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A T T E N T I O N  
Organ för Finlands DX-Club r.f.

Numm e r 2 Februari 1959 Årgång 6

"F3BERATIÖN OF FINNISH DX - CLUBS"
EN VERKLIGHET

Ni minns säkert vad, som skrevs i senaste nummer av 
Attention. En sammanslutning av DX-klubbarna i Finland borde fås 
till stånd och nu är den en verklighet? och har fatt det ovan* 
stående namnet.

Vid pri&tdelningen för FM i DX-ing togs frågan om bil- 
dandet av en dylik sammanslutning upp till diskussion* Man beslöt 
då att Västra Nylands DX-klubb, DX-kerho Suomi och FDXC skulle 
bilda en Samarbetsorganisation för DXaklubbarna i Finland* Dess
utom beslöt man att klubbarna varochen inon sig skulle få utse 
två medlemmar, som skulle representera respektive.klubbar och 
samtidigt bilda styrelsen till denna "federation". Från Finlands 
DX-Club vaides Daniel Söderman samt undertecknad.

Den 22 februari sammanträdde dessa sex representanter 
och valde i sin krets bland annat ordförande. Denna post tillde
lades Jyrki Talvitie från DX-kerho Suomi.

Det viktigaste som fastslogs på detta konstituerande 
möte var att denna nya sammanslutning inte på något sätt skulle få 
inkräkta på de enskilda klubbarnas verksamhet eller blanda sig i 
deras göranden och låtanden. Ingen gemensam tidning skulle heller 
ges ut, utan besluten skulle blott publiceras i klubbarna? 
organ.

Till sammanslutningen skulle givetvis endast
finländska klubbar få sluta sig och medlemsantalet för en dylik 
klubb skulle inte få understiga tio. För att inte en massa småklub 
bar, om dylika kommer att bildas, skulle kunna få majoriteten
inom förbundet skulle det nuvarande rådet med enkel majoritet god
känna invalet. I detta fall tar man i beaktande den nya klubbens 
aktivitet och intresse för DX-lngeno

Man kån nog anse att en klubb med endast tio medlemmar 
är mycket liten, men för finlandsvenska förhållanden här den en rc 
lativt storlek.

Den nybildade "federationen" är tvåspråkig och'arbetar 
såsom ett samarbetsorgan mellan de finländska klubbarna samt i 
framtiden som arrangör av finländska mästerskap samt internatio-* 
nella tävlingar. Marcus.



ÅBO HAR ORDET

Nu får Marcus vara beredd på icke alltför snäll kritik, 
för nu akall jag försvara den saligen avsomnades (SSWH's) ära. 
Detta alltså som ett svar på ledarartikeln i nr 11 "Orsakerna till 
en begravning".

Först vill jag påpeka att jag håller med o& att det var 
skrala motiv, som sattes för klubbens upplösning och man bör - som 
i slutet av artikeln påpekas - låta andra överta befattningar så 
småningom, när man själv förlorar intresset.

Innan jag övergår till själva kritiken, ber jag att få 
påpeka att klubben hette Scandinavlan Shortwave Hunters och för* 
kortningen löd: SSWH.

Marcus antyder att"kontakterna mellan Åbo och vårt västra 
grannland tycks sannerligen vara utmärkta" och på ett annat ställe 
"det låter kanske underligt att man sammanslutit sig med en utländs 
klubb..." Jag kan inte se något fel i att man har kontakter med sir 
grannländer, och man kan väl inte förneka att Sverige är betydligt 
före Finland i fråga om DX-ingen. Det tycks reta hr. Marcus och 
andra invånare i "en av Petersburgs förstäder" i hög grad att SSWH 
inte anslöt sig till FDXC eller någon annan finländsk klubb, men 
läs tidningen så får ni en ringa * men dock - tröst. Där står näm
ligen att SSWH inte ansluter sig till någon klubb, varken finländsk 
eller svensk, utan helt enkelt upplöses. Det står alltså var och 
en f^itt att ansluta sig till vilken klubb som helst, och inte tror 
jag att många ansluter sig till Otterhällanå DX-Club. Dessutom - 
SSWH bestod av både svenska och finlandssvenska DX-are, och den 
största delen aktiva fanns i Sverige. Hur skulle det då vara att 
sluta sig till VNDXK ? Svar: lika dumt, som att sluta sig till en 
svensk klubb.

Detta var alltså enligt min mening, bästa sättet att av
sluta klubbens verksamhet, orsaken till upplösningen - ja, se det 
var en annan historia.....

Sätt in mitt"försvarstal" i Attention, om ni vågar - så 
får vi se om det ger den effekt, som Marcus omtalar i artikeln 
"Skriva - men hur och om vad"? (det där med att komma med ett huvud- 
löst och fränt uttalande). Nog finns det väl andra som tycker något 
än Marcus.

Nej nu skall jag sluia innan jag blir alltför kritisk.   
Sorgligt men sant pappren har både hundöron och är skrynkliga, men 
av någon orsak rullar alla papper ihop sig eå fort jag rör dem. Men 
kanske Marcus kan ge ett gott råd, sådana tycks han ha i överlag.



BRRRR, vad skall jag nu avsluta brevet med, nar 73's "är 
av noll och intet värde". Kanske 88's duger,.,,.*

Maj Palmberg? Åbo.

SVAR.

Åbo hade sannerligen ordet, det var så att 3ag blev rik
tigt omskakad och det kraftigt ännu till.

Jag beklagar mitt ansvarslösa slarv med namnet i fråga 
om Scandlnavian Shortwave Hunters. Jag är tacksam för att jag har 
blivit rättad. Det enda jag kan anföra till mitt försvar.är att 
DX-klubbarnas namn nuförtiden börjar bli allt krångligare och krång
ligare, Men så bildas det ju också dylika på löpande band. Kanske 
man borde ge klubbarna en siffra i ställe för namn, så skulle det 
vara lättare att veta vilken söm är vilken.

Fröken Maj undrar om det är något.fel med att sammanslu
ta sig med en utländsk klubb. Det har jag aldrig påstått. Jag un
drade bara i mitt stilla sinne, vårför ? Hade ni anslutit er till 
nån av våra inhemska klubbar hade klubben i Åbo kanske fortfarande 
existerat, men det dög kantänka inte. Man ville vara åitet extra.
Vad duger de finländska klubbarna till, de vill.ju ta hela makten, 
och då tänkte man närmast på FDXC. (Ja,vad vi ändå är bra här i 
"Petersburgs föratad* vi tycks tillochmed vara bättre än ni i "kul- 
turvaggan".

Vidare anser fröken att vi står långt efter Sverige i 
fråga om DX-ing. Det är*en sak^.som jag inte skulle ö&ska gå med påo 
Fröken anser ined ändra ord att vi inte har nån; chans i landskampen, 
om den blir av. Det är klart att Sverige.har flere toppar än.vi 
(se ledare i nr 12, Attention), men hur är det med bredden och öv
riga DX- förhållanden just nu ?

Ja, vi vågade ta in frökens "försvarstal" i Attention, 
varför skulle vi inte det ? Jag h ppas fröken Maj inte är för
argad över att jag tog litet annat med också..Jag visste faktiskt 
inte var artikeln började ocih var den slutade.

Marcus .

