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 Säsong 54, nr 10 
 9 december 2013 - tips 
 Falköpingsredaktionen - TL 
 

Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 11 21 december TL (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 12 7 januari 2014 TL (tips) 
Nr 13 20 januari TL (tips, även info, QSL till resp red) 
 
 

Hej! 
 

Så här i inledningen vill vi påminna om att nästa deadline är lördagen den 21 december. Välkommen med 
ditt bidrag. 
 

Vi påminner också om ARC:s specialsändningar över Radio Merkurs den 22 och 28 december. Ronny vill 
gärna ha dina musikönskningar och hälsningar eller egen musik på mp3 senast den 15 december. Läs mera 
under ”Sekreteraren”.  
 

Vännen JER har i sitt arkiv, som tydligt framgått här i MVE, en mängd material. Janne återkommer 
förresten i nästa nummer med den sista delen i hans minnesserie. Det finns emellertid ytterligare material 
som säkerligen kan vara av intresse och alltför värdefullt för att glömmas. Materialet är dock av sådan 
kvalitet att det behöver skrivas om, kvalitén i nuvarande form är alltför dålig för att kunna scannas. Här 
finns nu en chans för dig att göra en insats för klubben, är du villig att ta hand om detta material, helt eller 
delvis? Hör av dig!   
 

Solrapport från OA 
Solen fortsatte med den förnyade aktiviteten i november. Solar flux ökade ytterligare från 132,1 till 148,3, 
vilket är det högsta månadsvärdet på länge. Solfläckstalet gick däremot ner från 85,6 till 77,6, men det är 
fortfarande ett högt värde för den innevarande solfläckscykeln. Medelvärdet för A-index sjönk från 7,71 till 
5,68. Utvecklingen för december har ännu ingen tydlig tendens. Kring månadsskiftet var det en lugn period, 
men de senaste dagarna har värdena gått uppåt. (Baserat på data från Alvestads solsida.) 
  

Lite om innehållet i detta nummer 
* Fusket minskade när bandspelarna kom till DX-Sverige – HK 
* Ytterligare aktuellt från USA - FCC Proposes AM Radio Changes To Give The Band A Boost – npr 
* Aktuell bokrecension – RFK 
* Trevligt QSL från KWBG Boone IA-1590 kHz - RÅM 
* Nummer 8 i en serie DX-minnen – JER 
* Ytterligare nostalgi – från en träff i Stockholm november 2013 – BEFF       
 

 
 
 
 
 

                                                                               tnx HS 

Nästa  
Stoppdatum 

21/12 
TL (allt) 
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                                                                  ARC Newsflash: 
                                                        För bidrag: info@rock.x.se  
                                              Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.com 
                              
 
 
 
 
Notering i loggen: 
A/V = Sigvard Andersson som lyssnat i NDL:s klubbstuga i Väsby utanför Norrköping 
JOB/F = Jan Oscarsson som lyssnat i Bosse Olofssons QTH i Furuögrund 
 
Europa 
1233 25.11 1740 R Dechovka kollades efter att jag läst i MVE om att de svarar. Trist program med 

"tyrolerpop" nonstop och enstaka anrop. Hur länge håller den ut? Men den kanske 
har sin hemmapublik med gamla MV-mottagare tillgängliga? S 2-4. Svarade i alla 
fall snabbt och snyggt med email. BEFF 

1314 4.12 0700 LKB/LLE Bergen Kringkaster med testsändning. Sim 
1314 4.12 1028 LLE-2, Bergen Kringkaster – endast morse som SM bekräftade nästan på timmen! 

Många tack Svenn och tnx BE som larmade! HM /Har nyligen ökat effekten till 100 
W, det gav tydligen resultat! –ed/  

1314      alltid 0615  Antena Satelor och den andra rumänen dominerar effektivt frekvensen, när jag 
försöker höra Bergen kringkaster. BEFF 

 
Oid/Tent Afrika 
1550 30.11 2235 OID AA – tentar till den där ”Sahara stn” – var den nu ligger!! Clandestinare?? HM 
 
Asien 
 576 1.11 1830 IRIB Urumyieh, Mahshahr med regionalt // 936 JOB/F 
 594 31.10 2030 IRIB R Fars, Shiraz “Inja Shriraz ast” // 1287 och 1359 som gick sämre JOB/F 
 657 31.10 1438 IRIB R Gilan, Kiashahr med fint ID “Radio Gilan” och rätt fartig mx JOB/F 
 693 1.11 1530 Bangladesh Betar, Dhaka “It is 9.30 pm, This is Bangladesh Betar”. Nx på EE JOB/F 
 711 31.10 2030 IRIB Ahwaz, Ahwaz “Inja Ahwaz ast” ganska stark JOB/F 
 783 31.10 1435 IRIB R Zahedan, Iranshahr med regional-px // 1296 och 1377 som tittar fram JOB/F 
 801 1.11 2030 IRIB R Khorasan-e Razavi med regional-ID // 684 JOB/F 
 828 31.10 2030 IRIB R Khorasan-e Jonubi, Tabas med regional-ID på ganska trängd QRG JOB/F 
 846 2.11 2030 IRIB Tabriz, Mianeh finfint “Inja Tabriz ast”. Svag men ren samma tid 1.11 JOB/F 
 864 1.11 1730 IRIB R Kermanshah, Qasr-e Shirin “Inja Kermanshah ast, Radio Kermanshah” JOB/F 
 873 1.11 2030 IRIB R Khorasan-e Shomali, Bojnurd med regional-ID JOB/F 
 882 31.10 1830 IRIB Mahabad, Mahabad med ID som ej följde mallen helt JOB/F 
 936 1.11 1830 IRIB Urumyieh med regional-ID på Azerbajiska(?) och mycket stark signal JOB/F 
 999 31.10 2030 IRIB R Kurdistan, Baneh med regionalt ID // 1476,25 JOB/F 
1197 31.10 2030 IRIB Ardabil, Moghan helt rent: “Inja Ardabil ast” // 1197, 1269, 1512 JOB/F 
1269 31.10 2030 IRIB Ardabil, Khalkhal med regional-ID här! Inte “Radio Iran”-kanal enbart då? 

JOB/F 
1287 2.12 1215 GTRK Vaynah, Groznyy "Radio Rossii, Radio Vaynah". Probably now regular 

transmissions have started. MR 
1287 3.12 1400 R Rossii/R Vaynah, Groznyy, Chechenia, Ryssland öppnades åter för någon vecka 

sedan och går utmärkt på eftermiddagarna. Hade lokala nyheter med Groznyy nämnt 
flera ggr. I slutet nämnde de temperaturen i Groznyy. Kl 1413 var det lokal reklam, 
där de nämnde Radiokanal Vaynah och ”reklama Radio Vaynah” med ett 
telefonnummer. Mycket bra styrka just vid denna tid. ID är ”Radio Rossii/Radio 
Vaynah”. BE 

1296 31.10 1435 IRIB R Zahedan, Zabol kom igenom en liten stund vid reklamblock JOB/F 
1323 1.11 2030 IRIB Tabriz, Jolfa “Inja Tabriz ast” // 1026 JOB/F 
1341 31.10 2030 IRIB R Kerman, Bam “Inja Kerman ast” // 1062. Ej “Radio Iran” här heller JOB/F 
 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 



1350 25.11 0259 Voice of Russia in Turkish via Gavar
to "Rusyanin Sesi" FM relays in Turkey: 
skrev mig Mauno Ritola som därmed gav mig fullt id. 
Mauno! HM 

1377 31.10 1435 IRIB R Zahedan, Chabahar med reklam JOB/F
1476,25 1.11 1730 IRIB R Kurdistan, Marivan ligger ganska snett. ”Kurdistan”
1494 2.11 2030 IRIB R Khorasan
1539 1.11 1730 IRIB R Golestan, Gorgan fint med regional
    men ingen fler IRIB enligt WRTH? 
 
Nordamerika 
 560 23.11 0700 WGAN Portland ME, “Maine’s #1 local news followed ABC news on Newsradio

60 WGAN”. A/V
 570 29.11 0700 WTBN Pinellas Park FL kom upp med id och fick 

vara ensam en liten stund  "..this is SRN News 
WTBN Pinellas P

 580 23.11 0230 CFRA Ottawa ON, “CFRA, a division of Bell 
Media”, “National news, liv
80 CFRA”. A/V

 610 18.11 0701 WIOD Miami FL
  610 26.11 0700  KDAL Duluth MN. AN
  620 24.11 0700  WTMJ Milwaukee WI. 
 650 23.11 0607  WSM Nashville TN, “6
 650 28.11 0610 WSM Nashville TN
 670 26.11 0700  WSCR Chicago IL. AN
 680  6.12 0800  KBRW Barrow AK blev inte helt oväntat första AK hos mig tillsammans m
    970. AN 
 700 28.11 0705 WLW Cincinnati OH
 710 24.11 0500  WDSM Superior WI. AN
 710 23.11 0610  CKVO Clarenville NL, “VOCM”
  720 26.11 0600  WGN Chicago IL. AN
 740 23.11 0605  CFZM Toronto ON, “Zoomer Radio”, “The music you love, AM 7

godingar som “Sound of Silence”. A/V
 770 24.11 0457  CHQR Calgary AB, Calgary
 790 26.11 0700  KFGO Fargo ND. AN
 790 28.11 0652 CFCW Camrose AB med CW o
 800 28.11 0607 CKLW Windsor ON id med omedelbar inkoppling a
  840 26.11 0600  WHAS Louisville KY. AN
 930 7.12 2100 CFBC St John NB Gick bra under den tidiga natten. Trevlig musik, bl.a. jullåtar som 

”Jingle Bells”. ”This is CFBC 
 950 7.12 23.10 CKNB Campbellton NB
 960 27.10 0733 WERC Birmingham AL ”Newsradio 105.5 WERC”.  TJ
 960 28.10 0733 WFIR Roanoke VA ”..weather every 30 minutes on Newstalk 960 WFIR 

on it”. TJ 
  970  6.12  0700  KFBX Fairbanks AK i en röra av stns.
  980 26.11 0702  WCUB Two Ri
1000  6.12 0700  KOMO Seattle WA. AN
1020 28.11 0358  KDKA Pittsburgh PA, “Here on 10
1070 26.11 0600  KNX Los Angeles CA “All news radio station”. AN
1090 24.11 0700  KMXA Aurora 
 
 
 
 
 
1140 19.11 0654 WQBA Miami FL tydligen hette programmet "
1140 24.11 0300  WQBA Miami FL, “WQBA Miami, 11
 
 

Voice of Russia in Turkish via Gavar, ARM. They announce "RS FM", which refers 
to "Rusyanin Sesi" FM relays in Turkey: http://www.rsfm.com.tr/frekanslar.html
skrev mig Mauno Ritola som därmed gav mig fullt id. Credit to you, and thanks a

 
IRIB R Zahedan, Chabahar med reklam JOB/F 
IRIB R Kurdistan, Marivan ligger ganska snett. ”Kurdistan”-ID här // 945 JOB/F
IRIB R Khorasan-e Razavi, Taybad fint med regional-ID // 684  JOB/F
IRIB R Golestan, Gorgan fint med regional-ID // 1368. En ”Radio Iran” hördes under 
men ingen fler IRIB enligt WRTH? JOB/F 

WGAN Portland ME, “Maine’s #1 local news followed ABC news on Newsradio
60 WGAN”. A/V 
WTBN Pinellas Park FL kom upp med id och fick 
vara ensam en liten stund  "..this is SRN News 
WTBN Pinellas Park and WTWD Plant City". Sim 
CFRA Ottawa ON, “CFRA, a division of Bell 
Media”, “National news, live on Newstalk Radio 5-
80 CFRA”. A/V 

Miami FL bra med Fox News R. ODD       
KDAL Duluth MN. AN 
WTMJ Milwaukee WI. AN 
WSM Nashville TN, “6-50 AM WSM” med country som vanligt. A/V

Nashville TN, igen, börjar nästan likna prenumeration! ODD
WSCR Chicago IL. AN 
KBRW Barrow AK blev inte helt oväntat första AK hos mig tillsammans m

WLW Cincinnati OH, blir glad de få gånger den hörs! ODD    
DSM Superior WI. AN 

CKVO Clarenville NL, “VOCM”-ID. A/V 
WGN Chicago IL. AN 
CFZM Toronto ON, “Zoomer Radio”, “The music you love, AM 7
godingar som “Sound of Silence”. A/V 
CHQR Calgary AB, Calgary-reklamer. A/V 
KFGO Fargo ND. AN 
CFCW Camrose AB med CW och id – säsongspremiär! HM 
CKLW Windsor ON id med omedelbar inkoppling av C2C. HM
WHAS Louisville KY. AN 
CFBC St John NB Gick bra under den tidiga natten. Trevlig musik, bl.a. jullåtar som 
”Jingle Bells”. ”This is CFBC – St. John” RLH 
CKNB Campbellton NB spelade ”Wake me up” med Avici RLH
WERC Birmingham AL ”Newsradio 105.5 WERC”.  TJ 
WFIR Roanoke VA ”..weather every 30 minutes on Newstalk 960 WFIR 

