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Att ention
Organ för Finlands DX-Club 

Helsingfors
 

Nummer 5 Maj 1957 Årgång 4

Varför svårare att få QSL?
Den söm redan dx-at ett par år ha * säkert märkt, att det m  

är mycket svårare att få s 'ar på en 1 yssnarrapport, än det var 
för ett par år sedani Vad ir då orsak >n till detta? Största 
orsaken torde väl ligga i .et, att dx* arna ökat ofantligt i 
antal under de senaste årei , och. som e. i följd därav får ett 
stort antql stationer mass^ is med rappt rter, vilka de varken 
liar råd eller tid till att besvara.

Då wn station har utsändningar för t, sx. sina finska lyss
nare, är den inte endast intresserad av . '.tt veta hur statio- 
neh hörs i 3?inland och ungefär hur stor 1 yssnerskaran är, 
utan den vill också gärna veta vad lyssna: na tycker om de oli
ka programmen; en sak som även dx-arna hor ie komma ihåg*

Även de stora dx-tävlingarna för med sig , att flera av sta
tionerna upphör att besvara rapporter, emed in de under själ-, 
va tävlingarna får så många rapporter, att t e inte mäktar be
svara dem alla och slutar därför helt att "qsl-a" • En stilla 
undran: hur påverkar TFAE:s massrappörteringt tävlingar, vilka 
pågår året om, radiostationernas inställning • ill oss dx-are?

En orsak, som helt får läggas dx-araa till ’.ast, är sän
dandet av slarvigt och ofullständigt skrivna xl opor ter. En 
station, vilken märker, att man t.ex. helt enkel t skrivit av. 
detaljerna från en tidning där stationens radiop. 'ogram är in
förda, får så. småningom avsmak för allt vad dx-ar > heter*

Eör att dx-arna även i framtiden skall kunna fé. svar på 
sina rapporter i den ena eller andra formen, borde var och en 
av den utarbeta sina rapporter noggrannare än förut och inte 
bara närma de tekniska detalj erna utan ä̂ ron ge en ko. mentar 
till de olika programpunkterna* '

***=&&&&==
 LATINAMERIKANSK MUSIK FÖR DX-ARE ÖVER WRUL.

”LA-musik för DX-are" är en, serie program, som sänds var- 
anna måndag över New York-stationen WRUl i SARCss regi. Pro- 
gramnen ..son är gjorda med tonvikt på latinamerikansk musik 
kommer att fortsätta några månader framåt och det följande 
' programmet kommer måndagen den  3 juni klockan 20.00 GMT;
21460 kc/s=s13,98 m. 17750 kc/s=16,90 m. 15200 kc/s=19,74 m.



Västra Nylands DX-Klubb.
Västra Nylands DX-klubb , en klubb ned 22 neilennar , arbetar i Ekenäs, 

Klubben, är öppen för både YL och killar» Mötena håll» Toroiwou aouaui' nos nå̂ -on 
1 ar nedlennarna. Klubben grundade 3 den 10' aovcuoer 1956 av några DX-inresserade 
"typer", Vid det fört. ta nötcc , son hölls den 17 novenber 1956 -i' var
bl, o. Torre Ekblon närvarandê

Styrelsen: Torsten "Tosso" Söderström ordf. , Clas "Gabben" Gabrán vice 
ordf. , Ekki Nyman sekr. , Birgitta "Bitte" Lund kassör. Vår adress: Västra Ny
lands DX-klubb , Kungsgatan 31 , Ekenäs. Telefon 1215 (Tosso) , 1649 (Ekki).

"Här VNDXK" skall vårt organ heta. Förts numret utkonoer snart ; vi skri
ver som bäst stencilerna.

Slutligen kan nämnas att vi för att förbättra klubbens ekononi och för 
ått söka sprida intresset för DX-ingen , skriver i tidningen Västra Nyland.

Å VNDXK's vägnar -
Ekki Nyman 

sekr.

Popularitetsonmröstningen,.
I den av Göteborgs DX--klubb anordnade omröstning av favoritstationerna 

1956 erhöll de olika stationerna nedanstående pcängsxffror, Sou jämförelse har 
siffrorna från favof i/fconröstningen 1955 nedtagit s».

1956. 19551. Voice of America. 161 211
2, Swiss SW Service 82 -1213'. Radio Luxenbourg - .... .72 ; 274V Happy S tation (Holland) . 43 30g. WRUL 32 7.6. Sverige 27 *57. IBRA Radio 23 25-'8. R.Canada 21'  2C
9. BBC 19 2210. HCJB 18 9

Red.'har ordet
Sedan senast har vi haft ett extra, ordinarie årsnöte för att gödkänna 

klubbens nya stadgar och välja -e», ny styrelse. Mötet besöktes av ca. 20 ned- 
lemnar 'och beslutén var enhälliga*. Den.,nya styrelsens sammansättning'ses på 
tidningens sista elda., .... '

Under sommaren ligger i allmänhet klubbens verksamhet neré beroende 
på att de flets reser bort under denna årstid. På grund av detta hålles det 
endast ett klubbnöte under hela sonaareii"; närmare tid och plats för detta 
ne-ldelâ  i 'mstA-'nmi'jeS;.''av Attention., Även Attention drabbas av den allmänna 
lättjan under sönoTen V u^é^'juni .och-augusti î åtiader utkpmér den endast son 
en tipsbulletin"', nedan julinuhret ää*;.son.vanligt. Tips till juni-bulletinen skall 
vara redaktörerrut till handa senast den 15 juni. Detta numner har till stor del 
utarbetats nv Harl-co ‘VilSnius' .. efterson min tid har varit begränsad p.g.a nitt 
arbete'. " fe : fe * Dani



M W - Corn er 
Red. Harald Wilenius_____________________ÅGGELBY.

Nu har vi en härlig vår, men inte hör man något vidare, 
på mellanvåg för det i Solfläckarna förorsakar en massa stör
ningar, så man får för det mesta hålla till på kortvåg då 
man lyssnar; Trots ogynnsamma möjligheter till avlyssning av 
mv-banåftii är bidragsgivarnas antal denna gång ovanligt stort 
Fortsatt i samma stil !
Tipsgivare till detta nummer; TE-Torre Ekblom, Dickursby ; 
SH=Sven-Erik Hjelt,Pieksämäki; TL=Timo Lehtiö,Åbo; HL=
Henrik Lindén,Kilo; HW=Harald Wilenius,Åggelby,

Alla tider GMT,-- Alla frekvenser i kc/s, .
TIPS,

Kört från Europa:
566 - Radio Eireann hörd svagt av TI kl • 23 ,*> 00®
-.575 SDR hörs fint hela sena kvällen» /SH/
585 RNE, Madrid. hörd vid s/'off. 00,15. , /SH/ :
665 Emis.Nac. har hörts av TL flera kvällar .23®20*
728  Athen 1 rapporteras för första gången till hörnan.

