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EN NY INTRESSEORGANISATION ?

Julen tycks på svenskt DX-håll ha medfört en del för
ändringar på klubborganisatoriskt håll. Det har nämligen bildats 
två nya DX-förbund i Sverige, det ena är Gävleborgs DX-Förbund 
och det andra Sydsveriges DX-Förbund. Det tidigare är anslutet tj 
DX-Alliansen, men inte det senareo Detta b&tyder att det nu finns 
tre DX-förbund i Sverige, det tredje är ju som känt Västerbottens 
DX-Förbund.

Man kan klart förstå och inse fördelarna med dylika foi' 
bund utan att de behöver tas upp här.

Ett DX-förbund i Finland skulle kanske inte heller vare 
en omöjlighet. Kunde det inte tänkas att ett förbund med till ex
empel namnet "Association of Finnish DX-Clubs" skulle kunna grun
das såsom en intresseorganisation för alla finländska DX-klubbarr 
En dylik sammanslutning skulle med stor säkerhet vara en motvikt 
mot de mycket starka svenska DX-förbunden då internationella DX- 
frågor avgörs.

Inga enskilda personer skulle kunna höra till samman
slutningen och den skulle inte ha nån gemensam tidning utan en
dast ett råd, som skulle bestå av medlemmar från alla finländska 
DX-klubbar. Rådet skalle kunna tänkas sammankomma vid behov ellei 
så ofta man enligt stadgarna bestämmer* Rådets medlemmar kunde 
väljas proportionellt enligt antalet medlemmar i respektive klub. 
bar eller så att alla klubbar skulle ha lika många röstberättigad 
medlemmar med i rådet. Men detta är endast en organisatorisk fråga. 
En dylik association skulle inte blanda sig i de enskilda klubba* 
nas interna frågor inte heller i deras tidningars utlåtanden uta? 
endast i frågor, rörande enbart allmänna finländska DX-problem. 
Det skulle givetvis här vara fråga om att inte utländska klubbar 
skulle få sluta sig till denna organisation och finländska klubb; 
skulle inte heller få binda sig vid utländska DX-förbund. Natur
ligtvis skulle internationellt samarbete mellan de enskilda fin
ländska klubbarna och utländska inte pa något sätt förhindras. 
Personligen tycker jag att detta är en fråga som kunde tas upp till 
diskussion och efterlyser således en sådan.

Marcus.



KORTVÅGSUTSÄNDNINGARNA FRÅN 
FINLANDS RUNDRADIO

Turismen kan lätt för ett land bli en betydande inkomst^ 
källa och medföra behövlig utländsk valuta. Under de senaste åren 
har man fått upp ögonen för de nordiska länderna såsom turistland 
och man har inom Skandinavien gjort rätt mycket för att öka tu
risternas intresse för dessa länder* Det är ett faktum att Finlan/ 
kanske ligger en aning på sidan om de stora allfartsvägama, men 
vi har dock relativt goda förbindelser med den yttre världen^ så 
varför skulle inte äten vårt land.kunna dra turister till 3ig i 
en större mängd än vad det nu gör* Det har ju förekommit finländs 
utställningar på étt flertal ställen utomlands och nu har vi ju 
fått vårt Finland House i London* Men en sak som man har förbiset 
eller i varje fall inte förstått.att utnyttja är kortvågen såsom 
ett medium för turistpropagandan. De övriga nordiska länderna har 
kortvågsprogram i varje fall på ett utländskt språk och anser det 
således mödan värt att ha det.

Finlands Rundradio har till sitt förfogande fyra stycke: 
kortvågssändare belägna i Björneborgs Av dessa har en en effekt 
på 100 kW, två har 15 kW och en 10 kW. För att behålla dessa sän
dares våglängder är Rund.radion tvunden att ha sändarna igång ett 
visst antal timmar, vilket givetvis betyder rätt stora utgifter.
Sedan den 12 oktober senäste år utsänds"inte ens mera de Kbrtä 
myhetsutsändningarna på engelska och franska^ som före det var 
regelbundet återkommande. Dessa var de enda utländska programmen 
söm förekom i utsändningar från Finland. Knappast ökade de turist 
intresset för landet, i allt för hög grad. Men som sagt nu har 
även dessa indragits på grund av att man inte mera har anslagit 
medel för kortvågen, men sändarna måste man det oaktat ha igång 
och över dem utsänder man vissa delar av det finskspråkiga riks- 
programmet, utan ens så mycket som ens ett anrop på engelska.

Såsom tidigare nämnts i  Attention Har Finlands DX-Club 
fått tillåtelse att göra ett cirka 20 minuters program på engalsk 
en gång i*månaden, och så har även sketti Klubben själv ansvarar 
för dom men erhåller ingen ersättning. Dessa utsändningar har nu 
pågått sedan något år tillbaka och i höstas började man även ut
sända programmet över en sändare på 49 meters bandet, vilket 
gjorde det möjligt att höra programmet bättre över hela Europa, 
även i vårt land samt Skandinavien. Efter att programtiderna ett 
flertal gånger ändrats har de nu som sagt blivit fastslagna till 
den första fredagen varje månad. Genom cirkulär och brev har man 
meddelat lyssanrklubbar runtom i världen om programmet och tiderna



för detsamma och nu har man äntligen kommit igång på allvar. 
Programmet börjar med anrop på engelska, tyska* franska och span
ska och hetér Aroud the World# I det ingår förutom programpunkter 
som är ämnade enhart för DX-areäven ofta en kort presentation av 
nånting i Finland, ett kortföredrag av nånting aktuellt i landet. 
Detta upptar endast tre eller fyra minuter av programtiden och 
dessitom ingår i programmet ett par lättare musikstycken spelade 
av inhemska artister.

Man skulle tycka att ett program gjort av enbart ama
törer och på ett främmande språk inte skulle röna en stor.upp
märksamhet runtom i världen, men så har dovk fallet varit. Efter 
de tre senaste programmen har Rundradion och även Fln&snds DX- 
Club börjat Överhopas med brev från utländska.lyssnare.och man 
måste säga att det varit nästan.enbart lovord, som har framförts, 
Så här skriver en lyssnare "..,..en DX-are av idag är gähska bort- 
skämå med DX-program. Det är ju ett tiotal runtom i världens) Det 
som utsändes från Finlånds radio, var ett av de bästa jag har 
hört* Där fanns en viktig detalj, som de andra stationerna glömme: 
bort cch det är litet småprat vid sidan om tipsen. Här förekom ju 
en livfull skildring av julfirandet i Finlanda Tänk vilken reklam 
för Finland det - var# Fortgätt med det.......o* och en annan skri
ver så här .så skall jag så vitt det är mig möjligt lyss
na varje månad." Brev har kommit från England, Tyskland, Irland, 
Australien, USA och tillochmed från Brasilien, även en bandin
spelning av programmet gjord utomlands har kommit Rundardion till 
handa. Man har frågat om detta är det enda utl;Yr<&8p^ogKVM x t 
från Finland och många lyssnare hår undrat om Rtmdradion inte har 
något önskeprograin för de utländska lyssnarna, vilket är mycket 
vanligt utomlands. Ett dylikt program skulle knappast heller stäl* 
la sig mycket dyrt. Man kunde ha litet prat mellan skivorna och 
detta skulle säkert bidra till att det utländska lyssnarantalet 
betydligt skulle öka. Kanske kunde turistföreningarna bidra med 
honorar för de uppträdande i ett dylikt program om Rundradion 
skulle ställa utsändningstid och apparatur till förfogande.

Marcus.

ETT MEDDELANDE.
En av de aktuellaste och vaknaste DX-tidningarna i Nor

den har upphört, nämligen GDX-aren. Ett tack riktar vi till tid
ningens mångårige redaktör Ture Olsson som även i Attention har 
låtit oss få del av sina idéer och tankar genom ett flertal artik
lar. FDXC har sedan år tillbaka stått i nära kontakt med denna 
nu upphörande tidning dess redaktör.



ORSAKERNA TILL EN BEGRAVNING
Plutos DX-tidning skriver följande om en ledare i Atte; 

tion nummer 11 med ovanstående namn:

En klubb har givit upp andan. Detta är i-och-för-sig 
en sorglig händelse, men ändå sorgligare är det, när man klandray 
en klubb, som inte kan försvara sig längre. t?ag har inte tyvärr 
läst något nummer av SDXH's tidning, men om den varit så dålig, 
tycker jag, att man skäll säga rent ut, och inte komma smygande 
med skällsord efter det klubben nedlagts. Tycker du inte att åt
minstone vi DX-are skall vara renhåriga mot varandra?

Som du vet består de flesta DX-klubbarna av skolungdom
och när gymnasiestudierna börja? göra sig gällande kan man inte
ordna det så att man fåB tid att göra det maa själv vill. Då be**
stämmer lärarna. Du^sade, att det man har intresse for, det har
man också tid med. Det tror jag absolut inte. Naturligtvis kan ma: 
följa ditt råd om man inte vill klara sin studentexamen. M?n var^ 

g&r man då i skola ? Den frågan får du svara på. Har du möj
ligen hört rådet: Arbete först,höje sedan. Hur mycket vi än tycke: 
om DX-ijng måste plikten gå först. Om du satte dig in i SDXH's le
dares situation. Vidare säger du att det bara tar ett par kvällar
i månaden att skriva tidningen. Nå,'dat bairor väl på hur snabbt 
man skriver maskin. Men nu till det väsentliga. Men det ä? väl 
inte något DX-möte att sitta och trycka på skrivm askins tangenter-
na. Det stora nöjet ligger i' ätt placka in stationeT, och en re
daktion, som bara skriver tidningen är det inte något med.) (Det 
kan du fråga Tellus om.)