KFBX Fairbanks AK i en röra av stns. AN 
WCUB Two Rivers WI med ”We wish you a Merry X-mas”. AN
KOMO Seattle WA. AN 
KDKA Pittsburgh PA, “Here on 10-20 KDKA”. A 
KNX Los Angeles CA “All news radio station”. AN 
KMXA Aurora CO med ”Maria, siempre romántica”. AN 

Miami FL tydligen hette programmet "Libre", om invandring. ODD
WQBA Miami FL, “WQBA Miami, 11-40 Miami”. A/V 
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They announce "RS FM", which refers 
http://www.rsfm.com.tr/frekanslar.html så 

Credit to you, and thanks a lot 

ID här // 945 JOB/F 
ID // 684  JOB/F 

ID // 1368. En ”Radio Iran” hördes under  

WGAN Portland ME, “Maine’s #1 local news followed ABC news on Newsradio 5-

50 AM WSM” med country som vanligt. A/V 
! ODD 

KBRW Barrow AK blev inte helt oväntat första AK hos mig tillsammans med KFBX 

     

CFZM Toronto ON, “Zoomer Radio”, “The music you love, AM 7-40” med gamla 

 
HM 

CFBC St John NB Gick bra under den tidiga natten. Trevlig musik, bl.a. jullåtar som 

RLH 
 

WFIR Roanoke VA ”..weather every 30 minutes on Newstalk 960 WFIR – depend 

mas”. AN 

Libre", om invandring. ODD 



 
 
  
 
 
 
 
 
1160 27.11 0101 WYLL Chicago IL 
1180 28.11 0305  WHAM Rochester NY, Nyw York
1200 23.11 0400  CFGO Ottawa ON, “This is TSN 1200 CFGO AM Ottawa”. A/V
1280 23.11 0651  WNAM Neenah
1280 28.10 0700 Bible Broadcasting 
1290 28.10 0100  WNBF Binghamton NY, “WNBF Binghamton and WNBF.com”. A
1290 4.12 0630 WRNI Providence RI i SS id ”Latino Public Radio” sedan EE WRNI id 0700. 

Förbryllade med SS helt olik vanligare RPC, men blev solklart! 
1290 24.11 0100  CFRW Winnipeg MB, “TSN 12
1290 23.11 0500  CJBK London ON, “This is Newstalk 12
1300 24.11 0046  KGLO Mason City IA, “That’
1300 28.11 0259  WGDJ Rensselaer NY, “WGDJ Rensselaer is Talk 1300”, ABC news. 
1300 29.10 0204  WXRL Lancaster NY, “Serving West……… Lancaster, Buffalo, Western New 

York’s friendly radio station”, “Classic Count
1300 23.11 0450  WJMO Cleveland OH, “Praise 1300 in the Cleveland area” med gospel. A/V
1300 7.12 0916 WJMO Cleveland OH “…….Holiday Classics on Praise 13
1310 24.11 0025  KNOX Grand Forks ND, “Newsradio 13

FM”. A/V 
1320 28.11 2300 WCVR Randoplh VT dök upp med  lite 
1320 23.11 0200  CJMR Mississauga ON, “CJMR 13
1330 26.10 0830 WVHI Evansville IN ”Evanville´s Voice of ??? am 13
1360 26.11 2240 WMOB Mobile AL, Bobby Tuckers karakteristiska röst 

överröstade WDRC
1360 24.11 0700  KHNC Johnstown CO ”The Lion”. 
1360 26.11 0600  KKBJ Bemidji MN. OJS identifierade den! 
1360 23.11 0659  WTAQ Green Bay WI, “Newstalk………G
1370 28.11 0239  WXXI Rochester NY, “WXXI new York and WXXI FM…”. A
1380 28.11 0310  CKPC Brantford ON, med “Rudolf the rednosed reindeer”. 
1390 23.11 0129  WLCM Holt MI, “Victory 13
1390 28.11 2300  WFBL Syracuse NY med id "This is CNY Talk Radi

WUTI Utica WMCR Oneida"och ABC news. 
1400 28.10 0658 WOND Pleasantville NJ. "Newstalk 1400 WOND". 
1400 26.11 2205 WOND Pleasantville NJ med väder och “

riktigt dåligt. JE
1410 28.11 0259  WPOP Hartford CT, “WPOP Hartford, Fox Sports radio 14
1420 24.11 0300  KTOE Mankato MN med sin jingle. AN
1430 28.11 2300  WNSW Newark NJ, “AM 14
1430 23.11 0159  WENE Endicott NY, “Fox sports 14

Endicott”. A/V
1430 16.11 0649 CHKT Toronto ON 
1430 23.11 0200  CHKT Toronto ON, “14
1440 29.11 0059  WHKZ Warren OH, “WHKZ Warren, your home for Christian Talk and public….., 

SRN news is next on the Word, a service of Salem Communication”. A/V
1460 28.11 0258  WHIC Rochester NY, “Coming up on WHIC Community Calendar”. A
1470 26.11 2230 WWNN Pompano Beach FL 
1480 23.11 0654  WLMV Madison WI, “La Movida”. A/V
1480 27.11 0659 WLMV Madison WI “La Movida”. JE
1490 28.10 0600 WXTG Hampton VA. 
1500 23.11 0706  WLQV Detroit MI, “Right here on AM 1500 WLQV”. A/V
 
 

WYLL Chicago IL id-ade och gav webadress. JE 
WHAM Rochester NY, Nyw York-reklamer, slogs med Kuba om fqn. 
CFGO Ottawa ON, “This is TSN 1200 CFGO AM Ottawa”. A/V
WNAM Neenah-Menasha WI, “12-80 WNAM” med NOS. A/V

roadcasting Network, Hamilton. "WYFQ FM". MR 
WNBF Binghamton NY, “WNBF Binghamton and WNBF.com”. A
WRNI Providence RI i SS id ”Latino Public Radio” sedan EE WRNI id 0700. 
Förbryllade med SS helt olik vanligare RPC, men blev solklart! 
CFRW Winnipeg MB, “TSN 12-90 CFRW Winnipeg”. A/V 
CJBK London ON, “This is Newstalk 12-90 CJBK AM London”. A/V
KGLO Mason City IA, “That’s the weather report…….AM 1300 KGLO”. A/V
WGDJ Rensselaer NY, “WGDJ Rensselaer is Talk 1300”, ABC news. 
WXRL Lancaster NY, “Serving West……… Lancaster, Buffalo, Western New 
York’s friendly radio station”, “Classic Country”. A 

JMO Cleveland OH, “Praise 1300 in the Cleveland area” med gospel. A/V
WJMO Cleveland OH “…….Holiday Classics on Praise 13-00 …” HM
KNOX Grand Forks ND, “Newsradio 13-10 KNOX Grand Forks, 1

WCVR Randoplh VT dök upp med  lite musik och ett hetimmes id. 
CJMR Mississauga ON, “CJMR 13-20”. A/V 
WVHI Evansville IN ”Evanville´s Voice of ??? am 13-30 WVHI”. TJ
WMOB Mobile AL, Bobby Tuckers karakteristiska röst och re
överröstade WDRC. JE 
KHNC Johnstown CO ”The Lion”. AN 
KKBJ Bemidji MN. OJS identifierade den! AN 
WTAQ Green Bay WI, “Newstalk………Green Bay, WTAQ FM” Fox News R. A/V
WXXI Rochester NY, “WXXI new York and WXXI FM…”. A
CKPC Brantford ON, med “Rudolf the rednosed reindeer”. A 
WLCM Holt MI, “Victory 13-90 WLCM” väldigt bra vid ID. 
WFBL Syracuse NY med id "This is CNY Talk Radio 13-90 WFBL Syracuse 11
WUTI Utica WMCR Oneida"och ABC news. Sim 
WOND Pleasantville NJ. "Newstalk 1400 WOND". MR 
WOND Pleasantville NJ med väder och “NewsTalk 1400 WOND”, när CBG gick 
riktigt dåligt. JE 
WPOP Hartford CT, “WPOP Hartford, Fox Sports radio 14-10”. A
KTOE Mankato MN med sin jingle. AN 
WNSW Newark NJ, “AM 14-30 WNSW”. A/V 
WENE Endicott NY, “Fox sports 14-30, Binghamton’s sports station”, “WENE 

A/V 
Toronto ON som varit mer hörbar än vanligt i år. ODD

CHKT Toronto ON, “14-30 CHKT Faichild radio”. A/V 
Warren OH, “WHKZ Warren, your home for Christian Talk and public….., 

SRN news is next on the Word, a service of Salem Communication”. A/V
WHIC Rochester NY, “Coming up on WHIC Community Calendar”. A
WWNN Pompano Beach FL överröstade WLAM JE 
WLMV Madison WI, “La Movida”. A/V 
WLMV Madison WI “La Movida”. JE 
WXTG Hampton VA. MR    
WLQV Detroit MI, “Right here on AM 1500 WLQV”. A/V 
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reklamer, slogs med Kuba om fqn. A 
CFGO Ottawa ON, “This is TSN 1200 CFGO AM Ottawa”. A/V 

80 WNAM” med NOS. A/V 

WNBF Binghamton NY, “WNBF Binghamton and WNBF.com”. A 
WRNI Providence RI i SS id ”Latino Public Radio” sedan EE WRNI id 0700. 
Förbryllade med SS helt olik vanligare RPC, men blev solklart! HM 

90 CJBK AM London”. A/V 
s the weather report…….AM 1300 KGLO”. A/V 

WGDJ Rensselaer NY, “WGDJ Rensselaer is Talk 1300”, ABC news. A 
WXRL Lancaster NY, “Serving West……… Lancaster, Buffalo, Western New 

JMO Cleveland OH, “Praise 1300 in the Cleveland area” med gospel. A/V 
00 …” HM 

10 KNOX Grand Forks, 1-0-7.9 KNOX 

musik och ett hetimmes id. Sim 

30 WVHI”. TJ 
och religiösa program 

reen Bay, WTAQ FM” Fox News R. A/V 
WXXI Rochester NY, “WXXI new York and WXXI FM…”. A 

 
90 WLCM” väldigt bra vid ID. A/V 

90 WFBL Syracuse 11-50 

NewsTalk 1400 WOND”, när CBG gick 

10”. A 

30, Binghamton’s sports station”, “WENE 

som varit mer hörbar än vanligt i år. ODD 

Warren OH, “WHKZ Warren, your home for Christian Talk and public….., 
SRN news is next on the Word, a service of Salem Communication”. A/V 
WHIC Rochester NY, “Coming up on WHIC Community Calendar”. A 
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1510 26.11 0900  KCKK Littleton CO. AN 
1530 28.11 0304  WCKY Cincinnati OH, “15-30 WCKY”. A 
1540 23.11 0501  Meddelande:”This is Westwood 1 radio network, AMCA transponder 23. To 

offerize(?) your receiver contact WW1 Denver operation area code 720 873 5177 
from 8 am to 10 pm Estern”. Detta pågick i mer än 3 timmar och “försvann” först när 
signalerna från NA dog ut på förmiddagen. Att döma av exakta fq-avläsningen, kom 
det via WDCD, som tidigare under natten gått tillsammans med CHIN och KXEL på 
1540. A/V 

1580 23.11 0302  CKDO Oshawa ON, “Broadcasting in 1-0-7.7 FM and 15-80 AM, we’re the station 
guiding Santa’s sleigh this year, Durham’s X-mas station, CKDO”. A/V 

1580 26.11 0801 CKDO Oshawa ON med första NA-jul-låten ”Rudolf”. HM 
1590 23.11 0000  WAKR Akron OH, “15-90 WAKR”. A/V 
1600 1.12 0659 WKWF Key West FL ”Sportsradio 16-00 The Home of the Counch” 

säsongspremiär. HM 
1600 1.12 0558 WUNR Brookline MA bra och tydligt SS id. Är alt 1 på denna fq hos mig. HM 
1600 27.11 0700 KPNP Watertown MN med id. JE 
1610 28.11 0300  CHHA Toronto ON, SS “CHHA”. A 
1630 29.11 0700 WRDW Augusta GA ligger lite högt ca 17Hz. Sim 
1640 24.11 0600  WTNI Biloxi MS, “16-40 WTNI Biloxi”. A/V 
1640 27.11 0700  WTNI Biloxi, MS. AN 
1650 26.11 0400  KBJD Denver CO med SS. AN 
1650 27.11 0401  CJRS, Montréal QC med ”R Shalom”-ID. AN 
1670 27.11 0800  WPLA Dry Branch GA. AN 
1670 28.11 0301  WPLA Dry Branch GA, “This is Fox Sports tonight”. A 
1670 29.11 0700 WPLA Dry Branch GA fin signal denna morgon. Sim 
1680 2.12 0729 WOKB Winter Garden FL id efter gospel-mx. ODD 
1690  29.11 0700 WMLB Avondale Estates GA gick tillsammans med WPTX. Sim 
 