Hörd 22.50o /TI/
791 V O A  Salonika hörs 20,30» /TE>TL/
809 Radio Barcelona hgrs .f0n« ^fastan störd* /TL,HW/

. 850 RNE ,Huelva gick. bra, 3/5 kl» 23 /SH/
998 Radio Andorra har hörts 23 »00 „ 1 sta gången rapp 0 till 

Attention  /Tl/ ....... .. ;
1034.. Rádio Clube Portugues har en fin period just nu «/TI/ 
1061 Lisboa hörd vid s/off 00,25* /Hl/
II23. Radio Espana de Barcelona hörd vid s/off 00»04» (7/5)/SH
1223 La Yoz de Madrid hörd med kända låtar,QSA/K4, /HL/
1232 Ceskoslovensky Rozhlas hörd med inteprog»23,OÖ /HL/
1253 VOA Courier hörs alla kvällar, /TI/ - . .
Följande AFN~stationer har hörts vid s/off 00,00-00,07:
872 QRK3»; 1106 QRK4*. 1142 2 st med" fading, 1304 QRK3,
1394 QRK2»3? 1502 QRK2-3, Samtliga hörda 4/5 /SH/
Hört västerifrån
1180 PRE3,Radio Globo gick bra 4/5-. /SH/
960 PRE3,R .Dif.Sao Paulo hörd med reklamer 8/5®/SH/

ALL A TIPSGI7AR3 SY AR ÄR POR DE TIPS DE INSÄNDER TILL ATTENTION



Hört från Afrika:
827 Radio Dersa hörd .under Ramadan 23*00 med QRK3*/TL/
917 Radio Clube de Mozambique liar hörts 20.15 av TL.
935 Radio Africa-Maghreb hörs ofta» /Tl/
962 Tunis II hörd under Räk£tdan.QRK30 /SH/
1232 Tongier-International hörs; bra alla nättere/sH,HL,HW/ 
1304 Algeria hörd 21.30,. /'IL/ ;
Hört österifrån:
655 Damaskus //' 746" under. Ramadan hela natten. /SH,HW/
677 Jerusalem hörs ofta 20,50. /TL/
746 Damaskus» Se 665 =
980 Allahabad gick en morgon 02.15. QRK2-3. /TL/

MV QSL. '

Torre Ekblom inleder med kort från Polskie Radio.
Kurt Forsman;Monte-Carlo (1466),BRf (1602) ooh Polskie Radio 
med kort samt SWF(1528) och AFN(1106) med brev.
Roald Hedberg hälsas välkommen blond mv-lyssnamafKort har 
kommit från BDR(782) ,SWP(1016),Yleisradio(1484),Rikskring- 
kast±ag(629) och BRf(1602) samt brev från. Luxemburg(1439)•. 
Nils Hindrell hax fått kort och tidningar från ‘Radio Brati- 
slava och kort från Polskie Radio.
Sven-Erik Hjelt är en av klubbens flitigare mv-dx-aie .men 
har denna gång éndast fått kort från Sveriges Radio(l178) 
Sv en Kockberg har en fin Isak denna gångsPBS,Benghazi(833)« 
Stationen haå? en effekt av 1 kW-och den svarade efter 5 mån o 
Ti mo Lehtiö,kiitos kirjeestä! Han senaste QSL äx kort från 
Syrian B.S. (746) (med största sannolikhet 1 st from Finland), 
Emis.Nac.(665) och R.Clube Portugues(1034)0 
Leo Möttönen:BRf(1602) och-Radio Budapest(1250).Båda kort 0 
R?Nyberg har fått kort och brey från Rikskringkasting®
Ulf Palin välkommenf,Eoxt Monte-Carlo(1466)
Viking Selroos redovisar för kort från Saarbrücken (1421) 
Robext von Weissenberg: ÖRF,Österrike, hans 17. land på mv! 
Göran Wikström har fått 3 Q SL i BRf, Radio Bremen och Sender 
Freies Berlin , samtliga med kort0
Harald Wilenius:FBS,Benghazi(833) 1 kW kort efter 5 månader 
och bxev-snygg vimpel från HJDB,La Voz de Medellin(980), 
Colombia.Den sistnämnda ”1st from Finland”. 
Mauno Åkerblom välkommen i hörnan. 3 brev har kommit N WDR, 
Radio Moskva ooh Radio Luxemburg.

ALLA TIPSGIVARE SVARAR FÖR BE TIPS DE INSÄNDER TILL ATTENTION.



•-'c.La; Radio Angola CR6KZ i Luanda hörd klockan 22.00 på den vanliga frekvensen
11862 kc/s ----2'R 29 meter med trevlig musik.31. a» "Take the A train"

(SF)
gian Congo* Radio Congo Beige över stationen OTH 9210 kc/s=32.57 m-iNyheter kl.18.00.

QRK 3-4  (VS)
German Democratic ..Radio D.D.R. har nonstop rausik Id.00.00 natten mellaa söndag-nändag,
' :;.;blics QRK 5 på 9730 kc7s=30.83 m. . ' (KF)
Greece VOA Salonika hörd med en konferens om kärnfysik på engelska med qrk 4

. på 9530 kc/s=31.48 m. Uret visade då 20.00. (YS)
Greenland Radio Angmagssalik på 7570 kc/s=39.63 m trängde sig-en dag igenom CY.'-ridrLj

kl^14.15. (Svena,3S)
Norway NRK hörd med "^nskeplader for s/folk" på 6130 kc/s. med qrk/qsa 5/5
Nigeria Nigerian Broadcasting Service har news in English kl ,21.55* 4990 kc/s =

60.12 m. QRK .4  (Bot)
Tangier WTAN överröstade- en kväll ryssen och hördes då.,.med.i-h9ia -ORK 4-5.Prog-

rp.:.M.'.et. religiöst som vanligt .Frekvensen 9485 kc/sy. (Svena)
Dux Radio sänder reklamprogram dagligen kl.19.00-21.00.9325 kc/s=32.lm.C 

 ' (KF,SH)
USSR* Radio Tashkent hörd med qrk 4 kl.l6.io pä 6825. kc/s

Asien och Pacific
Australia* , R.Australia sänder varje söndag kl.l6.» 30-17.00 qnskepro frammet " My song

' goes round the world " 15220 kc/s , (Boh)
Indonesia  Radio Republik Indonesia YDF8 på 9865 kc/s hörd med QRK 4 ¿Utsändning till

Europa «klockan 19«00» (KF)
Malaya   BFEBS hörd klockan 15.45 på 9690 kc/s med QRK 3. (SH)
Saudi Arabia; Saudi Arabian Broadcasting i Djeddah har hörts i FrederikshaVh .på 5975 kc/s 

med .nyheter på arabiska och tarmgnidningar kl,22>,45--23.30..QSA 2-3 CW
Turkey: . Radio Ankara hörs vid 14-snåret med qrk 5 på 16.84 m. , (Jensen)

: ‘ (Svena,3S)
Kord Amerika

Canada CKFX ,Vancouver,på 6080 kc/s hördes en morgon med tydligt anrop klockan
02.59» Därefter starkt -ORM . ' 1 (Harko)
CBNX,St .John's gick svagt en. morgon 01.30 på 5970 kc/s svär c störd av 
La Voz Dominicana. (Harko)
Hörd även kl.Ö4.15--raed QSA 3-4 (P-Ä H)
CJCX hörd kl.03,05 med-OSA^' M ' 1 49..92- meter=6010 kc/s (P-A H)
CBC hörd med news in English kl.03.00"fiied qr}t. 4, på''9585 kc/s =31.30m

(Svena,BS)
U.S.A. WWV och WWVH har hörts på 15000 kc/s: klockan 0 1.50, W V  QRK 4 och W V H

