talade o m ~obe rt 
~ l' '; e t E- f c· r 
O :. d scm t.eo r !-.c. -.•e. r .'-~ c-ve.:--tst e:. e-r.C.E 
~ EEr to u~ K~ ~~~u~ 9 :ck EJ ~a ~~a 

F ~· c :·! K c d;_::-; a t ~: 1 q E r .:. o. ~ 1 c k e J b ;· c. 
~· : • et~ c. l a K~;:,e-~· ,_-r. rr.e- -:, cffe;-c•p 
R Lesc~ho Leso~ho ~E ~ }:DP oct e~gelska 
hfT.!C UE- No Ge.t c·G s~elc.~E Alan Gera.v 
R Bcts~~Ga Bc~s~~r.a ~e d f1~t 1~ 

0i.6. r..e-C. c. :- &'t·l Skc. d.E-:-t 29 / 12 

bre.. 

DO 
H~R 

H P. R 
H~:R J..CE 

J.CE [1(1 

[l(J E!-~R 

DO J..CE HMR 
HP.R Jli~ ACE [10 

[l (l 

1-: HR HE 
O.:.C. c.fr1kcr. r..E-G ; ·c.;:. .:er. C. l~Cc )r.l'~lY- C.ert 2 811:. 
R ~ d u Ca~e~o~~ Kc.~~r~~ ;~ ed frc.~s~a 

[)(l 

DO 
[1 ( • AC E P.MJ<· 
I• ( J 1-. C E fiMR 

C· ~ T E Be~l~ ~e~ frc.~ ~ k c. cch ~a~~ c. pr8 t 
GRTS ~e necc.l ~ed r.:.~tigt ~rev:.:.c ~v s1 k 

ICH z 
4892 

4905 

4915 
4925 

4952 
4970 
4990 
5010 
5025 

5027 
5035 

5047 

9595 

9785 

UTC 
1920 

2158 

2015 
2 110 

1850 
2151 
044 0 
0440 
2024 

2030 
2345 

2130 

1900 

1800 

11940 2224 

SIO 
333 

544 

? 
? 

., 
222 ., ., 
333 

444 ., 
., 

544 

544 

333 

Stn land kommentar 
Oid med FF och Frök~n Ur m~ll~n lat~rna. Ox TS p~ 

drift ?" 
RN Tch~di~nn~. Tch~d m~d 1d och ~~tion~l-

s l:! 

s•ng HX~ Ar~ :c 
V o K~nya. K~nya ~ed e ng ~ls ka . ~v~n 0440 ~ ·: 

RN Bata Ekvatori a l Gu 1 n 2 a me~ mu s 1k. a v~~ o~~ o 

och 06 0 0 ~o HX~ A:~ 

ORTS Seneg~l e;·:· 
RN Cab1nda . Angola ?? ?? Lugn m u s 1~ ~ C~ 

FRCN Lagos. N1q e ria rn~d musik DO 
R Garoua Kam~r un m~d nyh ~te r AC~ 

01d. men bor ha·var-1t. 0~~3. Par· a. k ·~u C..a .j, e :l g1.:k 
fri fran R Ug a n·i~ H:~'( 

R Ugan d a. Uganda den s ista ha l vt imm~n 199~ HXR A:E ~O 
R Diff Sanqui. C~:~.t.r=tl3.frik3.. m ~ ·i m:1 5 1k. ef• ... ~ r· 

ryssens ''natt.i-natti'' 
R Diff ·~o m A. Tog'J ;ned. f.:.n mu;i!<. ?ran:;;~a va.r· 
spra k ~•- :J '] .) ,· •. ·, 

V o Revolutio~ary Ethiooia. 
Namibia och R Freedo m 
TWR Swaziland gick ~ra till 1325 da~ Mcs~o~ 
tog öv~r 
Afrigue No 1, Gabcn med talprogr~m 

KV LATINAMERIKA 

!<H z 

3958 

4770 
4790 
4830 

48-'t5 
4870 
4885 

4905 
4905 
4915 
5025 

5025 
5045 
6025 
6118 
9585 
9630 

11835 

UTC 

1318 

0430 
0205 
0 435 

0055 
0805 
0210 

0130 
0130 
2208 
0230 

0810 
0200 
2255 
1020 
0040 
0020 

2220 

SIO 

23 3 

., 

., 

., 

., 

., 

? ., 
? 
4 

2 ., 
., 
2 
? 

444 

Stn lan d. kom ~t ent.;..r 

Oid . kan ha var·it Falkl3..nd.s Car;-~.a .:\.a .=. e t. s n a ·: k a ·:'..-?5 
•ng~lska / knep ig tidpunkt f ar dessa ~ a d / 
R 9oliva~ v ~ n~zuel a ~ed p~prnUSl~ 

R Atla~tida Peru med l0kala r e~ l a ~ e r 

R Tachira Ven ez uela m e ~ eldi ga LA-r yt~~ ~. 

ä v en 0805 
,~___,N_,_,.,._-c,C~~"-=~"-"'-'""-'=:..:ccs,_,_~;?"-. Co....:'~'~' _,_!-'l'-'?"--'-'-:-1 :-·'. -:? ·1 ;· -=- ;~ : =.. :: = . 
:::<'--CR~i _,o~A"-"-:n"a'-'z~o:.:n~a=-.=>c.,~_,2:.:,c:-•"'J"a"'•io.:,..,_~7r ~O r d e ; b a k ·~ ;.1 e n t ·:)~ 
..,R_,C....,_l.:•J._,!:J'-'e~_,do.;o,_.:.P_~=r_,c..,_.____,B"'r'--"a~s<.;.i _,l~i._=~ _ _,_,_n m e d moJ s i k . t y v a r r 
tonstörd 
R Araguia. Brasi lien m~d ~n M a5s~ prat 
R ~el~gio. Bras1 lien ~~d tid; Sig~al~r 

R Anh~noue r a. Br~sil~en me d po~mu s1k 

R Jornal do Tr~n;a~az o nica. 9rasil i ~n lyckad~; 

konststycke t at t spela tv~ s k1vor samtid1g~ 

R Borbor~ma Bras1l1en m~d sld brassem~sik 

R Cul tura do P~ra, Bras i l i en med. br asse:n 'J> 1l< 
R Illim~ni, 9olivi~ id.a -ie "L~ '/c z de B·~livia " 

LV d~ Ll~no, Cclombia med häft1g LA-musik 
R Excalsior. Brasilien hö r des ba~o~ ~n ~ur~p~ 

R Agricultura. Chile forsva n n plötsligt ~fte r 

15 minuter 
R El E;p~.:t.ador· 

Serietabellen ~te1'finn•1- ni pä sid 15. 

'31 ·::-:-. 

DO 

so 



!Pli IR A\ lf lE l[? :t Cör r. n r oul c. e,-, 
Ro n~c 1,~· c c.t r.n J 2 
;']t, 33 1·:1·. LJ.:ti 
040 - _97 66 1 0 

Ching Ch ong cykelstång! Hur mår ni nu efter julens a ll a bravader? 
Själv mår jag gansk~ bra f6rutom en lät~ f6rkylning. hi to[ tyd 
li gen i n t e min uppmaning fr ån f6rra numret på allvar. Let skulle 
n i tJo rt f br jus t nu är Il Funghi på väg hem till er. Vem han är? 
De t får 1·,i väl se när han kommer! 'l'ill detta det f6rsta numret på 
året har de~ nämli Gen endast ko mr::et · e tt endaste bid r ag. Tac){ till 
dig knäe rs hhlin i Vis by . Själv Lar jac inte varit hb[ak tiv, men 
de t bli r några tips fr ån min s ida , Dess ut om kommer sluts ~ä llni ngen 
i ligan l SB ~ plus en l ite n pres e~tat io n av Rad io Eig Erother. 

Iatum kEz ~ i d Stat ion, lc.nd , kommentar mm 
(UTC) 

Sign 

23/12 7316 0906 Radi o ,tlantis h6rdes dåligt med konst
i g modulation. Nau snackctde engelek ei och 
had e e/d kl 1011 till Q2. GÖP 

25/12 

73 10 101 3 Fut ure ~orld R a~io test ad e f6rst sin 
sändare i en kvart innan man satte i 
gång på al l va r med DJ Joey Turner 1030 . 
!·:an spel 2.de känd mx typ bob Farle y och 

6205 1037 

6275 ll05 

737) 1125 

7373 1248 

62~0 093 7 

6280 1008 

7310 101 5 

7360 10 2~ 

Paul McCartney t ill ~4. GÖP 

FRSH med s nx om Las e r 558 til l Q4. GÖP 

Radio Atlantis SW spelc.de Eea~les och 
hordes ganska svagt med Q2. GÖP 
Stat ion ~l spelade helt underbara De ep 
Purple med s in "Ferfect strangers " . ~an 
spel~de faktiskt en hel del hårdrock. 
I l a Sc or pions och Iron Maiden , GÖP 

Rad io CLCG han spela h cc ep t "I am a 
re bel" innan mc.n stängde kl 1300. GÖP 

Rad io Aren a hade ett trevligt program 
med kanaa låtar bl a ABBA . C/d 1003 til l 
Q4. GÖP 
OID station .som h6rdes mkt svagt Q0-2, GÖP 
Futur e World Radio h6rde s t värtemot ov c.n-
s t åe n de ~ycket st arkt med bra procrarn . GÖP 
Radio ~ adison har j a~ h6rt någon gå ng 
tidigare . !1ctJ1 t ä lJ d 5 frågor E om lys -
snarna s kuJJe s v . r~ på och man kunde 
vinn a noco t J•rj om man svarade r ä tt. 
C/d ]) C>f.l tJ JJ ..-3 . GÖP 

30/12 62 72 073~ Spec t rum World BC me d testremsb. Q3 - 4. AAE 

30/12 

12/1 

13/1 

6910 0810 WY~ me d ad f6r WRTH. De sa ·att ingen 
nagot så där'aktiv DX-are inte klarar 
sig utan den, och det är väl sanningen 
det. Allt enligt ••. AAE 

7315 0927 FRSH spelade oldies och ID-ade sup (f6r
"!'atmig . stup ska de t vara/G ÖP) i kvarten AAE 

1611 0011 Radi o Perlee me d Chaka Khan "I fee l far 
yo u" 3 ggr. (Urrrk!/GÖP). Han måste gilla 
henne rätt bra • . Mr Perl ee me ddelade också 
att han hellre ville ha frimärken än IRC. AlE 

73 73 1047 sta ti on 41 spelade bl a Van Halen och Dio 
och hade e/d 1200 till Q3. GÖP 

6280 1133 OlD spelade Pat Eenatar och hennes låt 
"Love is a battlefield" innan man f6r-
svann i gröten. GÖP 

Das war alles! Nu kommer den spännande u ppl6sningen på 1984 ·års 
tipsligc. a la piratos . Vinnare är Mi cke Anderseon a l ias ACE, s orr. 
kan vän~a sig ett l itet pris s å småning om. Här är nu hela listan. 

l) !CE Mikael Andersson Malm b 32 poäng 
2) AN? Anders Printz Rydaholm 25 p 
3) BI P. Bernt Ivan Hol~berg Möklinta H p 
4 ) HMR Morgan Holmqvist Malmö 8 p 
5 ) DO Dan Olsson Furulund 7 p 
6 J AAE Anders Ahlin Visby 3 p 
7) KBO Klas Nilsson Oxie l p 

plus utom tävlan 
GÖP Göran Poulsen Malm b 54 p 

Ndva 
SrERRJ aa~M RADIO ' ... 

*IM&MW 
Nu lite info s om är tagna ur Radiotelex. 

Radio Apollo Int firade sin tredje födelsedag den 3/1-85 med en 
spec1a~ ~how. ADressen är c /o P O Box 5. Hunstant on, Norf ol k 
PE36 5AU, England. 

Flyin~ tutenman är en ny kortvågspir~t. men har tidigare sänt 
på mellanvåg. Den 23/12-84 hördes man för f6rsta gången och rr.an 
uppgav adress Postbus 58, Westerbork, Holland. 

CD 



];u dra r vi över t. i ll en pr esen t. a tion a v ••• 

R A D I O B I G B R O T H E R 
"=ll=tl="=ll =ll="="="="=" =ll=ll=ll=ll="="=ll 

Raa1o Ei g Broth e r är en väst ty s k station som jag hörde de n lB:e 
nov e mt er 1984 på 62 3 5 kHz, oc D e fterso~ jag tyckte att stationen 
var in tre ss2Jlt sk i ckade jag e n rapport, sor., jag fick sv a r på 
de n 4/l-8 5. ~uv er tet i nneh öll e tt QSL-kort ( se nedan), ett lit e t 
personli gt br e v o ch ett i n f o - b l ad . 

- · ~ .··~ ---··· •-• •·· · · -· · ~ ., -... • •• •· -~ · .. - ~~~ ... 

(t' 

<. ---- ••• : ... ·'·· . ... ~.J. ....... ~ - - ..:-·.J · ....... ' . 

Radio Eig Erothe r sänd er från Os narbr Uck i Väs t tys k lan d på F~ 
100 . 7 MHz och på 49mb , lli e n ganska oregelbundet . eftersom oli sen 
ä r e ttr ig . Den dage n j ag l yssnade var'det d ~ ras 6 ~e program på 
kortvåg. De övri6 a var de n 24/6 , 1 5/7. 1 2/ 8 , 9/9 och den 21/10. 
J-.lla l984. 

;-,::n c.11se r sig vc.ra e n politisk s t ation , som int e bar a v i l l !;a fri 
radi o , u t an också f ri TV mm. J>:an tycke r at t sarr,häll ssy s temet i 
v~stt.y s kl and är dAligt oc h att folket är nertryck t i skorna. han 
s är;e r at t f ri r ad i o iungerar, ' ocr, dett å kan man se om n.an bara 
tit tar på fri radio i Itali n, J;e l g i e n , J r l a nd och Sv e rige (!!! ) . 
Va d ha ege nt l i gen Sveri ge me d f ri r adio a tt g~ra ? Tycker de att 
narr a o1o n i Sverige ä r fri r adi o? D t t yck r i11te jag i var;je 
fall , men de t är en bra b örj a n . 

hE2 skriver också att de u ppr k~LLor ~re v och rapport e r . me n 
rr.an vil l he l st att pr ogrammen ka rnr11l'nt ras . De t ycke r att mån ~:; a 
lyssnare bara ä r ute efte r e tt r. ytt QSL och inte komr.Je n tera r 
deras pr ogra m. Sådana r apport r ha~nar ofta i papperskorgen . Så 
korr. ihå g att kom!:.eJ.tera d r<.~s J)r l ,r a m om J; i s kriver til l dem. 
}.dres s en är: Radio :;:-.i g ;;rot!. r , los tfach 750 925 . 282 0 Ere mon 70 . 

Västtyskland. ® 11
1 

~ 11 
1 

(:'~ (:$V, 

VJ[§JIONJEJLJLY 
& AUDJ[YJ[V'I' 

-----c:-

Ola Johannesaon 
Ponnygatan 6 
212 :55 llAUIÖ 
0-40-947:465 . 

c+~+c+=+z~+•+=+=+=+=+=~+=+=*;+c+a+m+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+c 

Hej 1 Ännu en P~/TV spalt,aom synes. Det ryktades i !Brra numret något om 
att tidningen skulle byta namn,och då passade jag naturligtvis också på att 
ändra denna spaltens namn. (Jag ser nu att Danmarks TV 2 drar en video med 
Depeche Mode 1 därav måste jag nu rusa till tvan ooh hBja ljudet.) 
Efter detta lilla inlägg, kan ni nu se ~A rubriken,att spaltena namn nu 
fBljdaktligen är Visionelit &: Auditivt lPM/TV). Om· någon nu inte kan komma 
på, vad det betyder, kan ni isAtall läsa följande mening. Det betyder synligt 
&: hörbart (PM/TV). 
Tyvärr har Jul &: Nyårs helgen inte bjudit på något annat än en massa brus( .. ) 
dåliga kon$itioner. Bidragsgivarna har därför inte blivit så många.{Närmare 
bestämmt 1-1) 1 med denna lilla teluppskattning menas 1 tipsbidragsgivare och 
1 övrig bidragsgivare. Den förstnämnde är PAB 1 och den andra är Karl-Eric 
Backman !rån Skövde. Han skickade lite information om Radio Skövde, som skall 
ha en sändning den 1/:5. Här under följer nu brevet som Karl-Eric skickade. 

Radio SkHvde teetar hörbarheten 
Vi tänkte prova räckvidden på vår sändare med ett speciellt program i Radio 
Skövde . Vi uppmanar därtör alla som har möjlighet att föraöka !å in vår station 
tredagskvällen den 1ae Mars 1985 1 klockan. 2:500-0200 SNT , på 9:5.:50 MEs. 
Vi har !Att rapporter som bakrättar att vi hörs på många platser i vårt län, 
men också i Östergötland, Dalsland mm. Vid några enstaka tillfällen har 
rapporter inkommit !rån Stockholm och Grängeaberg 1 men då har konditionerna 
varit väldigt goda. Vidare är Skövde Närradios sändarantenn gynnsamt placerad . 

Programmet den aktuella kvällen kommer att bestå av småprat varvat med 
hälaningar och önskeakivor. Om ni !Ar 1n oss, uppmanas ni att ringa till vår 
studio. Det går också bra att sända 1n an lyaanar r a pport till föl~and e adressa 
Radio Skövde , Box 200, 541 25 SKÖVDE. Alla korrekta lyssnarrapporter kommer 
att verifieras med QSL-kort ••••• 

Jag tackar !ör bidraget. Tyvärr kan de nog inte höras här nere i Malmö, men 
för er som bor lite norrut kan det ju vara intressant att försöka tå in px-et. 
Nu hoppar vi raskt över till den ganska tunna loggen. Håll till godo! 
m+=+=+=+=+=+=+=+=+-+=+=+=+=+=+=+u+K+~+-+c+=+=+=+c+=+c+c+=+=~+-+c~+:+a+=+a+= 

Frekvens Datum SJI'l' !!_ Station,kommentar. Sign 

a+c+=+c+=+=+=+=+•+=+=+c+c+c+c+=+•+=+=+•+c+-+c+=+=~+=+•+~+=+c+=+=+=+•+c+=+:+= 

Ko E-8 15/1n 1925 1 P.DDR 1 mit das Wetter . LJN 
K. E-56 15/1 1932 ' Dr. TV 2 hade M. Jacksons video "Thriller". LJN 
88.25 31/12 0029 :5 Radio DDR 1,Marlow spelade tröttaamma. maracher. PAB 
90 , 20 otta otta 5 Radio A,maler sin frustrerande etersmuts. LJB 
91 . 90 19/1 0203 1 NDR 2,Bungeberg mit nachrichten. (ARD) LJN 
9:5 . 20 19/1 0204 :5 NDR 2,Plensburg samma som föregående. LJN 
95·. 95 :51/12 00:54 2 Radio DDR 1 ,Helpterberg enx-ade om pionjärer. PAB 
100 . :50 2/1 003:5 2 Köpenhamns lfR malde på med grym(muaikt . PAB 
101.70 2/1 00:51 Radio Contetti med oklar signal 1hördes amatörm. PAB 
K. E-8 1~/1 2:509 4 P-DDR 1,Karlow hade mycket bra bild. LJN 
K. E-9 17/1 2,08 1 lfDR 1,Hamburg LJN 
~+c+-+•+•+•+-+•+c+a+c+-+•+a+-+•+•+•+-+-+•+•+•+-+•+•+-+-+-+-+-+-+-+c+c+-+c+-~ 

Det blev lite blandad konfekt, men det beror helt på att helt enkelt på att 
jag glömde de aista två tipsen. Hm • • nAgot felaktig meningsbyggnad där tror jag. 
I~ beginning to run out o! apaoe, eA här kommer nu den slutliga poängställningen 
i Pl4/TV-Cupen 1984 1 ~ LRB (Lars Brikaaon~ BAstad) i !Ivrigt lr det oförändrat. 
övriga detaljer kan läsas i föregåend e nummer av denna spalt. 
•+-+o:+• +•+-+-+-+-+• +• +-+-+-+-+-+-+-+-+a+--arazi e und cia o von LJif• +•+-• +•+• 
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I dag: k amp det h e I t oväntat ned en 
DX-Smockan i brevJAdan. Tydligen 
hedrades jag med sista numret som 
tack för några utility-artiklar i 
nAgra av de första numren. Minnen 
vaknade till liv och jag fick in
fallet att skriva en artikel till 
Smockans efterföljare. Detta är 
alltså resultatet av mitt infall. 
Det kommer troligen inte att föl
jas av fler artiklar. 
Jag valde att bara ta med tele
grafistationer av flera anlednin-
r rekvers T i d klf'q)3Si g-al 

4241 l l. l 7 LGW 
424] l 7. 4 7 4XZ 
4236 J l. 16 UDH 
4310 l 7. 3 3 ~11 J 
4 b l) 18.07 JDR2 
6374 l 7 . l 5 TB02 
6447 l 3 . 55 OXZ3 
6467 l 3. 4 4 LGW 
6470 l 3 . 41 UXN 
8441 1'6.04 9HD 
8453 l 7 . l l HWN 
8454 l 9 . l l SVG 
8475 16.19 FUX 
8476 19.26 9VG56 
8478 l 9. 2 3 OST4 
8512 •2 2. l o DAL 
8523 l B . 31 r FL 
8530 21.59 JAR 
BSSB 21 . s 2 GK84 
8562 21 . o 7 PCH40 
8565 18. l o D3E 
8566 18. l 4 ZSJ4 
8568 21 . 44 r uv 
8571 21 . 4 8 ur N 
8648 17.55 JCB 
8658 21 . 30 JRM 
8700 21 . 2 3 YUR 
8701 21.17 CTV 

12887 l4.L!3 EAD44 
12890 14. 4 s JDa6 
12923 o l . o l CTP 
12926 00.59 wc c 
13067 l l. 2 3 OST 
13070 l l . l o UDH 
13072 l l . l 4 UBN 

i<obert 
Nedre 
610 50 

Briksson ~ 

Jäder ·· -·~,- · ··! · .}· ~ ......... ..,_ 
Jönäker · 

' \ ..... . ' . 

gar. Dels har jag lyssnat mycket på 
just telegrafi under lovet. Dessutom 
är CW-slationerna de som hörs bäsl 
och är lättast att identifiera. An
ropen sänds med lAg hastighet (ca 
50-takt) och är ganska lätta att 
hinna med. Telegramtrafiken går lite 
fortare men är å andra sidan roliga
re att följa. Det bör påpekas att 
det är olagligt att sprida innehål
let i telegrammen .. . När det gäller 
anropen i sig är det väl inte rik
tigt lika noga. Lycka till! 

