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ÄNDRINGAR I RADIOLAGEN

Redan en längre tid har det viskats om att radiomono
polet kommer att upphävas. En kpmmitt4. har varit tillsatt for att 
närmare undersöka frågan och nu har ett betänkande-framlagts. Ma
joriteten inom denna kommitté har röstat för att radiomonopolet skall 
upphävas, då det tycks strida mot yttrandefrihetslagen. Nåja, det 
må vara hur som helst med den saken!

Finland har ett utomordentligt väl utbyggt UKV-nät, men 
man kap gntt och väl säga, att det inte på lngt när utnyttjas till 
fullo. Vilka möjligheter.skulle dt inte tillexempel finnas att 
sända två eller tre helt olika program i varje fall i de större 
städerna. Enbart i Helsingfors har vi fyra sändare, som största de- 
len av dagen sänder sanna program. Två sändare på mellanvåg och 
två på UKV. Varför inte utnyttja dessa sändare litet mera. Två 
speakers jobbar samtidigt nästan hela dagen.'Redan detta skulle 
förutsätta att programmen vore helt olika.

Det är naturligt att det har varit ont om medel och fort
farande är det, men varför då inte tillåta reklam inom den statliga 
radion, och på så sätt ha radiomonopol, men dessutom kunna skaffa 
sig kapital genom annonser. Då skulle vi kanske inte få det bråk 
som nu utan tvivel kommer att uppstå. 

 En sak som har framhävts av dem, som är mot kommersiell 
radio,-är att programstandarden kommer att sjunka. Det stämmer utan 
tvivel. Det kan inta förnekas att Finland har program av hög klass 
på visisa områden. Reportagen och de kulurella programmen överträf
far nog ofta vad man kan få höra från de övriga nordiska länderna 
tillexempel. Men underhållningsprogrammen- är ner än dåliga.

Då man talar om den kommersiella radione såsom nånting 
olämpligt har man alltid tagit USA son ett jämförelseobjekt och 
pekat på deras program och ansett den vara-undermåliga och endast 
av underhållande karaktär. Det stämmer kanske, men Finland är väl 
inte Amerika,s å att till den överdriften behöver, det inte gå. Vi 
väntar på en kompromiss!

Marcus.



DX-LANDSKAMPENS ANDRA ETAPP
När andra etappen av DX-landskampen mot Sverige 

började tisdagen den femte januari 1960 var det inte utan 
att man satte sig vid radion med hopp om att konditionerna
skulle vara litet bättre än vad de varit två veckor tidigare.
I sanningens namn måste man väl  säga, att de var det, men dock
inte så överhövan mycket.

Första stationen, Polskie Radio, satte igång specialprog
rammet klockan 17.30 GMT. Ett program med litet av varje. Man 
till och med uppfattade vad som sades.

Detta att Polen hördes så bra sporrade en till stora 
ansträngningar för att få in Radio Prag. Det lyckades över för
väntan. Nyckeln som alla febrilt försökte få tag på var, gom 
man kanske kunde gissa sig till, PRAHA. Full poäng.

Radio Budapest var redan litet krångligare. Den var åt
minstone hår i Hyvinge ganska svårt störd. Undertecknad uppr 
fattade ganska litet av vad som sades, men kom till att pro-, 
grammet började med nyheter. Litet ungersk folkmusik servera
des också.

Följande station, Radio Nacional de Espana, kom in med 
full styrka. Den var ju inte heller så särdeles svår att ta in,
så på sidan av 31 m .b. som,den ligger. Nyheter, spansk musik, 
en spansk språklektion m.m. ingick, kanske allom bekant, i 
programmet.

Israel Broadcasting Service hade ett liknande program 
som i första etappen, d.v.s. anrop på engelska, svenska och 
finska samt non-stop musik. Beredde inga som helst svårigheter.

Och så kommer vi till det första sorgebarnet, HCJB.
Hördes rent ut sagt uruselt. Man uppfattade inte ens vad som
sades, ännu mindre vad för musik 30m spelades. Trots detta har
ett flertal finländska deltagare fått ihop programpunkter. I
detta program ingick en likadan "tävlin i tävlingen" som i 
R.Prags program. Ordet som bildades är mig inte bekant.

Radio Emissora Paranaense gick in ganska bra. Dock inte 
så bra som den brukar. Kanske det var fel på vädret här-i Hyvingq 
men jag tyckte, som sagt, att den borde ha hörts bättre. Här var 
det sydamerikanskt. Speakern talade bruten engelska.

Radio Difusora do Departemento Federal de Seguranca 
Publica hördes mig veterligen inte alls.

Efter detta införskaffade man sig naturligt nog en stunds 
vila och vaknade klockan 08.30 GMT. Radio New Zealand lär dock 
ha hörts tämligen bra. Dessvidare kan jag inte säga om denna 
station.



Efter vilan var man naturligtvis alldeles ur form. (Något 
måste man ju skylla på.) Den som kommer till mig och påstår att 
Süddeutscher Rundfunk hördes bra riskerar att bli impopulär i 
mina ögon en tid framåt. Trots det spelades klassisk musik.

Radio Roma hade ett trevligt program om trettondagsfiran- 
det i Italien. Som utfyllnad spelades några grammofonskivor.

Radio Canada hördes uruselt på 17820 kc/s och inte alls 
på 15320 kc/s. Historiska sånger stod på programmet, men att 
försöka uppfatta vad som sades verkade som rena utopin. Skall 
vi skylla på solnedgången igen?

Från Radio Pakistan fick man.-denna gång höra hela speci
alprogrammet, och inte endast en del..Mantovanis-orkester spelade 
semi-klassisk musik, bl.a. "Warszawa-konserten".