QRK 3 - (Svena,BS)
Syd- och Central Amerika

Argentina; LRX1,Radio El Mundo har ofta hörspel 01.30 på 6120 kc/s och hörs f.n.
mycket bra  (Harko)
LRS1 Radio Splendid hörd med reklamprogram efter O3.OO på 9743 kc/s
CEK i\ v m  ' (Harko)
LRY1 Radio Belgrano,hörs fint med reklamer på 609O kc/s kl.02.00.
Ibland QRK 5, (Harko)

T I P S



Colombias

Costa Ricas

Dominican
republic

Ecuador

Radio Gazeta hörd kl,23*30-00.00 med programmet "Eine kleine ITachtmsik". 
5955 kc/s,CBK 4 +CWCRM (Jensen)
Hörd även pä 9685 kc/s med fotbollsreferat klockan 23.40 (Svena)
R.Nacional Rio de Janeiro PRL7 hörd med fTA Yoz do Brasil" klockan 22*30. 
9720 kc/s.QBK 4 (KP)
R.Nacional de Sao Paulo hörd på 6125 med reklamprogram klockan 00.30. 
Hörs fint. (KF)
R.Sociedade de Bahia hörd med god hörbarhet på 11875 kc/s .Klockan 23.00 
gick programmet i vanlig,brasiliansk stil. (Bob,EE)
Radio Tupi har hörts fint på 11740 kc/s kl.0000. (SH)
Radio Bandeirantes brakar in på 11925 och 6185 vid midnatt. (SH)
R.Em.Paranaense hörd till close dovm. 00.00.9545 kc/s Och qrk 4 (Bob)
Radio Polizia Federal ????? hörd med noticias och musik kl.00,00.Callet 
lät ungefär som :"Radiodiffusora Departemente Federal de Republica" ..

(Bob)
R.Clube de Pernambuco hörs fint med music och reklamer klockan 02.00 
på 11850 ko/s (Bob)
Radio Jornal do Commercio sänder varje vardag kl« 01,05-01.27 önskeprog-

”Brazil Calling på engelska,Ber om rapporter, 9765 kc/si--30,68m
 / (Bob)

R.Globo ZYC26 hörd på 6035 kc/s=49»71 meter med qrk 3 kl.23.30 (KF)
Radio Aparecida har hörts med religiöst program kl.23.35 pä 9635 kc/s 
ORK/OSA 4/4 (Bob)
Oidentifierad:Brasse med dansmusik hörd på 11885-90 kc/s kl.22.00. 
Hörbarheten tämligen dålig. (SF)
Borde väl vara ZYX25 Fundaco Radio Maua som tidigare i alla fall har 
sänt på 11885 kc/s. tips-red
La Voz de Cali HJEZ hörd en natt på 6195 kc/s efter 03.00.QPK 2-3.BC- 
QRM. (Earko)
La Voz del Tolima, HJLB hörs så bra, att den stör alla fina meilaname- 
nkanare i omgivningen. 01»00 GMT och frekvensen 604O kc/s. (Harko,Svena)
Radio Nacional,HJCQ på 6185 kc/s hörs bra och har program i stil med 
Yleisradio (åtminstone verkar det så!!*) Hörs bäst klockan 02,00.

(SF> Earko)
Radio Pacifico HJEX hörd med sweet music på 6085 kc/s klockan 02.30.
QRK 3-4 (Svena, BS)
Radio Sutatenza hörs fint på 5075 kc/s .Hade en natt klockan 01.30 
ett program' med Strauss-valser, (SF)
Faro del Caribe TIFC-3 hörs riktigt fint endel nätter pä 9̂ 45 kc/s 
=31.10 meter.Sände en natt klockan 02.30 orgelmusik. (Bob,Svena)
TIHGB,Radio Crystal pä 6006 kc/s (2 k?/) har hörts med fina tangos 02.00 
QRK 3 (Earko)
HI1Z ,Broadcasting Nacional,tycks vara ständig gäst numera pä 6112 kc/s 
efter 01.00.Mest QRK 4. (Harko,Heijke,Bob)
HI4T,La Voz Dominicana,är den säkraste mellanamerikanaren i Helsingfors- 
trakten.Hörs jämnt och ständigt på 5970 kc/s ända till 03.00.

(Harko,Svena,BS,SF,)
Hörs även bra på 9735 kc/s klockan 00.00. (Bob,IT)
The Voice of the Andes ,HCJBshörs fint på 15115 kc/s klockan 23.10 med 
program pa tyska.Samma frekvens kan även höras med ORK 5 klockan 06.00. 
Efter klockan 06.30 blir hörbarheten sämre dä antennen riktas mot Amerika.

(Bob,SF)
Radiodifusora Nacional Espejo i Quito har avlyssnats med qrk 4 P&
64.17 meter klockan 03.10. (P-A il)

Brazil



Guiana
Prench
Haiti

Honduras  

Mexico 

Peru

Uruguay

Venezuela

Colombia

Radio Quetzal ,TGAR,hördes en natt med nyheter och musik klockan 03.15» 
Frekvensen var. 5980 kc/s (Svena,BS)
Radio Universal,TGHC hörs de flesta nätter klockan 02.00 med underhåll- 
ningsmusik och reklam.Frekvensen är enligt. Harko 6205 och enligt Jensen 
6208 .Ofta störd av CRM. (Jensen,Harko)
TGJA ,Radio Nuevo Mundo hördes ett par nätter ;nu i maj på 5990 kc/s.
Tid OloO.QKC 3 och BCQRM.  (Harko)
TGNA?Radio Cultural hörd med religiöst program på engelska klockan 
04c00. Frekvensen är 5952.5 kc/s (jensen)
Padio Cayenne har avlyssnats från 00.00 till-close down klockan 00.44.
GR" 3 +' CW . 6220A kc/s. (jensen)
Radio Commerce med fin styrka på 5982 kc/s kl. 02.00

(Svena, Harko,BS, Jensen) 
R '. även avlyssnas om söndagarna på 9485 kc/s=31.¿3 m med qrk 4-5»

• • . ' .. , (KF)
Radio Haiti,4VHW, i Port-au-Prince hörd med reklamer och música de baile. 
Frekvens 6195 kc/s . Sign off lite före 03.00*

' (Svena,Harko, Jensen)
, 4 '• C,Port-au-Princes en ny station som testar, på franska och engelska 
pe 6140A kc/s .. Hörd kl ocaan 02.00 med ork 3-4» ' ' (Harko,Svena)
Enligt vår danska medlem är stationscallet 4VGC.Ber om rapporter:Radio 
Liberté  Port-au-Prince. , (Jensen)
HRRR, La Voz de Atlant ida» flKfete ifed̂ HOticias och europeiskmusik från 
03/30 till sign off kl.04.02.QSA 3 och PC från 41/HW (Jensen)
La Vos de la America Latina ,XEWW* har avlyssnats på 9500 kc/s klockan 
03.15 med ett sångprogram.QRK 3 (Svena,BS)
Radio Racional del Peru kan höras på följande frekvenser längs med 
natten. 0AX4Z 6082 kc/s=49»32 meter och 0AX4R 9562 kc/s=31.37 meter.
QRK 3' -på,.hada frekvenserna. :

(Jensen,Svena,BS
OBX4Q,Radio El Sol pä 5970 kc/s hördes den 8/5 klockan 04.00-05.45 med 
dancemusiCiQSA 1-3 +QRN.Hörs när HI4T på 5975 kc/s har slutat.

u"‘ . (Jensen)
,CXål3 ,Radio Barve hörs rätt bra trot¡s SBCr»QPM efter 01,30'.Frekvensen 
6l 5 5. Svar ar snabbt med ett enkelt kort. (Harko)
CXA3,Radio Ariel,haren firi period just nu.ilörd -med bland annat med 
"Música Norteamericana"01 ¿30.Frekvens 6Q.75.ORK 4 och litet QRM i kanten.

