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I svenskfolkets mitt verkar 
e t t  e n d a  r e n t  s v e n s k t  
sakförsäkringsbolag!

R i n g

Helsingfors ..................... 100 75
V a sa ..................................  26 56
Gamlakarleby ................  26 52
Jakobstad ..................... 33 94
Åbo ..................................  14120
E k en äs.............................. 114 01
Borgå .............................. 109 36

 

Är du svensk
så är Du det också när det gäller 
försäkringar!

Prenumerera på

som innehåller uppgifter om 

alla större europeiska radio

stationers program.
ir

Som annonsorgan har Radio

bladet ett mycket högt värde. 

Detta är värt att lägga på 

minnet när annonsanslagen för

delas.



A T T E N T I O N
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Nummer 9 September 1958 Årgång 5

DET INTERSKANDINAVISKA SAMARBETET

När man läser Torres artikel i detta nummer märker man att vi 
i Finland faktiskt har kommit inte endast.ett utan flere steg 
närmare det interskanainaviska samarbetet, som jag för min person
liga del faktiskt tycker att vi skall sträva efter. Men före detta 
samarbete med de skandinaviska DX-klubbarna, borde vi kanske få 
till stånd en bättre sammanhållning mellan de inhemska klubbarna. 
Tillsvidare är de ,ju inte så många, men det kunde kanske tänkas att 
man gemensamt skulle kunna ordna nånting av värde. Men för att 
återgå till den skandinaviska gemenskapen är det väl nånting», som 
för en svenskspråkig klubb i Finland är av synnerligen stort värde- 
och även lättare att i praktiken, utöva än för en klubb i vårt land*, 
vilken såsom internt språk har finska. Vi har det lättare att via 
tidningarna ha artikelutbyte och dylikt. Samarbetet blir därför 
säkrare och lättare att uppehålla och understöda och bör inte på 
något sätt förkastas. Om vi i FDXC kunde nå även ett större och 
bättre samarbete med den finskspråkiga DX-klubben i vårt land kan
ske det skulle gå att tänka sig att den via oss skulle kunna få 
kontakter i det övriga Skandinavien och inte helt bli knuffad åt 
sidan.

Ett dylikt skandinaviskt samarbete går givetvis i rätt lång 
utsträckning att uppehålla por brev och korrespondens samt artik
lar, vilket jag redan nämnde, men närmast kommer man nog i kon
takt med varandra och bäst lär man känna varandras åsikter och pro
blem, om man personligen kan träffas. Torre är antagligen den per
son, som i vårt land har de flesta och bästa personliga DX-kontak- 
tcrna i det övriga Norden.

Kunde man inte tänka sig att nordiska DX-träffar skulle kunna 
anordnas regelbundet, om inte flere gånger i året,så i varje fall 
en gång per år. Tyvärr kan man ju inte förneka att det faktum, att 
de flesta DX-klubbar har så ont om medel, att de inte kan skicka en 
representant till ett dylikt möte, men kanske detta dock är en punk 
som kunde tas upp i en DX-klubbs budget,

Marcus.



FDXC OCH HÖSTEN 1958

Nu har sommaren äntligen kommit fastän det rättare sagt borde 
vara hösten* Det tycks faktiskt ha blivit så nuförtiden att års
tiderna har blivit framåt skjut na eller man borde val säga bakåt*, 
skjutna i året. Snart kommer det väl att vara midsommar på jul* 
aftonen och man tänder eld på hela granen i stället för på ljusen 
och alltså har granen som midsommareld. Eller håller vi på att 
komma in i en ny istid, som vetenskapens representanter på vissa 
håll vill.framhålla.

Nåja, nog om detta, vi har viktigare saker att framföra: 
Finlands DX-Club fyller 5 år , och det betyder att den är Finlands 
äldsta nuvarande DX-klubb, .Men dock måste man säga att DX-ningen 
har äldre vanor i vårt land. Långt före Finlands DX-Club hade 
grundats, existerade det mig vet erligen två DX-klubbar, Den ena het
te Socklot Shortwave Club om jag inte missminner mig och den andra 
Brändö DX-Club. Den förra hade sitt huvudsäte i Österbotten och 
den senare i villastaden Brändö utanför Helsingfors. Båda dessa 
klubbar har dock numera upplösts,

Finlands DX-Club bildades egentligen av vissa av Brändö DX- 
Clubs gamla medlemmar och hette först Helsingfors DX-Club, men då 
medlemmarna var från alla delar av Finland, tyckte vi att vi med 
all rätt kunde ändra namnet till ett mera landsomfattande och vid 
det har det blivit, -Till en början var vi endast fem , men medlems-
talet ökade hastigt och bakom allt kan vi säga att Torre med sin
fantastiska energi stod.

Jag behöver inte berätta vad allt som har skett under de fem 
år klubben har existerat. Men man måste säga att det till en bör
jan var rätt så dött på den inhemska DX-fronten, DX-klubben har 
mest vuxit under de senste två åren ,och fått sina rättigheter och 
skyldigheter. Vi har blivit en registrerad förening och vi har 
vårt eget radioprogram över kortvågen. Vi har blivit en internatio* 
nellt erkänd förening. Men om ni vill ha reda på mera om vad klub
ben har genomgått i sin utveckling är det bara att bläddra i äldre
årgångar av Attention, som sedan Finlands DX-Clubs tidigaste barn
dom varit dess organ och röst.

Red.
P.S,
Finlands Rundradios kortvågsprogram har nu börjat utsändas en- 

ligt s.k. vintertid och FDXC’s program kommer således att sändas 
11.30 GMT till Syd Amerika och på nytt 13.30 till Nord Amerika* 
varje första tisdag i månaden. Red.



S E M E S T E R M I N N E N  av Torre

För mig började sommarens semester med flygresan till Stock- 
holra. Det var meningen att denna resa skulle bli en verklig DX- 
resa,vilket den också blev.

Första dagen i Stockholm tog jag kontakt med red, Arne Skoog, 
som de flesta DX-are säkert hår hört talas om. Han är ju så att säga 
DX-ningens fader» Det var han, som lade grunden till Teknikens Världs 
Radioklubb och genom hans spalter i samma tidning har mången säker» 
ligen fått nys om DX-iiingen. Arne Sioog är också s.k» DX-editor för 
Sveriges Radio och hari'var vänlig nog att visa mig omkring i radio
huset på Valhallavägen. Vi såg de fina kortvågsstudioina, där uti 
ländska medarbetare just höll på med bandinspelningar. Såsom ni 
kanste redan vet har Sveriges Radio en ganska stor utlandsservice.
De har även lanserat^ett program för turister, som heter "Calling 
all Tourists"• Alltså detta är ett återkommande program där turistei 
na kan höra nyheter från sina hemland. Arne Skoog har ett eget rum 
med en hel rad fina trafikmottagare med vilka han lyssnar pa vissa 
stationer och genom dem får de färskaste nyheterna för utlandsservi- 
cen. Vidare besökte vi det rum där lyssnarrapporterna besvaras, På 
min fråga om hurudana rapporter som kommer från Finland, fick jag 
till svar att de kvalitativt bäst nog kommer härifrån. Det var 
sannerligen trevligt att höra och jag hoppas att det även skall förbli så.

Efter några dagar i det sommarfagra Stockholm, där jag förrestc. 
ännu besökte en utav Finlands DX-Clubs medlemmer-,—nämligen Bengt 
Dalhammar på Lidingö, styrde jag resan till Göteborg.,Här var min 
gode vän Ture Olsson från Götebotgs DX-Club och mötte mig ochdét 
blev naturligtvis en hel del prat om DX-ning, klubbfrågor o.s.v.
Litet DX-ande hann vi också med. Radio Japan med utsändningen för 
Europa på den nya frekvensen 21620 kc/s = 1 3  meter, hördes utmärkt. 
Stationen hade ett brevprogram i'vilket de skickade hälsningar till 
många lyssnare här i Norden bl.a. just t-ill Ture Olsson. Vidare hörd 
vi Radio Loreto i Peru och många andra ovanliga stationer. Vi pla
nerade även resan vi skulle göra, det var nämligen meningen att vi 
tillsammans via Fredrikshavn'i Danmark skulle resa till Bryssel 
och bese världsutställningen.