Hela landskampens kortaste program kom från Radio Japan. 
Hela 5 minuter-räckte det, men de hann dock.spela "Tango Vio
letta" för oss.

Sista programmet i denna historiska landskamp, det från 
Radio Emissora Paranaense, hördes inte alls, vilket härmed 
bringas till allmän kännedom.

Män kan knappast klandra arrangörerna i högre grad för 
att andra etappen blev en smula långrandig, detta berodde till 
största delen på konditionerna, som denna gång dock var något 
bättre än under första etappen. Dock kunde man ju inflika att 
valet av stationer inte i allom var så lyckat. T.ex. SDR kunde 
utan större'samvetsbetänkligheter ha lämnats bort. Dessutom kun
de antalet stationer ha kunnat skäras ned till 12 som i första, 
étappen. Detta är inte skrivet för att jag undervärderar arran
görernas arbete, tvärtom, dessa har gjort ett gott arbete och 
förtjänar allt erkännande. Undertecknad kommer livligt att under
stöda att liknande tävlingar skall hållas.

Kanske ni' tycker att det har varit onödigt att ta in 
detta i tidningen, men det finns ju sådana som inte har hört 
alla stationer oth kanske den ger en del passiva medlemmar en 
tankeställare'. ,

I väntan på nästa landskamp hoppas jag att resultaten 
från dén första inte låter venta på sig alltför länge.

Eric Gagneur.

Jag vill ännu en gång påminna er om att mötestävlingarna 
för denna period är slut i och med att tävlingen fredagen den
29 januari har gått av stapeln. Prisutdelningen kommer troli
gen att ske på årsmötet den 14 februari. Slutresultaten kommer 
i nästa nummer av Attention. Eric.



BREV FRÅN HCJB
Klubben har fått motta ett brev från La Voz de los Andes 

med bl,a. följande innehåll:
"Många DX-are sänder ofullständiga-rapporter,-som-vi inte 

med gott samvete kan verifiera. Vi Ränner vårt ansvar att göra 
vår andel i att hålla DX-hobbyn ren från oförtjänta verifikations- 
kort och verifierar därför enligt godkänd standard, att en rap
port tydligt bör ange tid,datum, våglängd SINPO och minst tre 
programdetaljer, som identifierar det avlyssnade programmet. Det 
är alltså inte tillräckligt att rapportera som programdetaljer, 
att "en man talade, en kvinna sjöng och mera tal följde".

Kommentar: Varför måste vi få en sådan tillrättavisning 
från radiostationerna? ian en DX-are inte skriva sina rapporter 
ordentligt? DX-klubbarna har ju en mängd erfarna DX-are som . 
gärna står till tjänst med råd, bara ni skriver till klubben.
Varje DX-are bor försöka få till stånd en ordentlig rappört till 
varje station som de rapporterar. Skriv därför rapporterna med 
omsorg och se till att ni har tillräckligt tydliga detaljer.

Ellen och Sonja, som har undertecknat brevet, skriver
vidare att de har ett adresskort för varje lyssnare de hör från. 
Därför ber de om meddelande om adressförändringar och säger att
det ar till stor hjälp för dem om namn och adress är textade.
Öm ni sänder rapporterna med flyg, so till att portot är till
räckligt, d.v.s. 65.mk för hogst 5 gram, för varje följande 5 
gram dessutom 25 mk. IRC-kupong er är välkomna. Se till att 
de är stämplade på vänster sida, i annat fall kan de inte fås 
inlösta. Souvenirer och frimärken sänder de gärna, de vill inte 
ens ha frimärken i utbyte. Dessutom står de till tjänst med 
att förmedla brevvänner. November månad är stationens speciella 
souvenirmånad. Alla som rapporterar stationen under nämnda månad 
får en souvenir. Under tiden sptember - maj kan souvenirer er
hållas genom deltagande i deras Bibliska Allmänbildningstävling 
i fredagsprogrammet "Oss Ungdomar Emellan". Stationen står alltid 
till tjänst mod specialprogram för DX-klubbar. De spelar gärna 
önskoskivor med anledning av födelsedagar, också om ni annars 
bara önskar sända en hälsning till någon. De besvarar gärna 
frågor om Bibeln, om Ecuador, om folket dar och om seder och bruk, 
men detta kan inte ske brevledes utan de vill gärna veta^vilket 
program ni vill höra dem berätta om svaret till frågan.

Ellen och Sonja avslutar brevet med att sända sina hjärt
ligaste hälsningar till oss.

Red.



Finlands DX-Club r.f.'s medlemmar kallas härmed till ordinarieårs-
möte söndagen den 14 februari kl. 15oo (  finsk tid ) å Stadion, östra 
läktaren, H:fors stads ungdomslokal. Vid årsmötet behandlas de i 
§19. i stadgarna upptagna ärendena.

Styrelsen .

K_L_U_B_B M_E_D_D_E_L_A_N_D_E_N.

1. Följande nya nedlemmar: 232 Bertel Påvall,Geta,Åland
233 Rune Karlström ,Ulfsby,Jomala,Åland 
234 Sture Skog,Närpes,Norrnäs
235 Tor-Erik Sandelin,Närpes
236 Sune Nygård,Lappfjärd
237 Bertil Huhtala,Dagsnark
238 Bengt Mattfolk,SÖH,Kristinestad
239 Torsten Stjernberg,Malmg . 12 B 14,

H:fors
240 Anders Bäcksbacka,Hjältev.7A ,Haga-

241 Hans Nylund,Överpurmo,Bennäs
242. Folke Tegengren,Arkadiag. 4 F 5,H:fors 

hälsas hjärtligt välkomna till klubben!
2. Adresssförändringar: lo. Harald Wilenius,Gärdobacka l4,Åggelby.