NYA MEDLEMMAR 210 Gisela Selin, Nickby
211 Staffan Danell, Uppsala, Sverige
212 Rolf Bäckström, Nickby
213 Bengt Rehnman, Ylikylä.



FRÅGOR OCH SVAR

Maj Palmberg skrev ett långt brev till klubben och en 
del var ämnat till Attention, vilket framgår i detta nummer,och 
en annan del var en massa frågor främst rörande Attention.

Maj Palmberg, undrar varför vi inte har någon frågespalt 
i Attention, hon.tycker att en dylik skulle kunna vara lärorik för 
de yngre DX-arna.

Svaret är mycket enkelt* Varför skulle man öppna en ny 
spalt* Vi hat nog tillräckligt med att själva fylla de obligato
riska spalter, som nu finns i Attention* Det är klart att det står 
varochen fritt att skriva till tidningen oc& fråga om haP har nån
ting på hjärtat* Men det verkar som om ingen skulle ha det. För att 
hålla en dylik spalt kan redaktörerna väl inte börja ställa sig 
själv frågor och även besvara dem. (Red.)

Farör heter det inte "ranking list" (det hade vi i SSWH) 
eller något annat än detta krångliga SWBC - QSL ?

Svar: Varför heter du Maj och inte Aurora? Personligen 
är jag inte heller en sympatisör av besvärliga förkortningar 
och facktermer, men detta kan man väl inte anse invecklat ? (Red.)

Är alla i FDXC så blyga att ätt man aldrig får veta vem 
som döljer sig bakom signaturerna (d.v.s. initialerna)? Visserligen 
kan man lista ut de flesta namnnen, men bekvämast vore dét väl om 
man kunde läsa "teckenförklaring" före eller efter tipsen*

En god idé. Jag talade just med tipsredaktörerna, som 
påstod att namnan^på tipsgivarna nog brukar vara utsatta, men att 
de har blivit borta ett par gånger. (Red.)

Varför är inte alla tips angivna i såväl meter som kc/s?

För tips som kommer redaktörerna tillhanda färdig skrivna 
med såväl meter som kc/s utsätts båda dessa. Redaktörerna anser 
det vara för mycket arbete att börja slå upp och kontrollera alla 
tipe vad våglängderna vidkommer. Tipsgivarna kan faktiskt själva 
ta reda på både ko/a och våglängder innan de skickar iväg tipsen.

(Red.)



SYDAMERIKANSKA FOLKINSTRUMENT OCH FOLKMUSIK

Då den sydamerikanska musiken i så många varianter före
kommer i radioprogrammen, kan det vara på sin plats att en aning 
berätta om.den även i Attention.

Spanjorerna förde med sig, gitarren till Latinamerika, men 
också många andra stränginstrument kom tidigt till Amerika, från 
Europa, Bland sådana sträng.nstrument kan nämnas harpan, som numera 
används huvudsakligen 1 Paraguay. Dem.paraguayska indianharpan, en 
förenklad form av instrumentet, byggs .naturligtvis av musikanten 
själv. Den görs, helt .av trä och har 36 str.^ngaPy men saknar pedalc 
Den är inte. kromatisk, som vi västerlänningar vant oss att instru
menten skall vara utan diatonisk.

Gitarren av den spanska typen med stor "låda", är det all 
männaste instrumentet i hela den.latinamerikanska världen ända upp 
till USA. Den används såväl av gauchon på Pampas slätter, av den 
vandrande trubaduren, den så kallade "payadoren", som av den ameri 
kanska cowboyen. Det finns olika typer av gitarrer; "charangon" är 
en miniatyrgitarr, som härstammar från Bolivia eller från gräns
trakterna mellan Bolivia och Argentina. Den är. gjord av skalet av 
ett djur "armadillo" och har ofta dubbla strängar, som en aåiLdol&no

Biåsinstrumenten ar även rikligt representerade i Latin
amerika. "Quena". är ett av de allra äldsta.instrumenten, en liten 
flöjli med fen"tpi^ål" pch den härstammar redan från tiden föye den 
spanska erövringen. Denna flöjt har ett melankoliskt ljud, som man 
ofta hör i den sydamerikanska musiken. Tamburinen och "erquechon" 
ett kort horn, härstammar från den bolivianska högplatån, likaså de 
märkvärdiga horn, som kallas "erque". Detta är en fantastiskt för
längd trumpet, som har en djup vibrerande ton och som används av 
indianerna i And^rng. Ijigtrumpntet är byggt av två eller tre ihåli
ga, rör ..från någon växt qc.h dess längd varierar mellan sju och tre 
meter.

Den sydamerikanska folkmusiken är inte alltid glad och 
sprudlande utan ofta kommer det sentimentala och depressiva fram i 
långsamma och klagande temata. Lovsånger till naturen och dess un
der är mycket vanliga, redan.namnen på sångerna ger en antydning om 
dettap "Florecita de mi cielo" (Min himmels blomma), men även ro
mantiska kärlekssånger förekommer allmänt? "Mi dicha lejana" (Min 
käresta i fjärran)"Mis noches sin ti",(Mina nätter utan dig).

Man måste.medge att om man får höra d§n äkta sydamerikan
ska musiken :är. den verkligen betagande och vacker.

Marcus.



SPECIAL QSL FRÅN VOA (Saxat från TFA)

Den, som skickar en rapport på Voice o f  America's pro
gram för radioamatörer erhåller ett special QSL-kort. Detta 15 mi- 
nutersprogram innehåller senaste nytt från amatörbanden, intervjuer, 
tekniskt nytt och DX-förutsägelser, som kan vara till nytta och in
tresse även för DX-arna.

Progarmmet ingår i Report from.America och det sänds fem 
gånger varje söndag nämligen 06,00, 07*00, 12.00, 17.00 och 23.00 
GMT över en mängd VOA-sändare, däribland München och Tanger.

För att man skall erhålla specialverifikationen skall rap
porterna sändas till: Amateur Radio, Box 922, Washington 4, D.C.,
USA.

Man kan då och då höra en station på kortvågen, söm 
sänder bland annat program på tyska. Anropet lyder:"Hier ist der 
Sender freies Russland", och man undrar vad det är för en station. 
Det är inte Radio Liberation utan det är en rysk emmigrantsändare, 
som sänder från Västtyskland. De flesta programmen är dock på ryska, 
men man sänder även program på tyska några gånger i veckan. Adres
sen till denna station är: N.T.S., Berlin - Wihelmsdorf 1, Post
fack 24, eller, N.T.S., B.P. 346, Luxembourg/ Ville Luxembourg.

Stationen svarar med QSL-kort.

CBC, Radio Canada, Montreal, meddelar i sitt senaste pro
gramblad att den planerade ändringen i programverksamheten till 
följd av tekniska svårigheter uppskjutits till slutet av mars då 
man börjar sända ett 15 minuters program måndagar och fredagar.

Hela världens nyckel World Radio Handbook, Radio and Te
levision.

Alla DX-are har väl redan skaffat sig denna oumbärliga 
bok, som i år har utkommit i en utvidgad upplaga och omfattar 
ytterligare flere stationer och exaktare uppgifter om program. 
Tlllochmed paussignalerna för de större radioföretagen finns trycka 
ta med. noter i World Radio Handbook.