Oid/Tent Nordamerika 
1320 28.11 2145 OID EE rel – tentar till WDER – i så fall det närmaste jag kommit en DT denna 

säsong!! HM 
 
Mexiko, Centralamerika och Västindien 
 900 26.11 0700   XEW W Radio, México D.F/Ex-Hacienda Coapa. AN 
 940 26.11 0700  XEYJ La Mexicana, Nueva Rosita  med Michelin-reklam. Splitten fick jag till 

939,874. AN 
 990 27.10 0800 XET La T Grande, Monterry NL ”La T Grande” dominerade 990. TJ 
  990 26.11 0700  XET La T Grande, Monterrey. ”R. Monterey” + “T Grande”. AN 
1060 26.11 0700  XEEP R Educación,  México D.F/Ejército de Oriente, MEX. AN 
1070 27.10 0746 XESP Guadalajara JA “Radio Noticias 10-70”. Sade sig meddela ”de viktigaste 

nyheterna” men jag tyckte man spelade mest musik. TJ  
1140  27.10 0830 XEMR Monterrey NL gav sin webadress radioesperanza.mx TJ 
1190 5.12 0553 CMJD R Revolución med id och ett px ”Cadena Santo” eller dyl HM 
1380 28.10 0756  XECO Mexico DF med flera “Romántica 13-80”. TJ 
1470 26.11 0629  XEAI R Fórmula, México D.F/Granjas Esmeralda. Många ID, bl.a. 
     ”Fórmula Fémina”. AN 
1470 5.12 0658  HO.. La Primerísima, Panamá med id mellan låtarna. Sim 
1530 27.10 0830 XEUR Mexico DF “Radio Fiesta 15-30 buena con todo”. TJ 
 
 
 
 
 
 
 

1560 25.11 0658 XECHZ R Lagarto, Chiapa de Corzo CS blev jag med på tack vare Lars Simm som 
överraskade mig storligen – hade arkiverat mitt clip som tent R Santa María de la 
Paz, men som tur var kom det fram till ny granskning!! Stort tack Lars! HM 
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1560 25.11 0700 XECHZ R Lagarto, Chiapa de Corzo CS fick gå fint och ensam på frekvensen i 
nästan en timme med live sändning med Banda San Agustín för något jubileum för R 
Lagarto. Sim  

1560 25.11 0700  XECHZ R Lagarto, Chiapa de Corzo CS med kanonsignal. Perseus skötte dxingen – 
själv svalkade jag mig i 27-gradigt hav utanför Salalah Oman. TJ  

1620 27.11 0500  WDHP Frederiksted, starkare än Rebelde. BBC WS. AN 
1650 25.11 0629   XEAZR ZER Radio 1650, Mexico D.F. Hittade den tack vare ett clip som TN 
     skickade till mig! AN 
1650 28.11 0557  XEARZ ZER Radio, México DF idade och spelade "Ballade pour Adeline". Sim 
 
Sydamerika 
1190 8.12 0300 HJCV R Cordillera, Santafé de Bogotá -”Esta es la programmación musical de Radio 

Cordillera – una emisora Todelar. RLH 
1290 5.12 0641 HJTH La Voz de las Estrellas, Medellín med id mellan låtarna. Sim 
1280 4.12 0708 HJKN Santafé de Bogotá DF  ”Unica AM” musikalisk. Helt kort. Så troligen den i 

WRTH listade (ref och tnx HK). HM 
1290 8.12 0305 YVLF R Puerto Cabello hördes förståss, - ”musica del recuerdo” RLH 
1350  1.12 0500  LS6 R Buenos Aires, Burzaco med sitt ”El color de la ciudad” AN 
1380  5.12 0640 HJJD NSE Radio, Medellín med id och programmet "Con los ojos de María". Sim 
1560 5.12 0628 HJXZ R Santa María de la Paz, Medellín AN med ett par klara id. HM 
1629,8 8.12 0400 LRM991 R Melody, San José ”Transmite Radio Melody, San José, Entre Rios, 

Argentina”, körde nåt som kallades Cadena trés. RLH 
1630  1.12 0400  LRM991 R América, San José snackade om kommande fotbolls-VM. AN 
1670  1.12 0401  R Rubí, Rafael Castillo IDade. Inte gått så bra som tidigare. AN 
1670 8.12 0445 R Rubí, Rafael Castillo ”Radio Rubí a enne mil seis setenta”, ”la más en la musica” 
    RLH 
 

Oid/Tent Mexiko, Centralamerika och Sydamerika 
1410 5.12 0632 OID/Tent Emisora Cultural – endast CLA mx, inte ett ord uppfattades. HM 
1430 8.12 0330 OID brasse. Pratade om R. Aparecida. RLH 
 
 

� Från e-posten 
Jan Edh 4.12.2013: 
Lördagsmorgonen den 27.11 blev en klar besvikelse i Fredriksfors. Det glimtade till några gånger under 
natten och man hoppades att det skulle lossna, men icke. I stället blev det ett allt mer besvärande brus och 
sprak över hela bandet som bara släppte igenom de allra starkaste signalerna. 
 

Den här natten, 30.11, blev ett totalt "bomskott" för oss. Inte ens CBG började anas förrän fram emot 23 
UTC. Omkring 0030 UTC glimtade det till lite mot LA med t ex 1120 PR, 1140 Surco, 1190 Cordillera och 
Cuba ganska starkt på 1350 och 1470. Men sedan blev det bara sämre... 
 
Arne Nilsson 6.12.2013: 
Det var ett tag sedan jag skickade in något men nu sker det i alla fall. Lyssnandet har varit halvhjärtat, 
känns det som, konditionerna har ju inte direkt inspirerat. Jag har i stället spenderat en del tid på att jaga 
Pacific på KV, med viss framgång. Då nu de första AK-stationerna dök upp hos mig den 6.12, så får vi 
hoppas att en vändning är på gång! 
 
Björn Fransson 7.12.2013: 
Inspirerad av veckans många mail mellan dig, TN och mig /ang nostalgiträffen i Stockholm –ed/ kommer 
jag på att jag inte har bidragit till MVE på mycket länge. Sänder det lilla jag har att komma med. 
 
Fredrik Dourén 8.12.2013: 
Problem med knaster och brus här, så knappast att jag kommer att höra så mycket mer tyvärr. Och 
aktiviteten är snabbt på utförsbacke. Det är tråkigt att brottas så mycket för att höra något nytt. Min bäver 
fungerar inte utmärkt (jordningarna) som gör att jag får störningar från européer från fel riktningar. Det 
skulle jag kanske kunna förbättra lite, men då elstörningarna ändå finns där orkar jag bara inte.  
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Fredrik Dourén forts 
Det är bara att hålla ögon och öron öppna så kanske det dyker upp en ny möjlighet så småningom. Det är 
många, många timmar jag lagt ner förgäves på lyssningsantenner samt div andra antenner bara för att 
försöka lokalisera störningskällor. 
Elstörningar: det största hotet mot radiohobbyn. Med elstörningar går det knappast att värva nya DX-are då 
man måste utföra hobbyn långt ut på landsbygden. På 70-talet och dessförinnan fanns det inga elstörningar i 
bostadsområdena, möjligtvis TV-apparaten som störde lite. /Tråkigt Fredrik, hoppas att du hittar ett mera 
störningsfritt lyssnar-QTH! -tl/ 
 
Odd Påg 8.12.2013: 
Ser lite vinterlikt ut i dag, nästan en dm nysnö i denna snöfattiga del av Sverige, men kallt har det varit. De 
mindre sjöarna har haft varit bärkraftiga isar, som i vissa fall brutits upp av "Sven". 
Men när det gäller vad som hörts på våra mottagare så liknar det inte vinter precis, sista tiden har varit 
särskilt dålig, man nästan fick kolla om antenn-pluggen satt i. Min Karibeantenn är av någonstans, Sven 
hade kanske tång med sig? Men vi lever ju "på håpet, som katten i skåpet", som man ibland säger i Norge. 
Vi ser alltså fram emot en jul med traditionellt bra cx! GOD JUL till er alla! 
 
Torolf Johnsson 8.12.2013: 
Jag var ute och inspekterade antennerna idag efter snöstormen. Det såg inte bra ut. Trådarna var tjocka som 
armar av is och snö och flertalet stöttor hade ryckts iväg. Det såg mest ut som BUS (beverage under snow). 
Jag hoppas på uppehåll i nederbörd under måndagen, så att jag kan fortsätta det mödosamma arbetet med 
att skrapa bort is och snö från trådarna. 
 
Rolf Larsson 9.12.2013: 
Här kommer några tips från mig. Eftersom jag inte kör med "trål" blev det inte så många. Bidragande till 
detta är även att jag har en tendens att "fastna" på stationerna om de går någorlunda bra. Det var Dan och 
jag som var ute denna helg. 
I Hudiksvall fick vi 4 dm snö torsdag-fredag. I Delsbotrakten och Fredriksfors var snödjupet mindre, så det 
gick att ta sig ut till torpet med bil utan föregående plogning. 
Redan före klockan 22 gick CFBC på 930 bra, medan CBG på 1400 inte hördes än. Efter en sovstund fram 
till 4 SNT var NA-stationerna borta och hade ersatts med en del LA, men inte med lika bra signalstyrkor. 
Fick veta sedan att en störning, CME, hade börjat vid 01-tiden UTC. 
 
Sigvard Andersson 9.12.2013: 
Lite NA-loggningar från NDL:s lyssnarträff i klubbstugan vid Väsby utanför Norrköping 22-24 nov 
(signatur A/V). Några deltagare var där första natten, medan andra var där andra natten. Så var det vi som 
åkte både ut dit och hem fredag kväll, lördag morgon resp kväll och söndag morgon, dvs fyra turer ut och 
fyra turer hem, men det är ju bara 15 km, så det går rätt bra. Jag lät Perseus:en stå och spela in medan jag 
sov hemma. Kondsen blev inte riktigt så bra som jag hade hoppats; geomagnetiska fältet hade ju ändå varit 
lugnt veckan dessförinnan. Rätt många stns loggades, men bara vanliga och de flesta hade jag redan i 
loggen den här hösten, så de är bortsållade här. De flesta tyckte ändå att träffen blev lyckad, så vi ska nog 
göra om den nu under december, kanske under mellandagarna.  
Det är alltid en speciell känsla med december. December-förmiddagar, det rycker lite extra i DX-tarmen. 
Det är gamla minnen från 60-talet då vi lyssnade efter Pacific på kortvågen; också från de senaste 
decennierna, då vi ibland lyssnat efter NA här i södra Sverige hela förmiddagarna och t.o.m. långt in på 
eftermiddagarna. 1997 är ju ett år som bränt sig in i minnet. Jag lyssnade omväxlande hemma och vid 
Väsby och for fram och tillbaka. Vanligen hördes den första ostkustaren vid 20-tiden (SNT), men ibland 
redan kl 18 och i loggen har jag som allra tidigast kl 1703. Sedan kunde det gå nonstop (med tillfälliga 
fade-downs) till nästa eftermiddag. Fade-out för sista väskustaren kl 1620. 
För att återgå till detta år; bra NA-konds då jag lyssnade hemma 28 nov, så följande natt ställde jag åter ut 
Perseus:en i Väsby, men åter lite slätstrukna konds; 50 vanliga stns loggades. 
 
 
 
 
 
                                                        
                                       Logotype, tnx JOB 
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  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…       9/12 2013 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

                                 Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING 
                              Tel: +46-515-13702; e-mail: tore.larsson@beta.telenordia.se 
 

 

ARC:s jul- och nyårsprogram 
Dessa program kommer att sändas över Radio Merkurs, 1485 kHz, den 22 och 28 december 2013. Tiden för 
båda dagarna är 1500 till 1600 svensk tid. Ronny vill gärna ha dina musikönskningar och hälsningar eller 
egen musik på mp3 senast den 15 december. Det kan också vara trevligt om alla våra ”trålare” kunde 
bidraga med en och annan ljudfil av gjorda fångster att spelas upp i programmet, gärna med någon liten 
story om omständigheterna kring loggningen. Det går också att lägga in ID:n och programsnuttar från förr.    
Ronny sätter således ihop ett par fina program, men det är på dig det beror om vi fyller programtiden med 
trevliga inslag. Hör av dig till RFK antingen via mail info@rock.x.se eller per post, Vita Huset, 179 95  
SVARTSJÖ. Vi har fått en fråga om sändarens geografiska läge, detta är 24E 00’37” 57N 02’10”, 
Bolderaja, Riga. 
 
Ny medlem 
DAD Dan Andersson, Storgatan 54, 820 60  DELSBO - Tel 0653-10320, mobil 070-6337479; e-mail: 
sm3mtq@hotmail.com 
 

”Jag är 58 år och är sålunda född år 1955 i Delsbo. Är 
sedan en massa år ordförande i Delsbo Radio-Klubb. 
Har hållit på med radio sedan jag var i 7-8 års åldern. 
Det började med att jag var tekniskt intresserad 
och dissekerade gamla radioapparater. Ca 1970 var 
jag och några kompisar på biblioteket i Delsbo och 
där fick jag tag på Dx-boken ”Lyssna på kortvåg”, 
skriven av Hugo Gustafsson och då var det klippt. 
 

