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A t t e n t i o n.
Organ för Finlands DX-Club, Helsingfors.
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Varför du skall deltaga i FM  i DX-ing:

5era. du vid det här laget troligen vet, arrangerar vår klubb Finlands näster- 
s' -rp i DX-ing nc-llaa den 22 och 29 decenber detta år. För att få denna tävling lyckligt go- 
::or_c.o.r\J och för att fen ned frangång skall kunna anordnas även i frantid, är det av stcrair 

ett a:a sonlax ett så stort deltagarantal sen aöjligt«Orsaken till detta är närnast u^n 
:.tt täviing3stationerna knappast konner att upprepa sitt deltagande i tävlingen nod special- 

cci de erhåller endast ett fåtal rapporter av de progran, son de detta år ar vän
lig*. uog att sända för oss. Vi har också större chanser att få pris till tävlingen av radio-
:;.-..;rior inan landet, cd den har ett stort deltagarantal.

Tävlingsledningen hor son nål uppsatt ninst 200 deltagare, nen att det kon- 
,:or att bli svårt att uppnå detta nål utan verkliga kraftansträngningar förstår nan lätt då 
nen betänker, att vår klubb, son ju är den största i landet endast räknar ca» 130 aktiva ned- 
ioninax* Därför är det absolut nödvändigt att sant liga dessa 130 nedlennar verkligen deltar 
i Du kanske tänker: " inte har jag ju någon chans not alla de där erfarna DX-arna”,
: tä;xs inte bara på dig själv, utan på klubbens och DX-ingens bästa. På klubbens senaste

f'c raiglck mötesdeltagarna ned gott exenpel, genon att sant liga annälde sig till tävlingen, 
sc kan följa deras exenpel.

Du hjälper klubben ännu nera on du lyckas intressera någon ell.r några av dina 
bSsssnta, sen kanske är intresserade av DX-ing fast de inte har någon praktisk erfarenhet av 
hc*bb>xf att deltaga i tävlingen. Att höra stationer son Radio Rona , Tjeckoslovakien, Voice 
ox Anc.vica ( Music USå) och Paris borde inte vara onöjligfc ens för en alldeles oerfren DX-are,

Alltså: annäl dig genast ( dvs sanna dag du får denna tidning) till tävlingen
.ingen gsaon att perp post skicka 100 nark till klubben eller genon att sätta in sunnan på 

postgirdkoniro 15993» Uppskjut det inte tills i norgon, då glönner du det kanske,
V i. iliar på att du denna gång hjälper klubben. Tack.

Redaktören har nöjet att hälsa följande nya nedlennar välkonna till klub-
veiu Vi hoppas ni skall trivas ned klubben och ned Attention;

155 Richard Brelia New York , USA
156 Sven-Erik Wiik Gamlakarleby
157 Gunnar Person Flädie, Sverige
158 Mårten Wikström Brandö
159 Jan Wahlberg Brändö

./»>:; llnrra inte sänt in någon lista över dina QSL, gör det snart, så att QSL-redaktören

. .' v ranglistan så fullstilndig son nöjlig.
Dani



Redaktören har ordet
Detta numer av Attention utkonrier en saula senare än vanligt. Bxasska

Orsaken till. detta är du genast du får detta nunner i din hand, kon amula dig till 
Finlands nästerskap i DX-ing, Läs igenon tävlingsreglema fisx , son finns på annan 
plats i detta nunner och annäl dig sådan onedelbart och ovillkorligen till tävlingen, 
cm du inte redan har gjort det. On jag skulle återgå till att tjata på nåfeot annat: vi 
nåste få annonser. Vi har nänligen inte haft råd att trycka pärnar till detta numer 
ef :;srsan onnonserna saknades. Annonspriserna är son vanligt: 4000 nark för 1 sida och 
2500 nark för -j sida , och av detta får anskaffaren 20fo , Nästa nunner av Attention 
utkooner cokring den 15 januari 1958 , och bidrag till detta skall vara radaktörema 
till handa senast den 3 januari 1958» Vi hoppas på att få en nassa bidrag till det 
rrunret, sen skall bli en snula nera omfattande än vanligt. Artiklar co DX-ing är där
för speciellt välkonna. Till slut: kan ihåg FM-et.

620 Kååro hörd kl.20.15 ned snack- (K.Forsnan)
746 SBS, Danaskus hörd 20.35 ned orasitalisk nusik (R.v.Weiisenberg)
809 Radio Barcelona 5/II kl. 23.50 (RvW)
1223 La Voz de Madrid, ned nusikprogran 22.30 (KF)
1252 Radio Tanger Internationale raed arabsikt progran 23.15 ( KF,RvW)
1331 Radio Salananca 23.50. QRK 2-3 (Rv¥)

D.S.

Pressiäf;pninffltips_ på nejLlanv% _.

I52O V1KBW är den enda USA-stn son hörts, tid: 00.50 (2/n) (RvW)



i - -f -f.-f--i-4 *;•* + + * r i" r *t~ “r m'r'r-{*4*’i*+ 4 " -h t*f■ *}* f + -rf -i- + + + H-4*-r r• r*r*f "i~ f 4*-f*"i"+ i“*f+ r ~r -t*-f -f
..... .  M V -Hörnan++++ , tf ¿1.* VVc?. L&RIUIS ixtj(rUj.L..DX *r*4'f-M--f-H- + ■■f-r-4- + 4 H--f-h+ + 4"f + + +*fr**t“ +++ 4-+ + + +-f*f*f+tt -J~r H-4-+-I-++++-}-++ +t +--f‘h-r-H*-r-i--;-

•lack för de många tipsen jag fått mottag?.. Fa stundar juletider 
och. då har de flesta mera tid för dx~ing* Åven rv kan vara värd 
att lyssna på under julhelgen» Då brukar bl,a, F3S,Benghazi och. 
Cypern» Island, en massa spanska stationer och A1RS,Marocko hör» 
as» Med god tur kan man även höra sydamerikanska stationer och . 
jkokaxe» Sänd in bidragen genast efter nyår, ty Attention beräh* 
nas ?'fromma omedelbart i börjaii av det nya året 1958* Ranglista./
M7-tävling återkommer i nästa nummer0

HttRDA STATIONER,

Tipsgivare till detta nr:L,Lehtonen,Helsingfors-Ll, Timo Lehtiö9 
Lojo-TL , H arald Wilenius ,Åggelby- HW.

"Jag var först 57-58" 
182 Radio Ankara hörd 00.30 med QRK3. /TI/
665 Emissora Nacional går fint varje kväll. /TI/
683 EAJ7, Radio Madrid hördes 9.11» kl.22.35. /TI/
773 Radio Cairo hörs bra 20»30. STHLM-QRM, /TI-HW/
835 Radio Juventud de Barcelona hörd av TI den 9«. 1 *1 • kl. 23.50.
872 Radio Zaragoza första gången anmäld som hörd till Attention.

Hördes 9.11. kl. 22*55 med QRK3» /TI,/
904 ”Ereiheitssendcr 904” hörs ofta med propaganda och musik 

21.00 o / H W
'034 R^dio Clube de Portugues går fint mest varje natt. /TI/
1079 Radio Intemational-Tangier. Kl 22.30o /HW/
1128 Pan American Radio kl. 00o00 /HW/
1259 VOA Courier hörs under Szcezecin med god styrka 14.00, /IL/
1259 Radio Valencia hörd med ”Valencia" klo 22,50. /T1/
140.5A Radio C<5rdoba hörd mod livligt snack om Cordoba. 23oG0 ,/EW/

08 i.adlo Oviedo hördes 9<>11 kl. 23.55 med QRK3-4. /TI/
■̂ 421 Radio Saarbrücken hörd 16.30 med god styrka och ljudkvalitet;

/II/
1502 AFIi hörs svagt ibland med musikprogram kl, 20.00® /IL/

ALLA 11LER GMT« SAMTLIGA FREKVENSER I KC/S
Hört från Europas 

728 IBI,Aten hörd av TL klB 21,00 den 9.11.

fi

800 EA-T5® Radio Sevilla not er aå med reklamer 22 »30. /'m/

GOL JUL och Många fina DX!



