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

Nummer 6 Juli 1959 Årgång 6

LÅT GÅ - MENTALITETEN
Låt gå - mentaliteten tycks bli alltmer utpräglad bland 

DX-arna hos oss och i vårt västra grannlands QSL-skördarna ar ynk
liga, tidningarna är ynkliga och klubbmedlemmarna är ynkliga.

Var står felet att söka ? Det kan med bästa vilja inte 
förnekas att det finns drivande krafter på många hålL. Men kan det 
inte tänkas att dessa krafter är väl mycket drivande. Man bli tving
ad att göra både det ena och det andra, och ingenting vill män gö
ra. Men blir mot sin vilja ibland meddragen. Dagens oerhörda jäkt 
här drivit den lugna och stillhetsälskande DX-aren till vansinne.

DX-klubbarnas planer går höga. Man skall ha stora inter
nationella DX-läger. Mån akall ha stora förbund och organisationer, 
som efter en tid visar sig vara kolosser på lerfötter. Men.vill ha 
mera medlemmar och man vill ge ut en stor fin klubbtidning.

Klubbtidningarna blir ett fiasko. De innehåller ingen
ting.

Förbunden blir fiaskon. Det finns alltid medlemmar, som 
inte kan kompromissa, som vägrar att göra eftergifter. Man vill 
kv.etulera bara för att man inte har egna tankar eller ideer. Ingen
ting passar en. En del förstår ingentingi En.del är ofelbara och 
tycks veta allting i

De stora lägren blir fiaskon. Ingn kommer till dem. Ar
rangörerna sitter och väntar med fyllda fat och får dem inte tömda.

Varför tänker man alltid: Låt nån annan göra det. Nog 
finns det väl andra.

Nej det finns det verkligen inte, när det gäller att gö
ra nåtl Då är det bara man själv som skall göra det! Uppskjut intei 
Handla i Det må nu sen vara frågan om vad som helst.

Observera att alla andra är klokare än ni, men gör ändå 
allt vad ni kani Observera att andras ideer alltid är bättre och 
klokare än era egnai men kom ändå fram med derni Haadlai Låt inte 
andra tänka för erl fastän ni kanske inte kan den konsten. Säg inte: 
Jag vet intei Ni vet nog;

Varför gör inte medlemmarna Tiummer 4, 18, 61, 86, 110,
158, 160, 167 och många andra nåntingi Jag fordar bidrag av er till 
nästa nummer av Attention!

Marcus.



(översättning ur Kuva-Posti nr. 28 1959)

OLGALIGT RADIOMONOPOL
Den allmänna uppfattningen är, att Oy Yleisradio Ab har 

monopol på rundradioverksamheten i Finland. Men denna uppfattning 
är felaktig, anser de juridiskt sakkunniga, som granskat frågan. 
Rundradion är visserligen det enda bolag, som har tillstånd att be
driva rundradioverksamhet i vårt land och i avtalet med statsmak- 
tentalas det också om ensamrätt. Denna punkt strider dock mot 
grundlagens stadgande om yttrandefrihet. Om någon, söm uppfyller 
de stipulerade fordringarna anhåller om att starta en rundradio- 
station, kan detta tillstånd på laglig grund inte vägras honom.

I grundlagen stadgas bland annat om yttrande- och tryck
friheten* Detta tolkas så, att till yttrandefrihetens sfär räknas 
utom pressen och,litteraturen även filmen - och dessutom radion. 
Yttrandefriheten har inte begränsats i Finland under fredliga för
hållanden. Vem som helst har rätt att starta en-tidning om han 
därom inlämnat vederbörlig ansökan. Filmens förhandscensur, som i 
någon mån begränsa denna del av yttrandefriheten, är stiftad i 
grundiagsordning.

Men i fråga om radion är ställningen en annan. Lagen om 
radioverksamhet och den förordning, som städer sig därpå är från 
1927. Lagen är stiftad som vanlig lag och inte i grundTagsordning, 
som man borde ha gjort eftersom den begränsar i grundlagen stad
gade rättigheter. Detta är alltså den första "olagligheten". Inte 
ens i stadgandet, sem stöder sig på denna lag ger Oy Yleisradio 
Ab någonsomhelst ensamrätt till radioverksanhet.

Ministeriet för kommunikationerna och de allmänna ären- 
dena  har gjort ett kontrakt med det privaträttsliga bolaget Oy 
Yleisradio Ab, enligt vilket staten förbinder sig att inte utan 
bolagets medgivande utfärda tillstånd för någon annan företagare 
att bedriva rundradioverksamhet.

En dylik klausul i ett kontrakt är absolut olaglig. Den 
betyder*ungfär detsamma som om ministeriet hade givit endast en 
förläggare tillstånd att ge ut tidningar i hela Finland. Om så 
vore, skulle man ju inte precis mera kunna tåla om någon väster
ländsk yttrandefrihet.

Om någon skulle önska börja konkurrera méd Rundradion 
och starta en radiostation, och ansökte om tillstånd därtill av 
ministeriet för kommunikationerna och de allmänna ärendena, kan 
det med Rundradion slutna avtalet inte utgöra något hinder för 
ansökans godkännande. Av denna åsikt är åtminstone professor V. 
Merikoski, som i juristernas tidskrift "Defensor Legis" behandlat



Ministeriet kan inte vägra att ge tillstånd om sökanden fyller de 
juridiskt fastslagna fordringarna. I händelse av avslag kan sökan
den besvära sig vid Högsta Förvaltningsdomstolen, och där sköter 
de.nog om att lagens stadganden åtlyds.

I teorin finns det alltså inga hinder för grundandet av 
ett konkurrerande radiobolag. Inte heller i praktiken skulle det 
var omöjligt att genomföra. Visserligen råder det en svår trängsel 
på mellanvågen, men däremot finns det fria våglängder på UKV. Kost
naderna för byggandet av en radiostation skulle inte vara oöver
stigliga och driftskostnaderna kan helt täckas méd reklamprogram. 
Licensavgifter kunde ett dylikt företag inte uppbära, programmen 
skulle vara helt avgiftsfria för lyssnarna.