Som en sammanfattning på det ovan nämnda vill jag säga, 
att det är inte alltid den vackraste blommän, som har den längsta 
blommningstiden.

ANDROM TILL VARNAGEL.
(Svar)
Skribenten i Plutos DX-tidning använder ofta pronomi- 

net "jag", och jag undrar nu vem dennna "jag" egentligen är„ Inte 
passar det sig att använda denna form och inte sätta ett namn 
under sin skrivelse. Det oaktat att det inte finns nån författare 
till artikeln antar jag att det är min gamle vän och trätobroder 
Bert Thrybom, som har varit mästaren till det ovanavfattade.

Bästa broder, du påstår att jag klandrar Scandinavian 
DX-Hunters tidning. Det är en tolkningsfråga, jag skrev nämligen 
så här: "Jag har framför mig deras dystra tidning ur vilken dessa



nyheter framgår....." Man kan tolka detta så att tidningen skulle 
ha ett dystert innehåll, alltså stämningen i det skrivna skulle 
vara dystert^ Man fåt ta det bur man villa Hur kan du vidare på
stå att jag kommer smygande med skällsord.? Att skriva Öppet i 
en tidning är väl inte att komma smygandet: Om redaktörerna eller 
andrs i den nämnda klubben önskar försvara sig ännu, går det ju 
mycket bra att skriva en rad eller två, som enligt en viss lag 
bor tas in i tidningen.

När man har nått gymnasiestadiet i skolan bestämmer 1 
lärarna vad man skall göra, säger du vidare. Det var märkligt, 
inte bestämde de över mig inte då jag gick i gymnasiet, men där
för gick det hela väl så dåligt? Det kan givetvis tänkas att man 
hellre går på biograf än sitter hemma nån k&äll cch skriver litet. 
Dessutom kan lätt öva upp sig i att skriva rätt snabbt på maekin<. 
Personligen skriver jag endast med två fingrar och tycker att det 
går ganska skapligt.

Det "väsentliga"! din artikel tycks inte vara särskilt 
mycket, endast fyra rader, men jag skall benvara dem ocksår, Du  
säger att det inte är något nöje i att sitta och skriva naskin^
Det kan tankas att de inte ar det, men icr redaktörerna bor det 
vara det, annars är de inte lämpade for sin befattning. Det, sen 
man inte har intresse för det gor män dåligt!, I varje fall bor 
redaktörerna ha Intresse för att skriva sina artiklar och oRtta 
ihop dem. Och är det inget nöje i att skriva artiklar till tida 
ningen, så sade du ju själv, att det man åtagit sig, det skall mat 
också fullfölja och nöjet kommer först i andra kand när arbetet 
är gjort.

"En redaktion, som bara skriver tidningen är det inte 
något med" skriver du vidare* Tack skall du ha! Under de senaste 
fem åren har jag inte skrivit en enda rapport till nån station, 
så jag antar att Attention måtte vara en mycket dålig tidning då 
dess huvudredaktör inte har DX-at på så länge$ Det är väl bäst med 
nyval?*

Det jag menade med min ledare var : Tag er i a&t I re-
daktörer! Den blomman som blommar längst den o&serverar man längst 
Jag har just fått upplysning om att ytterligare två klubbar har 
nedlagt sin verksahet.

Marcus.
ÅRSMÖTE !
FDXC s  årsmöte hålles den 15 februari 1959 klockan 15.oo 

finsk tid på Stadion,, På mötet behandlas Url̂ as styrelsens ansvars 
frihet, samt val av den nya^ samt andra i stadgarna upptagna para
grafer angående årsmötet.



SWISS SHORTWAVE SERVICE MEDDELAR

Pågrund av försämrade mottagningsförhållanden har visst 
v&glängdsf6#änd#i&gar.g3oyta*

HER7, 17784 kc/s, 16.87m har ändrats till
HER8, 21520 kc/s, 13.94m.
Programmen som tidigare utsändes på den förra frekven

sen utsänds nu på den senare.

ALLIANS - NYTT MEDDELAR

Den svenska DX-alliansens tidning eller bulletin saxar 
vissa meningar ur Attention angående en eventuell landskamp mel
lan Sverige och Finland. Bulletinen konstaterar att man
tillsvidare inte lyckats mobilisera något störfe intresse fSr 
en dylik landskamp i Sverige. Ingen klubb eller DX-organisation 
har anmält sig villig att stå f8r den svenska delen av arrange
mangen, Här i Finland konstaterar vi att saken faktiskt redan 
håller på att dö ut i Sverige. 3a, 'Hanar är de?t eg&Kttligcia med 3ec 
gakesRs kctomez* vi att få hota cm! lamdbkampenr: ellcy skal** vi 
helt* glSmma vad som har varit på tapetem*

Red.

ETT SPECIALPROGRAM
Ett specialprogram utsänds från Polskie Radio för 

FDXC - Karis Local. Utsändningen sker den 12. 2. 1959. Programmet 
g3r på svenska och går av stapeln klockan 17.30 GMT. på följande 
frekvenser: 9540 kc/s, 7295 kc/s,5975 kc/s.

Rapporterna bör sändas till adressen FDXC — Karis Local 
Box 17, Skuru station. En IRC bör bifogas.

NYA MEDLEMMAR:
Hjärtligt välkomna allihopa !

202 Risto Tuomala,Alberga 203 Per-O.Forsberg,Lovisa,
204 Sven-Eric Andersson,Karlshamn, 205 Hans Lindqvist,Nickby 206 Per Christiansen,Aars,Danmark, 207 Johan Roos,Fiskars 
208 Magnus Åstrand,Lappfjärd 209 Hans Åstrand,Lappfjärd,

O.B.S. G L Ö M  E J  Å R S M Ö T E T  D E N  15 F E B R U A R I  
KL 15.00 f.t. P Å S T A D I O N , ö S T R A  L Ä K T A R E N  .



G M T T I P S G M T

0000 YVKB ,Radio Difusora Venezuela 4890 kc hörd med fin LA-onsjk med
qsa 4 qrk 4 (SEW)

0000 Radio Panamericana ,Brasil p& 1$.82 meter = 15135 kn hörs nästan
varje natt mellan 0000-0230.Hörd med musik och reklamer  och sport-
referat i rea-takt SINPO 33533 (LH')
Radio Panamericana hörs även pä 6055 kc med qsa 4 qtk 4 (DS+SK)

OOI5 La Voz de Bogotá,Colombia hörd på 5960 kc med dansmusik bl.a, Artie
Sl:a\T cea 3 qrk 3 (IB4SK).

0020 Radio Relogio Federal , Brazil 49^5 kc med qsa 4 qik 2 (DB+SK)
0020 Radio Mayrink Veiga hörs med typiska brasse-program på 25.46 m =

II775 kc.I regel god hörbarhet (J?)
0020 Radio Tupi ,Sao Paulo hörd på 4S.98A m == 6125 kc med qsa 4 q?k 3

(JP)
0020 Radio Pyongyang ,North Korea hördes med asiatis!-it snack på 40^00 m

6250 kc Q3A4+CW (JP)
OO3O R.Soc.da Bahia Brasil hörs med qrk 3 P& 25.26 meter = 11875 kc

( ett flertal )
OO3O Emisoras Nacionales på 6115 kc hördes då Detschlandsender teg .

Progiaonet bestod av cha cha cha och reklamer för bl.,a., Palmolive, 
QRK 3-4 QSB , Anropet lyder s "Transmiten Emisora Nacional H1Z y 
HI1Z. capital de la República Dominicana". Hörs ända till 0A00„

(-)
OII5 Radio Commerce, Haiti på 5980 kc med reklam och snack på frar:':a,

csa 4 qrk 4 (LJ i-SK)
OII5 La Voz Dominicana ,5970 kc med LAm qsa 4 qrk 3 (D3-:-SK)
OII5 Radio Cuaruja ,Brazil 5975 kc med snack sa 4 qrk 4 (DSSK)
OI3O Radio Belgrano ,Argentina hörs nästfn alltid på 49-26 m - 6090 kc

medusa 4 Í'ÍP)
OI3O Damascus ,Syria ( UAR ) hörd på 15165 kc = 19. red arao.'.̂ kh 

program mod qrk 4 ( )
OI3O TIFC, Faro del Caribe , Costa Rica , hörd med program på . spancka

på $645 kc = 31.10 meter med qrk 2-4 ( ett flertal )
OI35 Radio Splendid , Argentina på 5985 kc, med snack på spanska qr.a 3

(DS)
OI4O CHNX , Halifax Canada 6130 kc med "A New Yearns Eve to Remember"

qsa 4 qrk 4 (DS)
OI4O Radio Kashmir , India med news in English på 6110 kc med qsa 4 qrk 4

(DS+SKBS)
OI55 Radio Barquisimeto , Venezuela 4990 kc med LAm qsa 3 qrk 3

(DS+SK)
0200 HILJ , La Voz de Oriente i Dom.Rep. med cha cha chaqsa 2 qrk 2

buorx , q m  . fq är 6025 kc=49.79 meter. Hörd 0155-02.05 (si^ off)
(ns)

0200 TIHB Radio Reloj med nyheter ,tidssignaler var 3dje miin.t,Fq 6OO6 kc. 
qsa 2-3 qi'k 2-3 bcxxx och qsb

0200 Radio Ceylon med engelskt program, med qrk 5 på 19*^5 nrBter  ̂
15265 kc ' (J3)

0200 Ondas del Lago Venezuela på 48OO kc med qrk 4 med LAm (SEW)
0215 Radio Nacional del Buenos Aires med väderleksrapport och nyheter 

på 30.% m = %90 kc SINPO 44544 (H?)