Nästa dag for vi alltså över till Fredrikshavn med s,s. Prin
sessan Margareta, På denna sträcka hade vi även sällskap av en 
annan av FDXC-s medlemmar nämligen Sten Lundberg, som då var bosatt 
i Göteborg,

I Fredrikshavn blev vi mottagna av N,J,Jensen, ordförande i Danmarks Kortbølgeklub och andra DX-are. Hemma hos Jensen
hölls ett möte där frågan om ett livligare samarbete mellan de tre 
klubbarna diskuterades. Efter mötet tittade vi på Jensens fina QSL- samling, det var inte litet det, han hade verifikationer från 100 
länder. Naturligtvis provades DX-konditionerna även under kvällens 
lopp. Slutresultatet var en verkligt lyckad och trevlig kamrat
träff och man får hoppas att det inte var sista gången sådana 
träffar ordnas,

(Fortsättning "Belgien" i nästa
nummer)

IBRA MEDDELAR
Under hösten kommer IBRA RADIO att presentera två betydelse

fulla nyheter: dagliga nyhetsutändningar med väderleksrapporter 
och tiodubblad sändningsstyrka. Det senare vill säga att de två 
kortvågssändare som nu används kommer att få ökad effekt till 100 
kW, Mottagningsförhållandena torde således yttermera förbättras.

Red.



TV-DX-NING
Undertecknad.har inte varit .så vidare flitig i sommar när dét 

gäller BC-DX-ning, Däremot har jag fått pippi på TV-rattande.
Det hela började  med att föräldrarna skaffade hem en TV-mot- 

tagare på prov. Jag förstås som fastklistrad vi den och gicfc ige
nom kanalerna gång på gång utan något vidare lysande resulfet. Est
land syntes givetvis, men det äar förstås oundvikligt* En dag, när
mare bestämt den 30 april, såg jag några signaler på kanal 2. En 
ganska konstig signal till på köpet. När jag väl fått den inställd, 
visade det sig att bilden var negativ och det lilla ljud som hördes 
var alldeles förvrängt. Det var ju klart att jag inte hade film i 
kameran, så jag sadlade min cykel och for iväg som en oljad blixt 
till köpingen . Klockan var redan så mycket att alla fotoaffärer 
var stängda, så jag måste köpa filmen från en kiosk. Väl hemkommen 
knäppte jag ett par foton av testbilden som tursamt nog var på. 
Testbilden berätta de mig att stationen i fråga var Belgische Tele- 
visie, men den sade mig tyvärr inte varför bilden var negativ* För
klaringen till detta fick jag först efter cirka en månads spänd 
väntan.  I brevet som de skickade tillsammans med kortet, tackade 
de för rapporten och berättade att de till åtskillnad från oss, 
som använder negativ modulation för bilden och FM för ljudet har 
positiv modulation och AM.

Glad över detta mitt första TV-QSL, fortsatte jag att jaga 
andra stationer. Trots mina ansträngningar lyckades jag inte få 
upp något före den 7 juni , men då kom det i stället desto flere. 
Klockan 10.10 GMT började en station framträda på skärmen. Jag 
satt och väntade på att få se eller höra något, som kunde hjälpa 
mig att indentifiera stationen. Slutligen fick jag reda på att 
det var Ceskoslovensky Rozhlas. Något senare, efter att ha blivit 
fotograferad, försvann denna station och efterträddes av NWRV. 
Klockan 15*20 hade-Magyar Televizio den äran att bli förevigad ohh 
15.40 var SBC i turen. Efter denna rikliga skörd på kanal 2, skif
tade jag om till kanal 3 med RAI såsom resultat* Denna station 
uppenbarade sig dessutom på kanalerna 4 och 12*

^ag fortsatte.med denna tålamodsprövande sysselsättning. Den 
25 samma månad fick jag napp på nytt. Denna gång var det en ryss.
Ni kan säkert föreställa er på vilket strålande humör jag blev 
när jag upptäckte, att jag inte hade nån film i min kamera och till 
på köpet stationen försvunnit då jag återvände med laddad ka
mera från köping, en. Nä, det lönade sig inte att gråta över spilld 
mjölk, men förargligt var det ju. Den 9 augusti hade jag en still
sam liten tillställning hemma hos mig. Min medansvariga Ham-red



Timo Lehtiö var andra manliga deltagare. Klockan var 21.00 GMT 
när vi knäppte på TV-mottagaren (på flickornas "begäran) förvis
sade om att det inte skulle komma något. Döm om vår förvåning när 
vi plötsligt får se Bayerischer Rundfunk framträda lika tydligt 
som Finlands Television. Denna station underhöll oss med ett show
program, en nyhetsjournal, vanliga nyheter och testbild + musik 
ända till klockan 22.00 då stationen slog igen. Den senaste veckan 
har Sveriges Television framträtt så tydligt att vi alla dagar 
har kunnat följa med dess program, i sin helhet. Ljudet har varit . 
perfekt och synbarheten har varit lika bra som Finlands Television.

Det här Var nu en liten redogörelse för vilka stationer jag 
till dags dato har sett och fotografelrat. Mottagarna har varierat, 
emedan vi vi har prövat oss fram till den bästa apparaten. Den 
första var en Philips (gammal modell), sedan följde en Fenno och 
därefter en Luxor. Alla dessa hade en 17 tums bildruta. Så ville 
föräldrarna ännu se en 21 tums apparat, och vi fick hem en Luxor 
Tribune en alla tiders apparat. För.den föll vi absolut. Antennen 
har hela tiden varit en 6 meter hög, 8 elements icke roterande sak 
för kanal 6.

Det blir ju allt vanligare med TV-apparater, så jag är över
tygad om att vi, inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att 
ha många TV-DX-are i vår klubb.

R.v.W.

SVERIGES RADIOKLUBBS HÖSTJAKT

Tävlingen där ALLA VINNER, går av stapeln den 11 oktober och 
avslutas den 20 oktober 1958. Specialprogram sändes från 20-talet 
stationer Över hela världen, däribland flere stationer som inte 
brukar deltaga -i DX-tävlingar, Samtliga stationer sänder på tider 
då de vanligen kan avlyssnas i Sverige* Del tagarna i tävlingen 
behöver inte befara nattvak annat än eventuellt på natten till 
söndag. Inga sändningar förekommer på normal arbetstid-.

Rapporter, på tävlingsprogrammen vidarebefordras gratis till 
respektive stationer, Special-QSL kan erhållas på tävlingssändning
arna.

Första pris blir en stor jordglob, vidare förekommer hem
slöjd, böcker och kartor i prissamlingen.

Deltagareavgiften är så låg som kr, 1i50. Avgiften insättes 
lämpligen på postgiro 251010 SRK, Sthlm 5* Senast den 6 okt, måste 
avgiften vara oss tillhanda för att.tävlingsprotokollen säkert skall 
vara deltagarna tillhanda i god tid. Sveriges  Radioklubb.



ANGÅENDE ARTIKELN "EN VERKLIG DX-MOTTAGARE" I NR 5 1958
Jag blev faktiskt alldeles oerhört intresserad av rubriken, 

och med de största förhoppningar började jag läsa artikeln, men 
dessa sveks mycket snabbt da jag fortsatte att läsa. Till slut 
tyckte jag att jag måste skriva några varningens örd, främst till 
dem, som aldrig förut har byggt en radiomottagare. Tar jag mycket 
fel om jag tror att G.Mann hör till dessa?

Förrän jag går vidare vill jag säga att detta inte är något 
försvar till mina tidigare artiklar, utan ett regelrätt anfalls- 
eller svarsskriv på artikeln i nummer 5.

Det förefaller som om författaren tror att HF-förstärkning 
är det enda saliggörande i an DX-mottagare. Jag vill upplysa ho
nom om att MF-förstärkningeh och selektiviteten tillsammans är vik
tigare än HF-förstärkningen, För att bekräfta påståendet kan ju 
nämnas det att man kan komma undan spegelfrekvensstörningarna utan 
HF-steg, genom att använda till exempel tre MF-rör och relativt hög 
MF,ca 1500 kc/s. En annan sak är att etteller flere HF-steg ökar 
förselektiviteten och således låter oss ställa proportionsvis mindi 
fordringar på MF-delen.