Brev från läsekretsen:
B-e-fc händor nu och då att redaktionen får enottaga brev från nedlennarna, 

son i allnänhet är nöjda aed tidningen i dess nuvarande utfornning. Nu har det dock 
kcanit ett brev, san så väsentligt skiljer sig från de andra, att redaktören inte kan 
notstå frsstelson att publicera det. fexsrågssbax Var så goda:

Ärado Herr Huvudredaktör'
Jag läste i ett äldre nunner av Attention, att önskar en kritik av tid- 

rä"-.gens innehåll, son den nu är utforoad* Låt nig genast uttrycka nitt gillande för 
daa fina pämen. Den hax dock den olägenheten att papprotäx är för styvjr och då blir 
pämen förstörd on den vikes. Det skulle vara trevligt att veta vad pämbilden föreställer.
Var vänlig skriv en förklarande rad på första sidan, under ledaren» Jag har läst ett 
flertal dx-tidningar och funnit att Attention nest av alla liknar en "rilctig" tidning, 
den har ju t.o.n. en ledare. Vad son nest frapperar är att Attention skrivs av så få 
norlienmr. Försök få flera nedlennar att deltaga i arbetet, klubbon är ju ändå stor 
ooli nog skulle väl do flefc&as nealennar kunna bidraga oed en artikel, ned nera tips
o.-dj Alla tycker on att läsa sitt nann på det ställe kortvagsQSL-en presenteras, nen 
deras nann fattas vid "kortvågstips"* Kan det vara någon idé, att ha någon MV-höma , 
intresset synes nig nininalt och avdelningen är därför rätt fattig till innehållet.
:'In- och Utlandsfönstret" är ju för all del em god i d tnen
språkföringen, är ju under all kritik. Språket i den avdelningen skiljer sig avsevärt
i\ån det språk, nan är van att läsa i Attention. Inför en språkcensur, så blir den avdelningen
riktigt bra i Även "QSL från hela världen", "Nytt i etem" och HAM-avde Iningen ( då den
tid ris uppenbarar sig är viktiga och läsvärda. Irifcr en "Teknisk frågeavdelning" och
Attention är nästan perfekt* Är det någon idé att låta duplicera bilder av QSL, son
ett flertal dx-are i vårt land xodan har? Varför into hellre duplicera "rara" QSL, låna
¿en från t.ex. Sverige on vi inte har sådana.i vårt land.

"En som ej skrivit förut"

Kod* önskar kcuna ned några komentarer: kritiken cö pärnens hårdhet är befogad och ±ill 
nästa nunner- skall vi försöka få en njukare päru, . oa detta ej nöter några tekniska eller 
ckoitvxiislca svårigheter.-Att vi inte brukar ha någon förklaring på vad pärnbilden före
ställer beror på att tryckandet av pämen sköts av redaktionssekreteraren , nedan det 
övriga innehållet i tidningen sköts av redaktören , och kontakten nellaa dessa två bru
kat: vara ganska liten*-Att få flera nedlenoar att skriva i tidningen är lättare sagt än 
gjort* Redaktion a tar ned glädje enot bidrag från nedlennarna i foro av tips och artik
lar, nen nedlennarna tycks inte vilja si anstränga sig alltför nyclcet* Vad kan vi annat 
goxa än upixiana nedlennarna pääatBUsgm att skriva bidrag?“I allnänhet har det varit 
neningon att bidragsgivarens nann skall stå vid tipsen, nen ibland har dessa av någon 
orscik oj utsatts. Vi skail dock i fortsättningen försöka få ned nannen på alla bidrags- 

till tips sidorna.-Det nåste nedges att. intresset för MV-avdelningen i detta nu 
vi..ra ganska svagt, nen red. anser att denna avdelning just därför har en stor upp

gift att fylla® Genen denna avdelningen hoppas vi nänligen att nedlennarna så snåningon 
ikail närka att DX-ing på nellanvåg är ninst lika intressant odh spännande soo kortvågs- 
.0X-«iug.~ Att språket i "Ut- och inlandsfönstret" i nunner 10 är dåligt, nåste red. nedge; 
c.rj härtill äx att donna sida skrevs i största hast direkt ner på stencilen, varför 
r vi, inte var i tillfälle att läsa igenon avdelningen och rätta felen. Vi skall försöka 
33 till att det inte i frai.rtiden skall förekonna dålig svenska i Attention.- Det finns 
i själva verket en teknisk, frågespalt i Attention, det stora felet är att det inte finao 

son skulle ha något fråga.- Vi anser att det är idé att publicera bilder av nindrs 
;.ura QSL, fränst ned tankre på nybörjarna, son säkert ha intresse av ått se QSL från sådana 
s-cationer, san do själva kan rapportera. Att inportera rara QSL från Sverige kan nog stöta 
ra 3vårighster, o m  vi kan ju försöka. Till slut: tack för brevet , det är alltid nyttigt 
nsfs en gaala kritisk, och ‘/älkoanen ned nya brev och ev. ned artiklar. D.S.



T&ylinggreelftr £Ör Finland3 mästerskap i DX—±ng år 1957 «

1. Alla x Finland bosatta personer får deltaga i tävlingen. Det är ej nödvändigt 
att vaxa mediera i någon DX~kIubb, eller att ha någon erfarenhet av DX-ing,

2. Följande 15 radiostationer kommer att deltaga i tävlingen genom att utsända 
tävlingsprogram under tiden 22-29 december: Radio Axxstralia, Melbourne ( 2 pro
gram) i RM,B jakarta ( 2 program ) j Polskie Radio j Swiss Shortwave Service ;
Radio Roma ; Radio Peking ; \®ÖL Radio Boston ; HCJB Ecuador ; Kol Zion Lagolah;
Israel ; Radio Praha , Tjeckoslovakien ; Radio Japan j Radio Nederland j The 
Voice of America ; Radio Arikara och RTF, Paris. De exfekta tiderna och frekven- 
se.cria för stationernas utsändningar me; delas tävlingsdeltagama i tävlingspro- 
tokollet } som utsändes den 14 december. Obsi Alla dossa stationer kommer inte 
att sända spocialprogran för tävlingen, utan i en dol fall gäller dot endast att 
rapportöra stationens reguljära program uoder den tidsrymd, som är angiven i täarii±sgHg 
tävlingsprotokollet för stationen i fråga. Av Indonesiens 2 tävlingsutsändmngar 
bohövor endast on avlyssnas, medan Australiens båda program är obligatoriska.

3. Det gallor för do tävlande att skriva lyssnarrapportcr för do program de lyckats 
avlyssna. Dot lämpligaste är att fylla i do tryckta rapportformulär, som de flesta 
klubbor säljor åt sina medlemmar j men dot går också bra att skriva rapporterna på 
vanligt brevpapper. Rapportertill de skilda stationerna måste skrivas på skilda 
papper- dotta för att rapporterna kommer att vidarebefordras till såationema för 
vorifiering. Rapporterna får skrivas på finfeka, svenska eller ongelska , ehuru det 
sistnämnda språket säkert föredras' av de flesta stationerna. Den som ej skriver 
sina rapporter på rapportformulär bör komma ihåg att följande detaljer måste vara 
medtagna i rapporterna: sååtionéns namn, våglängd (eller frekvens) , datum , tid , 
signalstyrka,hörbarhot, störningar, uppgifter an radion och antennen , program- 
dotaljet samt namn och adross tydligt skrivna.