0230

0230

0230

0245
0300

0400

0415
0430

0445
0500

0500

0600

0600

0730

09io

0915
1000

1100

1100

1110

1200

1230

1300

1300
1330
1400

0230 PRC21 , Radio Soc.Gaucha, Brazil på 6135 kc  hörd med ett program
kallat "Momo Vergai" qsa 5 gk 4-5 bcqrm (SEW)
Radio Barquisimeto YVXJ på 9505 kc med LAm och cigarettreklamer,
qsa 4 qrk 4 (SEW)
Radio Nacional del Peru OAX42 på 6082 kc hörd med fin musik och
cch ett par skivor av Pat Böone . QSA 4 qrk 4 (SE*,?)
CENX , Maritime Broadcasting Co. på 6130 kc .Enligt stationens anrop 
är antenneffekten 10.000 W (10 kW). (GE)
La Voz de Bogotá hörd på 59^0 kc=50.34 meter med qsa 3 (*?P)
TGNO avlyssnad med religiösa program på engelska på 31.03 a =9668 kc 
QRK 3-4 (JP)
CE960 Radio Pres.Belmaceda , Chile, på 9600kc hörd med tal till 
0430 och därefter dansmusik .QSA 4 QRK 2-3 BCQRM de Moscow. (SEW)
La Voz de Cali hörd med qsa 4 qrk 3 på 6195 kc=4.3.43 meter (JP)
Radio Continente , Venezuela 5030 kc med snack om revulutionen 
i Cuba qrk 4 (DS+SK)
Radio Panamericana ,Peru på 5980 kc med nyheter qsa 4 qrk 4 (SK+BS)
YVKB Radio Difusora Venezuela med cigarettreklam cch eldiga rytmer 
qsa 3-4 qrk 3 cwxxx fq är 4S9O kc=6].35 meter (GE)
YVOA Voz del Tachira ,Venezuela på 4S3O kc hörd med sedvanligt 
pri-gram och reklam för "Serveta Popular" qsa 4-2 qrk 2-3 cwxx*¿ qsb

(SEW)
Radio Rumbos med härliga rytmer från sydamerika på 4970 kc med 
qrk 3-4 (SOF)
4VB Radio Commerce med härlig musikblandning t.ex. American Patrol 
Fq är 5985 kc. Hörbarheten var qsa 3 qrk 3 med hcxxx (GE)
Radio Tahiti. Engelska 0730-0737 y franska 0737-0745 en lör^ags- 
mocgon.Sign off 0745 La. Marseillaise.Fq är 6135 kc. B̂OB)
Radio Japan med qa 4-5 q m  på 15235 kc med musik och kommentarer 
tili 0950. (SL)
DMQ11, Deutsche Welle hörd med tyska på 11795 kc = 25.43 meter. (JB)
VLT6, ABC , Port Moresby ;New Guinea, på 6130 kc hörd med klassisk 
musik med qsa 2-4 qsb (SEW)
United Nations över Okinawa  på 7160 kc med engelskt, program med qsa 4
qrk 4 q m  (SE1¡V)
HLKA, South Korea med engelska och koreanska på 31.12 m = 9640 kc 
med qrk 3 (JB)
Radio New Zealand klockan 1110-1145 med qsa 1-2 med fin dansmusik.

(SL)
BED66 Voice of Free China  med trevliga musikprogram varje söndag
QSA 2-3 QRK 2-3 och BCQRM , QSB. FQ är 9575 kc = 31.33 meter.

(GE)
ABC i Brisbane på 4920 kc med klassik musik .Nyheter 1300 .QSA 3

(SOF,SEW)
VOA Okinawa på 11960 med "Report from America" med qsa 3-4

(SOF)
VLX6 ABC Perth på 6140 kc med qsa 4 qrk 4 (SEW)
Radio Somali på 4745A kc med native music QRK 2-3 cwxxx (SOF)
HLKA Voice of Free Korea på 9640 kc med engelska till 1430 och 
och därefter franska till 1500.Hörbarheten fin. (JP,CE)



1430

1430

1500

1515

1515
1610

1630

1730

1730

1800

1815

1830
1830

1830
1830
1900

1900
1915

1930

1930

1945
2000

2000

2000

2000

2000

1415 Radio Hongkong med pling plong på 3940 kc med ork 2-3 till close 
l600 ned " God save the Queen". (S0F)
The Commercial Service of Radio Ceylon spelade top hits och reklamer 
på 9520 kc med qrk 4 (SOF)
XZK2 Burma Broadcasting Service på 4795 kc hörd med dansmusik 
nyhetar 1500 och sign off_1515 * CSA 3-4 qsb och lite cwxxx

(SN?)
Aden anropade "Mahatu Adan Lil i Da'a "på 41*81 met?r=7175 Mc ^qsa 3

(KP)
FEBC Manila hörs bra på 11920 kc med den nya 50 kilowattare med 
"Back to the Bible" qsa 4 (IP)
VOA, Colombo med "Music ,USA" på 42.19 meter= 7110 kc med ¡s;k 2

(JB)
Radio Nederland 19.71 m=15220 kc underhöll en gång med programmet 
"Jazz in Holland" till 1620. SINPO 44344 (H?)
Radio Tashkent hörd på 25.66 m=ll690 kc med engelska och hemska 
bcxxx de Paris (JP)
Då RIAS hallåman drog andan hördes anropet : "Huna Kabul" på 6005 kc 
=49.96 meter (J?)
SABC hördes en kväll på 19.73 m=15200 kc med qsa 4 hl.a. följande 
bitar "Zambesi" y "Memories of you" , "Trumpet cha cha cha'' (JP)
Nigerian Broadcasting Service avlyssnad med engelska p& 60.12 m =
4990 kc och qrk 3 (.IB)
Radio Clube de Mocambique . Snack och musik på 62.05 m=4835 kc<QRK var 3

(J3)
Uganda Broadcasting Service med engelska på 59.70 m-5026 kc (JB)
Radio AEF på 4795 kc med tal pn franska och dansmusik efter 1900, 
qsa 3-4 qrk 3-4 cwxxx (SE"<V)
Radio Vaticana med konsert på 9646 kc QRK 3 (SOF)
VGA över WGEO på 19.57 m= 15330 kc qsa 3 (MP)
CR6RN , Angola avlyssnad på 6l.6l 03=4869 kc med snack med qrk 3

(¿B)
La Voz de los Andes 15115 kc med engelska qsa 4 qsb (SEW)
VOA , Salonika på 9520 kc med Music , USA med osa 4-5 qrk 4-5 qb

(SEW)
Radio Cotonou på 4900 kc med snack på franska qsa 3 qrk 3 cwxxx
bcxxx (SEW)
ZYK33 på 15145 kc =19.81 m med dansmusik bl.a Moonlight Serenade. 
QSA/QRK3-4QSB (GE)
All India Radio på 25.58 meter med QSA/QRK 4 QRK (ST)
Radio Soudan ,Bamako, French Soudan, 4835 kc med nyheter och 
därefter classical musik qsa 1-3 qrk 1-3 cwxxx (SEW)
CB6RD Radio Clube de Huambo 4851 kc med tal qsa 3 qrk 3 cwxirx

(SEW)
Radio Panamericana på 15135 kc paralelt med ZYK33 Radio Jornal 
do Commercio 15145 kc med reklam bl.a. för "Coca Cola" QSA 4-^ QRK4

(SEW)
Radio Rural Emissora de Ministerio da Agricultura på 15105 kc 
hörs nästan varje kväll med qrk 5.Då och aå oaJi på ig-nlska 
och er liten begäran om rapporter. (SEW)
CSA93, Ponta Delgada ,Acores, på 4865 kc hörs varje k̂ äll. och 
programmet består mest av msuik.QSA 3-4 stundom civxxx (SEW)



2015 Radio Corporacion i Chile hörs fint till sign off 0500 .bcxxx till 
0000 de VOA .fq är 15150 kc =19.80 m (̂ E)

2015 ELWA , Liberia, med engelska på 6^88 m =4771 kc qrk 3 (JB)
2030 Beirut hörd med arabiska nyheter på 37.34m =8036 kc med qrk 3 (JB)
2030 Radio Teheran på 3780 kc med sign off.Före slutet non stop dance-

   music qa 4 qik 4 (DS+SK)
2045 Radio New Zealand  på 19.63 m-15280 kc med qrk 2 (JB)
2100 Radio Dragao do Mar ZYH29 på 4775 kc med qsa 4 qrk 4 cwxx (SEW)
2100 Ghana Broadcasting Service på 4915 kc med nyheter qsa 4 (BOB)
2100 Radio Andorra med spanskt prat,reklam och musik.Frekvens 5972 kc-50.22 

SINPO 33443 (M?)
2100 Radio Bandeirantes,Brazil hörd med musik på 25.16 m^H935 kc.

Hörs hela natten till 03.30.Anropar ofta.SINPO 23333 (MP)
2125 * 2135 Följande tidsignalstationer på 5000 kc

MSF QRK/CSA 3/3
HBN  endast med cw 4/4
WWV call in English 4/4 
W WVH endast med cw 2/2 
JJY  endast med cw 3/2

(DS+SK)
2135 CHU , Dominion Observatory hörd på 7335 kc med tiåsignaler svårt

störd av Moskva 3/2 'DS-rSK)
2145 TFJ,Island hördes på 24.64 m -12175 kc med qrk 2-3 (JP)
2145 Radio Sarandi , Uruguay med snack y reclamos på 153&3 kc-19.50 m

qrk 3-4 qsb (SOF)
2145 Radio Clube Ribeirao i Brasil på 15415 kc-19.46 m med qrk 3 och

härlig musik till 22.30 då "A Voz do Brasil" började. (SOF)
2145 FEBC , Manila hörs alltid då giRtigt fÄnt.,̂ . 11 $20. kc med

religiöst program. , (Heijke)
2200 Radio Nacional Argentina hörd med fransk utsändning på 15345 kc

med qsa 4 qrk 3 (DS+SK)
2200 Radio Brazil Central med tangos på 4995 qsa 4 (DS+SK)
2200 HCJB med brevprassel avbrutet av ett och annat ord av Ellen Campana.