Hej på er igen govänner, så år då er ordinarie QSL-red tillbaka 
för att redigera och ta emot det skäll ni med rätta avger när jag 
gjort något additionsfel i poänglistan. Nästa nummer kommer en fullstähdlg rangligta - men minns, att i den finns endast de hamn 
med sojp betalat medlemsavgiften för åtminstone det första halvåret 
1959i Nog svamlat. Vi låter istället QSL:en tala för sig......
5. S-O Fernström är med i striden om topplatserna med QSL frånR Hong-Kong 394o och R Popular 481o. 161 + 96 = 257
6. Undertecknad försöker hänga med: AIR Simla med mycket vänligtbrev direkt från stationen, 476o. " 156 + 96 = 252
14. G Eklundh redovisar som vanligt en tjock bunt. Grattisi 
R Tananarive 5ol6, R Djibouti 478o, R Pyongyang 625o med brev och 
tidningar, IBRA Fin, IBRA Nor, HLKA 964o, V of Free China 9575, R 
Mediterraneo 6995 med vimpel, R Cl Portugues 6080, R Athens 15345 och slutligen R Renascenca 6154. 126 + 78 — 2Ó4
16. S Berg i Norge börjar nu skörda vad han vid jultiden sådde: 
Norea, NDR, Tanganyika BC, TFJ, WDR, IBRA Eng och Den, RAE och, Federal BC, den sista med aerogram. Ilo + 76 #186
2o. S-E Wiik har fått kaat från Springbok Radio 3356, TFJ 12175 och 
R Abidjan 494o.         lo9 + 72 = 181
22. S-O Dahlberg har erhållit brev från JJY 15ooo (adress: The Ra
dio Research Laboratories, Ministry of Posts and Telecommunicati- 
ons, Kokubunji PO, Kitatama-gun, Tokio), och NBS 499o.

lo? + 66 = 173
26. V Selroos fick RCMozambiques kort. 93 + 64 = 157
28. C Schröders nyförvärv är R Teheran, R Aparecida och RAE.

,92 + 62 = 154
31. K Mervasto redovisar SWF 7265, La Voz Dominicana 597o, RCB
938o och R Brazzaville 11725. 88 + 56 = 144
32. J Pettersson i Sverige tycks ha satt sig i sinnet att de.t är
han som bestämmer efter vilka grunder stations- och låndpoäng räknas här 1 vår klubb. För sista gången: FN och Red Cross är inte 
några länder utan räknas efter det land där sändarna är belägna!! 
Med de nytillkomna TFJ, SABC,HLKA och R Sutatenza blir poängen 
alltså: 9o + 53 = 143
33. R Holmberg: R Tashkent, HLKA, R Mediterraneo, CJCX, R Cl de
Angola, V of Free China, R El Mundo och IBRA Swe. 79 + 59 = 138.
37. S-E Hjelt: RFE MUN, WTAN, IBRA BEL, Eng, Nor och TAN, Norea
och R Interafrica. 83 + 49 = 132
39* L Österberg: ÖRF 5985 och TFJ 12175 med kört. Om  dåtvinte står
ett ord om R Tabriz på brev-QSL:et från Teheran, kan det tråkigt
nog inte räknas. 8c + 45 = 125
4o, G Cedercreutz: TFJ  och  HLKA. 76 + 48 = 124
45. A Nygård; R Cotonou, R Vaticana, EBS, Eesti R. 7o + 49 = 119



47. H Österman: ÖRF 5985, V of Free China 9575 kort och br&v, RCB 
958o brev och frimärken, HLKA 964o kort och brev 65 + ,5o ̂  115
48. B Backman: R dif Sao Paulo 6o95 och R Tupi Sao Paulo 11765.

69 + 46 = 115
56. M Wikström: HLKA, AFRTS LA och NHK. 64 + ,45 = lo9
62. R Tuomala: ÖRF 7245, RIAS 6oo5 och R Sofia 767o.59 + 43 = 1#2
65. H Sundman är denna gång åter en av "storleverantörerna". NDR 6o75, Eesti R 6080, ELWA 11745, NHK 15525, WDR 6o75, AIR 1171o,D Welle 11795, HLKA 11925, RIAS 6oo5, TFJ 12175, WRUL 17755, WWV  
15ooo och Em Nac. 15125. 55 + 39 = 94
74. L-H Illman: Em Nac, R Brazzaville, R Vaticana. HCJB sände utomkortot miniatyrtofflor och dito hatt. 5o + 37 = 87
75. May-Britt Holmberg: CBC med brev på 1532o, Eesti R 6o85, Red
Cross 721o, R Intrafrica 9275, ÖRF 9665, RRI Djakarta 9865 *ch 
WRUL 17750. 53 + 34 = 87
79. I Löfman: SABC Paradys. 43 + 41 = 84
81. Nya medlemmen No 2o9 Hans Åstrand har bland sina QSL R Libera
tion 17865, R Angola 11862, NHK 17855, AFRTS LA 957o och R Bandeir 
rantes 11925. Välkommen! 47 + 33 = 8o
82. G Pettersson förnekar sig inte heller denna gång: R la Cruz
del Sur 9440, R Australia 722o och R Aparecida 9635i 43 +36 = 79
86. Maj Palmberg: R Sofia, ORU och R Andorra. 44 + 33 = 77.
87. C Ehlers: WRUL. 44 + 29 = 73
95. Medlem No 2o8 Magnus Åstrand är också välkommen med sina QSL,
av vilka följande kan nämnas: NHK 15225, AFRTS LA 957o, Red  Cross
721o och HCJB 11915. 39 + 27 = 66
lo8. L Lövkvist: WDR, IBRA Den, HCJB, IBRA Tan med vimpel och fri
märken, samt Yleisradio (FDXC:s kort räcker!) 2? + 19 = 46
124. Alf Ståhlberg är ny i spalten och sist i spalten, men däri
från är det ju lätt att klättra uppåt! Välkommen! 5 + 5 - lo
Nyheter på QSL-fronten är bl.a.:

-att Nigeria nu* svarar med kort,
-att La Voz del Patio i Honduras, och R Niger svarar mod brev, - 
-att R Luz i Peru också svarar med brev,-att brev och vimpel fås från R Reloj Costa Rica och La Voz de Armenia,samt slutligen
-att Circulto Nacional Cubano svarar med kort.

Good DX-hunting es 73 de Bob.

Adress: FEDERATION OF FINNISH DX-CLUBS
c/o Marcus Ölander,
Skepparegatan 33, D, 84,
Helsingfors. Tel. 62 66 77.
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Månadens bästa.
Colombia:Den nya stationen Radiodifusora La Voz Amiga med adressen: Apartado 8$, Pereira , Colombia , hördes en natt i januari med Pepsi- Cola reklam och dansmusik till 0300,därefter snack.Fq 6010 kc?qsa 4 qrk 3. (Dani)
Peru: Radio Trujillo OAK2A på 6057 kc hörd med LA-rytmer och reklam, 
qsa 3 qrk 3. Effekten är 0.25 kW enligt HRE. (SEW)
Guatemala: TGLA Radio Victoria på 5970 kc hörd den 23 januari med 
reklam för Pepsi-Cola samt förövrigt LA-musik qsa 2-3 qrk 2 cwxxx

(SEW)
Vietnam: 3WT13 The National Broadcasting System of the Republic of Vietnam på 6165 kc hörd med Hne Service som hade hemlandets musik på programmet så det var omöjligt att få rapport när det hördes så dåligt qrk 2 qsa 2 qsb och bcxxx de Far East Network ,Japan.