146 Rauno Leino,Kesäpir tti,Liittoinen.

3. Till."1959 års DX-are" inom klubben nar valet fallit på Sven-Erik 
Wiik,Öja,Gamlakarleby, son mycket aktivt bidragit, ned tips,QSL 
listor osv till klubbstidningen Attention under 1959. Som ett 
litet minne av "utmärkelsen" kommer han att få en mockabeklädd 
almanack,som Radio Japan tillsänt FDXC.

4. Kom ihåg att inbetala edra medlemsåvgifter till klubben för 196o. 
(3oo mk ½ år, 6oo mk 1 år) Postgiro nr.15993. Tack på förhand!

5. WRH60 partiet är f.t .  slut men nytt kommer att beställas med det 
snaraste,så ha tålamod. (Pris 5oomk i H.fors,55o mk per post)

sekr.

K A L L E L S E   T I L L   Å R  S M Ö T E.



''-v ^
Gott nytt DX-år åt er alla. Med tack för det gångna året o.s.v. 

går jag direkt till de insända'QSL-listorna:
4.G Eklundh har denna gång bara ett QSL (han börjar väl ha alla så 
småningom, Hl?), men det är i stället fint: ZFY R Demerara svara
de med kort, QRG 3255. 188 + 106 = 294
9.B Hielm kort från R National Vietnam. 163 + 9S = 261
14. S-E Wiik har många nyförvärv: HLKA 9640, R Tchad 4904,5, MSF
5000 med brev, R Kabul 4710,AIR Madras 4920 och Voice of Vietnam 
4795 brev. 146 + 92 = 238
15. S Kockberg: R Alger 11835, R Bukavu 4839 och  AFRS Taiwan 7215,
alla med kort* 140 + 92 = 232
18. J Pettersson: Windward Islands BS 15085 med enkelt kort och HBN 
2500 med brev. 138 + 80 = 218
32. R Leino: ELWA 11980, 4VWI 9770, VOA Oki 11960, R Cl de Ribeirao 
Preto 15415 brev, UN Tan 11895 och R Baghdad 6030. 90 + 63 = 153
35. O Karlsson: R Rural 15105 och FEBC 21515. 96 + 56 = 152
38. är vår nya medlem Gunnar Lingström i Handen, Sverige. Bland 
hans bättre QSL kan nämnas R Tananarive, R Djibouti, R Sutatenza,
R Kabul, HLKA, R Vietnam och Burma BS, 85 + 62 = 147
39. H Sundman: VLR6 ABC Melbourne. 88 + 58 = 146
40. R  v Weissenberg: R Bukavu 4840 brev, Andorradio 6305, R Cotonou
4870 och Korean BS 9640. 84  ̂60 = 144
42. M Wikström: Burma BS och R Liberty. 85 + 58 = 143
49. L-H Illman: R Kabul 4710 och H Jordan BS 6020. 73 + 51 = 124
56. M Åstrand: FEBC 11920, R. Tashkent och IBRA Polen. 69 + 44 = 113
71. L-1 Johansson: RFE Mun och Yleisradio. 52 + 36 = 88
81. K Sallmén: Yleisradio 6120 och R Tashkent 11690. 46 + 35 = 81
92. B Rehnman: CBC, D Welle, Yleisradio, R Beograd, WRUL, R Brazza- 
ville och R Denmark. 33 + 26 = 59
102. R Granlund: VOA Philippines 15185, 24 + 20 = 44
106. Anders Bäcksbacka, ny medlem, hälsas välkommen. 21 + 19 = 40
112. Nye medlemmen Rune Karlström på Åland hälsas välkommen. Var 
vänlig meddela vilka VOA-stationer du har, annars kan jag inte ge
rätt poäng. Utan VOA är poängen 15 + 13 = 28
121 namn finns sammanlagt på listan.

P  T  T
I Schröders frånvaro publigerar jag här en del fina PTT-tips som
Station:Johannesburg QRG (A) 13940 RST:4-8 GMT: 1755 Dist:CW

Stockholm 13940 4-7 1040 CW
Linz )4450 4-8 1050 CW
American T&T; N.Y, 14600 4-7 1150 QSB
Djeddah 20560 4-7 1445 QRM QSB
Cable&Wireless, Bermuda 20820 5-8 1410 QSB
Bahrain 14490 5-8 1520 CW
Johannesburg 20770 5-9 1510 QSB
R Corp of Cuba 14470 4-6 2050 QSB

73 B o b



GMT T I P S KC/S

0000 Brazil: ZYJ21 Radio Borborema på 3326 hörd med "Música Conturnas
Turnados", qsa 3,cwxxx. sew

0000 Brazil: Radio Emissora Paranaense,9545 med reklamprogram,qsa 3. I
landskampen hördes den med 4 en halv timme senare. sew,seh

0000 Chile: CE515 Radio corporacion på 15150 med ett "härligt" julprogram
bl.a. "Buon Natale" & "White Christmas",dessutom reklam för "Nescafe", 
Mobiloil, & Pepsi .Cola, qaa 4-5,qsb. ge

0015 Brazil: ZYR31 Bauru Radio Clube 3275,musik och reklam.qsa 3,cwxxx.sew
0100 Brazil: ZYS8 Radio Dif do Amazonas 4805 hörd med ett program kallat 

"Melodia Arogoate" och reklam för Mecoral.qsa 3,lite cwxxx. sew
0100 Brazil: Radio Poti på 4935 med fina rocklåtar,qsa 4,cwxxx. ge
0130 Dominican Republic: HI1Z på 6120 med reklamer för M alta Morena,