 (Harko)
Radio Sucre hörd  med musik till close däwh 03:.30 på 496O kc/s QRK4

(Bob)
Radio Barquisimeto hörd med reklamer 02.00 på 4980 kc/s QRK 3 +CW CW

(Heijke)
Radio Rumbos på 4970 kc/s bjöd en nätt pä riktigt trevlig musik.Hör
barheten fin.Tid 01.45 .  (Heijke)
Radio Continente trängde sig genom massor av CW en natt klockan 02.15. 
Programmet gick i gammal god stil. (Heijke)

PS PS . PS PS PS
HJCF,La Voz de Bogotá, hördes den 7/5 från 03.30-04.15.Close down 04.15» 
Programmet, bestod av US-records.OSA,4 +PKN

zGR/R .:RG, a (JENSEN)
VS=Viking Selroos,KP=Kurt Forsman,BS=Bengt Söderholm,P-A H = P-A Hellstrand Sverige
Tipsgivarna bör kontrollera frekvensser,metrar,calletters m.m. innan tipsen inskickas. 
Skriv tipsen gärna i den form de förekommer i Attention,det underlättar tips-reds arbete 
Fyra, sidor i Attention har reserverats för, tips,men att det bara finns tre sidor 
beror pä att med'lerilaina är slöa. Ryck upp Dig-,till nästa gäng.... Tips-red



Nya stationer och nya frekvenser. Alla tider är GMT -.

Frekv.
6345

 3930

4798
6055
CO 39 
6200 
6222 
7032

7 35

9515,

"600
9650

9675 
9675 
9710 

11765

15266
.13415

15455

17385 
21460 
21515

Vågl.
76.05 Radio Mindanao-Sulu ,Cotabato,Filippinerna är en ny station, son sänder

här parallellt ned 880 kc/s (=341 n), Sändningstider: 09.00-13.00 på 
engelska och delvis Tagalog, Anrop: "This is the NDBC, the Notre Dame
Broadcasting Corporation, Radio Mindanao-Sulu. ( WRHB)

75.95 CR4AB, Radio Clube Mindelo, Kap Verdeöama använder denna fq i stället
; Or 3960 kc/s = 75 -V n (Etersvep)

62.52 .VITG, Guadalajara , Mexiko har hörts i USA onkring 04.30 (Etersvep)
49.55 Radio Villavicenio . Colombia sänder här par ne IO40 kc/s (288n) (WRHB)
49,27 Radio Bolivia har hor t a här, MW 1390 kc/»= 216 n (WRHB)
48.39 TGXB, Radio Centro Musical, Guatemala från 6050 kc/s(49,59n) (Etersvep)
48.21 Radio Nacional ,Malaga från 6206 kc/s=48,33n) (WEffB)
42,66 En station i Thailand , troligen Postal BC Station No 1, Bangkok har

hörts från onkring 15.00 till sign off 16-. 15. (WRHB)
38.56 Radio Ecuatorial,Bata opererar nu här 20,15-22,00.Spanska nyheter 20,33

(WRHB)
31.53 CXA71, Radio Sarandi, Montevideo, , Uruguay hörd i USA oregelbundet ned

test nellan .23,00 'och 02,00 . . (WRHB) • /
31,25' 4VEH,La Voix Evangelique,Haiti hörd ned test (etersvep)
31,09  Radio Station ELWA,Monrovia,Liberia sänder över denna frekvens onsdagar 

01.00-02,30 för USA.Effekt 10 kW, (WRHB)
31,01 Israels nya sändare har även hörts på denna fq» (E.tersvep)
31,01    ELWA använder donna frekvens för USA .01,00-02-,30 och 05*00-06.00 (Etérsvep)
 30,90 ZQP, Central African BC Station, Nord-Rhodesia sänder par ned 7220 kc/s

.= 41.55n 10,00-15,30 .. (Etersvep)
25,50 Burm a  BC Service,Rangoon sänder numera över denna fq ned en ny 50 kW sän

dare 11*35 - .15.15  (WRHB)
19,65 Commercial Service of Radio Ceylon hörd 02,00-04.00 (Etersvep)
19,46 Radio Clube de Ribeirao Preto heter en ny brasiliansk station. Även MW

730 kc/s = 4-11 n. (PRA?) (Etérsvep)
19.41 Radio El Sol, Lima,Peru här hörts till sign off 06,00, Sände tidigare på

15195 kc/s= 19.74 n (WRHB)
16,78 Radio Brazzaville sänder här för Far east 13,30-15,15 (Etérsvep)
13,98 WRUL testar denna nya frekvens not Europa och Afrika (WKHB)
13.94 FEBC,Manila skall testa här den'14 juni 15,00-16,00. Special-QSL utlovas

åt don, son rapportera denna 1,5 kW sändare. (WRHB)

D.S*



Råd för nybörjaren.
/Harald Wilenius/

Tör er* nj^öT^are kan dot vara svart att skriva en rapport och 
fylla i 3 : :  klubbena rayportfomiilär, on han inte kan någon engel-
tío cillBt 1 f ..eerligon kan nan ned tillhjälp av ett lexikon få till 
stckicl en i al. ■' förståelig rap c a l ,  nen nog är átet väl ny oket trevligar 
att kraida '" ' '‘a iväg en rappork y vilken är skriven på korrekt engel
ska och i v;fken nan säger alla det, son nan skulle ha sagt, on nan 
åkrivit p:: svonskai Här skall klubbens rapportformulär genongås 
pffilt fik. pankt* så alla kan 'f ila i det på ett rätt sätt,

I rubrik >n fyl?.er nan i s m  egen nedlensnnnner fronför ordet ” pf" 
Till vänster- -arter ”To” skall radiostationens nann och adress skri» 
vas3 Densa frraaer nan i World kedio Handbook (WRH) eller någon annan 
kertvagstabell ooh ofta nänner även stationen adressen i sitt . anrop» 
Uppe till loger liar vi ‘två trnna; linjer och siffrorna 11195® ® ® , där 
vi skriver, yan' egen boningsort på den övre.. raden sant avsändnings- . 
dagens , dat ne pa den ti.eéx&', !Dötta skri ves enklast genon att först an
ge neaaOGy. eel sedan dagen» T 0ex» den 30 naj 1957 kan anges May 30,. 
1937» kon Ikog att nånadema i engelskan alltid; börjar ned stor bok» 
ataví. ’ " ■,v