(sm)
French Sudan: Radio Soudan , Bamako hord med schlagerprogram (bl.a.
Pat Boone) på 4835 kc qsa 4 <3.rk 2-4 yqsb , cwxxx (Dani)
Sierra Leone: Sierra Leone Broadcasting Service, Freetown  hörd medpolitiskt tal på 3316 kc -$0.46 m . (S-0D)

Sedvanlig tipsblandning av gott och ont.
4YHW, Radio Haiti 6200 kc hörd med musik och reklamer qrk 3 qsa 2-3 qrn ,qsb,cwxx (SEW)
Radio Cayenne , French Guiana , 6l$5 kc hörd med musik qsa 3*4 qrk 3 cwxxx ,qsb,qm (SEW)
ZYB8 på 11765 kc-25.50 m med qrk 4 qsa 4 qm (SL)
Radio Barquisimeto hörd med LAmusik på 9505 kc-31.56 m.Hördes med 
qsa 3-4yai*k 3-4 bcxxx,qsb

(HS)Radio Mayrink Veiga,Rio de Janeiro , hörd på 11775 kc-25.48 m med 
mycket pr&t och lite men bra LAmusik SINP0 34523 (HP)
Radio Dif. de Sao Paulo hörd med snack på 6095 kc-49.22 m .qsa 4 qrk 4-5 (HS)
La Voz de Bogotá HJCF på 5960 kc .Klockan 02.00 skulle det svenska prograrumet komma och det började med Swedish Rapsody med för övrigt 
bestod programmet av spanskt snack och två svenska skivor,qrk 4 qsa 4

. (SEW)
LRY1 på. 6090 kc- 49.26 m med dansmusik qsa 3 qrn (SL)
AFRTS i Los Angeles hörd med Peport from America på 15315 kc -19.59m. 
qsa 4 (SL)
Emisora HIZ, La Republica Dominicana hördes med förvånansvärd styrka på 49*06m-6ll5 kc.Fina program såsom "La Hora Música" med tangos och La musik.En hel del reklam.SINPO 44533. Klockan 0345 brkade London och ryska med hela sviten ag NOISE in . Svarar de !??????? 
("Frågan måste i misstag ha kommit till fel redaktör för det här är tipssidoma och inte någon frågespalt som besvarar läsarnas frågor" 
tips-reds anm. PS Titta i Bobs spalter) (MP)
YVMZ Radio Popular på 9530 ke hörd ned tal och reklamer för "Serveta 
Popular" qsa 3-4 r̂k 3-4 + lite bcxxx (SEYi)
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0200 Radio Rumbos Venezuela på 4970 kc hörd med LAmusik och reklam qsa 4 
urk 4 cwxx (SEW)
Radio Kashmir 6110 kc ned engelska nyheter med qrk 2-3 bcxxx de HIZ1

(SEW).
YVKB Radio Dif.de Venezuela 489O kc hörd med LAnueik och reklam 
för Viceroy Cigarillos qsa 4 ark 4 (SEW,MP)
TIBA , Radio Reloj , Costa Rica på 6006 kc hörd ned radioteatro 
med qaa. 3 qrk 3.Försvinner 0330 d& DPT på 6(H0 kc börjar.

Radio Brazzaville har nyheter på franska på 5970 kc och hörs aed 
qsa 3 qrk 3 q m  (SEW)
RAI på 9515 kc-31.53m med pigg morgonousik.SINPO 33533 (MP)
HCJB y La Voz de los Andes hörs fint över en kilowattarn på 6050 kc 
sed engelnkt program qsa 3-4 qrk 3-4 lite qsb (SEVi)
ZL2 Radio New Zealand på 9540 kc sed dansmusik på gramafon .qsa 4-5 
qrk 4-5. Sign off O845 (SEW)
CBC Canada på 9' 30 kc hörd med Australian Service ned qsa j qsb

(SEW)
Australian Broadcasting Commisssion 11710 kc-25.62 m med qsa 4 qrn

(SL)
Emisora Nacional , Lisboa med mandolinbitar på 216$0 kc - 13.83 m

(S0D)
Radio Congo Belge med fransk musik på 11720 kc -25.60 m qrk 4

(S0D)
VOA , Okinawa på 7160 kc med engelska qrk 4 (PÄ)
ABC , Melbourne på 6150 kc med allvaelig musik med qsa 4 (SE? )
VOA Okinawa på 11960 kc - 25.08 m med Report from America (SL)
qrk 4 qsa 4 q m
TFJ, Iceland med musik och komentarer på 12175 kc -24.64 m cwxxxx

(SL)
YDG3 Surakarta Indonesia på 4875 kc hörd med non-stop dansmusik 
med qsa 5 qrk 4-5 q m  (SEW)
Far East Network Japan på 6l60 kc med Melodier av Straus qsa 3 
qrk 1-4 cwxxx qsb bcxxx de Radio National Vietnam på 6165 kc

(SEW)
RIAS , Berlin 6005 kc -49.94 m med dansmusik NIL QRK 5 QSA 5

(SL)
VOA Philippines på 6060 kc med engelska qsa 3 bcxx (PÄ)
HLKA South Korea på 9640 kc med engelska och franska 1430 . qsa 4 
qrk 3-4 qsb ,qrn (SEW,PÄ)
RRI YDF6 på 9710 kc -30.90 m med engelska qsa 3 q m  (SL)
Radio Kashmir 4860 kc hörd med musik och nyheter på engelska 
1530 qsa 3 qrk 4 (SEW)
AIR Lucknow India 4880 kc med engelska nyheter qsa 3 qrk 3 (SEt?)
Radio Cotonou Dahomey tycks vara tillbaka på 4870 kc. Hördes bl.a. 
den 8/å med qsa 4 qrk 4 och vilda infödingssånger. (DANI)
SABC / Afrikaans Sce hörs för det mesta utmärkt på 4^95 kc

(Dani)
SABC går in med SINPO 44434 P& 15200 kc -19.73 m .Hörd med engelska 
en tisdag med bl.a. musik av Percy Faith och hans orkester.

(MP,GC)
Radio AEF 4795 kc-62.57 m. önskeskivor (SOD)

(SEW)
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1800

1820

1820

1820

1900

1900
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2030
2030
2030
2100
2100

2100

Finlands Rundradio hörs i Guineabukten med qrk 4 till 1830 p&
15190 kc med program på svenksa (SOD)
BBC news hördes den 8/2 över följande stationer:
Rhodesia 4826 kc The Federal Be Corp of Rhodesia and Nyasaland qrk 3 
Kenya 4885 kc Cable and Wireless Be See qsa 4 qrk 4
Nigeria 4990 kc Nigerian Bc Corp qsa 4 qrk 3
Uganda 5026 kc Uganda Be See qsa 3 qrk 2
Tanganyika 5050 kc Tanganyika Bc Corp qsa 4 qrk 4