Statim 

Rogal <n:J Radio 
Haifa Radio 
Riga Radio 
P l yrro..rth Nav R 
Rome Naval R. 
Jzmir Naval R. 
L yrrpy Radio 
Rogal<n:J Radio 
~lskR. 
~'al ta flpdi o 
f r diska rrar i ren 
At.ren Radio 
Le Port Radio 
Si~re R. 
Oosten:ie Radio 
Norddeich Radio 
S:t Lys Radio 
Rome pt Radio 
Parti~ R. 
~rgnR. 

LU3"'da Radio 
~ SilvermireR 
D j i.l:o.Jti Nav R 
Novorossi yrsk R 
ca-m Pt Radio 
C.J.R.M 
Ri j eka Radio 
~to Nav R 
Annjuez Radio 
Rome Naval R. 
De i ras Naval R. 
Olatnom Rrodio 
Ch;t en::t< Rnd io 
Ri 9" fl d i o 
??? 

® 

L<n:J 

Norge 
Israel 
lE5R 
UK 
l tal im 
Turkiet 
Cl3-rrark 
NoJ'9" 
lE5R 
t'alta 
rrai<r. 
Grekl. 
Råni.m 
Sin:w. 
BelgiEn 
liD 
rrai<r . 
l tal im 
UK 
~r l. 
Arg:Jla 
RSI\ 
Djitxuti 
lE5R 
l tal im 

J..q:lsl. 
Portup.l 
~im 
Itali en 
POI'l Lgll 
l.J51\ 

Belgien 
t159i 
LF..S1 

Gvrigt 

ca ca DE LGW ..• 
VVV VVV DE 4XZ ... 
CQ CQ a: liJ-1 W1 A"S .. • 
VW VW VW a: ~111 Hl !. .. 
VW VW IN\J EI IDR2 ••• 
VW \/IN IN\J I Z IZ EI TED2 
CQ a: OXZ3 4 M::S 4 .. . 
CQ CQ a: LQ..J LGU LFU .. . 
DE UXN ... 
DE 9HD 9HD 9HD ••. 
VVV DE HWN... ' 
DE SVG 
VVV DE FUX ... 
CQ a: 9VGS6/84 76 IOiZ (J{!? 

VVV DE DAL .•• 

DE GKB4 ... 
DE PCH40 8 K ..• 
CQ a: D3E 51/62/71/81 QSX 
3x(U 3xZSJ4 QSX A'-M:R A'lö 
\J\N IN\J IN\J EI FUV ruv FUV 
DE urN ... (kul"iJrula) 
VW a: ICB ICB ICB K 8 12. 

VVV VVV VVV DE CTV 

JDa/ 3/4/ 5 IDa/3/4/ 

VW a: 05T4/42 05T5/52 ... 
ca ca DE UDH 
DE UBH •.. 

22430 11.00 r UV DjilxlJti Naval R. Djitxuti vvv vvv DE FUV 
22440 12.12 UJQ7 Kiev Radio lE5R radiotrafik 
22443 11.34 YUR Rijel<a Radio JJ:psl. VVVIXYlRQSX22M-lZ 
22447 11. 36 GKB2 Porti~ Radio UK DE GKB2 ••• 
22471 11. 00 SVD At.l'a1 Radio Greklad 
22491 10.50 4XO Hifa Radio Israel 
22500 11.00 sur At.l'a1 Radio Greklad DE sur ... 

Som ni ser finns här utmärkta moJ- Till sist några ord om mig själv: 
ligheter att höra sådana "rara" Jag är 17 år gammal och går andra 
länder som t.ex. Reunion (Reunion året på 4-årig teknisk. Skolan gör 
är en liten ö i Indiska Oceanen) att jag uteslutande OX-ar på loven. 
och Angola. Det är knappast någon Jag har DX-at sedan 1978. Aktivi-
större svårighet att avlyssna mer teten har dock varit ganska låg un-
en hundra olika radioländers uti- der de senare åren. Påmottagarsidan 
litystationer. Däremot har många finns en R390A, BRT402B, esml80 och 
en ganska grym QSL-politik... diverse annat. 

En god fortsättning på det nya året 
önskas av REJ! /850102 

l='OI<TS. t=R. Sl!l. 26, 

MV- PRESELEKTOR 
lOk 

ENLIGT SIGVARD ANDERS50N 

22.k 
lin 

Tl~L MVER.~ .. A--
~~\.:::-~0 
TR.AP Toroid 

f:.J.FA 5'8 -753!>-6 

600-l!i'oo..., 

54o- goo 
800- l ZOO 
12oo- !GOO 

® 

-+ 9-12YDC. 

C•O.O'f<F 

Tf" 40671 



T rns•·· 1 och G07T 1\YT'r T;'/-ÅR på er !' Kan ni tänka er-i hets f örsta ligaställning 
ha r v1 efi ny etta än vad som fanns und er hele - 84 , mig ve terligen . Näml i~En ACE 
( och d'et är ju inte fy skan-.. .. hrn) I. ee !:ni der - Neej! !Vad skriver jag??fessutom, 
s~u lle det stå , jo dessutom har en ny tipsare givit sej in i le~en , nämligen 
Gt ran Lahlin ifrAn Huvudstaden. En kille HMR , ACE o udt träffade under E!JxC fiorra 
Are t. Han är dessutou, värd numrets kram som föred öme f ör de andra 2 1 vad det gälle r 
att skriva glest,snyggt och lät tl ä st. Så det så 1 1Tr or nästan ni ska få ett exem-
pel på ået lär, gre r. er, OVER TO THE TlPSH 

::;J;T <;:R G !:JO SPR Station ,kommentare r,rr.m SIC 

0003 1179 555 eng RSI talte ou. ~:a lmö och ng-t så ovc.nligt som isprblem.Ovanligt 
här all t så IDffi 

0005 9560 555 eng Vo Turkey (kalkone!ls röst) spikade om Brassarnas nyvalde presiden t 
HMR 

OOOc 5960 555 eng ' · Enl ILG skulle REE ligga här.Y.en vem hittar vi om inte brödrist
arnas härskare PJ:WS! :Onx om jordbruksar be te 1 rat t ad e quickt 

0009 

l : 

0011 
0021 

002 5 
0027 

20 )8 
2;oo 
2100 
2106 
2122 
2138 
2139 
21 44 
2154 
2155 
22)0 
2252 
2253 

2255 
2257 
2300 

1089 444 

7100 544 
7335 555 

97 )5 555 
12 i'. 7 444 

12~ 333 
1269 444 
1593 443 
963 112 
612 333 
900 222 
837 222 
747 222 
630 333 
630 112 

11700 555 
4Ö05 333 

15295 243 

6055 444 
3985 433 
7065 555 

e ng 

er.[ 

e ng 
e ng 

e ng 

TYs 

??? 
t ys 
tys 

hol 
nor 

e ng 
e ng 
e ng 

e ng 
e ng 
e ng 

vidare. HKR 
R One spelede Hel ix.Först ser IIlB.ll en intervju med Dee S., 
sen en vide o med Twisted Sister och 1 m WASP, så slår man på 
radion och där spehr man hr.Har dom fått noja i Engl and, 
eller ..• ?Fortsätt med det i så fall! JeG 
~ B~åapest ha de ~ !scoef:oc ~ed bl a GB pbusters / så fick 
det sagt osså/ " -:) ·c:) HJ.J1 
Rl'I.'S snx om nedr'it:f.ir.g-sförh i Genev.e HJ.:R 
Det ta är fa ntrur.ej QRG:n, jag hittar RK\o,' S ••ed samma px de 
senast e 100 kH~•en.Galnir.gar HKR 
R Afghanistan vi a ~!OC ;:EA med gnissel HKR 
R Prag spelte klassi skt ~ 

Ki ) DilL 
BBC m utlandspx hade spr~urs i EE JeG 

DLF ID:ade på sitt hemlands tungomål JeG 
huR 1 med sport och mx DAL 
Careline spel ad e Status, fast finnen låg öv_er som vanligt JeG 
R Nova ?? med popmx JeG 
RAI n,ed sliskig operakvid JeG 
Frankrike spelade "No more lonl ey nights" / ... .... ... / JeG 
liolland spelade "~'oney makes t he world go a round" Så sant så JeG 
Norge körde vä derleks r apport JeG 
OlD spelade disco under KRK JeG 
RSA intervju n,ed affi g karl ACE 
R Cai ro gick kasst ACE 
HCJB (för hög frekv ens) Dx pa rty line snx om selektivitet och 
r ad i oh i s to r i a ACE 
R Pr ag även hä r om r adiotekn ik 
SRI om ISR (nästan Pa lind rom) 
R Tirana med nx. Lä r va ra svårs var ade men jag .fic k svar på 

ACE 
ACE 

förste. 
2301 

ropporten utan ut an knussel 
963 444 eng R Finland tryckte ut ladyn, 

Caroli nP på 576 kH~ heller 
1512 )44 eng BRr med sin acn ~ 

ACE 
de svi nen .Och inte ett spå r av 

ACE 
ACE 

c :; 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
~· 

10 
11 
12 

13 

14 
1S 
16 

SNT QRG SIO SPR Station, kommemtarer ·o dyl SIG 

2305 11925 444 e ng RCI nämnde SWE när de snxade om pensioner ACE 
2306 : 7135 444 e ng R Habana, Cuba om disarmment. Det snxar alla om ••• ( OBS 

frq är Moskvarelll.) 
denna 

ACE 
ACE 
ACE 
ACE 

2307 9850 322 e ng WYFR Rel px 
2320 1359 322 e ng 
2325 11816 555 e ng 
2330 6110 333 e ng 

RAl om skolcrr 
R Jamahiriyah med ref /??/ snx och skit snack om Sadat 
R Mediterranian (sänder här dagl 2230-2330.Bra px ofta) 
Spelade Heavy Metal denna dag!!!!!!!! /+14 till/ ACE 

2335 5975 555 eng BBC WS med börsrapport från Wallstr ACE 
2336 9440 555 eng Kol Israel Snx om ISR-LEB ACE 
2345 254 444 R Finland spelar Operettmx LW-tips f.! l HMR 
2347 1512 444 eng BRT med Dx-px. Rätt intressant HJ{.R 
2353 9760 333 eng RCI om privata pensionsfo~der HMR 
************************************************************ .. ********************** 
SAdär,Arets första spalt till ända.Ooh avslutningsvis aka jag utdela en rejäl känga 
till en person som tidigare ansvarade för en tidning namngiven Fading(Nu verkar 
ha~ mest ansvara för en tjej vid namn Pauline)som gav mej fel ligapoäng till förra 
nummret.§%~•§1p&)&$*(~t§c*%i 
SA här skulle det sett ut egentligena 

1.HMR , Malmö •••• 251p 
2.ACE, " •••• 143p 
3.HNK, ~obacka ••• 61p 
4.AAE, Visby ••••• 19p 
5.KBO,Malmö •••••• 17p 

Ooh sA här är Arets 1aa stälininga 

1. ACE, Michael Andersson, Xalmö •••• 16p 
2. HKR, Morgan Holmquist, do •••••••• 11p 

BAM, Malmö ••••• 17p 
7.GÖP 1 Y.almö • •••• 12p 
B.A~, Malmö •••••• 4p 

3. DAL, Göran Dahlin, Stockholm, •• ••• 2p· 

Som ni ser här brevid har 1/3 av h-redskapet 
tydligen fått en londansk rockklubb uppkallad 
efter sej.Micky 1vad gjorde du där ••• ??Hm,hml 

Klnc Kurt spelar pi rocl<klub- . 
ben the Ace lvkäll. · 

Nu när jag skrivit klart detta har allt folk som tidigar~ distraherade mej gått hem, 
som mest har det suttit 6 personer i detta rum på ce 12m 1 så tipexet har använts 
friskt ••• 
Nåväl,gott folk tajm to gå, som det heter västerut. 

73 JeG 
de 

E: .,_- i. e t. a. b e 1 1 e n. e 4 

1 J DO Dc. n 01Esc·n Furulund 251 + 74 335 
2) .o>. CE Michael J.ndersscn Malmö 190 + 20 210 
3J H~R l".c'r ~an Hol mquu;t ~alrr.c 1S9 + 21 180 
4) JNM Je· r<; en Nordqvlst Mal mO 61 + 17 7 8 
s J Go P Gc r&n F'cul6en Mc. l mö 46 + o " 46 
6) EGO Björn Gröhn Malll'.ö 33 + o 33 
7 J BIH B<'rnt-Ivan Holmberg Möklintc. 18 + o 18 
e> Mc. z)( Matz Kir.ding Kungsbacka 13 + o 13 
9J AA Ake Arv1c.sEc·n Lund 11 + o " 11 
9) CEE Carl Erik s sen Lund 11 + o " 11 

(--) AAE lm dl' r s Ahl1n v lE by o + 10 " 10 
( 11) LJN Ola Johannesson Malmö 9 + o 9 
( 12) RA Rolc.nd Akesson Ume;', 8 + o = B 
( 12) PAB Peter BJörkman Mc..l:r.o B + o = 8 
( 14) RTM Rc9er Thörnberg M;;lrr.ö 7 + o E 7 
( - -) DAL G eran Dahl in Stockholm o + 7 7 
( 1 s) )(BO Klas Nilsson Ox1e 6 + o " o 
( 16) Da SIC David Strand Käglinge 5 + o = s 
( 17) A.10 Ande r so Joh;;nneson Malmö 1 + o = 
( 17) Döhn Dan Bernhards;s;on Malar.ö 1 + o " 

Som •ynes in9a större för&ndrlngar 1 toppen och därför en inte helt oväntad 
seger för DO. Grattis; Dan' Näs;ta gäng nollställs s;palten. s;a alla ni som 
v1ll bli cupmä stare 1985 s~tt ig&ng och BIDRAG och hävda er plats t! 
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Jaha då har man det fruktade året 1984 bakom sig, det kan ju kännas som en tröst, men 
nu lämnar vi 1984 i sin eviga vila och sätter upp våra högt eller lågt flygna m~l för 
1995. 
l denna final omgång finns det fyra bidragare ( R~, A~[, AC[ 1 HWR. ) Slutstälningen 
fin ner ni sist i denna s palt och jag lovar s pänning, 
== ==~= = =================== = = ~ =========== = =========================================== = = 

E U'<Or A 

~=- : ~ ~=; ~; 