Så övergår -d till själva rapporten och fyller i stationens fr ek» 
vens före "ko/s* (Silocykler) eller dess våglängd franför ordet 
”noters"l Det är bra on nan kan näraia både frekvens och våglängd, 
nen ...det. går nog bra att utelänna någonderaé Endera nåste naturligt
vis . alltid .utsättasÍ ’På den’ följande • punkten, där avlyssningsdatun 
skall anges j är fornuläbrét nyckét olyckligt ntfomat för, den son inte 
behärskar, engelska¿ Mellan "the” t>ch "of"- bör -nan sätta, avlyssnings- 
datan ned ett ordningstal» Detta bör i engelskan skrivas enligt föl» 
j ande t 1 st, 2nd. 3rd, 4th sant en siffra+th ända till • 21st, 22nd, 23rd,
24-th sant en sifirakth ända till 31 sto Efter "of" ifylles nånadens 
nvia ned stor bokstav sant' därefter årtalet 0 På sanna rad bör nan 
äanii. utsätta tiden för avlyssningen; vilken alltid bör anges i GMT 
(Greenwich Mean Tiné)»Denna tid får-nan genon att från finsk, tid sub
trahera 2 tinnar i Så är t . ex. 13.30 finsk. tid^11-0 30 GMT0 
^Disturbances" (störningar) anges lättast-ned'någon eller några av 
följande förkortningars
QSB=styrkan varierande (fading) HIl=perfekt nottagning.
Q.Bk-atnosfäriska störningar 
lf<?QSM= Störningar från en annan station 
0?kQEM=5telegrafistörningar



Dotor ”kooeption" angives styrka c oh hörbarhet enligt följan
de OOdöS
QSA -signalstyrka QRK- =hörbarhct
QhAh-nyeket dålig QREi-ej uppfattbar
Qhhkohoig ... GB.Z2=delvis uppfattbar
Q - k h G k : i 3 = u p p f a t t b a r  ned svårighet 
Q5A• kr<:-. QRK4=fullt uppfattbar
QSf y- ©- ■: k.k kraftig Q.RZ5--pexfelrb no ¿tagning

: 0-'■■■•: - ' ■ ' ; aldrig att en tion hörs Q.KK5 on det förekonner ee. .© . lillstynnelst; okh störningar* .
lk d:,T*tsätter • text; ■ .-Söceiver» o..... tube set »Här ifylles

' Iv-' ** dör nottagarG©. .har. Sedan följersAntenna:0utdoor/ ,
In::.. ■• © . , . , ©eters lon,' har nan en utonhusantenn strykes.or® 
det : k © ‘hor” h'Cutdoor': ;©, vykes ifall nan-har en inonhusan- 
teziii , ..'v ; deh ; streckad© k.ikon anges sedan, hur lång antennen 
är 9

■k©© : ©^briken ,slet©e ikon y©ar transnission” ifylles 
de av.l.r. Adö progranp’©::’::©©..v;;© hn rapport tjexi till VOA- 
Tangh-e ©oo. lyda:på .följande 11; *
At 1 h.©:v ©kIT sAimouncenent 
A 1 kk> " h!T:snAll the thingc you are”
■ ht 1© -50' do^s”! May Be hJrong”
k-r 2Uk'k ■ :5h”This is thekVGh , Hadiostation in Tangior” 
Ikp©e©ro©© alltid en station en längre tid, så att stationen, 
iiii© oth :v'or"iia några svårigheter ned att kontrollera rappor
tens kr© del stationer har 30 ninuter son nininitid för en 
rapport och nan bör väl anta den tiden son en norn irld ' rappor
tering.© av alla stationer»

Under "Tours. faithfxdLlys- skriver nan slutligen sitt nann 
ooli sin adress, ©Det är bra on nan har. tillgång till en skriv- 
naskin då nan skriver sin rapport, ty stationspersonalen kan 
ha svårt att tyda hången chc-ares ofta nog så "personliga” hand
stilo Cn nan skriver för hand, så bör nan nog texta åtninstone
sitt nann och sin adress, ty otaliga är de rapporter son aldrig 
fått något svar? just ene dan handstilen varit otydbar; Alla 
vilka inte har tillgång till en skrivnaskin rekonnenderas att 
skaffa sig en nann» och adresstänpelf

Yid rapportering av prograndetaljer skall nan helst inte 
skriva ”sång av kvinna” ,”orkestemus:lk” eli dyjo , utan nan bör 
on nöj ligt försöka skriva nusikstyckets nann eller ännu hellre 
progrannets titel9ty det händer ofta, att stationen inte har de 
olika nusikstyekenas nann införda i sin loggbok, utan endast 
prograntit eln ö

Pörsök alltid få rapporten så klar och fullständig son nöj-



UKV- avdelningen .
Redaktör: Stig-Olof Fernström , Box 17 , Skuru Station ; Telefon Pojo 87 .

Intresset för UKV DX-ing tycks inte vara så överväldigande stort inon 
klubben, och dock är det nu nan skall lyssna för att uppnå fina resultat .Några bi
drag har det ändå konnit. De är alla från Sverige i Tack för den ' Ännu behövs det 
bidrag från. Finland sä är allt bra. Nåja vi går väl över till det son har konnit.
Tips från Stig Asklund i Sundbyberg , Sverige
nc/ s GOT Station Land Diverse
88,8 07,00-07,20 RIAS Tyskland QSA 4-5 , ORK 4-5
95,4 07,00 BNBS Belgien Test
93,5 07,30 NRK,Oslo Norge Lite av varje91,8 09,00 Hoogezand Holland Är väl bara 5 kW ?
94,9 09.30' Frankfurt Tyskland Den vnnliga AFN stilen
89,4 10.15 Radio Brenen Tyskland Musik och snack69,8 12.00 DDR Öst-Tyskland QSA 2 , QRK 3
Ja,där var alla tips. Vidare skriver Stig att han har hört 3 finska och 2 danska sta
tioner. Så över till QSL—erx , son inte heller är nånga:
1) Stig Asklund har fått Radio Saarbrtlcken . De skickade: kortet, anatörfoto av sän-

17+9=f26 darantennen,frinärken,bok on R.Saarbrtlcken,personligt brev och vykort.
I brevet stod det att Stigs rapport var "First f on Scandinavia".Grat
tis.'.'

2) Undertecknad , son också har fått från Radio Saarbrtlcken på 96,1 nc/s , son bara
4+3=7 skickade sitt QSL-kort.

3) P.A.Hellstrand i Sverige har fått NRK Voss/Oslo ned kort» Mycket snyggt notiv över1+̂ =2 0tt norskt landskap»
Ja sa närnar sig deni här avdelningen sitt slut,Skicka in bidrag före den 15 .juli 1957..

73'de Stig-Olof



( OBS.Alla tider G.M.T. )
Till allra först kommer jag med en rättelse till HAM-sidån i föregående 

nummere , Tekniska institutet i Odessa har anropet UB5KBE, Övriga fel torde 
vara ta irnrdre betydelse,

HAn--öa. . . utgör knappa5;% någonting intressant för den,som endast önskar 
lyssna pe rraak ooh andra r undrad i cprcgram. Por den tekniskt intresserade 
lys snar-a,- HAM-DX-ingen dararet rätt mycket att bjuda på. Förutom sitt
all dav.’.- ..ok", kommer areal or< ana vanligtvis med långa utläggningar om
sin c. -: / ooh mottagares by;ar ad, om sina olika antonnor m.fl. tekniska
detayya : aiå är konditioner/;a på banden ett mycket omtyckt samtalsäm
ne, a. :• t : ga skäl. Man vill gärna veta om det överhuvudtaget lönar sig
att iöa sig på en. .förbindelse med ett visst land eller ea viss ort. Of-
ca kar. a.:‘ f l hora hela faminen i aktion vid mikrofonen. Men då är samta
let av nbarn konplioerad nsau y ung ef är i stil med ett helt vanligt tele
fonsamtal, aa, enformig kan v,.,-, väl inte påstå att HAM-DX-ing är.