Palmolive & Lotería Nacional,qsa 4. ge
0130 British Guiana: ZFY Radio Demerara på 3255 med bl. a¿ "Mary's Boychild" 

qsa 3-4,cwxxx. ge
0130 Brazil: Radio Timbira på 15215 med Glenn Miller och Ray Anthony,

qsa 4-5,svaga qrm från VOA. Sign off 0200, ge
0200 Brazil: Radio Cl Ribeirao Preto på 15415,fin dansmusik,qsa 4-5,qsb.ge
0210 Liberia: Station ELWA hörd på ny frekvens 11970A med s&ndning till

Nord-Amerika på engelska, qsa 3,qsb. bh
0250 Martinique: Fort de France 5994 b^de^f8rl3ngt sitt.progran den 25 dec 

Försvann 0345 då BBC och en störningssändare startade.qsa 2-3,qsb.sew
0300 Venezuela: YVQA,Radio Sucre 4960 hörd med "Melodía Cubano Música

delevidad". qsa 2-3. sew
0312 Colombia: Radio Sutatenza,5075. Sign off efter nyheter,qsa 5. seh
0330 Venezuela: YVKB Radio Dif Venezuela 4890,politiskt snack,qsa 2-3.sew
0330 Venezuela:  YVKR,Radio Caracas 4920,sportreferat,qsa 4. sew
0330 Venezuela: Radio Rumbos YVLK 4920,qsa 3. sew
0415 Peru: OAX8E Radio Loreto 9520 hörd med Música del Peruano och reklam 

för Figaros(Cigarros???red) Ross.qsa 3-4,qrm de BBC&RAI. sew
0445 Brazil: ZYR56 Radio Excelsior 9585,reklam för Mecoral. qsa 3-4. sew
1030 Italy: RAI  med önskis på, 2-1560,qsa 5. seh
1045 USA: AFRTS  KCBR på ny frq 6060A och musik.qsa 3-4. sew
1150 Australia:  VLR6,Melbourne med qsa 3 på 6150 bh
1230 Indonesia:  YPJ,RRI Jogjakarta 5060,västerländsk musik med  inhemsk

sång,qsa 3-4,cwxxx.  sew
1240 Australia: VLH9,Melbourne på 9680 med nyheter 1300,qsa 3-4. sew,bh



1300 Afghanistan: Radio Kabul har ändrat frq och hörs nu på 4750A med
hemlandets program och qsa 3. Senare på dagen,bättre hörbarhet. sew

1330 Indonesia: YDP,RRI Medan 5030 hörd med snack på nyårsaftonen,qsa 3.sew
1345 Vietnam: Radio National Saigon (VTVN) 9754 på vietnamesiska,qsa 4-5.'bh

sew
1400 New Guinea: Radio Omroep Nieuw Guinea 5045 hörd på nyårsaftonen med

qsa 3 och lite cwxxx. sew
1430 Ceylon: Commercial Svc of R.Ceylon på 9520 har på måndagarna "Binaca 

Hit Parade",qsa 4. ge
1445 Taiwan: AFR Taiwan på 7215 med bl.a. Bobby Darin,qsa 3-4 den 9/1. ge
1600  Sudan: Sudan Bc Svc. Arabiskt program,som fortsatte långt efter 1700, 

Alltså inte engelska som WRH-60 anger.Tydligt call"Huna Omdurman.FBq 
11980. seh
WRHB-463/21/8/1959 anger frq 11980. Stationen hörs ialla fall också 
på 11920 med qsa närmare 5.red..

1700 Andorra: Andorradio på 6305,qsa 4 och iaonsertmusik. s^h
1800 Great Britain: MSF,Rugby på 5000 med standardfrekvens,qsa 4. sew
1815 USA: Station W W V med tidssignal på 5000,qsa 2-3. sew
1830 Kenya: KBS 4885 ned dansmusik och qsa 4-5. sew
1830 Union of So.Africa: SABC med engelska- på 3316 & 4810 asa 4, afrikaans

på 3376 & 4895,qsa 4. " sew
1330 Dahomey: Radio Dahomey 4870 med franskt ̂ snack,q@a. 3 sew
1830 Ghana: GBS 4915 med musik,qsa 4. sew
1900 Brazil: Radio Tupi ZYB8 ,Sao Paulo på 11765 med "Música del Norte

Americano,qsa 3-4. sew
1930 Congo: Radio Brazzaville 9545 med engelskt program,qsa 4-5. sew
2000 Argentina: RAE 15345 qsa 4-5 med tyskt program. sew
2015 India: AIR på 11710 med typisk "Klago-sång".qsa 4. s.eh
2030 Japan: Radio Japan på 11705 med Jap-musik,qsa 4,qrrn.de AIR. seh

// 9675,qsa 4,sew
2040 Brazil: Radio Brasil på 4755 med qsa.4. bh
2045 Cameroun: Radio Cameroun I 4975 med dansmusik till 2055 då de sande

nyheter.- qsa 2-3,cwxxx. sew
2130 Brazil: 2YR206 R.Cl de Ribeirao Preto 15415 hörd med "Programa.de 
Fotbola",qsa 4-5 nil eew
2130 Uruguay: Radio Sarandi på 15383 med bl.a "Petite Fleur",qsa 4-5,sew^bh,

 ge
2130 Brazil: Radio Jornal de Commercio med qsa 3 och reklamer.15145c seh
2130 Brazil: Radio Tupi de Rio med bl.a. Petite Fleur qsa 4 på 15370 seh
2130 Ivory Coast: Radio Abidjan på  4910 med Musique d'Dance till sign off

