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

Nummer 9 September 1959 Årgång 6

KONTAKTER OCH SAMARBETE
Kontakterna över haven börjar bli allt starkare ju 

längre tiden lider. Avstånden blir mindre och tack vare detta
kan vi se fram emot en tid av större internationell betydelse.

I och med att vi i Finland grundade Federation of 
Finnish DX-Clubs och på så sett sammanslöt de finländska DX- 
klubbarna under en gemensam flagga, har vi redan nått fram till 
ett avsevért större samarbete mellan klubbarna. Man har lärt 
känna varandra och man har fått en inblick i andras sätt att 
arbeta och tänka.

Det viktigaste på den interskandinaviska fronten, 
taget ur vår synvinkel, som skett under den gångna sommaren kan 
anses vara den träff av skandinaviska DX-are, som gick av stapeln 
under ett par dagar i augusti här i Helsingfors. Landet besöktes 
då av den kände danske DX-aren N.J.Jensen från Danmarks Kort- 
bølgeklub samt Hugo Gustafsson, som representerade DX-Alliansen 
i Sverige. Norge representerades i sin tur av FDXC's medlem Sven 
Kockberg, som är norsk medborgare, och just hade kommit till 
Finland efter att ha avtjänat sin värnplikt i Norge och var så
ledes väl insatt i norska DX-förhållanden.

Under ett möte, som hölls den 11 augusti hos ordfö
randen Bob Hielm, samlades utom de gästande DX-arna även en del 
finländska, och man diskuterade olika DX-problem.

Det man främst under kvällens lopp ville framhäva, var 
betydelsen av ett skandinaviskt samarbete och jag tror inte att 
jag tar alldeles fel om jag säger att detta möte och denna dis
kussion lade grunden till detta samarbete.

Ett bevis på dylikt samarbete kan vara exemplet på hur 
de skandinaviska DX-klubbarna gemensamt slöt upp kring WRH's 
skrivelse till radiokongressen i Geneve i somras. Ytterligare 
kan hämnas den hjelp FDXC haft av alla DX-klubbarna av deras 
propaganda för våra kortvågsprogram. Denna hjälp har inte litet 
bidragit till att göra Around the World och Musical Mailbag till 
den succes, som de tycks ha blivit. De otaliga rapporter, som 
kommit från de skandinaviska lyssnarna har gjort det möjligt för 
oss att utvidga programmen med ytterligare tio minuter varje
vecka. Marcus.



DX-ALLIANSEN OCH PARLAMENTET I STOCKHOLM

DX-Alliansen, den högsta instansen inom svensk 
DX-ing, sammanträdde till ett extra Parlament 
i Stockholm den 12 september 1959. Ur finländsk synpunkt kan det anses vara av mindre vikt 
vilka klubbar, som var representerade och vem, 
som valdes till vad, men det, som däremot kan 
intressera kan tänkas vara en utomståendes 
uppfattning om denna organisation.Undertecknad hade nöjet att närvara vid Parla
mentet och skall här nedan försöka framlägga 
sina åsikter om detsamma.

Grundtanken i DX-Alliansen är mer än god, den är utmärkt. 
Samma idéer har vi i Finland ju anammat i vår Federation of Finnish 
DX-Clubs. Det måste anses vara synnerligen nödvändigt, att man i 
ett land som Sverige med en otrolig uppsjö av mer eller mindre 
aktiva klubbar, har en organisation, som kan svara för dessa och 
stå för dem. Men kan DX-Alliansen detta? Svarar den för alla sina 
medlemsklubbar och håller den en vakande hand över dem? Svaret blir 
nej ! Den har inte befogenheter att inkränkta på klubbarnas priva
ta verksamhetsområde. Men var drar man gränsen? Ja, den är för
stås omöjlig att drai Man hoppas att DX-Alliansen skall kunna 
uträtta nånting, men med sina begränsade maktresurserkan den det 
inté. DX-Alliansen har vuxit sig själv över huvudet. Den har bli
vit en koloss på lerfötter, den har blivit dränkt i byråkrati cch 
papperskrig. Man försöker uträtta mycket och kanske lyckas man.

DX-Alliansen består ju av majoriteten av de svenska DX- 
klubbarna, varför då inte ge. den större maktbefogenheter, så att 
ett Parlament inte alltför ofta behöver sammankallas och så att 
nånting blir gjort. Om medlemsklubbarna anser att styrelsen inte 
skött sig som den borde, bör den avskedas. En parlamentarisk 
regim är väl det enda raka för en organisation av DX-Alliansons 
struktur.

Vad, som ytterligare frapperade mig, såsom åskådare var 
avsaknaden av förmåga att kompromissa och se genom fingrarna„ 
Varochen höll järnhårt på sitt, utan att det minsta kunna rucka 
på sina åsikter. Om kompromissförmågan så totalt saknas inom Dl- 
Alliansen förvånar det mig inte alls om det förekommit stridigheter 
inom organisationen. Varför inte ge efter en ytterligt liten bit 
för att i det stora hela vinna på det..- I detta fall var det frå
gan om styrelsens centralisering eller ej. Å ena sidan får en 
styrelse, som kan träffas lätt, en hel del gjort medan den å an
dra sidanegentligen nog bör ha representanter från alla lands
ändor och avspegla medlemsklubbarnas intressen. En^kompromiss var 
här av nöden. Principen för en styrelse i detta fall kan gott 
lämföras med majoritets och minoritets koalitioner. Vilket är att



föredra? Det beror på omständigheterna!
Ett uttalande, som förvånade mig var att man i, Sverige 

aldrig kunde nå en 100% anslutning av DX-klubbarna till DX- Alli
ansen. Varför, frågar man sig ? Om man går rätt till väga så 
en dylik 100% anslutning sannolikt det allra säkraste för tryggan
det av hobbyverksamhetens framtid. Det kan tänkas att man måste 
ta till hårdhandskarna för att nå denna 100%, men ,sen står fältet 
öppet för DX-Alliansen att slå sig fram och bli en faktor att 
räkna med på många områden. Tänk vilken prestige och vilka resur- 
se^ När man en gåpg tagit steget ut och bildat DX-Alliansen måste 
man givetvis stå för konsekvenserna.

Grundtanken för DX-Alliansen: Att kunna samla alla Sve- 
riges DX-klubbar inom en samarbetskommitté och leda dem gemensamt 
mot ett mål, som skulle resultera i samarbete, styrka och förståel
se. Kanske en lösning på problemen skulle vara att bilda mindre 
förbund i stil med Sydsveriges DX-Förbund och Västerbottens DX- 
Förbund m.fl. och sedan låta dessa i sin tur bilda DX-Alliansen.
Det finns mycket att göra och allt skall göras frivilligt. Det är 
ett hårt arbete, som väntar den nya styrelsen . Ett bör dock till
läggas att jag tyckte mig observera- stor arbetsvilja och förmåga 
till samarbete inom den nya styrelsen, som ser ut så här;

Ordf. Claes W. Englund, Djursholm.
Vice ordf. Kjell Ekholm, Malmö.
Sekr. Arne Ersson, Gävle.
Vice sekr. Lars Karlsson, Göteborg.
Kassör. Bengt Dalhammar, Lidingö.
Suppleanter. G-E. Petterson, Stockholm.

Ture Olson, Göteborg.
Kurt Jonsson, Härnösand.

Beslut och diskussioner, som fördes under Par
lamentet och som kan vara av intresse, var 
bland annat Radioklubben Universals förslag 
om åtgärder för begränsande av DX-tävlingar.

Det ursprungliga förslaget gick ut på att endast 13 
tävlingar skulle få hållas i Sverige under ett år. Sex skulle 
hållas under hösten och sju under våren. Det skulle med andra ord 
bli mer än en tävling per månad. Man hade dock inte tagit med i 
beräkningen att sommarmånaderna oftast anses vara en tid då klubb
verksamheten ligger helt nere och att således tre månader ytter
ligare faller bort. Dessutom hade man enbart tänkt på sig själv 
ovh inte kommit ihåg att vi på finländskt håll också kan tänkas 
önska arrangera någon täyling. Efter en längre tids parlamenteran- 
de fick man ner tävlingarnas antal till 11. Dessutom påstod sig



DX-Alliansen inte kunna hindra DX-klubbarna att arrangera andra täv
lingar. Men försöka skulle man i varje fall.

Under diskussionens gång uppstod ett problem, som visade
sig gvårt att lösa. Till SM i DX-ing måste man nämligen trycka
plakette r  av metall. Och nu var frågan den att hur skulle nu detta 
gå till då MKVK stod för det hela likaså landskampen till vilken 
det också skulle präglas dylika. Man kan lätt föreställa sig att 
plaketter ställer sig dyra. I Sverige är det sålunda inte nog med
att man har priser och diplom i tävlingar, men skall ha medaljer.
Antingen DX-ar man för DX-andets skulle och kan som belöning för 
att man utmärkt sig i en tävling erhålla ett pris eller också blir 
man numismatiker och samlar på mynt och medaljer. Och detta är 
alltså medaljens baksida: DX-ing är inte samlandet av krims-krams, 
fastän mången tror det.

Marcus.

DX-MÖTE DEN 16 OKTOBER

På det DX-möte,som kommer att hållas fredagen den 16 
oktober klockan 18.03 på Stadion kommer medlemmar från DX-Kerho 
Suomi att närvara. Ett gemensamt möte med den finåsspråkiga klub
ben i Finland hoppas vi att skall kunna* skapa och frambringa stör
re kontakt mellan medlemmarna i de' båda klubbarna. Därför hoppas 
såväl Finlands DX-Club's styrelse som DX-Kerho Suomis styrelse att 
så många som möjligt stämmer upp till mötet. Vi hoppas dessutom 
att många intressanta diskussioner om gemensamma DX-problem skall 
uppstå och vi tillsammans skall kunna lösa dem.

OIDENTIFIERAD OCH IDENTIFIERAD

I Attention nr.5 i slutet av tipsen fanns en station, 
som vidkommande inte hade identifierat. Timo Lehtiö meddelar att 
han med liten säkerhet kan meddela att det måste ha varit Radio 
Soudan, Bamako.

Vet någon om en station på 3316 - 3320 kc/s. Det är inte 
SABC. Programmet är på arabiska och innehåller tal och musik.
18.00 - 19.00 GMT, QRK2, och hörs nästan varje kväll. Sierra
Leone ??? T.L.

Landskampen närmar sig glöm inte att anmäla er i god
tid. 200:- på postgirokonto 94 493.



PROGRAMKRITIK

Som ,du skrev Marcus,"DX-aren lyssnar på radio mer än de 
fl.esta............. Vill han någonsin lära sig någontipg?" Jag
tycker att man inte kan undgå att lära sig nånting om man DX-ar 
flitigt. Man lär ju sig ren en helinässä ur språklig synpunkt; 
det gör jag åtminstone, som går i mellanskola och har läs engelska
tre år och tyska endast ett år* När jag började DX-a hade jag
läst engelska bara ett år och tyska inte alls. Genom DX-ingen har 
åtminstone, jag fått ett mycket större ordförråd. Kanske det finns 
någon, som tycker att detta är larv, som kan tyska och engelska 
och något tredje språk perfekt, men jag tror nog inte att det 
finns någon,- som kan alla de språk fullständigt, som en DX-are 
lyssnar till såsom t.ox..spanska,portugisiska, arabiska och fle- 
re andra "omöjliga"språk.

Men jag tycker att det inte endast är språkliga lärdomar
aom kan inheämtas genom DX-ingen, nog finns det andra också. Det
förekommer program, som beskriver mäjidarlandets levnadssätt och 
vanor. Dessa program är oftast trevligt komponerade* I détta fall 
tycker jag att sådana program från Östblocket ibland kan vara rent 
tråkiga, men i det stora hela tycker jag att sändningarna är laro- 
rika och trevliga. T.ex. HCJB's program av detta slag tycker jag 
öm, likaså Radio Pekings.

ParalleUt med dessa sistnämnda lärdomar kan man i vissa 
program lära sig geografi.¡och det är egentligen ganska litet en 
vanlig människa känner till inom geografiens område. Naturligtviå 
känner man till större städer och stater, men så fort man kommer 
in på litet mera specialicerade geografifrågor, står man sig slätt. 
(Det gäller naturligtvis inte alla) En som inte är DX-are säger 
ganska säkert: Ja, men det där läste vi inte om i skolan. Medan 
DX-aren kanske sä^er: Det här känner jag ju till, det har jag hört 
om i något radioprogram.