Detta skullesäkert verka uppfriskande på Rundradions pro
gramval. Tillsvidare har ju Rundradion inte haft någonsomhelst 
konkurrens. Programmen har gjorts helt efter eget "huvud" efter
som lyssnarna inte har andra möjligheter än att antingen lyssna 
på dem eller också stänga av sin mottagare. Samma licensavgift 
uppbäres i bägge fallen.

Den nya kommersiella radion skulle vara tvungen att 
"erövra" lyssnarna av Rundradion. Inte har ju någon lust att lyse 
na till enbart reklam, varför programmen måste göras så bra att 
lyssnarna utan att själva märka det även sväljer reklamen. Rund
radion skulle vara tvungen att höja på kvaliteten i sina program. 
Allt detta skulle komma i första hand radiolyssnarna till godo.

Men Rundradion är rädd för konkurrens. Detta kommer tyd
ligt till synes i televisionsverksamheten. Rundradion kan inte 
sända mer än en begränsad tid per kväll. Trots detta säljs reklam- 
tid inte fritt, utan reklamen är begränsad till tiominuter per 
kväll. Varför kan inte den återstående tiden av kvällen säljas åt 
hugade annonsörer? Inte behöver ju TV-tittarna se på programmen 
om de inte vill - även en TV-apparat kan ju stängas av.

Fastän TV. nu är så på modetskulle i varje fall en van
lig rundradiosändare kunna uppföras med betydligt mindre kapital
- och dessutom helt bekostas med reklamintäkter. Var finns den 
företagre som vågar ta upp konkurrensen med Rundardion? Lagliga 
hinder för detta finns ju inte.

Kommersiell radio i Ålandshav (Expressen/Substancial)
Den kommersiella sändaren Mercur i Öresund skall få säll

skap. Till nästa vår planeras en sändare från internationellt vat
ten i Ålands hav. Ett svenskt-amerikanskt konsortium ligger bakom. 
Man.skulle placera sändarenpå en för ändamålet inredd båt i Bre
men. Sändningstid skulle bli 18 timmar i dygnet. Dels amerikansk musik från band, dels svensk underhållning och så reklaminslag.



FINLANDS TV - en nagel i ögat på TV-DX:ingen ?
.F';n spri^^r 3ig ra;F: fart äv^n' i v<L."L land, I detta nu har vi närma" 

rc 1^.000 TV-ä.<̂ ti-e sig en licency' men TY-mottagamas antal är säkert
Till höstsa väntaj a:r.ta*< st liaeroer stiga avsevärt, beroende på att pre- 

gr̂ n-jiû jL utökas; :*ya LF.*ä:;a.- ta;.-;03 i Frrk cch TES-TV igen börjar sända, denna 
gir-- från sina nya strFi*r i Ingenjör¿huset.

Frår o^h med h<*'stcn har TV bitt^rr^a laglig rätt. att äga en mottagare utan 
lî cn,:. förutsatt att don cj ¡--ui nån av Fr.nlands TV?s utsändningart Det tycks 
blJ al It svårarey att klara :-ig imdan den cakon, ty Finlands TV: s utsändningars 
'0--g:rihi3 flytta,s "ill årets ^1ut bc" 50 ka norr om Tammerfors? vilket betyder att 
man kan se TV i &.g,s, hela cedra Finland^,

Finlands TV:s sändare och kanaler:

Tavastehus,Kotka och Raumo kanal 5 
Helsingfors sänder på kanal 6 
Abo har kanal 7 "ill sitt förfogande 
Tammerfors syns pa kamal 8 
Lahtis (den starkaste sändaren) och Björne
borg samsas om kanal 9
Tammela, en av de blivande sändarna.kommer 
att gå kanal 10
Eiihimäki och Kouvola är mer elle?' mindre 
lokalsändare och de sänder på kaaal 11

Var. betyder detta d.̂  fcr TV-DX:är*?n ? Om man vill se andra stationer än 
Finlands. så minska.a chanserna allt mera jn flera nya sändare Finland sätter 
"-1P ?å kanalerna, Fu hrn Finlands TV sålunda kanalerna 5-11, på v^lka man har 
-'-.tira-mingar alla eagar irån och med höften från klockan 18,30 till klockan 
'-I:--*,. Fy,enarna går stark?- hela kvällarra på kanalerna 1,3 cch 4y vilket ger 

o*-.dan c kanal 2 att se något annat äa finnar och ryssar på i veråliga fa.llc 
F:r. vi konstaterat vid radiolyssnr^r-r-;., är det konditioner än åt det ena 
nå. 1-;-F äa åt det andra hållet. Samra Fci:eaen tycks råda visavi TV-konuitionor- 

-.'i. dc-. har vi en chans i alla fal 1. Fosét-tci beror det mycket på antennen^ 
hsrr' -ai en vridbar antenn, kan manu:.l\å att behöva taga in juet en rycse på, 
u?e.'- . i-.̂ nal

k-rallem är enligt utsago troi:'.̂ - F-j ej heller den bästa tidpunkton For W -  
0X:ijig, så den som ger sig på dem: .'.¿.tressanta gren av DXringcYi, bör försöka 
fånga utländska stationer, då de f',...::ka stationerna ej har utsändning, jy^hclt 
säkert kommer varje station vi nu - a  att åtminstone suöra om man oj kan epp- 
fatta nå. ,on bild eller kan höra ljudet.



Också en DX-are lyssnar ibland till programmen från 
sitt eget lands radioföretag. Det jag syftar på är att man fak
tiskt inte så sällan gör jämförelser,mellan de olika företagens 
utsändningar.

Alla känner till att Finlands Rundradio har knappt med 
medlen och att man tillochmed var tvungen att minska på utsänd- 
ningstiden, för att få allt att gå jämt ut., Alla vet också att 
Kaninte har stora möjligheter att göra dyra och påkostade pro
gram, men också med små medel kan man åstadkomma en hel del 
bara viljan och förmågan finns. Det senare saknas antagligen, 
men hur är det med det förra? Kan det tänkas attnam inte saknar 
någondera utan att det endast,är så att de inte får komma till 
sin rätt. Kan det tänkas att man är inskränkt och konservativ i 
sin verksamhet? Det gäller att gå på i ullstrumporna och ta ris
ker. Man fordrar mera nu än för femton år sen. Låt det bli några 
fiaskon, då kanske man har bättre lycka nästa gång.