15115 kc qsa 4 (DS+SK)
2200 EFE5 La Voz de Leon på 6933 kc med nyheter qsa 3 (SEW)
2200 Radio Mayrink Veiga på 9575 kc med reklamer och musik."A V6z do Brasil" 

22.30 qsa 4 qrk 4 (SEW)
2220 Emissora Regional dos Acores på 4865 kc med news qrk 2-4 (SOF)
2230 VOA Munich med sign off på 3980 kc qsa 4 (DS+SK)
2240 Radio Peking med tjing-tjong 3915 kc qsa 4 (DS+SK)
8245 AFRTS/WRUL med sign off på 15380 kc qsa 5 (DS+SK)
2300 CR4AC , Radio Barlavento , Cape Verde Islands på 3960 kc med musik

qsa 3 cwxxx (SEW)
2310 Radio Iracema de Fortaleza på 4815 kc med sport qsa 4 (DS+SK)
2330 Radio Tamoio med bl.a. "Rumba Brasil" på 9610 kc-31.22 qsa 2-3 qrk 2-3

bcxxx samt qsb (CEE)
2345 OBX4C Radio El Sol på 15180 kc med "Radioteatro" qsa 3 qrk 3 q m

(GE)
2355 Radio Tupi i Sao Paulo med snach CSA/QRK 3-4 bcxxx på 11765 kc.

(GE)
TIPSGIVARNA ANSVARAR FOR SINA TIPS,SKRIV DEM DÄRFÖR TYDLIGT.
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ISRAEL The Israel Broadcasting Service is now radiating news in Swedish 
at 14*50 and in Spanish at 14«55 in Programme A„These newscasts are directed 
to the Swedish-and Colombian UN-Forces at Gaza.
DOMINICAN REPUBLIC HI5C "la Voz del Progreso" has moved from 4875 to the 
Announcud fa of 4860.
MEXICO Station XEWW, Mexico City is operating on a new fq of 6165 at 1145-0600 
// 9500. 13163'ic inactive.
COLOMBIA . Radioiifusora La Voz Amiga is operating on 6010 (5kW) // 1230 
(lOkW).AdresssApartado Aereo 89yPareira. The station verifies by letter.
FRENCH GUIANA Radio Cayenne has moved from 6215 to 6l°5 ? where it has been, 
noted at 1015 and 0010.
MONGOLIA Radio Ulan Bator is oper?-ing on 10337 at 2300-0200 in Mongolian 
and in Russian 020C-0300 (releying Moscow).
NIGER Latest, schedule of Radio Niger , Niamey : 1730-2100 (Sun 16CO-2J.OO) 
on I5H/302O .Vernaculars at 1730-1930 yFrench 1^30-21 JO in French only)
A norning ti^Ruission is on trial from 0630-0715 and also a ^ddaybroadca&t 
from January Int.
SURINAM PZC, Paramaribo , has returned to its old fq 15405 fr i-ni 15470.
WINDWARD ISLANDS WIBS, Grenada , han been heard testing on 11973 stt 0240, 
SENEGAL Radio Dakar is now broadcasting a daily service in English at2210- 
2245 on 1533/4950
USA Staion WRUL "the Voice of Freedom" is now using 1513O//21460 for its 
European projr;̂ ie=- MO-Fri 2030-2145 & Sun 1900-2100
VENEZUELA Yilll Radio Rumbos Caracas on 4970 announced that Ldo station will 
have 100 kW ERP (effective radiated power ) very seen.
SAUDI ARABIA Djeddah operates on 725 (5CHV' -3990 (*'̂ Vf-o'irecti-oral North/Scuth) 
9650 (jkW - directional North East) & 1195C* (10 lici;ion&l) ar- follows:
Arabic (hone service) O4OO-O53O ,1100-1230 and 1700-20.30. News e.t C43jyl200/ic00 
201o. Foreign Service is radiated on 11 $50 as follows :1300-1400 Indonesian 
(News 1345).Urou -400-1500 (News 1445) Reports are welcomed., ̂ erifie? by letter, 
BOLIVIA A new station announcing as "Emisoras Indoamerica Potosi'* operates on 
9270, Heard at 0223 .
BRAZIL Radio Mayrink Veiga" Rio de Janeiro , operates *n 122.0 !*;<.!':Vi; & $375/ 
11775 (Zl̂ .27/28 - both 10 kw) at 0900-0300........ ,...
COSTA RICA Station TIQ "Radio Casino" ,Puerto Limon , is now schedjl. :d at 
1200-0600 On 5954 according to verification...
JAPAN Station JOZ ( on 3925 ) of the " Nihon Short-wave Broadcasting Co
was recently intercepted on a Sun at 2105 with English la.ng'iage-lesso.n,
N1PGERIA A new Nigerian regional tx,possible Ibadan , has appealed on 3203. 
Heard around 1945 with program in English until 2000.A reley of the National 
Service from Lagos begins at 2030.
WINDWARD ISLANDS WIBS Grenada , is using 15085 beamed to Jamaica at 2100-0215 
in place of 17905
SENEGAL Radio Mauretania ,Saint Louis , seems to be on a ne*.v schedule.Operates 
on 9565 with program in French at O63O-O8OO (News 0715 )
UNION OF SOUTH AFRICA The new fq of 15200 is now used for the African Service 
of SABC ( // 25800) at 1100-1800 . 15230 has been dropped,
HAITI Station 4VU/4VI 3322/755 at Cayes will very soon be on the air as
Radio Lumiere . The sw-outlet will have a power of 0.25 kW, the mw 1 kW.
3455 may be ur-ed as alternate fq^
KUWAIT Radio Kuwait has now verified by prepared QSL-forix,However? the station 
omitted cupplyiRg technical and schedule -Informarbion.Adress: 'P.O. Bon: 4 ?
Public Security lieadquartes, Kuwait
SPANISH GUINEA Radio Calatrava ,Calatrava , Rio Muni . is back on the air 
using 667OA to 2035 (s/off).Litany in Spanish is still broadcast around 2005. 
Closes with rendition of "Ave Maria"
SOUTH KOREA Radio Seoul has replaced 15410 by II925 (HLK6) ir its trans
mission to Westcoast USA at 0530-0630 (News in English 0531J is also used
at 0730--C3.j0 t.*' Hawaii instead of 15255 (News in English 073!)
ETHIOPIA The "Voice of Ethiopia" has a program of classical music at 1<?30- 
2100 on 15345 v̂ ith announcements in English.Another English broadcast "listeners 
choice" is radiated every Wed. at 1330-1400 on the same fq.For both programs 
listeners reports and letters are urgently wanted to P.O.Box 1364 Addis Ababa



Då ordinarie QSL-red eller vår ordförande Bob Hielm förnärvarande 
ligger på sjukhus,har undertecknad fått det "trevliga" nöjet att 
denna gång skriva os klubbmedlemmarnas prestationer i QSL-väg, Det 
kommer troligtvis att finnas brister både här och där, men jag hop
pas ni skall ha överseende... Jag hoppas Bob fort skall tillfriskna 
och det kan hända,att han redan i nästa nummer igen redigerar denna 
spalt (och rättar mina misstag ). Jaha, och sedan var det månadens 
"QSL-parad" och då börjar vi son vanligt med
2 N.J.Jensen son fått QSL irån ett nytt land igen, denna gång från
Fr.Guinea nämligen Radio Conakry 227 + lo6=333

9 Bob Hielm kommer in pa delad 9:de plats:Radio Casino brev,155*98=251 
9 Följande är Bertel Johansson. Kan har fått QSL från Radio Barla-
vento 396o kc & Radio Tananarive 5ol6 kc, både med kort,- délad 9:de 
plats, Hur går det till februari numret....? 355 + 96 =251

lo Undertecknad har endast fått QSL från Radio Sutatenza,
155 + 9o =245

15 En man som börjar komma till toppen av denna "skala" är Göran 
Eklund. Nu har han att redovisa följande: Ghana B.S. kort, Radio 
Record ned vimpel bl.a., IBRA Tanger, Uganda B .S., Radio Aparecida 
med brev, R.F.E. Lisbon, Radio Mecca  brev,Radio Yaounde kort, "Kina
fiskarna direkt" s.a.S. 115 + 73 -188

18 Från Bonnäs meddelar Jan-Håkan Nylund att han erhållit QSL från:
CABS Northern Rhodesia med kort, Radio  Algerie kort, C&W i Nairobi
brev, och så ELWA med &ort. 114 + 68 =182

19 En annan som är"på kommande" är Sven-Erik Wiik, nu har han igen 
fått bara fina QSL,nämligen: Radio Casino brev på 3 månader 5954 kc,
Radio Commerce kort, Radio Pyongyang brev 625okc, A.B.C. Brisbane 
kort 492o kc, Radio Dakar kort 495okc, Ghana B.S. kort på 34 dagar=

I06 + 7o =176
24 I Ekenäs har vi Tosso Söderström och han har fått svar från VOA 

WLWO, Ghana BS,och Radio Barlavento 396okc.VOA WDSI, 96 + 63 =159
28 Grannen till Bob, Christian Schröder har "fiskat" till sig QSL- 

kortet från Radio Hongkong och Radio Algerie 89 + 60 =149
33 Jan Pettersson från Uppsala i Sverige rapporterar fcl^ånde nya:

