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FM - TÄVLINGARNA
Under de tre år som FM-tävlingar i DX-ing har arran

gerats, har de alltid hållits under julhelgen. Detta har på 
senaste tid i någon mån kritiserats.

Man kan dock ans.e att fördelarna med detta val av
tidpunkt är flera än nackdelarna. De flesta deltagarna är ju
skolelever, och har därmed ledigt under julen. De som har 
tjänst torde ha så pass myrket fritid att de utan större svå
righeter kan delta i tävlingarna. Långa ledigheter har ju i
en viss mån benägenhet att bli långtråkiga, och då är det ju
idealiskt att koppla av med litet DX-ing.

Beträffande nackdelarna reser ju en del bort under 
helgen och har på så sätt mindre möjligheter att delta. Dess
utom förekommer det ju ofta att man har gäster och då är det 
ibland svårt att dra sig undan.

Förkastligt är dock att arrangera en dylik tävling 
f ö r e julen. Då har kappast någon ro att sitta vid radion 
och lyssna Det görs julklappar, städas och putsas, och då har 
man ju ingen överlopps tid. -

Senaste FM arrangerades som bekant den 19-20 december, 
alltså före julen. Detta har dock sin förklaring. Tävlingen 
utgjorde samtidigt första etappen i DX-landskampen mot Sverige. 
För att få litet längre tid mellan etapperna, var man tvungen 
att skrida till denna åtgärd. Nästa år skall vi dock hoppas 
att det blir ändring på den punkten.

Vidare är det någon som har ondgjort sig över följande 
lilla passus i en artikel i Attention: "Programmen har placerats 
så nära varandra för att göra det litet svårare. En skicklig 
DX-are måste då snabbt kunna byta station." Det är ju klart att 
alla inte är lika skickliga DX-are, men det finns ju de som är 
det. Om en tävling skulle vara- f ö r enkel, skulle det ju 
inte finnas någon spänning. Inte behöver man väl låta bli att 
ställa upp i en tävling för att den är svår, tvärtom, man gör 
sitt bästa i vilket fall som helst.

Till slut är det väl bara att sätta sig ner och vänta 
på resultaten av senaste FM, vilka inte kommer att låta vänta 
på sig så länge mera. Be borde kunna införas i nästa nummer 
av Attention. Eric.



IBRA satsar på nissionsfälten.

Medan nan väntay -på att underhandlingarna o n  IBRA: c fortsatta 
sändningar till Europa skall ge önskat resultat sitter inte de 
ansvarshavande inon radioföretaget aed arnarna i kors och vän
tar på en lycklig utgång. De satsar för fullt på rsissionsfälten 
och redan 4iar nan knutit kontakter ned sex radioföretag i tre 
världsdelar.Över tre radiostationer^äger sedan en tid tillbaka 
utsändningar av^iBRA-progran run,över ytterligare tre kcnner 
inon ko^t tfansnitteringar från IBFA-arkivet att.äga run. Sär
skilt öppet verkar det vara-i Sydamerika,där fränst de spanska 
progransnen konner till god användning, och i Afrika, där det är 
de franska lERA-progrämaen son är efterfrågade.
För ftt börja med Sydamerika,så kan det nämnas,att nan i Coc- 
habamba i Bolivia redan den 16 december förra året startade 
dagliga halvtini-esprogran över en station,son täcker kela lan
det och stora delar uton dess gränser.Det är spanska program 
från IB-RA:s stora arkiv son där konner till_användning.Ytter
ligare en station i Bolivia har förhört sig om program från 
IBRA,nämligen Radio Cruz del sur i La Paz. Där har,nan önskat 
spanska,portugisiskaengelska ock tyska program. De engelska 
programnen skall sändas varje torsdagskväll kl.22.oo boliviansk 
¡Lid.Under 196o beräknar stationen &tt börga sända ned en lokU- 
sändare både på kortvåg ock långvåg. För närvarande kör denna 
station endast ned en IkJ-sändare.
I Paraguay har den unge missionären Nils Ivan Kastberg sedan en 
tid haft Hand on utsändningar över en station i huvudstaden 
Asuncion.IBRA-Eadio har nu ställt sig bakon dessa och konner i 
fortsättningen att bekosta sändningarna sant kar ställt inspel
ningsapparat till hans förfogande.Det är neningen att nan skall 
söka kontakt ned yttertigfre stationer i denna världsdel.Det är 
särskilt de spanska progrannen son är aktuella. Ca.7o niljoner 
.människor i denna varlsdel talar spanska.
I Belgiska Kongo har missionär Fetkrus Gustafsson i Lenere haft 
hand oc utsändningar av.franska IBRA-progran sant en del på in- 
födingsspråk över Radio lukavu.kan kar dessuton knutit förbin
delser ned en nybyggd radio i Usunbura i Ruanda-Urundi ock kom
mer inon kort att börja sända franska IBRA-progran 3o nin. i 
veckan, kan räknar på det sättet att kunna nå kela landet. I 
Lenera har nan för sitt radioarbete just invigt en ny studio.