Har ni nånsin lagt märke till vår Rundradios speakers. 
Man kan inte säga att nan blir glad åt dylika.röster utan den 
minsta gnutta av humor eller glädje. Rösterna är slöa och uttrå
kade. Intresse för sitt arbete tycks vårt lands speakers sanner
ligen inte ha, därav resultatet.

Det som nan särskilt ofta lägger märke till är att när 
det spelas grammofonskivor i  grammofonkonserterna händer det inte 
sällan att det blir en paus förrän annonseringen kommer. Pausen kan 
ibland vara ända upp till 20 eller 25 sekunder. Det är naturligt 
att det blir paus över den enspråkiga sändargruppen medan annon
seringen skor på svenska, men att det blir så långa puser 
att deras längd-gör att man inte hinner spela den sista/skivan, 
som finns Upptagen i programmet.är faktiskt mer än fatalt. Fart 
skall det vara över radioprogrammen, inga onöd^^-^långa pauser. 
Skivornas längd är ju alltid känd så tiden för en grammofonkon
sert bör man väl kunna beräkna, cch hålla tiden.

Det, som jag många gånger har undrat över är om radions 
peronal nånsin lyssnar till utländsk radio. Jag undtar om radions 
speakers nånsin hört en sydamerikansk speaker. Jag undrar om 
Rundradions programproducenter nånsin lyssnat till australiensisk 
eller kanadensisk radio. Det finns mycket att hämta utomlands 
ooh man behöver inte alls resa till U.S.A. för att studera andras 
sätt att arbeta på detta område. Det är bara att öppna'sin mot
tagare och lyssna. Jag hoppas att ni bästa uppträdande och pro
ducenter gör det, så kanske vi får höra litet gladare cch trev
ligare röster och kanske tillochmed nånting nytt i programväg. 
Friskt vågat är alltid hälften vunnet. Marcus.



M E D L E M S A V  G I F T E R N  A  ! !

Tyvärr har det visat sig att många klubbmedlemmar ännu 

inte har betalat sin medlemsavgift for det andra halvåret 1959. 

Denna skall betalas senast den 31 augusti 1959 och är till sin 
storlek oförändrad, 300 mark för inhemska och 8 IRC för utländska 
medlemmar. Vi hoppas att avgifterna denna gång faktiskt beta,las i 

tid, i början av året blev vi ju tvungna att stryka från tidnings- 
listorna ett flertal DX- are, som dock sedan betalade sin medlems
avgift, vilket förorsakade oreda i tidningsdistributionen. Betala 

alltså senast den 31 augusti , helst på postgirokonto 1 5  9 9 3 .

Kortvågssändningarna från Finland.

Finlands DX- Clubs två engelska program, Around the 

World och Musical Mailbag har rönt ett stort intresse i utlandet, 
därom vittnar det faktum att på senare tid mer än hälften av alla 

rapporter rörande Rundradions kortvågssändningar gäller just dessa 
två 20 minuters program. Rundradions tekniska avdelnings, i Björne
borg gör därför sitt bästa för att förbättra programmens hörbar

het i utlandet. I ett brev från ing. Franssila omtalas bland annat 
att effekten på 16 meter bandets sändare (17800 kc/s) har höjts med 

över 50 % den 6 juni 1959, samt att sändaren på 31 meters bandet 
( på 9555 kc/s) , som inte används på 2 år ( trots att vi erhållit 
ett flertal rapporter från Sverige på denna frekvens ), skall tagas 
i bruk från början av juli. Rapporter på dessa båda sändare är där
för speciellt välkomna, liksom önskeskivor till Musical Mailbag, 
eftersom det inte tycks komma tillräckligt av den varan nu på som
maren. - - Eftersom det i. några rapporter uttryckts missnöje över 
sändningstiden, är det möjligt att Finlands DX- Club försöker få 
denna ändrad till en senare tidpunkt, och eventuellt kommer då pro
grammens längd att utsträckas till en halvtimme. FDXC's styrelse har
dock inte ännu tagit ställning till dessa frågor. DS



bottens DX-förbunds tidning Substancial:

IBRA Radio som pingströrelsen under stora uppoffringar 
byggt upp i Tanger, hotas till sin existens sedan de marockanska 
myndigheterna tillkännagivit att radiomonopol efter monster från 
Sverige och andra stater, skall införas ! Åtgärden är en följd 
av att fristaten Tanger gått upp i Marocko.

Det var den. svenska -regeringen som landsförvisade IBRA 
till att söka upp Tanger som sändningsort. Därför är det inte mer 
än rätt att den nu omprövar sin hållning till pingstradions be
gäran om att få sända från svensk mark. Inskränkningar i åsikts-- 
friheten är lika osmakliga antingen de beslutas i Marocko eller 
Stockholm.

RADIOKRITIK I ATTENTION

DX-aren lyssnar på radio mer an de flesta, men gör han 
några urskiljning mellan bra och dåliga program. Lyssnar han nån
sin för att han finner programmen intressanta? Söker han sig en
bart till underhållande program, av mer eller mindre tvivelaktigt 
värde. Vill han nånsin lära sig nånting? Jag har den aningen att 
DX-aren av idaghelt förkastar progiam av det allvarligare slaget* 
Han är fullkomligt obildad och söker endast förströelse i det han 
lyssnar till, och ändå har väl han om nån möjligheter att bilda 
sin gyål lätt och enkelt. Han försvarar sig med att han inte öns*

. kar M r a  sig nånting av det som sägs och berättas i radio* Han vill 
bara ha nöje av radion, men är det inte nöje att lära sig och veta 
nånting. De flesta människor är rätt så audlotiva, vilket vill 
säga att de lär sig lätt då de hör nånting.

För att befrämja DX-arnas sinne för det, scm det är lönt 
att lyssna till i såväl inhemsk som utländs radio kunde man i 
Attention införa liiet kritik över program som avlyssnats. Finns 
det nån, som röstar för det?