Bäste G.Mann, är det en DX- eller BC-mootagare du skriver om? 
Ja, kanske du inte vet det själv heller, men av artikeln får jag 
den uppfattningen att det är en BC-DX-blandning du önskar dig. Det 
där med"god ljudåtergivning så att alla musikprogram blir njutbara 
samt med ett utseende som finner nåd inför kräsna kvinnoögon”, vad 
har det med en DX-mottagare att göra? Jag trodde faktiskt att det 
var alla BX-are bekant att'DX-ningen mycket sällan ger möjligheter 
till njutbara musikprogram. Det att ställa in mottagren pa "A Penny 
a Song" och sen skruva litet och komma till ”Music USA” eller Radie 
Luxemburg, är inte DX-ning. Är det inte meningen att en DX-mottage.: 
skall ha så goda selektivitets-och känsligetsprestanda att det blii 
möjligt för oss att höra och skilja ut svaga och avlägsna stationer 
I och med att vi skall lyssna på svaga och fjärran stationer, faller 
idén med god ljudåtergivning bort. Det är väl så att man för att ta 
in musikprogram , som kan tänkas vara njutbara under längre tider 
än 5 - 10 minuter,inte behöver en DX~mottagare. För att ett musik
program skall kunna bli njutbart behövs en stor fältstyrka, jäm
fört med stionerna just bredvid,'och då spelar igen känslighet och 
selektivitet en underordnad roll, oph då är vi just så långt att 
idén med god och brusfattig förstärkning ,(HF-steg) faller bort. 
Detta igen ger oss att en kompromiss mellan BC-och DX- egenskaper 
inte är uppnåelig. Varför frågar kanske mången. Jo, ganska enkell^ 
därför att dagens överfyllda band, gör det omöjligt för våra teknik
och ingenjörer att åstadkomma kretsar, som har de érforderliga egen
skaperna nämligen att samtidigt'vara smala" och "breda". I teorin 
är det där en barnlek‘att få till stånd, men i praktiken gör fak
torn ohm det omöjligt.Vad kvinnoögonen beträffar, , så är de faktiskt märkvärdiga in 
rättningar. Vore det ändå så väl att alla kvinnor såg med samma 
ögon, da kunde man kanske få fram som får tillåtelse att göra in
trång fclamd möblerna i ett hem.Nog är det ju bra att en DX-mottagare passar in bland de övri;
möblerna och att den kan användas som en BC-mottagré om det kniper 
men att sätta upp gott utseende ocĵ  god ljudåtergivning på en list 
över punkter, som definierar en verklig Dx-mottagare , tycker jag ... 
fel. Jag tycker att én DX-mottagre bör ha de prestanda som behövs 
för att fånga svaga och störda, avlägsna staioner och ingä andra, 
och de enda mottagre med. dylika prestanda idag är trafikmottagarnC’

Det yttrande av G.Mann, som egentligen fick mig att skriva dc
här var:"Här har vi nu en mo.ttagare, s o m ..... .. o.s.v," Till c
vill jag säga att vi inte alls har någon mottagare, utan en bygg
sats. Skillnaden mellan en mottagre i färdigt tillstånd och en mot



tagare i byggsats är, vill jag säga, enorm.
Vad jag vet är det bara två personer i FDXC som har byggsats - 

mottagare, Klockars och Wilén, och du kan ju fråga dem hur det var 
att bygga dem. Om dessa personer har fått sina mottagre att funk
tionera bra, så är det mycket väl förståeligt, ty bägge är ju HAMS 
och har varit intresserade av radio länge och är mycket rutinerade 
byggare. Det är en sak att bygga en mottagare , antingen som byggsats 
eller'inte och en helt annan att få den att funktionerå som den 
skall. Bara ett sådant problem som trinmningen är ju s.g.s, olös
ligt om man inte har sådana hjälpmedel som . signalgenerator, output- 
meter, oscilloscope o.s.v. Visserligen kan man trimma eftér sitt eget 
öra, men på en DX-mottagare är en sadan trimmninge endast förspilld 
möda.

Det är naturligt att man börjar bygga, det ger bara ökat in
tresse, men låt oss då börja med en 1 rörs rak mottagare i ställé 
for att hoppa direkt på en 6 rörs super med HF-steg. Det sistnämnda kräver ju en hel del försiktighet i ledningsförningen, spe
ciellt då vid högbranta rör, som har lätt för att börja svänga 
t,o.m. med mycket svå strökapaciteter, Min uppriktiga mening är 
att hela idén är dödfödd och jag vill avråda alla oerfarna från åt 
börja bygga en mottagare som denna, det sluta i alla fall med att 
ni antingen slänger den på sophögen eller för den till en radio
montör för fullbordan. Det är emellertid inte någon omöjlighet 
för någon att få en självbyggd mottagare ått funktionera, men jag 
tvivlar på att den kommar att funktionera som den'skall än mindre 
att den skall funktionera som man hade väntat sig. En möjlighet 
är kanske att låta en radiofabrik bygga den, men då uppstår igen 
svårigheterna med att fåtillräkligt manga hugade köpare, och låter 
man en fabrik bygga den , måste man räkna md att priset blir nästen 
fördubblat, och var är vi då, jo, i prisklass trafikmottagare. Man 
måste komma ihåg att en privat person trots allt inte har samma 
möjlighetr att bygga som en fabrik. Och de elektriska egenskaperna 
hos en mottagre är mycket beroende av den mekaniska uppbyggnaden.
Tar man vidare i betraktande sådana saker att det ocksa är en konst 
att löda riktigt, att planera ledningsföring, att läsa scheman, 
kommer man snabbt fram till att det lönar sig att använda den 
gamla "lådan" en stund till och spara ihop medel till en verklig 
DX-mottagare, en trafikmottagare,

Sven Kockberg.
WORLD RADIO HANDBOOK
An English shortwave bulletin, ISWC, has for some time attacked 

in a narrow-minded and isulting way, several club journals and 
also WRH for publishing news from countries operating jamming trans- 
mitters. As we have stated several times in prefaces to the WRH 
and in letters which we have sent to the respective countries, we 
naturally wish the jamming stations to stop their activities. As 
however, the WRH is an international and unpolitical publication, 
the idea of which is to publish news from all countries regard
less of politics, religion and race, its purpose being to promote 
understanding between the peoples of the world, we must publish 
news from all countries. We hope that all DX-ers will agree with, 
and respect, our point of view.

Your possible comment on the above would be appreciated.

Hellerup, 15th August, 1958.



WRH,SPECIAL BULLETIN, RADIO NEW ZEALAND
10TH ANNIVERSARY WEEK.
(Ur rubricerade ‘bulletin saxar vi följand brottstycken).

In September of this year, Radio New Zealand will celebrate 
its 10th Anniversary in the field of Shortwave Broadcasting. For 
the occasion many special programmes have been planned and we' are 
anxious to ensure that regular listeners who have reported receptioi 
of our transmissions to date should be fully informed about the 
programmes which are to be transmitted during the week from Septem
ber 20 to September 26,1958 (New Zealand dates).

......  a Special QSL Diploma to be awarded to all listeners
who log any of the programmes presented during Anniversary Week.
In addition, a Special Souvenir Award will be made to the listener
in each country who supplies us with the most informative technical
report combined with the best identification of programme content 
during the period of the weekis transmission within the hours of 
06.00 to 07.00 GMT and 09.30 to 10.30 GMT.

The frequecies to be used........6.08 or 9.54 megacycles.....
Radio New Zealand,

NY INSAMLING FÖR HCJB, QUITO

Den insamling som i våras startades av Sveriges Radioklubb 
till förmån för HCJB för inköp av nyinspelningar av andliga sånger 
på svenska inbringade kr. 150:-. För denna summa har ca. 30 skivor 
inköpts och sänts i väg till HCJB.

I  samråd med HCJB har vi beslutat att fortsätta insamlingen
i höst, samtidigt som vi ber alla HCJB*s lyssnare att hjälpa till 
att kartlägga hörbarheten.

Lyssna till HCJB mellan 21.30 och 23.00-(svensk tid), sänd 
rapporten till HCJB, Sveriges.Radioklubb,Box 5083, Stockholm 5 och 
vi vidarebefordrar den gratis. Angiv närmaste stad. Vill du bidra
ga till insamlingen bifoga då minst 50 öre i frimärken - de går 
oavkortat till insamlingen - och du får i såfall också vårt special 
QSL.

Sveriges Radioklubb



UNIVERSAL SHORTWAVE LEAGUE

Bästa läsare, ni minns säkert när jag i nr 4 av Attention pre
senterade för er denna i Helsingfors nybildade universella DX-klub- 
ben. Jag medger gärna att jag kanske var en aning för brysk mot en 
klubb som fortfarande stod så alldeles i barnskorna och därför vill 
jag ännu ytterligare komma med en del upplysningar om USWL, vilka 
jag personligen har erhållit av föreningens ordförande Leo Meller.