2230 med La Marseillaise(söndagar). Qsa 4-5,qsb den 1Ó/1, ge



2130 Azores Isl.: Emissora Reg. 4865 med vanligt program, qsa 3-4. sew
2130 Brazil: Radio Rural 15105 med qsa 3. bh
2300 Brazil: Radio Marajoara 15245 med reklamsånger för "Martine"m.m.

qsa 4. sew
2330 Brazil: Radio Olinda på 3375 med tangos och Colino-reklam,qsa 3-4.ge
2345 Brazil: Radio Aparecida med tangos på 3285,qsa 4,cwxxx. ge

Tipsgivare:
ge - Göran Eklundh,Dagsmark; sew -Sven-Erik Wiik,Öja; seh - Sven-Erik 
Hjelt,H:fors och bh - Bob Hielm,Westend.

WORLD RADIO HANDBOOK BULLETIN 481 & 482
Peru. OAX1A R.Delcar,Chiclayo,has left 6150 and is- now .on. 6700. Observed 
on this outlet regularly.but only from 0355 to C6C0.
Turkey. The Technical University,Istanbul,has given up the fq in the 7mc/s 
band and is now on 6250. Transmission times seem to be only between 1900 
and 2000.
No.Vietnam. "Voice of Vietnam",Hanoi,has been heard on a new fq of 7019 up 
from 2235. Seems to replace the former channel around 7400.
Bolivia. A new station is noted around 0000 daily on 9300 announcing: 
"Transmitiendo para Vds. Radio Camire,La Voz de Petrolero,en la frequencia 
de 9300 kc/s,bando 31 metros,onda corta desde Camire,República de 
Bolivia," Signs off at 0256.
Haiti. Radio Lumiere,Aux Cayes,is now operating 4V0 6093 // 4VI 760 & 4VU 
3322. Heard well at 1030(s/on) to around 1215 and evenings from 2230 to 
s/off at 0230.
Spain. Radio Nacional de Espana has moved from 6000 to 6011.
Tanganyika. Dar-Es-Salaam has appeared on 4785 with progr.in English only. 
This fq probably replaces 4845. Announces as follows: This is Dar-Es-Salaam" 
or "This is the second service of the Tanganyika Broadcasting Corporation, 
Dar-Es-Salaam. Now verifies with qsl-card.

Teknisk Brevlåda
May-Britt Holmberg frågar: Skall man ha nummer efter bcqrm,qsb och cw? Eller 
hur sk^ll stationen veta i hur hög gra^ dassa stör sändningarna? Han skriver 
ju qsa 5-1 och i SINPO-coden måste man.ju ta ställning till dessa också i 
siffror.
Svar: Jag vet att många brukar skriva siffror efter bcqrm,qsb och cw. Det 
står mig veterkigen inte skrivet någonstans att man skall skriva dessa 
siffrar,och jag tycker °tt det 3r upp till var och en am de vill göra det. 
Ideen är nog inte dum och jag rekommenderar dem på det varmaste.
Din fråga om sista nr av attention har v&l redan besvarat sig sj^lv,eller 
hur? Det varföraenat^om Un ganska mycket.
Signaturen RCA frågar: Vad år TRAFIKMOTTAGARE på 1) engelska, 2)spanska, 
3) portugisiska,4) tyska, 5) franska ?
Svar: 1) Communications receiver, 2) receptor de communicacion,
3) Receptor do communicacion,4) Trafik-empfänger,5) Poste recepteur de 
communication.
Åt Jan Pettersson kan jag endast säga följande: Dina pengar har jag inte 
tagit ut,så de har kanske blivit tillbakaskickade till dig. Specialspolarna 
har tagit slut i affären här i H:fors,så du får nog slå dig^till tåls tills 
nya kommer. Jag skall meddela dig när spolarna anländer. Sri.

Sven



MV-HÖRNAN

Det kan konstateras att konditionerna är rätt så skapliga. De 
sedvanliga spanjorerna plus ett antal andra hörs varje. natt.
Portugal går bra och även Syd-Amerika. Asiaterna börjar även sitt 
intåg: speciellt vid solnedgången. Dessutom kan ju. hela. kvällen 
höras ett stort antal europeiska stationer. Kvällarna är ännu långa 
och därför vmmlar det på KV av dessa starka nära stationer.

Samtidigt-kan jag meddela att Ramadan, muhammedanernas fastemånad 
med långa förlängda sändningar torde enligt okontrollerade upp
gifter vara detta år 28/2-28/3. Då har man goda möjligheter att 
höra arabtalande stationer en gros.

Det nya året till ära kommer hela QSL-listan i detta nummer.
Men det finns nog många ännu i klubben som har fina fångster på 
NV. Ta och gräv'i era skrivbordslådor och skriv sedan till spalten 
om era QSL. Och glöm inte heller tipsen och bidragen till nästa , 
gång. De behövs alltid.