Red.
P.S. Jag antar att det naturligtvis inte kommer att med

föra att nån skulle skriva för så brukar det vara, men hoppas kan 
man ju alltid. Jag vet att förmågan att uttrycka sig och att ha 
åsikter är synnerligen minimal. Bättre att hålla käft och låta 
folk tro att man är idiot än att öppna den och undanröja varje 
tvivel.

D.S.



Puh, puh i sommarhettan! Fattar mig kort.
2. N J Jensen: First report from Denmark (FFD) R Cultura Araraqara 
4915 brev, FFD R Bukavu 484o brev, FFD R Garoua 5olo brev och kort, 
CR6RQ. 4851 brev och frim, R Kabul. 236 + 1^8 = 544
6. D Söderman: R Casino brev. 162 + lo2 = 264
8. B Hielm: R Tahiti 6135* och CJCX 6olo. 16o + 97 - 257
9. G Eklundh: R Inter AOF 495o, R Soc Gaucha 6155 vimpel, VUNC 956o
R Rural 151o5 vimpel, R Sarawak 9565 brev, R Cl Paranaense.6o45
vimpel, R Dif Sao Paulo 6o95, BBC Cyprus 679o, R Nacional Lima 6o82 
brev, SLBS 3316 och R Inter Ecuatoriale 4795. 163 + 94 = 257
10.T-H Ekblom: Em Nueva Granada med vimpel. 158 + 92 = 25o
15. S-E Wiik: R Barlavento 396o, ABC Sydney  6o9o, R Tirana 785o,samt ELWA 477o. 13o + 83 - 213
16. S Kockberg: La Voz Dominicana, R National Saigon och HLKA.126 + 86 = 212
17. J-H Nylund: R Saigon 7265, Dom Obs 7335, La Voz Dominicana 597o, 
FEN 616o, ABC Perth 614o, Andorradio 63o5, R Tahiti 6135, AFRS Tai-

wan 7215 (SFF, Harko's FFF var nästan ett år äldre), R Barlavento 
396o, R Malaya 6o25 brev, R Djibouti 478o och 4VEH 977o. RNE Malaga 
kan inte räknas då de ssrarade med det vanliga koBtet avsänt från 
Madrid. 133 + 79 = 212
26. L Österberg: VOA COU 1527o, R Rural 151o5 vimpel, R Mediterra
neo 6995 brev, vimpel och frim, R Sutatenza 5o75, WWVH 15ooo, CHU 
7335, R Dahomey 487o, ABS Nairobi 4934 aerogram, R Barquisimeto 
951o, ELWA 4771, C&WBS 4885, VOA OKI 1196o, VOA PHI 15185 och TBC 
5o5o. Brevet från V of Vietnam kan inte räknas med. lo4 +,57 = 161
3o. S Lundberg: SABC 152oo. 95 + 57 = 152
32. K Mervasto: VOA HON 11775, VOA/BBC 11860, R Pakistan 7olo och
FEBC 1192o. 92 + 58 - 15o
33. R Leino: FEBC 1192o, BBCFES 1531o, R Sos Gaucha 6135 vimpel,
WWV loooo, RCM 1515o, TFJ 12175, R Tashkent 1169o och R Bandei- 
rantes 11925. 84 + 59 = 143
36. O Karlsson: IBRA Den och Eng 9275, R Bandeirantes 11925, VOA
WDSI 215oo, SWF 7265 brev, IBRA Fin 9275, WTAN 9436, NHK 15135, 
Yleisradio 612o, R Tehran 378o brev, SABC 481o, R Sofia 6o7o, MSF 
5ooo brev, AFRTS LA 1785o, VOA OKI 1196o, WDR 6o75, R Inter-Africa 
9275, Andorradio 63o5, TBC 5o5o, R Commerce 5985, Eesti Raadio 6o85, 
VOA HON 11775 och WWV 5ooo. 85 + 54 = 13C
37. P Äyräs: VOA/BBC och VOA MAN. 86 +*53 = 139
39. H Åstrand: R Globo 6o35, R Tirana 785o, R Rural 151o5, R Alger 
11710, SDR 6o3o, ÖRF 9665, WWV 15ooo, IBRA Tan och Fin 115o7, FEN 
117o5, R Ceylon 952o, R Kabul 471o, TBC 5o5o, R Haiti 62oo, RNZ 
1178o, FEBC 1192o, R Barquisimeto 95o5, R Interafrica 11458, R Ta-



nanarive 9515, R Yaoundé 4975, RCP 608o, R Lusaka 4826, Yleisradio 
RCM 492o, RFE LIS 11775 och RRI  Djakarta 971o. 81 + 54 = 136

43. M Wikström: R Nacional Lima och  ELWA. 73 + 53 ̂  126
45. H Sundman: R Pakistan 7olo, NRK 11735, R Vaticana 1512o, R Mos
cow, VOA WDSI 1521o, VOA OKI 1196o och VOA/BBC 15140.74 + 51 - 125
54. L-H Illman: R Rural 151o5 vimpel, R Tehran 151oo, R Pakistan 
974o, VOA COU, HON och OKI. 65 + 45 = llo
58. R Tuomala; ELWA 119So. 63 + 46 = lo9
65. L-G Persson: HCJB 9745, VOA WLWO 119oo, VOA COL 711o, R Rural 1 
151o5, VOA SAL 952o, NHK 11965, VOA HON 965o, SABC. 56 + 38 = 94
77. L-I Johansson: R Denmark 15165 och NHK 15325. 48 + 33 = 81
81. K Sallmén: VOA SAL 952o, ORU 15335 och RNE 613o. 41 + 31 = 72
87. A Ståhlberg: R Sofia 7225, RCB 938o, Yleisradio, 39 + 27 - 66
lo3. R Becker: R Peking, Yleisradio, R DDR och R Nederland.

17 + 15 = 32
111 och siste man på listan är Karl Niemi som hälsas hjärtligt väl
kommen i gänget. Han har QSL från DUX, R  Sweden 962o, HCJB 9745 och 
R Praha 95o4. 4 + 4 - 8
Med kort svarar nu R Barquisimeto, Andorradio R Soc Gaucha och C&W 
BS Nairobi, medan R Nacional Lima börjat svara med brev (Tillfälligt?]