Så-har vi ju musikprogrammen. Jag för min del vet inte 
hur jag skall ta dem. Ar de direkt lätorika eller ej? Detta kan 
man väl ta ur olika synpunkter. Den musikaliska personen tränar 
kanske upp sitt musiköra genom att lyssna.på sådana program och 
lär sig att uppskatta olika slag av musik, medan en annan kanake 
tycker att det är larvigt att lyssna till musik och anser, att 
man inte-har den minsta nytta av sådant. Jäg för min del byter 
åsikfvarannan minut" och vet inte åt vilken sida jag skall luta.

Detta är min åsikt om radioprogrammens lärorikhet i
allmänhet.

Hasse Söderström.
Kuusankoski.



(Programkritik. forts)

Det program jag skall skriva om är kuriöst nog ett av 
BBC's program. Den 24 augusti rattade jag alltså lådan kl..20.oo 
FNT, och styrde mot 25 metersbandet där mycket riktigt'BBC, Euro
pean Service väntade. Jag hann höra slutet av ett program som het
te "20 years afterwards" och som denna gång ahndlade öm Hitlers 
aktlon mot Polen. Det var ett mycket intressant program och jag 
fick bland annat höra Hitlers röst "livslevande". - Följande pro
gram var "As I see it" och handlade om Nyassaland och Rhodesia, 
där det har varit en hel del bråk på senaste tiden. Det vä*ett 
medlemåttigt program. På plussidan kan antecknas att det var ett 
aktuellt program och alltid var det något som fastnade i minnet, 
men å andra sidan var föreläsaren rätt så torr. - Sedan följde 
presskommentaren från alla världsdelar. Där ventilerades många 
aktuella problem, längsta tiden ägnades som väntat åt det komman
de mötet mellan Chrustjov och Eisenhover. Det lönar sig faktiskt 
att lyssna till BBC's presskommentarer om man vill följa med vad, 
som händer ute i världen. Den sista programpunkten var ett program 
om tidningen Manchester Guardian, som i dagarna bytt nähn till 
Guardian. Det gavs en resumé om tidningen, sen den utkom med sitt 
första nummer.

Jag kan se framför mig hur många av er suckar djupt, och 
tänker att åtminstone inte ni skulle skulle sitta i evigheter och 
höra på sådant skräp. Kanske jag bör tillaga att hela det program 
jag redogjort för räckte en halv timme i En av nackdelarna med 
BBC's program är (det medger jag) att de aldrig ens i misstag skulle 
litet musik för att "lätta upp" programmen, men om man tänker på 
allt det man får gratis, språkkunskaper och kunskaper i största 
allmänhet, så måste man inse att det är värt uppoffringen.

"MY"
I ovanstående artiklar har vi fått oss framlagda vissa 

synpunkter på radioprogram och i detta fall har det varit utländ
ska, Hur vore det om någon DX-are skulle ägna sig åt våra inhemska 
program och framföra sin åsikt om dem. Det klagas mycket, men vad 
är det man klagar på?

Red.

WORLD RADIO HANDBOOK 1960
FDXC's sekreterare meddelar att klubben tillsammans med 

DX-kerho Suomi hade tänkt anhålla om licens för inköpande av WRH 
1960. På så sätt skulle vi erhålla 33% lägre pris. Bindande anmäl
ningar mottages at sekreteraren.



K A D I O K R I T I K ?

Marcus framkastade i senaste nummer av Attention tanken på 
att införa kritik av hörvärda radioprogram, såväl inhemska och utländ
ska. En Dx- are, som börjar skriva kritik över Ritt hemlands radiopro
gram har nog kommit långt från sin hobby, X- et i DX betecknar ju det 
avlägsna. Nej låt dagstidningarna aköta den kritiken. En DX- are har 
dessutom hört så många stationer världen runt, att han med orsak an
ser att de flesta av Finlands Rundradio?)*, program är så lågkla^iga, 
att det inte är värt att lyssna på dem , än mindre att skriva kritik 
över dem.

Att säga att DX- aren är fullkomligt obildad och inte önskar 
lära sig något av det som säg." och berättas i radio är fullkomligt o- 
befogat och felaktigt; Marcus kanske säger det bara för att något skall 
bli arg och skriva en insändare, DX- aren om någon lyssnar till radio 
och.lär sig genom radio, han lär sig språk, främmande människors seder 
och bruk, geografi och mycket, mycket annat. Att han inte vill lyssna 
på sitt eget lands radiostation och dess allmänbildande program, vari 
någon vetenskapsman med en röst som inte är lämplig för radio läser upp 
ett torrt manuskript, är ju helt förklarligt, inte behöver han ju vara
obildad för det.

Dock kunde man tänka sig att införa i Attention tips om in
tressanta, regelbundet återkommande program från olika utländska radio
stationer, men det är väl.som vanligt för mycket begärt att någon skall 
hjälpa redaktionen med bidrag av detta slag! ds

Förändringar i klubbens medlemslista:

31 Sven Kockberg, Mannerheimvägen 37 C, H:fors 
110 Timo Lehtiö, c/o Nyström, Sunis- Hagen, Virkby
113 Kaj- Göran Loskin, Bulevarden 3. Karis
114 Sten Lundberg, Kallagatan 12, Hässleholm, Sverige 
123 Mauno Åkerblom, Vellamogatan 7 A 3. H:fors
146 Rauno Leino, Humalistonkatu 16 B 128, Turku
165 Lars Lövkvist, Rosengårdsvägen 5. Haga, H:fors
168 Olof Karlsson, Gamla Tavastbyvägen 8, Haga, H:fors
187 Lars Österberg, Räfsbäck
215 Rolf Erik Granlund, Strandgatan 11, Vasa



HURUDANA ÄR VI ?

Attentions red.
Eftersom herr Marcus så enträget bett om synpunkter på 

tidningen m.m. så skall jag ta till vår antika maskin och försöka 
få ihop något. Nog för att jag tycker att jag i varje brev jag 
skrivit gett kritik på tidningen.... Det är en sak som jag fäst 
mig vid, det där att medlemmarna är mer än lovligt lata. Skulle 
det inte kunna tänkas att man skulle införa en paragraf, som för
pliktar alla att sända bidrag någon gång?

Det verkar nästan som om Marcus och de olika redaktörer- 
naär de enda som ger bidrag till tidningen. Månne det beror på att 
de vill vara ensamma herrar på täppan ???? Själv känner jag ju 
ingen personligen, så jag syftar inte på nån särskild.

Om man jämför Attention med andra blaskor, måste man 
nog tyvärr medge att den just inte innehåller nånting särskilt 
utom tipsen och ibland en litet bättre artikel av Marcus. Jag tar 
det senaste numret (6) som exempel. Den innehåller egentligen 
ingetting av värde utom den saxade artikeln ur Kuva-Posti, som 
däremot var mycket intressant.

Men det är ju förståeligt att att några få drivande kraf
ter plus en hel hög med passiva inte kan åstadkomma något. Det 
största problemet är alltså att få medlemmarna aktiva. Någon uni
versal lösning har jag inte på lager, men några tips kan jag ju 
ge. Ett åätt som säkert skulle röna någon framgång är att med varje 
nummer skicka ett formulär med några frågor att svara på. Exempel
vis: l)Tycker ni att MV-hörnan skall slopas? 2)Bör tipsen stå i 
en annan ordning? etc. etc.

Jag tycker att man inte skulle ha för många frågor per 
gång och hekst ganska specialicerade så att de stackars överan
strängda medlemmarna inte skulle behöva besvära sig så mycket. 
Människan är nu en gånga av naturen lat.

Ett annat tips jag skulle vilja ge är att ni skulle dela 
ut, om inte prcis nya befattningar, så åtminstone nya ansvar. Den 
där känslan av att vara nånting av betydelse för tidningen och 
klubben kan ofta sporra till nya ansträngningar.

Ni ber om kritik och frågar om det är något, som fattas 
i tidningen. Men vad har det blivit av med mina brev - de försla
gen var visst så dåliga att de inte ens dög att diskuteras.

Jag ber fortfarande att ni skulle ge nämn och adresser 
på DX-are i andra länder, som är villiga att växla brev eller 
bandinspelningar med FDXC's medlemmar. Har ni lust med något 
sådant kan jag nog bidra med adresser.

Visserligen heter det att man inte skall blanda politik



med DX-ing, men ändå vill jag föreslå att ni någon gång har nån 
artikel som berör just politik och DX-ing. Över hälften av allt, 
som sänds på kortvåg är ju dock politik av något slag, och då kan 
man väl inte påstå att det inte har något med varandra att göra? 
Det är ju egentligen ganska paradoxalt att vi DX-are sitter och 
hör t.ex. kommentarer från DDR utan att ha en aning om vad Berlin- 
krisen rör sig om. Om ni är intresserade kan jag forsöka få ihop 
nån artikel, men jag vill först höra om ni har någonting emot att 
blanda ihop DX-ing och politik. Men antagligen hamnar det här bre
vet också i någon dammig skrivbordslådautan att någon behagar 
kommentera förslagen.

Om det faktiskt är sant att endast två medlemmar utom 
MV-redaktören själv har sant in tips till spalten på hela året, 
kan jag inte förstå vad nan gor med en dylik spalt. Det skulle va
ra intressant att veta hur många medlemmar, som sysslad med BC-*
DX-ing, hur många med HAM o.s.v. Det kunde ni ju försöka ta reda
på med sådana där fomulär, som jag redan nämnt.

Vad jag kan se lider QSL-redaktören av "förkortnings-
dille". Det finns inte en mening, som är dullständig och tydligen 
ar det omöjligt att ekriva ut de ovanligare stationsnamnen,, eller 
åtminstone i vilket land de befinner sig. Det.är väl inte så 
hemskt besvärligt att skriva ut VOA Okinawa o.s.v.

Men däremot gläder jag mig över att ni följt mitt råd 
och efter ranking-listan skrivit om de nyheter, som finns på QSL- 
fronten, också om det görs med "telegram-svenska", alltså möjli
gast kortfattat.

Och så kommey vi till tipsen igen. Jag kan fortfarande 
inte förstå varför de inte kan stå i tidsföljd, utan skilda av
delningar för världsdelarna* Vad jag vet är det inte så vanligt 
att en DX-are tänker höra på stationer från bara en enda världs
del, och inte alls bryr sig om de andra. Jag röstar således för 
att tipeen står i tidsföljd (och helst i finsk)tid). Mankan möj
ligtvis sätta Sydamerika-tipsen skilt. På tal om Sydamerika vill 
jag fortfarande att ni har en liten lista på spanska och/eller 
portugisiska ord och termer, son man kan behöva då man rapporterar 
en sydamris.

Det där med kritik av programmen är en bra idé. Bara 
någon annan än Marcus också besvärar sig med att sända synpunkter.

En annan sak som jag har talat om förut är att ni skulle 
införa små presentationer av klubbmedlemmarna eller åtminstone de 
mest aktiva. De som bor i Helsingfors känner väl varandra, men det 
finns väl andra än jag som bor på"landet, och som skulle ha gläd
je av att veta något om de andra medlemmarna. Jag antar att jag 
har presenterat mig förut, så det är överflödigt att upprepa sig



och det finns väl intressantare klubbnedlennar än Jag.
Marcus påstår i nummer fem att vi möjligtvis kan minska 

störningssändarna o.s.v. Jag skulle gärna vilja veta hur han tänkt 
sig den saken. Även om jag skulle kunna skriva om mycket ännu, så 
skäll jag sluta nu för att skall orka igenom detta och helst be
möta kritiken.

Finns det ingen annan än Marcus, som har någon 
mening i FDXC? Att herr Marcus ar emot mina förslag förvånar mig 
inte alls, men har ingen annan något att säga???

Med de bästa hälsningar och önskningar om god bättring.
Medlem 200 Maj Palmberg,

Kaskisgatan 13, Åbo,

Det kunde ju förstås tänkas att man skulle kunna vara en 
aning mindre mångordig.

Det är klart att vi vill vara "ensamma herrar på täppan" 
i varje fall så länge det inte finns nån annan som erbjuder sig 
att ta ens plats.