~ =~~=; 
~ ~~~~~; 

~~~:~:~!~~~!:~; 

1984 ! 

Voi ce of Gr eece - 94 20 

Radio ffi editerranean - 6110 

k sch 

k dek sch tur-bro 

1-:or ea Rad io - 9665 (v/s Gunhild Viste)k pb dek mm 

8 v AA[ 

5 v Ar: E 

5 v AA[ 

BBC Radio ~ales - 882 
BBC Radio Bristol - 154 8 _,, ) 
Southern Sound - 1332 ~~ ,,, 
Viking Radio - 1161 

b dek 
- b dek info 

RÅ 
RA 

b dek info (lokalbritt nr 
60 . imponerad siffra !) RA 
k de k vis i tk 2 v RA Hrl fl 

LSlO Radio del Plata - 1030 b certifikat ( f/up ) nA 
LSll Radio Provincia de Buenos Aires - 1270 k folder dek RA 

Radio reaearena S975 

La Voz del CID - Sl06 
Radio Columbia - 4825 

Radio Andahuaylas - 464 0 

CX40 Radio r~nix - 1330 
CW438 Radio Internacional - 1480 

CX140 Radio lerilla de San ffiartin 

La Voz del Tigre - 3254 

k 3-sidbrev ostämp fri 
tygmärke inbjudan mm 

k fri 
k 2-sidbrev dek mm 

2-sidbrev info 

b dek f ri alm 
b tidn 4 vykort plan mm 
Grattis! till stn, 

- 1400 b vyk info fri foto 

ste dek fri 

de k 
RÅ 

RÅ 
RÅ 

RÅ 

El A 
r. A 

RÅ 

n A 
========== ====== ====== ====== ========================================================= 

:'L A' : D~ T 

~ :!:.'!~; OII TB - 4870 ' k fri 

~~=-~~=~~- = =-~ ~~~!:~~!~~; UA[ Radio Dubai - 1777S /;/::C.. k sch vimp 4 v 

R f. 

AA[ 

RA 
RA 

~!:.'~~!:.'~~!~~; RRI Bengkulu - 326S ~ _ ste på indonesiska fri 
RH! Banjarmasin- 32SO , ,._-, , -k visitk fri (rekat) 

~~LY::~~; 

~!~~~~~; 

~ ~=-~:; 

T O T~A LI GAN 19 84 : 

Radio Voz de Sac Vicente - 3930 

King of Hope - 6215 (v/s Sabra 

Laser 5S8 - S58 
J ack son) 

k fri 

k pb info 

b fri 

RA 
5 v AA[ 

RA 

l:a oo ... l2lp 2:a AAE .. .. 77p 3:a LEB .... 76p:hela listan i nxt nr 
ny po ängräkn ing för 198S års skörd mer om de i nä sta nr . 

73 &gott nytt DX-år (Os l ) KBO, 

VÄRT A\TT ' ~~ 
- rETA~ 

Michael Anders~ 
iKronetorpsgatan 68 B 
1212 27 f.AU!Ö 
040 - 29 18 82 

VÄlkommen till Arets första Vä~t Att Veta, rörtillfället lAter dat här
ifrån mig bara hast, hast och snyt, snyt dA jag har varit rejält förkyld 
i tre veckor bara. Nä nu gAr vi över till radionyheterna. 

AFGHANISTAN 
R Afghanistan har tyska 18.00-lg,oo o 
engelska 19.00-20.00 på S90S ·kHz. SCDX 

BANGLA OCSH 
R Bangla Oeah är hörd med engelska 18. 
00 pA 6240 kHz, DO 
R Bengla Deshs hemmaprogram pA 4880kHz 
kan höras på 4876 kHz Ol.00-06.0S och 
15.20-16.oo. DXF 

BOTSWANA 
R Botswana är hörd lB.SO på 4820 kHz, 
Kan möjligtvis vara SO klol-sändaren,OXF 

BRASILlEN 
4945 R Nacional, Porto Velho är hörd 
20.4S. DXF 
R Suriname International som sänder 
öv&r R Bres har följend& adress: Radio 
Suriname International, Postbus 2979, 
Parameraibo, Sur ina11e, DXN 

COSTA RICA 
Voice of America har startat en 50 kW
sändare pA g30 kHz, Man sänder spanska 
00,00-03.00 och 11.30-14.00 . DXN DXR 

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 
R Earth är tillbake på R Clsrin pi fra 
kvensen 11700 kHz klockan 03,00, DXN 

ECUADOR 
HCJB sänder svenska pA 620S kHz klock
an 05,00-06.00, DO OXR 

EKVATORIALGUINEA 
Den internationella pragramen ifrån 
Beta är hörd 17,1S på 1Sl06 kHz, Span
ska 18,00-21.30, Adressen är PO Box 
444, Beta eller PO Box BSl, ~labo , 

Dxr EA 

FILIPPINERNA 
R Varitas Asia har engelska 15.00-15. 
2S pA 9S60 kHz och 02.00-02.25 pA 1~ 
1%, OXF 
Enga1ska frln FEBC, 01.00-DS.OO pA 11 
815 kHz 05,00-10,00 pi 11890 och 21530 
2J.00-23.1S pA 6030 kHz, 23,00-24.00 
pA 1S44S, 00.00-01.00 1S44S och 23,00-
0S,lO pA 21S15 kHz, DXN 
rEBC använder 154SO (ex 11B1S kHz) MBd 
program~t "Good Morning Indis" 01,00-
02.00 Il ~ned 21475 kHz. DXF 

EL SALVADOR 
R El Salvador sänder ora9elbundat 
pA S992 kHz /1 9SB7 kHz. DXR 

FINLAND 
R Finland planläggar en ny KV
stetion som ska vara färdig 19B7. 

DXF 

FRANKRIKE 
lokalstationer pA MU har följande 
schema: 603 kHz lyon 06,00-D7.00 
och 11.00-12.00, 837 Nancy 06,00-
07.00 och 11.00-13,00, 94S Toulo
use 11.00-12.00 och 17,00-18,00 o 
Boadeaux 1206 kHz 06.00-D7.00,DXF 
R France Intar har engelska 03,4S 
-04,00 pA 979D, 11870 och 11995 
k~. . oxr 
FÖRENADE ARABEMIRATEN 
Engelska sänds härifrån 13,30-14, 
15 pA 1SJ20, 1777S och 21605 kHz. 

GHANA 
GBC är tillbaka på 4915 kHz 
hörd 20.00 .ad engelska. 
GBC ska bygga J stycken SO 
kortvAgs sändare, 

GUAI'I 

DXO 

är 
Dxr 

kW-
[ A 

KTWR har angelska 08,4S-10,30 på 
11840 kHz, 13,30-14,30 på 9510 
kHz, 14.1S-14,30 pi 11B20 kHz,1S 
,00-16.00 pA 9S35 kHz och 00.00-
00.40 pA 17790, SCOX 

HOLLAND 
~land tastar den nya sän
daren i F1evo 14,J0-16,SS, 17.30 
-17.SS och lB.00-18.25 pA 13670. 

scox 
INDIEN 
~lhi ir hörd •ad angalska 
18,45-22.30 pA 7170 kHz. oxr 
INDONESIEN 
Padong använder nu 3960 kHz, SCDX 

IRLAND 
~i sänder numera pi 963 kHz 
ax 1008. 

® 

Soyneaide Radio har an ny sindare 
1 Oundulk pi 1260 kHz. 
Ny station 1 Longford är l'lidland 
Radio p A 1404 kHz, DXN· 



!RLAND (fortsätter) 
Dia~ond Radio sänder på 1557 kHz och 
har adressen: Diemond Radio, 95 Anna-
dale Drive, Marine, Dublin 9, DXN 

~ 
R Milano International är hörd vardag
ar 08.00-17,00 på 7145 kHz. DXr 
R Victoria som sänder över R Milano 
ln t får kanske stänga pga brist på 
pengar. Dxr 

KINA 
R Beijing sänder på engelska till Eu
ropa 19.00-20.00 och 2l.D0-22,00 på 
6860 och 7590 kHz. oxr 

LAOS 
Externa! Sarvice fr~n Vientiane på föl
.\ande tider 22.00-02.30 och 04,00-07, 
00, 09,00-16.00 på 7145 kHz, DXO 

Ll BAN ON 
The Voice of Mountain sänder pA 6305 
kHz 13. 00-15,00 och 17.00-1 8, 00 //1080 

OXR 

Ll BER J A 
ELBC sänder på följande tider och fra
kvenser:630 kHz 04,55-00.00, 3255 kHz 
04,55-09-00 och 19.00-00-00 samt 60 90 
kHz 09.00-19.00. EA 

MALDIVERfiA 
Voice of Maldives'kommer eJ att repa
rera sin kortvågss~ndare, ulan bara 
a t t anv än da 14 58 kHz, (A 

I"•ONG OLIET 
R Ulan Betor sänder engelska va r daga r 
12.00-12.35 p~ 9615 och 12015 mot Eu
ropa och mot Sydöstasien 7235 och 15 
305 kHz och mot Sydöstasien och Ocean 
ien lC,45-15 ,20 på 7235 och 15305 kHz, 
rranske mot Afrika på mAn-, ens-, och 
fredagar 16.55-18.25 på 7235 och 17790 
kHz, DXN 

~ !( A i' A G UA 

R Nicara9ua .är rapporterad på 6098,5 
kHz, DXR 
LV de Nica~agua (foreign eervite) är 
hörd på 6015kHz, OXR 
R Mundo är det ny namnet på R Sandio. 
Man har sing/on 08,05 DXr 

flOR G[ 
ArRs •änder American Top 40 p~ 103,5 
~Hz i Oslo, Man idar "This is ArRS,Ds-
10, Nor~ay, serving the American mili
tary co~~unity lhat serves with NATO, 
Adressen är ArRs Oslo, U,S, Element, 
Österndalen 13, 134S Delo, [))(N 
NRK/V igra p~ 630 kHz sänder för till
fället med 10 kW pga av modernisering 
ev IDO k~ sändaren, DXN 

NORRA MARIANERNA 
Kras har ryska 09,00-10.50 på 11720 
kHz, 14.00-15,00 på 11940 kHz och 
15.00-lB.OO på 11B40 kHz. SCDX 

~ 
R Oman är hörd 12.30 med arabisk på 
9735 kHz. DXr 

PERU 
~anta 2000 är aktiv igen på 4755 
kHz är hörd 22.05, R Huanta 2000 pA 
99BB kHz sänder till 04,DO och aj 

till 03,60 som tidagara uppgets. 
r A Dxr 

R San Pgdro sänder ~A 7433,8 kHz. 
Slationen drivs av katolska kyrkan. 

EA 

PORTUGAL 
R Portugal sänder följande lB.D0-
22.30 på 7160, 9605 och 11740 kHz. 

EA 

SAUDIARABIEN 
BSKSA har en ny sändare på 1185S 
kHz. Engelska program 10.00-14.00 o 
16,00-21,00 DXR 

SENE GAL 
~ hörd 4950 kHz o~ kvällen ej 
f/ med 48 90 kHz, DO DXN 

SCHWf!Z 
S~i•s Radio International ska sluta 
att svara på rapporter pA frekvens
erna 3985, 6165 och 9535 kHz, men 
man är intresserad ev repporter på 
tests~ndningar ex, 12030, ~ycket 
skrämmande tycker Ja g, a d. DXN 
MU-sändaren i Monte-Ce neri på 55B 
kHz ska sända 24 h under en period 
på sex ~Anade r, [A 

SDL OMON ! SLANO 
S!BC Honlera sÄnder 19.00-13, 00 pA 
5010 kHz. DXR 

SR! LANKA 
DW startar en MV-sändare i februari 
och 2 KV-sändare i juni , Man sänder 
med följande ·schema 01 . 00-01,50 pA 
bengali 15105 kHz, 02 , 00-02.50 med 
engelska på 15105 kHz, tyska 06.00-
07,00 på 15105 kHz, på pushto o da
ri 08,00-09 . 00 på 17825, farsi 10. 
00-10 , 50 på 15185 kHz, 11.30-12.20 
Japanska på 9510 kHz, kinesiska 12. 
45-16,20 pA 7265 kHz, urdu, hindi o 
engelska 14,30-16,50 på 720D kHz, 
17 . 00-18,55 med tyska på 96B5 kHz, 
arabiska lg,oo-20,35 på 11705 kHz, 
enge lska 21.00-21.50 på 61B5 kHz, o 
tyska 22,00-00,50 på 6065 kHz, DXF 

SR! LANKA (fortsältar) 
DW är hörd ~•d engelska klockan 16,15 
på frekvensen 7200 kHz, 00 OXR 
DW är hörd ~ed tyska 06.00 på 15105 
kHz, EA 

Sii/AZILAND 
Tii/R har portugisiska 17,45-1B,32 på 
4774 kHz. SCOX 

~ 
Katrinaholms närradio har börjat sända 
på 92,0 mHz. [A 
Radio Af (f.d, R P4) sänder från 14 
Januari på följande tiderl ~åndagar 
07.30-17 , 30, tisdagar 07.30-15.30, ens 
dagar 07,30-16,30 sa~t 20,00-21,00 0 

torsdagar 07,30-16.00 sa•t 22,00-24.00 
f~edagar 07.30-16,00 sa~t 19,00-21,00, 
lördagar 11.30-13.30 samt 17.00-19,00, 
söndagar 09,00-11.00 samt 19,00-21,00, 
Allt på 99,1 ~Hz, DO 

ST.ORBRITAI'ti[N 
Nya BBC stationer på MV b1irl 630 BBC/ 
R lradfordshin, Luton . nuad o.J loW och 
103,1 MHz, 756 SBC/R Shropside, Shraws
bury mad l kW och 95,0/96,0 mHz, BBC/R 
Badfordshira, Bedford mad 0,08 kW, DXR 

Wya IBA-statloner på FM är: 95,5 mHz 
~orthsida Sound, 97,4 mHz R Broadland, 
102,7 ~Hz Viking Radio, 103,6 mHz R 
Mercury och 103,B mHz Northdown Radio. 

OXR 
Northdown Radio 103,B är hörd mad tast
s linga och signaturmelodi utan ID. Man 
har ingen official atartdatum, man när 
•an startar vill man kalla sig Invicta 
Sound (låter konstigt tycker jag, ad), 
Man har följanda två adressar:Invicta 
Sound p1c, 15 Station Road Street. Can
tarbury, Kent CTl 2RB (tal 0227-67661) 
lnvicta Sound 1pct 37 Earl Street. Mai
datona, Kent ME14 lPf (tal 0622-67g061) 

DXf 

TANZANIA 
R Tanzania ska börja sända på 4B25 kHz 
igen, EA 

USA 
KCBI i Dallas startar snart med följ
anda schema:lB.D0-19.00 pA 1190S kHz, 
19,00-22,00 p~ 11790 kHz, 00,00-01,00 
p~ 11875 kHz och 01.00-04.00 pA llB70 
kHz. SCDX 
WMK har tastal p~ 15110 kHz klockan 
17,00-19.00 och på 1Sl50 kHz 04,00-
06,00, oxo 

VENEZLELA 
R 9BO har dri~it irrån 3255 kHz 
till 3253,5 kHz, DXN 
R frontera p~ 4760 kHz är hörd 
00.20. Dan har varit inaktiv san 
Juli 19B3 ox r 
R Juventud har DX-progra~ på fre
dagar 01.00-01.05 kallat "Ho1a 
Oiexlstas" (Hall! OX-ara) EA 

ZIMBABWE 
Zimbabwe BC har reaktivarat sänd
aran på 5975 kHz där man sänder 
R 2, EA 

Dat var allt rör denna gång, till 
nästa nu~mer väntar ~ickaal bidrag 
ifrån OIG , 

Källor till ·detta Värt Att Vata 
vari DO =Dan Olsson, furu1und, 
DXN = DX-News fr!n Norge, OX-f = 
OX-Fokus irrån Danmark, OX-0 ~ OX
Ontario ifrån Canada, SCOX= Swadan 
talUng OXers, (A =Eter-Aktuellt 
och DXR ~ DX-Radio s~mtliga ifrån 
Svariga, 

TILL S!ST: att tips irrån ~dars 
~hlin, ~ska1shem på Gotland, 

NYA ZEELAND 
R Nya Zeeland sänder 19.00-21.00 
på 116 75 kHz, . AAE 

Tack sA mycket för tipsat Anders, 

73 ifrån Dan "DO' Olsson, 



Il JR lL A. ~ lO 
WHAT·s ON? 

Beh , nvårslöft en 
ja se nyår är väl bra iochförsig men nyårlöften är ett elände. 

Jag,till exempel, lovade att jag skulle skicka en rapport varje vecka. En smal 
sak tyckte jag då, men redan nu börjar det knipa, hu ja. Nog tjafsat nu, över 
till Irlands-dxs 
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100 . 78 
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98 . 80 

88.52 

88.53/99.93 

99 . 17 

1305 96 . 69/98 . 15 

1305 96. 74 

Namn - Ort 

Sun shine R - Portmarnock 

Bray Local Broadcasting 

Radio Nova International 

R West - Mullinger 

Cavan Community Radio 

C.B.C - Clonmel 

Nth Dublin Comm R - Artene 

Tre bl e TR R - Walkinst own 

Dun Laorie Local Radio 

R Luimni - Limerick 

Tipperary Community Radio 

Community Radi o Wexf ord 

Capi tal Rad i o - Ranelagh 

Atlant ic Sound - Galw ay 

ABC Radio - Tramore 

I. C . B. S - Castleknock 

R Carousel - Nth Ireland 

Roserea Community Radio 

R Caroueel - Dundalk 

Laois Comm R - Mountrath 

R Dublin - Inchicore 

B Careline - Cork 

B Dublin - Dublin 8 

Telstar Comm R - Blackrock 

Waterford Local Radio 

Boneyeide B - Nth Ireland 

Arklow Community Radio 

Monaghan Local R - C lon e s 

Boneyeid e R - Dundalk 

Boneye ide R - Droghede 

E,R,l, • Cork ® 

sändningstid 

24 timmar 

0800-2300 c 

24 timmar 

0700-2400 

0700-2400 

0800-2400 

0700-2400 

24 timmar 

0730- 0100 

1100-2200 

0800-2400 

0700- 0100 

24 timmar 

24 timmar 

b 

24 timmar 

oregelbunden 

24 timmar 

0900-2300 

24 timmar 

0800-2300 

24 timmar 

24 timmar 

0630-0200 

24 timmar 

1100-2200 

0900-2000 

24 timmar 

24 timmar 

~4 ti millar 

adressnummer 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

17 

19 

20 

21 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

27 
28 

y 

kHz 

1323 

1332 

1350 

1359 

1359 

1386 

1386 

1386 

1404 

1414 

1430 

1506 

1512 

1512 

1512 

1512 

1556 

Jl!lh: 

91.87 

97.74 

98.99/102.88 

95 . 89/103.27 

99 · 95 

97.44 

98.21 

99.72 

101.74 

99.21 

95.99 

Namn - Sänderort 

R Annebel - City Centre 

Suirside R - Waterford 

R Na Gael - Swords 

sändningstid 

24 timmar 

0700-2400 

0700-2400 

Wonderland R - Tallaght 0800-2300 

Big •x• Comm Radio Cast l eblayney 0900-2200 

Jortb Cork Local Radio Mallow 0800-2400 

Kilkenny Community Radio. 0730-2400 

R Carousel - Naven 0700-0100 

Midland R - Longford 

Ki ldare Comm R - Naas 

R North West - Sligo 

W.K.L.R. - Bendon 

Wicklow Gommunity Radio 

Community Radio Youghal 

oregelbunden 

0800-2400 

0800-2000 

0600-0300 

0730-2400 

0900-2300 

C,B.C, - Carrick-on-Suir Relay 0800-2400 

Skyline R - Dundalk 

Diamond R - Merino 

1560 98.99 R Ormond - Nenagh 

oregelbunden 

0800-2400 

0800-0100 

1566 92.08/91.78/98 . 39 Big "L"- Limerick 

1575 Comm R Fingal Loughshinney 

1618 R North West - Drumshambo 

IRLAND PÅ FM 

24 timmar 

0800-2400 

1900-2300 

adressnummer 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
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38 

39 

40 

41 

42 

6 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

11Hz Namn - Sänd erort sänd n in g st id adressnummer 

89 . 91 

. 90.71 

93.82 

96.61 

96.93 

97.29 

97·75 

99.27 

101.56 

102.97 

103.22 

104 ·35 

104.99 

105.95 

Radio Ormond - Roserea Relay 

sth lrob l in Comm Radio Bleckrock 

Dublin Comm Radio - City Centre 

Radio C lare - Ennis 

Midleton Community Radio 

Lakeland Radio - Sligo 

K,R,R . S, - Trelee 

Dungarven Gommunity Radio 

Sunshine Radio - Co, Dublin 

City Centre Radio - Limerick 

Radio Nova Int - Rethfarnham 

Dublin Comm Radio - City Centre 

Radio Rafael - Clonmel 

The Big "K" - Trelee 

21 

0800-0100 

0800-2400 

24 timmar 

0800-2400 

· oregelbunden 

0600-1800 

0900-1800 

1000-1900 

24 timmar 

0700-0100 

24 timmar 

24 timmar 

oregelbunden 

1000-1900 

45 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

3 
50 

57 

58 



Adresser::: :z: 1:::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::.::::1::::::::::::::::1: 

c/o The Sands Botel, Portmarnock, Co. Dublin 

2 I Strand Road, Bray, Co. Wieklov 

3 studion: Nova Park, Rathfarnham, Dublin 14 +Postadress: P.O.Box 1433 Dublin 4 

4 Broadcasting House, Patrick street, Mullingar, Co. Westmeath 

5 Musicland, Main Street, Cavan 

6 Westgate, Main street, Clonmel, C o. T ipperary 

7 Kilmore Bouse, Kilmore Road, Artane, Dublin 5 

8 49 Barty Avenue, Walkinstown, Dublin 12 

9 51 Johnstown Road, Cabinteely, Dublin 18 

1 O Serlon street, Limerick 

11 The Community Centre, st: Michsels street, Tipperary 

12 c/o The Bouse of Scissors 82 Sth Main Street, Wexford 

13 30/31 Wicklow street, Du b lin 2 

14 13 Forster street, Galway City 

15 c/o The Carpet Warehouse, Tramore, Co. Waterford 

16 P.O.Box 1414, Dublin 4 (I.C.E.S. ~ Irish Christian Broadcasting Service) 

17 The Penthouse, Dundalk Shopping Center, Dublin Road, Dundalk, Co. Louth 