Leo Meller upplyser mig om att hans förening nu har lyckats 
samla ihop 109 medlemmar (enligt upplysningar av den 9.6.1958) och 
att en klubb i Sverige och en i Chikago i USA antagligen kommer 
att sluta sig till USWL. Leo Meller tycker att USWL på så sätt 
småningom kommer att börja göra skäl för sitt namn, men för min del 
tycker jag att det fortfarande är långt tills hela Universums DX- 
are hör till USWL. Leo Meller påpekar att han nu håller på att ska
pa den breda front av DX-are, som jag en gång talade om. Men här 
kommer vi åter till en sak, som jag inte riktigt kan gå med på.
Om alla DX-are sluter sig till en och samma organisation, så har 
man sannerligen skapat en bred front, men en dylik är väl nånting 
att försvara och mot vad skall den nu försvaras då alla står ba
kom denna samma front ?

Med hopp om mera upplysningar om Universal Shortwave League's 
framgångar Önskar jag Er lycka till med den nya klubben.

Marcus.

( EN ENGELSK LA SÖVNING )
Från Radio Japan.
We are aware that there are many listeners in your country who 
express their cesire that Radio Japan should institute a trans
mission recei/able at night. In response to this request,we have 
decided to bean test transmissions to Europe and the Soviet 
Union in order to explore the poeäbility of inaugurating such 
transmission. The test transmission will be conducted according 
to the following schedule:
September 21 and 28th. October 5th,12th,19th and 26th (all on 
Sundays) Tine: 2ooo-2o3o G.L/I.T.
On September 21&28 the test transmissions will go on the air on 
the following frequencies: JOA-4 117o5 hcs=25.63m. and JOB-21 
15325 I:cs=19. 58m.If the reception turns out satisfactory,the sane frequencies 
will be retained until the end of the test. If not, 1178o tcs 
will replace 117o5 hcs.and 9525 lies will replace 15325 kcs.
The senders of reports on these test broadcasts will receive 
a specially prepared QSL card.

FÖLJANDE NYA MEDLEMMAR HÄLSAS HJÄRTLIGT VÄLKOMNA:
187 Lars Österberg,Perus 188 Edgar Johans,Mariehamn
189 Pehr-Olof Schjölin,Katrineholm 19o Gerard Dobbelaere,Belgien.



Bland de lo främsta har åter skett några förändringar som av bilden synes. I övrigt nämner jag endast några stationer som nyligen svarat med kort - de har tidigare svarat med brev eller inte sva
rat alls: R Clube de Huila, R Aparecida, R Kabul (blått kort),Eesti Radio och R Kashmir. Och så månadens (juli-aug) QSLskörd:
2. R Demerara 5981, R Djibouti 478o, Ondas del Lago 48oo och R Apa- 
recida 3285.Detta var alltså Jensen, alias NJJ. 229 + lo4 = 326
6. B Hielm; Ondas Portenas 479o. 153 + 95 = 248
8 . Bertel Johansson har klättrat uppåt hela 4 steg: R Angmagssalik
757o, VOA HON 965o, Ondas Portenas 4790, Circuito CMQ 967o, La Voz 
de la America Latina 95oo, LRA. 969o, ABS Nairobi 4934, R Tupi11765 och R Commerce 598o. 15o + 93 = 243
9. S-O Fernström avancerar ocjfså med ABS Nairobi 4934, R Panameri- cana i Peru 598o, R Tehran 377o, Federal BC 3396, WIBS 5010, Eesti 
Radio 6o7o och R Dragao do Mar 4775. ~~I5Z + 9o - 242
10. T-H Ekblom: VOA WDSI. 15o + 89 = 239
14. B Grahn: ABC Perth 613o, R Cl do Huambo 4851, AIR Calcutta 438o, 
VOA WGEO 2159o, R New Zealand 9540 , R Malaya 6135, ABC Melbourne.
615o och R Aparecida 9635. 123 + 7o = 193
27. C Schröder: CBC 82, + 56 = 138
29. S  Bodin: R Aparecida, SABC Springbok, Federal Broadcasting Cor-
3o, G Eklund är fortfarande en mycket raskt klättrande herre. 22 QSL förde homom denna gång 22 steg uppåt i BBC FES 1536o, WWV loooo, 
R Brazzaville ll97o, ORU 1185o, VOAs COU 7175, SAL 952o, WBOU 2154o, KNBH 959o, ABS Nairobi 4934, R New Zealand 1528o, R Neder- 
land 17775, R Kabul 1864o, R Guarani 6175, BRF 6o85, La Voz Domi- nicana 9735, R Andorra 5972, AFN Frankfurt 547o, R Popular Venezuela 955o, Eesti Radio 6086, R Guaruja 5985, samt slutligen R Com-

38. J Kivi: LRA, R Bandeirantes, R Moscow med kort, pers.brev och 
sputniknål; RNE, R Renascenca och R Sutatenza. 71 + 49 = 12o
42. Jan Pettersson: VOA WLWO och WBOU plus tidigare ej medräknade 
IBRA Rus och Pol. Sorry för misstaget! 71 + 43 = 114
44, N Aspholm: Norea, Em Nacional, Eesti Radio samt följande IBRA: Den, Nor, Eng, Fin, Hol, Rus, Pol, och Ger. 68 + 44 = 112
5o. Anders Nygård: VOA NLUZ 15335, VOA WBOU 1527o, R Denmark 15165,R Baghdad 718o, WTAN 5946, LRA 9690. 63 + 43 = I06
52. G Cedercreutz: SDR 6o3o, Em Nacional 1788o, ORU 17845, R New 
Zealand 1178o, CBC 1782o, R Algeria 11835, RRI Djakarta 1177o,R Congo Belge 938o. 63 + 42 = lo5
55. R Leino: NHK, RTF, TIFC, VOA TAN, RIAS, SDR, RRI Djakarta, Yl- eisradio 16 & 25 mb ( Rauno bor i Pori!), BBC, AFRTS LA., R Lux , och R Moscow. 58 -i- 45 = lo3
57. O Karlsson: IBRA Swe, RNE, R Beograd, och RCB. 57 + 43 = loo
58. T Eriksson: Alla de insända var dubletter. Please, gör inte så, QSL-red har tillräckligt med arbete utan att behöva bena ut vilka av edra QSL är nya och vilka dubletter. Alltså hädanefter endast NYA veries till undertecknad!

poration. 83 + 54 = 137

merce 598o.
31. M Jämsén: Ghana BC

83 + 54 = 137“ 
73 + 60 - 133



59. P Äyräs redovisar ett fint resultat för sommarens R Guaruja
5975, R  Bandeirantes 11925, R Dif SaoPaulo 6o95, R Aparecida 9635, Agencia Nacional lo22o, R Andorra, TIFC 9645, IBRA Den 14858, VOA SAL 952o, La Voz del Altiplano 596o, RRI Djakarta 1177o, R Neder- 
land 6o25, LRA 9690, R Ankara 9465, R Sofia 767o. 57 + 39 = 96
60. L Österberg: R Tehran, NHK, RNE, 58 + 36 = 94
61. H-L Söderström; Em Nacional, R Denmark. 56 + 37 = 93
7o. I Löfman: R Nacional Lima. 6o82, 8 mån. 42 + 4o = 82
73. M Wikström: R Bandeirantes, IBRA Ger, R Sofia. 47 + 34 = 81
76. Bo Grönholm: VOA COU, VOA HON, IBRA Ger, HCJB, WRUL.45 r 33 = 78
8o. May-Britt Holmberg: Vår enda aktiva YL hedrar sig med en fin
lista:NRK 15175, VOA MUN 711o, BBS 1167o, R Nederland 6o2o, R Beo- grad 95o5, Kol Israel 9oo8, R Brazzaville 1197o, R M Carlo 6o35, AIR 1171o, NHK 11725, WTAN 9418, Yleisradio 6l2o och R Australia 
1171o. 41 + 29 = 7o
82. R Vento: WDR 6o75. 38 + 29 = 67
86. C Ehlers: R Bandeirantes, WTAN och Kol Zion. 36 + 24 = 6o
87. L-I Johansson: IBRA Fin, WTAN, VOA MUN, KOL Zion och R Buda
pest. 37 + 23 = 6o
95. Pehr-Olof Schjölin är en ny  medlem från Sverige som  hälsas väl
kommen. Bland de 27 QSL;en (plus en hel del dubletter) märks
främst SABC, RRI, AFRS och R Peking . Vilka är annars de två VOA 
stationerna och de tre IBRA-stationerna? 27 + 24 = 51
96. M Wiklund: R Ankara, VOA TAN. 31 + 2o = 51
98. L-K Sundman: VOA COL, UN TAN , R Australia, R DDR , VOA NLUZ och LRA. 27 + 22 = 49
lo3. Bo Tötterman: WRUL, KolIsrael, R Peking, RRI. 23 + 19 = 42
115. Sist på listan är nya medlemmen Edgar Johans i Mariehamn.Han har tillsvidare endast R Moscow och CBC, men mera kommer det
säkert om han sitter flitigt vid rxsen. 2 ii? 2 = 4
Det var de anlända QSL:en. Det var ju meningen att det här skulle bli en komplett ranglista, men då det kom in så litet QSL, vän
tar jag med ranglistan till nästa månad. Se till att ni skriver 
flitigare till dessi Skriv QSL:en på skilt papper om ni har annan korrespondens med klubben eller andra avdelningar i tidningen ochse till att de är mig tillhanda senast den 15 oktober.