Sedan ett tack riktat till alla som medverkat i splaten under 
det gågna åretJ

MELLANVÅGS-QSL
1. Sven-Erik Hjelt: EAJ3,R.Valencia 1258 och EAJ61, R.Jaén
1421 båda med brev. 33+58=91
* Göran Eklundh: 3 4+53=87

3. Kaj Tallroth: 16+28=44
3. Jan-Håkan Nylund: delar tredje platsen med sina nyförvärv. 
R.Sweden 1178 och Belgium 1511 svarade med kort, Holland 1007 med 
sin folder. Och sedan två fina saker: CFRN, Sunwapta Broadcast.
Ltd i Edmonton,Alberta,Canada med 10 kw på 1260, sände ett kort 
som hör till Jan-Håkans snyggaste QSL. CJNB, Northwestern Broad- 
casting Co Ltd. North Battleford, Saskatchewan,Canada även 10 kw 
på 1460 svarade med stencilerat brev. Båda canadensarna kom på 
prick en månad. Grattis! . 18+26=44
5.Nils Aspholm: 15+19=34
6.Jan Pettersson: 12+20= 32
7. Erik Rosengren: 10+10=20
8. Hasse Söderström: 5+ 7=12
9. Ralf Becker: 5+ 6=11
10. Sven-Erik Wiik: CSB3 R.Renascenca 1286 med kort. 4+ 4= ^

TIPS,
GMT kc/s QSA/QRK Station&program.

EUROPA
.0000 1259 3/3 EAJ3,R.Valencia slutar denna tid. //SEH ..
0010 1367 3/2 Em.Nacional. Nyheter. Cl.down.0020. //SEH-.
0030 1124 3/3 EAJ15,R.Esp.de Barcelona. //SEH .
0030 1034 4/4 R.Clube Portugues. Musik ända till 0200. .//9EH
0020 665 5/5  Emissora Nacional. Cl.down.Ej paral.med 1 3 6 7 //SEH
0040 T250 2/2 EFJ15,R.Juv de Barcelona efter det Eire slutat.//JHN

Rock och schlagers ända till cl.down 0100^ //SEH 
0045 1106 3/3 EFJ56,R.Juv.de Malaga.Stråkmusik. //SEH

forts.följ.sida



2300:1034 4/4 CSB2,R.Clube Portugues. Musik. W S E W
2315 719 '4/3 Emissora Nacional. Folksånger^. //SEH
2320 800 5/5 EAJ5.R.Barcelona. En kavalkad, av r.eklamer,

för en Busan Hayward-film .och viner. .//SE^
4/4 EAJ48,R. Vigo. /Vanl.program. //SEW

2330 809 4/4 EAJ1,R,Barcelona. Tal. //SEW
hoppsan EAJ5 på 800 är ju R.Sevilla och inte Barcelona! 

sorry för felet!
2330' 1259 4/4 EAJ3,R.Valencia. Polaris-batterier, reklam.: //SEW
2330 1421 4/% EAJ72,R.Zamora. Tal. //SEW -
2330 953 3/3 EAJ29,R.Intercontinental. Idel kända bitar,-Delicado

*Brazil,Tenderly,Avaint mourier..... //SEH 
2330 1223 5/4 EFE14,La Voz de Madrid. Normalt program. //SEH
2350 1169 2-3 CSB30,R.Renascenca. Dansmusik. //SEW
2357 1313 3/3 EAJ39,R.Miramar. Sign off. //SEW
2300 4250 3/2' R.Eireann har hörts flere nätter av .//JHN

AFRICA
2330 980 5/4 R.Algeria. Musikprogram. //JHN

ASIA
0130 910 3/2 Chinesisk station med pling-plong &music._ //SEH
0130. 1070 3/3 AIR,Delhi. (In)hemsk musik. . //SEW,SEh
01 45 650 2/2 AIR,Indore.. Dito. //SEH
0145: 910 3/2 AIR,Rajkot. Dito. //SEH
0150 895 2/2 R.Iran. med Österländsk morgonblandning.23/12 %/JHN
1400 1205 3-5 Israel,Haifa hörs nästan varje dag. 1.43Q Jerusalem

calling med engl. news och 1455 .svenska newsl //SEW 
15C0 746 3/3 Syrien, Aleppo .Hemlandstoner. .. * //SEW:
1500 90^ ¿¡./¿). Baghdad med nyheter. . //SEW -
1515 1140 2-4 VOA/No.Luzorn. Pling-plong.försvann i USSR-qrm

1530.* Den 24/12. : . //SEW
202.0 737 2/1 Jerusalem hörs ibland under Polen. . //JHN ; ,
23Q0 1425 2-5 FBS no4,Cypern hörd med sitt önskeprogram mellan

jul och nyår. . //SEW,JHN 
2300 1310 ;3-4 FBS,Cyprus även här störd. ,av RiMiramar.St.ationen

hördes på båda fq ända till 0200. //JHN

AMERICA
01Ö0 1220 3/3 PRA9,R.Mayrink Veiga. Snack och-musik.- //SEW,SEH
01^0 1180 3/3 PRE3,R.Globo. Forbcll.Musik.Reklamer.//SEW,JHN,SEH
0140 1Q60 3/3 PRG3.R.Tupi,Rio. Referat från en VascodaGama— match.

- Varje natt //SE',7,SEH *
0200 94O 4/4 PRF4,R.Jornal do Brazil. Moonlight;.i-n.-ye.rmont,Tammy

och Nat Cole-music. Alla skivor ann. tydl.igt... 
Speakern tar det ovanligt lugnt.Nästan som/det skulle 
vara frågan om Finlands Rundradio; //SEH.

.DEN,18./// .   ' ;
jåhuåri'/^0100 1320 och 1360 oidentifierade brassar; 2/2 //SEH
hördes : PRB7, 900,2/2 . LR3,950,4/3 LR1, 1070, 4/4 PRG9,1100, 4/4 -

Tipsgivare:   XYR7,1300, 2/2 ,PRF3,960,3/3 PRI 3,880,3/3 
SEW=Sven-Erik Wiik : JHN=Jan-Håkan Nylund SEH=sven-Erik Hjelt

Slutsats: Troligen kommer dagarna kring 20-25 i de kommande måna- 
de.r.Ka;..att. vara., bra ur MV-sympunkt. Men det lönar sig nog säkert.-att 
försaka lyssna även vid andra tidpunkter.