18 Ingen adress för tillf&llet 

19 100 Y.ountrath, Co. Louth 

20 58 Inchicore.Road, Kilmainham, Dublin 8 

21 Leeside studios, Togher Road, C ork 

22 c/o Brake Pub, Main street, Blackrock, Co . Louth 

23 c/o Strand Travel, Georges st Waterfor d 

24 Carrickcarrion, Co. Louth 

25 c/o Music Matters Bi Fi 

26 Ingen adress för tillfället 

27 Donaghys Mill, 14 Mill Lane, Trinity street, Droghede 

28 Sunnybank studios, Whites Cross, C ork +Post till: 17 Patrick street, C ork City 

29 c/o O'Briens Botel Parnell street, Dublin 1 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
36 

37 
38 

39 

11 Ballybricken, Waterford City 

Mount Gorry, &.lords, Co. Dublin 

Tallaght 'l.'own Centre, Tallaght, co: Dublin 

Main Street, Castleblayney, Co. Monaghan 

c/o The Majestic Ballroom ?oulshill, Mallow, Co. Cork 

?allycallan Road, Kilkenny City 

Nav an Shopping Centre, Nav an, C o. Me at h 

Ingen adress för tillfället 

st. Martins Bouse, Naas, Co. Kildare 

4 Castle street, Sligo 

@ 

') 

't 

. --·. 

Adresser::: forts. 

40 Riverside, Bandon, Co. Cork (W.X.L.R. • West Cork Local Radio) 

41 I Wentworth Place, Wieklov 

42 ?&2 sth Main street, Youghal, Co. Cork 

43 Dublin Road, Dundalk, C:o. Louth 

44 95 Annadale Drive, Marino, Dublin 9 

4 5 Ormond Hot el, Nenagh, C o. Tipperary 

46 13 Ellen street, Limerick City 

4 7 Loughshinney, . Skerries, to. Du b lin 

48 c/o Tighe 'l'V Rentala, D;umahambo, Co. Leitrim 

49 c/o 97 RcX:kford Park, Blackrock• Co. Dublin 
-··t. 

50 17-23 Foley street, Dublin 1 

51 Ingen adress för tillfället 

52 49 St. Mary's Road, Midleton, Co. Cork 

53 3 Thomas street, Sligo 

54 Market H ou se, Rock street, Tralee, C o. Ierry (KRRS .. Kerry Re g. Radio Services} 

55 64 O'Connell street, Dungarven, Co. Waterford 

56-58 Inga adresser. 

Det var det det. Hoppas Layouten inte ser alltför dj-lig ut. Nu följer lite till 

ägg till UK,-Listan som var med 1 förra numret 1 

1152kHz -J! Broadland - Brundall +t+ P.O.llox 260, Norvich NR1 4QB 

1368 kHz - BBC R Sussex - Duxhurst +t+ Marlborugh Place, Brighton liB1 1TU 

R Broadland är väl den lätthördasta av · dessa tvA dA BBC R Sussex ligger på samma 
frekvens som Manx Radio och BBC R Lincolnshire. Men pröva som sagt med R Broad - · 
land, den är lätt~örd (Och sedan att jll8 inte lyckats h!lra dom skall vi int.e gå 
n ärmare in på) • 

RAPPORTERING 

Rapportera irländska går bra. men du skall alltid bifoga två internationella svar-
skuponger. Om du inte vet adressen kan du pröva med och be Anoraks Ireland om 
hjälp. Men du - bifoga svarsporto där m~d annara klarar dom nog inte av och svara 
på ditt brev. Adressen är: Anoraks lreland, 310 Collina Avenue Weat, Whitehall , 
Duhlin9,E~e. .. 
Det vore bra om du förklarar fBr stationernA vad IRC och QSL är fBr nlgot, dA de 
inte har någon erfarenhet av DX....are. Gäller väl inte R Nova & ERI, dom stqra 
stat .ionerna men väl alla andra. 

fÖRKLARINGAR 

Höll jll8 nästan pA att ~lomma. följande ftlrkortningar har använts i lietornas 

a 1 Sänder bara på helgers 1100-2200 
b 1 Sänder 1900-2200 vardagar & 0830-2230 på lördagar 
c ' Sänder annorlunda på helgera Ltlrd118arl 0700-0100 + Sönd118&rl 0730-0100 

@ 

-~~- .. 



S'"önt ••• ett nytt papper. Det väl lite skevt och vint nere på förra pappret, ber 
e~ mycl:et om ursäkt och går vidare: 

Oregelbunden står det på en del stationer. Och vad betyder det1 Jo, att stationen 
just är oregelbunden och sänder bara några timmar per vecka. 

M.a.o är dom stationerna royeket svårfångna. Men ••• lyssna på dom här tiderna: 

1900 -
1000 -

Vardagar 
Helger 

Då är det nämligen störst chans att Ptationerna är "on air". 

Anoraks Ireland har jag ju näront tidigare. Det är alltså en förening som stödjer 
den fria radion på Irland. Ett brev från Paul Davidson från Ano

raks Ireland prydde baksidan på DX-Srnockan 1984. Vet inte oro det kommer att göra 
det iår igen. Om du vill veta mer oro Irländsk radio kan du ju kontsita dom. Men 
bifoga alltid två IRC. Anoraks Ireland badar nog inte i pengar, antar jag. 

Källorstill den här s=anställningen om irländsk radio var Anoraks Ireland. 
Tillägc:en till UK-listan stod DX-Ne;;s och Värt att Veta/DX-Srnockan för. 

c+=+=+=+~+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+~=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 

Jag började skriva på torsdag och nu är det lördag. Jag har inte skrivit hela 
tiden oro någon nu undrade det. Nej under dessa dagar har fått veta att jag skall 
prya på Svenska penninglotteriet, jag har gjort ett roatte-prov som gick rent åt 
h-e. Tror jag i alla fall. 

Nu skall tacka de artister som hjälpt mej med att lätta upp mitt skr~vtunga hjäE 
t a med bra musik, dessa är: Depeche Mode med LP 'n "A Broken Frarne", Eddie Medusa 
U2, Ull40, Adolphsson & Falk + några andra jag inte orkar skriva upp. 

Eidrag med tankar och åsikter oro vad jag skall skriva. Gör det-annars hittar väl 
jag på något själ"v ••• Och då kommer ni kanske inte och tycka om det. 

-----------------1)'5 A""t·) h'•l~A --
Fo;ts fr&n siC 27. 
~Man kanske .får vara nöjd med 
att folk vet att det är någonting 
annat än lokanr&dion.Att de vet 
att det är föreningar som sänder 
, men inte mer? 
BH:Ja, det hänger samman med att 
alla är inte så pass intresserade 
av radioverksamhet.}fan är glad om 
man hittar något som intresserar 
sig själva.Under 1984 så har kur
van för "allmänn kännedom om när
radio" klart pekat uppAt.Det ska
ll ni ha klart för er att får jag 
som jag vill skall Malml Närradi~ 
oförening utvecklas i den ri~tni
ngen att Malmö i Närradiosammanh
ang skall vara känt för att ha 
den mesta och bästa närradion. 
Ja det var vär en lämplig slutkl
äm på vår artLkelserie med Bertil 
Hallberg.Det finns cirka 10 minu
ter samtal till.Men det är så pass 
dålig kvalitet på den inspelning 
att jag helt enkelt inte orkar m
angla igenom den .Vi får hoppas att 
vi kan återkomma med fler intervj-
uer av intressanta radiopersonlig-
heter senare. 

® 

åsikter om program som gått ut 
över Malmö Närradio~Det spänner 
över hela fältet i den mening 
att en anti-kristen kan ringa 
och tycka det är för jävligt att 
de kristna föreningar,na får lov 
att breda ut sig på det sätt som 
de gör.Det kan vara en anti-skå
nepartist som ringer och frågar 
om CP Herslow och hans Skånepar
ti verkligen får lov att hålla 
på som de gör i radion.Det mEinar 
jag är bevis på 'tt folk vet att 
närradioföreningen är mer än ju
st det som de ringer in för.Å a
ndra sidan är det ingen tvekan 
om, o.ch det berörde vi oxå innan 
,att CP Herslow och Skånepartiet 
har genom sitt.sätt att utnyttja 
närradion för att sälja sitt bu
dskap, onekligen gjort närradion 
en stor tjänst genom att ge folk 
svar på frågan 1Vad är närradio? 
Icke desto mindre skulle jag Ti-' 
lja att sändande föreningar lade 
in ett litet memento :"Kom ihåg 
kära lyssnare att närradion är 
de idella organisationernas fria 
!s ilet !l radio •. 

Hej. Ovanligt dum inleening. 
Det är ett tag sedan spalten var med men h~~ kommer den igen. Det beror på 
att kontakterna med Irland inte varit alltför frekventa. Beroende på att 
Tony Donlon som sköter kontakten med oss fått ett nytt jobb, på vilket h~n 
jobbat i 8 månader med ~ fridag i månaden. Otroligt. Inte konstigt att 
det inte gått så bra det hela. Men nu är h~ igång igen. Så om någon fått 
vänta på svar därifrån vet ni vad det beror på nu. 

Det är slut med jp~in~en nu i alla fall, verkar det som, och det är tur. 

Vad som däremot störts är telefonlinjerna. 840928 så hade Radio Nova en 
tävling som giok ut på att man skulle ringa till dem. Den 501e som kom fram 
skulle vinna 5000 pund. Jolellan 1700 och 2000 gick det överhuvutaget inte 
att ringa någonstans någonstansifrån inom 30 milee radie från Dublin. Tom 
RTE nämnde det i nyheterna, annare brukar de försåKa tiga ihjäl allt på 
piratfront en. 

Ql02 är en ny station. Man sänder på 102,07 l.nl:i i Dublin. Ql02 är nu den 
största utmaningen mot Nova. Man finansieras av tre multimiljonärer och 
man har investerat l' miljon i sändare, studios och personal. Hittills har 
tre topp-DJ ·s lämn1'-t Nova för Q102J Jason ~!aine, Chris llarrie och George 
Long. De får 350 pund i veckan, betalt i tremånadersstötar i förväg, och 
dessutom 1000 pund för att ds lämnade Nova för Ql02. Man startade 841228 
0200. Tony undrar hur långe Nova överlever. 

Några stationer som stängt och datumt South Coast Radio 840705 och Radio 
C<:>.rlow 840809. 

Jammingen har som sagt avslutats men utrustningen finns kvar i Beaumont, 
där den samlar damm, rostar och förfaller. Jag har ett färskt foto på skiten 
men det är en färgbild och det är inte lönt att försåKa ta med den. Det 
skulle ändå inte gå att se vad det föreställer. 

Radio Dublin är illa ute. Earnon Cooke's flickvän lämnade honom för en DJ 
på stationen. Hans första hustru dog under mystiska omständigheter då hon 
föll utför en trappa (vissa påstår att hon fick hjälp) och hans andra fru 
gick ifrån honom 1979. Men iallafall, DJ'n fick en besinbomb inkas~ad i 
sin lägenhet. Cooke häktades och rättegång skulle hållas den 151e Januari. 
Tyvär~ vet jag inte hur det gick. Earnon Cooke är startaren, ägaren och mannen 
bakom stationen. Han var på 50-talet en prominent figur i J;RA och var inter
nerad några år på militärbasen i Curragh, Co Kildare. lr detta slutet för 
Radio Dublin? 

Är du intresserad av vad Anoraks Ireland erbjuder? Här följer en sammanfat
tning av vad de säljer. Irish Free Radio station Lists, "The Irish Era" 
som är en video om piraterna~ Cassette Recordings ~otroliet många med många 
intressanta stationer och DJ s), Photographs (mer an 1500), Stickers, Post
ers och from 850201 det nystartade Monthly Newsletter. 
Man skickar ut en lista på rekomMendabla tidningar, och av de tio DXS listad 
som en av de företa. Adressen är tyyärr fel, och namnet har vi ju ändrat, 
men lind!. 

För att förså"ka. konkurrera h?.r RTE startat en tredje kanal Fl-!3, som slinder 
1430-1630 med olika musikproram i stereo på 6 ~•-frekvenser. Start skedde 
841105. 

Ja, ö.et var det heb .• Det blir förhoppnine:svis mer i nästa num.'ler om nevs
letter•t har kommit. Ocb det har den väl. I det här numret kan ni avnjuta 
en komplett (?) lista över stationerna producerad av AAE. 

73 de ACE 



MODIFIERA 

MERA 

BJORN GROHN 
A6dkullast lgen 2 8 

214 ST MALWO 
1!11 000·021> .. 

~ej på er alla och välkomna till 1985l 
Som ni kanske redan läat innan, träff
ade DX-peditionsgänget Sigvard Anders
son på tåget till Abisko. På tåget be
skrev han en preselektor, som enligt 
honom skulle vara mycket bra i samband 
med ~V-DX-ing. Efter några små påtryck 
ningar ifrån oss, fick vi så småningom 
8 cemat nertecknat • 
Konstruktionen gick helt enkelt ut på 
att använda sig av en konventionell b~ 
verantenn, med jordning i bortersta ii!! 
den via ett 500-ohms motstånd. Detta 
motstånd bör egentligen först ersättas 
av en potentiometer, med vilken man 
trimmar in bästa möjliga motståndsvär
de. Därefter bör man mäta på potent1o
metern och anbringa ett fast motstånd 
med samma värde. Inställningen måste 
av praktiska skäl ske med hujälp av 
två stycken walkie-talkies.J Ställ in 
en medelstark ryss eller liknande.Tr~ 
ma sedan potent1ometern till ryssen 
dämpas som mest. 

Hursomhelst, bävern ska sedan kopplas 
till MV-preselektorn, som i sin tur är 
ko pplad till mottagarens antenningång. 
Till preselektorn skall även en re~ 
lektortråd kopplas, vars längd beror 
av vilken frekvens man vill lyssna på. 
( se tabell) Reflektortråden skall dras 
ut så att den löper vinkelrätt mot bä
vern . De t ta skall enligt Sigvard ande~ 
sson ha en fö rs tärkande effekt. 

För att sedan gå över till den själva 
törstärkande enheten, nämligen presel~ 
ktorn, så vill jag tala om att jag på 
intet sätt är någon fUllt utbildad do~ 
tor i elek tronik, men jag tänker ändå 
delge er några av mina tankar om hur 
bygget fungerar. 

signalerna från de båda antenntrådarna 
gå r direkt in i en transformator där 
end ast fasskillnaden hoa signalerna i 
de båda trådarna transformeras till 
sekundärsidan. Tack vara toroidtrans -
fonnatoms l indningsförhåll ande , tran~ 

formeras spänningen upp ca 13-14 ggr. 
Denna spänning leder man sedan till i!! 
gången på mosfet-transistorn, som är 
försedd med en avstämningskrets på in
gång en, bestående av trafons sekundä r
lindning och en parallellkopplad trim/ 
vrid-kondensator. Denna kondensator 
skall s tä llas in ef t er bä sta förmåga , 
s å at t stationen man l y ssna r till höra 

en ,ar, llr a·U man v!Ujer villten tTek
vena maa Till faret!rka eoa meet. 

N!raare in än el vlgar jag in~• gl pl 
dea egent1iga funktionen av elektroni
ken i detta brgge. Men elutligen kan 
jag väl ockel framlägga att jag gieear 
att Sigvard Anderaeon har varit al •l 
~t att han h&t anpassat preaelekto~ 
n• utglngsimpedana till 75 ohm, atter
som annare tappas en avsevärd del av 
•i~len i miasanpassning3n. 

BJgget bar, som vanligt när det g!ller 
HP-prU1ar, brggas in 1 en U:ilrmad Uda. 
S&lrlidigt m!ste man tänka p! att gara 
all ledningsdragning al kort eoa mlljl
igt. (inne 1 lldan) Kellan preaele~o
r• oob din h/JaT-mottagare, skall koax 
aDT!ndaa. Detta är mTCket viktigt. 

Ja därefter har jag väl inte al zrck~ 
t ;er att tillägga !n att jag m!ate 
sluta nu, !ör jag måste till MXVK-klu~ 
b-m!5te och lämna dessa daidor. 

Avslut ningsTia vill jag presentera en 
bild pl er egot rippade redaktör 1 tu11 
fart aed att :11!-DXa . 
Kl el gott och 73 de BGO 

s å s tark t som möjligt . De t man e~entlig PS. Ri tningen på brgget finna p! aid 13· 

@ 

BERTIL HALLBERG DEL4 
Fjärde och sistä. delen av vår li- orter,--idag 60 och om något Ar 
lla intervj~ med Malmö Närradior- över 100 orter7Det gällde oxA 
öreninga ordrörande Bertil Hallb- att i det interna sammanhanget 
erg.Då jag tyvärr rick avbryta ha ett rorum, och då lämpligen 
Bertil rörra gången med kör vi i- paraplyorganisationen,där man 
gång med en rråga av oss. rångar upp errarenhetsintryck-
OAI Har det varit några större s- en rrån skilda orter.Det finns 
Chismer ~om ~~lmö Närradiorören- trots allt en varierande samman-
ing? sättning av sändande röreningar. 
BH:Det är klart att det rinns lite ·Skilda grepp ibland i program
kODkurrans här och var mellan vi- produktionstekniska jämförelse
asa sändande röreningar.Det är ju sammanhang,skilda förhållande i 
inget tvekan om att det har förek• sammansättningen av intressegr
ommit konkurans mellan CNS och MCB upper.Jönköping tex med nästan 
, då dom söker i princip samma ål- bara kristna,och andra orter med 
dersgrupp. nästan inget religö•t inslag al
OA!Hur är reglerna rör samprodukt- ls.Vi var alltså väldigt svaga 
~ av program mellan röraningar när vi bildades med 16 orter 19-
och orter? 82,men å sidan kan man säga att 
BH:Det finns två förbud.Dels har ett sånt förbund skall man nog 
~förbudet mot så kallad central- bilda när man är tillräckligt få 
burk.Dels rinns' det mycket stränga rör att vara helt överens om ro
regler för hur man kan ha samröre rmerna rör rörbundets verksamb
mellan olika sändningsorter.~mn k- et.Ietället rör att vänta tills 
an alltså koppla upp sig rent tek- man kanske är 100 stycken som 
niskt, och utbyta tankar och rund- skall hitta minsta gemensamma n-
eringar, men man rår inte lov att äronare rör rörbundets verksamb-
samproducera.Dvs sända rrån en st- et. 
udio i ~!almö och låta det gå ut i Det har visat sig redan att äv-
Malmö och Helsingborg. en om vi är ett svagt förhund i 
OA:Om vi skall ta upp Skånepartiet den meningen att vi inte har ett 
igen så hade ju dom annars hart utbyggt närradiosverige.Vi kan 
ett gyllene tillrälle där. inte klå medlemmarna på hur myc-