73 BOB.

NYA STATIONER (saxat från Etersvep)
2470 kcs ZYG Radio Clube de Guaratingueta,Praca Rodrigues Alvas 

182, Guaratingueta,Sao Paolo,Brasilien. 1 kW.
4875 kcs ZYZ30,Radio Jornal do Brasil,Rio de Janeiro,Brasilien.
4985 kcs Radio Ahanguera Dif Televis., Goiana,Goias,Brasilien.
5895 kcs Radio Tupas Catari,Oruru,Bolivia.
6020 kcs Radio Diego Portales,Talca,Chile. Sänder med lokW 

1200-0500 Adress: Uno Norte No.1075,Talca. Chile.
6090 kcs XECMT,Ciudad Mante, Tams., Mexico.
7250 kcs AIR, Lucknow, Indien. 0100-0330 (söndagar 0400)
7650 kcs Radio Brigadeiro Tobias, Brigadeiro Tobias, Sao Paulo 

Brasilien, sänder med 0,1 kW.



F D X C L A N D L I S T A  1 9 5 8 ( D E L  4)

Country Cont onu s\ MW FM TY PTT MR AIR HAM CALL
Oman A MP4
Oubangi-Chari Af FQ8
Pakistan A X X x AP
Palau Islands 0 EC 6
Panama CA X X X X HP
Paraguay SA X X ZP
Peru SA X X OA
Philippines A X X X DU
Phoenix Islands 0 X KB 6
Pitcairn Island 0 VR6
Poland E X X X X X SP
Portugal E X X X X x CT1
Portuguese Guinea Af X CR5Portuguese India A X X CR8
Portuguese Timor A CRlj$
Puerto Rico CA X X X KP4
Reunion Af X X FR8
Rumania E X X X YO
Ryukyu Islands A X X KR6
San Marino E MlSao Tome & Principe Af X CR5Sarawak A X X VS5Saudi-Arabia A *v X X X HZSenegal Af X X FF8Seychelles Af X VQ9Sierra Leone Af X ZD1Sikkim A AC 3Singapore A X VS1South African Union Af X X ZSSouthern Rhodesia Af X X ZESpain E X X X X EASpanish Guinea Af X EA0Spanish Morocco Af XSpanish West Africa Af EA9St Helena & Ascension Af ZD7St Pierre & Miquelon NA X FP8Sudan Af X X STSurinam SA X X PZSvalbard & Jan Mayen E X LA,LBSwan Islands NA KS4Swaziland . Af ZS7Sweden E X X X X X x SMSwitzerland E X X X X X HBSyria A ■ X X YK
Taiwan A X X C3Tanganyika Af X X VQ3Tchad Af X FQ8Thailand A X X X HSTokelau Islands 0 ZM7Tonga Islands 0 VR5Trinidad & Tobago CA X X VP4Tunisia Af X 3V8Turkey A X X *v TA

(Fortsättning följer)
B o b .



T I P S

Europa och Afrika
Albania;

Algeria;

Angola

Belgien; 

Czechoslovakia 

Danmark;

Great Britain; 

Greece;

Kenya;

Marocco;

Monaco

Moyambique;

Northern
Rhodesia;

Schweiz 

Somaliland

Guinea 
Portuguese
Guinea 
Spanish
South Africa;

Spain;

Yugoslavia;

Radio Tirana ,sänder italienska progrgji på 7^50 kc/s klockan 
20.00-20.30 . ORK 3 (GC)
Radio Algeria hörd med franska nyheter klockan 22.00 med ORK 4

(GC)
CR6RH på 5024 kc/s hörd den 4/9 kl.21.15 - 21.32 med nonstop 
modärn dansmusik,korta nyheter före sign off.QSA 2-3 +QRN stark+ 
+CW (NJJ)
ORU hörd med fin styrka på 11850 kc/s med franskt program kl. 21.30

(GC)
Radio Prague har tyskt program klockan 09.45 på 11725 kc/s. 
Hörbarheten var QRK 5 (GC)
Danish Sate Radio har på mornarna fin musik,sände en morgon 
kl. 10 bl.a. LollopopfBuena Sera m.m. Frekvensen var 15165 kc/s 
QRK 5 (GC)
VOA/BBC hörd med program på ryska klockan 21.00 på 15435 kc/s 
QRK 4 (GC)
Voa Courier hörd med "Report from America" på7125 kc/s med qrk 4 + 
BCORM.Uret visade då 20.00 (HS)
C&W i Nairobi hörd med QSA 4 QRK 4 klockan 20.00 med BBC-news på 
488O kc/s (BG)
United Nations hörd från Tanger på 15285 kc/s kl.03.45-04.20 
nyheter på Uzbek kl.03.45>på persiska 03.50,på arabiska 64.10

(PÄ)Radio Monte Carlo hörd med fin hörbarhet på vanliga 7140 kc/s 
med jazz kl. 17.30 ( SOP;
Radio Clube de Mocambique hörd på 4829 kc/s kl. 17.15 med QRK 3

(BG)
Lusaka på 4826 kc/s hörd med önskeprogram (engelska) den 5/9 
kl.04.00-04.30.. QRK 3-4 QRN (NJJ)
SBC över HER6 pa 15305 kc/s med news in English kl. 09.30. QRK5

(GC)
Radio Mogadiscio har hörts på 60.27 meter med Timos nya R1155A. 
Programmet var klockan 16.35 afrikansk musik .QRK 3 +CW^g+CW
Emissora da Guine hörd mel local news på 75*48 m kl. 22.15 med 
qrk 3 + cw (TL)
Radio Ecuatorial hör med Mantovanis vackra stråkar en kväll,närmare 
bestämt 21.30 pä. 38.53 meter med QRK 3 +CW (TL)
South African Broadcasting Corporation hörd med nyheter på engelska
kl.16.47 på 15230 kc/s. QRK 3-4 (HS,Pl,GC)
SABC på 4895 ke/s kl.17.00 niedqrk 3 (BG)
Radio Nacional de Espana hörs fint med engelsk program på 7100 kc/s 
klockan20.30 ORK 4 +BCQRM (HS)
Radio Belgrad hör med ett schlager program med bl.a.Sixteen tons och 
Pat Boone melodier.Frekvensen den gamla vanliga 6100 kc/s och
klockan vise.de 14.30 ( PÄ)

Tipsgivarna är denna gång: NJJ = N.J.Jensen , PÄ = Pertti Äyräs , BG = Bo Grahn
SOF = Stiga Fernström , LÖ = Lars Österberg , HS = Håkan Sundman ,GC =G.Cedercreutz.
TL = Timo Lehtiö med sin nya fina mottagare ( Royal Airforce R1155A RFE No; 10D/820 ) 



Aden

China

India

Indonesia

Iraq;

Israel 

Japan  

Malaya 

New Zealand

North Korea 

Turkey

Argentina 

Brasil

Canada

Asien
ABS hörd med Oriental nusic kl. 17.30 pa 7140 kc/s ned QBK 2-3

(SOF)
Radio Peking har från och ned den l/9 ersatt 15060 kc/s ned 9460 kc/s 
i sin engelsk-franska service för Europa.11650 kc/s är oförändrad.