4.» Varje station, från vilken tävlingsdcltagaren lyckats logga minst en programpunkt 
korrekt ger 10 poäng . Varje korrekt programpunkt ger 1 poäng. Maximipoäng för en 
station är 20 , varför man oj behöver logga mer än 10 programpunkter per station.
I de fall där stationen inte sänder något specialprogram, räknas såsom poänggivande 
endast de programpunkter , som annonseras inco den av protokollet angivna tävlings- 
tidon. Såsen programpunkter räknas anföranden ( varvid bör angos vad anförandet 
behandlar) ; musikstycken > vars namn annonseras och dylikt. Obs' cm namnet på ett 
nusikstyckö ej annonseras, kan man eventuellt få poäng aa man anger ai vilket slag 
av musik som spelades eller artisten , som utfördu nusiken.

forts» på följande sida



5) Ou en. station aänder sitt specialprogran på fel tid, skall do tävlande e,j 
lyssna på ijpecialprogranuet . utan i stället rapportera det ordinarie pro- 
gronuet under den tidsrynd, sai anges i tävlingsprotokollct . Dock kan täv- 
lingsjuryn besluta att stationen oj nedtages i poängberäkningen , oa den ej 
liar sänt detaljer oa det ordinarie programmet utan endast aa specialprogran- 
r.ot. On en station byter våglängd för sina utsändningar , komer detta därenot 
ej att föranleda att stationen ej raedräknas , varför dot är säkrast att kontrol
löra vågl.¿igdorna genen att provlyssna stationerna några dagar i förväg.

6. Annälningar till tävlingen bör vara klubben till handa senast den 14 decenbe? 
klockan 12.00, varvid annälningsavgiften på 100 park ovillkorligen bör bifogas. 
Det bästa sättet att annäla sig är att sätta in hundranarken på klubbons post
girokonto 15993. Kco ihåg att skriva nar.net och adressen tydligt.

7 . Samarbete nollan tävlingsdeltagare, såsco jänfömade av rapporter eller dis
kuterande av prograndetalje-", är strängt förbjudet och föranleder ovillkorli
gen diskvalificering ca det uppdagas av tävlingsjuryn vid genomgåendet av rap
porterna.

3. Den slutgiltiga prislistan blir klar första efter tävlingens slut, oftorson de 
flosta stationerna lovat bidraga ned souvenirer, Dot är dock fastställt,att 
varje tävlingsdeltagare, s m  loggat ninsten station korrekt, kemier att er
hålla ett diplon.

9. Såsen- tävlingsledare fungerar Tor-Henrik Ekblon, sen ensan sköter on korres
pondensen ned stationerna. Do insända rapporterna komer att granskas av en 
tävlingsjury , bestående av Finlands DX-Clubs styrelse, ned tävlingsledaren 
son ordförande» Tävlings juryns beslut är slutgiltigt. 

10. Tiivlingsdeltaganias rapporter skall insändas till Finlands DX-Club, poste res- 
tante , Helsingfors onedelbart efter tävlingstidens slut. Rapporter , son an
länder efter don 4 januari 1955 känner ej att beaktas,

11, Såsen segrare i tävlingen utgår den tävlande, son enligt poängberäkningen i 
punkt 4 erhållit det högsta poänganåiilet, On två eller flera tävlingsdeltagare 
konnit till sanna poängsunna, kan tävlingsjuryn avgöra deras ordningsföljd genen 
att bedöna och jänföra rapporternas önsorgsfullhet.

12.0n vi erhållit uppgifter från alla stationer tills doss, konner prislistan att 
publiceras i följande nunnor av Attention , son utkoaner en smula senare än von- 
ligt , dvs cnkring den 15 januari 1958.



Äntligen skall ni HAM-intresserade få er något till livs igen* Wi har 
::og blivit grundligt svält födda, men jag hoppas, att intresset, inte har 
siocka&t för den skull. Att jag inte låtit höra av mignbsror på en hel 
dol större och mindre omständigheter* Även lättjan har sin andel däri0Hm0 
Ik;t fanns nämligen tillräckligt med bidrag redan till senaste nummer av 
•Attention* Hur som helst så kan jag i alla fall konstatera,att intresset 
för HAM~DX-ing till min stora glädje har ökat inom FDXC. Så av allt att 
döna kommer HAM-sidan att existera även i kommande nummer,

'E&v.sk* jag efter denna korta introduktion går direkt till de anlända bi. 
dragen.

Först i "rangordning" ligger Hans österman, som denna gång redovisar 
för endast 5 QSL. Men bland dessa hittar nan två sällsyntare, nämligen 
HH2J? figQW. Haiti) och TF2WBU (Island). De övriga är:D«J201,0N4U,?A$UC, 
Alla avlyssnade på 14Mo. Hans har 61 QSL från 22 länder.

En annan ivrig HAM-DX-are har vi i BOB, som har fått hela 20 stycken 
nya QSL,( sommarens och höstens skörd ) Av dessa är endast 8 stycken euro
peiska, så för det mesta är det verkliga DX-förbindelser han har haft,

QSL: en är:TI20E (Costa Rica). PYlNC.VK2A0UrZBlLS (Malta),K6GXG,K6KJR 
■W2BQM.W6EII,W6GBK,W6KQY,WT7D,W8SFI,CN8DT,EI5I(Irland),GW3LPR,HB9JZ,EA1FD, 
•EASXl' EA5EY,I1KDB.

Bob har fått sammanlagt 31 QSL från 18 länder. Mera sådant'i fortsätt
ningen CM„

Timo Lehtiö i lojo har blivit biten av HAM-flugan på allvar. Han har 
varje månad trogetvskickat in bidrag(utan lön för mödan),Trots att han är 
ny i spalten är hans QSL inte en nybörjares. Han har en hel del rariteter 
i sin samling, 32 QSL från 22 länder har kommit honom tillhanda och place
rar honom enligt inofficiell ranglista på andra plats.

Tillsvidare är hans skörd följande: På 21 Mc CX2C0 (Uruguay),K9EWL,
WHS1/,W1HDK,W8IXU.V54JT (Sarawak).VK3KL.VR2AS(Fi.ii-öarna) och 4S7GD(Ceyion). 
Viaare 5AlTB,ELlP~7Idberia) samt europeerna F8DC,G3CHN,I1RC,SVOWE och 
r': F2WGC

På 14 Mc: K2KIJ,K3NAK,K6GZK,W4PAA,AP2U,4X4BX,VS1GZ,VK3WL samt DL6PC, 
BI9QG,EA3HL,HB9DY,LX1DE,LX1AC,0E6ST,0N4 OL.

Så kommer turen till Torb.jöm Bäcicström soia kompletterar sina tidiga- 
ro kort med EA3JE,IJ,PT7SP6WF på 14 Mc och G2BXP, DL6PC,0K1JX,Y05KAD på 
21 Mc. Allt som allt har han 18 QSL från 13 länder.

Robert v. Weissenberg visar upp följande QSL:0Y2A (Färöarna), , CT1PW. 
F9BA."öASTE,\^9HÖ~T75wTTK2IGJ.K6RSY.KgiDRR.W2JY alla på Zi Mc utom F9BA.

Robert harlö QSL från 11 länder.
i:/ HAM-intresserad är Stiga Fernström, som har fått följande QSL:

C’ojjT ,DL3KR,F9CN,EA3L0,11FQ, 0H2PC, 0N4JR och SV0FR, 8 QSL från 8 länder.
Sist i raden undertecknad med QSL från: F3DJ,G3J0N,0N4VNoch YU6BN. 

Sammanlagt 21 QSL från 11 länder,

HAM-TIPS ( GMT )
Timo Lehtiö: 15 m.b. PJ2AV, 0Q,dDZ, ZD8SC, HS1AB, VQ2IE,LU5XE,YV5AB, 

VQ3£vf,VP.2AZ,MP4EAB,MP4BBL,ELlI,ELlP, 0A4DQ,Vf?6FG, JA1QR,VP4TM,VK1PN, ZL3IE,
2Å2EJ?,XH6ZA,VS6CL,TF2WCC,VK2AHZ,ET 3XY.

Bo Grahn: 28 Mc ZC6UN,5H3BT,ZE1JQ,K23ZT,VQ4GK,VQ4RX,VQ4IM,ZD4CH,
ZB1LQ.

21 Mc: VR3BE, LU4ES,CE3HL,HB9J,W8BKP.
11 Mc; CM1KP,2I7M,SP4BV,I1PDN,CT1PT,I1B0X,UB5DN.
Stifla JPemstrÖm:z<> m.b. VE73B„VU2RK,PY3AHJ,VA4KAB,flk5KBA,KCe3P,^X4DK 

15a, b , MB4BCC# W2Z%l~M24:XAC, ZS23C, 2-P5KB, LUGFBJ, LUS AX, G3FNN, SV^JFR, CN8DT .