Radio Tashkent,SWF,WDR, Ghana BS, och Red Cross : 86 + 49 =135
35 :te plats har vi Jukka Kivi som fått 2 nya nämligen Ghana B.S., 

och Uganda B.S. och kommer då upp till 77 + 55 =132



36 Eack i häl har vi Paul Podschivalow som erhållit följande QSL:
Lebanon BS,VOA Honolulu,Radio Congo-Belge & IBRA Engl. 77 + 53=13o

$1 Lars Österberg i Perus har följande att redovisa: Radio Tashkent, 
FEBS, Red Cross, Radio Kabul 1864o kc, FDXC's QSL över Finlands 
Rundradio. 73 +43=121

43t I Åbo har vi Pertti Äyräs som erhållit AIR på 4 månader och Radio 
Beograd på 6½ månad.Delar plats med Lars! 72 + 49=121

55 "Ham-experten" Hans Österberg har även fått några BCQSK nämligen 
Radio Algerie & Radio Inter-Africa. 61 + 48=lo7

59 Mårten Wikström överraskar med brev från Radio Dif.Educativa i Bra
silien, vidare Radio Commerce,ORU + FDXC=Finl.Rundr. 61 + 43=1o4

64 En av våra ppgre medlemmar Risto Tuomala har fått följande: Radio 
Inter-Africa, R,A.E.,Voa Tanger,AFRTS  N.Y.,SWF och Radio Congo
Belge 53 + 41=97

79 En annan av den nyare"stammen" är Lars-Henrik Illman  från Karis.Han
har fått 2 nya och de är AFRTS N.Y. ,& Eesti Radio 45 + 33=79

86 Calle Ehlers kommer med SWF,AFRTS ?,HLKA Korea,& La Voz Dominicana
43 + 29=72

88 Maj Palmberg från Åbo är hjärtligt välkommen till denna spalt.Att 
hon redan DX-at en tid visar följande digra lista; R.Moscow,BBC,
R.Prag,DDR,R.Budapest,RAI,SBC,Polskie R.,R.Lux.,NDR,R. Norway,R. 
Sweden,R.Beograd, Österr .R, RTF,R.Bucarest,RIAS, SDR, WDR ,VOA Munich, 
VOA Tanger,DUX-R.,IBRA Swe.,WTAN,Norea R.,R.inter-Africa,E.B.S., 
AIR,Voice of Israel,RRI,R.Japan,R.Peking,R.Pakistan,WRUL,VOA KNBH, 
AFRTS N.Y. ,CBC,HCJB & R.Australia. Mera sådant... 41 + 3ô 'Vi.

89 Lars-Ingemar Johansson från Åland har fått C.B.C. 43 + 28=71
92 Jan Wahlberg har 7 nya denna gång: Radio Dif. Educativa brev,Radio

Ankara, AFRTS N.Y.,Deutschlandsender,RTF,Radio Denmark och Vatican 
Radio 38 + 28—66

93 Mats Wiklund visar följande:HLKA Korea,Radio Inter-Africa och
AFRTS N.Y.,Vatican Radio 39 + 27=66

122 har vi en ny medlen nämligen Johan Roos,hjärtligt välkommen. Han 
har redan QSL från: Radio Luxembourg,IBRA-Swe.,Radio Moscow, NDR, 
IBRA-Tang,med vimpel,BBC,NRK,Radio Nederland,RIAS lo + g =18

Det var allt for denna gång. Som Ni närkt har jag räknat FDXC's QSL =
Finlands Rundradio's ,det är ju detta enda sättet att iå QSL från Fin
land. Det räknas alltså med i landräkningen! Skicka in nya QSL-listor
före den lo februari! Torre.



Till tävlingen i nr. 11 har det inkommit två riktiga lösningar.Efter lottdragning blev segrare i tävlingen Deni Söderman. Som pris kcmmer han att få en souvenir av Sven-Olof Dahlberg.Det om det och så över till tipsen.
Bidragsgivare i detta nummer: SEH-Sven-Erik Hjelt, JB-Jan Bestiansen och SOF-Stig-Olof Fcrnström.

Alla tider äi? i GMT Alla frekvenser är i kc/s
"Jag var störst 1958-59"

182 Europe I avlyssnad med fin musik och snack kl. 09.15 QRK 2 /JB/Hörd i Stockholm av SEH kl. 22.00 med QRK 3, QEM från Luleå.
182 Radio Ankara med magvärksmusik och QSA/QRK 3 kl. 15.45 /SEB/629 Vigra, Norge med local news kl. 13.00 QRK 4 /JB/692 Radio DDR med operamusik kl. 15.30 /SEH/728 Radio DDR // med 692 kl. 15.30 QRK 4 /SEH/
755 Lisboa II försökte kl. 18.30 tränga sig genom Rumäniens foreign service och WDR:s musik /SEH/
836 Nancy I, Frankrike hörd kl. 15.30 med QRK 3 /SEH/
875 Radio Nacional de España hade close down 00.24 med QRK 4-5 /SEH/878 Radio Petöfi II, Ungern med QRK 3 kl. 09.00 /SEH/1007 Hilversum hördes med QSA/QRK 4 kl. 15.25 /SEH/1125A EFE31 La Voz de Vigo avlyssnad med operaarior och close 00.45 /SEH/ 1205 Kol Israel hörs ibland med QRK 2-3 och news under Polskie Radios svenska utsändningar. /SOF/
1250 Kl. 16.50 hörde SEH spanska viskningar under Ungerns utlandssänd- ningar. Stilen tydde på Radio Juventud de Vizcaya EFJ43.1250 Radio Budapest sänder tysk kommentar 18.10 med full 5:a /SOF/1350A Radio Peking, Kina hörd med ryska kl. 18.05 QRK 3-4 /SOF/

"Hört från Europa"
566 Sender Freies Berlin med masik 00.45, men bara QRK 2 /JB/
620 Bruxelles I bjöd på dansmusik med QRK 4 /SEH/ Tiden var 15.15 
872 AFN Frankfurt hörd med religiöst program QRK 4 kl. 09.00 /SEH/926 Bruxelles II sände populär musik 15.20 QRK 3 /SEH/
1124 EAJ15 Radio España de Barcelona hörd efter EFE'31's close 00.45 med QRK 2-3. På programmet: Äldre dansmusik och close sown 01.01 /SEH/ 
1133 EAJ28 Radio Bilbao kl. 23.00 med QRK 2-3, QSB och svårs QRN /SEH/ 1142 AFN avlyssnad en kväll med QRK 1-2 av /JB/
1223 EFE14 La Voz de Madrid hörd 22.08 med "Operación Felicidas". QRK 2-4 och svåra QRM från Falun till 23.00, sedan QRK 4-5 /SEH/1259 VOA Courier QRK 4 med ryskt program 15.15 /SEH-JB/
1358 Radio Bremen bjöd på operettmusik 09.30. QRK:n var 4 /SEH/1421 Radio Saarbrücken med rockmusik 15.40 QRK 3 /SEH/

Kl. 18.05 också med musik QRK 4 /JB/1439 Radio Luxembourg sänder flamländska 09.30 /SEH/ och "Hit Parade" på söndagar kl. 16.00 /JB/
1466 Radio Monte-Carlo med musik kl 22.30 /JB///MV-QSL//
Sven Erik Hjelt anmäler: RIAS 989, RTF 1160, PRE3 Rádio Globo i Brasilien 1180 med kort. Från Europe I i Saar har han fått personligt brev och foto av sändaren. Svarstiden var 8 dagar.
Lars Österberg avslutar med NDR 971, DDR 728 och Eesti Rasdio 1034. Alla tre svara delhed kort. Denna skörd förde dig till toppen på ranglistan- 
MV-tävlingen. //MV-TÄVLING//
1) Lars Österberg 17+12=29 57 Sven-Erik Hjelt 4+3=72) Göran Eklund 15+11=26 6) Hans-Erik Söderström 3+3=63) Leif Lehtonen 6+ 6=12 7) Sven-Olof Dahlberg 1+1=24) May-Britt Holmberg 5+ 5=10

Så återstår det bara för mig att tacka er alla, som hjälpt mig med MV- spalten under året och önska den nya redaktören lycka till.

Red: Stig-Olof Fernström
MV-HÖRNAN

Skuru station Box 17



DXFM 1958 är över, resultaten är klara och publiceras i detta 
nummer av Attention.
Tävlingen rönte inte lika stort intresse i &r som i fjol, 
kanske p& grund av att deltagaravgiften var högre. Jag kan 
inte annat än att beklaga detta faktun. Anledningen till den 
höga deltagaravgiften var, att vi i år/? inte kuiide räkna med 
att någon skulle donera en radio som vi kunde ge till första 
pris. Därför höjdes avgiften för att vi möjligen skulle ha 
kunnat köpa en. Detta gick om intet genom att så få deltagare 
anmälde sig,
Åtminstone att döma av de brev undertcknad har fått motta kan 
man väl anse att tävlingen var någotsånär lyckad. Toppen är 
litet jämnare än i fjol, tvåan Svein Kockberg har ju endast
2 poäng mindre än segraren Dani Söderman, steget till trean, 
Stiga Fernström, ar ju nog litet större, medan endast ett 
poäng skiljer fyran Kaj Tallroths resultat från Stigas. Fem
man Anders Nygård åter är endast 2 poäng efter Kaj.
Vidare kan man konstatera att endast Dani Söderman och Stiga 
Fernström kunde hålla sina positioner i toppen, etta resp. 
trea. Kaj Tallroth, som i fjol blev tvåa, återfinns nu på 
fjärde plats, Bo Grahn, i fjol femte, blev i år tjugotredje, 
Torsten Söderström, i fjol på sjätte plats, kom i år inte 
bättre än elfte.
Bästa kvinnliga deltagare blev i år May-Britt Holmberg från 
Raumo. I fjol var det Maj Palmberg från Åbo.
Prisena i Ar är inte så häva som i fjol, beroende på att vi 
nu inte har någon Ambassadör till första pris. Första pris år
i år ett presentkort på 5.000:- från Lojo Elektriska. Vidare 
har vi ju IIbl's vandringspris, i vilket Dani Söderman nu får 
sin andra inteckning. Också FDXC har donerat ett vandringspris. 
Vidare har vi fått två grammofonskivor från Wille's i Karis 
samt två ficklampor från Oy Pertrix AB. Och ännu förstås 
souvenirer från utländska radiostationer.
Till c lut är det väl ingenting annat än att tacka alla dem. 
som har deltagit i DXFM 1958 och önska nästa tävlings arran
görer lycka till.