(NJJ)
AIR Calcutta hörd ned solfläcksrapport 16.45 P» 7210 kc/s ned OSA 4

(EG)
RRI har hörts; på 60nb på följande frekvenser: Surakarta 4880 , 
Medan 4930 ,Kotaradja 4985 , Bukittingi 5030 .Hörbarheten för
samtliga stationer var klockan 15.30 c.QRK 3* (BG,TL)
Programmet var hemlandets nusik
Pä engelska kan RRI höras fr^n Djakarta på 11770 kc/s 19*30 nod
rrif 4 (GC)
Radio Baghdad på 6l88 kc/s har engelskt program 17.30,tyskt 17*45 
franskt 18.00. PTK 3-4 (PÄ)
Kol Zion hörd ned franskt orogran 20.15 fred qrk 4*** 9009 kc/s

(GC)
NHK JOB24=2l620 kc/s hörs utnärk 06.30-08*30* Körbarheten häst
07.15-07*45* Ser on rapporter och lovar souvenirer. (NJJ)
Radio Malaya hörd på 7200 kc/s ned ’;0Ajs jazzkonsert 04.30-05.00 
och skivor 05*00-05*30 qrk 3-4 PSB (Pa )
Radio New Zealand hörd ofta mellan 04.30 och 06.00 på 15280 kc/s 
Progra.net hestår vanligen av musik och idrottsreferat.PJiK % PSB

(PA)
Radio Pyongyang på 6250 kc/s = 48.00 n ned snack i stil ned 
pling - plong - pang . PRK 2-3 + cw+cw (SOF)
Radio Ankara ned news in English pä 17:20 kc/s kl.13*30 ned qrk 3

(GC)
En Mozart-konsert har avnjutits på 9515 kc/s ned crk 4 kl.21.00

(HS)
Amerika

L.R.A. hörd med fin styrka under engelska utssändningen 23.00-00.00... 
Nyheter dagligen 23.50 följd av konnentarer.('SA 3-4 PEN.Före 22,30 
är IRA svårt störd av PCPPiT + FOISE. Franska, prograr.i 22.00-23.00 
portugisiska 00.00-01.00 15345 kc/s (NJJ)
LRA hör sar-d engelska också kl.03.00på 9690 kc/s CEK 4 +CW

(HS)
Radiodif. Amazonas 62.43 m hörd en natt 02.10 ned bl.a "Tutti Frutti"
CEK 3-4 +CE (TL)
Radio Cultura Pocos de Caldas ned snack 00.00 på 9̂ 45 kc/s =
31.10 u (HS,TL)
Soc.R.Emissora de Piratiniga hörd vid midnatt pa 11735 kc/s 
Programnet i välkänd stil qrk 4 + cw (PS)
Radio Panamericana bjuder på latta rytner ol.OO på 15135 kc/s 
Hörbarheten bra trots lite BCPR1I. (HS)
Radio Nacional kan höras på frekvenserna 9720 och 17850 .̂ id 
nidnatt är hörbarhetn bra. (HS,SOF)
Radio Clube de Para på 61.66 noter bjuder bjuder ett-tiden på natten 
pä en verkligt fin nusikkavalkad från infödinäsbyarna i Anazonas 
djungler. (TL)
Radio Canada hörd pa 21600 kc/s kl.12.00-12.30 med engelsk utsändning
QRK/QSA 4/4 (LÖ)



Chile Radio  Presidente Balmaceda "bjud en natt 00,30 pä klassisk musik
på 31.25 aeter OBIC 2-5 rSB (TL)

Ecuador: HCJB med programmet "Back to the Bible" kl. 02.20 på 15115 kc/s OBJ' 4
++++++BCQBK (ILS)

Guatemala Radio Cultural hörd med engelska klockan 03*20 qrk 2-3 .Efter 03.45 stark
021, 9668 kc/s (På)

Paraguay Radio  Nacional del Paraguay på 50.22 meter har Noticias kl.01.45
och hörbarheten ORR 2-3 +BC0PJ1 (TL)

Peru Radio  Nacional del Peru kl.01.30 med gamla, skivbokanta pa 32.14 n
"SK 3 +CV7 ( TL

USA  AFRTS NY hörd intill 19.OO ned baseball-referat på 11870 kc/s
sändaren WRUL. (LO)
AFRTS NY har nyhetr Izl. 18.00 på 21650 = 13.9I ne ter

(SOB)
Venezuela Radio Continente på 5030 hörd med "Musica de baile" kl.0000 CV/QRII

(SOP)
Radio Difusora Venezuela på 61.35 meter hade en gång vid nidnatt 
rcklain för Viceroy cigar illos OPJ' 4 C’TFI-1 (TL)

Vår goda medlem N .J.Jensen har en ovana son endast fä av våra andra nudlerxiar har 
och det är att han skickar tips.I pressläggnings ögonblicket kon en stor sats till 
jag saxar de intessantaste i Jensens original version.
Angola CR6RZ—Radio Angola Emissora Official- 4955 kc/s Portuguese news 22.20

en sign off 22.30
French Somaliland Radio Djibouti on 4780 kc/s,some nights I800-I900 with surprising

good strength ¡”S \ 3-4 Cv’
Ivory Coast Radio Abidjan -4942 kc/s 22oo-23oo (very late sign off sundays else 22.30) 

French light records ,news in Frcnch 22.30-22.40 OSA 3+C17
Liberia ELWA 7/8 20oo-20.30 English worldnews followed by "Back to the Bible" 

on 4770 kc/s CSA 2-3 + cw
Tanganyika; Dar Es Salaam -5050 kc/s OSA 3 + BCCR11 .Usual sign off on Sundays at 

I9.3O,one Sunday classic music to 19.45»
Canada CBC CBBP-21600 kc/s l/8 13.30-14.00 English to Canadian Forces in

Europe (in parall. 17820 kc/s ) - Rewiew of events -recorded dancenusic
OS A 3-5 ''SB....

Brazil  ZYE2 on 4915 kc/s heard once 23.00 -23.45 with west.classic music 
Brake's Bullaby QSA 2-3 + C'̂ 'RII
Radio Soc. Farroupilha on 15335 kc/s 23.30-00.00 -dancenusic OSA 3
BCCBR

Venezuela YVME on 48OO kc/s OOoo-Oloo -El momento politico gausica de baile.
OSA 3 3CrRA + CWCRII . ( Nice OSL-card after 2 weeks.)
Radio Sucre ,Cumana, 4960 kc/s popular lightmusic and Radioteatro 
announced as "Serveza de Cumana". Announcements 4 note gong followed by 
"Radio Sucre, YVQA 4960 kc/s onda corta des de Cumana,Venezuela,patria 
del I ibertador" OSA 2-4 QSB (BRR'II
YYLK - 4970 kc/s 17/8 06.30 dancenusic OSJ. 3 ++++++ cw cw cw cw

Acores   CSA93 Ponta Delgada,Emissora Regional often a good reception on
4P65 kc/s between 21.00-23.00.All program in Portuguese . gSn 4 + CW

Espana Radio Nacional de Espana Malaga now on 6170 or 6175 kc/s .Often good
 strength 22.30-00.00. Bight musicprograms and announcement in Spanish •

only.
Turkey Ankara TAU 15160 kc/s has English to Europe 21.00-21.45»

Thanks, Jensen



Nytt i etern
Nya frekvenser. G.M.T.

6015 Radio Managua YNLW,Managua,Nicaragua. DX-R,.
6015 Salonica VOA,Greece. DX-R
6020 Khabarovsk,USSR. DX-R'
6020 Emissora Nacional CSA207,Lissabon,Portugal. DX-R
6020 NBC VOA KNBH,San Francisco,Calif .U.S.A. DX-R
6020 Radio Diego Portales CE602,Talca,Chile. DX-R
6025 Emissora Nacional,Lissabon,Portugal. DX-R
6025 Radio Tanger/Radio Maghreb,Tangier. DX-R
6025 Polskie Radio Warsaw,Poland. DX-R
603O Radio Praha ORL2B,Praha.Czechoslovakia DX-R
6030 Radio Tallin,USSR DX-R
6030 Radio Monserrat,HROW,Tegucigalpa,Honduras. DX-R
6035̂  Radio Tela,BRTL,Atlantida,Honduras. DX-R
6040 Brodcasting Dept. of W.Samoa ZN2AP,Apia,W.Samoa. DX-R
6040 AIR,Simla.India. DX-R
6049 Tiblisi,USSR. DX-R
6050 Radio Peking,Peking,China. DX-R
6055 Petropavlovsk,USSR. DX-R
6O6O Hashemite Jordan Bc.Serv.Ramallah.Jordan. DX-R
6065 Radio Rural Brasileira,Largo du Misericordia,Brasil. DX-R
6075 Radio Sutatenza/Accion Popular,Sutatenza,Colonfbia. DX-R
6080 Radio Bolivar HC2DE,Guaranda,Ecuador. DX-R
6085 Bayerischer Rundfunk,München sänder sitt mellanvågspr.