(Dani)
SABC /English Service med underhållningsmusik på 4810 kc qa 4 qrk 4

(Dani)
Cable and Wirelss Bc Sce Kenya hörd med infödings musik på 4855 kc 
qrk 3 qsa 2 (Dani)
Radio UFAC Belgian Congo hörd en söndag med fin jazzmusik på 498O kc 
qsa 4 qrk 3-4 (Dani)
RIAS , Berlin har fredagar ett schlagerprogram "Schlagern der Woche" 
på 6OO5 kc-49)94 ni där den vanligtvis hörs med gk 4-5 (MP)
Radio Brazzaville hörd med snack på franska på 11$70 kc qsa 3 qrk 3

. (GC)
Voice of Indonesia har engelska på 11770 kc qsa 4 gk 3 (CC)
Radio Jornal de Commercio hörd med musik på 15145 kc-19.Sl m.Hördes
med qsa 3-4 qrk 3-5 qsb (HS)
CBC , CKCS I532O kc -I9.58 m med holländska qsa 4 gn (SL)
PEB23 , Radio Panamericana på I5135 kc vanligt LAprögram qsa 3 qrk 3

(HS,SEW)
La Voz de los Andes hörd med engelska I789O // 15115 kc qsa 4 qrk 4

 (SEW)
Radio Baghdad Iraq hörd med news in English 3297 // 6030 kc qrk 3 qsa 4

(GCyDani)
VOA över WLWO hörd med programmet "Musical Lights in America" på
17795 kc qrk 4 qsa 4 (CC)
På 15000 kc följande stationer;

Central de communicaciones Radio , Argentina med qrk 2 
JJY Tokyo Koganei med qrk 2 
WWV Maryland och WWVH Hawaii båda med qrk 4 

Alla med tidssignaler och standardfrekvenser.
(SOD)

Radio Teheran ,Iran på 3780 kc hörd till 2030 med fin non-stop 
dansmusik qsa 3-4 qrk 3-4 (SEW)
Radio Rural Brasil på 15105 kc med musik qsa 4 qrk 4 (SEW)
WRUL på I513O kc -19.83 m med engelska med qrs 4 q m  (SL)
Damascus med engelska på 15165 kc med qsa 5 P̂Ä)
Radio Tirana, Albania på 69OO kc med engelska och franska 2100 
qsa 3-4 qrk 3 cwxxx (SEW)
NOREA på 9335 kc -3213 m med qsa 3 qrn (SL)
AFRTS in New York på 17710 kc-16.94 m med jazz qsa 4-5 (SL)
ZYZ28 på 11775 kc-25.48 m med LAmusik med qrk 4 qsa 4 q m  (SL)
WWV hörd med tidssiglare på 15000 kc qsa 4 qrk 3-4 (PÄ;
ZYH29 , Radio Dragao do Mar , Brasil med Lamusik på 4775 kc med qsa 3-4 
qrk 3-4 + lite cwxxx (SEW)
CSA97) Ponta Delgada , Acores på 4865 kc med Harry Belafonte ocii 
annat i sajnma stil qsa 3-4 qrk 3 (SEW)



2102 Radio Sociedad da Bahia , Brasil hörd med musik och  snack på ll875kc
med qaa 3 qrk 3 (GC)

2115 TFJ , Iceland har isländska på 12775 kc med qrk 4 qsa 4 (CC)
2130 ZYS8 Radio Difusora do Amazonas , Brasil på 4805 kc med LArytmer

och reklaLier för ditt och datt qsa 3 qrk 3-4 (SEW)
2145 VOA över WGEO med "Report from America" på 15330 kc QSA 3 QRK 3

(GC)
2200 Radio Bandeirantes på 11925 kc -25.117 m med qsa 4 qrn LAprogram i

gammal god stil (vad annat kunde man förresten vänta sig)
(SL)

2200 ZYS43 9543 kc -3143 meter med qsa 3 qrn (SL)
2200  ZYY2 Radio Brasil Central på 4995 kc med hemlandets melodier med

qsa 3 qrk 3 cwxxx (SEW)
2200 Ghana Broadcasting System på 3366 kc hörd till sign off 2220 med qsa 3

qrk 3 cwxxx (SEW)
2200 PRL9 Radio Nacional , Rio de Janeiro på I785O kc med vanligt brasse-

program med qsa 4-5 qrk 4-5 (SEW)
2230 Ondas del Lago , Venezuela på 4800kc med tal och bcxx de Radio Dif.

do Amazonas med qsa 3 qrk 3 (SEW)
2240 Radio Brazzaville på 11970 kc - 25.06 meter osa 4 qrn. Sign off 2255

(SL)
2245 Radio Gazeta ZYR76 , Brasil på 5955 kc med raklamer och brassemusik. 

qsa4qrk3-4cwxxx (SEW)
2245 Radio Barlavento,Cape  Verde  Islands  på 3960 kc med music och qsa 3

qrk 3 + owxx (S37)
2300 PRF6, Radio Baré , Brasil på 4895 kc hörd med Informativo .Effekten 

enligt HRH endast 0.25 k?f. QSA 3 ORK 3-4 (SEW)

Tipsgivarna i detta nummer är :
SEW- Sven-Erik Wiik , Dani- Daniel Söderman , SL- Sten Lundberg Hässle
holm Sverige , GC - Göran Cedercreutz , SOD - Sven-Olof Dahlberg ombord 
på m/t Sira .Tipsen tagna utefter Afrikas kust från Tanger till Guineabukten. 
PÄ- Pertti Äyräs , MP- Maj Palaberg , HS- Håkan Sundman ,

Om läsarna vill ha stationernas våglängder med i tipsen bör de skrivas färdigt 
på tipslistorna för inte har tips-red tid att börja slå upp dem i 7JRH. Frekven
sen måste alltid finnas. Skriv tipsen tydligare och lämna inte bort fq,qsa,qrk, 
m.m.

O i d e n t i f i e r a d e  
1905-1940 på 4780 kc med arabisk musik och dito snäck. Djibouti ???????
1750-1858 på 5008-5010 kc okänd fransktalanden station.Hördes söndagen den 
15.2 med en massa kända melodier till 1858 då den försvann i QSA 4 QRK 4 
så länge CYV-n höll sig bortå. Möjligen close down c.1900.
Den som lyckas identifiera ovannämda två stationer bedes meddela tps-red.

Venezuela: The following call letter corrections should be made to WRH 59 :
2360 YVQG , 2470 YVMU , 4770 YVMW , 48IO YVM G  , 4850 . ----Aslo fq
corrections: YVMK 2480 (instead of 3410 ) , YVLE 3285 (insteda of 3385 )

(?JRHB 433 )

Tipsen till marsnumret av Attention senast den 10/3 . P.R. Helsingfors.



Spännande tävlingar på klubbmötena!

På nästa möte, fredagen don 27.2.59 kl, 18.30, kommer det att hållas en liton 
tSvliag* Den &? i aori<g 1?äy34ngar, vilka kamaer att hållas på varje
möte, börjande alltså från nästa möte och slutande på årsmötet i början av nästa år.

Den första tävlingen är en musikgissningstävllng. Alla tävlingar kommer dock 
inte att vaca sådana. G-eogr af itävlingar, WRH-kunskapstävlingar och stationsidenti- 
fieringstävlingar förekormcr också.

På årsmötet blev undertecknad vald till tävlingsledare, jag kommer alltså att 
svara för tävlingarnas arrangerande och genomförande. Själv deltar jag inte. I fall 
att jag är förhindrad att kcsai,ia till något möte, kan ledarskapet överlåtas åt någon 
annan.