Vad Maj Palmberg menar med en bättre artikel är inte så 
lätt att förstå. I Attention detta år har ingått en hel del, vilket 

konstateras då man bläddrar tillbaka i äldre nummer. Nr.1 "En 
ny intresseorganisation"spekulationer kring detta kunde man väl 
tänka sig likså följande artikel "Kortvågsutsändningarna från Fin
lands Rundradio". I den senare kunde man skymta vissa aspekter på 
inrikespolitik. (Om man kunde det). I följande nummer kunde man 
helt kort konstatera att samarbetsorganisationen var ett faktum. 
Nummer två av Attention innehöll dessutom en rätt så lärorik skri
velse om sydamerikansk musikkultur. I nummer tre av tidningen in
gick utom en artikel om Finlands DX-program en artikel om en tra
fikmottagare. Dessutom fanns att läsa om två peroner vilka önskade 
korrespondera med DX-are i Finland. Vad det har blivit av det vet 
ingen. I nummer fyra skrev Ture Olsson en intressant artikel om 
störningssändarverksamheten. Och i följande nummer av samma tid
ning ingick en sida om det "kalla kriget". Det kan väl anses vara 
politik och DX-ing. Eller hur? Nummer sex har redan kommenterats 
av Maj.

Kanske Maj Palmberg vill bli redaktör för Attentions 
frågeavdelning? Fröken Maj är härmed utnämnde till detta. Vi 
väntar varje månad förslag till ett fullständigt frågeformulör 
plus frågor givetvis.

Om inte MV-spalten bibehålles för att så få bidragit 
med tips så varför då ha Attention.

För övriga förslag till förbättringar tackar jag och 
skäll återkomma till dem i senare nummer. Marcus.



(Hurudana är vi? forts)
Synpunkter på Attention.
Jag tycker att Attention är en bra DX-tidning, men den 

kan väl bli ännu bättre. På klubbmötena lär det ju förekomma 
tävlingar av olika slag. Största delen av medlemmarna har ju dock 
ingen möjlighet att deltaga i varken möten eller tävlingar, som 
förekommer på dessa. Hur vore det med någon form av tävling i 
Attention? Mig veterligen har bara en tävling förekommit där på 
två år, nämligen en identifieringstävling, som tydligen var för 
svår, ty bara två medlemmar hade klarat uppgiften (jag funderade 
på den jag också, men kom inte till något resultat). Det vore 
säkert intressantare med sådana tävlingar, som även mindre kvali
ficerade DX-are kunde klara. Hur vore det med ett DX-kriss-kross, 
om nu någon kan åstadkomma ett sådant.

Något, som vore ännu nyttigare är råd beträffande rap
portskrivning på spanska. En lista över vanligaste orden, som före
kommer vid rapportskrivning. Jag bryr mig inte om någon språkkurs 
(det har ju Sveriges Radio) utan endast några råd och anvisningar. 
Kanke även dylika anvisningar på engelska vore bra för dem, som 
inte kan engelska. Vad anser Red?

Mr. DX -Nr.152.

Red. anser att det faktiskt vore lämpligt med anvisningar 
i rapportskrivning, inte endast enbart på engelska och spanska 
utan också på svenska.

Vad tävlingar beträffar så tycker jag att Maj Palmberg 
kunde utses till ledarinna för ett dylikt företag, hon tycks i 
varje fall ha idéer.

Marcus.

Tidningen Attention.
Först och främst skall jag be att få uttala mig i frå

gan 'Hurudana är vi".
Jag tycker att tonen är ganska stel, men jag tycker inte 

att den skall vara i "Hej på er pojkar"-stilen. Jag tycker inte 
att Attention gör anspråk på att vara klokare än den är. Vad som 
fattas är i så fall litet avbildningar av QSL m.m., men det kan
ske ställer sig svårt. Sedan undrar jag om tipsen är i GMT eller 
vilken tid? Artiklarna är bland de bästa som finns att läsa, de 
skall absolut finnas kvar.

Lars-Göran Persson,
Borås.

Tack! Det var litet plåster på såren. Våra finanser 
tillåter oss inte att ha bilder i Attention tyvärr. Vi satsar i 
stället en aning på pärmen. Tipsen är i GMT. Marcus,



NYBÖRJARENS ÖNSKEDRÖM : Att fånga en sydamerikan.
När en nybörjare i DX-ing trampat ur barnaskoma börjar han (hon?) längtnnp- 

fullt titta efter" syd- och mellejiamerikanska stationer,.DX- arnas guldgruva. Det är en 
hel massa'frågor han då vill ställa, men varifyån få svar då all?- flänger omkiing obegrip
liga fraser som: ''På 6780 kan du höra XZ8LU reläa YH34TW . Vad kan den stackars nybör
jaren tänka annat än " den ska vi ha - men-var ska vi ta't?". Men nu till frågorna.
VILKEN TID HÖRS DE BÄST? En del brassar kan höras redan vid 20-tiden (GMT), men den bästa 
tiden skulle jag vilja påstå.att 00.00-02.30 är. 3-tiden kommer européer och nordamerika
ner in och kan förstöra allt lyssnande. Visserligen brukar mexikaner och andra mellaname
rikaner vara senare i farten, men de hör inte till de lättaste att rapportera, så vi skall 
inte ta med dem i detta sammanhang.
VILKA STATIONER HÖRS BÄST? Här är några nybörjartips på stationer som inte lär vara så 
svåra att höra ens med en äldre radio*.
Radio Nacional i Buenos Aires, Argentina hör till de få verkligt pålitliga sydamerikaner
na. Den sänder på 9690 kc/s - 30.96 meter bl.a., och där kan man höra ett engelskt program 
i en timme fr. o. m. kl. 23.00-. Klockan 05̂ .00 sänder de på engelska, igen.
På 31 meterbandet kan män hitta en annan"enkel" station, Radio Barnuisimeto i Veneruela, 
på 9510 kc/s r 31*55 m.. Den nörs bäst omkring 04-.00. .
Sedan förflyttar vi os^ till Brasilien, där språket är portugisiska, i motsats till de 
andra länderna i Sydamerika, där mrn pratar el Es.;anol Om det är någon som vill höra 
ett äkta portugisiskt rullande r-ljur! (ett bra sätt att känna igen portugisiskan), si 
bedes han styra färden till 15.105 kc/s - 19.8 m. Där får hen säkert höra: " Rrrrradio 
Rrrurral de Brrasileira...". Radio R ural brukar höras varje kväll,'oftast med musik- och 
reklamprogram från 20.30 till "miss i nassen". De svarar säkert och har på den senåste 
tiden också delat ut vimplar till höger och vänster.
En station, som brukar vara ännu lättare att fånga är  Radio Nacional, Rio de Janeiro. Den
brukar höras med lika bra hörbarhet som en vanlig europé, och kan avnjutas på 17.850 kc/'s 
- 16.81m , 9720 kc/s - 30.86 m , och 61̂ :7 kq/s - 48.80 u , nle' mycket varierande program; 
ibland sprutar den ut revyer i evighet, ibland reklam i långa banor, men det brukar alltid
finnas något att rapportera ^en på. Man kan aldrig vara säker på att få svar därifrån, men
försöka kan man alltid.
HUR SKALL MAN SKRIVA RAPPORTER? Stationerna vill helst att man skriver på derps eget 
språk, man kan möjligen skriva till Radio Nacional i Buenos Aires på engelska då de ju har 
engelska sändningar. Om man inte kan språket ifråga är ret bara att skp fp rapportformulär,
som fås av klub en. När man skriver till dess a stationer ar det ännu viktigrre än annars
att sända fullständiga rapporter. Helst ser de att man skriver ner de olike reklamerna 
(ibland har de bara dem. upptecknade i protokollet). Hör m m  nyheter duger det inte att oa- 
ra skriva "noticias", utan man bör också i korthet skriva ner vad nyheterna berörde. Det 
är inte särskilt svårt att klottra ned en rapport, bestående av programpunkter så som 
"Lady singing", "talk" osv., och har man tur kanske man får ett QSL, men vad är ett så
dant värt, då man vet att man fuskat sig tilldet?? Dessutom är det ett ypperligt sätt att
förstöra marknaden för andra, så att till slut ingen får svar från Sydamerika.
Till sist en viktig sak:-Tigg ALDRIG efter v implar o.d.' Skicka i stället själv med en vim
pel, frimärken é.d.* 6öh be försiktigt om att få byta med deras. Och glöm inte att de fles
ta sydamerikaner vill ha IRC.för att alls svara. LYCKA TILL MED JAKTEN. - MY.



EN TITT PÅ SYDVIETNAM av  Torre.

Efter nio år av strider och konflikter har det koloniala 
Franska Indo-Kina år 1955 blivit delat i fyra självständiga sta
ter varav den minsta är republiken Vietnam. Norr om den 17 bredd
graden finner man den kommunistiska staten "People's Republic of 
Vietnam" och söder om.den, den amerikaniserade och demokratiska 
"Republic of Vietnam". Befolkningen i den norra delen är omkring 
13*000.000, och cirka 12.000.000 i den södra.

En av de största städerna i Fjärran Ostern är Saigon i 
Sydvietnam. Det vackra Saigon med sina parker, bulevarder och of
fentliga byggnader har ofta kallats "The Paris of Asia". Saigon 
har cirka 1.900.600 innevånare. Före senaste världskrig förde Sai
gon en ganska tynande tillvaro, gatutrafiken exempelvis bestod då 
till största delen av cyklar och ytters få bilar. Men nu är bil
den ep. annan..Scooters och franskgjorda taxi- och lastbilar far 
nu fram längs gatorna i en aldrig sinande ström. Scootern är det 
populäraste fortskaffningsmedlet nu. Att efterfrågan på dessa är 
stor vittnar även de två italienska scooterfabrikerna, som just 
börjat sin verksamhet, ned en kapacitet av 40 scooters.om dagen.
Men äevn en annan sak har satt sin prägel på gatulivet. Gatunamn 
och namn på offentliga platser har nämligen blivit översatta från 
franska till vietnamesiska. Gatan Rue Catinat eller Broadway i det 
tidigare "Paris of Asia" heter nu Duong Tu-do eller på engelska 
Liberty Street. "Le Jardin Botanique et Zoologique" eller.botanis
ka och zoologiska trädgården heter nu Thoa Cam-Vien o.s.v.

I södra Vietnam finns.det en massa olika religioner, 
buddism, taoism, katolicism o.s.v. Det finns cirka 2.500.000 kato
liker i södra Vietnam. Och alla har de sina rikt smyckade tempel 
och helgedomar överallt.

En annan stad i Sydvietnam är Dalat. Det finns endast en 
enda väg byggd av fransmännen, som för en dit. Längs färdväger 
finns det många fä&jor, som drivs med handkraft. Då man kommer till 
Dalat platån, som är cirka 2000 fot över havet, måste man varje 
natt ha eld for att hålla sig någorlunda varm, för det är kallt av 
bara den om natten. Det är ganska underligt egentligen för man be
finner sig i en av världens hetaste och mest tropiska länder. Da
lat har cirka 5000 innevånare och är bekägen 150 mil nordost om 
Saigon^ Den parkliknande staden är omgiven av vackra berg, sjöar 
och vattenfall, Fallen vid Gougah är ett helt Niagara i miniatyr.

Staden Hue, Vietnams huvudstad sedan flere århundra
den under kinesiska och franska förvaltare, har en befolkning på 
cirka 105.000. Denna städ är den näststörsta efter Saigon. Staden 
är full av tempel av alla slag, som tillhört eller tillhör kungar



och prinsar för länge sedan. En annan av stadens attraktipner är 
floden "River of Perfume",som flyter genom den. Staden är också 
ett centrum för studerande. Universitetet öppandes år 1957 och 
där kan män studera pedagogik, matematik, juridik, filosofi m.m.

I Sydvietnam finns det förstås också ett radioföretag 
och det heter "The National Broadcasting System of the Republic of 
Vietnam". Radio VTVN Saigon här tre mellanvåg och tre kortvågssta- 
tioner varav den på på 30.76m = 9754 kc/s, 25 kW har hörts här i 
Finland. Det är viss en och annan, som fått svar från dem tilloch- 
med. Stationen hör nog annars till den "rara" gruppen av stationer. 
Rapporter besvaras med ett QSL-kort och adressen är 3 Duong Phan- 
dinh-Phung, Saigon. Anropet på engelska lydér "This is VTVN, The 
Voice of the Republic of Vietnam broadcasting from Saigon", om nå
gon skulle råka få in stationer Med rapporten bör en IRC bifogas 
om man vill ha svar.