C Q CQ CQ DX de OH-2546.
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Andorra8

Australia*
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Ecuadort 
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Greeces 
Germany s
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Hungary?

Israels

Italy8

Indonesias

japans

Mozambiouei

Tsngeirs

Thailands

Turkeys
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Radio Andorra hörd med dansmusik klockan 20,40 på 5973 kc/s ,QRK 3<
(ii cJ , )

Radio Australia hörd 06.03 med sportreferat på 15200 kc/s. QRK 4
(B«J '

Även hörd 21.45 på 15230 kc/s med nyheter. QRK 2-3. B.G.
(R.L,
(B.J.

Radio Ceylon på 9520 kc/s hörd klö.14.50 med QRK 4»
Hörd på 11770 kc/s med frågesport klo,14.31«QRK 4»
La Voz de los Andes på 15115 kc/s hörd 08.00 med QRK 4» (B,G.
Suomen Yleisradio 01X4 på 15190 kc/s har program för Europa och
Syd Amerika från 10.50 till ll,50,Har hörts med QRK 3-4. (B,G.
VOA-Courier hörd 15.30 på 15x95 kc/s.QRK 4. (B.J.
RIAS-Berlin hörd 06,15 med dance-music.Frekvensen =6005 kc/s.QRK

(B.J.
AFN hörd klockan 23.00 med ett program kallat "Late Night Finale
på 5470 kc/s.QRK 4. (B,G.
N.D.R. hörd med dixeland musik 04, 33 på 6075 kc/s med QRK 4»(B.
Radio Budapest hörd med program på engelska klockan 20.00 på 
9833 kc/s. QRK 5,QSA 4. (B.J.
The Voice of Zion hörd med nyheter på. engelska klockan 21.00 på 
9009 kc/s, QRK 5,QSA 5. (B.J,
Radio Roma^ hörd mod svensk utsändning klockan 17»36.Bäst hörs den 
på 9710 kc/s. QRK 4,OSA 4. (B.J,
Radio Republik Indonesia hörd med jasz musik klockan 17*50 över 
sändaren YDF8 på 9865 kc/s. QRIC 4. (B,G.
Radio Japan har program till Europa från 08.00r till 8.30. Hörs
med QRIC 4 på 15225 kc/s och 17755 kc/s. (B,G.
Radio Clube de Mocambiqué hörs .bra på 15080 kc/s omkring 18.00. 
QSB. (B.G.
DUX Radio hörs bra om kvällarna på 9325 kc/s.Ber om rapporter. 
20.55. QKK 4. (B.G.
VI/TM hörd med religöst program 17.45-l8e00 på 9485 kc/s.QRK 3.

(K-G.L
Radio Thailand hörd'11*10 på II67O kc/s med QRK 4»QSA 2-3sQSB.

(R.L.
Radio Ankarä hörd med musik på 15195 kc/s kPckan 17*30 kc/s ,
QRK 3-4. (B.G.
WRUL sänder Arne Skoogä DX program om måndagarna från 19.45 till
20.00.QRK 3-4. (KG.L
Hörd också om torsdagarna mellan 21.00 till 21.15 på samma frekve 
QRK 4-5. (L.L

4.

.)

)

n<5

Radio Beograd har program på tyska klockan 17.30 på 6100 kc/s, QRK A.
(B.J.)

Hord med musik från 1.5.45 till l6.00på oairana frekvens.QRK 4»(KG.L.)



Europa och Afrika
Angola* Radio Diamang har hörts med. dansmusik klockan 19.10 på 9340 kc/&.

QRK 3? QSA 3. (B.J.)
Radio Angola på 4955 kc/s från 21,07 till 22.30 dä den hade close 
down.Dansmusik.Q3A 2-3,QRK 2-3.CWQRM,QSB. (B.$)
Radio Clube de Huambo på 4852 kc/s från 18.45 till 20.00.QSA 3,QBK 3*

(B.J)
Radio Clube de Angola på 4870 kc/s hörd frän 20.20 vidare. Dansmusik. 
Q3A 2-4,QRK 2-3.CWQHM och QSB. (B.J.)

Azoress Emiss.Reg. Azores hörd på 4865 kc/s klockan 22.45«QRK 3» (B.J.)
Hörd av Tips Red. en natt på 4845 kc/s. Stängde 00.02. QRK 4»

Belgian Congos Radio Congo Beige har hörts på 48OOA kc/s klockan 20.00.QRK 3» (B.G„)
Samma station hörd på 4765 kc/s 20.54. QBK 2,QSA 3. (B»J.)
Radio UFAC hörd klockan’18,30 på 4980 kc/s ned dansmusik, QRK 2-3,

(B.G.)
Pr.Equat.Africa? Radio AEP på 15440 kc/s hörd med klassisk musik 20,00,QRK 2-4.

Hörs även 17,30 på 9625 kc/s.QRK 4, (B,G)
Ghanas Ghana Broadc, Service hörs-18,30 på 4915•QRK 2-3.Klockan 21,15

hörs den på 3366 kc/s med QRK 2-3, (B.G,)
Guinea Fr. s Radio Conakry på 4910 kc/s från 20,32 till 21.07.Dansmusik.Ej 100$

Identifierad då den gick med ungefär QSA då den hade? anrop.QSA 3-1, 
QRK 3-l.CWQRM. (B.J.)

Ivory Coaats Radio Abidjan pä 4945 kc/s hörd från 21.40 till close down med dans
musik. QRK 4-3. (B.J.)

Kenyas Cable and Wireless Broadc. Serv. hörd med BBC news klockan 18.00.
Frekvensen är 4885 kc/s, QBK 3-4. (B,G.)
African Broadcasting Serv, sänder även BBC news klockan 18.00.Frek
vensen 4934 kc/s. QRK 3-4. (B.G.)

Libya? Forces Broadc.Station No, 5. hörd med nyheter klockan l8.00.Frekvensen
3305 kc/s.QRK 3. (B,J,)

Nigerias Nigerian Broadcasting Ser vice hörd på 4990 kc/s klockan 20.45.QRK 3.
(B.G.)

Somaliland Fr,* Radio Djibouti hörd på 4780 kc/s 19.45-20.30 med musik av bl.a.
Lester Young och Mario Lanza.QRK 2-3,QSA 2-3. (B.J.)

Sudans Radio Omdurman hörd med musik 19.00-19*15.Station har close down
20,30. 5000 kc/s jämt. QRK 2. (KOL,B.G,)

Tanganyika? Tanganyika Br.Corp, på 5050 kc/s hörd 18,00 med nyheter på engelska.
• (B.J.)

*%3~idas Uganda Br. Serv. hörd med BBC news l8.00aoch därefter rock and roll
"musik'.» QSA 3,QRK 3. (B.J.)

South ¿fricas SABC Sprinbok Radio på 4945 kc/s hörd 19.30 med önskeprogram.QRK 3c
(B.G?)

SABC från 11,40 till 12.30 musikprogram och därefter kriket över 
stationen på 25820 kc/s .QRK 4,QSA 4. (KG.L.)