Resultatet från var jo enskild tävling samt ställningen sammanlagt kommer att 
publiceras i varje nummer av Attention.

Tävlingen börjar, om oj mötet av särskilda orsaker annorlunda bestämner, 15 
minuter efter den utlysta mötestiden. Det gäller alltså att komma i tid för att inte 
gå miste öm cn god placering i tävlingen.

Poängen räknas så, att segraren i varje tävling får 100 poäng, oberoende av om 
han har besvarat alla frågor rätt eller inte. Ett par exempel: I tävlingen ingår 20 
frågor. Segraren har besvarat alla frågor rätt och får alltså 100 poäng. Andra man 
har besvarat 18 frågor rätt och får 90 poäng. I fall att Begraron har endast 18 rät
ta svar får han ändå 100 poäng. Andra man har 17 rätt och får 94,44 poäng. 0m täv- 
lingsarrangören är cn annan än tävlingsledaren får hän 80 poäng ehuru han inte del
tar i tävlingen.

Den, som under årets lopp erhållit det största antalet poäng, kommer att få ett 
av klubbens styrelse senare fastställt pris.

Tävlingen kommer alltså, alltid att ha någonting med DX-ing att göra. Den kommer 
att hjälpa dig att lära dig saker som du har nytta av vid utövandet av denna hobby. 
Därför skulle det vara skäl att alla, som därtill har möjlighet, skulle möta upp i 
denna tävling , som jag hoppas kommer att väcka allmänt intresse. Jag hoppas också 
att jag skall få mycket arbete med den här tävlingen, som på sätt och viss kunde kal
las ett klubbmästerskap i DX-kunskap.

Eric Gagneur

Klubbens möten hålls varannan fredag klockan 1S.30 (kl. 18.45 om klubbens special- 
program utsänds samma dag) i Stadions klubblokal, östra läktaren.



Protokoll fört vid Finlands DX-Club's årsmte den 15 februari 1959 klockan 15.00.

§1. Klubbens sekreterare förklarade mötet öppnat, hälsade de 18 närvarande medlemmarna 
hjärtligt välkomna och framförde en hälsning från klubbens ordförande Bob Hielm.

§2. Till ordförande för mötet valdes Tor-Henrik Ekblom, till sekreterare Daniel Söderman 
och till protokolljusterare Torbjörn Bäckström och Eric Gagnaur.

§3* Mötets ordförande konstaterade att mötet var stadge-enligt sammankallat, eftersom no
tis däran ingått i januarinumret av Attention.

§4. Tor-Henrik Ekblom läste upp förslaget till arbetsordning för mötet, och detta godkän
des enhälligt.

§5. Styrelsens årsberättelse för 1958 upplästes av Tor-Henrik Ekblom, och godkändes utan 
ändringar.

§6. Revisionsberättelsen, uppgjord av Bror-Erik Kaiku och Eric Gagneur, upplästes av mö
tets ordförande.

§7. Få grund av förfrågningar om vissa poster i bokslutet, upplästes en kassatablå av mö
tets ordförande.

§8. Efter det den avgående styrelsen avlägsnat sig, godkände mötet under ledning av Eric 
Gagpaur att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 1958. Efter det att styrelsen 
inkallats och meddelats beslutet, tackade Tor-Henrik Ekblom på styrelsens vägnar för 
det visade förtroendet.

§9. Val av styrelse för verksamhetsåret 1959. Tor-Henrik Ekblom uppläste den avgående sty
relsens förslag, vilket på alla punkter godkändes av mötet. Styrelsen fick därigenom 
följande sammansättning:
Ordförande: Bob Hielm (omval) Vice. ordförande: Heijke Tallroth (omval)
Sekreterare: Tor-Henrik Ekblom (omval)Kassör: Torbjörn Bäckström (omval)
Redaktör(se §12)Marcus Ölander (omval) Ledamot: Daniel Söderman
Suppleant: Sven-Erik Hjelt Suppleant: Kaj Tallroth

§10.Till revisorer valdes Bror-Erik Kaiku och Eric Gagneur, till revisorssuppleanter Leif 
Lehtonen och Christian Schröder.

§11.Klubbens medlemsavgift beslöts hålla oförändrad i enlighet med styrelsens förslag, d. 
v.s. 600 mk/helår och 300 mk/halvår för inhemska medlemmar, samt 15 IRC (=525 mk)/hel
år, och 8 IRC (=280 mk)/ halvår.

§12.Före valet av redaktion för Attention uppläste Tor-Henrik Ekblom den avgående styrel
sens förslag. Redaktionen fick följande sammansättning:

Harcus Ölander Redaktionssekreterare: Daniel  SödermanRedaktör: 
QSL-redaktör: 
MV-redaktör:

Heijke Tallroth 
Christian Schröder
Hans Österman 

Paul Podschivalow

Bob Hielm Tips-redaktör:
Sven-Erik Hjelt PTT-redaktor:

HAM-redaktör: R.von Weissenberg 
Chef för duplicerings- och distributionsavdelningen:
Ledamöter: Eric Gagneur Leif Lehtonen
Suppleanter: Kalevi Mervasto Håkan Sundman
Mötet var enhälligt i sitt beslut att avskaffa UKV-redaktörens post, eftersom det inte 
tycks finnas något större intresse för detta slag av DX-ing. Hötet var även enigt vid 
tillsättandet av övriga poster, utom vid valet av HAII-redaktör, då omröstning före
togs mellan Robert von Weissenberg och Hans Österman.

§13.Till att sköta om anhållan om understöd från Helsingfors stad valdes klubbens sekre
terare Tor-Henrik Ekblom och kassör Torbjörn Bäckström.

forts, på följande sida!



§14. Mötet beslöt att klubbens medlemsavgift bör inbetalas senast den 28 februari för 
första halvåret 1959* och senast den 31 juli för det andra halvåret. Efter dessa 
tidpunkter* utsändes klubbtidningen inte mera åt de bedlemmar som lämnat sin av
gift obetald.

§15*. Frågan om inskrivningsavgift för före detta klubbmedlemmar, som önskar återinskri- 
va sig i klubben, blev det stora diskussionsämnet. Slutligen stod dock valet mel
lan två förslag: l) en inskrivningsavgift på 600 mk

2) ingen egentlig inskrivningsavgift, men medlemmen bör betala 
alla de medlemsavgifter, som han tidigare lämnat obetalda, d.'v.s 50 mk för varje 
exemplar av klubbtidningen, som han erhållit utan.-att ha betalat medlemsavgiften 
för motsvarande tid. Eftér döt att sluten omröstning hade begärts och genomförts 
visade det sig att förslag nummer 2 hade samlat de flesta rösterna.

§16. Frågan om en kampanj mot störningssändarna i N J Jensens regi diskuterades, men 
då det visade sig att meningsskiljaktighetema bland mötesdeltagarna var för stora, 
framkastades och godkändes förslaget att styrelsen skulle få besluta i denna sak.

§17. Till klubbens representanter i det planerade DX-förbundet, vars grundläggande mö
te hålles den 22 februari, valdes Daniel Söderman och Marcus Öländer.

§18. Till tävlingsledare för de under årets lopp planerade tävlingarna på klubbmötena 
valdes Eric Gagneur.