Fick tag på en Dux V-344 med 5 kortvågs band+LV-
MV av en släkting och började Dx-a 1971, sent 1972 
blev jag bekant med fler som hade Dx-ing som hobby 
och vi började fundera på att bilda en klubb, 
vilket ledde till att Dellenbygdens DX-Club bildades i 
september 1973 (The World Dx-Friendship Year). 

Tog amatörradiocertifikat 1981 med signalen SM3MTQ. Är lite aktiv på kortvåg mest 80 meter samt 2-
meter. Började försöka lyssna på transatlanter på mellanvåg i början på 80 talet men utan större lycka, men 
1986 började jänkarna och kanadickerna dyka upp i högtalarna i Delsbo och då blev jag såld på MV-DX. 
 

Under åren som har varit så har det labbats mycket med bävrar och man har lärt sig en del. Var med och 
började med de s k expeditionerna till Hedvigsfors, Norrbo samt Flottbo. Men sedan början-mitten av 90 
talet är vi några medlemmar i Delsbo Radioklubb som hyr ett torp i Fredriksfors utanför Delsbo där vi har 
en bra antennanläggning. Vill inte påstå att jag är en topp-dx-are men har hört en del finingar genom åren 
(Men är tyvärr en lat rapportör). 
 

Är även en passionerad radiosamlare, har ca 70 st trafikmottagare i mina samlingar, många är klassiker som 
t ex RCA-AR-88, Collins R-390A-urr, 51-J4, div Hammarlund, Hallicrafters mm. Samlar även radio- 
litteratur samt DX-tidningar. De mottagare jag för tillfället använder är JRC NRD-545 samt NRD-535.” 
 /Välkommen till klubben Dan, nu kommer du att få ett ”eget” exemplar av  MV-Eko! –tl/   
 
AM DXing featured in the media all across China! 
The Chinese official state news agency Xinhua has published several reports on AM DXing: 
- article in Chinese on Xinhua:  
http://news.xinhuanet.com/2013-11/19/c_118207586.htm 
- article in English:  
http://news.xinhuanet.com/english/culture/2013-11/18/c_132898318.htm 
- video in Chinese on CNC TV:  
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http://news.cncnews.cn/2013-11-18/124029576.html 
- video in English:  
http://en.cncnews.cn/news/v_show/37075_Hunting_radio_near_Arctic.shtml 
 

A couple of Chinese websites and newspapers have earlier written about DXing based on my reception 
reports, but this is on a totally different scale. The Xinhua reports have in turn been published by numerous 
media outlets all around China. I've seen these articles on about 20 websites, for instance in the Communist 
Party's main paper, the People's Daily, at http://world.people.com.cn/BIG5/n/2013/1119/c157278-
23592700.html, so DXing has definitely received unparalleled attention in China during the past 10 days! 
 

Hopefully all this contributes to the promotion of DXing in China, both as a hobby and also as a way to 
monitor alternative news sources - which is still needed in China. As many Chinese broadcasters - despite 
this new PR - don't know anything about our hobby, it might be a good idea to include one of the Chinese 
links along with your reception report, if you're interested in getting verifications from Chinese stations. 
 

The reports were made by a Xinhua news group driving 1,200 km from the Finnish capital Helsinki all the 
way to Lapland just for the purpose of reporting on DXing - and reindeer. You can read more about it in the  
DXpedition report from Aihkiniemi at http://www.dxing.info/dxpeditions/aih29rep.dx, where I've just 
added a few more audio clips. (Mika Mäkeläinen, HCDX 27.11.2013) 
(Du kan läsa om kinesernas besök i Aihkiniemi i Mika’s expeditionsrapport i MV-Eko 54/8- ed) 
 

ARC late, late news 
Canada 
 800  VOWR NL St. John’s – Format to NOS ex-REL/EZL/OLD (NRC DX News 81/11) 
 

Puerto Rico 
1350/1660 WEGA/WGIT Nytt troligt namn “Faro de Santidad” – jfr info Central American News Desk 
           MVE 54/9 (Fredrik Dourén, ARC) 
  

USA 
 620  WZON Bangor ME – New Group: // The Pulse 
 770  KKOB Albuquerque NM – Slogan to “Talk Monster.” 
 790  KOSY Texarkana AR  – Slogan to UC:GOS ex-GOS 
 1430  WNSW Newark NJ – Format to SS:REL (ex-REL/ETH/Brokered), drop networks, add slogan and 
   group // Radio Cantico Nuevo 
 1660  KXOL UT Brigham City – Silent 11/20 to investigate problems of “signal interference.” Stations 
   informing the FCC that they are no longer silent 
 1700  WJCC Miami Springs FL – Slogan to “Radio Mega 1700 (NRC DX News 81/11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Seriösa samtal”. Gubbarna från vänster i lyssnarkammaren är Sten Nygård, Roger Granholm (ARC 
medlem), Anders Willför och Per-Johan Nylund (tidigare väldigt aktiv även i Malmö Kortvågsklubb). 

Foto, tnx Thomas Hultén 
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Fusket minskade när bandspelarna kom till DX-Sverige 
Henrik Klemetz, ex Nilsson 

 
Sten Tegfors’ spalt i DX Radio (se Jan-Erik Räfs artikel i MV Eko 54/8) är ett dokument som visar på den 
naivitet och fuskmentalitet som rådde i DX-Sverige i mitten på 1950-talet.  Tegfors skriver bl a: 
 
 ”1605 kc/s 185 m   -2230-   TIJH Costa Rica är hörd en kväll med det vanliga sydam-programmet.  Om det 
är någon som vet vad denna station heter så skulle jag bli mycket tacksam om han ville rita en rad till mig 
ty jag tog en 3 timmars rapport på stationen men vet ej vart jag ska sända den. Styrkan var QSA3”. 
 
Tegfors har koll på anropssignalen men inte namnet! Dåligt av WRH att förtiga denna viktiga information! 
Tegfors tabelloggar alltså.  Men det har vi väl alla gjort någon gång. En del i god tro, andra kanske inte. 
Med lite inplockad WRH-information i rapporten blir det förstås också lättare att få svar än om man inte 
gör det. Den som lusläser Tegfors ”tipssida” finner att nästan all program-information går att härleda till 
World Radio Handbooks årgång 1955 och 1956. 
 
JER:s spalt i Radioklubben Universals ”Etersvep” var ett hedersamt undantag från andra tidningars  ofta väl 
så fantasifulla mellanvågsloggar.  Honiara på 1020 och Wellington på 660, inrapporterade av Bengt 
Carlsson i Halmstad, var förstås olycksfall i arbetet.  Jag bad JER undersöka saken. Det han fick fram 
rätade inte ut frågetecknen. Och BC hade förstås ingen beverage-antenn. 
   
Ingen skugga faller dock över JER:s goda intentioner. Hans MV-spalt var den i särklass bästa av vad som 
fanns att tillgå i Sverige i mitten av 50-talet. Men även solen kan förstås ha sina fläckar. 
 
På 50-talet fick man lätt skriftligt på att man loggat en station – ett QSL – även om man bara angett WRH-
detaljer i sin rapport. Om intyget är skriftligt så är det väl ingen som ifrågasätter loggningen?    
 
Men så gjorde bandspelaren sitt intåg i DX-stugorna. Det var 1959 - 1960. Med ens blev det rättning i 
leden. Nu kunde man efterfråga ljudbevis om man betvivlade ett QSL. I SM-et i kortvågslyssning 1959 var 
det bara en futtig poäng som skilde vinnaren från tvåan. En granskning av tävlingsprotokollet ger vid 
handen att åtminstone en orimlig programdetalj getts poängvärde. I tävlingsprotokollet anges låt nr. 5 i 
programmet från Radio Nacional de España som ”Lahera machita otcho (?)”.  SM-tvåan – jag själv -  hade 
angett namnet ”La boda de Luis Alonso”, men hade vinnaren också gjort det?  Det går tyvärr inte att utläsa 
av protokollet. Delresultat för respektive station redovisas inte.   
 
För låt nr 1 angav jag ”Polo gitano” av Tomás Bretón.  Enligt protokollet i MDX-aren 2/60 var det ”Pora 
Chitano” av Gretón.  Inte så petnoga kanske, kan man tycka. Ett smärre hörfel får man väl stå ut med?  
Såna misstag har vi väl alla gjort någon gång? Men, undrar ”vän av ordning”, varför väljer man att uppge 
och tydligen också godkänna felaktigheter när det riktiga namnet trots allt skickats in? 
 

 

1960 fanns inte Google, men om man idag matar in de olika namnen för låt 1 och 5 i Googles sökapparat 
ser man vad som bör vara rätt och vad som måste ha varit fel. Det skulle också ha kunnat påvisas om 
programmen hade spelats in på band och bevarats till eftervärlden. SM-trean, Kjell Bengtsson, använde 
faktiskt en bandspelare men han har tyvärr raderat allt från tävlingen. 
 
Det fanns också en överdomare, men han svarade inte på den protest som jag skickade in i ett vanligt brev. 
Så han kunde naturligtvis hävda att han inte sett eller läst protesten. Orättvist? Givetvis. Men i en 
fotbollsmatch ser man ibland en domare som ostraffat blundar för en hands eller ett offsidemål. 
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FCC Proposes AM Radio Changes To Give The Band A Boost 
Brian Naylor, npr December 3, 2013 

 
For years, sports broadcasts were a staple of AM radio. But now, AM seems to be 
mostly a mix of talk shows and infomercials, and the Federal Communications 
Commission wants the band to be relevant again. 

 

AM radio once played a central role in American life. The family would gather around the Philco to hear 
the latest Western or detective drama. The transistor radio was where baby boomers first heard the Beatles 
and other Top 40 hits. And, of course, there's no better way to take in a ballgame. 
 

But the AM band is not what it used to be. Now, it's mostly a mix of talk shows and infomercials. 
According to the Federal Communications Commission, in the mid-1980s, AM radio still claimed 30 
percent of the nation's radio listening hours. By 2010, that had dwindled to 17 percent. And among younger 
listeners, the number is just 4 percent. Part of the problem, says FCC Commissioner Ajit Pai, is that the AM 
signal is getting increasingly hard to hear. 
 

"Whether you're outside and you're getting interference from a power line, or you're inside and everything 
from the bulbs in your house to the cable box on top of your TV send out signals that conflict with the AM 
radio sign al, and so for broadcasters trying to reach an audience, it's more and more difficult for them to do 
that," Pai says. 
 

Pai and other commissioners are proposing a number of fixes for the interference problem, including 
making it easier for AM stations to move their signal to the FM band. They've also proposed modifying the 
rules that require many AM stations to power down at night. 
 

Pai says AM radio is an important source of information, especially during an emergency like a natural 
disaster. Keeping the medium thriving is also important for minority broadcasters, two-thirds of whom 
broadcast on AM. 
 
Pai also admits to some nostalgia of his own. 
"I still remember almost 25 years ago listening to the KLKC 1540 broadcast of my high school basketball 
championship game in 1987, when my mom wouldn't allow me to go to the game in person so I had to go 
into my room, sulking a little bit, and tune it to 1540, and I listened to the broadcast that way," Pai says. 
 

That station, KLKC, in Parsons, Kan., still broadcasts high school sports, says Brandon Nivens, the general 
manager. He says his station is taking other steps to increase its listening audience, including streaming its 
signal on the Internet. 
 

"Getting into the online aspect of it really helps a lot. We actually stream our AM station online, so that 
kind of helps reach into the digital realm and kind of get a younger demographic that way," he says. 
 

KLKC, like many in rural America, is tied to its community through local news. The station provides 
services that includes a swap show called The Trading Post, where on a recent day listeners offered 
everything from fresh-picked pecans to a used guitar amplifier for sale. 
 

It's this kind of intimate connection AM broadcasters have with their listeners, Pai says, that makes 
revitalizing the AM band important. 
 

"Whether it's the long-haul trucker who got used to listening to a station as he or she drove across the 
country to kids who listen to baseball games on warm summer nights, there is something about AM radio 
that's really embedded in our national culture, and so long as I have a perch here at the FCC I hope to 
advocate for that to continue," Pai says. 
 

Not all of AM radio is struggling. In fact, five of the top 10 revenue-producing stations are on the AM dial. 
That's one reason Dennis Wharton of the National Association of Broadcasters is optimistic and supportive 
of the FCC's proposals. 
 

"There's a lot to be said for AM radio and the challenges are purely related to interference, and we get those 
resolved, the industry is going to boom," Wharton says. 
 