MV-RED.



VAD KAN MAN HÖRA PÅ MELLANVÅG?

Att ge ett allmänt och giltigt svar på denna fråga är tämligen 
vanskligt. MV-lyssnandet-är nämligen i mycket stor grad platsbun- 
det. Redancpå relativt korta sträckor kan man märka en mycket stor 
skillnad i hörbarheten. En spansk station t.ex. kan höras med 4 här
i Helsingfors, när samma station går bara med 1-2 på västkusten.:
För att inte *ala om skillnaden mellan Finland och Sverige.

Som ett gott exempel kan berättas, att i Norge lyssnar flere 
människor med resemottagare på amerikanska NV-stationer enbart för 
musikens skull. Och Här faller vi nästan i extas när vi någongång 
hör ljud från USA på MVI

MV-DX-ing är ju i största grad en "mörkrets gärning."De finaste 
DX-en hörs på natten ooh under de mörka årstiderna. Men även tiden 
omkring solens uppgång och nedgång är många gånger en god tidpunkt 
att ratta på mellanvågen. Orsakerna.till detta skall jag inte gå in 
på. Svena Kockbergs artikel i Attention nr 4 1959 ger svar på de 
problemen. Istället skall jag försöka att litet granska MV-bandet.

Det finns säkert flere, som är intresserade av NV, men tycker 
att spaltens tips är för "avancerade" för honom. Därför tänkte jag 
att först gå igenom de vanliga europeiska stationerna. Och sedan 
försöka göra ett kort sammandrag av sällsyntare stationer som hörts
i Finland. Jag har baserat en stor del av uppgifterna på Attentions 
tips- och QSL-spalt för NV. Nen var och en bör genast ha klart för 
sig, att det är omöjligt att ruta in allting exakt. Jag hoppas ni 
har överseende med de eventuella fel, söm förekommer. Och i ställer 
för att reta gallfeber på er själva, ta och skriv en lapptill 
undertecknad, så felet blir korrigerat.

Så till saken. Vi tar och börjar enligt WRH's landsordning.
ALBANIEN. R.Tirana är ju som känt en svår station att få svar ifrån. 
Vill.man försöka, kan man veva radioratten till 1088 kc/s. Där hörs 
den nämligen nu och då. Men den är inte alldeles lätt att höra. 
ANDORRA. R.Andorra på 918 kc/s kan-höras även nu och då, men USSR- 
qrm är väl mången gång oöverstigliga hinder. Svarar med kort. 
Andorradio har mig veterligen inte hörts. Fq 818.*
AUSTRIA. En lätt fångst. Exempel på lätthörbara fq:n är 1394,890 
(pri) och 584,1025 (prll). Svarar med kort,fast det kan dröja. 
AZORES. Hörbarheten och QSL okända saker för mig.
BELGIUM. 620 med franska och 926 med flamländska (även 1511) finner 
man nog lätt. Och kortet kommer i sinom tid.
BULGARIA. 593,827 och 1223 hörs rätt så bra och används även för 
foreign service. Svarar med kort tämligen snabbt.
CZECHOSLOVAKIA. T.ex.953,272, och 1097&1286,varav de två sista även 
för foreign service. Svarar med kort och naturligtvis propaganda. 
DENMARK. 245,1430 och 1061 hörs med lätthet. Kort.är svaret.
FINLAND. SVARAR ej på inhemska rapporter på MV.
FRANCE. T.ex. 164,674,1160,12051241, Även andra fq hörs lätt. Svarar 
GERMANY. Bayer.Rf. 1602. 800 är oftast störd, av USSR. Kortsvar.
R.Bremen 1358 gar yarje dag fint och har ett snyggt kort.
Hess.Rf. 593 hörs när Sverige ej sänder. Kort.
NDR&WDR 971,701 bl.a* Olika kort för NdR och WdR.
Saarl.Rf. 1421 kan höras varje kväll. Har kort.
Europe No1 182 kc/p, Svår att fånga genom DDR"s och Luleås sändnin
gar. Har ej speciellt kort, men skicka foto av sändaren och brev. 
SDR 575,1169 hörs fastän inte alltid överdrivet bra. Kortsvar.
SWF 1016 är denn säkraste fq°n. Brevsvar.
RIAS 989,683 hörs alltid men ar tyvärr vanligen svårt störda.-: .
Fq:n 173 används av VOA. Den hörs varje natt med"Nusic USA". Svarar. 
Sender Freies Berlin 566 kc/s hörs nog , men är ofta svårt störd 
har kort och svarar snabbt.
AFN lättast hörs 872, 1106,%]// och 548 efter Finland's close.Kort. 
RFE 719 kc/s svårt störd alltid och därför nästan omöjlig att rap
portera. Men kanske man någon gång har tur....

Alla tyskar har ofta trevlig, musik och speciellt om natten 
sänder de jaxz och schlagers i långa banor, ofta även parallellt.