Andra stationer i republiken är Radio VTVN Hué, som sän*- 
der på 72o5 kc/s = 41.63m (1 kW) och Radio VTVN Dalat på 6183 kc/s 
= 42.52m (1 kW). Dessa båda är nog ganska svårhörda och jag tror 
knappast någon här i vårt land hörtdem eller fått svar från dem.

SWEDISH COMMERCIAL TELEVISION COMPANY
Enligt tidningen Eter-Aktuellt har ett företag med ovan

stående namn grundats adressen är Reparegatan 3, Uddevalla, Sverige, 
Vidare heter det:"Swedish Commercial Television Company önskar 
härmed komma i kontakt med alla som sysslar med TV-DX-ing för att 
erhålla verifikätion på TV-sändningar från sändarpunkt A och B.Var 
vänlig tillskriv oss och meddela typ av antenn, antennhöjd över 
marken, absoluta höjd, närhet till eventuellt skärmande berg eller 
bebyggelse, TV-apparatens data, Kameradata samt om ni hat till
gång till fältstyrkemätare. Medsänd gärna prov på tidigare expone
rad bild av Eder TV-ruta gärna med rummet som bakgrund. Glöm ej 
namn och adress samt telefon, så att vi kan nå er för meddelande 
om testsändning."

Vad sändarpunkterna A och B vidkommer är b e lägen i 
Kattegatt och täcker hela södra Sverige, nästan hela Danmark samt 
stora delar av södra Norge, Oslo inberäknät. Sändarpunkt B kommer 
att vara belägen norr om Åland och kommer ätt täcka Stockholms 
området och ända från Norrköping till Skagsudde. För Finlands del 
hår man beräknat att Helsingfors, Tammerfors och Vasa skall kunna 
se sändningarna som skäll ske från flygplan av typ Convair 440, som 
här en lastkapacitet av 7 ton. Planen skall sända från 7000 meters 
höjd med en effekt äv 10 kW och flygtiden beräknas till 7 timmar, 
i Sverige skall utsändningarna från punkt B kunna ses av 3 milj 
och i Finland av av cirka 2 milj. innevånare.



F A  K  T  A  O M  I S R A E L

KLUBBMEDDELANDEN:

"Öst är öst ocg väst är väst, aldrig mötas de två". Käre Kipling, du 
hade fel, ty i Israel mötas de.

Israel är beläget mellan lat 33^ 15' och 29^ 30' , long 3 ^  17'- 
Högsta temperaturen är i auguiti och lägsta i januari. Regnperioden börjar i 
oktober och klutar i maj.

Om ni har lust att resa till Israel under semestern måste ni fömt 
skaffa pass, inresevisum samt vaccination^intyg. Finländsk medborgare får 
dock visa gratis*

I Israel hittar man i varje telefonkiosk telefonkataloger på både 
hebreiska och engelska. Kanske något för Finland? Alla affärer och hotell samt 
taxis som är rekommenderade av den statliga turistföreningen bär nämnda före
nings emblem. Likaså ges 15-20 ¡̂ rabatt på alla köp som göres i utländsk valu
ta..

Internationella körkort duger här,, så fort ni Ur.r låtit stämpla 
rlem på någon av de tre officiella huvudpQlisstationema.

En bil får ni också.hyra om ni har lu°t att lätt? lite på plånbo
ken. Den amerikanska biluthyrningRfirman "Hert-? Rent- a-car" har en filial 
här^ Priset är 6 dollar per.dag plus jeh^in samt 6 cent per kilometer.

Den statliga radiostationen, Kol Israel, hör under primärmiaiste- 
riet. År 1957 fanns det ca 350.000 rundradiolicenser. Kol Israel sänder allt- 
somsllt 2 program på 7 våglängder, ca. 20 timmar om dygnet. År 1953 påbörjades 
en ny "Dar el l7.a'a el Israelit", speciellt för araber.

Per-Olof Forsberg  
m/t Inga

1. Klubbens möten hålles regelbundet varannan fredag fr.o.m. den 11 september 
klockan 18.30 finsk tid i Helsingfors stads ungdomslokal, Stadions östra 
läktare, klubbrum nr . 1 . Kom ihåg mötestävlingarna. Alla med.

2. Alla har väl vid det här laget erhållit FD X C 's  stadgar och medlemsförteck- 
ning. Om det skulle vara någon som INTE fått dem, skall de genast skriva 
till klubbens sekreterare så att felen rättas till.

3. Meddela även sekreteraren om eventuella adressförändringar i god tid, så 
att inte Attention postas till fel adress.

4. Det är kanske igen skäl att påpeka att de som avtjänar sin värnplikt inte 
behöver betala medlemsavgift för den tiden.

Följande nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna:
227 Lars- Göran Persson, Johannelundsg. 5 , Borås , Sverige
228 Dage Groop, Övermark



Tävlingsregler för landskampen i DX-ing mellan Sverige och
Finland den 19 och 20 december 1959 och 5 och 6 januari 1960.

1. Rätt att representera sitt land äger DX-are, som före den 8 
december 1959, inbetalat startavgiften Kr. 3:50 till Malmö 
Kortvågsklubb, Fack 7026, Malmö 7, Sverige eller 200 Mk till 
Federation of Finnish DX-Clubs, Skepparegatan 33 D 84, Hel
singfors, postgirokonto 94493? och som är medlem i svensk/ 
finländsk DX-klubb, och varit stadigvarande bosatt i Sverige/ 
Finland under halvaret juli/december 1959.
Övriga Skandinaviska DX-are får deltaga utom tävlan och kan 
erövra individuella priser.

2. Hela den i tävlingsprotokollet angivna tiden för respektive 
station skall avlyssnas och nedtecknas på rapportformulär 
eller papper i format A4 på svenska eller finska för program 
som kommer att sändas på dessa språk och for övriga program 
på andra språk bör användas engelska.
Om specialprogrammet endast upptar en del av tiden i proto
kollet, rapporteras endast specialprogrammet. - Om större de
len av specialprogrammet faller utanför tiden i protokollet 
rapporteras ej specialprogrammet utan ppogrammet under den i 
protokollet angivna tiden. Alla program är icke specialpro
gram.
Inget tävlingsprotokoll behöver ifyllas, poängbedömningen 
sker helt på grundval av de insända rapporterna. Rapporterna 
bör poststämplas senast den andra vardagen efter vardera 
etappens sista utsändning. (D.v.s. tisdagen den 22/12 1959 för första etappen till Federation of Finnish DX-Clubs, 
Skepparegatan 33 D 84, Helsingfors, Finland och fredagen den 
8/1 1960 för andra etappen till Malmö Kortvågsklubb, Fack 
7026, Malmö 7, Sverige.)

3. Poänberäkningen sker enligt följande: För varje avlyssnad sta
tion erhålles den grundpoäng, som finns angiven i protokollet 
vid respektive station. För att få stations-poängen bör minst 
en programpunkt vara korrekt. För varje korrekt angiven pro- 
gramdetalj erhålles en (1) poäng. Såsom programdetalj räknas 
namn på musikstycken anföranden o.dyl. men däremot ej namn på 
musikprogram. (T.ex. Music USA, Listeners Choice o.s.v.) Om 
musikstyckens namn ej annonseras, bör slaget av musik noga be
skrivas i rapporten. Den deltagare ; som erhållit högsta an
talet sammanlagda poäng för vardera etappen benämnes etappsegrare, och den deltagare som uppnått högsta poäng samman
lagt efter bägge etapperna är individuell segrare^ Vid händelse av lika poäng avgör antalet avlyssnade stationer och 
därutöver noggrannheten i de insända rapporterna (namn på orkestrar, artister o.dyl. i den mån dessa annonseras) samt i 
sista hand själva sammanställandet av rapporterna.

4. Varje form av samarbete mellan deltagarna medför uteslutande 
ur tävlingen. Om en tävlande tillskriver stationerna för att 
erhålla detaljer CB tävlingsprogrammet, diskvalificeras han 
på livstid från tävlingar arrangerade av klubbarna i FFDXC 
samt MKVK.

5. Tävlingsledningens beslut kan ej överklagas.
6. Poängen i landskampen beräknas sålunda: Man tar medeltalet av den bästplacerade 10 % (avrundat till närmaste heltal) av 

vardera landets deltagare.Dock beräknas för Sverige medeltalet av minst 30 DX-are (mot
svarande 300 tävlande) och för Finland beräknas medeltalet av 
misnt 15 DX-are(motsvarande 150 tävlande).



(forts)7* Samtidigt utkämpas ävon on intreasetävling mellan de båda
länderr.a. Denna tillgår så att klubbarna anmäler sig till täv
lingen och uppger antalet inhemska medlemmar under ar 1959.
De tävlande uppger sedan i samband med insändandet av rappor
terna vilken klubb de representerar och sålunda fås procentuella 
tal för klubbarnas deltagande. Medeltalet av klubbarnas del- 
tagarprocent ger sedan landets deltagarprocent. Den bästa 
klubben i landet får förvalta landets pokal-till följande landskamp. Naturligtvis får "icke-klubbmedlemmar"och medlem
mar i sådana klubbar, som ej anser sig kunna deltaga i in- 
tressctävlingen, ändå deltaga i den övriga tävlingen. In- 
tressetävlingnen är emellertid endast en tävling mellan klub
barna.

8. Resultatlistan kommer att publiceras i samtliga i intresse- 
tävlingen deltagande klubbars organ, samt i dagspress.

Malmö Kortvågsklubb samt Federation of Finnish DX-Clubs för
behåller sig rätten att företaga ändringar i tävlingsregelrna 
även privatpersoner kan givetvis komma med kritik och finns 
det den minsta möjlighet att ta dem i beaktande kommer man 
givetvis att göra det. Således kritik och kommentarer mottas 
med tacksamhet.

Om priser kan man tyvärr inte lova nånting ännu då dessa inte 
är klara,men att de kommer att bli fina är säkert. Som ett 
exempel bör nämnas att första pris blir:

En resa med flyg till MALLORCA tur och retur.
(De praktiska detaljerna för denna bör diskuteras 
med vinnaren)

Tävlingsledningarna i respektive länder önskar fästa DX-klub- 
barnas uppmärksamhet vid punkt 7 i tävlingsregelrna och ber 
klubbarna i god tid skicka in sina uppgifter.

Om priserna bör ännu ordas att var och en av rent intresse 
bor försöka åstadkomma priser till tävlingen. Detta bör främst 
påpekas för de finländska DX-arna då vi i vårt land har det 
synnerligen mycket svårare att åstadkomma priser än i Sverige. 
Därför borde varje enskild DX-are hjälpa till att göra denna 
vår första landskann till en succes. Det finns säkerligen 
mången sim har smärre försänkningar och även de allra minsta 
pris mottas med tacksamhet.

Anmälan till Landskampen kan ske genom inbetalning av 200 Mk 
till FEDERATION OF FINNISH DX^CLUBS, Skepparegatan 33 D 84, 
Helsingfors, Finland eller till postgirokonto 9 4 4 9 3.



EN VÄDJAN TILL RADIOKONGRESSEN I GENEVE FRÅN WRH

World Radio Handbook,som utges av red. O. Lund Johanssen 
i Köpenhamn har gått i spetsen för rad^oklubbar världen runt 
och sänt följande vädjan till Radiokongressen i Geneve. Även 
Federation of Finnish DX-Clubs har lämnat sitt stöd åt den
samma.

I samband med 1959 års Internationella Radiokonferens i Geneve, vill World Radio Handbook, som ombud för tusentals 
lyssnare, däribland DX- radioorganisationer världen runt, före- 
lägga konferensen följande:

Radiosandningsstörningarna utgör det största hindret för 
kortvågslyssningen och hotar att utplåna den helt. Konsekven
sen blir att antalet lyssnare reduceras, vilket i sin tur re
ducerar radiosändningarnas värde. Avsikten med de individuella 
ländernas radiosändningar var från början den samma som World 
Radio Handbooks: Främjandet av förståelse mellan nationerna. 
Emellertid är intrycket nu att störningarna orsakas av utsänd* 
ning av provokativ propaganda. Störningarna gör dessa sänd
ningar meningslösa och orsakar samtidigt störningar på sta
tioner, som sänder på en frekvens i närheten^ Det är därför 
klart att upphörandet eller begränsningen äV provokativa pro
paganda utsändningar kommer att minska störningarna. Förenta 
Nationernas sändningar störs inte av störningssändare, vilket 
vi tror att beror på att dessa sändningar är neutrala och objektiva. För att få slut på stöiningragg^(jaming interference) 
eller i varje fall reducera dem, kommer att bli nödvändigt 
för de individuella länderna att stoppa eller begränsa sin 
provokativa propaganda, och endast- eller till övervägande de
len - anslå sin radiosändningstid till informativa, instruk
tiva och fredsfrämjande ändamål.