73 de Bob.

P T T

3. N.J.Jensen har ej synts till i spalten på länge mon det har dock 
droppat in ett QSLKORT från R.T.T DAKAR på sistöne!! 21 + 21 % 42

7. Göran Cedercreutz har"fått PTT SYDNEY  på 10525 kc/s. 16 + 15 = 31
10. Pertti Äyräs: PTT MUNICH och PTT Damascus! 9 + 8 = 17
31. Olof Karlsson är ny i spalten.QSLRkort från Italcable.

VÄLKOMMEN!!  I + 1 - 2
Sven Olof Dahlberg meddelar att den mycket omdiskuterade stationen 
"Salice Radio" i själva verket heter SAN LYS RADIO och ligger mitt 
i Frankrike.Tack skall du ha för upplysningenJ (RED)

TIPS I GMT
PTT BRUXELLES kl.07.45 på 19845 kc/s. Call på Eng.&Fr.QRK 3.
PTT ATHINAI kl.08^30 på 13500Akc/s Call på Eng.&Grek. QRK4.
RADIO STATION A A kl.22.20 på 5950 A kc/s med QRK 4.Callet lyder:This is a testtransmission from the department of the army,radio stn.
A A located at Hildesheim???Germany. Kan någon ge närmare uppgifter 
öm"den här stationen?? Göran Cedercreutz.

§KUSTRADIO I NÄSTA. NUMMER§



T I P S

EUROPA

2015 Andorra: Andorradio 6306 kc hörd med tal på franska till 2045
därefter musik till sign off 2200 . StpJtionen ber 'em rapporter 
och hörs med qsa 4 qrk 3 cwxxx samt spegelfrekvens qrm.Hörbar 
varje kvall, ' (SEVi)

ATRICA

0030 Canary Islands: EAJ8AB R.Clube Tenerife på 7295 kc - 41.12 m
"Festival de Estrellas".qsa 3 qrk 4 bcxxx (Göran).

1445 French Equatorial Africa: Radio Brazzaville hörd pa en fq på
13 mb c. 21550 kc med musik och nyheter.klockan 1500 och sign off
1515. qsa 5 qrk 5 (SEU)

l800 Angola: Radio Clube de Angola. CR6RL på $632 kc - 31*15 Dcd
qrk 3 bcxx:; de VOA, (Göran)

1900 Sanaa station hörd över sändaren CR6RN på 4869 kc - 61.60 m med
qrk 3 qsa 3 bcxxx de R.Dahomey. (SEU?Göran)

1900 Belgian Congo: Radio Congo Beige på 4760 kc - 63.03 m qrk 3 cw
(Göran)

1%5 Niger: Radio Niger 5020 kc hörd-med danslåtarqsa 3 qrk'3 bcxxx de
enCCCP-station. (S. )

1$30 Dahomey: Radio Dahomey på 4870 kc med "magvärksjazz".qsa 2 ork 2
bcxx de CR6RN (SE'.', Göran)

1930 Union of South Africa:SABC "Springbok Radio" på 4945 kc - 60.67 m
med "Santa Lucia" enligt modern i huset. qsa. 3 qrk 2-3 cwxxxxxx

(Göran)
2000 Angola: En Angola-station på ungefär 484O kc som antagligen är

Radio Clube de Quanza Sul Novo Redondo vilken startat en 1 kW 
sändare pä 4838 kc . qsa 2-3 qrk 2 cwxxxx qrn (SEYi)

2000 Ghana: GBS på 4915 kc - 61.04 m ned musik qsa 3 qrk 3 qsb
(Göran)

2015 Mozambique: Radio Clube de Mocambique CR6BU på 4925 kc - 6Ö.91m
med "Lazzarella" qsa 3 qrk 2-3 cwxxxx (Göran)

2100 Angola: Radio Emmissora Oficial CR6RZ på 4955*kc - 60.54 B m&d
musik. Noticias 2215 och sign'off* 2230 med "A portuguasa" qrk 4

2100 Samma station p 17795 kc med qsa 4* qrk 4 (Göran)
2100 Angola: Radio Clube do Huambo p^ 4851 kc - 61.84 m med dansmusik

till 2115 då nyheterna, kom .Uign off 2130 med "A portuguesa" 
qsa 3-4 qrk 4cv/xxx (Göran)

2130 Nigeria: Kaduna (North Regional Program of Nigerian Broadcasting
Corporation) på 3326 kc - 90.20 m dansmusik till sign off 2200

(Göran, SEE*)*"
2215 Ivory Coast : Radio Abidjan på 4940 kc - 60.73 m . Nyheter 2225

och sign off 2230 med "La Harsellp.ise" qsa 3-4 cwxxxxxxxxxxxx
(Göran)

2230 Senegal: Radio Inter-AOF på 495P kc - 60.60 m med danslåtar qsa 3
qrk 3 qsb (Göran)

2230 Cape Verde Islands: CR4AC Radio Barlavento 3960 kc med väderleks
rapporter och nyheter och uarefter musik qsa 3 qrk 3 (SEW)



AMERICA:

0000 Brasil: Radio Emissora Continental pa 6195 kc - 40.43 B qrk 3-4
(US)

0000 Uruguay: Radio Carve pá 6155 kc - 43.74 m qrk 3-4 (Hånga lyssna.re)
0030 Brasil: ZYR58 Radio Cultura 6165 kc - 48.66 m qrk 3-4 (Göran)
0030 Venezuelas Ecos del Torbes på 9570 kc - 31.35 n qrk 2-3 bcxxx

(Göran)
0100 Colombia: HJRJ Nueva Granada Cadena Nacional på 6160 kc - 48.70 ni

qrk 3 bcxxx (Göran)
0100 Chile: Radio Calama pá 6100 kc- 49*18 a med "Husica en Chile"

qrk 3 qsb bcxxxx (Göran)
0100 Peru: Radio Nacional del Peru OAX4Z med Nat Ring Colé sånger

qrk 4 (SEVí)
0125 Brasil: ZYS33 R.C1 ^aranaense med noticias och bcxxx de EJLB.