på denna frek.04.30-24.00.Har övergett sin gamla frek.6l60.WRHB 
6085 Radio Morazan HRNQ,Tegucigalpa,Honduras. DX-R
609O Radio XECMT,Ciudad El Mante,Mexico. DX-R
6092 Radio Tabriz , Iran DX-R
6095 Radio Calama,CE6IO, 05.00 WRHB
6100 Br.Hond. Bc Service,"'TP DX-R
6100 Nigerian Bc Service i Enugu DX-R
6105 Voice of Vietnam ,Hanoi,North Vietnam DX-R
6112 Radio Pakistan i Dacca DX-R
6120 Radio Pakistan i Dacca DX-R
6125 Polskie Radio ,Poland DX-R
6128 Radiodif.Militar ,Bogotá Colombia DX-R
613O Voz del Aire , Habana Cuba DX-R
6135 HNC , Radio Baghdad Iraq DX-R
6135 HJEV ,Voz del Valle ,Cali Colombia DX-R
6135 Kaunas USSR DX-F
6138 Radio Pakistan i Lahore ,APL , DX-R
614O Ondas del Volante ,adress:Casilla 726,Azogues 2,3 kW WRHB
6140 CXA5,Radio Sarandi Montevideo Uruguay DX-R
6145 Radio Algerie .Franska programmen radieras över 11790 kc/s

och efter klockan 19.45 A också Över 6145 kc/s ’,rRE3
6I5O AIR i Bombay och Madras använder denna fq DX-1
615O CKRO, Transcanada Comm. Ltd. i Winnipeg Canada DX-R
6152 Radio Tabriz i Iran DX-R
6155 VOA Salonika Grekland DX-R
6l60 Far East Network Tokyo Jpan IX-R
6l75 Radio Guarani , Belo Horizonte Brasil DX-R
6177 TGAZ,Radio Continental ,Guatemala City DX-R
6l80 Radio Dalat , Dalat South-Vietnam DX-R
6185 National Civil Defence Adm. Manila Philippinerna DX-R
6185 Galei Zahal,Tel-Aviv Israel DX-R
6190 AIR New Delhi DX-R
6195 Novaja Semlja USSR DX-R
6195 4VHW, Radio Haiti Port-au-Prince DX-R
6195 Polskie Radio DX-R



6200 kc/s ZYC7 ,Radio Tamoio Rio de Janeiro DX-R
6210 Home Guard Radio ,Bangkok Thailand DX-R
6212 Radio Nacional de España Malaga DX-R
6215 Radio Cayenne ,FZC46 , börjar varje dag 22.30 med en 9 noters

intervallsignal och anropet "Ici Cayenne,R adiodiffusion Francaise" 
Nyheter på franska 23.00-2315 och sign off 23.30 söndagar 00.30

WRHB
6220 Radio Pakistan Karachi DX-R
6225 Radio Tsinan / reley Radio Peking , Tsinan China DX-R
6235 Radio Pakistan Karachi DX-R
6248 Radio Budapest Ungern DX-R
6250 Radio Meshed Iran DX-R
6300 Radio Miraflores Lima ,Peru DX-R
6336 Radio Continental ,OAX6E , Arequipa Peru DX-R
6345 Radio Ulan Bator ,Ulan Bator Mongolia DX-R
636O Em. Nacional Lisabon DX-R
6374 . Nacional Lisabon DX-E
638O Thai TV Station Bangkok Thailand DX-R
6406 4VCN ,Radio Tropiques ,Port-au-Prince Haiti DX-R
6450 Radio Siboney , COCY , Habana Cuba DX-R .

Radio La Cruz del Sur ,La Paz ,has programmes in foreign languages as follows:
On 730/9444 kc/s -English sTues/Thurs/Sat 00.45-01.00 (relay BBC) Fri.02.00- 
02.15. Germans Weekdays (exc. Tues ) 11.25-11.30 "Wort fur den Tag",Sun 23.15- 
23.30 . WRHB
Haiti: La Voix de la Vie Marér, Cap Haitien ,began broadcasting in May on 
6195 kc/s wi-;h a power of O.54 kW at 11.30-12.00 and 22.15-23.30.The fq is to 
be changed to avoid interference with R.Haiti on 6200 kc/s .
Radio Liberté (6135 kc/s) has bee off the air since last November due to loss of 
license.
A new Missionary station at Cayes will go on the air this fall on 760 & 3400 kc/s 
(4VI 1.6 kW and 4VU 0.25 kW ) ' V/EHB
Jordan: Den 2 aug ändrades anropet till "Radio of the Hashimite Kingdom of Jordan"

WRHB
Cambodia: Radio Cambodge har bytt sin fq på 41mb från 7187 kc/s till 7148 kc/s

WRHB
North Vietnam: Radio Hanoi is using a new fq of 9900 kc/s // 9940& 11740 kc/s 
at 09.30-15.45. News in English at 09.30 weekdays & 15.15 daily.

WEHB
Aden:  Aden Broadcasting Service is operating on 800 & 7170 kc/s (5 & 7.5 kW ) 
at 11.00 20.30. Reley of BBC Arabic Service at 18.00,19.15 * 20.15
Reunion: Radio Reunion has dropped the use of 4820 kc/s. Only 3380 kc/s is 
(1.5 kW ) operating. WEHB
Macau: Radio Vila Verde , Macau, will resume short-wave transmissions.The schedule 
will be I2.3O- 15.00 on 17785 kc/s (0.3 k"’ ) in English ,Portuguese,Chinese.

WRHB
Mauritius Broadcasting Service has mowed from 15062 to 14982 kc/s .Call is 
V3USE YIRHB

U K V U L F M U K V U L A F M U K V

Attentions FM-spalt har varit osynlig en längre tid beroende på avsaknad av 
material , men nu Bertel Johansson skrivit till UKV-red och han har följande saker 
på hjärta.Sverige på 92.4 mc hörs fint både morgon middag och kväll.
SDR hörd den 24/8 på 87.9 mc kl. 12.30 C3A 3  
Låt höra av eralla som rattar pä FM. UKV-red



1. Anders Nygård har gått förbi Jensen med PTT Poland,
PTT Dakar och American T&T San Francisco Gratulerar.’ 23 + 21 = 44

4. Göran Eklund är ny på den här sidan med följ. nya:
KDD,Amsterdam PTT,Nicosia PTT,DBP,PTT Warsaw,PTT Sydney,
American T&T,PTT Linz,PTT Djeddah,PTT Paris,PTT Athlnai,
PTT Amman, PTT Damascus. Inte så dåligt,eller hur? 13 + 13 = 26

19. Calle Ehlers: PTT Paris 3 + 3 = 6
19. Jukka Kivi: PTT Amsterdam 3 + 3 = 6

Det var allt denna gång och här följer några tips uti Greenwich 
Mean Time!

PTT Amsterdam, ,19400 kc/s 07.55 QjRK 2-3 H.S.
Italcable,,17250 kc/s kl,18.556ch 2040, QRK 5 H.S.
DBP,, 19100 A kc/s kl.14.10 J.H.N.
PTT Paris,, 19700 A kc/s kl.14.24 J.H.N.
PTT Athinai,,på 19400 och 18450 A kc/s kl.15.05 J.H.N.
BPO,,på 13550 kc/s kl.14.18 J.H.N.
PTT Dakar,,23750 A kc/s kl.07.48 QfiK 4, Ann.in Pronch. A.N.
PTT Damascus,,15850 A kc/s kl.07.50 QRK 4-5 Ann. in English. A.N.
Sydney PTT på 21000 A kc/s #1.13.05 " 2-3 " " A.N.
VOA-PTT,Germany,14750A kc/s ,kl.13.45," 2-$ " " A.N.
PTT Marconi,Madeira,19200A kc/s kl.11.45,QRK 3-4 Very finoj A.N.
PTT Johannesburg,,22900A kc$s, kl.19.40 QRH 3-4 Ann. in English A.N. 
PTT Brisbane på 23650A kc/s,kl.07.10 QRK2-3 " " A.N.
PTT Salonika, 20970A kc/s kl.16.35 " 3-4 A.N.
PTT Bandung!!! 23550A kc/s kl.07.23 " 2-3 " " A.N.
PTT Alger,, 16I00A kc/s kl.07.25 " 2-3 Ann. in French. A.N.
PTT Sydney på I0600A kc/S kl.20.40 " 1-3 Ann. in English A.N.

H.S.=Hans Söderström, J.H.N.=Jan-Håkan Nylund, A.N.=Anders Nygård. TACK!

F L Y G R A D I O
1. Jan-Häkan Nylund: Shannon Aeradio och Luftfartsverket, Göteborg2 + 2 = 4
1. Christian Schröder: 2 + 2 = 4

K U S T R A D I O
2. Kaj-Göran Loskin har fått Mariehamn Kustradio 1 + 1 = 2
2. Jan-Håkan Nylund har också fått Mariehamn Kustradio 1 + 1 = 2
Skicka mera TIPS ock QSL-listor till nästa gång!!! §RED§CS§

HAM spalten s läsare bedes ha tålamod till november nr. Vi på redaktionen
har nämligen inte hört av HAM red på en tid... vi undrar  även var sten-
cilen dröjer?!