Afganistan: 

Aden:

Indonesia:

-Iraq:

Jordan: 

Lebanon: 

Malaya: 

Sarawak: 

Syria :  

Taiwan : 

Vietnam:

Australia:

Hawaii: 

New Zealand:

Philippinesi

Radio Kabul hordes en dag från 15*04 16*00 på 186/10 kc/s.
15 *40-16000 program på engelska med nyheter och populära dans stycken. 
Tydligt anrop son lät så här? This is Radio Kabul*Afganistan broad
casting on 454,5 or660 kc/s in the medium wave band, and on 18640 kc/b 
l6?49^meters in short wave bancL.QEK 2-4jQS3,QSA 3* (K.T*j
Aden Broadcasting Serv, hörd med nyheter 16*30 på 7170 kc/s#QEE 3*Z’ T? T  ̂\̂jj »o « y
RRI Medan hörd med indonesisk musik 15.05 på 4930 kc/s.QRK 3• (3.J„)
RRI Bukittingi hörd 14.35 till 16.30 med bl.a. Hawaji musik<,5030 kc/s. 
QRK 3. (B.J.)
RRI Surakarta YDG hörd ned önskeprogram med bl .a. styckena "True love"
"The banana boat" och-'Love me tender" .klockan 14.00-14.30 och frek
vensen 4880 kc/s. QRK 3-4* (B.G.)
Radio Baghdad på 3297 kc/s hörd med arabiskt program klockan 17.30.
QRK 2-3 (B.G.)
Hashemite Jordan Broadc. Serv. hörd med arabiskt snack klo.17.25 på 
6060 kc/s. QRK 3.  (B.J.)
Lebanon Broadc. Serv, hörd med dansmusik klockan 20,05 P& 8036 kc/s. 
QRK 4. (B.J.)
BBC Far Eastern Station hörd med engelskt program klockan 16.30 på 
21720 kc/s.QRK 2. (B.G.)
Sarawak Broadc. Serv. hörd på 6060 kc/s från 14.35 till 15.05. Engelsk 
utsändning till klockan 15.00 sedan tjing-tjong. QSA 2,QRK 2. (B„J.)
Syrian Broadc, Serv. härd med musik program klockan 19.30 på 15170 
kc/s.QRK 5,Q3A 4. ' - (B.J,)
Voice of Righteousness BEC36 hörd på 7336 kc/s vid 15-tiden.Tort tal. 
"SA 2,QRK 2. QSB. (B.J.)
Voice of Vietnam på 15020 kc/s har engelskt program 15.15.ORK 
Hörd 14.15 pä 7408 kc/s med QRK 3, (3.8.)

Pacific
ABC-Perth hörd på 6130 kc/s från 14.05-15*30 då den hade close down. 
Bland annat ''ABC-News" kl 15.00 och jazzprogram.QSA 2-3sQHEC 2-3jQSB.

(B.J.)
VOA Honolulu hörs nästan varje dag ned -programmet Music,U.S.A. kl.
14.00.QSA 3-4,QiiK 3-4. Frekvensen 11790 kc/s. ( X )
Radio New Zealand på 9540 kc/s frän 07.30-10.00 då en en Europé öp
pnade på intilligande frekvens.Mest"soft and sweet rnusicVQSA 3~’2-4« 
QBK 3-2-3. QSB,0JM. (B.J.)
Far East Broadc, Co, hörd ned engelskt program kl.17.05 på 15300 kc/s 
— - 2-3,QRM. (B.S.)

VOA in Northern Luzon sänder programmet "Music,U.S.A." l6.OO-l8.OO 
över sändaren på 15215 kc/s.QRK 3-4. (B.G.)
Även hörd på 11790 kc/s ued nyheter och programmet "Rep fron U.S.A," 
QRK 3-4 klockan 15*30, (B,G.)
Samma sändare hörd 14*45 med musik men då var ORK endast 2-3. (B.G,)



Amerika
Argentina: Radio El Mundo hörd pä $660 kc/s frän 23.32-00.14.Underhållnings

program. QSA 3,QEK 3. QSB och N0ISE--QKM. (B.J.)
Radio Belgrano på 6O9O kc/s hörd 01.35 ned filmmusik.QRK 5» (B.J.)
Även hörd med radioteatro pä 9760 kc/s klockan ol.lO.QBK 3. (B.J.,X )

Brazil: Radio Farroupilha Porto Alegre sänder nu på 15335 kc/s dagligen 13.00-
17.00,19,00-22.30 och 23.00-03.00. (N.J)
Radio Brazil Central ZYY2 på 4995 kc/s hörd ned nyheter pä portugi
siska klockan 23.00.QRK 3-4. (B.G.)
Radio Baré på 4895 kc/s hörd klockan 23.40 ned musik.QRK 3. (B»G»)

Chile: R ,Soc.Nacional de Mineria CEII96 på II96O kc/s hörd 13/11 klockan
23.15 amerikanska schlagers och reklamer.23.30 klassisk musik.Q^A 3.

(N.J.
Colombia: Radio Sutatenza på 5075 kc/s hörd ned musikprogram kl.02.00.QEK 4«

(B.S.
Costa Rica: TIFC,Faro del Caribe hörd pä 9645 kc/s hördes en natt ned QEK 5,QSA 5

klockan 01.15.01.30 försvann den när SBC och Deutsche Welle startade.
(K.T.

Cuba: Radio Progreso COBC på 9362 hörd med musik kl.01.05.QEK 3. QSB. (B.S.
Dominicana: La Voz Dominicana hörd på 9735 kc/s från 23.38-00.35 "bl.annat klassisk

musik. QSA 4. QEK 4. QRM. (B.J.'
Ecuador: La Voz de los Andes på 9745 kc/s frän 07.5O-.EeIigösa sånger.QSA 4+>

QRK 4» Svag QSB.Iven på 11915 kc/s med sanna styrka. (B.J.
Guiana Fr. Radio Cayenne på 6220 kc/s hördes 23.15 med soft nusrc.QRK 2-3.QSB.

(B.S.
Ferus Radio Nacional del Peru hörd klockan 00,06 på 9340A kc/s.Frekvensen

kunde inte bestämmas ned säkerhet så den kan kasta en hel del, QEK 3.
(K.T.

Uruguay Radio Sarandi hörd på 15385 kc/s mellan 22,30 och 22.50 med anrop på
engelska, franska, tyska och finska.Slutar med en finsk ryt t armar sch

(N.J.)
U.S.A.: VOA KNBH hörd på 9550 kc/s klockan 09.00 med QRK 2-3. (B,G.)

VOA KNBH Bixon 07,00^08,00 hörd med musik och därefter nyheter på 
kinesiskå. och japanska.Frekvensen 9515 kc/s. QRK 3, (KG,L)
AFES Los Angeles ned engelska klockan C8,10 på 9570 kc/s,QEK 3,(B.J.)

Venezuela: Radio Bumbos hörd 05,18 på 49*70 kc/s, QEK 4. (B.J.)
Radio Continente hörd med dansmusik 05.05 på 5030 kc/s.QEK 4» (B.J.)
Radiodifusora Venezuela hörd ned dansmusik till close down 04.30. 
Frekvensen 4890 kc/s, QRK 4* (B.J.)
Radio Caracas hörd med musik klockan 04.10.4920 kc/s.QRK 4. (B.J.)
Radio Valera hörd ned Pepsodent och Winston reklamer 3cl.01.40.QEK 4 
och 4840 kc/s. (K.T.)

Tipsgivama i detta nummer:R.L.=Rauno Leino,L.L.=Leif Lehtonen,B.J.=Bertel Johan
sson, KG.L.= K,G.Loskin,X=Okänd,B.G,=Bo Grahn, B,S, Bo Svennas,N.J.=N.J.Jensen,K.T.= 
 Kaj Tallroth.
Please, skicka in tipsen i den ordning de är i tidningen. Detta för att
underlätta skrivandet av stencilerna. Tips-red.



Nytt i etern.
Nya stationer och nya frekvenser, Alla tider är GMT.

xroJcv-
2/ cv.-  192.0 ZYR99 Emissora Cacique, Rua Mirar.da Aeevedo 511 , Sorocaba, Brasilien

är en ny station» son sänder 13.00-03.00 (WRHB)
TVvj 112.9 VUNC Korea Network, Seoul, sänder här 10.30- 24.00 par ned 3765 kc/s.