Alla som bifogar en vimpel med rapporten får S"NERT en annan 
i utbyte , ty " the Chief Engineer" för stationen samlar.på 
vimplar. Fq 6045 - c - 49.63 m (Göran)

0130 Bolivia: Radio San Jose på 586OA kc - 51*20 ra , música de baile 
med bl.a. Torero. Anropet lyder " Este es Radio San Josc 
qrk 3cwxxx (Göran)

0130 Panama: HP5B Radio Cadena Miramar 6030 kc - 49-75 Q med poli
tiskt snack qrk 2 qsa 2-3 q m  , bcxxx , qsb , cwocxxxx , osv.

(Göran)
0130 Uruguay: Radio Ariel med snack 6075 kc - 49-88 m ark 3 cv/xxxxxx

(KS)
0200 Haiti: 4VEH med listeners post på 9760 kc.- 30.74 n osa 3 qrk 2-3

qsb * (IIS)
0215 Peru: OAX8K Emissora Atlantida på 9625 kc - 31-17 m med modärn

dansmusik . qsa 3-4 qrk 3 bcxxx de RAI (Göran)
0230 Dominicana: La Voz Dominicana på 5970 kc - 50.25 m ned härliga,

LA-låtar. qrk 3 qrn qsb (IZ7)
0230 Guatemala: TGJA Radio Nuevo Mundo 5990 kc - 50.08 m med fina

marimba bitar, qrk 2-3 bcxxx (Göran)
0230 Colombia: NJLB La Voz del Tolima på 604O kc - 49*67 m qrk 4 qsb

(Göran)
0300 Costa Rica: TIRICA R.Internacional-La Voz de la Victor, en hel 

halvtimme bara Frank Sinatra skivor uppblandat med rekla.mer.qrk3 
qsb , bcxxx. Fq 9°15 kc - 31.20 n . Anropet lydde " Este es Radio 
In.tercontinental-La '̂oz de la "'ictor, transmitindo en 625 kc onda
larga y en 9615 kc banda intei na.tional de 31 metros ..... "

(Göran)
0430 Costa Rica : TIFC Faro del Caribe mod engelska, på $645 kc - 31.10m

qsa 4 qrk 4 qsb annars alldeles störningsfritt. - (Göran)
1950 Brasil: Radio Marajoara C.P. 491, Belem,Para, p̂. 152^0 kc -19.69m

, hörd ett flerta.l ggr med musik, bl.a. "You are my destiny".
2030 startar ^̂ 'A Philippines på samma fq. qsa 2-3 qrk qsb och mycket 
svåra bcxxxx (Göran)

2220 Brasil: Agencia Nacional PSH på 10220 kc - 29-35 o har hörts ett
par gånger med musik till 2230 då "A Voz do Brasil " börjar.

(Göran)
2230 Brasil: A Voz do Certao pa 3335 kc - 89-95 a med " A Voz do Brasil"

och ett japa.nsktprogiam som började 23.05. ark 3 qsb, qrn.
(GOIL'J')
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Burma: The BBS,Rangoon, is now using 6035 between 1100 & 1515*
Madagascar: Radiodiffusion du Madagascar,Tananarive,has a spacial progr. 
on Sundays at I345-I645 on 1466/7155.
Thailand: The Thai Police Radio,Bangkok, is now operating on 7230 (instead 
of 7080)// 4770.Audible from around 1000. Closes at 1300 with Thai National
Athem.
Venezuela: Radio Nadis is a new station operating 24h a day on 980/9670 
YVNZ & YVOZ both on 0.5 kW .
Andorra:According to new information from Andorradio the station is now 
operating on 6306 with a power 1 kW .
Bechuanaland: Station ZNB,Mafeking,is operating on 5900 (1 kW )at 1100- 
1200 & 1700-1930.The other outlet 8230 has been dropped.Exact address: 
Comiissioner of Police, Box 258. Mafeking,C.P., Union of South Africa.
Guatemala:Radio Cristal has moved from 11750 to 11660.
Angola:Radio Clube do Congo Portugues, operating from Carmona,has been ob
served on 4725 kc.
Peru: A new station "Radio Universida de Departemento de Extension Cultu
ral de la Universidad" is at present testing a sw-tx.Announces as 0AXC and 
gives the address:Casilla 23,Arequipa.
Ryukyu Islands: The new tx for the Par Eastern Broadcasting Co.will use 
850 (100 kW) and call KSBU.Tests with low power are scheduled:for October. 
The present broadasts on KSJB 1020 (English/Japanese) are soon to be re- 
sheduled .KSJB may move to 810 and carry only English and a new station 
for Japanese broadcasts is to bo KSDX on 1250 with 1 k"' and to be on the 
air in August
Solomons Islands : The Solomon Islands Broadcasting Service is on the air 
as folllows : Mo-Fri. 0800-1030 , Sat&Sun 0900-1030 on 1030/5960 (VC0- 
0.66 kW/VQ02 - 5 kW )English 0900-1030, Pidgin English 0800-0$00.News in 
English: Local 0$30 (l!o-Sat.),BBC 0915 (daily). News in Pidgin English 
0815 (Eo-Fri)
Angola: A letter to R.Congo Portuguese,Cabinda ,was replied by "Radio Clube 
de Cabinda" operating on 5135 with 0.025 kf".
Cambodia: Radidiffusion Nationale Khmere,Phnom-Penh,is using the new fq 
4900 kc. The station is now on the air with four tx^s: I4IO/49OO/609O/
7183.
Kuwait - Radio Kuwait has abandoned 5000 and now broadcasts on 4970.
Turkey: Experimental transmissions from the Robert College Radio at  Istambul
on 7025 have been heard during morninig and afternoon until 1525.Progr's
consist of Western symphonic and popular recorded music with occasional 
announcements in Turkish.
Belgian Congo: According to a QSL-letter from R.Bukavu,Boite Postale475 
Bukavu, the station is now operating on 484O with a power of 10 kW at 
1430(Sun 1200)-1900.
Dominican Republic: Radio Santiago HI8Z has been observed on a new fq
6070. Seems to have mov/ed from 6O85.
French Guayana: According to a letter dated 19th June Radio Cayenne is
now testing on 6170. The station is on the air at 1015-1100 , 1645-1745?
2330-0100.
Japan: According to a CSL-card the new address for the EEN,Tokyo^ is 
United States Air Force ,AP0 925 ?San Fiancisco, California,USA
Singapore: A verification letter from FBS,Singapore gives the sked:
1200-1400 daily on 5010 (7.5 kW ) in Gurkhali,Nepali & Hindi .