Vad nr; : earapparatureri ba'.. röffar aas er jag, att fordriagaraa på den 
naste 5‘o.l:-.• litet högre än för EU-DX-iag. För att HAM-sökandet skall 
bli så . eif vateet som möjligt bör nan helat ha något:slag av baadspridning, 
samt ¿airna b ea. v 0 scillat or i'"all man idkar jakt på CW-HAMs. Men den som in
te har des :' finesser skall Inte la,-'.a yxan i sjöa. Uadaatag fråa regela 
finnos sova -a. ooh man kan nå goda resultat även med en helt vanlig BC- 
no t tagare,. ;>alv har jag lyssnat på HAMs med en 4-rörs reseradio och nått 
rätt aå ,a:a. resultat. Men ofta vill det bli litet väl trängt då flere 
amatörer ,artar ungefär på samma ställe. Då skulle bandspridning vara av 
■■noden* 

E&reén; 're ofter all denna spalt fyllnad övergår till QSL och tips,
:. Bidrag aa aar deaaa gåag lyst med sia frånvaro. Endast två stycken har 

visat sjg iaeresserade och skickat in QSL- och tipslistor.
QH2--505 lans Österman har igen erhållit ett par sällsyntare kort.Först 

liBRN/Mi i republiken San Marino,som väl måste anses rätt ovanligt samt
2S1KD i Kapstaden.

Få 14 ¥Azz har Hasse mellaa 17.00 och 19.00 hört följaade europeer DJlBZ, 
3-J2ES,BL4TT, G3JRA och HB9IB. Dessutom följaade mera intressanta calls 
VöiQ-R 1 S;.ngapore, FF8BP i .Dakar, QD5DA och 4X4HK.

Till slut meddelar Hassd,att HB9MX i sommar åter kommer att sända från 
Liechtenstein troligea med callet HBlMX/HE på 14,21 & 28 MHz.|i . 1

Robert v. Weisseaberg i Lo.io har blivit biten åv HAM-DX-flu^aa och redo
visar för 5 aya kort,Det bästa kommer fråa V06E (V02EA) på Labrador. V06E 
skickade ävea brev.Så har han fått EA3KI,G3FXG,0N4LJ alla på 14MHz samt 
EA3KB på 21 MHz.

Robert meddelar , att Labradors call V06 fråa den 1 april har ändrats 
till V02.

I Lojo har på 14‘MHz kl» i0.50 hörts OEÖMTooh kl. 16.15 4X4BD.
På 21 MHz har hän hörtrea'hel räd .Jdaa call. Kl. 14.25 - 15.35 VK9H0(75W) 

i trakten av New Guiaea eller på Norfolk Is.(Jag har iagea exaktare källa)
5A5TE,W1MMY,7/2JY,W4WYI,K2BJB,K2ICJ samt europeeraa HB9ET,IlBZL.

Kl.16.00 -17.30 VS4JT i Sarawak.4X4AH.EI3R. portugiserna CT1FY och CT1PW, 
vidare 0Y2A och 0Y5S‘ Kl. 18.50 W7ULR.

Till slut spaltfyllnad^i form av prefix:
A? Pakistan CP* Bolivia.. cx Uruguayn ti O J-j Chile CR4 Cap Verde'Is. DU Filippinerna
CM?C0 Cuba CR6 Aagola El Irland
CN2,KT1 Tangier CR7 Mozambique EL Liberia
CN8 Franska CT2,CS3 Azorerna EQ Iran

Marocko

CQ CQ CQ DX de OH2-546.



Då jag blivit ombedd att försöka få QSL-spalten att rymmas på 
ett färre antal sidor för att spara på det dyra pappret, tar -lag 
denna gång på prov inte med ranglistan, i sin helhet, utan endast 
den som har något nytt att komma med. De som inte sånt in QSL-lis-
tor kan ju se sin position ur förra numrets ranglista.. En komplett
ranglista kan ju införas exempelvis tre eller fyra gånger 021 året.

Och så till de nya QSL;en:
•*-* 10 H Wilenius leder ännu med tre nya kort; R C Portugués 6C30

(500 W), CJXC 6010 (1 kl, PFF) och R Carve hemgjort kort på 13
dagar. 189 + 111 = 300

2. 135 N J Jensen IBS 8036, R Andorra 5972 och R Coro YYMLI 4950 
alla med kort. 176 + 85 = 261

6. 3 T IH Ekblom R Barquisimeto TVMQ 4990 brev, vTRTJL 15220 kort.
123 + 77 = 200

7. 48 B .Hjelm kort från DBS- 8036 - 118 + 78 = 196
0* 27 E Gagneur; brev från Em Reg Azores och V of Vietnam, kort från

VOA KCBR. Grattis till A-diplomet! 118 + 75 = 193
20 S-O Femströms Nihon SB 6055, ROM 15100, RFE LIS 17885, alla 
med kort. _ 110 + 71 = 181

12-. 49 B Svennas; Sierra Leone-BC brev, R Sarawak Kort & tidning,
R Nac del Peru, IBS och R Mediterráneo kort, 88 + 72 = 160

13» 66 H Torppa: RNZ 9540 kort & sched., R Ccmmerce 4VC 9485 kort,
OTC 3655 kort, R Mediterráneo vykort med veri (hitan IRC!), V of 
Vietnam 945OA brev, MSP brev. 97 + '62 = 159

14. 55 E Kestilä SABC 25820 kort. 98 + 60 = 158
3.51 S Kockberg :0A^S 4RP6 7^3 r,, 79 .$¿7* ^

+ ¿0 IriLi» kor x, senare, F'Jb'ü1 ,) SNZ 9540, PEN 6160, S’í/I1, EIAVA, VOA 
OKI, RONG, R Baghdad och R Zanzibar!!! 91 + 66 = 157

18* 137 I Jacobsson; GDXK special över IBRA, R Jornal de Commercio,
R Baghdad, R Continente YVESl 5030, R Barquisimeto YVMQ 4990, VOA 
MAN, VGA KNBH, W W ,  SABC, V of Vietnam, R Alger, SLBS 3316, R El 
Mundo LRX 9660, Norea Radio. 78 + 60 = 138

22  56 S-E Hjelt; ,LBS, VOA COU och AFETS LA, 72 + 48 = 120
2^ » 85 S Bodin; R Jornal do Commercio, NDR och IBS. 69 + 48 = 117
28. 51 B Johansson. Dina Juni-QSL var alltså VOA NLUZ, ROM, IBS,

NBS, R Lux, R Dakar, RTF och C&W BS.. Nya QS1 är APRTS L/l 15340 
efter 8 mån. väntan, och SDR 6030. 62 + 51 = 113

31* 110 T Lehtiön viimeiset QSLst ovat Sarawak BS 5052, RNac del
Peru 6082, R El Mundo ERX 9660, R Commerce 4VB 6091 ja R difuscra 
lLobito GR6AA 5033. Pyydän anteeksi aikaisemmat sotkuni.Nyt pi
täisi olla oikein, 60 + 49 = 109