§19. Klubbens extra ordinarie årsmöte hålles i september. Styrelsen besluter om tid 
och plats senare.

§20. Mötets ordförande förklarade den officiella delen av mötet avslutad och tackade 
för visat intresse.

Daniel Söderman
Protokollet justerat:

Torbjörn Bäckström Jric Gagneur

 KL BBMEDDELANDEN.
1. Bidrag till nästa nummer av Attention skall vara redaktionen till handa senast den 

10 mars. 0m du har några tips, artiklar, aktuella smånotiser t.ox ur dagstidningar, 
eller dylikt, som kan vara av intresse för andra DX-are än. du själv, är den din 
plikt som klubbmedlem att skriva om det. Det är inte meningen att endast de nålda 
redaktörerna skall arbeta för klubbtidningen.

2. Medlemsavgiften skall inbetalas senast den 28 februari. Detta nummer av Attention 
är det sista du får, om du inte genast betalar din medlemsavgift.

3. Klubbens nästa möte hålles fredagen don 13 (!) mars kl. 18.30 i Stadions klubblokal. 
So närmare tävlingsledarens artikel^

4. Genom att räkna ihop antalet tips och QSL-rapporter har vi korat "klubbens fliti
gaste DX-are år 1958". Göran Eklund erövrade denna ståtliga titel jämte några al
manackor som vi fått från Radio Japan. Andra man var Sven Erik Wiik och tredje Lars 
Österberg.

5. Kom ihåg klubbens eget DX-program. Det sändes nästa gång fredagen den 6 mars kl. 
18.00-18.20 finsk tid på 6120/15190/17800 kc/s eller 49.02/19.75/16.85 meter.



Radioproblem i Finland.

i Finland har ju staten genom Rundradion monopol på all rundradio-" och 
TV-verksamhet. Visserligen lyckades TES-TV få tillstånd till e:perimentella TV- 
ut sändningar för utbildning av tekniker och studiopersonal, men detta berodde 
närmast på att Rundradion* vid denna tidpunkt inte hade ens had<? planer för sin 
TV-verksamhet. När de sedan började sina TV - ut sändningar några år efter. TES-TV 
annonserade de stolt: " TV börjar i Finland ". Det blir förresten roligt att se 
vad son händer då TES-TV skall förnya sitt tillstånd om några år.

Inan radiovärlden har dock privata företagare betydligt mindre chanser 
att öppna en gen station, eftersom  Rundradion på detta område sedan länge befäst
sin ställning son folkuppfostrare, och inte vill ha konkurrens av andra statio
ner, som säkert skulle förstå sig bättre på folksmaken än Rundradion.

Att starta en privat radiostation för Finland skulle alltså inte gå för 
sig. Hur skulle d t då vara med en kortvågssändare, som skulle sända program 
speciellt avsedda för utlandet med turistinformation och intressanta musikpro
gram? DX-klubbama i landet skulle säkert åtaga sig att gratis sköta om utsänd
ningarna och producerandet av programmen, och med lämplig riktverkan av anten
nen skulle man kunna få tillstånd att stationen skulle höras mycket dåligt av 
inhemska lyssnare, så att Rundradion inte skulle kunna tala om någon konkurrens.

Turist propagandan är ju en sak, som vårt land har världsrekord i att
försumma. Visst vill vi ha turister, men hur kan vi vänta oss att de skall kom
ma hit, när man i andra länder tror att vårt land är belägen bakom järnridån.

Nu när Rundradion inte anser sig ha råd med att ens sända nyhetsbulle
tiner på engelska till utlandet, utan använder alla sina pengar till utvecklan
det av TV:n, skulle en kortvågssändare, som sänder program för utlandet ca. 4- 
5 timmar i veckan vara av ytterst stort värde genom att göra vårt land känt som 
turistland. Den enda större utgift, som skulle vara förknippad med dessa sänd
ningar, skulle förstås vara inköpet av sändaren och antennanläggningen, men 
dessa utgifter skulle inte behöva vara alltför stora för att få en station, som 
skulle höras i hela Eurnpa. Han tycker att man borde få Turistföreningen intres
serad av en sådan sändare; den skulle ju arbeta för att göra utlänningarna be
kanta med vårt land och dess sevärdheter. Här* har DX-klubbama någonting att ar
beta för, men Runradions motstånd blir kanske alltför svårt att övervinna...

D.



MV-HÖRNAN 
Red: Sven-Brik Hjelt Jungfrustigen 3C 45

Så har det då varit årsmöte och denna spalt har bytt "ägare". 
Stiga Fernström har studenten framför sig och hinner inte med si- 
dosysslor. Vi skall hoppas Du trots intensiv läsning inte helt 
glömmer denna spalt. Jag hoppas även att samarbetet med alla MV- 
entusiaster skall bli det bästa möjliga. Tyvärr är börgan rätt så 
dålig. Inga tips har kommit mig tillhanda, så jag får ävara för 
den delen helt och hållet själv. Försök nu se till att det är sis
ta gången som så händer och ratta på era MV-band alla flitigt till 
nästa gång.

Tiderna iGMT Frekvenserna i kc/s

182 2345 Radio Europe I med bl. a. "Alouette!' Qsa 3 Qrk 4
650 0130 Hördes en natt svaga signaler av vilka en Nina&Fred-

rik skiva identifierades. Allt tyder på att signaler
na kom från Godhavn Greenland.

665 0030 Emissora Nacional, Portugal Qsa 3-5 Qrk 2-5
800 0000 EAJ 5 R Sevilla Qsa 3 Qrk 4
809 0000 EAJ 1 R Barcelona Qsa 5 Qrk 4-5
854 0005 EAJ 2 R Espana de Madrid med pop music Qsa 3-4 Qrk 3
872 2315 R Zaragoza Qsa 2 Qrk 2 Qrm by AFN.
920 1515 Svaga toner av jazz och ett call som till rytmen

liknade VOA. Troligen VOA/Manila! ??
1034 0040 CSB 2 Parede R. Clube Portugnés. Dancemusic med

Qsa 4 Qrk 4 Sign off 0100.
A1105 0103 R Nacional Espana sign off Qsa 3 Qrk 3.
A1125 0030 La Voz de Vigo Qsa 3 Qrk 4.
1223 2330 La Voz de Madrid Qsa 4 Qrk 4

A1405 0030 Hade någon station sign off och annonserade med La
Voz de Madrid. Qsa 2 Qrk 1-3.

1529 1800 R Vaticana med svårt stört ryskt program. En kvart
senare gick engelska utsändningen med Qsa 3 Qrk 4.

MV-QSL
Lars Österberg fortsätter med sjumilasteg och toppar klart rang
listan. Skörden för denna gång är SFB 566 och ÖRF 1025 båda med 
kort.
Alf Ståhlberg gör entré i denna spalt med NDR 1586 och B Warszawa 
1205 och R Sweden 1178 alla med kort. NDR skickade dessutom program-



blad och turistbroschyr.
Sven-Olof Dahlberg rapporterar FBS No 4 Cyprus. Själv kallar han 
denna skörd ynklig, men tycker ni andra det håller sträck-. Statio- 
nen rapporterade han 10/9 58. Kortet var samma som FBS No 1, 2 och 5 
Sven-Erik Hjelt har att uppvisa följande. R Luxembourg 1439, BBC 
1214, R Vaticana 1529,NDR 971, Emissora Nacional i Portugal 665,
R Clube Português 1034 samtliga med kort och dessutom La Voz de 
Vigo med brev och snygg vimpel.