Vi ta oss friheten att föreslå att alla interhatio- 
nella sändningar åv propagandanatur kontrolleras av en lämp
lig kommission, t.ex, Förenta Nationernas Radio Division.

Vi föreställer oss att anledningen till störningar
na är en önskan att stoppa eller göra det svårt för det egna 
landets lyssnare att avlyssna programmen och att detta också 
hindrar lyssnare i andra länder att höra radiosändningar från 
stationer, son använder samma eller närliggande frekvens. Det 
fredsbefrämjande ändamålet med radiosändningar är därmed under- 
minerat.

World Radio Handbook, vars mål är att främja för
ståelsen mellan alla världens folk, uttrycker sin förhoppning 
om att deltagarna i konferensen måtte uppfatta ovanstående 
vädjan med sympati och medverka till att korrigera detta be
klagliga tillståndet inom kortvågssändningens verksamhetsfält.

Andra former av störningar, som begränsar eller gör 
det svårt att lyssna ar de delade banden och utbredningen av 
morse-och telex-störningar. World Radio Handbook hoppas också 
i detta fall bli bemött med sympati och hjälp av kongressen.

Kan man nu anse detta som ett steg i en bättre rikt
ning frågar man sig. Svaret måste absolut bli jakande och nu 
sätter sig säkert mången ner för att vänta på resultatet av 
dennå vädjan. Det kan antas att en dylik borde framläggas för 
det motsvarande lägrets radiokongress, som i sommras hade möte 
i Helsingfors. En liknande skrivelse är nästa steg. Red.



- T E K N I S K  B R E V L Å D A -

Fråga: Sänder R.Canada något program på svenska eller finska?
Vilka tider i GMT? Vilken frekvens i kc/s?
Svar: Radio Canada sänder inte på finska. På svenska: måndagar till fredagar 1900 - 1915 GMT på 15320 och 17820 kc/s.
Fråga: Vilka beteckningar används för störningar?
Svar: Vi brukar använda följande: CWQRM = stBrningar från morse- 
stationer, QSB - fading, BCORM - stBrningar från rundradiost.,
QPN = atmosfåriska stBrningar( t.ex. vid åska.)Dessa frågorna var från Helmer King i Esse. Hoppas de hjaiper,svaren alltså.
Nästa man år en kvinna (HMMM). Maj Palmberg från Åbo har vissa 
svårigheter med argsinta grannar.
Fråga: Kan man koppla hörlurar till en vanlig bordsmottagare?
Svar: Detta ar,tror jag,en fråga som många av våra dx-are har haft 
lust att fråga,men som oe inte vågat,då de tycker att det ar en 
"dum" fråga. Jag Sr mycket glad att någon nu s.a.s. har tagit mod till sig.
Man kan koppla hörlurar till alla slag av radiomottagare,också till Majs Helvar. I de allra flesta fall erfordras "operativa"-ingrepp 
i apparaten. Ehuru dessa ingrepp inte ar speciellt invecklade ar det säkraste att gå till någon bekant som sysslar med radio och få denna att laga det. Om man inte har någon dylik bekant,kan man 
antingen skaffa sig en sådan(för flickor skulle väl inte detta vara så värst svårt,eller hur?),eller föra radion till en reparatör,som 
för en billig penning utför detta arbete. Vill man emellertid komma 
ifrån en "onödig" utgift,kan man göra det sjaiv. Det hela bBrjar 
med att avlägsna apparatens baksida.varefter man letar reda på 
mottagarens ut&ånestransformator. Pa denna uppsBkes de lBdBron, 
varifrån ledningar INTE går till hBgtaiaren,utan till ett "staile" 
under chassiet(vanligen). Dessa två lBdBron ar det staile.till vilket hBrlursladdarna skall fastlBdas. Mellan hBrlursladaama och 
lBdBrona måste man emellertid koppla en kondensator på..5000 pF. En 
dylik sattes i vardera hBrlurssladden. Kondensatom tjRnar till att 
fBrhindra likstrBm från att varma upp h&rluramä,eller i värsta fall,bränna upp dem. Om man inte har någon mBjlighet att stänga av 
hBgtalaren ar ju hBrluParna av noll och intet varde. Detta kan 
enklast orgnas genom att i en av ledningarna som från utgångstransf. 
går TILL HÖGTALAREN koppla in en enpolig avbrytare.Hur man sedan¡vill fBra ut dessa kontroller från mottagaren &r en 
smaksak,men det enklaste ar att använda långa ledningar och sedan 
fast lämna dem lBsa bakom eller under mottagaren. GBr dar som ni sjaiv vill.
Jag stänger darmed brevlådan fBr denhar gången med att uppmana alla 
frågelystna,vetgiriga eller ovetande medlemmar att fråga. Alla 
frågor besvaras,och ingen fråga ar fBr "dum" att frågas. Brevlådan 
ar till fBr att sådana som inte vet något om den med dx-ingen förknippade tekniken,skall få en chans att skaffa sig vetskap.

Sven Kockberg



Den Vackra sommaren till trots har klubbens medlemmar glädjande 
nog inte legat på latsidan, därom vittnar den rika skörd som har 
strömmat in till detta nummer:
N J Jensen, som besökte oss i sommar, belägger fortfarande ohotad 
andraplats med följande nyförvärvi Brev från R Loreto 9590, YVMA 
Ecos del Zulia 5o4o samt ZYQ22 R Capixaba 4945 (rapporten First From 
Denmark) och kort från HJKJ Em Nueva Granada 616o. 24o + ib8 = 348
4 G Eklundh går på i ullstrumporna? R.Dahomey 487o, brev från R Tunis 
7llo, R Niger 5o2o, brev Em Atlantida 9625, Springbok Radio 3356, 
folder La Voz de la Victor 9615, Red Cross 721o, FEN 1175o, -folder
R Olinda Pernambuco 3375, Sudan BS brev 11855 och R Bamako 4835.174 + 99 = 273
5 B Johansson har som sjunde finländare uppnått loo verifierade län
der - bästa gratulationerJ Nya QSL: R InterAfrica, R Coro 495o, R 
Globo 6o35, Em Sur America vimpel 4945, Em Reg Azores 4865, RSN Mi- 
neria brev 1196o och slutligen efter 23 månaders väntan R Mecca 6100. 
Enligt QSL sänder Mecca: 17oo-191o över 1175o - 46,9m, o33o-o445 och 
lloo-132o över 1185o = 25,4 m. Konstiga metrar! 166 + lol = 267
9 Undertecknad har fått två brassar, kort från R Guaiba samt brev och
vimpel från Petropolis R Difusora. 162 + 97. = 259
10 T-H Ekblom brev från R Bukavu. 159 + 92 = 251
15 S-E Wiik: Andorradio 63o6, R Cl de Angola 4869 och R Reloj Costa
Rica 6006 brev. 133+ 84 - 217
16 S KocRberg: R Barlavento och Andorradio. kort, La Voz de Bogota
med vimpel. 129 + 87 = 216
17 J-H Nylund: R Rural 151o5, TFJ  12175. 135 +<80 = 215
18 T  Lehtiö: R Dahomey 487o, R Kabul 471o, R Barlavento 396o, FEBC
1192o, R Tschad 49o4 (på 8 dagar§), R  Bukavu 484o FFF, R Soudan Ba
mako och Andorradio. 125 + 86 - 211
22 B Söderholm i kronans grå kläder: R Barlavento. lo2 + 7o = 172
25 L Österberg: BBCFES 11725  och IBRA Den 9635, I06 + 58 -164
26 T Söderström: Tack för kortet och brevetJ Deutschlandsender 6115,
VOA KNBH 9515, Eestin R 6o85 och IBRA  Jap  11458. loo + 63" = 133
3o S Lundberg: ELWA 11745, 96. + 58 = 154
33 G. Cedercreutz: R Barquisimeto 95o5, IBRA Gre, R Globo 6o35, 4VEH 
9770 och BBCFES 11725. 92 + 57 = 149
34 S Bodin: BBCFES 969o, HLKA 964o, Petropolis R Dif. 87 + 57 = 144
36 P Äyräs: R Malaya 72oo. 87 + 54 = 141
37 S-E Hjelt: VOA HON. 9o + 51 = 141
39 R V Weissenberg: IBRA Fin 14858, R Madagascar 5ol6, R Kabul 471o, R 
Tehran 378o, FEBC, Uganda BS 5o26 och R Cl de Angola. 80 + 57 = 137



4o H Sundman: IBRA Hol och Den, ÖRF, R Globo, Burma BS, R Teheran, 
IBRA Tan och BBCFES. 82 + 55 = 137
42 M Wikström; VOA COU, WDSI, HON och WLWO; R Cl Paranaense och R DifSao Paulo. 79 + 54 = 135
43 A Nygård: VOA OKI 716o, R Angola 17795, R Bandeirantes 11925/ R Pa
kistan 7olo och FEBC 1192c. 8o + 53 =?133
45 E Rosengren: Eesti R 6o85 och R Algeria 1171o, 77 + 54 = 131
47 K-G Losklnt VoA OKI 1196p, VOA KCBR 1521o, R Nacional Rio 1785o, 
IBRA Den 963o och R Ihtcrafrica 1149.8. 71 + 51 = 122
54 JL-H Illman: R Taschkent och HLKA. 67 + 46 = 113
62 H-E Söderström: VOA WDSI. 61 + 39 = loo
63 L-G Persson har utom en del dubletter (vilka inte bör sändas in
då de lätt kan åstadkomma oreda i bokföringen) fått R Australia 
1171o, Norea/HCJB 15115 och VOA OKI 1196o. 59 + 4o = 99
66 May-Britt Holmberg har fått KORTVÅGSRUNDRADIOVERIFIKATIONER (eller förkortat SWBCQSL) från VOA SAL 952o, VOA WDSI 1783o och R Pakistan59 + 38 = 97
75 Maj Palmbergs Verifikationsbevis Från Rundradiostationer Som Sän
da på Kortvåg (fortfarande förkortat SWBCQSL) är för denna sommar
Em Nac och VOA OKI. 49 + 36 = 85
76 M Rinne har varit flitig i sommar: Yleisradio 612o, ORU 15335, RMC 
714o, R Ankara 9645, R Australia 1177o, VOA TAN 1538o, R Interafrica,
R Tehran 3785, R Budapest 722o, R. Sofia 95oo, R Romina 7195, VOA COU 
72o5, VOA WLWO 1533o, EM Nac och R Brazzaville 11725.   5o + 35 = 85
85 J Mosander likaså: Andorradio 63o5, R Australia 1177o, R Nacional 
Rio,6147. ORU 15335, CBC 1532o, R Ceylon 952o, SDR 6o3o, R Tehran 
378o, IBRA Nor 14829, FEBC 1192o, VOA OKI l196o, SABC 1523o, R Ankara 
9465, WWV 15ooo, och VOA WDSI 1535o.    59 + 3o = 69
91 L Lövkvist: AFRS NY, R Brazzaville, D-Welle, R Denmark och VOA SAL32 + 24 = 56
loo R-E Granlund hälsas Välkommen i listan med QSL från, bl.a. VOA OKI, 
NHK, R Peking, Kol Israel och R Australia. 23 + 19 - 42
lo9 P-O Forsberg är också ny och välkommen. Bland hans bästa QSL märks 
SABC Paradys., R Denmark och AFRS NY. 12 + 12 = 24
113 B Regnman i Åbo förekommer också för första gången på denna sida, 
och har QSL från NRK,'R Nederland, SBC, IBRA Eng, EBS och R Tehran.6 + 6 — 12
115 Sist på listan, står nye medlemmen Helmer King i Esse som tills 
vidare fått IBRA Fin; N o r  och Den samt R Praha. 4 + 2 = 6
Det var allt för denna gång"B den enda speciella nyhet jag vet om 
utom Martinique som omnämns på annat ställe i tidningen, och Radio 
Tunis, är att R. Kuwait nu svarar med ett grönt kort med svart text.