BH:Ett annat exempel på något som ket pengar som helst rör att rl 
~tveksamt är den typ av sändnin- en central resurs, utan det bygger 
gsverksamhet som sommaren 84 sked- ju rartrarande i princip på ide
de i Lund under beteckningen Radio ell grund.Men utvecklingen ger en 
P4 , är nog en rorm av lokala sänd- ackumulerad kunskapsansamling i 
ningar som är mycket tveksamma i det så kallade rörbundskansliet. 
förhållande till"lagatiftningen. Även om det bara är en ekrivbords-
OA:Kan du kanske säga några ord om låda någonstana.Så småningom har 
~rradioförbUndet? vi alltså blivit så stora, och så 
BH:Enkelt kan man säga att motivet många, att man har råd att ha en 
1ör att ett Sveriges Närradioförb- centralt handläggande tjänsteman. 
und som en; Riksparaplyorganieati- OA:Hur ligger det till med närrad
on.Är naturligtvis den att vi har ~ i folkmedvetandet i Malmö.Vet 
ett ganska avancerat motpartsförh- folk om var det ligger på skalan, 
ållande.Närradiomyndigheten som och framför allt-vet dom om hur 
beviljar tillstånden,Televerket är närradion är uppbyggd?Finns där 
en motpart,STIK är en motpart av inte en stor risk att folk förkn-
ganska stor betdenhet och det •in- ippar närradion med en förening 
ns även andra upphovsrättsliga mo- eller ett format som dominerar? 
tpartsförhållande.Därför tillsatte BH:Det skulle jag nog vilja best
vi den här arbetsgruppen för bild- rida.Det finns klara bevis på att 
andet av Sveriges Närradioförbund. man hos allmännheten vet att När
Förbundet konstituerades . i Oktober radion är mer än tex Skåneparttet 
1982.Vi fann a t t det inte går att .Det händer att folk tror att man 
få ordn±ng och reda i avtal och kan vända sig till Bertil Hallbe~ 
regler om varenda en enskild ort, rg i vilken fråga som helst om 
med sin lokala närradioförening närradioverkvamhet.Det betyder att 
skall förhandla var rör sig.Hur det i nte går en dag utan att jag 
skulle det sett ut om STIM gett har t e lefons a lilta·l 1'1"lfi· pt>raqfi• :t" 
sig ut rör a tt förhandla l!lf!d dA 16(}jJI61b ~i:H U!tt:f~'llt.! ll,lf(l/;-# f' ~H!f#l ~ 



Ja, då var det dags för C.et här numrets 
kanske största begivenhet, pedd-repet 
och åtföljande logg, Tyvärr m~ste jng 
erk~na att jag ej inhandlat ett nytt 
färgband som det här numrets H-red råd
de mig att göra, Det finns helt enkelt 
ingen möjlighet förrän på fredag pga 
förhoppningsvis studielånet. Och då 
är uet för sent. Ni ska nog ~~a läsa 
det ändå. 

Ja, det här var tredje gången som några 
~;KVK:are drog iväg till Lappland. De 
två f örsta gångerna kan ni läsa om i 
nr 8/81 och nr 1/83. De två första gång
erna var det kanske inte en helt seriös 
satsning. Dessutom drabbades vi av total 
död på ~rv . Trist, eller som en beka..~t 
till mig rå"k;ade uttrycka det en gång: 
Trys-i och distert. !·len nu j-ar tänkte 
vi och rustade oss bättre och var bät
tre förbereada. Och ett nytt ställe 
pr övade vi dckså: Abisko. Ett ställe 
s om vi sedan har hört att många 1\A-DX
are gått och funderat på. 

A"~ t '.'i åkte i år beror fal.:i;iskt egent
ligen på en slump •. Vi s att nfu:lli;;;en 
hemma hos BGO en kväll i slutet av okt
ober, ja..!':, BGO, ffi.ffi, rm, Peter Pirbos 
och Roland ~~essen . Roland s c.tt och 
vis n.c e lite bilder från sin nyligen 
avslut2.tde Latinamerikaresa , och när 
dess a var färdi gvisade tog BGO fram 
s ina bilder (din.-) från de två Jo>±mol!'~s
re sorna. J aR och BGO , som var med på 
båd<'. och KR och Hl.ffi som vari t med på 
var sin nj öt av minnena och RÅ berätt
eJ.e om sina peddar. Då växte planen 
fram: än är det inte försent att sticka 
i år! Och det var oet jnte. J e.g fick 
i uppdra~ att boka st älle och tåu. TåR 
v c.r det svi\.r c.ste men efter l i te strul 
c ick C: et . Vc.let stod mellan Abisko och 
Övre Soppero. Till slut f ar.tnade vi 
dock för Abisko. Roland Åkesson kunde 
inte f C. lja med pRa C an~daresa och Pet ~r 
Pirbos fick inte semester. Så det var 
två plr.t s er kvar att fylla. ll å.&Ta lokala 
nrml gor tillfrågades, fr&mförall t re c s , 
och APJ.! nappade . mirefter ringde vi 
r~Dt lite till DX-are vi känner och 
trevlige. bidragsP:iv2. r e . Det blev napp 
i !F klintn.. 

lund SP 600, }lGO - C:jörn Gröhn, Malmö 
med en Collins 392, Hl.ffi - ~!organ Holn
quist, J.!alnö med en Trio 9R59DS och 
HH - Nielas J!eå.hr.lan, Svalöv med en 
Collins 390. 

Det är väl lik<'. bra att b'irja med dag
boken nu . Det är ju så av hävd på l·:T:VK
peddar att man delar upp dagarna och 
~å får alla skri va dae;bck om nå{;ra da&
ar var. 

841227 Torsda~ APM 
Vid halvniotiden på denna, den första 
resdarens morgon, sammanträffade de 
fem glada radi(id)gterna ACE, BGO, 
NH, mm och APJ.! på J.!r.lmö Central f ör 
e.tt avresa till Abisko TST vie. tågbyte 
på stockhalm C. J.!ed större eller mindre 
möda stuvac1es större delen av bar,ac;et 
- den del på 45 kg som pelleterats 
undantagen - in på det norrgående tåg
et och, efter vederb'5rlig provi ?.nter
inc; av vi!:c~·kereserv i forr.t rw Prisco, 
anträddes resan mot Sthlr.t. 
Innan vad som där h~nde några ord om 
vår paclming. Med hjälp av vad vi vis
ste samt ber~~ingar och uppskattningar 
har vi kornmit fram till att vikten 
på vårt bag~ge var ca 500 ke , ett över
tag på 200 kg mot senaste Jokkmokks
erpen. Visser ligen pelleterades 45 
J:-.e och BIH' s grejor sl B.p?.ite s "endr.st" 
f r ån Höklinta, inte frå.11 l·lalmö , men 
det var i al l a fal l en hel del prylar 
s om vi hade med oss , Och allt - i stort 
sett - oumbär liGt • 
Den bästa beskrivningen av skumpandet 
på t å~et upp till Stoc1~olm var att 
in~enting hände , men ~n hel del skedde 
j?/ ; d v s vi snackade om reliF,ion 
och i viss mån, politik, glodde genom 
fönstret, åt och drack . llågra kurios
iteter kan noteras i form av att NH 
och BGO inte sovit natten innan varför 
förs ök, ivrigt hin~rade av de övriga, 
til l sömnintag gjordes, samt att ACE 
hade ett ovanligt smuligt bröd med 
sig som föranledde BGO att }:ollll!la med 
ett ' nytt fult angrepp på kooperativa 
ide~r eftersom c et kom fr in Solidar
bac;:'.ren. 
I övriGt så var vi rätt s ~. döda eft~r
s om v i var tvungna att sit t a hela v2,:;en; 
dessutom större delen av tiden, 6 h, 

Gänget som började f örbereda si3 var 1 tillsammans r.ted en far och son som 
ACE - ~lichael Andersson , Malmö ned ~n .. dök upp i Alvesta eller nå.,.ot såc. a..~t 
Dr 2_ke SPR-4 , AP!·! - Anders PUochel , ).E.lmo och propsade på att få "sina" två plats
med en l cillad Ye asu FRG 7000 , BIH - Bernt- er i kup~n lediga. Vi, som redan i~~an 
Ivan Holmberg, Höklinta med en Rn.=.ar- @ 

pga vår fyllica packning s 2tt trånEt, 
måste nu maka på oss ytterlicare, vilket 
inte direkt ökade var lust att "c:öra 
något" på tåc,et . Sen finns det ju inte 
så mycket mer än att resa som man kan 
göra på ett dagtåc; i och mec. att man 
känner sic: betydligt mer "inhyst" än 
"inneboende"; annat är det på nattås; 
där man "ber" eftersor.t m::n h 'C. r kojpl 9.ts
en som en fast punkt. 
!lär vi äntlic;en kor.1mi t till Stockholms 
C hade vi en h och tretton min på oss 
att byta tåe till Nordpilen - ej Fordpol
en- r.tot Kiruna, Abisko (och J:arvik). · 
Bra med tid, tänkte vi, men fick tji f 
alla grejor fick släpas först ner för 
en lång tr::-.ppa, sedan nåe;ra h~~dra meter, 
upp för en trappa och en lång bit ut på 
pe rront;-en och rätt vacn, vill:et tog en 
Jäkla tid. /Vi var dessutom bara tre 
s om,·bar då AP)! fick stå och vakta pryl
ar na och m:R joggade iväg efte:- svamp
.l.ene eller ve.n han nu heter på fra./ 
Fyra minuter innan tåget skulle gå, kunde 
vi pusta ut på detsamma vrica..~des våra 
grobianlilmande värkande arme.r i stora 
cirklar för att återfå känseln i dem. 
Den ende som kom någorlunde. lindrigt 
un dan var APK, som fick vara vakt av 
ännu ej iv~släpade pinaler - pga allts 
t yngd fick vi gå flera gånger - och så
l edes inte be.r så mkt; men han blev i 
gengäld utan tid till proviantering, 
nåc,ot som skulle visa sig ödesdigert 
s enare ~~der kvällens lopp. 
Det visade sig strax att mm och AP}! 
var de som var tröttast (läs1 mest ovil
liga att jobba) /ånyo ••• ;, och därför 
fick de ':iv:t·iga tre hjälpas åt att lasta 
in allt i den lilla sovkup~n /ligg-
kupe var det, AJ:JV • Ned hj!!.lp e.V den 
i kup€ns utrustning ingåGnde stec,en, 
s om lade:; som en tv:=.rslå O\'anför föns
tret till öe~ ovan dö~ren, e:ick detta 
ch?.rmant, äveu om vissa tveksamma, men 
dock sn~bbt nedtystade, röster, om kon
s truktionens sä..lcerhet hördes , Hur som 
helst var det ingen från ansvarigt SJ
M.ll som klagade, vilket kan ha berott 
på att de inte såg det hela. 
Efter inlastnin~en stuvade vi in oss 
själva - vi bad; alltså fällt ut b ~ddar
na innan - på våra respektive platser. 
BGO e.nmod f'.r!es st arta drinkblandningen 
- punsch skulle det bli - men han ville 
själv vänta tills vi ankommit till Upp
sala. 
I Uppsala steg n'irnligen Bernt-Ivan Holm
berg (BIH) på och gjorde expen fulltalig. 
Han harie med sig en Harn.,arlund SP 600 , 
och alla vet vad C.en väger - ca 45 kg -

® 

förstår probl emen med att få c1.en om
bord. Särsl::ilt som BIH, med hjälp från 
li'E, fick släpa den eenom halva tår;et. 
Hu började verklieen punsch-mixninr:en 
som snart va'!" färdig. "Provf:mak:nin":en" 
vidtog och varvanes mer champacne-drick
n~p~ , (för att fira res<.n; ,V:ad:·trodde 
ni? f. APJ.I, son vari t sjuk d ~gen innan 
och d~rför inte ville ha nåcon sprit, 
sul~ade, enär h2n var hungrig, efter 
oe anc'.ras, h= hade j1-'. int;en själv, 
föda . Dessa s c:de 6ock bc..rC'~ "i nr-en spri t ; 
ingen matl". :BGO , som stod för punschen 
hac'.e ett speciellt c.i ab:>liskt leende 
i fejset, vid utsl~"lc:ar.det av denna 
och andra sar',asmer. 
);äv-a c;öteborpre v e. llade stor fc:rtjus
ning ho s oss alla, eftersom de tycktes 
vara de ende. på b ola det, gråa, med 
pensionärer, skidfanati\:er och fjäll
vandrare bem ''-"'e:da, tå.7et som hade livet 
i beh~ll. Tillsammans ned dessa fort
satte trevnaden, nu kombinerat med 
snx om vad DX-ing gick ut på /ja, vad 
går det ut pi:. egentligen/. Med tanke 
på att vi fcljP~de morgon fortfarar-de 
hälsades på Eorn' "radioamatörerna", 
var det v~l inte hel t lycJr.at total t, 
men vi hade i alla fall försökt. 
Snackades gjorde det också med den 
på tåget sig befinnande EA-kändisen 
Sigvard Ando.rsson /trevlig karl/ • 
Mestadels var det ACE och BIH sor.t gjorde 
detta som torn följCe med Alför att 
få r i t n ingen pi'< en preselel~or . /Om 
denna s}:a ni snart kunna läsa i On Air/ 
ACE, samhällsve t are in i märgen, hade 
rårr no e i ry-:: o;"n att }:onna med syn
punk~er på detta bygge . Huruvid herr 
Andersson kor.1ner att ta hänsyn till 
dessa förtäljer inte der.na historia. 
Till punsch behövs is, resonerade J.~or
gan. Och klev resolut av i Ljusdal 
för att fixa cetta. '.'id ishC:mtningen 
höll han så när på att bli utestängd 
från t åeet, n3.e:ot son APr h?.de mkt 
roligt åt att döma av dem·,es min. 
Resturane;en som f~Dns p~ tåe;et bevist
aces också av de flesta . Vid passeran
det ?.V lnc;e, som förreden hc.r en post
terminal eftersom all norrlandspost 
.sorteras h;;.r, satt ACE 1 AP~l och BH! 
i vagnen mecan BGO och ffi.:R F:ått till 
s~e,:s i kUpen. li'H var ir.te finnand.es 
på nåe,:otdera av ställena utan var lös 
nåe,:onstans i tåeet. I utfodringsvaen-
en satt ock~å Sigvard Andersson med 
l~rljun~ar och vi passade p~ att chata 
lite till med dessa. Snart blev vi 
dock utfösta /alla/ ur v~~en efter-
som den skulle stänga. Motvilligt flyt-



tnde vi p3. oss. 
::u b 3rj 2.cie fol ::et t=l<> in för att Jmyta 
s i!; i sovb1p~n. J.:ena.'1 nat ten växte si g 
t :ita!'e och tätar e uta.'1för och E.';=en 
;~om krypa.'1öe l ac ACE och EHR i korsför
hör lett av BIH om stationer på ~lli:n. 
/Jac ~'1dr~r hur m~nea gl nger vi hann 
a~verka sk~l P~ nerifr\;. och upp./ BGO 
sov red~ ~edan l& hare problem meo 
sös~:en p::a KW-f:'rh~'ret. APJ.: f öljde st
rax EGO:s exempel och de mC:.ra också 
med viss /viss?/ eftersl '' pninG• 
Friden läo-:-ac1.e s i g :intli e,:en över k-up~n. 

841228 Fredag JlH 
Vaknar på tås et. V2.r är j ag??? 1-lycket 
t r öt t ••• 
!·~or can h?.de lekt med en yrande BGO under 
nctten/ mo:-('Onen. Bj örn r;ov ecentli[;en 
me n svarade på ~:o r ca."! s f rå;:;or : "Var 
h2. r C.u den, Bj örn? Var har du den?" 
Bi ~:-n: "Jc.g har den på hmrmrh-i' ögen •.• " 
"Vilken h äc ?", "F..mrmrh-hijcen!'!", "V 2. d 
har C.u på höt;en, Björn?", "7805:an". 
stc etc. S ~ h ;;11 c'e på . Vansinr.igt roli ,:t 
t yckt e Kor.-:an . J2.g tyckt e därenet att 
det var jobbigt att hcr a på eft ersom 
jag ville sova, vid åen här tiden. 
BIR, ACE &: HJ.:R hade des sutom korsför
h0rt var2~dra på stationer och f q :s 
hela natten så det.vn inte så konstigt 
att man !~de sig lite dassig i krop ~en. 

Kåron kvinnlig r öst: "Allmän v äclm5.ng •.• " 
Senare : någon kärring-r öst (barsk): 
"Det är dags att e;å upp .•• ". En gubb-
j-l !::~n:::er sen in och säe;er 1 ''Vad menar 
ni med det här e!;entlicen??? De som 
gör rent efter er kan inte åka me d det 
här tåget hur l §.ngt som h el d ... " Bang. 
ACE som f':irs ökte komna ned konstruktiva 
f:dgor ( ?"} så som "Vad vill ni vi ska 
g~ra??" fick a ldrig vet a vad vi gjor ~ e 

f ~ r fel p,enorn at t li~ga kvar. Vi hade 
ju trots .allt lig~lats till Kiruna. 
I Gtillivare st,C. sade eö':.eborgarna av. 
0ch ·unde~ resan ~ell ?~ Gällivare och 
Kiruna så f örflyttade vi vår a rrre jor 
från li e: :-vagn till sittplats. Grejorna 
gick lmap?t in i hytten, så en del saker · 
haC. e st ~ll ts på en hylla en bit bort, 
så C.är st ~llde j ag oxo en ryc;gsäck. 
Vi koll ade där efter no c.a att ingenting 
var kvargl ömt i liggkup~n eftersom vi 
visste att den vagnen skulle kopplas 
av i Kiruna. 
På vä.o-en t ill Kiruna kom Sigvard åter 
på be ; ök /De var på väG till Mertajc<.rvi/. 
t.eå"-1! ID:R l åg och sov i en kup~ så di s
k-ute r ade den övr i ga samlingen merl Si c
var d . J ;o.g: "1H2.ser det aldrie- här uppe'? 
I så fall kommer ju mo l nen att ligga 
kvc.r när vi åker hem7' ' Sigvard ''l'lä, 

de kan f örsvinna ändå. Luften kan sjun
ka etc". Jag: "Äh, vadå sjunka , L::i jligt" 
jag L in k te "Han kan ju inte v ara klok!". 
ACE: "Du, Sigvard jobbar på S!-T.I". Ridå, 
Respektives lyssninesort disk-uterades 
rätt ingående, och A kunde hålla med 
om att l ängre västerut är no t, att f öre
dra, ~ inte bergen stör mottarninbs
förhållandena, 
Kiruna: Värl i'. ens största stad. J!og en 
av de minsta oxo, vad vet jag. Jag var 
fast besluten om att i Kiruna skulle 
jag av och proviantera godis, för jag 
inbillade mi g att i Abisko skulle det 
inte finnas mycket av den varan. En 
välsorterad pressbyrå fanns cet på sta
tionsområdet. "Kan jau fåe 7 pessar 
Gååtåbl annat?? Haur ni Sydsvenskan??" 
En något f ör virrad expedit lycY~ces 
ned 2 saker av tre. Inte illa. ÖVersätta 
tale~ til1 handling, skaffa fram 7 påsar 
GQtt &: BlanC.at Uldmö-c;odis), men däre
rnot lyckacl.es hon inte få fra~.: någon 
sydsvenska Dagbladet. "ll,en vi har Svens
kan (Sv enska Dac;bladet)". Det ''ille 
vi inte ha ut~n vi köpte i st ~llet Norr
bottenskurirroll eller Norrbottens Dag
blad eller vad den hette. 
Innan Yiruna diskuterade vi mer med A 
om olika QTH och vi fick numret till 
Mertaj ärvi så vi skulle lcunn" rin11:a di t 
och diskutera kandsen allteftersom. 
På tåzet igen . l·lil efter r::i l avverkade s 
och träden blev mindre och ninC.re. I 
själ va ve,.ket ve.r det in11:a träd ut ~U~ 
mer ninniga buskar som stod och spret
ade. Jag cår nå dass pch upptäcker till 
min fasa att vi befinner oss i sista 
vagnen . Och så vaö_å? Jo , våra !;'!'jor 
står i den vaPnen bakom oss . f3rklarar 
jaz f ör Bjtirn . Nädå. Jo , men jag ställde 
ju en ryg~säck där BIH's lill~ svarta 
väska och J.\org=s koffert stod . Jlä , 
men de står här inne. f örklarar Bj örn. 