GERMANY:EAST. Deutschlandsender 185,782,881. nerliner Rf. 611 och 
R.DDR 1043,728,575 går alla bra.
Dessutom finns på 904 en sändare Deutsche Freiheitssender 904, som 
ingen vet var den finns. Den sänder musik och något code-språk (tyska) 
FÄRÖARNA;GIBRALTAR;MADEIRA;MALTA; ??????????????????????????????
GREAT BRITAIN. 908,1214,200,647 bl.a. BBC använder för external Sce 
200,647,1295 och 1340. Kortsvar.
GREECE.NBI har hörts några gånger i Finland på 728. QSL 
VOA/Salonika 791 hörs ibland fint, ibland nästan inte alls.
Voa/Courier 1259 är kanske ännu mera sällan fint hörbar, men går nog. 
HOLLAND. 1007,746 hörs regelbundet.Svarar med en folder.
HUNGARY. Kossuth 539? 1250,hörs även fint. 1250 även for.service. 
ICELAND. Vet inte om den hörts i Finland. Fq:n 182.
IRELAND. 566 och 1250 kan höras ibland vid 2300 GMT ungefär. Brev. 
ITALY. T-EX. 845,1331^1448. 845 används även av foreign service.
Även andra fq:n. Vykortsvar.
LUXEMBOURG. 1439 hörs fint.Brevsvari Kortsvar ,om rapporten skickas 
till London W1.
MONACO. 1466 hörs nog men inte alldeles perfekt alltid. Kort.
NORWAY. 218,629,1313 hörs säkert. 1578 används av foreign service 
och hörs åtmisntone på nattkröken. Kortsvar.
POLAND. T^ex. 818 1205. Kortsvar.
PORTUGAL och SPANIEN behandlar jag skilt senare.
RUMANIA. 755 med foreign service är väl den bäst hörbara fq:n.
Även 155 går bra. Kortvsar.
SWEDEN. 1178 har foreign service på natten och svarar på denna fq. 
SWITZERLAND. Beromunster 529 med tyska och Sottens 764 med franska 
är nog oftast lätt hörda.Kortsvarar.
USSR. Kommentarer överflödigai Noteras kan dock att åtminstone 
Tallinn 1034 har eget QSL.
VATICAN STATE. 1529 är den fq:n som hörs bäst. Men den går tyvärr inte 
alltid ått spåra lätt.Svarar med kort.
YUGOSLAVIA. Bl.a. 809,1268,1133. Svarar, fast undertecknad aldrig 
lyckats få Q&L.

Ja detta var en lista, som kunde vara nästan i varje nummer 
införda som tips. För så gott som alla här nämnda frekvenser hörs 
bra och man behöver inte ens "nattsudda" för att höra dem. All
deles på sommaren hörs det ju inte så mycket, men dä är det ju så 
ljust. Här kan alltså en som vill klättra opp i trädet från roten 
chanser att höra flere länder. Men ger inte första gången ännu 
de resultat man väntat sig, ge inte opp. Nästa kväll kan det höras 
hur fint som helst och kanske även någon sällsyntare dyker opp.
Och då blir man väl intresserad.

Sedan skall jag litet behandla mera svårfångade stationer.
Jag skall börja med Portugal och Spanien och sedan fortsätter 
"eterfärden" utom Europa.

PORTUGAL: Emissora Nacional. På frekvensen 665 hörs denna 
station bäst och är absolut en enkel station. Till exempel nu. går 
den varje natt med 4-5. På 1367 kan den även ofta noteras men med 
betydligt svagare styrka och endast tidvis. 755 har svårheter, 
för Rumania är starkt på hela tiden. Men den kan nog uppfattas där. 
1061 har även rapporterats hörd, men den måste nog anses vara en 
goda konditioners fq.Svarar med kort

Radio Renascenca hörs tämligen oregelbundet. 1286 är "väl kanske, 
litet mera pålitlig , men den parallella fq:n 1169 hörs vanligen 
nog också. Svarar med kort.

Radio Clube Portugues kan anses vara lättfångad. Efter det AFN 
1034 closat 2405 GMT hörs den med trevlig musik och 5/5 ända till 
0200. Svarar med ett stiligt kart.

Emissores do Norte Reunidos på 1578 har en gång hörts av 
Jan-Håjan Nylund. Svarade med brev. Måste nog anses höra till topp- 
kondsernas station.

Så slutar jag för denna gång och fortsätter i nästa nummer.
Har ni några uppgifter, rättelser eller dylikt, så skriv några
rader till undertecknad!  Sven-Erik Hjelt





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

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

Logg blad 10 s t ....................................................................  20: —
Engelska rapportformulär, 25 st ...................................  100: —
Spanska rapportformulär, 25 st ...................................  100: —
A-Diplom (för verifikationer från 75 län d er)............... 150: —
B-Diplom (för verifikationer från 50 län d er)............... 120: —
C-Diplom (för verifikationer från 25 län d er)............... 90: —
Klubbmärke ........................................................................  250: —
Medlemsavgift (vari ingår prenumerationsavgift för
A tten tion ................................................................................. 600: — */i år

300: — i/g år

World Radio Handbook och annan tillgänglig DX-litteratur sändes mot postför
skott. Övriga 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.

F I N L A N DS DX- C L UB  r.f.
Vi har egna kortvågsprogram  på engelska över Finlands Rundradios
kort vågssändare i Björneborg.

»AROUND TH E WORLD», ett DX-program, den första och tredje fredagen varje 
månad kl. 16.00— 16.30 G.M.T.

»MUSICAL MAILBAG», ett musikaliskt önskeprogram alla övriga fredagar 
kl. 16.00— 16.30 G.M.T.

»FINLANDIA M IXTU RE», varje måndag (Fr.o.m. mars -60) 
kl. 18.00— 18.30 G.M.T.

OIX7 6120 k c/s=  49,02 m. 15kW,
OIX5 17800 kc/s=  16,85 m. 15kW,
OIX4 15190 k c /s=  19,75 m. lOOkW.

Lyssnarrapporter är välkomna till:

F i n l a n d s  R u n d r a d i o ,  D X - E d i t o r ,  
Helsingfors



Allt 
för

Ele ktrofoto Oy
H E L S ! N G F O R S  
Annegatan 16 
Tel. 55658