Tävlingsledaren



Resultatlista för DXFM 1958
Daniel Söderman, Åggelby jp 0 ¿LtT-S s tn s1. FDXC 234 14s. Svein Kockberg, Helsingfors FDX3 233 143. Stig-Olf Fernström, Pojo FDXO/Karis 212 134. Kaj Tallroth, Helsingfors FDXC 211 13Anders Nygård, Karis FDXO/KarRs 209 136. Tor Ahlstedt, Kottby FDXC 203 127. Bertel Johansson, Lovisa FDXC 202 12

8. Rauno Leino, Pori DXKS 199 139. Håkan Sundman, Botby FDXC 197 1310. Sven-Erik Wiik, Gamlakarleby FDXC 196 1311. Torsten Söderström, Ekenäs VNDXK 194 1212. Seppo Niinioja, Hamina DXKS 191 1213. Sven-Erik Hjelt, Helsingfors FDXC 190 1214. Owe Jacobson, Östersundom FDXC 189 1215. Geir Holmberg, Esbo VNDXK/Esbo 185 12
Clas Gabrán, Ekenäs VNDXK 186 1117. Olof Karlsson, Gamlakarleby 185 12Bo Svennas, Lovisa FDXC 185 1119. Kalevi Mervasto, Alberga FDX(; 183

20. Ingvar Lindholm, Esbo VNDXK/Lsbc 180 13
T B Welin, Lappböle FDXC 180 12

22. Ulf Mattsson, Esbo VNDXH/3sbo 3.73 1423. May-Britt Holmberg, Raumo FDXC 177 1.1Torre Ekblom, Fastböle FDXC 177 11Bo Grahn, Gamlakarleby FDXC 177 1126. Uljas V Lappalainen, Loimaa DXKS 176 i o
27. Jan-Håkan Nylund, Bennäs FDXC 175 12

Mårten Wikström, Hertonäs FDXO 175 13
29. Rune Lindqvist, Nickby Hi 7 3 1130. Jan Backman, Esbo 170 11
31. Maj Palmberg, Åbo FDXC 163 1032. Soini Soininen, Outokumpu 167 12
55 Risto Tuomala, Alberga FDXO 161 10
54! Tom Lindblad, Kråkö 159 1035. Lars Holmberg, Skinnarby FDXC 15! 10
36. Pertti Äyräs, Turku FDXC 152 1037. Carl-Johan Eriksson, Jakobstad FDXC 151 1038. Lars Ingmar Johansson, Mariehamn FDXC 148 10
39. Pekka Tourunen, Jyväskvlä DXKS 145 10
40. Antero Pietilä, Helsinki DXKS 144 9
41. Göran Cedercreutz, Karkkila FDXC 143 10
42. Mats Wiklund, Brändö FDXC 141 10

Aimo Sarin, Ikaalinen DXKS 141 10
Pentti Tourunen, Äänekoski DXKS 141 10

45. Carl Walter Ehlers, Brändö FDXC 138 10
46. Kaj Boström, Ingå FDXC/Karis 137 9
47. Pekka Pyykkö, Turku 136 9
48. Sven Selenius, Ekenäs VNDXK 134 10
49. Per-Olof Lindqvist, Kuusankoski FDXC 129 9
50. Elof Siegfrids, Vasa FDXC 1^8 9
51. Kalevi Kallio, Laitila FDXC/Karis

123 3
52. Bjarne Holmbom, Täkter 121 8
53. Juha Koski, Kankaanpää 120 9
54. Pekka Puonnas, Koskenpää 116 9

Heikki Peltola, Helsinki DXKS 116 7
56. Mikko Pekari, Lemi DXKS 113 7
57. Björn Backman, Karis FDXC/Karis 110 8
58. Juha Kangas, Koskenpää 105 8
59. Roald Hedberg, Jakobstad FDXC 104 7

Johan Roos, Fiskars FDXC/Karis 104 6
61. Osmo Kasso, Alberga 101 8



63.
63.
64.
65.
66. 
67.

70.
71.
72.
73.
75.
76.

97 7DXKS 93 7
DXKS 90 7
FDXC 87 7FDXC 75 5DXKE 7.1 5
FDXC 73 5DXKE 73 5DXKS 70 5FDXC 51 4
YNDXK 46 3
FDXC/Karis 39 3FDXC 39DXKS 52 3

25 2

141 10113 Ö
104 7
101 7
15 1

1.
2,
5.
4.
5.

IBRA 72 R Australia 51
VOA 72 RRI 49
R Pekjng 71 Brazzaville 59
R Pakistan 69 R Prag 24
SPC 68 R.DDR 14Happy Station 68 TIFC 11Polskie Radio 38 4VEH —
R Japan 57

De 76 tävlande skickade in sammanlagt 707 rapporter 
* Poängen för de 10 bästa i FM-et
Utsändning Max 1.

DS
2.
SK

3.
3-0F

4.
KT ö./,N

6. rf ̂ 0.'JU
8.
RL

9.
HS

10.
S-EWR Prag K. $ B - - - . j- - - *-* 1

ABC 8 8 8 8 8 8 8 6 8 1 3
RRI 6 6 6 5 6 6 3 5 4 5 5
IBRA 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2
Brazzaville 8 8 8 4 2 2 3 5 1 2 2
SBC 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 15
4VEH 1 - - " - - - .. -
H Station 8 8 7 8 8 8 8 7 5 6 4
R Japan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
VOA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14
TIFC 1 - - - ... *— *-« -
Polen 14 14 14, 12 12 ii .̂4 14 8 15 11
Pakistan 10 10 9 10 10 9 10 10 C) 9 8
Peking 2̂ .,.2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S:a prg-p. 93 93 83 83 SS ^9 83 ^3 67 66
Stn-p 1§0 140 140 130 130 130 120 120 130 130 130S:a poäng 242 230 228 212 211 209 203 202 199 197 196

Veikko Koskinen, Yliskulma
Pertti Kumpulainen, Savonlinna
Mikko Anttila, Veneakoski
Sven Seger, Esbo
Björn Wahlström, Jakobstad
Kurt Forsman, Täkter
Henrik Lindén, Kilo
Robert von Weissenberg, Lojo
Pauli Rautio, Puntala
Stig Lindgren, ÄboTage Jönsson, Ekenäs
Lars Illman, Karis
Lars-Göran Bäcklund, NickbyKari Mononen, Oulu
Matti Meklin, Kuopio

Utländska klassen
Görsn Karlsson, Gällstad, Sverige 
Owe Nordin, Hellestad, Sverige 
Sten Lundberg, Kyröskoski, Finlanc 
J E Larsson, Höganäs, Sverige 
Stig Sundin, Gerilå, Sverige

De olika stationerna hördes av följande antal 
deltagare i tävlingen*



De rätta programpunkterna
R.Prag 25.12
1. Brudköpet _ ______
R.Australia 2*6*1121. listener's choice2. Bodv and 3cul
3. Royal Garden Blues
4.Bluesology5. Moonglow
6. At tLe jazz band ball7. Dark eyes
8._Fine and dandy _ _
RRI 26712 " "
1. Disco"Tlme
2. 0 sole mio3. Sancta Lucia
4. Ave Maria
5. La Traviata
6. Gold and sdlver_____
IBRA 26.12T. Predikan2. Galilean myrsky _ _
R.Erazzaville 26,12 *
1. Programme de chansons
2, Entrå d'ive 
5. Triston Glide
4. Le Chamtre Cher
5. Sum pralaae
6. Rome7. Paregne
8o RadioteaterSBC 2^*12---------------
A. A penny-a song2. For the older generations
3. The rose garden
4. The Mcunot bell
5. Avo Maria
6. The Holy City
7. On the Alamo8. Tuxedo Junction
9. Basin Street Blues 
10.Intervju med Christa

Williams
11.Kann das sein12.Himmelblaue Serenade 
13*Intervju med Billy Moe 
14.Swing, Methusalem15,Oh, Jenny Lee___ ____
4VEH 23.12* " ***
l._Music for listening_____
R.Nederland S*8.l2
1. RappyStation Show
2. Bulvädret i Holland
3. Dancing bells
4. Go ahead5. Catch a falling star and

p*-;<u it in vour pocket
6. Ny&rPh&lsniiigar7. This New Year'sreac^utinn
8. Beer, More beer

R.Japan 28.121. Japan Bridge _ _ _
VOA 297i2
1. Mus'ic^USA2. The M-squad t§eme
3. Love is here to stay
4. Thou Swell
5. Get Happy
6. American country music7. Tom Dooley
8. Sophisticated Swing
9. The Moving Waltz
10.Mandolines in the moonlight
11.Got a date with an angel12. Dinah13.Sweet Lorraine
14.Indiana 
15.Fever 
TIFC 30.121. Mejores Voces del Mundo Polskie Radio 5o.i2
1. Suomen DX8Mestaruskilpailusta2. Kujavjak
3. Radio- ja TV-vastaanottimet
4. Vallankumousetvydi
5. Puolan radioasemat
6. Krakovjak
7. Puolan matkaradiot8. Kaksi kitaraa
9. Puolalaisesta radioamatööristä 
10.Iloinen samba11.Kansainväliset 'yhytaaltokil-

pallut
12.Inspiraatio-tango 
13*Puolan filmitecllisuas
14.Paras fokstrott* ______  _
R. Pakistan 30.12 " " * .
1. Popular Top ^unea2. Colonel Bogev
3. You send me
4. He's got the whole world in

his hands
5. Who's sorry now6. With all my heart
7. It's too soon to know
8. A Purple People Eater
9. Chance^ are
10.Fascinatio n______ ___R.Pek ing  30.12̂  -- -
I. Happy New Year
2. Mother, I want to go to the _ country-side
Tyvärr kan det inte garanterasTalt 
alla programpunkter är rätt stavade, 
eftersom fullständiga uppgifter 
inte har erhållits från alla sta
tioner.