Bullshit. Det hac'. e työ.lie;en varit andra 
väskor s om stod där på hyllorna. där 
jau nlacerade BGO's ryggsäck. Ajdå. 
J ag och BGO stegade iväg till konduk
t öreu ( s tinsen) /som ·d ej s tod på spec
iellt e:od fot med/ f ör att fråza vad 
som skulle hända med ryc;gs Kcken. För 
denna innehöll en hel del viktiga atti
raljer så som fil ter, sla~.dar, hörlur
ar, drycker mm, mm. Helt oumb'irlig, 
rent ut s act . /Dessutom hade B}Q sina 
stålar där./ Han fanns naturli~vis 
l ängst fram och till räea på allt sov 
han som en stock (?), Det var dessutom 
samma gubbj-l som yttrade de bevingaC. e 
orden 1 "Vad menar ni med det här ecent
lic;en?". Det var nor, inte v li.rt e.tt stö-

,, 

f ' 

r a honom. 
Det fick vänt a tills vi kom fr ~~. 
Abisko Östra ••• skulle vi inte av. 
Vi tittP.r ut. Magnifika berg vart man 
än vänder blicken i stort sett. Inte 
en kotte syntes, f örutom s tinsen f cr
st ås. Abisko hade väl storleken som 
jag inbillat mi e; . 50 l Hst utspridda 
byr,cnac er varav ett tio-t al såc ut att 
vara bostäder f :ir vinter-halv~ret. 
B2.ra tre kilometer kvar till ••• 
Turi st en, som lo):albefol::nincen kallar 
Abieko Turist s t ations j J; rnväcn z·{ation, 
jobbi ct värre. Rätt kons tigt att, fCir
resten, f örst åker man t åc mellan Kirun~ 
och Abisko i nästan tio mil utan att 
st nnna , sen st~nnar t åget två cåncer 
meC. bara tre kilomet er s intervall. Un~ 
c er li c"- äro SJ. 
På perroneen, Turisten·, står en man 
med toppluv2.. Detta visar sig vara Örjan. 
Ör jan, eller "Sjöquist" som vi kallade 
honom tidi gare /Sjöquist efter lsa-!~isse/ 
?erättade att den matlista vi hade sänt 
tid igare hade kommit bort, så om vi 
kunde f ölj a med honom till affären skulle 
vi fixa rnaten direkt. /Det enda han , 
kom ih§..g var att nåc;on ville ha a.'"lanas
juice , och det hade h= inte./ 
!-~ en, ööo'hh , grejorna dåå. 
"L.!t C.em stå, c. et finns int;a t j uvar 
r.är på vintern." l' åväl, att l ä::l.'"la 20-
30- tusen kronor så där, på perronc en, 
känd es lite be synnerliGt f ör vis sa i 
sällskapet, men det låg en hel del i 
vad karlen sa. 
Vi åkte med Örjan & Fru(?) tillbaka 
t ill Abisko Östra för att införskaffa 
nat. Första vagnen: 47 liter mj ölk. 
Andra vagnen: Allt bröd som f~'"lns plus 
en del pommes frites och liknon öe. Tre
d je vagnen: i huvudsak micdacar. Des s
utom godis, chokladpudding, 9 liter 
Coca-Cola mm, mm. 
Summa1 1800 :- (runt r Kknat). ACE & BIH 
l '4;e;er ut. 

Örj~n k ~r ~ednn , med rnin assi~t~~ s, 
m~ten, -och oss sj älva till TST, l~st ar 
ur grejorna, vi k ör tillb:~a, 1 ~~'1ar 

ena bilen, och Örjan k ~r seC.an nig till
baka igen. Summa summarum 6 st Tur &: 
Retur-resor därenellan. 
!lär vi komm:r in i stuc;c,n vi s ar det sig 
nt t underh '-. llG!!iannen f ä,·en l:allad "G c'te 
Sk::J t ?.re" och "H~ som vc.t-tn ar blorn~or

na"/ h?.O.e tr c.nspc:rterat all utr·..,stninc 
s j'llv mell an et ationen och ~t·:.:.;a n. Di'.r
ibl nnd en j l ttel \ da , ber" nd sen ti f i r ~re 

år, vic~de 60-65 kc, som m~'"l n ~p"eli cen 
lyfter s j älv. I all a fall, h?n tycktes 
ha klarat '- V det, och C.et v ar vi E;lr!C:.a 
över. / l'ycket hyc-li['t; cj ort ./ 
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Vi rekoc,r.oserar stu:,.o.n. fc'lart trevliP:
ar c, större och bättre ien Jok?:mokk. 
/3GO eke. nrhoppninr::svis E}ångt ihop 
en skiss pl stugan./ 
11u ••• ska vi äta komfortabel t, och all
tinc: i:ir stiicid och prycilic;t. Det skulle 
bli e~åa tillfället, det visc.te vi. 
Den royeket orientaliska rätten hr.mburt;
~re och ris inhost2~6 es med störnta be
l~teru1et fr~n samtlic:a deltagare utom 
vår vän PUschel som ~;ick och blev ver;e
terian f8r n~eot antal år sedau. /Ofog/ 
J:.:ctlistan, och bet 2.lninc;en e;jor{,es upp, 
och sedan var det dags för EGO och mig 
att gå in till Östra f~r att hämta den 
el "> m·~a ryt::csE.cken, som efter ett samtal 
till Kiruna, ho.de placerat s i en järn
väcsvacn. 
Sc.mtiCi['t tyckte vi att vi kunde testa 
,, ,-,}\:ie-taldesarna (plui't?.lis) på vä0en 
in. 
Sen slog C.et nig. V2.r är masten? Den 
9 roeter lånca masten, för basstationen 
till PR-ra~ion, hade vi e;lömt under 
sE.tet på tå~et fram till }~rQ~a. 
Se. s r.rotiögt som vi hämtade en ryge;säck, 
rinr,c.e jag till Kiruna för att höra " 
efter on de hittat cen. Jodå, mycket 
rikti~;t. Den fanns där, men den sur:o. 
~~rrin5en ville inte sätta den på moreon
tåect, ut e..n vi fick .h funt a den där inne 
näera dagar senare. 
Tå~et från Kiruna korn, en kondQ~ör 
klev av och vi b~rjaC.e eå mot varandra. 
Htir vi möts frågar ja~; efter en blå 
~Yc~s äck, och han öpp~.ar den dörr vi 
råk:o.r stå vid och där är ryggsäcken. 
Hur det cick till och så vet jag inte, 
men nåeot paff bl ev j ag all t. 
Att bära en gamroal ryggsäck, utan vettiga 
bi.?.rrenmar är ett h-e uto:n dess like. 
BGO & jag k~~~ade, st0nane och slet 
med denna ryggsäck. Men till sist korn 
vi fram. Vnder tiden informerade vi oss, 
via PR-r~cion att lottnin~ ~v de fem 
platserna v2.r klar. !-:in plats h~de redan 
bestämts inn~ vi gick, pga speciell~ 
omst ".nCirheter. /J~, NH satt i en fåt
ölj med 39):an på golvet, ist 2llet för 
som vi vid bordet./ · 
Under :<vällen rådö.e en febril akt i vitet 1 

fGr att ioreningställa ly~znings-utrust
ni~ren, dTa antenner, få upp en lig~sof
fa på ~vanv~ningen (vilket ställde till 
enarroa cvåri gheter), kort sagt install
erinr:. 
Enbart kort ~re antenner drogs. Jag var 
v~rst, och det var ~ndå b~ra en 300-
meters tåt . Den gick ~~da fr~m till 
!:c .. '1jonen , vilken har givit namn åt lcig
ret. Jag fick en sroärre chock när jag 
p!ctr cdfa<'.e saken . Ett stort stycke .nark 

® 

s<~~ades 1 ,och ca 100meter bort såg 
jag kanten på anå.ra sidan (trodde jag), 
som jag tyckte låc en hel del uppåt. 
Det vis2.de sig sen dagen därpå att det 
var inte 100 m utan snarare 30 m. Det 
jag trodde var kanten, var istället 
en ås som gick på andra sidan. Så kan
jonen blev inget st3rre hinder. 
Resten av kvällen tillbringades vid 
radion, samt en cel snack av det slap~ 
are slaget. Inget märkvärdigt hördes, 
bara en del affar . 
Dags att gå och lär,ga sig ••• 

841229 Lördag BGO 
Den.~a dag var å.en stora anten~dragar
d P.,:;en . J.:or~;onen b:irj~c~.e med frukost 
och diverse ~nat . Därefter lades ett 
antal ant5nner i riktningarna mellan 
360 - 380 • 
KJJIP gick med k~~onstyrkor vid halv
tolv·tiden och ett fett ID b~:1dades, 
Vilda vrål m'1ce h:iras från stuea nr 
3 då denna vår första l1A hördes . 
Som kan~ke beskrivits innan låg det 
en kanjon efter ca 300 m i IN-riktning. 
Pro8lemet med att komma över kanjonen 
löstes genom att anord.na en r.tindre 
linbana. Linbanan bestod av ett nylon
snöre som löpte i en slinga från ena 
till andra sidan och tillbaka igen. 
Därefter kunde alla knyta fast sina 
antennrullar i linbanan och hissa över 
dem till andra sidan, /I<..~s Sf'.nih'i.lls
vetaren h.C'S! "/ 
På kv~llen konstaterades att ~ffe ~;ick 
mycket bra. Botswana var en av de in
tress:?.ntaste. 
Bland de hörda !:A-stationerna denna dag 
kan nämna>: KFBK1 KBR\1 och KEL. 
Middagen denna dag blev tyvärr inte 
denna d~g utan nästa, detta pga lathet 
hon mi(". 

I 'cvri::t h"'-nde inte speciellt myc\:et 
den~:a d.a::· 
ApJ.~: BGOss lc:.thet S-:Y"Jel;-:r in- Get J:~.r.Ge 

vi ss t m~,rcket! 

841230 Söndag ACE 
"D:-,cen" börjaC.e för de flesta ned n?c['T2. 
h i horisont ~llä~e. ~ ~ Eftersom BGO 
tiCigare ej fått t~~cnrna loss fick 
h,.n e;å upp kl 3 och l~ga "nid dag" • 
Den bestod av sk~.sk äe;::akar;:o och vc.r 
r o<'.. Tom icke-skC\.nin::en i sällskapet 
svalde det med ett bel~tet leence. 
Dock var det inr;et excep~ionellt p<\ 
bc.nC.en så alla f·:irsvann upp och lac.e 
Ci f, o 

Åtta hade man tänkt sic att r;å npn, 
me n i h-e! Ja~; vaknade av att BIH, 
[ ' 0 : 1 :corn upp atta, s}:rek att det br:o.
kcc.e loss 0912 SliT C.å C. et bör jade h 'i ra~ 

J:A. Nåt;.ra stycken, bla nä.cra CAJ:-2~n ·s, 
h 'irC.es fint. En sak som förb:-ylla<'.e 
mic och BTI! v2.r en liA på 1420 som inte 
I~ade eller snx-aå.e på 1,5 h. Det v<J.r 
bl ?. julsåncer, country och hal·:aii-=· 
I efterhand fick vi ID i form av CJVR, 
men varför öenna extrer.ta fåordighet? 
Inc,et på heltim~an ens. 
Nu, vid middagstid, hade de flesta ~~tt 
ut och jobbat med antennerna. Så rjorde 
ock vi. ~lin rulle Vc.r re<'.an dr:l.dd ~er 
kanjonen och jae; fo:-ts·.tte ett par hundra 
meter till. Jag och EIH hjälptes åt me~ 
h<J.ns rulle och nu hade han en ca 1000 m. 
De sista trehundra ku.~de nan sprinc:a 
ut pc;a öppet fält. J:u var det n~. stan 

rn".rkt och ciet Hervölndes. BGO och }'11 
åkte iväg till Kiruna för att h~ta 
lite pelleterade grejor, bl a antenn~ 

tråd och den c;löm{a rn<J.sten. De återvände 
efter välförättat värv. 
Dygnets andra middag tillacades av mig 

n&~a J;A h'irts, bla CEE:J, l:GA och K?3•:. 
J:u var <'.et c.::re;:,ot inr,et av värde på 
ban~ct. Ej heller ~ffek ond~cn, till 
skillnad fr2.n fi<rra k-v;:llen V"r stro\lance. 
Alltså r;ic': C.e f':i:-st',nC.ifa "oc.h l.o_·cc tir 
v: .~~; 23-ticen. AP!: lår red?Ji: ~'p'c!h BGO och 
JJ: . ::--::.v sig ut för ~. it dr2. c:ntenrd If:: 
h:-.c?e tiC~ i r·;.re sa~.-t r.Lir han ko~ in mitt 
i natten att det var halvs\."1mt ute. 
Sj'"lv hc.r j:>.[' );:nc.:o,-,c.st sett nZr:ot rn ''rlc
are. 

8412 31 J.:&.nc'.at>; Kyårsafton BIH 
B"rj.-.C:.e dagen med att n2.sa mic 1: er till 
rF.C.ion f:;r att kolla ex-en. Då satt 
reC.<m H! ::t och ACE och lyssnade. Inc-et 
speciellt gick och 1'11-n var allmcint 
st~rd. ~fter en h.?.lvtir:.TJe s8. sov tl2.!1 

rott igen. Fick på norgenen höra av 
BGO och !ffi att C. et vari t norrs}:en vid 
1-2-tiden p~ n~tten, di C.e var ute och 
ö.roc ante:-m! 
l:R hace visst varit nära .-,tt trill<'
~er i k2~jonen unC.er dessa nattliga 
äventyr. 
Vie halvniotiden satt åter }:J:R, ACE, 
AP!: och unfertecJ.:nad och lyssnade me<'~n 
m: och BGO spv. Gick trots allt att J-'':-:: 
lite J<A trots risiga ex. 
Fr2cnH lO-tiden be.:;~v sig !!):R, AC:S, 
APJ-: och BIH ut på en pror.1enadtur till 
Abis!cos er.da lanthandel (Jon 's l1'.nthr .. '1-
del) för att inhc.nC.la lite fö.:Ja. 
ViC. hemkomsten kl 12 sov fortfarande 
n: och BGO. 
i'::'tcrnic'C.e.fen til1 brinc;a~es ute i busk-

och var en Chili con Carne i mastor-ont
fo:-mat. Den var ytterst välsmö.kan<'.e. 
Proppmätt forts atte me..n med lite sl~lys
sninr och ri·er.ri i r'i'r , Inn~<Y fi·1 M ar en n~.M ~ 

l ~ 



snårskor.~terr~ngen f ör upp s ä ttninr, 
~v ~ntenner. kven en 9 m . h 0~ PR-rndio
n ~st sattes u~p vid Etucan. 
På efter~iC. C. ~.r-en s å:; I!J.:R och AP!': e n 
liten st:rn: hermelip p·å · b a r ,·g'irn; n e f\ 
c å C.en va r u1n e på alt an en och nar;- ~/.n 
c~d e ev vårt. ~atförr åd. /Det kan~ke ~ · 
v 2.r Cen r a c k2.re:: s om f ö!' svann min 
o et:/ 
Värt att bcr~t t a är ockoå a tt nä r 
j ~g lucnt s att och ly s sna d e p å svaca 
CJCD 1240 s å hade BGO och ~·m en vilci 
C. i s l .. :us sion vi a Pn-r~:! i -:>n, vil!~et i 
och f ör sig i nte st är å e mig - trodde 
ja: ! D~ j a g gick i c:en om b~~det f ör 
d t nlocka detaljer up ptäcl,er j a & 
till. min fa~ a att öer a s diskussion 
blivit in s pel r.d me c' Q5 med J-:A:n svagt 
därunner! Grynt!!~ 

SSOl Ol ?i s e q : ffi J\ 
Detta i~ e ts första e ar, inled0e s n ed 
att vi ztill s ant infirac e cet. Ett 
p:'r sk ?!l a r v r.r hela ny e.rsfirandet! 
Doc k s at t vi unne och s amtalade om 
\' ?.d c et nya 2. ,-~t kunde brin(;'l i sit t 
sk'' te till klocke.n två. /Det hinner 
v~l inte med så a~ p å tv å h!/ 
ACE var t a pper och gick upp ånyo kl 
fyra. I nc:et cpel'iell t h ördes men lik
väl s dt han uppe till kl s ex. Anlc d
n i n o:en v a r att Botsl·t ana g ick fint o ch 
k ör de på övertid. 
Vi d s j utiden vaknade j ae men inget 
h ör des då heller. Vid 8-tiden v a r 
C. et allmän uppsti&ning (utom f 0r mi g 
och];}; ). Ett fåtal IlA h ör d~ s då bl a 
KIAK. Sj ä lv had.e jag en f örbong<mdes 
tur och vaknace n~gon minut innan 
el v a , ch· s nå~;on minut inn an nyår i 
Al a ski'. , C.vs en fin bandning av nyåret 
på KJl:P. 
Efter lite annat lyssnand e och fruko st-

ätan~ e c ick BIH, ACE och j a & ut för 
.?.tt !:oll a -,nte nr,ernr'. . Unc er natten 
h ad e f et n ~mligen bl ås t nå~ot allce l e a 
f ant a sti skt. Ibl=d l ä t det som om 
hel~ stu~~n v ar p2 väc att _ras a sarn~n. 
V::rf :ir vi v:?.r r ätt s å 0v ertye;ace om · 
~.t t an-t ennerna v~.r av vid kr.njonen. 
Nen otroli Et n og och till v år stora 
5l iidje h c.de s å ej skett, .ut:cm alla 
hiill[:de fri<ifullt över kanjonen. 
Efter l!enna st lirk".nce promenix var 
~et d?~s a tt ta en paus icen och alla 
1 åc: och h a l vs l unrP.de utom BIR och 
lill. Dett a fick dock ett abrupt slut 
vid h a lvtretiden då Bill mec'. ett n.v
crimdsvr /!1 tillkiinnr'.(;D.V att det var 
koncis . Fol ket tumlade ner f är trap p2.n 
i vild 5al opp, och kun de mycket rikt
igt konst ~t ~r~ att st ationerna recnade 
De s s n. h :ir d es1 CFCU, KVAN, KFBX, KGA, 
CJ:TA, CK:dX, CKDA, CFGP, CFCA, CJVB och 
KilR\-1. Ha ,...ra till k an s >:e . Sämre har ju 
skådats. -
Vid sjutir.en var 0e flesta ordentligt 
huncri ea och l!H tillaga :c e ett ordentli{;t 
lc..ss ren s kav. l·!u.ms. 
Affe kund e so~ v~nt at konstateras vara 
kas st. Inte så konstic;t då NA gått så 
bra. 
Efter att lite d iist ha suttit och sam
talat efter maten b ärjade vi nu intres 
s era oss f ör BIH:s k artor över llordam
eri ~:a. I n tressant att se vilka orter 
son h ör t s. 
J.: i t t under detta s å h.ör vi ett strids
vrå l från BCO oå övervåninGen. Han hade 
gåt t upp f ör att t n si& en lur, och 
till sin f örvåning upptäckt att det 
var fett norrsken , n ä r han släkt ljuset 
i rummet och tittat ut cenom fönstret! 
Alla l~l ädde p å si t; fortare än kvickt 
och rusar e ut. Vi bj öds på ett otrolir,t 
sk!\.d espe l a v nF.turen, och f ör ett g äng 
sl: f:.nin~2.r Vr!.r det ver:Clir,en nåGot extra, 
fc..n t n.sii s kt vackert. Nu v H.ntade vi oss 
att b~.nc en sl:ulle vara d öda. !'la n h= 
ju h ört att norrsken är pe st f ör kanels
en. !·len icke! 'l'värtom c;ick Affe en aning 
bättre. 1-låcon tim::>e senare avslutades 
dagen me d att ännu ett norrsken spel
ades upp framf ör oss. 

1350102 Onså.a!'" A~! 
D?.gen inleddes med att ACE kom in vid 
sju-tiden och v ä ckte os s tre /APJ.!, BIR, 
NH/ i s ödra sovrumr.,etJ inte för att 
det hj lilpte på mig - jn.g steg inte upp 
f örr ä n tre kvart senare. Dumt, för under 
tiden hade NA kom~it loss med fm-toppen. 
Logg ade stationer, dvs sådana vi inte 
h ört tidi r,are, var CnQT, CJCD, CJVR, 

KYAK och nl,.r-ra till. · ~:en all t eftersom 
kon f sen ~vtoc, avto e oxl yArt i n t~esse 
f Ur a tt lyssna och v år Ön8k:.n att provi
antera i Qyn (Abisko) blev allt stn.rkare. 
Det be5 n.v vi oss oxo-snart ivä~ f ör att 
e öra, efter vederbKrlie pAp ~ lsni ne av 
diver se kylbest t\ ncl ir,a pl r!.CI': f i' r s tås. 
Ef ter välförtitt a t v ärv, dvs i !1han :1l n.!1 de 
av diver s e matva ror, i Hi lc Jons (:) 
L:\ntiL F.n,; el p,ick vi till telefon!-.::io ~ken 
vid t åg-stationen f ör att rine;a hem 
och oroa släkt & v änner. S"-lllticigt slo& 
vi P.v en en pine;la till Sigv:;.rd Anderssons 
DX-pcdi t i on i J.:ertaj ärvi f cr ett h ära 

f t c r vad de h ört. 
Vi kunde inte h <'. rinst vi n ett oläe;lig
nrc t illfälle, f ö r C.et v~r konf. s just 
JlT c i s då ! Smärre p a nik utbr öt hos oss 
vid ~ etta meddelandel vi hade t~tt ifrån 
~ nd s en: Vi började springa /~ å j a !/ 

Ii m i kylan! 

AL r i r.tucans värme kund e vi kon s tatera 
n LL l/A reden dött ut1 dvs en del vanlig
~r s tationer h6rdes, men ineet exccptio-
11 l l t . Som plåster på såren loggades 
Or lln l and efter att Bj örn hittat "nåcot 
~~~ ~ 9 ) kHz som snxar danska". Det var 
'l 'hu l e siindaren som d ånade in i de andras 
r·ppar a ter, men som jag ~;ivetvis inte 
h ~rde. 

