Ett 50 år gammalt foto berättar
På långfredagen 1963 samlades ett gäng DX-are från Bergslagsområdet till en informell träff i Borlänge. Ett
gäng DX-are, främst från Fagerstatrakten hade börjat skissa på planerna att bilda en klubb för MV-DX-are.
Intresset i Sverige för just MV-DX hade ökat markant i slutet av 50- och början av 60-talet, men det var dåligt
med nyhetsinformation för en stor del av de MV-DX intresserade lyssnarna. Arctic Radio Club (ARC) fanns,
men man hade på den här tiden en restriktiv medlemspolitik som gjorde att många MV-intresserade DX-are
hamnade utanför möjligen att få en regelbunden nyhetsinformation.
Bosse Danielsson i Fagersta och en del andra MV-DX-are i regionen började planera att bilda Nordic RadioClub och syftet var att fånga upp de MV-DX-are som inte fick tillträde till ARC och ge dessa en möjlighet att
via en DX-bulletin kunna få lämna tips, artiklar och QSL-nyheter och sedan även kunna läsa om andras tips
och information.
Man beslöt att lägga den första informella träffen till Borlänge där de aktiva DX-arna Lennart Hane, Börge
Eriksson m.fl. drev Dalecarlian DX-Club. Den första träffen hölls alltså på långfredagen och där skissades
riktlinjerna upp för att starta Nordic Radio Club. Klubben bildades och gav ut bulletinen Norac. Jag minns inte
hur länge den fanns, men efter ett par år upplöstes klubben och man ingick samarbetsavtal med ARC och jag
antar att de flesta av Nordics medlemmar kom med i ARC.
Själv har jag aldrig sysslat nämnvärt med MV-DX, förutom spanjorer, så jag minns inte alla turer. Jag var
heller inte medlem i Nordic Däremot hittade jag i en låda för en tid sedan ett gammalt foto som var taget vid
mötet i Borlänge 1963. Eftersom det i år är 50 år sedan bilden togs så kanske det kan vara av intresse att ta
med bilden i EA som lite kuriosa eller ett DX-minne.
/Börge Eriksson

Personerna på bilden är fr.v. Kurt Zadina, Avesta, Leif Lidén och Bo Danielsson, Fagersta, Odd Johansson,
Norberg, Lennart Hane och Börge Eriksson, Borlänge och stående bakom Hans Jansson, Västerås. (Odd
Johansson heter idag Odd Påg)
(Från http://www.sdxf.se/WP/wp-content/uploads/2013/02/DX-Aktuellt-1-2013.pdf)