Effekt 0,3 kW. (WRHB)
32?0 92.31 HSLP Radio Anorica, Tegucigalpa är en ny station i Honduras, som antingen

använder denna fq eller 6050 kc/s (WRHB)
y'j03 83»27 CR6liK R. Clube do Sul Angola sänder nu här ned 750 watt. (WRHB)
> '‘5'5 79.93 VUNC Korea Nétwork, Seoul, sänder här 10.30-24,00 ned 0,3 kW par 2720 ko/e

  (wl-hb)
3953 75-80 Falkland Islands Broadcasting Station, Stanley hörs åter på kortvåg på

denna frekvens enl» följande schena: nånd.-fred. 22.45-01.00 , lord. 22.45-
02.00 och sönd. 22.00-01.00 (WSHB)

OSO 75*76 Radio Clube do Cabo Verde, Kap Verdeöama har flyttat hit och sänder ned
0,4 kW 20.00-22.00 (WPliB)

3960 75*76 Radio Barlavento, Mindelo är .en ny station på Kap Verdepama,son sänder ned
1 KW kl. 22.00-24.00 '(WRHB)

4755 63< 09 Radio Clube Mindelo, Mindelo, Kap Verdeöarna hörs numera här mellan 18.30
och 20.00. Effekt 600 watt. (WRHB) :

•;5?0 62.89 'The Thai Police Radio Station, Bangkok, Thailand sänder dagligen här 09.00-
15.00 på Thai. Stationen sänder, också i sinforeign service på arabiska och 
malajiska från 01.30 till 04.00. övriga frekvenser, son används parallellt ned 
denna är 900 kc/s ( = 333.3 ra) och 7080 kc/s ( * 42.37n) (WRHB)

V.;5 62.05 Radio Soudan, Bamako, franska Sudan är en. ny stn, son sänder på franska ned
4 kW vaxd. 19.00-21.00 och lörd./sönd. 19.00-22.00 (WRHB)

.¡045 61.92 Enissora Regional, Ponta Delgada, Azorerna har flyttat hit från 4865 ka/s =
61.66n ''(WRHB)

4900 6.1*22 Radio Cotonou har flyttat från 4870 kc/s ( = 61.60 n). Nyheter på franska
19.00-19.30 (WRHB)

4624 6i>.92 CR6RR Radio Cassanguidi heter en ny stn i Cassanguidi, Angola, som sänder
17a00-18.30 ned 60 watt (WRHB)

•; 930 60.85 HRTP La Voz de Olancho är en ny Hondurasstation, btrlägen i Juticalpa (WRHB)
'■9 il 6o,72 CR6RS Radio Maludi är en ny stn i Maludi, Angola, som sänder 17.00-18.30

60..34 Enl. uppgift från stationen är Radio Onduraans exakta fq på 60 neters bandut 
denna. Effekt 7,5 kW (WRHB)

60,28 CR6RI Radio Ändrade, Ändrade, Angola, är en annan ny station, son sändor
17=00-18.30 (w

53.82 The Thai Television Station uppges sända på denna fq par ned 6380 kc/s.
Nyheter på Thai 14*30, följda av ett musikprogran ned engelsk annonsering, 
si ge. of f. 15.25 neci Thailands nationalsång. (WRHB)

56.39 4V2A Radio Port-au-Prince, Haiti, sänder oregelbundet här (WRHB)
forts, på följande sida
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52.18 La Voix du Sud heter en ny staion i Cayos, Haiti (WRHB)
50,21 Radio Guarija, Rua Joao Pinto 42, Floriandpolis, Santa Catarina, Brasilien 

är on ny stn, son sänder par ned 2YJ7 1420 kc/s = 211 n kl. 11.00-18.00 
och 20.00-02.00 (WRHB)

49*88 National Civil Defense Adninistration, Filippinerna., lär sända här. (WRHB)
43*59 HRLP Radio Anerica, Tegucigalpa, är en ny station i Honduras, son antingen 

använder donna fq eller 3250 kc/ s (VJRHB)
49*18 Radio Dakar har hörts testa här orakring 20*3o (Etersvep)
43.86 Radio Sarandi, Uruguay, lär sända här 10.00-03*00. Sevävan 15388 kc/s (WPJ-IR)
48 ..83 Tripoli, Libyen sänder här 18.00-21.15 par ned 1050 kc/,<3 = 286 n (WRHB)
48*82 HRXN Aina de Centro Anerica, Tegucigalpa, är en ny station i Honduras(WRHB)
48,58 La Voix de St, Marc heter en ny station i St.Marc, Haiti, Effekten uppges 

enligt QSL vara 300 watt, (VJRHB ] Harko Wilenius )
48.50 National Civil Defer.se Adninstration, Filippinerna sänder här (WRHB)
48,39 Radio Tchad, franska ekvatorial Afrika, sänder här ned 4 kW vard. 11,00- 

12,45 och sönd, 10.00-12*45 (WHHB)
48.00 Radio Meshed, Iran, sändor på denna frekvens (VJRHB)
47*04 Se 5100 kc/s (The Thoi Television Station) (VJRHB)
45*93 Radio Isfahan, Iran (WRHB)
42*62 CR6AA RadiodifusoraLöbito, Angola, sändef här 06*13-07*00 ; 11,30-12,45 

och 20.00-21*30 ned 0,1 kW (WRHB)
42*38 CR6RB Radio Eclesia, Angola, sändor på donna frekvens eller 11649 kc/s 

05,45-08,30 , 10.00-13,00 och i7.3O-2i.OC ned 1 kW (WBHB)
42.37 Se 4770 kc/s ( The Thai Police Radio Station) (WRHB)
41.78 Forces Broadcasting Station, Benghazi, Libyen lär sända här par ned 148§

kc/s = 202.Q ::i. Relay från Tripoli på 6140/1050 kc/s (WRHB)
åibåå CR6RM Radio Clube Mocanedes, Angola har flyttat hit*, Effekt 350 watt (WRHB)
37*00 Rndio Kordestaa, Iran (WRHB)
37.00 Radio Ahwaz, Iran (WRHB)
31,76 Radio Deuerara har hörts här orikring 03,00. Stationen håller tydligen på 

och söker en länplig ny fq, variör denna kanske ej blir permanent (WRHB)
31.62 Radio La Cronica, Peru har flyttat hit (WRHB)
31*19 Radio Tirana, Albanien sänder här par 6910 kc/s = 43*42n. Frekvenserna 

6815 kc/s ( = 44*00n) och7850 kc/s 4 = 38*20 n) används ej (WRHB)
31*12 CXA8 Radio Rcal de San Carlos, Colonia är en ny stn i Uruguay, sen sändor

15*00-17»00 och 20,00-01,00 (WRHB)
31*12 Ghana BC Service har flyttat hit från 9615 kc/s = 31 «2o (WRHB)

forts, på följande sida



Radio Malayn hörd här nod kinesiska 10,00—13.30 (3tersvop)
CK6RB Rafiio Eclesia, Angola, sänder på denna frekvens oll.'-r på 7079 ko/s 
ned 1 kW 05.45-08*30 , 10.00-13.00 och 17.30-21.00 (WRHB)
TGQB Radio Nacional, Quezaltonango, Guatenala, sönder här ned 0,3 kW vard. 
12.55-04.00 och sönd. 15.55-03.00 (vUffi)
Radio Sociedade Farroupilha, Porto Alegre, Brasilien har hörts testa här 
06.30-08.50 (WBHB)
Badio Sarandi, Uruguay hörd här. Annonserar på spanskn* engelska,franska och 
tyska och uppger frekvensen 15335 kc/s (WRHB)
Radio Kabul, Afghanistan, har åter börjat sända på kortvåg dagligen 15*55- 
17=30 ned engelska 16.40. Hörd i Finland ned god styrka enl. uppgift ±id 
pressläggningen ( l/l2) (WRHB)
Källor: WRHB = World Radio Handbook Bulletin , Hellerup , Danoark

Etersvep = Calling CQ/Etersvep , organ för Svedish Allround Radio 
Club, Höör, Sverige

D.S.