~fteraom jag ine;et hördel eller rättare 
rm et inte orkaC.e plocka fram stationer~a, 
r;i.ck j o.l!: upp på ovanv~.nincen och 12.oe 
tni c; att läsa en sf-rom2.n ;w Philip K 
Di ck /nehe:/, men det hör v ä l ecentlic;en 
J nte hit ••• 
Kvlille!!, som ju skulle komma f 0rr eller 
ocnare, fördreva med intensiv bandmar.e;
l ing och spritt slölyss nande på Afrika. 
Kvällarna överhuvudtac:et var inte speci
ellt DX-vänliga mot !U, så det var den 
t id p~ dyc:net '§. det, i c.ei1.t, DX-:?.c' es 
~~~t,ft , ht &-H~t Jil a·&~ v'i' .M- ~eV.; ~~ @t 

t e< h 0.1~d om, EG{)-prtilar att h ·~·.ll a fr icn 
v !,:ra e::;na och slc iill från mm, om dae;
b ';cker som skulle s;:rivas, att bem öta. 
Och på nätterna sov vi, tro det eller 
ej, i reEel. s& även denna natt, c& 
fri d en l är,r a~ e s ie över Abisko Turi st
s t :otion vid 24-tid en s10.mtidir,t t som v i 
E:o v C.r ;:inro <md e om ljuva fr10.mtida l:r!.p på 
v årt k är a J.~ ·l-b2.!1d . 

§..221 03 Tor ccl;:c E NH 
VErför fick j a g den trAkica cte dac;cn 
;;.t t skriva om? Till och med BIP. v~. r i n
;ckt iv p å antenn-dr <:.c;arfronten. E::n l: os t.
~. C. e noc. ut en c:-nte!"!.n on C.c.:.en tiCi0c.;e, 
men inte i dar. 
För att summer?. a llt fC'ljcr denna lilla 
händel seförtecknin,:,. 
r.or ~onens 8-11-pEsset resulta tet res
ultera r i en pärla. WOAI från Texas 
h 0r d es me d Q4 åt minstone. Temperaturen 
är ca -10° c. 
Midd ::g: Sl r!. p par och snackar skit. BGO 
& EJ.:R tral,ar i väe; till AÖ f 1ir att post a 
brev. 
Eftermic.da,g 1 ACE & BCO står och snacl:ar 
om ACE's problematiska radio. Och de 
lycka s med att på hundradelen sätta 
v <:.r sin fot på en stol r å so>.m~a plats 
/ovanpå var a ndra , in fact/. Utl c ete 
en otrolie s l:rntts2.1va. 
/ APJ.: var in::-.e i byn och h c.ndl ace lite 
d enna eft ermi Ceae; ./ 
Kv ä llnin,:,: ACE l ä r BIH vad ett audio
filter är och visar hur h ans fur.k <>.r. 
Sr.mtidi gt skisserar jag och BCO p å en 
hel t ( ? ) ny konstru;ct;ion i fr å c,a om 
C.ete ~:tor-LF-~ <> 1 till en r adio. Avseöd 
a t l:tLn~ på 455 J.-.H :>:-s:i.c;na.len fr ån l:F-
c' elen. 
Sen var det väl in~et mer. 
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-~·: . St ;:..tion e:- v ::. ~ fe t gott orr. de n :--. -: 
:'c-. . F<.~:~iskt C.c:: b § <:t<e C.2.~en h i ttil l s . 
~!? l o~-:ren . rf: inf' :::- n:--r ~. lo -::- :::<~C e de:1 :·.;-: C.. c..r . 
:!}n WXl C! J~onö. r-. e:! hc.C.e r 8!' -t s i (" l i t e. 
! å.~ g v c-.r vi ir:r. e och !:Z!-!1C l 2- ~. e l i te -:il l 
:. å c:.tt v i s ~~..1ll e 11a s ?. vi kl ?..r <'. -·c o sr 
~ :11 !: h : t et . 
Pil l ~i t~~C se~v e :- ~~ e BI ~ : k~t t bul !ar , 

::> -:-ins~orv och -p o r:l-. e~ fr ite ~ . Delik;;. t . 
I C.r:. r. -: este.Ce NE o~ is en f ur;re:- rlC. e . 
)t2 "t r;j oröe C. en . B ~S c i ~:nn j'J ~ en och 
:Y~ s j ~~!'1 . 

~~ t i ~et nlj be ~ ~t~~ o~ v ~~ so~ r o~ n~:
)SV p-e :-- no t; i r. te s -?. m:1cke t l ~.n-r e s ·:: 
-~- i h a ~t ar v iC :-.re til 1 .... 

3c. -:n ! " Liir c?.f' BIE 
Det b :i r j ;cdn rcr <c p .1, dc r tucc.n fr a::&t 
3- -:i ( e~ ö8. mo:-r-o :1 c xen s>:ull e k o ll as . 
Ir-.re t vir ~re i ~ tre se 2.~·1 t c,i ck p lu ~ ~tt 
:-. li~. Vf. r r ::.nsk 2. n::j c: a m ~ C. v :-:.~. ~ e }--. :.;r t . 
ViC h i::. l vr~ i o ti C en C. r o._.....))z>.:- s k :-·,t ar en i:1, 
er.. t r evli r. \1.!1 ;": kill e , o ch h ~~r hu:- te-t 
:. ~.!" p-F;,_ t t . i-ico.n ·v ~r o~ks å m..\ct b e kyr.'.!':. :. 
·;ve Y - ~tt vi haft e~ l o ~:al st ~rninr pä 
v y·::·c~ r.1o--':t:.~re , sol!! även st i-\r de ~-: och 
~\r oci·. r. j o:- C..e ~.l l t f :lr att l o1:?.li s er ;;. 
cen::r, . '!':yvir r e j me f got t r esultat , 
"'er. l ovc.nGe a.t t f i x a dett<e t i l l näst ~ 
ar . Efter l it e di s 10.! s sion bl ev hs~ ny
:'i":c n pa v ~r 2. rx-a r och vår hobby . Dl 
vi f "'r~ l a.r a.t li t e Orl D:\-in t:; i a. l lmiinr.et , 
och si gr::.ler s utbre d:: i •,c:sf ::rne·.ll a .. l'lc en 
och n er: i ng en ~e~ ~:orrl c.n C. sexr>edi tio!'ler 
s i til l t o ~ h ·ns int re sse orde~t li~ -
]:iir vi ci.ä ; efter r att a~ e in KlllG - 1 0~0 
s om Fick med Q4 s 'l. b lev h<~ mycket i m
none~ad . En blivan :'e DX-a.re kanske? 
j:-'.?..r. fick eti ex ay DX-Gu i den/ H<>.n ber iit
ir.ce ocks å om h P.ns stuc;a i Ni!r.ka l ou.'.ct a 
och andra s tugor a är. Det är et t i nt res 
s r.nt QTH med t a nke på aa.lgång?..r osv . 
Framåt mi dda gen förbättrades ex-en be
tvC.li P"t men vi blev tvun.o:na. att bryt a 
u~p f ~r a tt ar ~ in ~.ntennern a och ä t a 
u nn d .rt m~.tfcrråd. 
l:~· ;lllen ägn?.des som vanliM åt djupr,~ende 
C.:!. s \::uss ioner som inte har ett uns att 
r ')r n me C. DX-ine;. 

3">01 o6 s ön ci.~-g m :R 
Dett a är ~en stora hemreseda~en/Gt äå
C. q;en. De fl e:o t a av os s var r ed<e.r. fär
G.i g-nacka-i e och v i l::un6 e inr i }~a o s s 

p ~: t stä~ ~ rn e ~C e ts~:.~~ när vi kom u~ p 

J :-.:J ; :-o:-: e :-: . Vi h :-.c' e avC. e l a t t!' e tir:: -ar 
~ e t ~ - ~e~ ~~t t or bar~ två. ~yc~ ~t 

t l st n del b eroend e p å a t t äve:1 BGO 
~~ e pack~t kl Rrt in~an vi b~rjnd e städ~. 

N"~ :> ch BGC l i r. ?.:. e GC·te Sk 3t :--~!'es v e>.:; 
c c! . :.: 'irC.e U:;)~ v å r :: pryl ar till A'oisl: ':l 
T·~:-:!.ö "t s t a.t ion . ?:-å::: st ä d.nir. c:e :1 k 2n r: ",C~na ~ 
at \ bi7.~~ so!'f~r., s or., vi unC..er rnyc:{et 
rn·.;::_:. och be sviir f åt t upp på <:.nö r~- \' i n-
i n _ö e,.., to p n e:::- i gen ·oet ydl i et s:1idrere. 
Vi to ~ hel t enke l t u t den geno~ f~nstret 
oct. s e ..: ~.r. i~ ce ::or:~ ytt er Görren. 
D2.:-ef~ er v :..:1 C. r <:.:' e vi Up::' till TST , aä::-
B•J-0 t or n !_?:'. [":'Up~bil C. e r -p r e r..is i :-. :-. ~n 
t~ -e : kom. St i n,en vi lle f ~rst be i ::: 
v!:--: b:. f'"<! f'!:! i ro f. GV2. f11.C n men C. ~:-ren 
t --~ e fr~Eit f~ ~~ t OCh tur V~r det f ~r 

v: sl:r.lle änC.'\ byt e. i Boden. En v o:.nli g 
t ~-7e s". f öl j d e seb .r. t ill Kirun?. d i r 
v i ;-ic~c ?. \' f ~r ,,t t inhanfl a f öC.a . J c.g 
!·. :.::~ l :. :·: 1 l : ~.!l s~e lit e_ myc k~t, vil"·:et 
e. ~:--.:..:-e c.o ck s .~lle VlS F. ~· ~f':' va:-2. et-: 
1·,ck:1C.r ?. r.. ~ ?- f. beh öv de h minstone in-';e 
v?.:,_~ hu.:•lt:r~ G . P~ re~t: n ?.V vår .l f.-.n ~r. resa . 
I ~~::"J..:: ' ·· b · · :--JC. ~. e v~ c.e s !:'utom få problem 
r-=.- pl c.tser •• På SJ J·.:?. ... e r.~ <m uppget ~ att 
c e':: e j b eh '5v 6ec n å.('or. pl ntsbiljett p å. 
t ~~e: til l Boden. ~ e~ ~et var precis 
voj' som be!l ':iv c e s d e7. Med jämna mel lanru."' 
s b. C..!' o:>uaCe de t i n nor r l :;_nninr:?..r s on 
pro ;:>s ?.t~ p ~ plat s er i vår kup~. Till 
s l""~ sc.tt AP!-~ en, -.m 1:-v"-.r av v å :-- -;o r; ".n g 
i C~7 ~n . Re sten v~~ k~ttäg~~C e ~tu~ ent

er, p~ \'äG in till Uneå. . Plus v å r t b aga.g<
no.t = l i .:,tvis . 
E:'t er <.tt h ?. g j ort en s n abb omlc.s tnin.: 
i Bo~en, och snabbt f å tt upp grejorna 
i v å :-- l iggplats~~p~, kund e vi slå oss 
t il l ~o i den s ~n~~ . 

@ 

~P !>!F'.d c den f (-irot/ kup~G ii r r en , v :- ~
vi e\ h c.n kläcke r ur vf"t:; nå go t i ~. t il 
r.l<'C 1 "Tå::;e • «! 4 ti m!'l<'.r f i.ir seni'. t, så 
vi ~juEsar på te och mack~ . 
/ Te. ck , St c.ten: j 
Jr.h to , t änl~e vi o ch f ör s io c! s = ti c\ it;t 
nt t ~ et v~r tär f 5r BI H inte hnde kl ivit 
rv lin. 
En c c l c ick d~rmed ut och to g sitt te 
och c in n~. c)~" - Ee dhrlBn och j ?.g l å g kvtor, 
och vt:nt r. c! e p å b ä t t re t ider. :Sft e r ytter
li(L'. rc en dund b e st ämde j ac r.li r: f :Jr 
nit ä t a , så j a t:; går ut och f 0r s 5k e r 
hiiia s t:'.l l et C.ä r me-t en kom ifrå n, ::en 
h it<'- r i n c et och f h u pp?"ift en att C.et 
n c l u t . J c. s å , tänkte j a r , och c ick 
in i kup en i r:c n ·och b ':irj r.c! e p l ock ". fr :-cm 
1lJ''ld , an ':i r och k avi ar. Sm ~ :::-et br edde 
Jrr, mc c! mitt p :-!t i e ntkort, som efter 
1 \ i p;-c r nr.c l~or c.nto e: oic e r. ':1in nlir,l1et. 
.1\l ni då l:or.c-.cr ko :1 du;:t ö:--c :1 in i kupen 
o"h f h S;)'ll p å o en b ;:,rb?.ri s k c. må l tiden 
V f'. l~p!.:. h ;:.n y-ttrnrt " Det finn s r.c. c1:or 
l v r. om clu vill h a ". 
'I',VII i t 1in~ : e r j :·.c, a tt det l:u.'lC.e h a n v ä l 
)i n oo. r t l i te tidi_:; .:'. re och sve.r a r 'iver
r•11ltr.n r' e : "J:ä , de· r.år s 1\ br r, så!". 

\ j ! Bil! hopp.:->.C:. e av i Av e s t n viå tio
\lrtr:1 ( ' ) och bl ev d : r vid v~rmt mott agen 
1 v i n r. f :i :::- ~; 1 r..r<e r. 

ll "ll' r~ ro.:.~ e s it; Plischel med att hoppa 
I' V och f ör ;,. <L'1teckni nrr::.r om v il k<>. st a tion
h n h aC. e bes';kt. Detta f ör ~.t t k\mna 
' l l~n ;'. t t h~.n ha C e v n. r i t i re spekt i Ye 

rl "' . 
I II),, n 1\'-'n <: j ii fi ck v i ett smärre prob-
\r•rn. Två nedeH.l c er s kvi n :1or (l ä s kär
,, ,, ~ ~. r) r:lev p å o ch b 'ir jade f ~r a en kon
\' P .' t.: .. . "'.. :. o!l ;.or. r-ick ut på r. tt vi skulle 
flylin på o s s t i ll en zi t tvacn . Detta 
vfickt e h~rt motst?.n c 1 men vi kl a r a de 
r tu •. tio:1en t r,ck v a re två t åc;-. r bet<ere, 
1 rn nnt acli~en no r mn l t sy~sl nde med Btt 
l I" Clm i <" fr i n b roms e.r n< . • Dess~. två 
1 tnc k i n s i n;c hu\~d till oss o ch konst
l t r~-d e a tt vi inte 1-.:u n de flyt ta PC"" 
fl it vi h a de pa tok f ti r mycl:e t prUl a r. 
/ Pc r s o:1 li - en . h r. C: e j ~.(; i nte t änkt a tt 
flytt;c/. De tvl.. t å.cr.rbe t r.rn ::-. y ttraö e 
ito:-:n-~c n t ~.re r i st i l mc C. : "Ski t i kB.r~in .~

r l' :-1 "- • ciet h:lr fix~.r vi l". T::ck 1 t 'ln}~e 

\'i , v crpå vi lari e os n tillrätta i ten. 
l Ui c s j<i last:ones a lln pryl<'.rn a e.v och 
v i b :irj ;-ccl.e bUra <-11"- c;rejorna till rätt 
·p&r. 

Sen kom J.l <. lm'itåc et: En kv c.rt f örsenat 
.•• br~ra ••• : Efter s om vi v ;cr f y r ?. och 
en h a lv tilnr.l a r f l' r :oen .,.d e i l~äs sj ii 

ho.C. e vi inc a pl a tsbiljett er. Detta mea
f 1'r de a tt vi var tvunr,n a att pl "-cera 
o s s v c. r det {ick. Det ta eällde ock s å 

Vi 21 - ti dc n kuEC.e v i ):onn t :·. te r a. ~.tt 
v i r edan v~ r 1, 5 h f ~r sen "-c e, och ~ en 
f ör s e n i n gen s kulle väx~ . • Vi f ick b c d:ed 
~t t det v~r nå,:.rn sirn:!le t , ~'i C. vr:xl :- r, 
~on f ru s i t f~ st . I nll ~ f o:. ll sA vr r .- e t 
s ex DX-~re som sonn:::ci e in i f en t:::-y{T" 
f ·;rvis~ni n<; en ro tt SJ s iLlcert skulle r ed~ 

upp f örseni n c en, och få fram os' i t i c . 

8")01 07 J.! &nd~ ~ BGO 

Så blev d e t då mo:::-eon cen~a ~i sta re sC. s f , 
o ch DX-peC.-c elt oo. g~.rna b 'örj nc e så små tt 
v <.kna i li g."Vnrns~:up~n. Till v år s to:::-a 
f " rvinin,<;- f .".nn s !liH fo r tfa r s :1 c',e kva r, 
han s om s~:ul J e gåt t c:v vi dh?.l v- z ex- t i fen, 
och nu v a r febe ~:?.n /~ k J ock:.n, f ör f ;.;r 
kl ar in~ se nr 1 / 3 3 , L}ce :--r eport ~cet/ 
r eda n h ~~lv 9. 
Ett eno:-- rn t fol l:nyller b 'lrj ~,ce t ill t <: 
i korri ci.oren och efter yt t erli c -re e :-, 
~ttcnd och två strax~r sticks ett s kär m
rn össe pryda stinshuvud in cenom /han 

b~. gacet , Tåget v ar n "stintill fulls a t t 
rnc n vi l y c k ".des t rots allt hitt a ett ' 
p~ r ledi ga sittplatser, 
Vis s erli gen hade moralen på s~~t als
äm:'lena redan b örjat sjunka, men nu va r 
den på bottennivå. 
):i eke Sf\ "n0}ili ~ "• 
J n. c s a "Jrfl" 
Vccr v id biir:c e nicka<:le instämc1:?.nde. 
1850 v a r vi i N~lmSll 
Äntli c en hemm ~ . • 

Oc h j a g är ä nt li c en färcig. Orkar inte 
runda av s!lygfi. Komment <e rer inom// 
är mina. We eO out as we c"rnc in osv. 

Sil.mmanst ä llnine &: Utsb-ift: ACE. 
Fbto &: L~bbsl~bbt EGO 
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AmSKO CANTON CAMP I 

Här är s! de HA-stationer vi fick definitivt ID-ade. N~gra halvsäkra ID-ade , 
och minga OID-ade nämns inte här. N!gra stationer till blir det nog i samband 
med bandmangling. 

QRG dat GMT station, ort, stat/provins Kommentarer 

580 4 1030 CK!, 
620 4 1127 CKCJC, 
630 30 1210 CHED, 
650 l 1355 JCYAK, 

. 660 4 1115 ICFAR, 
680 29 1700 JCBRW, 
680 4 1110 CJOB, 
710 4 1145 KIRO, 
740 3 1324 CBX, 
750 2 1530 KXL, 
790 30 1421 CFI:Ii, 
810 3 1307 CHQR, 
900 5 1002 CJUI, 
930 30 0325 CJCA, 
960 4 0953 CFA.C, 
910 29 1010 KlAK, 
990 2 1540 GRF, 

1000 2 1120 KOMO, 
1030 4 0843 WBZ, 
1040 4 0840 WHO, 
1050 3 1301 CFGP, 
1060 l 1430 CFCN, 
1090 4 0900 KING, 
1090 4 1018 KBOZ, 
1110 3 1252 CHQT, 
1130 l 1415 CK:iX, 
1140 3 noa CJCXL, 
1150 5 1026 CKIQ, 
1160 29 1420 JCSL , 
1170 29 1010 KJIIP, 
1190 3 0750 wo-no, 
1190 4 0351 CFSL , 
1190 4 0'358 KEX, 
1200 3 0800 'i!OAI , 
1220 l 1435 CKDA , 
1240 31 1430 CJCD, 
1260 2 1157 CFRN, 
1270 4 0343 CR.4.T, 
1300 2 1506 KGHX, 
1300 5 0951 IO!PS, 
1310 3 1452 CHL'il, 
1320 4 0744 CFGM, 
1320 4 1030 CHO.M, 
1370 l 1421 CJ'.ili, 
1370 3 1500 c ro K, 
1380 4 0956 HXIC, 
1330 4 1000 KRKO, 
1390 4 0910 CJCY, 
1410 3 1210 CFUH, 
1420 30 0905 CJVR, 
1430 3 1227 CJXX, 
1440 4 0740 CFGO, 
1470 l 1512 GJVE , 
1510 30 1420 KGA , 

1Hnnipeg, MB 
Regina, SA 
Edmonton, AB 
Anchorage, AK 
Fai rban..'.cs, A..lC 
Barrow, !K 
lHn."lipeg , MB 
Seattle, liA 
Edmonton, AB 
Portland, OR 
Camros e, AB · 
Ca l gary, AB 
Victoria, BC 
Edmonton, AB 
Calgary, AB 
Fairbanks, A..lC 
Thule, Grönland 
Seattle, ~-lA 

Boston, MA 
Des Moines, IA 
Grand Praire, AB 
Calgary, AB 
Seattle, liA 
Bozeman, MT 
Edmonton, AB 
Vancouver, BC 
Calgary, AB 
Kelowna, BC 

· Lionel Ritchies· Hello 
En av en del sA-stationer 
Även 4 : e, Madonna sjöng, 6-30 
Även l t e o 2 t e 
ID-ade -
Gick mycket ofta 
No more lonley nights 
Etiopien-ad 
En av minga AB-stationer 
Sluddrigt ID 
Ad f ör ~iilson 's Electric 
AB igen 
Hörd sista förmiddagen 
Hörd mkt ofta 
AB igen •• • 
Hörd ett par ggr 
Kul! Pz-lä sning 
Frb v!r "vanligaste" USA-st P.t 
Gled upp med ID 
Clear ChAnnel-station 
Härligt stationsortsnamn 
AB igen •• • 
HeltimMes-ID 
ID bakom KING. Kul: 
Slööö mx 
Gick iblcmd 
ID: XL Radio 
ID eft er mx 

CH:s:D ID 

Sa lt Lake City, 
Uorth Pole , AK 
Fort Wayne, I N 
Weyburn , SA 
Portland , OR 

UT Gick mkt ofta 
Gick ox! mkt oft a 

San Antonio, TX 
Victoria, BC 
Yellowknife, ~iT 
Edmonton, All 
Medicine Hat, AB 
Fa irban.lcs, AK 
Seattle , ~11 

St P?.ul, AB 
Richmond Hill, ON 
Vancouver, BC 
Saskatoon, SA 
~iestlock, .4.B 
Haverly, OH 
Everett, 'iA 
~!edicine Hat, A ""l 
Vancouver, BC 
~!elfort, SA 
Grand Prairc, AB 
Ottm-m, ON 
Vancouver, BC 
Spo~oUle., 'U 

Talkshow 
Ann Murray mx 
ID och nx om bil l i g?.r e tel e f ontaxa 
Kul ! En Texas-stn 
Carele s s Hhisper 
Kul! Mkt nor dlig stn 
Gick ofta . Ibland mkt s tarkt 
AB igen • • • 
En av en del AK- stns 
ID hos BGO 
ID: Radio LW 
Country-mx (h~stjazz) och ID 
Midnight Blue 
lfx-rpt 
ID-a de 
Sm5g upp ett ID ur gröten! 
Nu dominant med ID och nx 
Relativt ny. Adr? 
l-led kända popl!tar 
Jingle-ID . Ofta 
Hx-rpt 
Kul med an~at än luxan h~r 
47-CJ-ID 
Hör des mkt ofta 

1530 
1550 
1570 

30 
l 
l 

154 5 
1400 
14 02 

l:FBK, Sacratlento; CA 
k:y' ftJ .: , V<:ncouver, HA 
CKTA, Taber, AB 

:!::n ~a CA- !': t ationen 
lt ' s six o ' cl ock + ID 
Countryli kn mx 

57 st ationer lD-ade, o?h n ~GJ"a till kanske cet .. blir. F5rc elnin~en : 
l. Al bert a CAl1 17 ;• r- · :'>~ 
2 . 3riti sh Colombi a ChN 7 Om de ~na tyr.~dpunkt pi det a)~ue ll a h0r net av 

;;P.sh ir. !;ton USh 7 k?~hnentcn be r or på v:ht l ät;e , tiden r '1 ! r et, 
4 , Al aska USA 6 tl oen på dygnet el l er kond i t i oner na vi ll j ng 
5 . Saskatchew 10.n CA!l 4 l åta vara os c.t;t , 
6 . ~~?.nitoba CAJ/ 2 

9 · 

Ont c.rio CAN 2 
Oregon 
Califor nia 
Gr önl and 
I ndi an a 
lO>Ia 
~: n,; c.achu s etts 

~!ont P.n a 

);orth He s t Terr 
0J, io 
Texas 
Utnh 

USA 
USA 

USA 
USA 
USA 
USA 
C All 