Hasta la vista! Bob.



T I P S

EUROPA
0440 Austria: ÖRF hördes en morgen på 6155 kc/s med QRK 2j5

och QRM från Em.Nueva Granada på 6160 kc/s. PA
1045 BBC,East Mediterranean Relay hördes med SINPO 44444.Prgr 

på arabiska tills schlagerpr. kom 1215. Frq ca.17830 kc/s. 
Red.har inga upplysningar om att BBC,EMR skulle ha någon 
frq i 16m.b. Det var inte BBC då??? MP

1115 Belgium: ORU h5rd på 17845 kc/s meó schlagers som t.ex. 
Piove.SINPÖ 53544* MP

1400 Portugal: Em.Nac. hörd med QSA 5 och engelskt prgr. Frq 
var 21495 kc/s. SEW

1600 Finland: OIX7 o. OIX4 med Around the World BG
1615 Sweden: Motala ger i prgr.2 en halvtimma latt musik på

7270 kc/s. SINPO 43544. NJJ
1800 Germ,Dem.Rep.: Radio DDR hörd på ny frq 7300 kc/s med

prgr.på engelska. QSA 4. SEJ. Stämmer, red.har också hört den.
1830 Albania: Radio Tirana h&rd med OSA 2 på 7850 kc/s. BG
1900 Andorra: Andorradio hCrs s.g.s. varje kvail med QSA 4;

FOr det mesta-finfin musik.' Ett flertal medl.
2010 Bulgaria: Radio Sofia avlyssnad på 6070 kc/s då de hade 

tyska nyheter. Litet cwxxx. SINPO 44543. MP
2010 France: RTF hörs QSA 5 under det engelska prgr. red<
2200 Germany: VOA,Munich's nya frq 6185 kc/s går genom QRMet 

med QSA 4-5-under utsändningen på engelska. red.
2230 Yugoslavia: R.Beograd har spanskt prgr.denna tid på '

6100 kc/s. SINPO-43433. NJJ
2230 Germany: SDR hörd med QSA 4 på 6030 kc/s. BG
2245 Portugal: Sändaren i Atlantico,Lisboa på 6373 kc/s

överför Hme.Svc. av Em.Nac. med QSA 4. Den ar dock som 
oftast svårt störd av CW-stationer. red.

2300 Germany: Deutsche Welle har nyheter på tyska på 9735 kc/s 
och Ar svårt störd av R.DDR,Leipzig. SINPO 32432/ NJJ

2330 Holland: Hilversum på 9745 kc/s sänder trevlig god
nattmusik. QSA 3-5. red.

2330 Azores: Em.Reg.dos Acores nors ofta väldigt bra på4865 kc/g. -SINPO 43443. NJJ



AFRICA
1630 Madagascar: Tananarive pa 7260 kc/s bröt in 12/8 med

QSA 4 + cwxxx. Fin musik spelades i 20 min. red.
1645 Union of So.Afr.: SABC på 25800 kc/s hCrdtaeG klass.

tausli. QSA-S. BG ,SEW
1730 Rhodesia: Lusaka, 4911 kc/s'hOrd med'SINPO 43453.ID:

."This is.the Federal Bc.Corp. of Rhod.and Nyasal.NJJ
1730 Liberia: ELWA hörd'med QSA 2-3 + bcxxx på 15120 kc/s.

Prgr. bestod av rel.sånger. TL
1730 Mozambique: R.C.de Moz. med musik n& 15152 kc/s.QSA4.BG
1800 Belg.Congo: R.Bukavu hörs ^nnu till 1900.Nyheter påfranska till 1830,sedan dansmusik. 43423.' NJJ
-1800 Tanganyika: Dar-Es-Salaam på 4845 kc/s har.BBC-news

till I$15.- Icke i parallell med 5050 efter 1815.
Enl.QSL kör de med 5 kW h&r. 32432* NJJ

1800 Kenya: VQ7LO,Nairobi hörs SINPO 42433 till 2000. NJJ
1800 Union of So.Afr.: SABC på 4895 kc/s har ofta musik

mellan 1800 och 1830, SINPO 43443. NJJ
1800 Mozambique: CR7BU,R.C.de Moz.-på 4925 kc/s här nyheter 

på portugisiska från 1800 till 1815. SINPO 32432.NJJ.
1800 Uganda: Kampala på 5026 kc/s har BBC-news till 1815.SINPO 32322. - ' TL,NJJ
1830 Nigeria: Lagos på 4990 kc/s'pre^nte-rade' ett* mycket

tråkigt prgr, 7/9. QSA 3 + cwxxx. NJJ,red.
1836 Tchad: R.Tchad har hörts börjande ett* prgr.på arab.

QSA 4,ewxxx. TL
1845 Belg.Congo: R.Bukavu,4840 kc/s hörd med LA-musik 15/{3

QSA 3-4,cwxxx. TL
1850 Belg.Congo: R.Congo Belge hörs nästan varje kvailiaå9385 kc/s.Prgr.på franska och holl. 33453. MP-
1850 Dahomey: R.Dahomey,Cotonou hörd med sång av Cat.Val

ente. Frq ar 4870 kc/s och QSA 3-4. TL
1850 Tanganyika: Dar-Es-Salaam hörs oftast bra på 5050 kc/s, 

ibland dock endél cwxxx. red.
1900 Senegal: R.Senegal ar QSA 3" och störd av SABC. Frq

ar 4893 kc/s. BG
1900 Union of So.Afr.: Springbok Radio 3356 kc/s hörd medmusik och reklam. QSA 4, SEW
1900 Niger: R.Niger 5020 kc/s med QSA 2-3,cwxxx. TL



1900 Angola: R.Cl.de Huambo,4851 kc/s,QSA 3 med nyheter
på port. 2030 har de prgr.på engelska,rapporterar TL,NJJ

1930 Angola: Em.Oficial hörd en. kvail med QSA 3,men mycket svårt stBrd av Baku 4958 kc/s^ Frq ar 4955 kc/s. SEW
2000 Fr.Ekv.Afr. R.Interequatorial på 4795 kc/s sander fin

dansmusik. QSA 3-5.cwxxx. BG,SEW,red.
2000 Fr.Cameroon: R.Garoua har harts har och i Danmark.Hos 

NJJ med 32438 och hos red.med QSA 3-4,cwxxx.
2000 Liberia: ELWA hörs varje kvail på 4770 kc/s med det 

vanliga rel.prgr. QSA 3-5,cwxxx. BG,NJJ,red.
2013 Soudan: R.Soudan,4835 kc/e med bl.a. "M ariann". QSA 

2-3,cwxxx.   TL
2030 Libya: R.Benghazi 9890 kc/s hörs varje kvail med arab. 

musik till 2100 då de sandér nyheter. 2115 QSA 3. SEW
2030 Ghana: GBS 4915 kc/s,QSA 3-4.Musik. SEW,NJJ
2100 Ivory Coast: R.Abidjan 4946 kc/s hörd med modarn dansmusik. QSA 4,SINPO 42433. BG,NJJ,red.
2120 Togo: R.Lomé hörd på 5Ö36 kc/s med franska nyheter 

2130. SINPO 42322. NJJ
2300 Canary Islands: R.Cl. Tenerife hörd på 7295 kc/s med 

QSA 2-3 och prgr.:"Una melodia mysteriosa". QRî  från 
Polskie Radio. PA

2215 Fr.Ekv.Afr.: R.Brazzaville hörd med dansmusik på 5970 
kc/s, SINPO 32432/ NJJ

2230 Samma stn. hörd av NJJ på ny frq. :9770A,SINP0 32432.
Red.har också h&rt denna stn.,men "har fatt frq.9765A. 
Hvor stor n%jaktighet har du NJ,jeg har ±2 kc/s,red.

2800 Angola: Em.Oficial hörd på 17795 kc/s,QSA 3-5. PÄ

EAST
0000 Oidentifierad Near East stn. på 5930A som börjar vid denna tid. Antagligen R.Tashkent;hoge see*,enl.senare 

upplysningar. NJJ
0700 Australia: R.Australia rapporteras liBrd på:21600,QSA 

4-5 med dansmusik. SEW; Samma stn.hBrd på 11710 Kc/s 
med prgr.till europa. NJJ

0800 Pakistan: Radio Pakistan med engelska nyheter på 21590 
kc/s. 34232. NJJ

0800 Japan: R.Japan hörd på 17855 kc/s och 21620 kc/s med 
QSA 3-5 av SEW o. NJJ

0830 China: R.Peking hörd med QSA 2-3 på 15060 kc/s. BG
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1330 India: AIR ,Bombay på 21685 kc/s?.enl.mina böcker är 
tx:en på denna frq belägen i Delhi.Bombay kör nu på 
21650 kc/s. Oberoende, den hördes med engelskt prgr. 
och QSA 4,QSB. MW
Australia: R.Australia hörd med'QSA 5 på 11760 kc/s.PÄ
Ceylon: Comm.Svc.of R.Ceylon hörd på 9520 kc/s med 
QSA 3-4. Latt musik. BG,SEU
Indonesia: RRI hörd med indonesisk musik till 1430 
då nyheterna kom.Frq 6045 kc/s,Q SA3-4. SEW
Philippines: VOA Phil., hörd på 11765 kc/s med QSA 2 
och nyheter av MW. Sin. också hörd på 15200 kc/s med Music USA.QSA 4.     BG
So.Korea: HLKA hörd på 9640 kc/s, med franskt prgr. 
och QSA 2-4,BCxxx. TL,SEW
Singapore: R.Singapore hörd i en månad regelbundet 
med QSA,3-5 på 7280 kc/s. Prgr. består av fin god- nattmusik,med malayisk anonsering av bitarne. red.
Malaya: BBC,FES (phui) hörd med dansmusik på 9690 
kc/s. QSA 4. BG
Malaya: R.Malaya hörd med inhemsk musik på 7200 kc/s. QSA var 4.   PÁ
Japan: VUNC,Yamata på 9560 kc/s hade musik till 1630 då nyheterna började. QSA 4-5."Pling-plong". GE
Jordan: Hashemite Jordan Bc.Svc. 6045 kc/s med tal 
på arabiska. QSA 3-4,BCxxx,QSB. SEW
Ceylon: Comm.Svc. hörd på 4370 kc/s, 43544. NJJ
Afghanistan: R.Kabul 4710 kc/s QSA 4-5,ibland  litetcwxxx,ibland NIL.Eng.nyheter 1745, TL,red.
Japan: R.Japan har utsändning på eng. på 11705 kc/s. 
1805 klass.musik. SINPO 32533. MP
No.Vietnam: The Voice of V. hörd med QSA 2 och vietn. 
sångar på 15025 kc/s. BG
Yemen: R.Sanaah hördes en kväll med ett tal av Nasser. Frq 5985 kc/s och QSA 3. red.
Pakistan: R.Pakistan har eng.prgr.till 1900 på 11674 
kc/s. SINPO 43544. MP
China: R.Peking på 15060 kc/s med QSA 4. Franska. BG
Lebanon: LBS 8036 kc/s med prgr.på franska. QSA 2-4.SEW
India: AIR,Delhi hörs QSA 4-5 med eng.prgr.på 11710 
kc/s. I Danmark med SINPO 43544. NJJ,red.



2030 Israel: Jerusalem 9009 kc/s med eng.nyheter. 53454.NJJ
2100 Iran: R.Tehran på 15100 kc/s,QSA 4. BG
2145 Turkey: R.Ankara på 15160 kc/s,QSA 4. BG
2245 China: Chinghai på 6260 kc/s,cwxxx.QSA 3-4. red.

AMERICA
0000 Chile: R.Presidente Balmaceda på 9600 spelade de

nyaste bitarna "Petite Fleur" m.fl. QSA*4. red,GE
0000 Brazil: R.Brazil Central med ID och reklam på'

9755.QSA 3-4. red.
0000 Costa Rica: TIFC hade en kvarts English lesson på9645 och ramlade in med QSA 4,' GE,red
0005 Brazil: En stark brasse hörd här den 24/8. R,Brazil

CentFal??(Not movéd enl.WRH), Frq 4995. NJJZYY2 låg ju forut på 4935 enl WRH.och enl.WRH, 
summer suppl,,skall den-ha flyttat till 4955,och 
jag har inga upplysningar om att den ev.skulle ha 
flyttat tillbaka. red.