Hur FM-utsändningarna hördes
1. Radio Prag 25.12.58 18.30-19.00 7235 ko/s 41.47 m

QRK 1-2
Den första tävlingsutsändningen blev r^dan en stötesten för 

många. Här i Pojo hördes den endast 18.46-18.49* Mycket svårt 
att uppfatta någta detaljer,
2. Radio Australia 26.12,58 14.30-15.00 7220 kc/s 41.55 m

QRK 1-3 CW-QRH QSB
Denna station visade sig också svår att hora. Dook f:?angick 

det att stationen spelade jazz-musik för hela slanten<, Hördes 
dock bättre än föregående stn.
3. RRI 26.12<,58 19.40-20.00 11770.kc/s 25.49 m

QRK 2-3 QSB
Hittills åén bäst hörda stationen. Programmet, i vilket 

också ingick annonsering för FM-et var ganska urevligt med 
några fina musikstycken. .
4. IBRA-Radio 26.12.58 20.15-20.30 9275 kc/s 32,3 x

QRK 4-5
Trots utlovat specialprogram hördes ingen annonsering för 

tävlingen. Programmet bestod av en predikan av Veikko Manninen 
samt ett pianosolo av Lorne Fox "G-alilean myrsky,
5. Radio Brazzaville 26.12.58 20,40-21.30 11970-kc/s 25,06 m

QRK 1-3 QCB '
11730 kc/s 25.58 m 
Q3K 2-4 QSB

Denna station visade sig vara nästan den största stötestenen, 
på grund av att den hördes relativt dåligt ssent att språket var 
franska. Sista halvtimmen bestod av radioteater.
6. SBC 27.12.58 17.05-18.05 11865 kc/s 25.28 m

QRK 4-515305"kc/s 19.60 m 
QRK 3-4 QRM

Ett av de trevligaste programmen, dock var tiden litet för 
lång, en halv timme skulle vcl ha räckt.
7. Radio DDR 27.12.58 20.30-21.00

Hördes inte trots ihärdiga försök, Programmet sändes i 
reprie två gånger, men ingendera hördes.
8. 4VEH 28.12.58 01.00-01,.30

Synnerligen olämpligt val av tidpunkt. Ett par timmar se
nare borde stationen ha hörts med god styrka. Som det nu var 
hördes den inte alls.



9. Radio Nederland 28,12.58 10*30-11.00 6025 kc/c 49.79 mQP1 1-297^5 kc/s 30,78 n
17775 ke/n 16.88 m 
QRK 3-4 i;RH 21480 kc/s 13.96 m 
QRK 4

Edvard Startz' trevliga program Happy Station hSrdes bra 
över do flesta frekvenserna..
10. Radio Japan 28.12.58 19^30-20.00 15325 kc/s 19.58 m

QRK 4-5 QSB9675 kc/s 31.01 m
QEK 1 kl 19.46 QHK 3-4

Japans testsändning till Europa hordes mycket bra med
trevliga musikstycken och däremellan annonsering.
11. VOA 29.12.58 19.15-20.00 9520 ko/s 31,51 n

QBK 3-49615 ko/s 31.20 m 
QBK 5

VOA's underhållande musikprogram Music USA hordes mycket 
bra. T^evli^a bitar spelades.
12. TIFC. Faro del Caribe 30.12.5S 01,00-01,30 9645 kc/s 31.10 m

QRX 1-2 L0-Q1;N
Synnerligen svårt störd av R Moscow, Omöjligt att uppfatta 

några pregraapunkter.
13. Polskie Radio 30.12.58 18.00-18.30 7295 k?/s 41 <. <2 m

QRK 2-4
5975 kc/s SO,21 m 
QRK 1 -2

Återigen ett program som hördes dåligt, Progra-omot var dot 
dock inte något större fel på..SpeoialanBons^ring ier tävlingen.
14. R.Pakistan 30.12.58 19.15-20.00 7010 kc/s 42.80 m

QRK 4-5 Q3B 9705 kc/s 30c91 m 
QRK 3-4 QHM

Det nästsista programmet, vilket bestod av PouHåra topp
melodier, herdes synnerligen.bra. Specialannonsoring.
15. R.Peking 30.12.58 21.00-22.00 9457 kc/s 31*73 m

QRK 4-5 QS3 7080 kc/s 42.37 m 
QRK 4 QRM

Det sista programmen i tävlingen var kanske det som hördes 
allra test. Programmet var åter för långt, en halv td.mme skulle 
ha räckt. Specialprogrammet bestod av två kinesiska sånger. 
Programmet var samtidigt specialprogram for DX-Boys i Sverige.
En inte så dålig avslutning på tävlingen.



SNÖ !

"Snön vräker ner 
(tiddelipom) 
alltmer ju mer 
(tiddelipom) 
alltmer ju mer 
(tiddelipom) 
det snöar."

"Och nästa vår 
(tiddelipom) 
om bra det det går 
(tidåelipom)
i mina tar 
(tiddelipom) 
det töar."

Så sade en gång Nalle Puh, och vi konstaterar att han 
hade alldeles rätt. Det snöar. Det här har ju inte direkt nånting
att göra med DX-ning, men det samlas allt mer och mer fuktig och 
våt snö, som tynger och glider på hustaken* Den måste bort, det'' 
är vi alla på det klara med.

största nöje skulle vara att riva och slita i antennerna, som är 
spända på taken eller mellan taken. Det ser ut som om han skulle 
försöka träffa just min antenn och få ner dan, just nu till lör** 
dagen^ då jag hade besl&tat att sitta vid min mottagare. Unix &
Där kon den ner  ̂ Vad är att göra ? En antenn kan inte hålla en 
häftigt bräckande isklimp på ett par kilo? den går av. Där ligger 
nu min fina dipol.med 75 ohms skärmad nedledning. Nu är det inte 
bara nedledningen, som är skärmad utan hela antennen, av snö. Det 
är bara att gå ner på gården och plocka ihop de delar, som finns 
kvar och sätta upp en ny antenn, snön är ju borta från taket nu. - 
Snön hålls borta ett par dagar och man hinner sätta upp en ny 
antenn, Sen börjar det snöa igen och har man riktigt'otur blir 
den åter nerkastad. Det är DX-arens lott att motarbetas, det kan 
ju också tänkas att grannen, inte tycker om att nan lyssnar om 
nätterna. Det bör påminna er om att när ni lyssnarvpå radio sent 
på nätterna, bör ni ovillkorligen använda hörlurar.

eftersom här nu tycks bli ett par rader, som borde fyllas, kan 
de ju fyllas med litet dödprat.

Vi har börjat ett nytt år och till dem,som har med
verkat i Attention vill jag framföra mitt tack. Främst riktar jag 
mig till Torre, som har ägnat många tråkiga kvällar med dupli* 
ceringy men jag tackar också de övriga redakörerna*

Red*

Det står en gubbe på ett tak och det ser ut som cm hans

Marcus.

REDAKTÖREN' MEDDELAR
Ja, inte har jag nånting speciellt att skriva, men



$. Jan-Håkan Nylund har av postgubben fått två nya QSL: ITT OSLO &
PTT STOCKHOLM och har nu följande poängantal: 16 + 15 " 31

15. Göran Cedercreutz är ny i den spalten möd föll. QSLtDBP,PTT LINZ,
PTT TELAVIV, PTT PARIS och AM. T & T. N.Y2 VälkommenJ 5 + 5 10

15. Hans Österman har fått D B P:s brev. 5 + 5 - 10
18. Robert v. Weissenberg; AM.T & T. New York?? 4 + 4 3

Det var magert med QSL:en den här gången,nästa gång skickar väl alla in ngt?
Så har vi litet tips:(Hans österman,Pertti äyräs och Göran Cedercreutz.)