The FCC is gathering public comments on the proposed rule changes and may vote on them by next spring. 
(http://www.npr.org/2013/12/03/248362533/fcc-proposes-changes-to-give-am-radio-a-boost) 
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Bokrecension 
 

The Early Shortwave Stations 

Författare: Jerome S. Berg 

Illustrerad i sv/v., 331 sidor 

ISBN: 978-0-7864-7411-0 

Förlag: Mc Farland & Co. 

  

Här kommer Jerry Berg’s fjärde bok på temat 

kortvåg, denna gång ur radiostationernas perspektiv 

och med fokus på en mycket spännande period: från 

starten och fram till 1945. Boken bygger framför allt 

på ett intensivt studium av gamla radiotidningar 

och börjar redan med de första trevande 

radioförsöken i början av 1900-talet. Till en början 

ansågs kortvågen som oanvändbar för rundradio 

och nyttotrafik och det var först med 

radioamatörernas långdistansförbindelser som 

kortvågen blev intressant för radiobranschen. 

Många radioamatörer experimenterade även med 

rundradiosändningar och en av dem, Frank Conrad, 

kom snart igång med reguljära kortvågssändningar 

som ett komplement till sin MV-station KDKA, 

liksom många andra amerikanska stationer så 

småningom skulle komma att göra. 

 

Boken innehåller många intressanta exempel på hur 

man använde kortvågen. Till en början handlade det 

ofta om att överföra program från ett land till ett 

annat för återutsändning men i takt med att 

kortvågsmottagare blev vanligare så började många 

stationer att sända sina program direkt till 

kortvågslyssnare. En tidig kändis på KV blev Eddie 

Startz med sitt program ”The Happy Station” som 

sändes över PCJ i Holland. Boken innehåller 

mängder av frekvens- och faktauppgifter för olika 

stationer och genom att de integrerats i berättelsen 

och ej presenteras i tabellform så är boken lättläst. 

Många exempel på klassiska sändningar finns med, 

som den kortvågssändning från Zeesen riktad till 

USA med Adolf Hitler bakom mikrofonen, när han 

annonserade Tysklands utträde ur Nationernas 

Förbund. Som sig bör är boken rikt illustrerad med 

QSL, radioannonser etc. Den innehåller rikligt med 

källhänvisningar och tips på litteratur i ämnet. 

 

Boken är en perfekt julklapp för DX-are, 

radioamatörer och allmänt radiointresserade. Det är 

intressant att kortvågen som medium nu, liksom för 

snart hundra år sedan, av många stationer anses 

som oanvändbar och att möjligheter öppnas för 

privata rundradioexperiment. Cirkeln är sluten.... 

 
 

Om författaren 

 

Jerome S. Berg är DX-are sedan ett drygt halvsekel 

tillbaka och numera pensionerad jurist. Han är 

styrelsemedlen i NASWA och dessutom en drivande 

kraft bakom The Committee to Preserve Radio 

Verifications. Som namnet anger så är detta en 

kommitté som har som syfte att bevara gamla QSL-

kort och annat radiorelaterat material. Den fem man 

starka kommittén ingick tidigare i ANARC men 

drivs nu helt fristående, i samarbete med Library of 

American Broadcasting som sorterar under University 

of Maryland. Säkert har Jerry haft god nytta av den 

enorma samlingen av gamla radiotidningar och 

radiolitteratur inför tillkomsten av denna bok. Det 

framgår också tydligt när man läser boken att detta 

arbete varit något av ett ”labour of love” för 

författaren. 

 

Mera information om kommittén, Jerry’s övriga 

böcker och inte minst rikligt med information om 

DX-historien och DX-relaterade resurser hittar du på 

adressen www.ontheshortwaves.com.  

 

Ronny Forslund 
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Rolf Ahman                                        December 5, 2013 

Solberga Angsvag 12 

SE-125 44 Alvsjo 

SWEDEN 

 

Rolf, 

 

I am writing to confirm your reception of our radio signal on 

January 5, 2010 at 3:05 AM Central Standard Time.  At the time of 

your reception, KWBG was broadcasting at 500 Watts with our two 

tower directional antenna array.  We direct our signal to the 

north-northeast to protect other stations on 1590.  Your reception 

was quite clear. 

 

KWBG AM is located in Boone, Iowa.  The station was established in 

1950.  Boone is located in central Iowa, right west of Ames, Iowa 

and Iowa State University.  We are about 40 minutes north of Des 

Moines.   

 

Boone is located in an agricultural area.  Farmers raise mostly 

corn and soybeans.  There are a few smaller farms that raise 

produce for markets.  There is even a few vineyards that produce 

grapes for a local winery.  Boone was a railroad community and has 

several abandoned coal mines that used to produce coal for steam 

trains.  The Union Pacific Railroad operates through Boone on its 

main east-west rail line.  The historic Kate Shelley High Bridge 

is located across the Des Moines River. 

 

Again, Thank You for sending your reception information. 

 

 

Sincerely, 

 

James Turbes 

News Director  

KWBG Radio 

724 Story Street 

Boone, Iowa   50036 

 
 

tnx RÅM 
 
 
 
 
 
 



sid 14 

 
Det här är åttonde avsnittet i en serie minnen skrivna av JER/Jan Erik Räf 
 

Hur det var att DXa för sjuttio år sedan 
 

DX-Alliansen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arne Skoogs självutlösande kamera tog bilden av samtliga närvarande i Hackås i södra Jämtland, där det 
22 juli 1956 beslöts att bilda en riksorganisation för DX-klubbar. De fyra i bakersta raden representerade 
Radioklubben Universal: JER, Hans-Jörgen Wickström, Alf Nordström och Lars Rydén. Raden under 
inleds av okänd kvinna, men det vackra håret tillhör Ellen Campana med Dolores van der Puy till höger 
(båda från HCJB), bredvid henne Tore Schleuss, sedan ? och till höger därom Arne Skoogs höga hjässa. 
De sittande är från vänster Börje Hammargren Malmö DX-Klubb och Ture Olsson Göteborgs DX-Klubb. 
– Så långt minnet. Om någon av "de gamle" i Arctic känner igen sig eller kan namnge någon av mig okänd 
person, meddela gärna till JER. Kanske kan vi återkomma med en mera fullständig bildtext senare? 
 
Snubblar vidare i minnenas dimmiga korridorer. Är fortfarande kvar i 50-talets mitt. Jag skrev i ett tidigare 
avsnitt att jag hade nytta av att DXa. Låter kanske som att DXing var en inkörsport till en tillvaro i sus och 
dus, men i så fall var det mest brus, i hörlurar… Nej, jag menar: DXingen (=”kortvågslyssningen") hade 
nått en stor omfattning och fått karaktären av en "folkrörelse", mestadels för ungdomar, tyvärr nästan bara 
manliga sådana. Jag råkade hamna i denna genom att engagera mig i en fas då hobbyutövare och klubbar 
samlades under ett riksomfattande, gemensamt organ: DX-Alliansen. Därmed hade DXingen hamnat i 
organisations-Sverige.  
 
Arne Skoog – vem annars? – hade en tid arbetat för att få till stånd en riksorganisation, och provisoriskt 
etablerat en sådan under namnet DX-Alliansen. Kring idén hade han lyckats samla skickliga DXare bland 
många av klubbarna, och även intresserat utländska stationer som sände på svenska. 
 
Andra får skriva om mötet när DX-Alliansen bildades vid ett "DX-ting" 22 juli 1956 i Arne Skoogs 
barndomshem i Hackås vid södra änden av Storsjön. Fotot ovan har jag lånat av Lasse Rydén. Jag återger 
också ett foto av sämre fotokvalité därför att det visar vilken idyllisk, otvungen stämning som rådde under 
sammanträdena i det gröna.  
 
Inför mötet hade diskussionerna varit livliga om hur organisation skulle se ut. Den skulle som nämnts vara 
till för klubbar, inte direkt för DXare. Men skulle de stora kommersiella klubbarna få vara med, sådana som 
Teknikens Världs Radioklubb, Teknik för Allas Eterklubb eller Ungdomsnytts DX-klubb? Var skulle en 
styrelse placeras, i Stockholm, Göteborg, Malmö eller annorstädes? Vad borde det vara för folk i styrelsen? 
Behövdes det ett verkställande organ? Ett "kansli"? Hur skulle ordföranden vara beskaffad? Stadgar? 
Ekonomi? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här på tunet till Arne Skoogs föräldrahem i Jämtland ledde Lars Rydén förhandlingarna i vilka deltog 22
representanter för 12 klubbar. Arne med flugan syns längs till vänster, och han som just talar med 
vänsterfoten på bänken är Ture Olsson från Göteborg.
 
Tingets beslut blev att riksorganet i ett första skede skulle utforma 
redovisas och sanktioneras av ett DX
delta med en röst var. 
 
Jag blev organisationens förste sekreterare. Det var ingen lukrativ syssla, ett fritidsjobb som knappt gav 
igen vad man lade ut för papper, frimärken och stenciler. Men det gav mig så mycket annat: en massa 
erfarenhet och kunskaper som jag fick nytta av i kommande jobb.
Det handlade nu om att stimulera och utveckla verksamheten hos ett fyrtiotal lyssnarklubbar som var 
anslutna under 1956, men också att försöka få med ett antal klubbar 
som av olika skäl avvaktade med anslutning.
 
Klubbarna var av mycket olika karaktär: Från de två, kommersiellt motiverade, tekniska tidskrifterna 
Teknikens Världs och Teknik för Allas klubbar (de redovisade efter ett antal år att de vardera räknat in 
30.000 medlemmar) över ett antal lokalt förankrade klubbar med ambitionen att ge ut tidningar avsedda att 
nå medlemmar (=prenumeranter) utanför hemorten, ti
utgjordes av möten, gemensamma lyssnarträffar o dyl.
 
De klubbar som avvaktade hade i en del fall åtskilliga hundratals medlemmar och i en del fall välredigerade 
medlemsblad. Till denna kategori hörde Sveriges Radioklubb med sin rikstäckande tryckta tidning DX
Radio, en klubb som aldrig anslöt sig till DX
små, kanske med några tiotal medlemmar. Många sådana klubbar såg under åren dagens ljus men försvann 
när det gemensamma intresset svalnat, kanske när ett tonårsengagemang riktats åt helt andra håll.
 
Konkret innebar mitt jobb att jag varje år sände klubbarna diverse cirkulär för att få in önskemål, 
synpunkter på förslag från styrelsen och från klubbarna, samt att förbereda allt som skulle avhandlas och 
beslutas vid det årliga DX-Parlamentet. Jobbet va
upp system och rutiner som inte kvävde all tillgänglig tid och arbetsork för mig. Cirkulären till klubbarna 
var oftast en enkel stencilerad skrift Allians
hösten 1958 fick jag hjälp av fyra redaktionsmedlemmar: Lasse Rydén, Bengt Dalhammar (välkänd överallt 
inklusive Arctic), Kurt Jonsson (en blivande journalist med brett intresse inom radio
Lekström, Stockholms DX-klubb. 
 
På agendan de första åren stod exempelvis:
• Märken i olika valörer som kunde erhållas beroende på antalet verifierade DX
• Rekommendationsbrev vid uppvaktning till radiostationer om specialprogram tävling;
• Kartläggning av lyssnarnas önskemål be
• Förmedling av klubbars egna DX-
• Samordning av klubbars DX-tävlingar för undvikande av kollisioner i tiden;
• Anordnande av DX-läger sommartid;
• Anvisningar och formulär för rapport

Här på tunet till Arne Skoogs föräldrahem i Jämtland ledde Lars Rydén förhandlingarna i vilka deltog 22
representanter för 12 klubbar. Arne med flugan syns längs till vänster, och han som just talar med 
vänsterfoten på bänken är Ture Olsson från Göteborg. 

Tingets beslut blev att riksorganet i ett första skede skulle utforma sina framtida uppgifter, vilka
redovisas och sanktioneras av ett DX-Parlament påföljande år, vid vilket alla anslutna klubbar skulle få 

Jag blev organisationens förste sekreterare. Det var ingen lukrativ syssla, ett fritidsjobb som knappt gav 
lade ut för papper, frimärken och stenciler. Men det gav mig så mycket annat: en massa 

erfarenhet och kunskaper som jag fick nytta av i kommande jobb.  
Det handlade nu om att stimulera och utveckla verksamheten hos ett fyrtiotal lyssnarklubbar som var 

utna under 1956, men också att försöka få med ett antal klubbar – de kunde vara bortåt ett trettiotal 
som av olika skäl avvaktade med anslutning.  

Klubbarna var av mycket olika karaktär: Från de två, kommersiellt motiverade, tekniska tidskrifterna 
kens Världs och Teknik för Allas klubbar (de redovisade efter ett antal år att de vardera räknat in 

30.000 medlemmar) över ett antal lokalt förankrade klubbar med ambitionen att ge ut tidningar avsedda att 
nå medlemmar (=prenumeranter) utanför hemorten, till helt lokala ideella klubbar där verksamheten enbart 
utgjordes av möten, gemensamma lyssnarträffar o dyl. 