DE SOM INTE BETALAT MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ANDRA HALVÅRET 
BEDES GÖRA DET MED DETSAMMA. POSTGIROKONTO NR. 15993 .



MV-HÖRNAN

Så har hösten. kommit och sommarens hårda DX-ing på kortvågen 
ha r, hoppas jag , inte helt tagit kål på er, så att ni nu kan rycka upp 
er och börja DX-a på nell&nvåg. Konditionerna börjer återvända. I somras 
var det iblend ett ihållande sprak över mellanvågen, åtminstone i mån, 
men det kan ha varit trester på antennen, jag såg faktiskt inte efter.

Nu under det geofysiska året händer det ibland att det blir 
vrålkonds på MV. Inte vet jag hur forskarna bär sig åt, men så lär det vara. 
I Sverige hör man massvis av rara stationer. Jag tycker att radiovågorna, 
som konmit över Atlanten, borde orka över Bottniska viken med samma fart. 
Till asiaterna har vi ju närmare väg, så de borde nog höras.

Ni har väl inte heller glömt vår store MV-tävling. Tiden går ut 
den 30.9. och då skall jag ha alla QSL—listor på QSL, som kommit under detta 
verksamhetsår här hos mig. I nästa nummer meddelas vem som blir årets seg
rare.

Det nya verksamhetsåret, som inleds i nästa nummer, börjar måd
rubriken "Jag var först 1958-59". Varje tips som förekommer första gången
detta verksamhetsår, kommer in under den rubriken. Nästa gång samna tips
påträffas kommer det in under rubrikerna "Hört från Luropa,Afrika.."o.s.v.

Denna gång har det inte kommit några tips, men tre QSL-listor.
Jag tog just och vred litet på rattarna och nedtecknade följande enklo tips:
Frekvenserna i KC/S. TIDERNA I G.M.T.

620x Radio Cairo kom in med QRK 3-4 kl. 17.30 och hade skolrridio. Det bar rubriken: "Hur man kokar någon levande". Om du inte tror, så 
måste du prova själv.

701 Bratislava i Tjeckoslovakien spelade spanska låtar kl..17.40 QRK 3 
728 Radio DDR bjöd på dansmusik med fulla 5:or kl. 17.45 
782 Deutschlandsender spelade fin jazz parallellt med 881 kc/s. 17.50. 
908 Radio Baghdad och BBC kom båda in med 4. Tiden var 18.00 och den 

första bjöd på musik av österläask tappning. BBC snackade.
935 AFN hade nyheter kl. 18.00. QRK 2-3 QSB. BCQRM från Moskva.

///MV-QSL///
Damerna först: May-Britt Holmberg kommer med Oslo på 218 kc/s.
Lars Österberg anmäler tre nya QSL. De är Finlands Rundradio 1484, NRK 218 
ocn Radio Moskow 800, som skickade turistbroskyrer. Hälsa med dig!
Nils Aspholm kommer som en fin avslutning på denna QSL-spalt och han har 
fätt Österreichischer Rundfunk på 1025 kc/s.

///MV-Tävling///
1) Ingmar Nyberg 33+23=56 12)Kurt Forsman 8+0=13 Matti Hakala i|+2=6
2) Bengt Perklen 27+17=44 T.Söderström 9+5=14 H.Wilenius 3+3=6
3) N.J.Jensen 21+11=32 Börje Mattlin 7+7=14 S-E Hjelt 3+3=6
4) Lasse Wenman 16+14=30 15)Roald Hedberg 7+6=13 26)Eric Gagneur 2+2=4'
5) Göran Eklund 14+11=25 16;Jan Björklund 5+5=10 H-E Söderström 2+2=4
6) Bob Hielm 12+9 =21 17)L-I Johansson 5+4=9 28)B.Dalhammar 1+1=2

Lars Österberg 13+8 =21 18;Nils Aspholm 4+4=8 X& Leif Eriksson 1+1=2
S-O Fernström 11+10=21 19)Rolf Holmberg 4+3=7 S-0 Dahlberg 1+1=2

9) Erik Rosengren 9+ 9=1£ John Sibelius 4+3=7 Jan Grönqvist 1+1=2
10)Timo Lehtiö 8+ 7=15 2l)Bo Grönholm 3+3=6 G.Petterson 1+1=2

R.v .Weissenberg 8+ 7=15 M-B Holmberg 3+3=6
Best 73' de Stiga.

Red: Stig-Olof Fernstrom Skuru station Box 17



UKESÄNDAREN ÄR IGÅNG NU IGEN.

Varje höst har studenterna i Oslo utsändnjngar över sina 2 kristall- 
styrda sändare tillika med .den traditionella studentvookan.Sändarna 

och studiorna är belägna i Blindern,en förstad till Osló .Antennerna 
är belägna högst opp på Universitetet. Det 'kan nämnas att byggningen 
är omkring 90 fot hög. Stationen sänder på 1602 kc/s och 11850 kc/s= 
25» 32m. Sädningstiderna äro följande:

'27.9. 22.35 - 23.05 G. M.T.’
28,9. 22.20-22.50 "

. , 29-30.9. 22.05 - 22.35
osv ungefär sämma tider varje dag till den 12 oktober. Stationscallet 
är: "Dette er ukesendaren" och på engelska :"This is the Oslo Student 
Radio Station". Båda ann. ingår en eller två ggr.under utsändningen. 
Programmet består av glimtar av studentlivet och -veckan i Oslo. 
Rapporter besvaras med QSL-kort och adressen är: The Oslo Student 
Radio SÉ’-ation, University of Oslo, Norway.

DX-Kamrat er och DX-klubbar !
Ett hjärtligt tack för alla gåvor och telegram som kommit oss till del 
i anledning av vårt bröllop den 5.7.1958. Tusen tack för allt.

Sinikka och Torre Ekblom.

FINLANDS DX-CLUB r.f.
Ordf. Bob Hielm Vice ordf. Arno Bärlund
Sekr. T-H Ekblom Kassör Torbjörn Bäckström
Redaktör Marcus Ölander Ledamöter: Kaj Tallroth
Leif Lehtonen Bengt Söderholm.

 ATTENTION

ORGAN FÖR FINLANDS DX-CLUB r.f.
Ansvarig utgivare: Bob Hielm,Furuvägen 20,Westend.
Redaktör: Marcus Ölander Red.sekr. T-H Ekblom
QSL-red.: Bob Hielm Tips.red. Kaj Tallroth
MV-red. : Stig-Olof Fernström HAM-red's:Robert von Weissenberg
PTT-red.: Christian Schröder Timo Lehtiö
OBS OBS OBS’ CBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS 

D E SOM SKALL HA WORLD RADIO HANDBOOK FÖR ÅR 1959 SKALL BESTÄLLA 
DEN MED DET SNARASTE. DET GÅR BRA ATT SKRIVA NÅGRA RADER PÅ 
QSL ELLER TIPSLISTORNA.



Dx-ARE!
Ni behöver kanske kom
plettera E r utrustning. 
Genom att spara regel
bundet i en sparklubb har 
Ni alltid pengar till hands.

TAG KONTAKT MED

OM NI VILL VARA MED I EN AV VÅRA SPARKLUBBAE

FINLANDS DX-CLUB r.f.
Adress: P.R. Helsingfors

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

Logg blad 10 st ......................................................................  20 :—
Engelska rapportformulär, 25 st ....................................... 100:—
Spanska rapportformulär, 25 st ....................................... 100:—
A-Diplom (för verifikationer från 75 länder) ............  150:—
B-Diplom (för verifikationer från 50 länder) ............  120:—
C-Diplom (för verifikationer från 25 länder) ............  90 :—
Klubbmärke ............................................................................... 250:—
Medlemsavgift (vari ingår prenumerationsavgift för

Attention) ................................................................................. 600:—  1 1 år
300:— H år

Luxor Ambassadör 25 % rabatt (kontant betal.)........ 37.050:—

World Radio Handbook och annan tillgänglig DX-litteratur sändes mot postförskott, öv
riga inbetalningar bör göras via klubbens postgirokonto nr 15993. På inbetalnings
kortet bör anges, för vad inbetalningen har gjorts.
Medlemsavgiften för utländska medlemmar är 8 IRC V2 år och 15 IRC 1 år.
Även övriga utgifter kan erläggas med IRC, varvid 1 IRC beräknas ha ett värde av 30 mk.
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Tel. 55 658

Työväen Kirjapaino, Helsingfors 1958.