MV-HÖREAN
Red: Sven-Erik Hjelt. Jungfrustigen 3 C 45 Hfors
Stmmaren märks inte bara på den näs&3n dlcLLlga Ruttan utan 

cokså. på bidragsfloden till denna sida, Pen är mycket-liten.
Om konditionerna i stommar kah jag inte säga'något allmänt, då 
jag haft bara att tillfälle, att lyssna. Men då hordes det nog 
fint. Sven-Olof Dahlberg har varit vid Medelhavet ;cl± berättar 
om de mängder av fin spansk och portugisisk stationcoektail 
aom.höra på bandan. Radio Miramar var en-aV hans favoriter 
cch R.Africa Maghreb och alla AFRTS-stationer gick naturligt
vis fint in där.

Som jag redan i majnumret proklamerade, försöker jag få sep
tembernumret till det verkliga MV-nuaret. Därför vädjar jag 
till alla. Alla små jch stcra bidrag som kan tänkas vara av 
intresse, för denna spalt tas med förtjusning^ emot. Kom ihåg 
att. TOO at rapportformulär, väntar på den som-mest hjälpt till 
med bidrag ^ch tips till spalten under år 1959? Och så är det 
även dags f.ör slutspurten i tävlingen om MV-ranglistan. tidén 
går ut den 30 september.
&å slutar även denna MV-säsong,och en ny börjar. Därför 

skulle era åsikter vara mycket värdefulla. Kritik, även bésk 
sådan, är ytterst välkommen.

Skall ranglistan fortsätta i nuvarande form eller skall en 
enhetlig QSL-lista i stil med kortvåg*uppsättas? Är nuvarande 
tipps-aystemet bra eller skall "Jag var-försf-stilen tas.upp' 
igen? Är ni nöjda med själva utformningen av tipsen? Där är 
några frågor ni skulle kunna fundera på och skicka er mening 
till septembernumret. K^m själv med ideer och förslag, leta 
upp amman som ni anser vara värda:.a3t diskuterad. MV-spalten.. 
fch till sist det allra viktigaste: KOM ÄVEE f.lED.TIPS..
Hösten är MV-PXandets vår och därför torde det inte vara så 
värst svårt heller att lyssna ihop något,

BIDRAG ÄVEN DU TILL ATT SEPTEMBERNUMRET SKULLE BLI ETT STCRT 
MV-NUMMER.' SKICKA. IN TIPS., IDEER, FÖRSLAG OCH KRITIK.

TIPS
kc/s GMT QSA/QRK Station&program.
764 2215 5/5 Switzerland* -Close down med franska.
773 2300 3-4/4 RNE-Valencia. Haydns klocksymfonil. 'QRI'.-I de
800 2300 4/5 BR. Nyheter. Austria.
800 24OO *4/4 EAJ 5, R,Sevilla. Efter BR's close,
809 2245 4/4  EAJ 1, R.Barcelona, Billie Holiday-jazz.

2300 tangos, ?ign off 0000,
953 2300 3/3 EAJ 29, R.Intercontinental, Madrid.
11;24 223O 3/3. EAJ 15, R.Esp.de Barcelona.Musica Espanol,
1223 2200 3/3 EFE 14, La Voz de Madrid. Svenskt QRM.
1232 2400 *5/5 R.Tangers Tarmgnidarmusik med s.off 0003.
1259 2200 4/4 VOA/Courier. English news*
1358 2200 4/4 Radio Bremen. Schlagers
1421 2200 4/4 Saarländ.Rundfunk. Dansmusik.
1466 2210 3/3 R.Monte Carlo
1594 2230 3/4 R.Nederland,
1602 -2300 5/5 BR. // med 800 kc/s.

Följande AFN-stationer vid close down 0C05;
548 5/5 ' 1034 3/3 1304 3/3872 4/5 1 1 06 5/5 1394 3/3
935 5/5 1 142 4/4

TIPS TIPS TIPS  TILL NÄSTA GÅNG TIPS TIPS TIPS



KOM IHÅG- TIPS IDEER FÖRSLAG KRITIK TIPS TILL SEPT.NUMRET 
MELLANVÅGS-QSL

GORAN EKLUNDH: fortsätter i gammal van stil. Under maj och 
juni har posten hämtat kort från Eesti Radio 1034, VOA/
Sal 791, VOA/Courier 1259, VOA/Munich 173, R.Sofia=827. Dessutom ett program-schema med påskrivet tack för en 
korrekt rapport från ZYH 26, Radio Verdes Mares i 
Brasilien 1410. Fina fiskar. Det skulle vara roligt en 
gång med litet tips också på dylika fina saker.

29+46=75
2^ LARS ÖSTERBERG: 15+25-40
3.. SVEN-ERIK HJELT: AFN 1106 med nytt kort i stil med AFRS 

och pregramblad för 6 veckor, RNE Valencia 773 med det nya 
gulbottnade kortet, EAJ 15 R.Espana de Barcelona med brev 
och EFJ 56 R.Juv.de Malaga, med brev och ytterst stilig 
vimpel 1i3+24=37

4. JAN BASTIANSEN: 4+12=1,6,
5. ALF STÅHLBERG: 6+ 7=13
6. LEIF LEHTONEN: "6+ 6=12
7. MAY-BRITT HOLMBERG: 5+ 6=11
8. JAN-HÅKAN NYLUND:  5+ 5-1i0
9* HÅKAN HAGMAN: 2+ 7= .9
9* HANS-ERIK SÖDERSTRÖM: 4+ 5= 9
11. SVEN-OLOF DAHLBERG: Cyprus Broadcasting Corporation