De klubbar som avvaktade hade i en del fall åtskilliga hundratals medlemmar och i en del fall välredigerade 
medlemsblad. Till denna kategori hörde Sveriges Radioklubb med sin rikstäckande tryckta tidning DX
Radio, en klubb som aldrig anslöt sig till DX-Alliansen. Flertalet små klubbar utanför Alliansen var dock 
små, kanske med några tiotal medlemmar. Många sådana klubbar såg under åren dagens ljus men försvann 
när det gemensamma intresset svalnat, kanske när ett tonårsengagemang riktats åt helt andra håll.

Konkret innebar mitt jobb att jag varje år sände klubbarna diverse cirkulär för att få in önskemål, 
synpunkter på förslag från styrelsen och från klubbarna, samt att förbereda allt som skulle avhandlas och 

Parlamentet. Jobbet var till stor del rutinarbete, där det främst gällde att lägga 
upp system och rutiner som inte kvävde all tillgänglig tid och arbetsork för mig. Cirkulären till klubbarna 
var oftast en enkel stencilerad skrift Allians-Nytt, som kunde omfatta ett avsevärt ant
hösten 1958 fick jag hjälp av fyra redaktionsmedlemmar: Lasse Rydén, Bengt Dalhammar (välkänd överallt 
inklusive Arctic), Kurt Jonsson (en blivande journalist med brett intresse inom radio

På agendan de första åren stod exempelvis: 
• Märken i olika valörer som kunde erhållas beroende på antalet verifierade DX-länder;
• Rekommendationsbrev vid uppvaktning till radiostationer om specialprogram tävling;
• Kartläggning av lyssnarnas önskemål betr (bättre) mottagare för DXing; 

-program över utländska radiostationer; 
tävlingar för undvikande av kollisioner i tiden; 

läger sommartid; 
• Anvisningar och formulär för rapportering till radiostationer. 
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Här på tunet till Arne Skoogs föräldrahem i Jämtland ledde Lars Rydén förhandlingarna i vilka deltog 22 
representanter för 12 klubbar. Arne med flugan syns längs till vänster, och han som just talar med 

sina framtida uppgifter, vilka skulle 
anslutna klubbar skulle få 

Jag blev organisationens förste sekreterare. Det var ingen lukrativ syssla, ett fritidsjobb som knappt gav 
lade ut för papper, frimärken och stenciler. Men det gav mig så mycket annat: en massa 

Det handlade nu om att stimulera och utveckla verksamheten hos ett fyrtiotal lyssnarklubbar som var 
de kunde vara bortåt ett trettiotal – 

Klubbarna var av mycket olika karaktär: Från de två, kommersiellt motiverade, tekniska tidskrifterna 
kens Världs och Teknik för Allas klubbar (de redovisade efter ett antal år att de vardera räknat in 

30.000 medlemmar) över ett antal lokalt förankrade klubbar med ambitionen att ge ut tidningar avsedda att 
ll helt lokala ideella klubbar där verksamheten enbart 

De klubbar som avvaktade hade i en del fall åtskilliga hundratals medlemmar och i en del fall välredigerade 
medlemsblad. Till denna kategori hörde Sveriges Radioklubb med sin rikstäckande tryckta tidning DX-

iansen. Flertalet små klubbar utanför Alliansen var dock 
små, kanske med några tiotal medlemmar. Många sådana klubbar såg under åren dagens ljus men försvann 
när det gemensamma intresset svalnat, kanske när ett tonårsengagemang riktats åt helt andra håll. 

Konkret innebar mitt jobb att jag varje år sände klubbarna diverse cirkulär för att få in önskemål, 
synpunkter på förslag från styrelsen och från klubbarna, samt att förbereda allt som skulle avhandlas och 

r till stor del rutinarbete, där det främst gällde att lägga 
upp system och rutiner som inte kvävde all tillgänglig tid och arbetsork för mig. Cirkulären till klubbarna 

Nytt, som kunde omfatta ett avsevärt antal A4-sidor. Från 
hösten 1958 fick jag hjälp av fyra redaktionsmedlemmar: Lasse Rydén, Bengt Dalhammar (välkänd överallt 
inklusive Arctic), Kurt Jonsson (en blivande journalist med brett intresse inom radio-området) och Nils 

länder; 
• Rekommendationsbrev vid uppvaktning till radiostationer om specialprogram tävling; 



Så här många tävlingar kunde det bli 
1958. Både klubbar och radiostationer klagade över att det var alltför mycket!
 
Mitt kanske viktigaste, och mycket arbetskrävande jobb var alla diskussioner, muntligen och skriftligen, om 
nyttan av att tillhöra en riksorganisation. Det kom många, både ogenomtänkta och välmotiverade inlägg 
från stridstupparna bland de unga klubbtidningsredaktörern
engagemang i DX-hobbyn som kunde accepteras.
 
Styrelsens placering utgjorde också ett ständigt stridsäpple. Starka krafter drog både åt söder, Malmö
Helsingborg, mot Göteborg samt mot de nordligare delarna av landet.
med medlemmar över hela landet?  
 
Regionala intressen medförde att det bildades regionala sammanslutningar. Som exempel blev det i norr för 
en tid ett lokalt Västerbottens DX Förbund, där de lokala klubbarna kunde vara
Alliansen. 
 
Ordförandeskapet under de första åren var en stötesten för många DXare. En direktör Hilding Ljungfeldt, 
chef för ett radioindustriföretag, vad hade han att göra bland DXare? Motiveringen till att han föreslogs var 
att han dels i sin ungdom varit DX-are, dels antogs kunna utgöra en länk till industrin för att få bättre 
radiomottagare. Men kanske mest för att han 1956 var en av cheferna för ett företag IRCO, som startade 
reklamprogram från Tanger, där DXingen måhända kunde f
ges ytterligare programtid för DXing, utöver månatliga program som erbjöds över flera stationer, bl a 
WRUL i Boston! 
 
För min del blev Ljungfeldt en oväntad överraskning. Grön som jag var, hade jag ingen erfarenh
styrelsearbete. Jag erfor dock snabbt att han med sin företagsbakgrund var perfekt för att få en ny styrelse 
att fungera. Han krävde ordentligt genomtänkta förslag på dagordningarna, och såg till att rätt(a) person(er) 
verkligen genomförde vad som beslutats. Några långa detaljdiskussioner fram och tillbaka vid 
styrelsemötena blev det inte, sedan en fråga ordentligt utretts och presenterats. Tyvärr blev han långvarigt 
sjuk, varför han aldrig kunde delta vid de för organisationen viktiga parlamenten. 
verksamheten genom en styrelse blev ett föredöme för mig.
  
 

Så här många tävlingar kunde det bli – i värsta fall – under en period av fem månader, räknat från hösten 
1958. Både klubbar och radiostationer klagade över att det var alltför mycket!  

viktigaste, och mycket arbetskrävande jobb var alla diskussioner, muntligen och skriftligen, om 
nyttan av att tillhöra en riksorganisation. Det kom många, både ogenomtänkta och välmotiverade inlägg 
från stridstupparna bland de unga klubbtidningsredaktörerna. För en del var det bara rent ideellt 

hobbyn som kunde accepteras. 

Styrelsens placering utgjorde också ett ständigt stridsäpple. Starka krafter drog både åt söder, Malmö
Helsingborg, mot Göteborg samt mot de nordligare delarna av landet. Varför kunde man inte ha en styrelse 

 

Regionala intressen medförde att det bildades regionala sammanslutningar. Som exempel blev det i norr för 
en tid ett lokalt Västerbottens DX Förbund, där de lokala klubbarna kunde vara anslutna även till DX

Ordförandeskapet under de första åren var en stötesten för många DXare. En direktör Hilding Ljungfeldt, 
chef för ett radioindustriföretag, vad hade han att göra bland DXare? Motiveringen till att han föreslogs var 

are, dels antogs kunna utgöra en länk till industrin för att få bättre 
radiomottagare. Men kanske mest för att han 1956 var en av cheferna för ett företag IRCO, som startade 
reklamprogram från Tanger, där DXingen måhända kunde få programtid. – Sveriges DXare kunde kanske 
ges ytterligare programtid för DXing, utöver månatliga program som erbjöds över flera stationer, bl a 

För min del blev Ljungfeldt en oväntad överraskning. Grön som jag var, hade jag ingen erfarenh
styrelsearbete. Jag erfor dock snabbt att han med sin företagsbakgrund var perfekt för att få en ny styrelse 
att fungera. Han krävde ordentligt genomtänkta förslag på dagordningarna, och såg till att rätt(a) person(er) 

slutats. Några långa detaljdiskussioner fram och tillbaka vid 
styrelsemötena blev det inte, sedan en fråga ordentligt utretts och presenterats. Tyvärr blev han långvarigt 
sjuk, varför han aldrig kunde delta vid de för organisationen viktiga parlamenten. – Hans sätt att leda 
verksamheten genom en styrelse blev ett föredöme för mig. 
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under en period av fem månader, räknat från hösten 

viktigaste, och mycket arbetskrävande jobb var alla diskussioner, muntligen och skriftligen, om 
nyttan av att tillhöra en riksorganisation. Det kom många, både ogenomtänkta och välmotiverade inlägg 

a. För en del var det bara rent ideellt 

Styrelsens placering utgjorde också ett ständigt stridsäpple. Starka krafter drog både åt söder, Malmö-
Varför kunde man inte ha en styrelse 

Regionala intressen medförde att det bildades regionala sammanslutningar. Som exempel blev det i norr för 
anslutna även till DX-

Ordförandeskapet under de första åren var en stötesten för många DXare. En direktör Hilding Ljungfeldt, 
chef för ett radioindustriföretag, vad hade han att göra bland DXare? Motiveringen till att han föreslogs var 

are, dels antogs kunna utgöra en länk till industrin för att få bättre 
radiomottagare. Men kanske mest för att han 1956 var en av cheferna för ett företag IRCO, som startade 

Sveriges DXare kunde kanske 
ges ytterligare programtid för DXing, utöver månatliga program som erbjöds över flera stationer, bl a 

För min del blev Ljungfeldt en oväntad överraskning. Grön som jag var, hade jag ingen erfarenhet av 
styrelsearbete. Jag erfor dock snabbt att han med sin företagsbakgrund var perfekt för att få en ny styrelse 
att fungera. Han krävde ordentligt genomtänkta förslag på dagordningarna, och såg till att rätt(a) person(er) 

slutats. Några långa detaljdiskussioner fram och tillbaka vid 
styrelsemötena blev det inte, sedan en fråga ordentligt utretts och presenterats. Tyvärr blev han långvarigt 

Hans sätt att leda 



Jag deltog också i en del kommittéarbete. Ett av de angelägnaste var att få till stånd en lista över 
"radioländer", både sådana som existerade och sådana som upphört att vara s
i olika konstellationer. Lasse Rydén och jag fick uppdraget att under första verksamhetsåret lägga fram en 
lista, som godkändes. Men som bekant är en sådan lista inte statisk, politiken växlar, och små öar vid 
världens ände eller i en atoll kunde göra anspråk på att vara ett eget land…
arbetet under några år för att komplettera och motivera vårt val av länder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det här fotot av mig och Hugo Gustafsson som ledde Teknik för Allas Eterklubb tar jag med bara för att 
visa hur Hugo såg ut – han var en person som inte gärna ställde upp framför kameran. Här är han 
ordförande vid DX-Parlamentet i Hofors.
 
Jag kvarstod som sekreterare under tre år, fram till ett DX
var oenigheten om organisationen så stor, att man måste hänskjuta gamla tvistefrågor såsom decentraliserad 
styrelse, kommersialitet kontra idealitet m m, till ett 
1959. Fram till dess fungerade jag som ordförande enligt beslut i Hofors.
 
Till septembermötet meddelade jag att mitt civila jobb på dåvarande Väg
krävde ett stort engagemang, varför jag inte längre kunde ägna fritiden åt Alliansen. Dessutom hade "DX
klådan i fingrarna"  nu blivit så stark att jag också ville ägna mig åt rattandet. Det blev i praktiken också 
litet DX-tävlande. Men det får jag berätta om en annan gång.
 
Claës-W. Englund tog över ordförandeskapet för DX
händelserika år. Ett viktigt beslut 12/9 1959 var att man fick en styrelse med ledamöter spridda över landet. 
– I november det året blev den landlista färdig som Lasse Ry
slutföra. 
 