Damascus pa^y!950^AA kc^s ^{cffl6^oX G M ^  4 ^  ^  ^
American T&T,N.Y. 22000 A kc/s kl.23.30 GMT QSA ö!
PTT Paris,på 33,5 m A, kl.13,25 GMT.
Italcable, på 1^495 ko/s kl.13.C5 GMT med QRK 3-4.
PTT Amsterdam hörd på 17600 A kc/s kl.13.20 GMT, QRK 3-4,
PTT Stockholm,29^5 m A. Klockan var 09.30 GMT. QRK:N var 4.
PTT Linz;:17620 kc/s kl.10.50; QRK 3, CWQRM, Call in English^
D.B.P.: 17635 ke/3^kl^J^.35, , QRK é, Call in English & German.
American T&T, 13595 ko/s kl.14.50, QRK* 5,
PTT Paris på 23,5 m kl,14.55, QRK 5? Call in English and French.
PTT Damascus på 14800 kc/s kl. 16^00 QRK 5 Call in English.
B.P.O.:135C'0 ko/s kl.16.05 ped QRK 4 " " "
PTT Berne,Kl. 10.38 på 15,2 m ,QRK 4 Call in English,French & Italian,
PTT Athinai:KL 16.20 på -18450 kc/s med QRK 3 Calvin English & Greece.
PTT Telaviv hörd på 15786 kc/s kl.11.03 GMT QRK 4 Call, in English,
Italcable på 17,1 m kl. 14.35 QRK 4.
PTT Djeddah hörd på 13450 kC/s kl. 15.50 ,Call in English & Arabic.
PTT SYDNEY på 10525 kc/s kl.18.45 med QRK 3 " " "
PTT Warsaw:kl.13*45 på 24,4 m QRK 4 English and Polish.
PTT Stockholm:19425 kc/s kl.08.55 QRK 4.
PTT Reykjavik på A 24,5 m kl.08.50 QRK 3 Call in ^nglish.
PTT Copenhagen hörd på 14800 kc/s kl* 09.05 med QRK 4 Call in English.
Ptt Beyrouth: 12500 kc/s kl.15.55 QRK var 4 Call in French.

S L U T  S L U T

Till sist en adress: PTT Beyrouth,Lebanon: Radio Orient Hotel des PTT,
Boite Postale 86, Beyrouth,LEBANON.

Vi börjar väl med ranglistan då igen.



HAM-spalten

Det är ganska sällan den här spalten nuförtiden är införd i "ttention. Detta kan nan i alla fall inte skylla på redaktörerna, 
för det är ju svårt till och med för sådana underdjur att sätta 
ihep en spalt av praktiskt tagét ingenting. Man måste säga att det 
äit ganska skralt när det bara är ett par,tre,fyra stycen av klubbens 
nära - 200 medlemmar ger bidrag till den här spalten. Allt som allt
har vi under årets lopp fått bidrag av tolv medlemmar. Av ett HELT dussin alltså. Om bidragen fortsätter att strömma in i samma 
fruktansvärda takt,så kommer den här spalten så småningom helt och hållet att försvinna.

Slutpredikat för den här gången.
Under årets förlopp har endel land fått nya prefix. Ghana= 9G1, 

Bahrein och Kuwait är nuförtiden 9K2, När Saar införlivades med 
Tyskland bytte det samtidigt prefix. Från att tidigare ka varit 
 9S4,blev det nu DL8. Från början av 1959 är Malayas prefix 9M2.

Sedan följer de några QSL och tip& som vi lyckats skrapa ihop.0H2—505,Hans Österman inleder med SM5PW och PA0AD.
Följande man är Timo Lehtiö. Han har lyckats få ihop rätt så 

många QSL. K5POZ,W6GRF-MM,K4SZY,W0JYW,W1LQG,W7LBN\VEiADEfPrince 
Edward lPl„)yF7EUyHB1GJ-mcbil,HR2MT(Honduras),HClAG,0A4IGY(Satel- 
lite Tracking Station for Vanguard Rockets) och EL2F<,

Sista man är Robert v. Weissenberg: ZS6EU,Y02EA?G3FXG-m,W1LQG, 
VP2VB/MM(Buck Isl.),CE3TW„0A4HQ,W6GRF-MM,0N40X,0H3UI,EL2F ech K4SZY.

Och sedan till tipsena.
Hans Österman har hört dessa stationer: 28Mc, FD8DZ(Ff.Togeland), CE0CG(Juan Fernandéz Isl*),KS6AD(CW),

21Mt?,KA6HI.-6LP,KR6HT,MP4BBT,VS1GC,VS6CL.-6DK,ZC4FL,4X4CB,9H2 GA,(Malaya),yP6WR,K4SVQ,W10QC,-1SRD,-7WDM,-8ZVL,VK2ATS,-2HF;.-2AXI, 
-3MS,-3BR,-4CH,-4FH,-4GA,-4YL,-4KH,-6SM,VK9AB(Norfolk Isl),VK9rB, -9SB(Papua),ZL1HIX,-HX,-1IIX,-2BL

14Mc,TF2WBU,ZA1KUN,CN8MM,ZS1HL.YK1AK(Syri3.),HH2JT,K4ECK,LU6DJD,
-7DX,PY2CK,-4DK,-4UG.7Mc.LA5HE,0H1A0,-GZ,-6RS,-SM5CBC,UA3CC,-4FS,UR2A0.
Timo Lehtiö tycker sig ha hört följande stationer:21Mc,VP9IYH, 
VP6KL,FB8CD,VS2UW,-2D0,VU2ET,ZD2JDB,KA2CU,TF5TP,SV1AB,ZB1GUH, 
KN3BVK,UA3CC,5A5T0,ZL10N,IT1PDN,4X4DK,VE3AUU,UB5KAB,ZC4CN,KG6AG0, FA8CF,CN8MZ,KH6KD,VK1PM,PY4AVB,KL7CEQ,G2HFI,EI3Y.

14Mc.TI5JOS,LU4DMG,VS9AJ,ZS6QK,CR6AI,ZE7JR.YU4GE,PA0HIM,SP9DT,EI5I.
Följande och sista man är återligen Robert v. Weissenberg:21Mc.JZ0
PB,GD6F0,PY2BFG,W4VRP,KP4ALQ,KZ5RJ,LU5HBB,0A4AT,VP5WS,CE2HS,0A4GG,
KP4ANS,0Q5RC^-5FH,ZD6RM,CN8GU,0Q50P,-5RT,LU9TAH.PY6HL,VP2LB,VP6F0,VK9LE,PY4YC,LU5EL,KP4AEF,VK3BK,W4QKK,CE3NS,KP4VUH,HC1TL,HC5MT,VP2DA,
CE3HL,KP4AHM,K4LVR,KZ5RQ,EL2N,VK5NE,VK9CP,VS9A0,TI8AR,VQ4DJ,ZL1DE.

14 Mc. W1EEE,VE1BQL/SU,LU3DR,HK7LX,HK3PM,LU5DT,W3FBY,LU2HAE, KZ5RF,UA9BR och Yv5EC.
7 Mc* G8QJ,0Z6HW,0N4GD,G3NZ,G3MJF,I1HR,0N4EDyDL2ZX + OH-.SM-*ch LA-stns.

Ja,det var allt det.

Redaktörerna.



SINPO-koden.
Då allt flere radiobolag börjar fordra lyssnarrapporterna med SINPO-
kod, har jag funnit det passande att införa närmare uppgifter om den.
Bl.a. Radio Japan,Deutsche Welle,IBRA-Radio och Finlands Rundradio
vill ha rapporterna aed denna kod.

S I N P
Signal styrka Störningar Atmosfäriska Fading

fran andra störningar 
stationer

5 mycket stark, inga inga Inga
4 stark obetydliga obetydliga obetydliga
3 knappt till- nattliga måttliga måttliga
räcklig

2 svag svåra svåra svåra

1 tidvis borta våldsamma våldsamma våldsamma

Alltså uppgifterna graderas irån 5 till 1, för att utmärka styrka, 
störningar från andra stationer,atmosfäriska störningar; fading 
och hörbarhet. T.ex. SINPO 45544 . Vad siffrorna betyder framgår av 
tabellen.

red.sekr.

FINLANDS DX - CLUR r.f.
Adress : P.R. , Helsingfors

Ordf. Bob Hielm, Viceordf. Heijke Tallroth
Sekr. Tor-Henrik Ekblom, Kassör. Torbjörn Bäckström
Redaktör.Marcus Ölander, Styr.l. Kaj Tallroth.

ATTENTION .
( Organ för Finlands DX - Club r.f. )

Buvudredaktör: Marcus Ölander Ansvarig utg.: Bob Eielm
Furuv.2o,Westend.

Red. sekr.: Tor-Henrik Ekblom QSL-red.: Bob Hieln.
Tips-red. : Heijke Tallroth MV-red.:: Stig-Olof Fernström.
HAM-reds. : Robert von Weissenberg & Timo Lehtiö.
PTT-red. : Christian Schröder UKV-red: Kaj Tallroth,

OBS. Alla bidrag till tidningen bör vara redaktionen tillhanda 
FÖRE den lo varje månad. Tipsen i tidsordning, tack!

O

Hörbarhet

perfekt
god
uppfattbar

delvis upp
fattbar
ej uppfattbar



DX-ARE!
Ni behöver kanske kom

plettera Er utrustning. 
Genom att spara regel
bundet i en sparklubb har 
Ni alltid pengar till hands.

TAG KONTAKT MED

OM NI VILL VARA MED I EN AV VÅRA SPARKLUBBAR

F tN L A N D S  D X -C L U B  r.f.
Adress: P.R. Helsingfors

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

300:—  % år
Luxor Ambassadör (kontant be tal.)

World Radio Handbook och annan tillgänglig DX-litteratur sändes mot postförskott. Öv
riga inbetalningar bör göras via klubbens postgirokonto nr 15993. På inbetalningskortet 
bör anges, för vad inbetalningen har gjorts.

Medlemsavgiften för utländska medlemmar är 8 IRC % år och 15 IRC 1 år.
Även övriga utgifter kan erläggas med IRC, varvid 1 IRC beräknas ha ett värde av 30 mk.



H E LSI  N  G F O  R S 
Annegatan 16

Tel. 55 658

Työväen Kirjapaino, Helsingfors 1959