Klubbens DX-progran.
Dot efterläng&åde DX-programet har äntligen bandats. Vi vill än en gång 

tocr-i I'inünnds RunÉbadio för att de tillnötesgick vår begäran a±Jc on att få producera och 
id sända ett DX-progran över deras kortvågssdndare.^et första prograrmet .kconer att utsän- 
Q",¿ den 3 decenber. I frantiden känner prograanet att utsändas den första tisdagen varje 

och följande prograrmet utsänds följdaktligen den 7 januari 1958. Prograrmet består 
av tips på stationer hörda i Finland, nya stationer .och övriga nyheter on radiostationer.
i;,ör ät'*; progrannet lätt skall kunna rapporteras ingår i varje progran ett par nusikstycken.
■̂ ■oĝ arraet är helt på engelska, och är riktat not S$td- och Nordanerika. Troligen kan det 

«.!•>; ej höras i Finland, nen vi ber våra utländska M-vänner att rapportera progrannet. Vi 
iuålV.r på att planera ett specäalQSL, nen detta kanaer knappast att bli färdigt förrän on 
tio nånader* ef tersen vi för tillfället har så nycket arbete ned M-et. Vi försöker få pro- 

utsänt över 49*02. neter för att själv ha en nöjlighet att lyssna på det, nen fran- 
ti.diri får utvisa cu vi lyckas ned det. Utsändningarna sker för närvarande enligt följande 
vc&ioa: dea 3 decenber , 7 januari osv ( första tisdagen varje nånad)

11.30 GMT över 01X4 15190 kc/s= 19.75 n och 01X5 17300 kc/s = 16.85 n not Sydanerika.
13.30 ©1$ över sanna frekvenser not Nordanerika.

; hoppac att de utländska klubbarna skulle ha några rader on detta progran i sina tidningar»
Torre.

Message for DX-ers abroad .

Finland's DX-Club produces a progranne for DX-ers called "AMrund the World" .» vfcich
/̂ ¡■•idcast on the first Tuesday of each nonth enrer the shortwave outlets of the Finnish State

'. :.t,v;.3 The program.© is scshedulad: 11.30 GMT on 15190 and 17800 kc/s beaned to South Aneiica,
13.30 ©IT on the pane fre^uencies beaned t.o North Anerica, on Decenber 3rd , Januari 7th

a.r.«o . Eoports are wolooneS to Finlandés DX-Club . poste restante, Helsinki, Finland.

f. il ,
¿650 31*09
11469 26,16 

.M/Oö 2-, 64 

J'.Co5 19*56 

::.>0 19*56

2F637 16.10



Forst och främst ber jag att få framföra min ursäkt till alla dom 
scsi' förgäves spanat efter sitt namn i QSL-listan de senaste num- ron. Nu, då det "beslutits att endast Torre tar ut posten från P,K,, undviks möjligheten att brev blir och ligga hos någon, så
som varit fallet. Den skyldige må känna sig illa berörd. Och så 
till ds nyanlända QSLsen„
2, H.Wilenius kommer som vanligt med en sensation; 300-Wattareii
Voix do St.Marc på Haiti (6170A) bekräftar per brev att Harko är F i r s t  i n  E u r o p é  på denna station! Brev har också, 
kommit från R Djibouti. 193 + 112 = 30?
3. N.J.Jensen har QSL från. två nya brassar; R Cuaruja 5975 sände på 4 aån kort och vimpel och R Soc. Farroupilha 9730 svarade på
6 veckor med brev. Vidare har La Yoz del Tachira 4830 sänt brev, 
vimpel och frimärken medan R UFAC 4980 endast sände brev.

196 + 92 = 288
5 D»Söderman har under sommaren fått kort från VOA HON och VOA 
K3J3H 152 + 97 = 249
7 S. Gagneur har med sina sex nya QSL gå. 11 om Torre; R Conacry, 
HJBS (Hashemite Jordan BS) , R Carve, TIFC och R Mediterraneo.

131 + 83 = 214
8. T-H»Ekblom har fått svar från R Carve, R Bandeirantes samt ett 
VNDXK Special över IBRA. 133 + 81 = 214
9? Undertecknad har fått kort från R Carve 6180, 4VEH 9602, TOR 
6075» Brev från R Cayenne 6230, 125 + 81 = 206
10. S-0«Fernström meddelar denna gång endast GBS 3366.

119 + 77 = 196
11. Bo Svennas tycks inte tröttna utan fortsätter gladeligen att
kamma in rariteter. Eller vad sägs om följande? R Addis Ababa 
15345 brev, Norea 9444 kort, R Cayenne 6199 brev, Federal BS 3396 brev, R Abidjan 4955 kort. Snabbast svarade den sistnämnda, 
på 19 dagarc 109 + 85 = 194
12. E.Kestilä har HJBS 6060, Techn Univ Istanbul 6280 samt BCC-
stationerna- BED 4 och BED 6 på 11915 resp. 11815 att glädja, sig 
åt. 119 + 71 = 190
13. Do Grahn har låtit höra av sig igen med ABS 4934 och TBS 5C50, aerogram, RTF 6200', R Andorra 5972 och R Moscow 15100 kort? samt NBS 4990 ock UFAC 4980 brev. NBS sände IRC;n i retur.

111 + 64 = 175
15- S.Kockberg har under sin Norgevistelse införskaffat WWv och 
WWVH, bägge på 15000, CHNX 6130, TIFC 9645, R Angmagssalik 7570 samt VOA XNBH 15250. 99 + 70 = 169
15_, H.Torppas sommarskörd är R Dif Sao Paulos folder 11765 samt
IU.B3 6045 med brev - FEBC 11875, WDR 6075, RRI Djakarta Nac Service 6045 och VOA WGEO svarade alla med koset. 103 + 63 = 166
21, B.Söderholm ökar med jämnt tio poäng; VOA-stns KNBH, WLWO,
HOM och COU; R Pacifico 6054 (brev och vimpel), R Commerce 5985 och La Voz Dominicana 5970. 88 + 62 = 150
22» B Johansson hör till dem vars listor var förlagda; Kol Zion 
900Q, R DDR (vimpel) 9730, Red Cross 7210, S Beograd 6100, RIAS 
6005, NDR 6075, R Eiamang 9340, R Andorra 5972, FBS W 5 3305,B. Djibouti 4870, IBS 8036, GBS 4915, R Congo Beige 9380, R Naci- 
cnal Lima 9562, AFN 5470, Korea 9337, TOR 6075 och R Evangelo 9337. Ang. din förfrågan om R Evangelo, se i'.slutet på denna r 
öpalt. 80 + 62 = 14 2



^ . T.Lehtiön saalis tällä kerralla: GBS 4915, Emissora da Guiné 
5975 ja. CEC 17820. 78 N? 62 = 140
27o S-E.Hjelt Rapporterar endast R Tupi Sao Paulo 73 + 48 = 121
37» E.Rosengren nöjer sig också denna gång med litet: TFJ:s nya 
kort 12175 samt Dux 9335. 65 + 45 = 110
39. Nya medlemmen Sven-Erik Wiik i Öja nära Gamlakarleby hälsas 
hjärtligt välkommen. Han har en så lång lista på QSL att jag bara plockar ut dom bästa: R Nuevo Mundo Guatemala 5990, NIIE 
15235, ROM 15080, R Nacional Lima 6082, R Mediterraneo 6995 och BFEBS 17775. 62 + 46 = 108
54. R.Holmbergs WRUL 17750, DUX 9340, RTF 6200 och Norea 9340.51 + 40 = 91
64. R.Leino on viime ilmoituksen jälkeen saanut seuraavat QSL:t 
R Nacional Lima 6082, SWF 7265, ÖRF 7245, BR 6160, IBS 8036 ja R Denmark 9520. 46 + 37 = 83
66. I.Löfman har fått TFJ:s nya kort. 41 + 39 = 80
73. L.Holmberg har fått kort och frimärken från RRI 9865 samt 
kort från TOR-6075. 39 + 34 = 73
79. Jan Pettersson i Uppsala har legat med asiaten och följaktligen DX-at flitigt (detgjorde jag också). Vidare frågar han 
hur det kommer sig att vi inte kan höra klubbens DX-program 
Maround the world" här i Finland. Att han kan höra Radio Swe- 
dens program för Par East förstår jag nog - det torde utsändas 
ungefär i ostnordostlig riktning. Men vårt program sändes i 
västnomdvästlig och västsydvästlig riktning för Nord-, resp. Sydamerika, och då Björneborg, där sändaren är belägen, lifeger 
p& Finlands västkust, ligger hela det övriga Finland helt utan
för rikt strålarna. Pa.de höga frekvenser som används är ri.\tbar- hcten dessutom större än på R Swedens frekvenser. Och så ti L1 
QSL:en.RNE 9360, R Denmark 15165, R Sofia 9700, SDR 6030, orea 
9795, R Congo Beige 9210, Em Nacional 15150 och AIR T5105.