PS: Lever Radioklubben Universal ännu? Av Allians
1953, reorganiserades 10/1 1959. Syftet med åtgärden var att "rädda" klubbnamnet. Ordförande blev Bengt 
Dalhammar. Antalet medlemmar var då fem. Jag var en av dem. En tid senare hade medlemsantalet ökat 
med tre. Klubben gjorde en viktig insats genom att till Parlamentet 12/9 1959 lämna ett förslag "om 
åtgärder för begränsning av DX-tävlingar och om bättre ga
sätt." Förslaget godtogs med tillägget att det borde ordnas högst fem tävlingar under hösten och lika många 
under vinter/vår-tiden. Men klubbens viktigaste insats blev att arrangera DX
lyssning 1964. Får jag berätta om detta i nästa nummer av MV
 
 
 
 

Jag deltog också i en del kommittéarbete. Ett av de angelägnaste var att få till stånd en lista över 
"radioländer", både sådana som existerade och sådana som upphört att vara självständiga, eller gått samman 
i olika konstellationer. Lasse Rydén och jag fick uppdraget att under första verksamhetsåret lägga fram en 
lista, som godkändes. Men som bekant är en sådan lista inte statisk, politiken växlar, och små öar vid 

eller i en atoll kunde göra anspråk på att vara ett eget land…  Lasse och jag fick fortsätta 
arbetet under några år för att komplettera och motivera vårt val av länder. 

Det här fotot av mig och Hugo Gustafsson som ledde Teknik för Allas Eterklubb tar jag med bara för att 
han var en person som inte gärna ställde upp framför kameran. Här är han 

Parlamentet i Hofors. 

sekreterare under tre år, fram till ett DX-Parlament i Hofors 4-5 juli 1959. Vid detta möte 
var oenigheten om organisationen så stor, att man måste hänskjuta gamla tvistefrågor såsom decentraliserad 
styrelse, kommersialitet kontra idealitet m m, till ett extra "urtima" parlament i Stockholm 12 september 
1959. Fram till dess fungerade jag som ordförande enligt beslut i Hofors. 

Till septembermötet meddelade jag att mitt civila jobb på dåvarande Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 
arför jag inte längre kunde ägna fritiden åt Alliansen. Dessutom hade "DX

nu blivit så stark att jag också ville ägna mig åt rattandet. Det blev i praktiken också 
tävlande. Men det får jag berätta om en annan gång. 

nglund tog över ordförandeskapet för DX-Alliansen som han svarade för under ett antal 
händelserika år. Ett viktigt beslut 12/9 1959 var att man fick en styrelse med ledamöter spridda över landet. 

I november det året blev den landlista färdig som Lasse Rydén och jag hade fått mötets fullmakt att 

PS: Lever Radioklubben Universal ännu? Av Allians-Nytt 21/8 1959 framgår att klubben, som bildades 
1953, reorganiserades 10/1 1959. Syftet med åtgärden var att "rädda" klubbnamnet. Ordförande blev Bengt 
Dalhammar. Antalet medlemmar var då fem. Jag var en av dem. En tid senare hade medlemsantalet ökat 
med tre. Klubben gjorde en viktig insats genom att till Parlamentet 12/9 1959 lämna ett förslag "om 

tävlingar och om bättre garantier för att tävlingarna genomförs på bästa 
sätt." Förslaget godtogs med tillägget att det borde ordnas högst fem tävlingar under hösten och lika många 

tiden. Men klubbens viktigaste insats blev att arrangera DX-Allliansens SM i
lyssning 1964. Får jag berätta om detta i nästa nummer av MV-Eko? 
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Nostalgiträff i Stockholm 
av Björn Fransson 

Prolog 
Ända sedan DX-ingen i Sverige började organiseras och det fanns behov av att samla nyheter och 
tips i tidningar, har det varit en uppdelning av dess utövare i olika kategorier. De kan kort 
sammanfattas i följande huvudgrupper: DX-lyssnare, Tekniknördar, Skrivbords-DX-are, 
Programmakare och DX-skribenter. DX-lyssnarna kan med fördel också delas in i undergrupperna 
Programlyssnare och Rapportskrivare/QSL-samlare. På 1960-talet höll många av dessa DX-
intresserade på med sin hobby inom alla kategorierna – samtidigt. Numera känns uppdelningen i 
”fortfarande/delvis aktiva” och ”före detta aktiva” mera relevant.  
 
Själv har jag haft mina perioder av allt, utom av teknikdelen, som alltid varit mig totalt ointressant.  
1957-1962: Intensivt DX-ande och QSL-samlande. 
1963-1978: DX-klubbs- och förbundsarbete, DX-skrivande, DX-lyssnande för att kunna hålla 
mina spalter aktuella.  
1979-2010: Intensivt land- och stationssamlande, EA-skrivande. 
2011-2013: DX-ande på sparlåga, EA-skrivande.  
 
Vilken kategori mina vänner nedan tillhör får läsarna räkna ut själva, men att DX-ingen betytt 
väldigt mycket för oss alla står nog ganska klart.   
 
En söndag i slutet av november 2013 samlades i alla 
fall ett gäng på åtta personer, fyra gamla ”radioter” 
och deras respektive fruar, i ett vackert beläget hus 
på Stora Essingen. Det var dags för en återträff av det 
mera remarkabla slaget, eftersom alla dessa DX-are 
var med och byggde upp det DX-Sverige, som idag 
är praktiskt taget försvunnet eller i alla fall är inne ”i 
den sista andningen”. 
 
De fyra DX-arna, alla i 70-årsåldern, var Björn 
Fjæstad, signaturen Bosf; Jan Tunér, JT; Torbjörn 
Einarsson, TEg och övertecknad Björn Fransson, 
Beff. Av dessa fyra kan väl bara jag själv betecknas 
som aktiv DX-are, även om aktiviteten även hos mig 
sjunkit rejält de senaste åren. Dessa herrar har under 
årens lopp stött på varandra i olika sammanhang och 
konstellationer, oftast i samband med jubileer eller 
andra DX-träffar.  
 
 
 
Nya DX-Aktuellt blev upprinnelsen 
Upprinnelsen till den här träffen var egentligen ett mail till mig från Bosf, där han berättade att han 
på Internet hade läst om det nya nordiska samarbetet kring tidningen DX-Aktuellt. Jag hade i en 
artikel i det första numret kommenterat det faktum att han och jag jobbat intensivt, mestadels 
under största möjliga hemlighetsmakeri, under åren 1963-64 med att få fram en riks-DX-tidning. 
Det var meningen att den skulle få namnet DX-Aktuellt, men av olika skäl blev namnet Eter-
Aktuellt i stället. Vi var egentligen tre personer, som representerade varsin klubbtidning; jag var 
redaktör för Gute-DX-aren, Bosf för Substancial och den tredje, Carl-Eric Erlandsson, signaturen 
Clirc, för den skånska tidningen Malmö-DX-aren.  
 
 

 Stående: Björn Fransson & Björn Fjaestad 
Sittande: Jan Tunér & Torbjörn Einarsson 
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Efter ytterligare några mail var vi överens om att Bosf med frun Marianne skulle hälsa på oss, när 
de båda besökte politikerveckan, den så kallade Almedalsveckan, i Visby sommaren 2013. Träffen 
kom till stånd och vi hade en mycket trevlig kväll i julisolnedgången på vårt sommarställe i Ygne. 
Vi var överens om att vi borde träffas snart igen. Det är paret Fjæstads förtjänst att återbesöket från 
vår sida i Stockholm växte till vad det blev. 
 
Bosf, TEg, JT och Beff 
Några personliga data om detta grånande grabbgäng måste in här:  
Bosf blev efter sin examen ansvarig för Riksbankens Jubileumsfonds satsning på 
samhällsvetenskaplig IT-forskning och senare chef för den erkänt duktiga tidskriften Forskning & 
Framsteg med bas i Stockholm. När han för några år sedan blev pensionär var han med och 
startade en helt ny tidskrift, ”Sans”, som han fortfarande medverkar en hel del i – nu under 
yrkesbeteckningen ”verkställande redaktör”. I övrigt är han numera mest aktiv i Stockholms 
Senioruniversitet. 
 
TEg har hela tiden jobbat i Stockholm, men har haft många arkitektuppdrag över hela Sverige och 
utomlands, bland annat på Sri Lanka. Mest glad är han kanske över bygget av Mittuniversitetet i 
Sundsvall – där det sen kom sig att Bosf senare hade professorsuppdrag i femton år. Han driver 
fortfarande en egen firma, Arken Arkitekter AB. TEg är den av oss som senast deltog i en riktig 
DXPedition i Norrland, medan Beff och Bosf aldrig har kommit iväg på sådana.  
 
JT har flyttat runt litet med sin och hustruns tandläkarpraktik, mest för att kunna åtnjuta bra DX-
lägen. Om ett par år är det aktuellt med en sista flytt, från Grängesberg till Stockholm, och 
samtidigt är det dags för pensionärslivet. Vi får väl se hur det går – kanske kommer han att 
fortsätta med det han är bäst på, att laserbehandla folks tänder? Han lade ned allt sitt DX-ande och 
skänkte bort sina vimplar vid en överraskande ”avbön” vid DX-Parlamentet i Björsjö 2001: ”Nu är 
mitt DX-liv över!” 
 
Beff, slutligen, insåg redan 1970 att fastlandet var för stort för honom och flyttade ”hem” till ön 
igen. ”Karriären” som speciallärare och sedermera Komvuxlärare avslutades för sex år sedan. 
Pensionärslivet har dock inneburit att han 
faktiskt nästan jobbar mer utan lön än han 
gjorde som lönearbetare. Han anser att det finns 
så mycket annat roligt att göra – som till 
exempel att resa omkring och hälsa på gamla 
DX-vänner och besöka en massa exotiska 
radiostationer, som han har haft kontakt med 
under årens lopp. 
 
JT ständigt i ledningen 
Om JT finns det mycket att berätta. 1959 var 
han en av ett antal representanter från olika 
småklubbar i södra Sverige, som möttes på 
Konditori Funkis i Hässleholm och bildade 
Sydsveriges DX-Förbund. Då beslöts att man 
skulle ge ut en tidning, som kom att heta Eter-
Aktuellt. Den lyckades bli kvar längre i hobbyn 
än JT själv.  
1961 stod JT:s lokala klubb i Nässjö, DX Club 
59 som arrangör för DX-Parlamentet, som var  
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den dåvarande DX-Alliansens årliga arrangemang. Det var första gången som jag deltog i ett DX-
Parlament och också första gången som jag träffade JT. Vid DX-Parlamentet blev han vald till 
sekreterare i riksorganisationen DX-Alliansen. Hans bostadsort var under studietiden Stockholm 
och i hans studentlya samlades med jämna mellanrum större delen av DX-Alliansens styrelse.  
 
Snart blev JT ordförande och Beff Rikskontaktman i DX-Alliansen. Ett inventarium i styrelsen var 
Hugo Gustavsson, ”nattredaktören på Dagen på kvällen” (Hugo arbetade som nattredaktör på 
tidningen Dagen – på kvällarna). Med sina böcker om DX-hobbyn har han många personers 
fritidsinriktning på sitt samvete. Allt det här hände innan den turbulens uppstod, som ledde fram 
till att RDXA, Riksförbundet DX-Alliansen, bildades. 
 

 
 
MRS på Tunnelgatan var träffpunkten 
 
I april 1962 bildades Mälardalens Radiosällskap i Stockholm. Dess förste ordförande blev förstås 
föreningsmänniskan Jan Tunér. Klubbmedlemmarna träffades varje måndag i en liten lokal på 
Tunnelgatan (numera Olof Palmes gata) i Stockholm. Där höll Hugo Gustafsson studiecirklar i 
DX-ing och där hamnade de flesta DX-are från Sveriges alla hörn, när de kom till huvudstaden för 
att studera. Dessa kvällar betydde mycket för oss, som kanske aldrig hade varit hemifrån och inte 
hade annat umgänge i storstaden än våra studiekamrater. 
 
I början av 60-talet gjorde JT sin debut som radioproducent. Under 10 år bidrog han varje månad 
med ”Scandinavian DX Report” i Radio Nederlands ”DX Juke Box”. Ännu mer långlivat blev 
engagemanget för Deutschlandfunks svenska program. Det blev 27 år med 1-2 DX-inslag i 
veckan.  
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Hans medproducent blev ingen mindre än Björn Fjæstad. För att skaffa material till programmen 
beslöt de sig för att förena nytta med nöje. 1969 drog de därför ut på långresa, via Moskva och 
Irkutsk och den transsibiriska järnvägen till Nahodka, till Hongkong, Macau, Taiwan, Sydkorea 
och Japan. På Okinawa såg de den första månlandningen, naturligtvis hos en radiostation. Det var 
under ett besök hos Far East Broadcasting Companys station i Naha.  
 
 
Resor över hela världen 
Under resan besökte JT och Bosf minst 30 radiostationer. På den tiden var det inte vardagsmat att 
göra långresor och de blev i allmänhet synnerligen väl mottagna på radiostationerna. När Beff 
botaniserade i sina gömmor hittade han en pärm med ett stort antal sparade skrivna manus från de 
program på DLF, som kom till efter hemkomsten. 