692/605 svarade snabbt med brev och rara frimärken.'
2+ 3= 5

112. ROBERT von WEISSENBERG: 2+ 2= 4
12. EDGAR JOHANS: 2+ 2= 4
14. NILS ASPHOLM: 1;+ 1= 2
14. DANI SÖDERMAN: har fått FBS No 4 1086 på Cypern. Dani 

hörde stationen redan 1956 men glömde då att rapportera.
I april detta år hittade han de oskrivna detaljerna och 
skickade iväg dem. Efter två veckor kom svaret. Det kan 
man kalla station goodwill. 1+ 1— 2

14. LARS-GÖRAN PERSSON: från Sweden, Borås hälsas välkommen
med AFN/Stuttgart 1106. 1+ 1= 2

14. RALF BECKER: även du debuterar i spalten. Välkommen
Ditt nyförvärv är Eesti Radio 1034. 1= 2.

OBS OBS OBS nBS OBS OBS OBS CBS
ÄVEN PIN HJÄLP I FORM AV TIPS KRITIK ID^ER OCH FÖRSLAG
BEHÖVS TILL SEPTEMBER MÅNADS STORA MV-NUMMEr.
OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

UNDER ÅR 1959 HAR ENDAST TVÅ MEDLEMMAR UTOM MV-REDAKTÖREN
BIDRAGIT MED TIPS. DET BORDE LIGGA I VARS OCH ENS INTRESSE
ATT HJÄLPA TILL I SIN EGEN SPALT. INTE VILL DU VÄL ATT
MELLANVÅGS-SPALTEN DÖR UT I BRIST PÅ BIDRAG?? SÅ GÅR DET
SNART OM DU INTE NU GENAST RYCKER DIG SJÄLV I KRAGEN. KOM MED

MV-RED.



CQ de OH4A
Detta var ett call, som var "ute i etern" veckan 12.-19. juli.

Och callet kom från Partaharju lägerby, 7 km från Pieksämäki 
köping, där SRAL's (Finska Radioamatörförbundet) första riksom
fattande läger för radioamatörer gick av stapelm För arrangemang 
en svarade Pieksämäen Radioamatöörit, en klubb med 50 medlemar.
(av dessa är 9 manliga och en kvinnlig licenserade amatörer)

Trots det mest idealiska sommarväder "-eller kanske just därför- 
hadSB endast c. 35 deltagare infunnit sig under de f6m fors ca läger 
dagarna. Men de återstående delen omfattade ännu SRAL'sförbunds
möte och en kompetensexamen för radioamatörer, så en mindre ''in
vasion stod nog säkert att vänta. Lägrets enda utländska delta
gare var KØRUT från Massachusetts, USA. Skandinaviska HAMs, ccm 
hade fått officieli inbjudande, hade inte åtminstone de första 
dagarna "hittat" till lägret. Finland var dock representerat av 
åtta distrikt. Endast 0 ch 9 (Åland och Lappland) saknades. 
Nordligaste deltagaren kom från Uleåborg och lägrets senior var 
0H2NT, kända sportveteranen Tatu Kolehmainen.

Naturligon bestod den viktigaste delen av lägret av ''working''.
De yttre förutsättningarna för fina kontakter var nästan de bästa 
möjliga. Oturligen härjade solfläckarna just då och orsakade för
mörkelse på banden i två dagar. Under hela lägertiden lyckades man 
dock komma upp till nästan 300 QSOn. Vid den tidpunkt jag besökte 
lägret, hade det pågått i fem dagar och då visade loggboken 25 länder. Bland de bästa var Cypern,Marocko,BrasAlien,Argentina och 
Indien. Av lägrets tre fa,sta stationer och en portabel var två 
i funktion vid besökstillfället. 0H2FS.0H8PJ och 0H%8§ var de 
som huvudsakligen bidrog till att loggbokens blad fylldes. 
en intressant detalj må nämnas att en av mottagarna var cn Hammar
lund PRO 310, som torde vara den enda av denna typ i Finlands

Men inte satt man med lurarna på hela tiden ändå. Nu fanns 
det en hel del annat också som lockade. Olika slag av bollspel, 
bastu och kringplaskande i Salvonen-sjöns svala vågor* var mpä 
programmet varje dag. Lägerbyns andra invånare visade sig över 
lägsna i både boboll och fotboll. Pilkastning,minigolf och en 
succefull "mettävling" med allehanda radiotillbehor som "fångjt' 
hade även sina ivriga anhängare.

Men utan bränsle går inte ens den finaste motor. Hela fem 
gånger dagligen serverade lägerbyns kök på läcker mat eller *̂ e.
Och när man sov, var det inte i tält utan i byns fina stockstug,or. 
Enda tältet var till för den portabla stationen?Ledare för lägret var SEAL'S styrelsemedlem .OH3TH. Er "kommite" 
på 10 medlemmar från den arrangerande klubben var tillsatt för 
att allt skulle rulla fint. "Men nu fick jag allt göra allting 
själv", berättade OH4NU,Okko Koivistoinen, som vänligen lekte 
"ciceron" för mig och berätted om lägret. Det borde varaen större 
och aktivare klubb bakom arrangemangen/ tyckte 0H4NU. Nen de sirJ 
brister som nu kom fram vid det första riksomfattande lägerförsöket 
ger säkert värdefulla tips för nästa gång. Och säkert stiger även n- 
deltagarantalet i framtiden. Inte behöver man heller vara färdig, amatör för att deltaga. Alla intresserade är välkomna. Och nu har 
vi vanliga BCDX-are också mycken nytta och nöje av ett sådant läger. 
Inte är det här lägret heller det enda amatörläger i landet,nej, 
Samtidigt hade 8ans distrikt uppe i Rovaniemi ett litet läger 
och sjuorna hade 19*7.-25.7- i Jännevirta nära Kuopio sitt läger. Varför inte kombinera en"innestängd" hobby på det här sättet med den sommar fagra naturen. Det går nog fint, det bevisade det korea 
besöket i Partaharju. "Ut i naturen", sade redan Rousseau; ''cor. 
tag hobbyn med", kan väl 20 seklets människa tillägga.

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

TAG KONTAKT MED

OM NI VILL VARA MED I EN AV VÅRA SPARKLUBBAR

F IN L A N D S  D X - 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 s t .......................................  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:— '/ ¡ å r

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

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