0015 Brazil: R.Cultura hörd med japse-prgr på 6165,
QSA 3-5. PÄ,NJJ

0020 Brazil: R,Soc,Gaucha på 6135 med 33533 och QSA 2MP, PÄ
0030 Chile: CE1174 R.Nuevo Mundo på 11755 spelade rock

och gjorde Coca och Pepsi rekl. GE
0030 Panama : HOF31 Cirquito R.P.C. på 9685 spelade pianom. 

och hade rekl.fOr Sansegal.QSA 2-3,QSB. GE
0100 Cuba: COCQ Cirqiuto CMQ hade ett varieteprgr. den

29/8. QSA 2,jamming. Frq 9670. " GE
0115 Colombia: La V.del Tolima hörd med noticias på _6040. QSA 3-4. red,GC,PÅ
0130 Brazil: R. Tupi de Rio på 6116 med QSA 4. MP, NJJ

Maj frågar om någon kan förklara varför de anropar: Radio Tupi de Rio de Janeiro e Mayrinck Veiga. 
Antagligen har stationerna en form för'samarb.ete, 
så att de ibland reiaar varandras program??? red.

0135 Brazil: R.Em.de Pratininga med vanligt brasse-prgr.
på 6025,QSA 4. GC

0135 Fr.Guyana: R.Cayenne hordes en kvall mjrcket bra
QSA 4 på 6170,med bl.a. hOrspel. red.

0140 Brazil: R.dif de S.P. på 6045,QSA 4. GC,NJJ,red.
0140 Brazil: R.Panamericana på 6055,QSA 3-4. GC,BG



0140 Canada: CBC,CKLP med eng.prgr.,på 9585,QSA 4. GC
0145 Brazil: R.Nac.de Rio med QSA 4-5 på 6147.(ett fl,tal)
0200 Haiti: R.Citadelle på 6155 spelade franska låtar,och gav reklam för bl.a. Coca-Cola. QSA 3. GE
0205 Dom.Rep.: L.V.Dominicana på 5970 har hörts av de

flesta tipsgivarna med QSA 4-5.
0210 Cuba: COBZ,R.Salas 9026 hörd med QSA 2 GE
0210 Costa Rica: L.V.de la Victor hörd på 9(315 med QSA 3,

den tycks dock höras litet battre senare. GC,PÅ,GE
0215 Br.Guiana: R.Demerara,ZFY 3255 med dansmusik till

0245 med GSTQ. QSA $-3,cwxxx. ' GE
0215 Venezuela: YVKB 4890 med önskeskivor. QSA 3*4.SEW,NJJ
0230 Canada: CHNX 6130 med musikprgr. OSA 3-4,jamm. GE
0230 Colombia: R.Sutatenza 5075 hörs nu QSA 4-5. GE,red.
0230 Equador: HJCB med spanska på 6050.QSA 3-4. "red.
0230 Colombia: L.V.de Bogota 5960 med QSA 2-4. GE,pÄ,SEW
0230  Brazil:  OLINDA Pernambuco,ZYK28 3375 hördes med fin 

dansmusik jamte reklam för Colino och ReminaU QSA 4-5.GE
0230 Peru: OAX6E,R.Continental 3290 med QSA 4-5 QSB, GE
0235 Colombia: L.V.Amiga 6010 med musik.QSA 2-3 GE
0240 Canada: CFRX,Rogers Radio Bc.Co. hörd med musik

och reklam."This is CFRX" var ID. QSA?? PÅ
0245 Brazil: R.Cl.de Pernambuco hörd med Pepsi-Cola

reHam. QSA 4 på 6015. PÄ
0245 Argentina: R.Belgrano hörs med QSA.4 på 9760. GC
0245 Dom.Rep.: L.V.Dominicana med "Bailable L.V.Dom."på 3285. QSA 3-4, cwxx-x. GE
0300 Venezuela: R.Rumbos med vanligt prgr..QSA 3-4.SEW,NJJ
0300 Equador: HCJB med rel.prgr. på 9745* .QSA 4. GC
0300 Peru: R.Nacional med prgr."Canciones del peru" hördes

med QSA 5 på 6082. NIL. red.
0300 Argentina: RAE,eng.nyheier och QSA 5 på 9690. red.
0300 Cuba: R.Santiago de Cuba??? är troligen en ny"stn på

6300A.Den hördes 26/8 med QSA 2-3 till 0400 då en Noise-tx b§rjaåe. GE. - Stationen du hörde är ant. 
R.Oriente i Santiago de Cuba,som har börjat sanda på 6317. Adressen: Aguilera 511, Stgo. de Cuba. red.



0300 Colombia: L.V. de Cali hörd meó QSA 3-4 pá 6195. GE
0300  Peru: R.Panamericana spelade "Fascination" m.fl.på 5980. QSA 3-4. GE
0315 Brazil: R.Gazeta 5955,dansmusik och OSA 4. GC
0315 Peru: OAX8K,Emsora Atlantida på 9625 - peruansk^musik,bl.a. "Muy corazon". QSA 3-4. BCxxx. PA,GE
0315 Colombia: Em.Nueva Granada 6160 hörs med QSA 3-4 till 

Schweits b&rjar 0128 och med QSA 4-5 från det HER3 
Slutar 0315. Trevlig musik. GE,PÄ,red.

0330 Venezuela: R.Caracas YVKR 4920, QSA 3-4. SE¥,NJJ
0330 Colombia: R.Televisora Nacional gongade värrigare

och gav ID med QSA 3-4 på 6185. red.
0330 Colombia: Oidentifierad på ca.6005 (mOjligen lite

under),Troligen belägen i Barranquilla. QSA 3,men 
svåra QRM från R.Peking(Någon som vet,något?) GC

0330 Panama: HOLA,R,Atlantico spelade LA-musik och rekl.Frq.9505 och QSA 3-4,men BCxxx från R.Moscow, GE
0345 Peru: R.Nacional hörd med QSA 4 på 9562. GE
0350 Equador: R.Nacional Espejo hörd med massor av rekl.

bl.a. Palmolive.Asprindo Sol, Alka-Seltzer. Frq.&r 
4635 och QSA 3-5,QSB och cwxxx. red.

0400 Nicaragua: YNWA,R.Mundial på 6140 hOrd med ID:"RadioMundial,Capital de la República". QSA.3 och till 
0415 BCxxx de PRL9 och sedan cwxxx. GE

0410 Venezuela: YVMA,Ecos del Zulia hard på 5040,42433.
ID:"Ecos del Zulia YVMB 800 kc/s onda larga,YVMA 
5040 kc/s onda corta y YVMZ 9530 kc/s banda intep- nacinal de 31 metros,transmite desde Maracaibo,Venezuela 
Patria del Libertador.Ecos del Zulia La Mas Potente 
de Venezuela". NJJ,

0410 Cuba: COBC,R.Progreso på  9362.5 hörs ibland då R,
España är tyst. QSA 2-3,jammimg. GE

0420 Guatemala: R.Ciros på 6060 hörd med reklam bl.a. för
Ropa el Rope cigaretter.Den försvann de R.Sweden 
på 6065 började 0500. QSA 2-3. PA

0430  Peru: R.Delcar,OAX1A på 6700 med LA-musik och reklam.
ID:"Radio Delcar",samt den exakta lokaltiden. QSA 
2-3,cwxxx,QSB. GE

0445 Colombia: R.Pacificö 6054,' QSA 3-4 , 0500. GE
0445 Bom.Rep.: Broadcasting Nacional med QSA 4-5 på 6113.Du tror att de andråt frq litet,då stnhBrdes på HF- 

sidan om R.DDR's 6Í15. -Kan &å vara,men jag har nog 
tyvåi*r inga andpa. info's ,an deras 6113. GE



0500 Equador: HC1MJ med 42443 på 4910. Reklamer och
musik. ID: "Desde Quito,,Equador,'relicario de artes 
en America Latina transmiten Emisoras Gran Colombia La Voz de portiva de la Capital." NJJ

0730 USA: AFRTS,L.A. på 9570 QSA 4-5 och"sportdesk" GE
0830 Equador: HCJB på 15115 med reí,prgr. QSA 4. BG
1605 USA: AFRS,N.Y. 17780,QSA 5.Prgr."What is my lifeT PÅ
1715 USA: Musikprgr. från WBOU 35950 och WGEO 21590.

QSA far båda var 4. BG
1900 Canada: CKCS,15320 eur.svc., 42422. NJJ
1930 USA: VOA,WBOU på bulgariska på 15330. 43444. NJJ
1930 Canada: CKCN hörs bra under utsändningen på danska

Mån..-Fre. 1930-1945. NJJ
2010 Brazil: R.Rural Brasileira QSA 4-5, 15105. SEW,BG,GE
2015 USA: Music USA över WDSI 15210 och WLWO 21515.

QSA 4. ..BG
2030 Brazil: R.Soc.Farroupilha 15335,QSA 4-5,har ibland

prgr.far Brasil's FN-sold. i Gaza. BG,SEr7,red.
2030 Brazil: R.Jornal do Comm. QSA 4r.Frq 15145. BG
2100 Equador: HCJB, vanl.prgr. med QSA 4 på 15115.SEW,NJJ
2100 Brazil: R.Relogio Federal med sitt sedvanliga prgr.h3rs fint 2100-0300. Frq 4905. NJJ.SEW,BG
2145 Brazil: R.Pot i  p å  4935 ar en av de allra starkaste,

stns på 60 m. Vanligen fin musik. QSA 4,: NJJ,red.
2215 Brazil: R.Iracema de Fortaleza 4815 med 42432. NJJ
2230 Brazil: R.Cultura de Araraquara 42432 på 4915. NJJ
2300 Brazil: Em.Continental QSA 4-5 på 6195. SEW
2300 Chile: Soc.Nac.de Agric. 12000,QSA 3-4. red.
2300 Brazil: R.Diario de Manha QSA 5 på 9675. red.
2330 Haiti: L.V.de Haiti :323%2 me,a:pol.prgr./ 5985. NJJ
2330 Brazil: Oid.brasse på 6175 med SINPO 32422-. NJJ
2340 Canada: CHU med tidssigs på 7335 QSA 1-2. PÅ
2345 Chile: CE619,R.Corporacion,6190 QSA 3.Musik. GE
2355 Portugal: R.Cl.Portugués hörs QSA 4 &ndä till 0100

då den slutar med A Portugesa. Frq .6080. red.



TIPSGIVARETIPSGIVARETIPSGIVARETIPSGIVARETIPSGIVARETIPSGIVARE 
MP - Maj Palmberg,Åbo. PÄ - Pertti,Äyräs,Åbo. GE - Göran Eklund,Dagsmark. BG - Bo Grahn,Gmla Karleby. SEW - Sven-Erik 
Wiik,Gmla Karleby, NJJ - N.J . Jensen,Danmark. GC - Göran Cedercreutz. MW - Marten Wikström.. TL - Timo Lehtiö.

Martinique
Radiodiffusion Francaise,Fort-de-France,Martinique har igen 
barjat sanda på kortvåg. Undertecknad hade redan fyra-fem 
dagar hart stationen 3å äntligen anropet uppfattades den 
27/8. Stationen svarade på 9,dagar med ett brey,scm har åter
ges i original.

Monsieur,
J'ai l'honneur de vous accusér réception 

de votre letter du 27 aoat 1959. Je vou^ remercie des ren- 
seignements que vous avez eu l'amabilite de me communiquer, 
et qui sont parfaitement exacta.Nos émissions ont lieu sur la frequence de 
5994 kc/s,du Lundi au Vendreåi: de 20.30 å 01.15 G.M,T.

Le Såmedi et le Dimanche ,de 20.00 a 02.ÖO G<M.T.L'émetteur a,une puissance de 1.5 KW.
Veuillez agreer,Monsieur,mes distinguées sälutations

Le Directeur Regional A.BAZIRE
Som ni-kanske f&rståryett mycket snabbt och trevligt svar. 
F&r närvarande hars siationep varje kvail på ovannämnda^ 
frekvens med QSA 3-5.. Den hbrs bast från det R.Andorra på 5992 kc/s slutar kl.230Ö till stängningsdags kl.0115. De 
slutar med La Marseillaise,men jag har inte annu hart den 
sluta fare 0128. Vanligen stånger de fOrst*0130-0135. Den 
enda staming som farekommer ar endel splatter fr&n RIAS, 
stOrande mer eller mindre beroende på mottagarens selek- tivitet.