  
Att besöka radiostationer i samband med resor blev hans och många andra DX-ares melodi. Flera 
av hustrurna på vår återträff har nog haft anledning att undra om vi planerar resor enbart för att 
besöka radiostationer och DX-are? De resor som etsat sig fast bäst i JT:s minne är nog dem som 
gjordes tillsammans med John Ekvall till öarna Tristan da Cuñha och St. Helena. Dessa resor kom 
sedan att göra att åtskilliga aktiva DX-are fick landet St. Helena i QSL-pärmen, eftersom JT och 
JOE lyckades ordna specialprogram från Radio St. Helena i samband med NorDX-tävlingaen 
1980. Hade inte en extrem stormby blåst omkull kortvågsantennerna på ön, hade nog också ett 
QSL från Tristan Broadcasting Station kunnat hamna där.  
 
Organisation och tidningsutgivning 
1965 for jag själv till Stockholm för att påbörja studier på Folkskoleseminariet på Maria 
Prästgårdsgata. Då hade jag redan träffat många av de aktiva DX-arna på några av de DX-
Parlament som jag hade varit på, så det var naturligt att söka sig till dessa kvällar i likasinnades 
lag. Jan Tunér hade redan tidigare anlänt från Nässjö för att studera på Tandläkarhögskolan. Från 
Norrland kom Björn Fjæstad, som hade börjat på Handelshögskolan, och Torbjörn Einarsson, som 
gick på Tekniska högskolan (KTH).  
 
Eftersom vi alla var intresserade av organisation och tidningsutgivning och redan hade varit aktiva 
i våra hemmaklubbar, var det naturligt att vi tog del, inte bara av MRS, utan gav oss in i den större 
organisationen, DX-Alliansen. Under dessa år var således JT ordförande och jag själv vice 
ordförande i RDXA. Alla förstår säkert att det smiddes en hel del planer för hela DX-Sverige 
under dessa träffar och hemma i varandras studentlyor.  
 
Björn F från K-n 
Bosf och jag hade hunnit brevväxla i flera år innan vi träffades personligen. Vi gillade båda att 
skriva humoristiska brev och det stående skämtet var att det på kuverten stod ”Björn F från K-n” - 
både som mottagare och adressat. Bosf bodde då i Kilforsen och jag i Klintehamn. Vi träffades 
redan som tonåringar åtskilliga gånger under åren 1960 fram till Stockholmsboendet, bland annat 
hemma på Gotland. Så här skrev han den 26/6 1966: ”Ursäkta mitt ideliga rännande här på ön!”  
En annan gång var även JT med och jag glömmer aldrig hans ord i mina bortresta föräldrars 
gästbok: ”Kära Vera. Din säng var skön!” Han själv minns mest min pappas jordgubbsodlingar! 
 
Bosf och jag insåg tidigt att våra respektive tidningar skulle få svårt att överleva, när vi for ut i 
världen för att studera. Vi tog därför runt 1963 kontakt med Carl-Eric Erlandsson och inledde ett 
intensivt, men hemligt brevutbyte. Vår slogan var: ”Vad stort sker, sker tyst!” Målet var att i ett 
slag lägga ned våra klubbtidningar, Substancial, Gute-DX-aren och Malmö-DX-aren och erbjuda 
alla medlemmar ett nytt, rikstäckande förbund och en likaledes rikstäckande tidning.  
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Sveriges DX-Riksklubb 
Förbundet fick namnet Sveriges DX-Riksklubb (somliga 
ville kalla den ”DX-riskklubb”) och tidningens namn blev 
”DX-aren”. Sju av Sveriges mest aktiva DX-klubbar var 
med från början, Umeå Kortvågsklubb, Malmö 
Kortvågsklubb, Falkens DX-Club (Gotland), Skellefteå 
DX-Club, Burträsk DX-Club, Husums DX-Club och DX-
Club Staffis. Redaktionen för tidningen bestod av Clirc, 
som blev huvudredaktör, och av signaturerna Beff och Bosf 
som kallade sig redaktionssekreterare. Här finner vi också 
TEg som redaktör för TipTopTips och MV-översikt. I den 
nya styrelsen för Sveriges DX-Riksklubb satt Beff som vice 
ordförande och TEg som vice sekreterare.  
 
Redan i nummer 2 av DX-aren hade antalet anslutna 
klubbar vuxit till 13, men man kan med fog säga att denna 
nya organisation och denna nya tidning inte överallt sågs 
med blida ögon. Fortfarande fanns ju Sveriges DX-Förbund 
och dess organ Eter-Aktuellt med huvudsäte i Landskrona 
kvar, liksom Riksförbundet DX-Alliansen med JT som 
ordförande!  
 
1965 präglades av samarbetsvilja 
Nu är vi framme vid sommaren 1965 och DX-Parlamentet i Halmstad, en träff som präglades av 
samarbetsvilja mellan alla parter. Detta parlament kom att prägla DX-Sverige för många år 
framöver. Då beslutades nämligen att förbereda en sammanslagning av DX-Riksklubben och 
Sveriges DX-Förbund under paraplyorganisationen Riksförbundet DX-Alliansen och att tidningen 
DX-aren skulle läggas ned till förmån för Eter-Aktuellt. Det är väl inte svårt att gissa vilka som 
fanns med i den nyvalda styrelsen för RDXA? Jo, JT klev ned från ordförandeposten och blev 
suppleant, men ordinarie i denna var Bosf och Beff samt Owe Nordin, som ju gjorde come back 
som ordförande i SDXF så sent som nu på 2010-talet! Även Bosf var SDXF-ordförande under 
perioden 1966-67. 
 
I det första EA-numret 7-8 1965 efter parlamentet i Halmstad medverkade Beff som redaktör för 
allra första gången och man kan väl fortfarande säga att ”på den vägen är det!” Då fick min spalt 
namnet ”Så gör jag… Frågan är fri!”, som sedermera döptes om till ”Mest för novisen”. I sista 
numret detta år annonserades det om att alla läsare ”borde prenumerera på DX-Aktuellt – 
topptidningen för alla DX-are, nybörjare som mer erfarna”! 
 
Någon tidning DX-Aktuellt kom det dock inte ut, eftersom Justitiedepartementets tryckfrihetsbyrå 
lade sig i saken och inte godkände namnet. Därför kom tidningen även fortsättningsvis och ända 
fram till och med 2012 att heta Eter-Aktuellt. I det första numret år 1966 fanns det ett referat från 
Sveriges DX-Förbunds årsmöte. Där framgick det att den nya styrelsen bland andra innehöll 
namnen TEg och Bosf med JT som suppleant samt att Beff invaldes i valberedningskommittén. 
Den mycket omfattande och kvalificerade TipTopTips-avdelningen skrevs fortfarande av TEg, nu 
tillsammans signaturen Ning (Nils Ingelström). 
 
Mycket har hänt på 50 år 
Det är litet svårt att ta till sig, att det mesta jag skrivit om ovan ligger hela 50 år tillbaka i tiden. 
Ännu svårare blir det, när vi nu träffades igen, vi fyra som var så oerhört aktiva i alla dessa  
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organisationer och tidningsutgivningar. Ja, jag måste väl för egen del erkänna att någon tid eller 
något större intresse för att själv DX-a inte fanns under denna tid.  
 
Dessa fyra hedervärda karlar har väl något ändrats till sina utseenden, men i övrigt kändes vi alla 
väldigt välbekanta. Alla har genomgått livets alla skiften, med familjebildningar, egna och andras 
barn och nu för tiden en hoper barnbarn. Vi har alla flyttat runt, både boendemässigt och 
yrkesmässigt och under långa tider har vi varit helt och hållet borta från DX-ingen.  
 
På något sätt har ändå denna period, då DX-ingen helt klart dominerade våra liv, ändå satt sin 
prägel på oss. Det märktes minsann, när vi kom igång med ”nostalgisnacket”, och den ena 
episoden, mötet eller resan efter den andra poppade upp i våra hjärnor. För att inte tala om hur 
mycket ungdomsårens aktiviteter på ett positivt sätt har påverkat våra liv! Vi lärde oss påverka, 
skriva, läsa mellan raderna, trycka tidningar och cirkulär på alla möjliga sätt, skilja olika språk åt, 
delvis använda dessa språk (för att skriva rapporter på indonesiska till exempel), allt om 
föreningsliv och organisation och mycket annat som vi haft nytta av i livets alla skiften. 
 
Vart tog de 50 åren vägen? 
Många frågor väcktes också i hjärnkontoren: Vart tog de 50 åren vägen? Varifrån fick vi vår 
entusiasm och vårt engagemang? Hur hade vi tid? Varför är det så svårt att få människor att 
engagera sig idag, när allting går så mycket lättare och snabbare? På den tiden skrev vi alla brev 
för hand eller med vanlig skrivmaskin. Att skicka ett brev och få svar med vändande post i Sverige 
tog en vecka. När vi satt och skrev våra lyssnarrapporter på spanska eller indonesiska fick vi 
minsann skriva ett original varje gång.  
 
Här känns det att det är dags att lägga in en liten passus från Teg, som beskriver det vi alla 
upplevde, när vi producerade våra klubbtidningar: ”Hur rätt har du inte om vilken nit vi la ner. Jag 
brukar tänka på hur jag i tipsspalten, allt eftersom texten skrevs, justerade i ordval, slog extra 
mellanslag med mera för att det skulle bli rak högermarginal. Vilket pill - och det gällde att hålla 
tungan rätt i mun, när man skrev på de där 
stencilerna som vi använde för ”Substancial”. Det 
fanns visserligen korrekturlack, men det ville man 
ju inte slösa tid med. Tiden använde vi för att 
limma in bilderna, som vi ”brände” på olika 
ställen, bland annat med hjälp av en vänlig rektor, 
minns jag.” 
 
Själv minns jag hur vi gjorde de allra första 
numren av ”Gute-DX-aren”. Den skrevs hemma 
på skrivmaskinen på så kallade blåstenciler, som 
sedan mångfaldigades med hjälp av en 
spritduplikator, lånad på skolan. Tänk vad sådana 
kunde trassla till sig och helt förstöras, när spriten 
rann ut över papperna! Det fanns egentligen bara 
en rolig fördel – vi kunde publicera bilder i färg. 
Fast bilderna, de flesta avritade QSL-kort, måste 
ritas av för hand, något som min bror Ove var en 
mästare på! När vi kom hem efter våra 
tryckningsäventyr luktade våra kläder finkel, som 
om vi tillbringat kvällen i en spritfabrik. 
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Är DX-ingen roligare 2013? 
Det är ingen tvekan om att allting, med hjälp av nutidens datorer, går så mycket snabbare. Idag 
behöver man ju inte ens sitta uppe och lyssna ”live” och allting kan spelas in med automatik. 
Billigare och snabbare kan det inte bli! Men är det roligare? Ja, det kan vi nog ha en längre debatt 
om! 
 
Det blev en lång, men långt ifrån långtråkig, eftermiddag och kväll med det gamla gänget. När vi 
skildes åt kändes det som om vi alla fyra ville ha mer och att vi snarast borde ses igen. Detta 
märktes, inte minst, dagen därpå, när jag var åter hemma på Gotland. Under denna första ”dagen 
efter” och hela följande vecka hade vi e-mailkontakter med utbyte av såväl gamla som nya foton 
och sparat material från ”anno dazumal”. ”Många bäckar små” av hågkomster blir ”till en stor å” 
av minnen, som om de inte upptecknas snart är bortglömda. Denna långa redogörelse är ett försök 
att råda bot för det! 
 
Västerhejde, 2013-12-02 - på dagen 56 år sedan jag lyssnade på min första utländska radiostation, 
IBRA Radio i Tangier! 
Björn Fransson, Beff 
     
PS! Jag kom på varför jag inte var så aktiv som DX-are 1968-1981. Gifte mig, byggde hus, fick 
barn... Men ibland fick barnen allt hänga med, vilket framgår av fotona.  DS. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Född till DX-are – knappast! BEFF med Erik och Olov 

BF i K-n skriver brev till BF i K-n Typisk DX-lya i Klintehamn 
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DX-Parlamentet 1965, Tylösand 
Peter Högfeldt, Björn Fransson, Enar Lindqvist, 
Kjell Lindqvist 

Torbjörn Einarsson, Nils Ingelström, ? 

Björn Fjaestad på Gotlandsbesök Sonja Persson i samspråk med Jan Tunér 

MRS Fotbollslag Kopparberg 1964. Stående: Leif Liard, Enar Lindqvist, Bengt Dalhammar, Hans 
Bertil Åkerström, Ulf Marcusson, Peter Högfeltdt, Jerry Johansson 
Sittande: Gunnar Carlsson, Rune Edberg, Jan Tunér, Kjell Lindqvist, Kjell Östlund 
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Lars Stenkil och Björn Fjaestad 
i djupt samtal 

Björn Fjaestad på MRS-möte 

DX-Parlament 2001 i 
Björsjö, Ludvika 
Stående: Jan Tunér, Rolf 
Åhman, Jan Edh, John 
Ekwall, Lennart Hane, 
Björn Fransson, Bengt 
Dalhammar, Tor-Henrik 
Ekblom 
Sittande: Börge Eriksson, 
Lars Skoglund, Roland 
Åkesson, Dan Olsson 

Christer Hederström framför sin AGA 1771 Ellmann Ellingsen välkänd profil framför sin Huldra 