34* 112 J Sibelius; V of Vietnam 15020. 58 + 48 = 106



35. 23 G Wikström; B Vao del Peru, AFRTS LA, SDR, SIF, BR, NDR,
HCJB, SABC, R coumerce, IRCO och R M Carlo. 61 + 45 = 106

36. 76 V Selroos: ÖRT? 11785, R Peking 15060, LBS 8036, R Mediterrá
neo 6995, VOA WPOU 11870, UN WDSI 21570 och R Nacional del Peru 
6082, alla kort, 62 + 44 = 106

39. 111 T Söderström; ÖRF och SABC. 59 + 44 = 103
^0* 87 P Podschivalow:Em Nac 15120, NDR 6075, R Tehran 15100 och 

 HCJB 15115. 58 + 43 = 101
41. 62 T Bäckström; RCM 15064, SABC 25820, IBS 8036, SDR 6030 och 
VOA MUN .7250, alla med kort. 56 + 44 = 100
47. 109 K Forsman; RFE MUN 9655', R M Carlo 7140, IBS 8036, RTF 7240,

NHK 11705? Em Nac 15125 och CHU 14670. Ben sistnämnda återsände 
IRC; n.  54 + 39 = 93

52. 97 E  Rosengren; RRI, Em Nac och ..NHK. 50 + 36 = 86
57 R  Lang; SBS 15165 och NHK 1522.5. 46 + 39 = 85

55. 38 M Franzén; AFRS NY 15150, WRUL 15220, R DPR 9730, NDR 6075
och RTF .1.1920. . 45 + 38 = 83

5®» 131 R Holmberg: HCJB 15115, Yleisradio 6120, LBS 8036 och SDR
6030* 43 -¡- 36 = 79

59. 91 L Möttönen; R Tanger 9666 (FFF on this QRV), VOA SAL 9530 och 
NDR 6075. 45 + 34 = 79

63. 60 KH Hielm; Em Reg dos Azores 4865, /brev. 43 + 33 = 76
104 G Nyberg; R Australia och HCJB. .39 + 35 = 74

65» R Leino, aivan uusi jäsenemme. Tietenkin voit kirjoittaa 
suomeksi. Luettelen tässä vain parhaat QSL;t; HCJB, R Australia,
R Tanger International, R Nacional Rio ja WRUL. 40 + 33 = 73 

67 * 128 B Dalhammar har den här gången kommit så här långt ned i 
ranglistan, men det beror på att han tills vidare endast medde
lat sina.Europa-QSL. Bland dem finns R Tirana, BDN, TFJ och R Re- 
nascenca, När alla hans QSL är inne kommer det att bli en strid 
på kniven med Harko, som äntligen får lite konkurrens uppe i top
pen. Välkommen bland oss, Bengt! 41 + 29 =: .70

6S» 94 E Suninen; RIAS 6005, R Beograd, WRUL,. VOA OKI.37 + 31 = 68
70e 96 L Holmberg; RTF 6045, R Brazzaville 11975, R M Carlo 7140, 

WRUL 15200, VCA MUN 7250 och HCJB 15115. 34 + 30 = 64
71 ’ 126 B Holmbom : R Ankara 7285, VOA MAN 11960, RFE MÖN 11745, R

M Carlo 6035, R Romina 9570, R Tehran 15100, RIAS 6005, R Brazza- 
.ville 11975 och RTF 6200. 33 + 30 = 63

?2° 141 B Backman; R Moscow, R Nederland, R Sofia, R Romina, HCJB, 
CBC, R Tanger och AFRS NY. 35 + 27 = 62

75. 121 J Kivi ; ORU, R Peking, Kol Zion, AIR, CBC, AFRS NY, R M Car
lo, NRK, Polskie R, R Ankara, LBS, R DDR, R Sweden och VOA KCBR„ 
Alla kort, det sistnämnda tog 6 mån. 30 + 26 = 56



63, 138.A Nygård; CBC, RRI, R Budapest, VOA COU, WRirL, .KM5, VBT? och.
RIAS. Tack för rapporten! 21 + 18 = 39

85. 13 6  S Johansson; R-M Carlo 6035, SBS .15155 , Polskie R 6025? PRE 
6130, R Romina 9570, R Budapest 9833, Deutschlandsender 7150,
RIAS 6005, D Welle 9640, WBR 6075. 22 + 17 - 39

102. 130 N Hindrell; BBC 15070, R Budapest 9833 och R Nederland 
. 17775. 8 + 8 - 16 

103. 115 R Hedberg har sänt in sin första QSB-Iiita. Ben innehåller 
VOA MUN 7250, R Bus 6090, R Sweden 6065, IBRA 15025, B Welle
11795, NBR 6075, BBC 21470, Full 7275 och SBC 21520. 9 + 7 = 16

108 medlemmar är med i ranglistan.
Som sammandrag av nyheterna för denna månad kan nämnas,

- att kcndsen m m  t 8 april, 25 e.pril och 10 maj varit exceptionellt 
goda,(Just dagarna efter halvmåne* Any connection?)

- att NEC har ett nytt kort igen,
- Att R Commerce har ett nytt färgglatt kort,
- att R Tangier likaså har ett nytt kort,
- att HCJB sänder en liten fin vimpel med anledning av sitt 25-års

jubileum,- samt att de her ett nytt kort.
- att denna spalt som vanligt är skriven av

FDXC 48 Bob

PTf PIT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT PTT

155 N J Jensen; PTT Alger 7680. 18 + 18 = 36
111 T Söderström; American T & T Co, 6 + 6 = 12

3. 55 E  Kestilä; Paris PTT? British Post .Office, Tel Aviv PTT,
■ 6 + 6 = 12

4« 87 P Podschivalow ; Centro Radioeleetriea Nazionale, Paris PTT, 
British Post Office, ' 4 + 4 = 8

5. 13 S-0 Dahlberg 4 + 4 = 8
°* 138 A Nygård; Zokusai Denshin Denwa. " 3 + 3 = 6
7« 48 B Hielm. 1 + 1 = 2
8 ä 61 H Österman, 1 + 1 = 2

Bob,

Q S L   F R Å N    H  E L  A  V Ä R L D E N

Som tillägg till senaste nummer har jag fått reda på att kortet 
frsn 1PE H? 1 la Voz de Yalladolid visar en allé i Valladolid ned 
påtryckt engelsk och spansk verifikation. Tack för upplysningen, N.J! 
USSR

Radio JMoscow^ verifierade tidigare endast ned brev, övergick se> 
nare_txxl fo.der och nu till kort. R Moscow sänder regelbundet 
schedules över sina sändningstider och överfrankerar nästan ail-



i;id breven ned granna frimärken. Det är visst den enda, staoionen 
son sänt grammofonskivor till DX-areARadio Tashkent som sänder engelskspråkigt program_riktatmot 
Indien verifierar antingen ned "brev eller med maskinskriven veri 
på en schedule - per flygpost!
Huruvida någon av de andra ryska kortvågsstationema svarar vet 
jag inte - själv har jag skrivit två gånger till Petrozavodsk 
utan att få svar.

SWITZERLAN D
United Nations Geneva svarar ned UN:s blåvita kort.
Red  Cross Geneva har ett eget kort ned Internationella. Röda Eor- 
seTs~vapefT^ text' och tryckt veri på framsidan.