34 + 28 «■ 62
83 Kalevi Mylleri, som började DX-a först i höst, går framåt med stormsteg: R Sofia, ÖRF, R Vaticana, RAI, NDR, RIAS, R And
orra, R Denmark, NHK, RFE, MUN, R Ankara, WDR, R Nederland, RTF, Deutschlandsender och D Welle. 31 + 25 = 56
85. L.Lehtonen anmäler följande kort: R Lux, R Australia 15200, 
RAI 7275, R Vaticana 9646, BBC, R Moscow och Dux 9332.

28 + 26 = 54
87. Leif Andersson har sänt in sin första QSL-lista som bl.a. innehåller följande: R Australia, CBC, R Pakistan, R Peking,
RRI, R Con&o Beige och EBS. 27 + 26 = 53
93. Jan Grönqvist hör till de olyckliga vars QSL kommer in näs tan ett halvt år försenade. Jag kommer annars till 43 poäng? 
HCJB, Dux, R Tanger, EBS, LBS, R Congo Beige, VOA TAN, R Nederland, Kol Zion, Yleisradio, Polskie R, RAI, TOR, NDR, RIAS, NRK, 
R DDR, RNE, samt fyra nya IBRA, vilka jag inte räknat med ännu 
clenna gång. .25 + 18 = 43
.100/ C.Schröder har följande nya QSL: R Peking 11650, BR 6160,
It Bandeirantes 11925 (folder och liten vimpel), R Nederland 1 
17680, EBS 17905, Polskie R och Em Nacional. 17 + 17 = 34
102. Ulf Palin har fått R Peking 9680, RRI 11770, R Sweden 9620, 
R Tashkent 6870, Polskie R 6135, R Budapest 11910 och R Pakistan» 16 + 16 = 32
115. Nya medlemmen Mårten Wikström börjar med IBRA (kort och vimpel), TOR, Dux, BBC och SBC. 5 + 4 = 9



117. Jan Wahlberg är också ny i klubben och har som startkapital 
IBRA, R Monte Carlo, SBC och BBC. 4 + 4 = 8
118 namn fims det sajnmanlagt på listan. På senaste klubbmötet be slöts att följande räknas till SWBCQSLs 1. Standardfrekvens- och 
tidsignalsstationer (T.Ex MSP, CPU och WWV) . 2. Alla de BC-
¡yUationer som hittills räknats 3. Alla olika radiobolag som sänder över samma station, förutsatt att de ha olika QSL ( t.ex. BBC 
VOA/BBC; R Tangier, R Tangiervlntemacional, WTAN, Norea, R Evan- gelo, Dux Radio ; R Eurafica och alla IBRA-stns som har eget QSL; 
W3.TJL och APRS/WRUL; SBC och Red Cross/SBC; Kol Israel och Kol 
Zion Icgolaj) 4. Alla lokalstationer som regelbadet sänder egna 
program förutsatt att de har egna QSL (t.ex. alla olika VOA sta
tioner, alla RRIss lokalstationer, AIR;s lokalstationer i den mån de liar egna program och svarar, Deutschlandsender och R DDR; R Mcseow, R Tashkent, R Pétrosavodsk och andra lokalstationor;
R Eraszaville och R AEF; ABS lokalsändare; NBS olika regional
program, lokalsändama i Iran, Kina, Malaya och Australien;
R Nacional i Rio och Sao Paulo, R Tupi i Rio och Sao Paulo,
R Nacional i Lima, Tacna och Iquitos.) AFRTS och UN Radios sändningar över olika stationer kan inte räknas då stationen inte är 
omnämnd på QSLet.Denna gång har jag ännu inte sett igenom era gamla QSLélistor för att få ranglistan i takt med de nya reglerna, men till nästa 
gång skall jag &öra det. Om ni har några Qsl som hittills inte 
räknats men som nu räknas, skriv då ner dem på er nästa QSL-lis- 
ta. Och så månadens nyheter;R Maroc har ett nytt dubbelvikt kort med schema.1TDR har ett nytt kort i grönt-vitt-svart.
Nya stationer som svarar är är R Soc Farroupilha med brev, R Gua-rrujifi med kort och vimpel.
Stationer som efter kortare eller.längre uppehåll åter svarars TJFAC Elisabéthville och Stanleyville med brev, AVROS enl. Ture Olson, Tirana med kort enl. Etersvep, Radiodif.Sta ISdbel med 
kort och brev, Radio Abidjan med kort samt HJKJ Nueva Granada med kort och vimplar.

Nästa nummer utkommer i början av januari, deadline för bidrag är 20.12. Till then 73 and Merry Xmas.Bob
____________________ .

     

1. N.J.Jensen. PTT Amsterdam på 18075. Sändare PCK48 på 30 kW.
20 + 20 = 40

2. T.Söderström; PTT Alger och KDD. 11 + 11 = 22
4. E.Kestilä; PTT Amsterdam och D Bundespost. 8 + 8 = 16
6. S.Kockberg: American T&T och PTT Israel. 5 + 5 = 10
8. B.Hielms American T&T Co och PTT Alger. 4 + 4 = 8
11. J.Pettersson; Italcable och BPO. 2 + 2 = 4
12, B«»Söderholm: American T&T Co, 1 + 1 = 2
12. E.Rosengren; British Post Office. 1 + 1 = 2
Listan omfattar nu 14 namn. Här följer nu några tips av ErikRosengren och IT J Jen sen; .
PTT Copenhagen 1610 GMT, 14000A QSA 4
PTT Rabat 2020 GMT, 8820, QSA 3, CWQRM.
PTT Perth, Western Australia 2000GMT, 9320A, QSA 3-4,



Adress: Poste Restante , Helsingfors
Styrelse :

Ordförande 
Vice ordförande: Harald Wilenius 
Kassör : B.-E. Kaiku

Bob Hielm
Sekreterare
Redaktör

Arno Bärlund 
Daniel Söderman

Ledamöter : Torbjörn Bäckström, T.-H.Ekblom, Kaj Tallroth .

Klubbservice:
Engelska rapportformulär, 25 st
Spanska rapportformulär , 2.5 st
Å'--d3.ploui (för verifikationer från 75 länder )
L-diplca (för verifikationer från 50 länder )
C-diplom (iör verifikationer från 25 länder )
IClubbsaärke

100
100
150
120
90
250

Medlemsavgift (vari ingår prenumerationsavgiften för Attention)600
300

- / 1 år
-/ ½ år

World Radio Handbook och annan tillgänglig DX-litteratur sändes mot postförskott. 
Övriga inbetalningar bör göras via klubbens postgirokonto 15995. På inbetalnings
kortet bör anges för vad inbetalningen har gjorts.
Medlemsavgiften för utländska medlemmar är 1 IRC per månad. Även övriga avgifter 
Lan erläggas med IRC, varvid 1 IRC beräknas ha ett värde på 30 mark.

A T T E N T I O N

Ansvarig utgivare 
Eedaictör . '
R&d.sekr. och annosnschef 
QSL-redaktör 
Tips-redaktör 
MV-redaktör 
HAM-redaktör 
UKV-redaktör

Organ för Finlands DX-Club 
Redaktion:

Bob Hielm
Daniel Söderman, Gärdobackav. 27, Åggslby 
Tor-Henrik Ekblom,Åsvägen 4, Dickursby 
Bob Hielm, Furuvägen 20, Westend 
Kaj Tallroth,Smedsgatan 19A,Helsingfors 
Harald Wilenius,Laxfiskarst.7 , iggelby 
Arno Bärlund, Väinölägatan 30 , Kottby
S.-O. Fernström, Box 17 , Skuru Station

Medhjälpäre: Harding Hielm, Leo Möttönen, Margit Pelin, Bengt Söderholm, Hans Österman

Prenumerationspris för icke-medlemmar : 1 år 500 mark , ½ år 300 mark .
Lösnummerpris 50 mark.

Attention utkommer en gång i månaden.
Eftertryck tillåtes gärna om källan samtidigt angives.