Sven Kockberg

Jag föreslår att tipsen f.o.m. nu skrivs som AMERICA-deleni detta nr. Alltså med uppfarande av endast stationernas 
frekvenser och med slopandet av "kc/s" efter. Det blir en 
hel del mindre och lättare att skriva både far er och mig, 
och våglängden får de hågade ur WRH andå. Det ar tråkigt 
att ständigt béhöva upprepa att tips till Attention skall 
vara akrivna såhar:
Ett papper far varje varldsdel(helst storlek A4)
Inom varje världsdel,! tidLsfaijd.(i GMT)
Det var allt far denna gång.och nu hoppås jag"att det i 
fortsättningen skall komma lika mycket tips som till detta 
nr.,och skrivna slik som de skall vara.

tipsred.



MV-HÖRNAN

Red:Sven-Erik Hjelt Jungfrustigen 3 C 45 Hfors

Det glader mig att konstatera hela fyra svar på mina böher
om kritik osv. förra gången. Tack för alla bidragen, även tip
sen. Jag hoppas verkligen att ni fortsätter i samma stil i 
framtiden. Det var verkligen inget, dumt förslag en av er kom 
med. Nämligen att var och en.ay.de 18 som är med i Ranglistan 
skull& komma med tre tips per man till nästa nummer. Skulle 
det vara att hoppas på för.mycket?? Vi skall se nästa månad^

Jag var synnerligen överraskad av den igenomgående goda kri
tiken av spalten. Jag hoppäs att det inte bara var ett uttryck 
för "ångei* över försummelser". Breven var till mycket god 
nytta vid planeringen av kommande MV-spalter. Kommer ni p& nya 
ideer, så kom fram bara med dem. Och allehanda bidrag, speciellt 
tips är fortfarande ytterst välkbmna.

De flesta ansåg en enhetlig QSL-lista att föredraga och att 
"Jag var först stilen" bara råddar ihop spalten. Själv är jag 
även av den åsikten som en av "kritikerna" att den nuvarande 
QSL-jakten med ny tävling varje år är förkastlig. Det är verk
ligen ingen god ide att varje år rapportera alla starka enro- 
peer för att tavla med. Man mister intresset för mindre!

Alltså kommer från och med nästa nummer att införas en en
hetlig QSL-lista á la SW. Problemet är bara hur gränsen skall 
dras. 1.9.1959 är ett förslag, senaste säsongens skörd skall 
med är en annah åsikt. Personligen anser jag att ingen gräns 
skulle dras. Det skulle vara mest rättvist så. Alltså skulle 
var och en rappörtera sina MV-QSL och sedan skulle allt fort
sätta i bästa SW-stil. Har ni någon åsikt om saken, så skriv 
till spalten till nästa gång.
Den enda nyheten för denna gåag är att tipsen är i tids

följd. Detta är än så länge ett experiment. Åsikter åter 
väikomnai I nästa nummer kommer spalten att ha sin "rik
tiga" utformning *—  för hur länge, det är en annan femma!

MELLANVÅGS-QSL
För att spar på útrymme endast de hya QSL'en. Hela listan 
med slutliga resultatet för tävlingen nästa gång!

1.GÖRAN EKLUNDH: rapporterar EAJ24 Radio Cordoba 1367, eom
svarade med färgvykort av antennmasten 29+47=76
2; LARS ÖSTERBERG: Radio Bilbao 1133 med kort efter 8 1/2
månad. 16+26=42
14. SVEN-ERIK WIIK: debuterar med en fin sak. PRB2, R.CL. 
Paranaense, Brasilien 1440 svarade efter 5 1/2 mån. med 
kort och vimpel. Grattisi + 1= 2

NÄSIA MÅNAD KOMMER STALTEN I NY FORM. ALLA BIDRAG,SMÅ OCH 
STORA ÄR VÄLKOMNAD SKICKA IN SPECIELLT TIPS? TIPS, TIPS 
OCH ÅTER TIPS.

HJÄLP TILL I DIN EGEN SPALT-!!! 
MV-DXING ÄR MINST LIKA INTRESSANT SOM SW-DXIN&. KOM MED!!



TIPS
GMT KC/S QSA/QRK STATION&PROGRAMS
OOOO 1259 3/4 EAJ3 R.Valencia. Pr. preview. S.off 0002/SEH
0000 1133 3/2 EAJ28 R.Bilbao. Engelska till 0015, sedan

franska.//GE. g.off med 4/4 en annan 
kväll 2359//SEH

0000 1124 4/4 EAJ15 R.Esp.de Barcelona.Hörs fint äpda till
s.off 0100.med bla."Ouaglione", //&E,SEH 

0005 1034 5/5 CSB52 R.Cl.Portuguese med Nat"King"Coj.e//GE0005 1466 5/5 Monaco med program för någon mystisk ame
rikansk sekt. Psalmer i stil med rock*n- 
roll. S.off 0040. //SEH 

0030 1106 3/2 EFJ56 R. Juv.de Malaga med"True love"//GE
003Q 1313 3/3 R. Miramar i Badalona Spanien. Vet ej ft

bättre address; //SEW
0035 1180 4/3 PRE3 R.Globo, Brazil fina Sinaträskivor//GE
0040 1280 3/3 PRG3 R.Tupi Rio de Jan. med "typiskt"

program. //GE
0045 950 4/4 LR3 R. Belgrano hördes tydligt med sin

fina paussignal och anrop. QSB. //GE 
00^5 1220 3/3 PRA9 R.Mayrink Veiga Brazil med politiskt

snack.QSB. //SEW Samma station hörd med 
showprogram 0150 och 2/2. //GE 

0115 940 3/2 PRF4R.Jornal do Brasil med"Chella-la"//GE
0120 1578 4/4 R.Norway med foreign Service. //SEH
1845 593 4/5 R.Sofia med nyheter. //SEH
1845 1259 3/3 VOA/Courier med arabiska. 2100 hörs p&s samma frekv. engelska nyheterna //SEH
1945 1124 3/4 R.Sofia hade konsertmusik. //SEH
1945 773 3/3 Cairo I. Typisk arabmusik. //SEH
1950 755 5/5 R.Bukarest //SEH -
1955 926 4/3 Cairo II. Radioteater. //SEH
2000 701 4/4 R.Istanbul. Stationen går fint hela kvällenända till ca.2100 då en ahing Prag-Qrm 

brukar uppstå. Musik av varierande slag 
sänds* Mest västerländsk schlager-och 
populärmusik.En musikväns smakbit! //SEH 

2010 620 4/5 Cairo IV."Dagens spegel". //SEH
2030 200 5/5 BBC. "Begin the beguine" //SEH
2030 155 4/4 R.Bukarest. Folksånger. //EBH
2045 182 4/4 R.Ankara. Nyheter. //SEH
2100 737 345/4 Israel. Nyheter, S.off 2115. Fading och

Qrm de Polen. //SEH 
2100 728 3/4 R.DDR. Politiskt snack. //HS
2110 1061 4/4 R.Denmark. News. //HS
2130 926 4/5 Belgium. Errol Garner. //SEH
2130 620 3/3 Belgium. Franskt program. Qrm de Cairo //SEH
2130 764 5/5 Switzerland. Teaterföredrag på franska//SEH
213O 665 4/4 Damascus. Magvärksång. Hörd en natt till

0207 med arabisk "jazzkonsert". _//SEH^
2235 1223 5/5 EFE14 La Voz de Madrid.Med rockskivor pá'prog-

rammet,"Diana",'!Nairobi"m.fl.//GE 
Hörd en tmme senare med klassisk under- 
hållningsmusik. 5/4 hörbarhet. //SEH 

23OO 1439 5/5 R.Luxembourg s.rff med valsen ur operetten
"Greven från Luxembourg" //SEH 

2315 1232 3/4 R.Tanger. Arabiskt reklamprogram. //SEH
2315 962 5/5 R.Tunis. Typisk sång. //SEH
2320 737 3/4 RNE-Barcelona. Programuppläsning. //SEH
2330 953 5/4 EAJ29 R.Intercontinental,Madrid hörts medbl.a. Marino Marini'och Straussvalser//GE,SEH



GMT KC/S QSA/QRK STATION&PROGRAMS 
2330 809 4/4 EAJ1 R.Barcelona. Reklam och musik. //SEH2330 182 4/5 R.Europe I. Cha-chä-cha melodier. //SEH
2328 1088 4/4 R.Tirana. S.off med italienskt program.Hörs även tidigare på kvällen. //SEH 
2350 638 3/3 RNE-Sevilla. Pragram preview." //SEH
GE=GöranEklundh SEW=Sven-ErikWiik HS=HasseSöderstrom SEH= Undert. 
Följande tyska stationer paralellt med hä ligaste dansmusik kl 
0215:

566 SFB 5/5 800 BR 4/4 1589 NDR 5/5
593: HR 4/5 971 NDR 4/5 1602 BR 5/5
701 NDR 3/4 1016 SWF 5/5 //SEH

OIDENTIFIERADE
0100 A680 kc/s med 2/2 brasse med fotbollsreferat. //GE
0102 A12r0 kc/s  med 2/3 spanjor sign off.Voz de LeoR???? //SEH
0100 A640 kc/s med 3/3 en station closing med arabiska.Iran%%? //SEH

EFTERLYSES!
Vem vet adressen till R.Miramar i Spanien? Var vänlig och skriv 
till spalten.
DINA BIDRAGr BEHÖVS I NÄSTA NUMMER OCH I VARJE NUMMER. KOM MED-HiTIPS TIPS TIPS TIPS TILL NÄSTA GÅNG TIPS TIPS TIPS TIPS TIPS

AMERIKA PÅ MV
Fortsättning på stationslistan över amerikanska mellanvågsstationer 
plockade ur Down Beat..
kc/s Call Power Stad Stat T

1250 WGL Fort Wayne Indiana p
1250 WCAE Pittsburgh Pennsylvania c
1260 WXOK Baton Rouge Louisiana
1270 WSPR Springfield Massachusetts -
1280 KTLN Denver Colorado.
1280 WTCN Minneapolis Minnesota p
1300 WTAQ LaGrange Illinois -
1300 WERE Cleveland Ohio ^
1300 WAVZ New Raven Connecticut m
1310 WORC Worcester Massachusetts y
1310 WTLB Utica.  New York p
1310 WFAH Alliance Ohio S
1310 WDOD 'Chattanooga Tennessee
1310 WRIT Milwukee Wisconsin
1320 KCRA Sacramento California T
1320 WILS Lansing Michigan I
1320 WKIN Kingsport Tennessee P
1320 WZOK Jacksonville California S
1330 WEVD New York City New York
1330 KINE Kingsville Texas T
1340 WBRK Pittsfield Massachusetts I
1340 WALL Middletown New York L
1340 WGNI Wilmington North Carolina L
1340 KHUB Watsonville California1340 KIST Santa Barbara California N
1340 KCAP Helena Montana Ä
1340 WHAT Philadelphia Pennsylvania S

MV-RED. fortsätter.... ][
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F INLANDS DX-CLUB r.f.
Adress: P .R . Helsingfors

K l u b b s e r v i c e :

Loggblad 10 st .......................................................................  20: —
Engelska rapportform ulär, 25 st ..................................... 100: —
Spanska rapportform ulär, 25 st ..................................... 100: —
A-Diplom (för verifikationer från 75 lä n d e r)..............  150: —
B-Diplom (för verifikationer från 50 lä n d e r )..............  120: —
C-Diplom (för verifikationer från 25 lä n d e r)..............  90: —
Klubbm ärke ...........................................................................  250: —
M edlem savgift (vari ingår prenum erationsavgift för
A tte n tio n .................................................................................... 600: — */ iå r

300: — i/g år

World Radio Handbook och annan tillgänglig D X -litteratur sändes mot postför
skott. Övriga inbetalningar bör göras v ia klubbens postgirokonto nr 15993. På 
inbetalningskortet bör anges, för vad  inbetalningen har gjorts.

M edlemsavgiften för utländska medlemmar är 8 IRC */g år och 15 IR C  1 år.

Även övriga utgifter kan erläggas med IR C , varvid  1 IRC beräknas ha ett värde 
av 30 mk.
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