VATICAN STATE
Radio Vaticana vill gärna ha en IRC bifogad till rapporten. Sva.- 
rar “hed ' e't't tjugotal olika vykort från vatikanen, tryckt veri 
på baksidan,

YUGOSLAVIARadio Beograd svarar ned en snygg fyrsidig folder på god kartong 
aar första sidan används för.adressering, på andra sidan tryckt 
veri, tredje sidan varierande bilder i färg från Jugoslavien och 
baksidan stationens märke, tidigare ned text Radio Y, numera Ra
dio L. Ingen IRC, svarstid 3 - 4  veckor.

A  F  R I C A

ALGERIA 
Radio Algerie har ett brunt kort ned svart text. På framsidan 
“(TTar"f-rTriärTFena annars också sitter) är ststionens nann och ad
ress, vanligen överkorsade ned blåkrita för att inte posten skall 
hämta dem tillbaka till avsändaren» På baksidan tryckt veri på • 
engelska,. Fordrar inte IRC.

ANGOLA
Radio Angola svarar ned ett kort i grönt, vitt och!svart förest, 
infÖdingshycTdor och palner.» Svarade tidigare ned folder.
 Radio Clube de Angola svarar ned ett svart-vitt kort c1 är stati- 
 önsuppgil^erna finns i vänstra-kanten nedan resten av kortet vi
sar en karta över Afrika» not en bakgrund av palner, Inedre högra 
hörnet står en något verklighetsfrämmande elefant»
Radio Clube de Eenguela. Inga uppgifter 
Radio Clube do Bie Inga uppgifter
Radio Diamang Stiligt kort i vitt och mörkbrunt ned maskinskri- 
v en "veri p a Taks idan . I de två mörkbruna rektanglarna på fram
sidan stationsuppgifter och en diamant i den enä sant tack för 
rapporten på portugisiska i den andra. Ingen IRC i 
Radio Clube de Huambo svarar ned personligt naskinskrivet brev, 
Radi clube de Huila. Inga uppgifter
Radiodifusora Lobito har på framsidan av sitt kort callet CRoAA 
mecTstora 6oEsfav'er sant stationens adress» En -mörk rand onranar 
kortet. På baksidan tryckt veri» 
 Radio Clube de Mocam edes, Radio Clube de Malange, Radio Clube do 
Sul  Angola, Radio Clube do Coanza Sul oc Radio Eclesia saknas “ 
alla. uppgifter om . ~

BECHUANALAND
ZNB Broadcasting Station har ett snyggt tvåfärgat kort med callet 
ZN B i stora bokstaver mitt på kortet, därunder verifikation. IRC; 

BELGIAN CONGO
PTC Leopoldville svarar med ORU:s kort ( P,n» världsutställnings- 
kortet Översiamplat med OTC» Rapport till Belgien, ingen IRC. 
Radio Congo Belge _ svarar med ett på dåligt papper hektograferat 
brev. IRC onödig.
Radio College svarar med kort, utseende okänt.

(Fortsätter i nästa numer) Bob



F D X C som gäst hos Finlands Rundradio

i""i' -aA sodan besönio; Finlands 02 Club Finlands Rundradio vid Fab' ;g
satan 1 Att det skulla al > Intressant tror jag att var och en hade vän-
tat s'a# ci.; . r det stora antal aaa Aftnar « ca: 25 st. som tålégt väntade att
en guide sJ.;--' SAbe --till vår dis:n:nAalon,

F A / e n  den saken tzCmd och först blev vi visade en studio som 
populärt ka AA a aoenuren **. Kan!- -•, när hade till uppgift att klippa och limma pro- 
ra amen så azi: •: ' nAiinm eller ?'.:.:A'A går ut i f:terna Som exempel nämnde han att 
as. någon ncA^nn m t  Fazers A:na.. ■■ A Axr är de bästa. eller att någon ropar " Leve
i jetunionen “ • n ;At obönhörl &n nliept., Från denna studio sändes också en del av
o.-.; bandade proyr:es:a.-- Flere mages.-. Aerrcedcaro och sändare fanns i studion,

Son A : A *ntressabtaste ■ ; alla var hörs pel .¿studion. I den fanns
al it mellan o: l r seaaarvind och den A A Arkväder, allt mellan små stålkulor osb 
ankdaosaai., An naAa r.ed andra ord ås te Anenran alla tänkbara ljudeffekter* «Golvet val:
A rnst sv >A;aja : :: n.aterialo En del av geivat var parkett, en annan sten, en tredje
A.c-rranda e•AsAx ,;e--, sandgångar, grus;; :: :■ osv. Väggarna kunde man skjuta på till ett
kar litet, r - i s.:e A t och taket var försatt aed akustikplattor som med ett enkelt
Landgrepp glsn a sa :- > alla. om i önskad vinkel»
Ai fa ii t Vägg na::- An c:? gamla väggklockor, ringklo kor, telefoner# dörrhandtag och lås, 
«•ao* alla tUat&ara ljud uan har för sig i sin lägenhet. Ankdammen, brunnen, tvättfatet 
aok vad det &IH asnat kunde användas till var en stor balja med vatten i» Bredvid den 
lag ett■par Lon ta äror och ett tvättbräde» Ätt vi blir grundligt lurade kan vi vara 
säkra påe Dä JcLau sitter ned sin älskade Ingeborg i kanoten en ljum sommarkväll, och 
fåglarna kvittrar och från danslaven hörs musik sitter de i verkligheten på baljkanten
osfj plaskar lite i vattnet medan en studio sköter musiken och en teknisk medhjälpare
åstadkommer fågeikvittret i en visselpipa.

En annan studio var så ljudisolerande, - ganska liten och helt tygbeklädd0 
X detta rum förekom inget eko* Rösten helt enkelt dog redan mellan tänderna, och i mot
sats fanns en annan studio som ekade till den grad så att jag tror att tom. Elvis hade 
•:a'jat sjunga där.

Vi besökte, dessutom kontrollanternas rum»; Därifrån gavs även tidssignalen 
sch vår välkända paussignal * Bådå inmonterada stränginstrunent i små skåp» försedda 
red aifcrofoner. Efter ett kort besök i TV studion som for tillfället sände Rundradions 
testbild vandrade vi hem tacksamma över Rundradions tillmötegång»
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Jansson:

— Ja g  lyssnar varje kväll på 
sfärernas musik och nu har jag 
äntligen få tt fa tt på den rätta  
melodin, som bör uppfattas av 
alla lyssnare:

F ö r s ä k r a  i

Brand-, skogs-, bil-, trak

tor-, inbrott-, rån-, glas-,

rese-, flyg-, olycksfalls- SVENSK-FINLAND
m. fl. försäkringer. Huvudkontor i Helsingfors Mannerheimvägen 12

Tel.växel 10075 Styr. dir. 54566

De viktigaste ” verktygen”  för varje D X -are:

World Radio Handbook
och

Hammonds Modern World Atlas
H ar Ni redan skaffat dem åt E r?

W o r l d - R a d i o - h a n d b o k e n  innehåller allt om hela världens radio
stationer. Pris mk. 425: — .

Hammonds atlas med sina 48 kartor ger E r en god översikt över alla 
länder Ni tar in. Pris mk 190: — .

Ni får dem från

FINSKA BOKHANDELN
Gam la Studenthuset, H e l s i n g f o r s

O m s l a g e t  tryckt hos Dic ku rs by  Tryckeri  A b  1957