US A 
US A 
l'SA 

2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l'en, det cår att h ör a ::A i Abisko och med t anke 
på at t vi är oer f ·cr na på detta om!" åce d . kanske 
det .'ir e t t hyfr c.t (]'I'"i . Det å t ent qr at t s ~ vi d 
fler e xpedi tio:"'.'~ • jccll'f cir el s e e1 ed a!1cra l 'l f.["ar 
och kontroll n c, . : on rh~n~ rn a ecent l:i gen var. 

Det är i nt e ba~ a i On Air ni kan l äsa om den!1a 
ped i t i on, re p f i nns ~ven i EA och Di s t an ce . 

llu får vi hoppas att rn -",.nea av de ssa st ationerna 
kom, er at t ~yn as i QS L-s V.D r c en i vår! 

hngi vna datu~ och t i ~ er e~l l er cet t illfäll e då 
s t ati onen lor::.a<' e s f~·rst a r~n r:en på ACC J. 

l' cn det vnr in te bar a r A vi lyssnade p!. H- r - l· k heter ! ;u- o J er en .ortlogg på övr iga hBri c:-

~~ a 0753 L n~ er 558 
6oo 1612 ens , Ta iHan 
990 07 3 ~ B~C Radi o Abe r ceen 

l l ]O 1 ~'0 AIR Cnlcutta 
1188 0104 R n~ io Dublin 
1~ 35 1000 ~RK/Svnlb~rd ( e j lo kal t ) 
1500 081 3 Radi o Ti cre , Cali, ~OL 
1 ~·48 073 3 BBC Rad io Cl evel and 
1'7 'i 1410 VO A Thail and 
>8~0 2042 Burundi 
\ ".o 2205 l·~a l a:: i :OC 
3958 1 318 OlD m eng, FlR S? 
1, 719 1320 RRI Ujuns Padanc 
4726 1300 Burma BS 
1i 750 1915 Radi o Bertoua 
~77 0 21 39 Radio ){i &eria Y:aduna 
4795 2140 Radio nouala 
~ 800 2125 Rad i o Lesotho 

Loccs amc.an s t ällning: ACE 

4910 2141 Afri c a ~o l 
( 820 1?00 Botswnna 
4835 2135. SHJ..B:: 
4353 1 ~45 Rad io San ·a 
4370 ? 1 ~ 2 ORTB 5enin 
4390 21/,:: ORTS Senegal 
4905 2145 Tchad 
49 20 11.40 AI R Kadras 
4925 2150 Rndi o B~t a 
4970 2151 OlD Cabinda? 
5010 2152 Radio Gar oua 
5025 2024 OlD Parakou? 
5027 2100 Radio U{;'2-'1'l<: 
5035 2153 Radio Bnngui 
6150 1205 ABC 

11790· 1400 OlD l iit Eom Radi o Stav-yanit sa . Ryss, 
11940 2224 Afric a Ko l 
91 800 0605 l:RK/ Trons me d l okalpx 



l 

l 
l 

L 

Denna artikeln fanns att läsa i 
gratistidningen Sydsvenskan Ex
tra som för övrigt delas ut t 
ill,alla som bestämt sig för att 
inte prenumerera på dagstidning- . . 
en Sydsvenskan!, vecka J 1985. 
Hoppas den skall vara av något 
intresse . 
Nybbyggaranda, landskapskänsla, 

satsning på vanliga människor, 
Populäraste nyhetsprogrammet i 
landet . Mycket musik- och barn
program och landets troligaste 
lyxigaste TV-hus,Det är några 
av ingrdienserna i Smålands-TV , 

I industriområdet, lite bortom 
allfartsvägarna i Växjö ligger 
den vita enplansvillan med en 
inbyggd swimmingpool i hjärtat, 
Runt de kan medarbetarna samlas 
och njuta av kaffe, mat och di
skussioner. 
Smålandsdistriktet omfattar 

Kronobergs, Kalmar och Jönköpi
ngs län med ungefär 720000 män
niskor.Det är det folkrikaste 
TV-distriktet efter Malmö och 
Göteborg . 

Hen vad gör man där uppe i ur
sko g en egentligen? Jo här prod
uceras drygt 80 TV- timmar om 
åre·t , 50 timmar regionalprogram 
och JO-J5 t immar riksprogram . 

Ung efä r h ä lften av de 65 ans
tällda har s in rötter i Små l a
nd,M edelå ldern är den lägsta 
i hela Sve rige s Television-J7 
år , - Det finns en nybyggaranda 
och stor entusiasm häf uppe , 
säger TV-chefen Lars-Ake Engbl
om,Vi h a r livliga diskussioner 
om massmedierna. 

Även om resurserna är koncent
rerade till Växjö försöker man 
vara hela Smålands TV och prod
ucera program och nyheter från 
hela landskapet.Varje dag flyt
tar Lars-Åke Engblom blå och 
röda nålar på en Smålandskarta 
för att se hur sändningarna är 
rördelats . 
Nyligen inrättades en lokalre

daktion med en reporter i Jönk
öping och en l ägenhet i Kalmar 
r ör att r å fastare rörankring i 
de hörnen av distriktet , 

I PUB : s publikundersökni ng i 
ma j och juni v isad e d et s i g att 
Små l a nd s nytt var d e t populäras -

@ 

te nyhetsprogrammet i landet , pro
centuellt sett,Det slog både Rap
port,Aktuellt och Sydnytt . 

Och under de senaste åren har 
Växjö-TV varit en av de flitigaste 
till Rapport,Aktuellt och TV-spor
ten med ungefär 200 inslag om året 
,Det är bara Malmö och Göteborg 
som gjort mer. 

- Vi blev något av en försökskanin 
säger nyhetschefen Agne Sparren

hed , Trots de många nyanställninga
rna startade vi med mycket knappa 
resurser. Kan Växjö klara det, så 
kan de andra resonerar man, Det 
har gått hittils, men blir folk 
sjuka har vi dåliga marginaler. 
Ett problem är också de stora av

stånden i Småland;Tilket kräver 
god rramförhållning,Teamen måste 
ge sig ut tidigt,annars hinner de 
inte tillbaka . · 
Blir tiden knapp kan Smålandsny

tts folk sända sina videoinspeln
ingar per länk från telever~ets 
sändarmaster li t e v ar stans i di
striktet , 

- Småland är ett b r a nyhetsområde 
, menar Agne Sparr enhed . Det ä r . be~ 
gr änsa t t ill Små land , vilket gör 
det mera l ä ttarbe t a t. Här finns b
åde kust och inland , a lla typer av 
näringar . Och något jag t ror är v 
äldigt u tmärkande för o ss ä r a tt 
vi sat s ar mycke t på ins lag med v a 
n liga människo r och sprin g e r i n t e 
p å p r esskonferens er hela t i d en . 

Det är inte ett lik a hår t nyhets 
områ de som exempelvis Sydnyt ts , men 
intensivt . Här finns många småindu
strier , bondekooperationen, Södra 
skogsägarna, kärnkr aftverket Simp
evarp, Hats Wilander .. och den tidi
gare så berömda Växjooljan. 
Ett 25-tal tidningar och tre lok

alradiostationer ger tips och ska
par konkurrans . Det finns kabel- TV 
och när-TV-förening. . 

I programverksamheten har Smålan
dsdistriktet satsat mycke t på dok
umentär, och kulturprogram.Det har 
varit flera tunga produktioner.En 
a v dem har varit dansspelet "Brud
a rnas källa" , om ett rituellt mid
sommarfirande vid en undergörande 
k ä lla , 
Han försöker framhävda den smålän
d s ka särarten och utgå ifrån land
ska pet . 

-Det·finns mycket oarbetat progr
amstoff i Småland, iäger TV-chef
en Lars-Åke Engblom. 
Ettprogram till exempel om Pelle 

Näver och ett om Pär Lagerkvist 
är planerade,Det skall b.l~ sändn
ingar om ålfisket i Hörrumsån och 
om Kalmarläkare för fred,"Sol och 
torv",två program om miljö och 
en ergi, v isas i TV2 till våren. 
~lusik- ·0ch barnprogrammen har m

ycket hög prioritet.Hellan sju 
och åtta rikstimmar av trettio är 
b a rnprogram. 

- Nu när det väller in barnprogr
am per satellit slätas de ut för 
a tt passa hela världen, säger La
r s - Åke Engblom.Då behövs det pro
vinsionella och svenska som motv
i k t. 

J u s t nu läggs mycket energi ner 
pd g e staltande produktioner,Det 
8fits as pA program med lAngt liv 
Bom k a n visas för flera generat
i oner.En sAdan är den tec~ade 
oc r len för barn om "Ulma i Eke t
a rp", en berättelse från Viking
a tid en som förmodligen sänds ju
len 19 85 i TV1 , De t är d i strikte• 
t s s t ör s t a p r odukt i on n å g ons in , 

"Sagan om glas", ett f a c kprogr
a m om g l ase ts h i s t oria ~ i ck stor 
u ppmli rlcsarnhe t vid. barnprogram~e 
stivnl e n i Sevi l la i Nove mber. 
De t hnr sål ts i å tta länder , 

Ett program om nya musiker i S
må l a nd ä r på gång . 

-Det finns så många duktiga amat
örer.Det är viktigt a tt plocka 
fram dem,inte bara de profisione
lla musikerna, säger producenten 
Claes-Göran Åhlander. 

På Smålands-TV är man för en br
eddning av TV-produktionen och 
mycket positiv till en särskild 
"bonnakanal". 
-Då kan vi själva styra sändnin

gstiderna, säger studioreportern 
Rolf Kandell,Nu blir vi behandla
de styvmoderligt av Stockholm , 

Man menar också att man då kan 
fungera bättre som en regional 
kulturinstitution. 

-En distriktskanal är ett sätt 
att förnya svensk TV och det är 
en logisk fortsättning på den 
statliga kulturpolitiken , menar 
Lars-Åke Engblom , 

Han tycker även att man borde 
satsa på mindre TV-stationer som 
kan sända via Kabel - TV och på 
små mediaverkstäder i varje kom-
mun, 

-Då kan man leta talanger på b
red basis och inte bara ta folk 
uppi~rån, 

. o 

\Vet:;var den stär l . · ·•· · •. r . · . 

··l . 

. \ -60::åriga radion bättre rustad 
---- --/ 

Den här debattartikeln var in~ö
rd i Arbetet den 22 Januari. 

När radion nu trätt in i sitt s
junde decenium har den fått ytte
rligare ett stycke fast kunskap 
att stå på inför de steg den kan 
vilja ta.Vilken denna kunskap 
(framtagen av PUB~ är redogör Iv
an Ivre för . Och han dra r sina sl
utsatser. 

I år firar radion 60-årsjubileum 
,Det sker och kommer att ske på 
många sätt.Äldre program och ser
ier repriseras,fräschas upp eller 
bringas pA annat vis i åminnelse. 
Röster som tystat hörs igen.Radi-

® 

on hyllas som det medium som ~örst 
gjorde det både nära och det fjär
ran tillgängligt för alla och env
ar och -när det så bar sig till-
i händelseögonblicket . 
Det har börjat br a . Bure Holmbäck 

har sänt en serie kärleksförklar
ingar till 60- åringen.En k om från 
birger NorJIIan, en alUUPJl; :(rån Fol
ke Isaksson.Från Umeå har vi kun
nat höra en alldeles utmärkt ser
ie med sex program om Lu dvig Nor~ 
dström.Guldkustens profet men oxå 
Lort- Sveriges avslöjare . Den bok 
som denna berömda serie från 19)8 
föranledde korn ju ut i nyupplaga 
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POST A LA PRYT,AR Ande r s Plischel 
Vendclafridsc;at an 12 A 
217 64 MALJ.!Ö 
040 - 879 27 

DEN HÄR GÅNGEN har jag verkligen sop pat till det vad det gäller att hålla tiden för sidans färdigställande, Nog för att 
jag brukar vara rätt sen, ofta sist, i inlämningen, men inte så som den här gången1 i dag är det nämligen måndag, dvs 
den dag som är redsens stoppdate , Som tur är har jag några håltimmar, som jag kan skriva det t a på, annars hade det gått 
r ent åt helsicke, 

Egentligen borde jag inte ha skrivit alls till det här numret, eller gjort det mycket tidi gare, För är man på bio på 
fredagqllen, i Helsingborg hela lördagen, jobbar söndag fm och åker till Lund och pimplar öh l samma dags em/qll, så ska 
man egentligen inte hinna. skri va till PP, !.\en ••••••• 

EN ANNAN GREJ, som jag hoppas att ni märker, är att jag har en ny skrivmaskin, För att markera nyheten, och penngtera en 
av dess finesser (nämligen den att man kan använda A3pappern i den), skriver jag detta liggande, Dvs, det är papperet s
om är inkört liggande i maskinen, inte j ag som ligger ner, Även om det senare kanske vore en häftig ide , Hmmm •••• , kan
ske n.lgot för nästa nwnmera PP •••••.• 

Alltnogt ni slipper i framtid e n att å t erse den maskin jag använde i förra numret, 

~o~_om Voioe of l!.oz.e_ 
får man gratis (l ) fränt High Adventura, P . o. Box 
Van Nuys, C alif. 91 409 om man ber om de n, 

KristeE__E.9..E.a~d~ 
fr. Norea Radio fås fr, deras svenska adre s s om man frågar 
efter Lys på Veien, /AAE/ 

BRT !_B__lzssnark_lub.E_ 
går man lämpligen med i om v man vill slippa att få deras 
urfula QSL-brev istället· för de riktiga kort som finns. !·.l
er info frt BRT, Postbus 26, B-1000, Brussel , Belgien./Aru/ 

Caroline-sticker 
~å:r-du, enlligt ~n DJ på stationen, gratis fr. USA-adressen 
R. Caroline,N.Y., 11518, USA. Be snällt, uppmanar er /AAE/ 

RBC Television and Radio Stations 
utgi;ava-rjä iz.-o-;-h--ka·n -iim"piige;-änvändas som ett komplem
ment till AAEss lista i förra numret. Den beställes frånt 
Engine e ring Information Departement, BBC, London i/1 A 1 AA , 
U.K. /DAL/ 

_!>~~ 
som de senaste åren utgivits av 
år oxo, kan man tänka, Mer info 
01650 v~ntaa 65, Soumi, 

Kula till elakrivmaskin 

DX-Palvelu Oy kommer väl i 
frs DX Services Ltd, SF

/A PM/ 

är red mkt in3sserad av att komma över en, Det gäller då 
i första hand en med vanlig stil och versaler/gemena. Om 
du har en att sälja till överkomligt pris v,g, ring ,.,. 040/ 
879 27. Märke på maskinen? IBM. Ev. kan byte med den kula 
(endast ganska feta versaler) jag har nu komma i fråga, Så 
tveka inte om du har den eftertraktade varan, Skriv gärna 

BBC.ji\P•t,-' i stället om du inte vill ringa, /AP!!/ 

® 
_ml.Q. _E_nM!_sE_ 
heter ett häfte med px-sceds m.m. som du får från· 

Rediouanora=a 
är en mot s var:. t-e: ~:..:.:. :~ ::'.=.;-; : -== ::'::-==:~_-~-::. 
ningar. Precis = =. s:.::. "~-==- == ,:--=.::..::. -::.-:;:_-==-=: _ 
per år och ä!' data·.:-:skr:.ve::. . :=-:-:.s : ;: ;:: i=. ~-

dio, B. P . 56, 94 2 \; re~e:.: ::e:.2x. ::~-r-:. !:: . 

SPansk motsvarighet till T-G 

~-

För att komplettera den i f örra :r:o:i se::. ===a __ ---~ -
tionen kan ni ju ta och ska:"fa cess, ~· ~ ~=~:=:.~ ~-:~-
na, s9anskspråkiga motsvarighe•. ?is ~a::.s < ! €= i= =~ :.~ 
som ber om den. 

Popular Communications 
utkommer varje månad från USA oc~ ar ca_-::= - -,-, - ~-~ -
tad på nordamerikanska läsare, I:mehal:.e ::- =e~:. ·:~=: ::
tiklar om SW , vilka, tillsammans oed e:c. :.::. a7 - :-= =::..a...-::.:;:-
sen, är in3ssanta. Finns på ?resscen-.:e!'. ~ ~ 

Om SSSR och Kina 
som DX-områ den har Australien 2adio :ilX ]:·.:·: . ::: x 2< - :::I 
Hill, VIC 3128 1 Australien, gett ut två ~•s~:.:'::= ::.:.: · 
pris av 2 AUSdollars/st, På 16 sidor oed :ex-; :c~ :.:: ~=a= 
tar Bob Padula upp SW-stationerna i SSS?.. ::. -:::.: : -'-=-€ ±: 
USSR. Den andra skriften, DX-ing Chi r..a, t ar __ -~-= =-~= =. -
otsvarande, men är kortare, 12 sidor . -

Gilfer Shortwave 
heter en firma med en massa att säl ja. 31. a ::' '5 : .~ E.!:ie sa -
·ker: 
+ Radio Databese International 200-sidig ·Dok :~ed data·.:tsk 
rift av px-sceds. över tx på föl j ande språk: engelska ~ 
tyska~ · spB.Rska, franska, japanska, Förf, L arr:.· ~! agne '".ar ~ 
aft hjälp av flera monitörer över hela världen. : äcker fe 
området fr, 2300-30000 kHz och är mycket anvä~db ar, speci
ellt som den utkommer två ggr/år (dec, j un ) , Pris: 16 dol
lars inkl. porto, 
+ Confident~al Freauency List 4500 stationer ino~ o~åden 
som ambassader, kuststationer, väderstationer, tid ss tatio-
ner m.m. 5:e· up~lagan. 224 sidor. Pri s: 14 dollars. 

® 

==--- ~~ ~-, ~7E'~s, :::?.. .1 oc!:l 

~ ... ; -=::----:=-- ... =-..-::.L := oc:= li s tor som h.jälp ~ 
===· 3:i~ e :.tp_lef;an (1984 ) h a-: 

~ ~~ =~ ;=--~=~ ~~ ~ .;: Col:ars ~ utlands~ortot. 
- :::::-:...: -=-= :=....~ ?:-=:--=-=..:::.ss := :: ::--:-: : ? ?e=elL Lis tar över 
:-:: =-- --E~~~~ ~= ~e:s 7ä=_~e~. Z- kode n förklaras u 
- ===-=-~ · : ::_,.-:.~n..=. ?-=-:.s : • C.oLars/ 1 5 d: för yt--

..:...::.._"'"'""=;_:~= -::...:...: ===-=-:~-g-:, :ä.r: :.:.l: .. er S!:ortnave, P, 
- : -. ;2 :?~l: 1.-:=.e :a:-~ ~ :.. 4-e, :; - 656 , US.A 

~ -=~ ~==-:~ := -- =7=a: :.a 

O. Box 
/AP!.!/ 

i=:~:.:.-::=. ::.: :a ·.:-:., :ve::. a7 .!.?~:>::; ( se föreg, notis om Ki
~ =~ ===~ =~ ta= ~P? ~=~ =.es"a o~ sändningar till Aus
-=-:.:.:.:~. ::-=-:. s : 1 ;:: s·o_lar. --/APM/ 

!:.=-. ve;, '.:.t e-:t 1.:.-::et ne'l7sletter 10 ggr/år. 
2 :?.C : s. .;.dr . i = 7 . . j AP!..! j 

~~ ~: ~ 7l e c~ro~i cs ~or_d 

:~serade s 1 381 och ä r ~u pub_ikationen fö r ett stort an
:a: a=•iklar inoo et t ":>re tt tekr.iskt S'Oe ktr um och har ä
ve ~ en ::~ånatlig DX-spalt . ?.eko~endera~ . 110 sid/ utgåva , F 
:nns !-.os Pre sscenter, /APM7 

S~ ~reauenc' List 
utkomner 4 ggr å r och listar px på ~3 oc~ GG i både f q- & 
tidsordning. Lista över DX ~ ~x. 3u- karta, ?. iktår sig främst 
till 3u- lyssnaren . 56- 72 sid/ utgåva. Adr: DX Team Berlin , 
Po stfach 61 04 26, D-1000 Be r lin 61 , BED . ?ris: 20 D~ el. 
22 I 'il.C s. Postgironummer: Västberlin 4302 · 61 1 02/GUnter Ku
schnereit. ' "" HJ 
+=+ =+=+=+=+=+=+ =+=+=+=+ =+ =+=+=+=+=+=+ =+ =+=+=+=+=+=+=+=+=+ = 
K.HLOR : AAE=Anders Ahlin , Vi sby , A:?:.::red , DAL=Göran Dahlin 
, Sth lm, ::a:1y tnx Ander s oc!l nye b idrag s 5 iva.re:-. 'J.ö r an, 
': ':s cc· :P3T I T .. IOU : AC E vann m. Ax::: som 2 : a och DAL som 3: a. 
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ =+=+=+=+ =+=/85~01-21/+=+= 