Tyvärr har jag inte ännu fått materialet av Stiga så jag kan 
inte sätta ihop någon rnaglista. Men nästa gång kommer den.

Malmö Kortvågsklubb kommer under tiden 25 till 31 maps ¡i
att hålla em MV-tävling med deltagande europeiska stationer, mast i 
från Spanien. Startavgiften kr 1:50 kan insättas på postgironum-* i 
mer 245274 Malmö Kortvågsklubb Fack 7026, Malmö 7 senast den 18 '.j
mars. Märk talongen MKVK:s MV-mästerskap. Första pris består äv J
en VÄGGPENDYL värd kr 143:50 och 25 andra pris innehåller huvud- } 
sakligen souvernirer från deltagande statinem. ;

t:ii

AMERIKA PÅ MELLANVÅG
Ja titeln är väl nog en MV-DXares önskedröm. Åtminstone här i 

Finland har det nog varit mycket snålt ned den konfekten. Då och 
då har en ensam amerikan lyckats tränga gemom "ljudvallen" och 
blivit fångad av ursaliga MV-gökar. Men då MV-stationemas antal 
"over there" är ganska stoitså kan ju inte ens WRH innehålla mer än 
en bråkdel av alla sändare. För att nu göra det litet lättare att 
identifiera en maarikaiR om en sådan skulle råka "ramla in i appa
raten" tänkte jag publicera i kommande mummer av Attention en 
lista på USA MV stationer som ej,år mpptagna i WRH. Ur det gågna 
årets DOWN BEAT har jag lyckas sätta ihpp en hel massa. De här 
uppgifterna baserar sig på en lista av "disk-jockey" program som 
publicerades i nämnda tidning. En minimal del av uppgifterna kan 
ju ha ändrats sedan 1958, men i stort sett håller nog listan sträck. 
Frekvensen, ^aden och staten sändaren är belägen i är de detaljer 
listan kommer att omfatta. Och de ä r ^ ^ d e  viktigaste som behövs.
Hör man en station kan man kolla vilka sänder ungefär på den frek
vensen och så har man större möjl^^iet att uppfatta vanligen svaga 
call signaler. Och lyckas man där vet man a&ressen och behöver in
te qdressera till R sation XXXX USA. ^  ^



Ranglistan:
1: Anders Nygård Har igen fått tre stycken fina QSL:

South African Post Office,Transwaal,(Ptt Johannesburg???)
PTT Perth och Ptt LIMA,Peru. , 31 + 29 = 60

2: Göran Eklund: PVT Alger, PTT Copenhagen,Italcable,American T&T,San Francisco!, samt C R N,Italy.Poängen är 27 + 25 = 52 
5: Bob Hielm har fått lön för slttraportskrlvande:PTT Linz,

PTT Oslo, PTT Dakar, PTT"Nicosia.PTT Damascus.Italcable
17 + 17 = 349: Göran Cedercreutz: BPO,PTT Athinai, PTT Alger, PTT Damascus, PTT Warsaw samt K D E. 11 + il = 22

22:  American T & T New York. 6 + 6 = 12Mårten Vikström)
27: Pertti Äyräs: PTT Paris och Italcable på 12365 kc/s. 2 + 2 = 4

Så har vi en Adress:PTT Holland:Centrale Directie der PTT,Radio 
Secretariat de Ruijterstraat 5*s,Gravenhagen, "olland.

TIPSIGMT§TIPSIGMT§TIPSIGMT§TIPSIGMT§TIPSIGMT§TIPSIGMT§TIPSIGMT§TIPSIGMT
Cable & Wireless,HongKong:9350 A kc/s.kl.13.55 QRK 2-3, English.
PTT Baghdad: 16830A kc/s M , 09.35 ORK 2-3 '""tMHH
Radio Stn. W B O (U??) : 19400 A kcps kl.21.45. QRK.3-4 """"""
K D D:19800 A kc/s.kl.06.30, QRK 3-4. English & Japanese
PTT Brussels:25500 A kc/s.kl.14.50, QRK 4-5.
C & W : Trinidad p& 18100 A kc/s kl.18.45 . QRK 2-3. English.
PTT Oslo *p'rT2355 kc/s kl. 16.45 QRK 2.
PTT Damscus#20,6 m kl.16.25 QRK 5. Tape Test.
CTC:(Canada):21,9 R kl.10^15 Call in English,
PTT Linz: 17309 A kq%s.KL§09.50. Tape Test.
American T&T,N.Y. p& 20,3 m(A) kl.09.25 QRK 2-3;
VOA/PTT Munich: 19,8 A m. kl. 13.15. Tape Test.
S& har vi ett par adressser till:PTT Perth: The Western Terminal of the 
Australian Overseas Radio Telephone Service,Perth, AUSTRALIA.
PTT Lima:All America Cables and Radio,Inc. Lima P E R U. 
Tipsgivare:Anders Nygård och Pertti Äyräs.  
LRsarna önskar mera exakta freq.av de raportterade stationerna!

FLYGRADIO FLYGRADIO
l:Svein Berg som &r ny i den hRr spalten har en hel massa Q S L:
Malmö p& 4689,5,Stochholm p& 4625,5, Zürich:4689,5.Geneva p& 8854 
Shannon p& 8828, Rome p& 8854, Malta (LUQA) p& 8820 samt Miami pa 
8837. 8 +"S"=**l6J
Resten är fortfarande oforandrad!!!!!!!

KUSTRADIOTIPS KUSTRADIOTIPS 
Haifa Radio:12700 A kc/s.kl.22.06. Calling Jerusalem med QRK 3.
Gdynia Radiop& 12600 A kc/s. kl.15.40 QRK %

Red.C.Schroeder.
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DX-ARE!
Ni behöver kanske kom
plettera Er utrustning. 
Genom att spara regel
bundet i en sparklubb har 
Ni alltid pengar till hands.

TAG KONTAKT MED

OM NI VILL VARA MED I EN AV VÅRA SPARKLUBBAR

F IN L A N D S  D X -CLU B  r.f.
Adress: P.R. Helsingfors

K l u b b s e r v i c e :
Logg blad 10 st ................................................................... 20:—
Engelska rapportformulär, 25 st .......................................  100:—
Spanska rapportformulär, 25 st .......................................  100:-—
A-Diplom (för verifikationer från 75 länder) .............. 150:—
B-Diplom (för verifikationer från 50 länder) ..............  120:—
C-Diplom (för verifikationer från 25 länder) .............. 90:—
Klubbmärke .......................................................................  250:—
Medlemsavgift (vari ingår prenumerationsavgift för
Attention ............................................................................... 600:— 'A år

300:— % år
Luxor Ambassadör (kontant betal.)

World Radio Handbook och annan tillgänglig DX-litteratur sändes mot postförskott. Öv
riga inbetalningar bör göras via klubbens postgirokonto nr 15993. På inbetalningskortet 
bör anges, för vad inbetalningen har gjorts.
Medlemsavgiften för utländska medlemmar är 8 IRC % år och 15 IRC 1 år.
Även övriga utgifter kan erläggas med IRC, varvid 1 IRC beräknas ha ett värde av 30 mk.
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