I Japan har missionär John Johnson"sedan en tic. tillbaka sant 
program över en station i Yokohama. Samma pr ogran har även gått 
i IBRA Radio.
Även en IBRA; Radio genom dessa radiostationer nar befolknings
grupper pa hundratals miljoner nänniskor', så ämnar nan inte 
att uppge tanken på sändningar till Europas folk. Underhandling
ar pågår son sagt ock nan hcppas att inom kort 'gnnna återupp
taga den blomstrande radioverksamhs&t son den 22 december i fjol 
avbröts i Tanger.

Erik Martinsson.

P T T - T I P S ,av Anders Nygård.

G.M .T.
.07.2c Windward Island PTT-på 945o kc/s ap. QSA3-4,0RZ2-3 eng.
15.05 Indian PTT på 2274o kc/s(12kW)QSA4-5,QRK3-4, eng.
07.05 Finnish PTT på 95oo kc/s ap, QSA4-5,QRK3-4, eng.
2o.25 Venezuelan PTT på 177oo kc/s ap. QSÅ3-4,QEK2-3,eng&spansk.
2o.3o R.Corp.de Cuba på 1995o kc/s ap. QSA4-5,QRX3-4, - " -
09.40 PTT Tananarive på 25o2o kc/s ap. QSA,CRK4-5 ,franska
14.50 PTT Abidjan på 231oo kc/s ap. QCA4-5,0EK3-4,
18.55 Canadian OTC på 1925o kc/s ap. QS/:,?RK 4-5, engelska
o6.5o PTT Perth på 243oo kc/s ap. QSA4-5,QEX2-3,
o6.35 PTT Brazzaville' på 234oo kc/s ap. Q CA,QFl-̂ **5, flan.fr. eng.12.40 C&W Barbados på 24663 kc/s QSA4-5,QRB3-4, engelska 
12.45 PTT Elisabethville på 242oo kc/s ap. QSA,QFK3-4,flarn.&fr.
12.50 PTT Fort de France,Martin. på 2475okc/s ap.QSA,QRK2-3 eng.
09.05 Dept.of the Army ,Wash.,på lo7ookc/s,CSA,QRK2-3, engelska
o9.oo PTT Singapore på 2.34öo kc/s ap. QSA,?RH2-3., - " -
PTT-QSL har samma.DX-are fått från:
Overseas Communications Service,Government of India,Radio House, 
Apcllo Bunder,Bombay 1, India svarade med brev.Frekv.för ATP'73 
var 2274oke/s effekten 12kW och stationen belägen i Poona.
Vidare prydligt veribrev från Cable & Wireless Ltd.P.O.Box 32, 
Bridgetown,Barbados,British West Indies.Frekv. var för Z1IX 246, 
24663kc/s och effekten 3okW, Svarstid 1 månad.
Han har även räknat ut hur många PTT-stationcr som under de fyra 
senaste, åren körts i Finland ock som varit införda son tips i 
Attention,och kon upp till 8o "stns. i 67 länder. Personligen kar 
han kört ock rapporterat omkring 7o st.,nen ondast fått svar 
från ca. 36 stationer, d.v.s. ca.5o%. Husch!

Adressförändringar:
Klubbens kassör Torbjörn Bäckström har flyttat ock adressen år 
nu: Kantelegränden 4, 2b, P 111,Södra Kårböle, H :fors.
Danmarks Kortbølgeklub kar även ny adress ock den är nu :
Box 53, Frederikshavn, Danmark.( Varför inte begära provexemplar 
på deras klubbtidning?)



S& är det då dax igen. Tack for att ni så flitigt sänt in QSL-listor 
den här gångenn.
2. N J Jensen har fått kort från Andorradio 63o5 245 + H o  = 355
4. G Eklundh kortet från Ukesenderen 59 721o. 189 + lo6 - 295
lo. T-H Ekblom ävenså Ukesenderen 59 164 + 94. - 258
12. S-E Wiik: WWV 15ooo, Ukesenderen 59 721o, R  Tashkent 1169o, BEH22
Fu Hsing Bc St 9755, La Voz de la Victor 9615 med folder, och slutligen R Hongkong 3940. 152 + 94 = 246
15. S Kockberg: R Praha och R Pakistan, tidigare anlända men av någonorsak ej medräknade. 142 + 94 = 236
17. T Lehtiö hann innan han åkte in i lumpen leverera månadens sensation med FFF-brev från Radio Clube de Mindelo på Cabo Verde, 4755 och 15o 
watt! Vidare BBC Cyprus 6790, Nihon SW 6055, UBS 5o26 och R Moscow på 
41-mb. 132 + 91 = 223
18. J Pettersson: Ukesenderen 59 721o, FEN 15257 och Kol Israel 9oo9.
Både Kol Israel och Kol Zion ger poäng. 141 + 8o = 221
21. S-O Dahlberg: RNZ 9540 och R Ñoumea 6o55. 115 + 72 = 187
23. L Österberg: R Baghdad 3297. 112 + .62 - 174
3o.. G Cedercreutz: CSRC 952o och La Voz de la Victor 9615 *97 + 59 = 156
39. J Kivi: ÖRF 11785, ELWA 4771, BBCFES 11725, KBS 964o, FEBC 1192o,
NHK 11705 och VOA HON 11775, 84 + 62 = 146
40. A Nygård: Det är alltid trevligt att läsa dina trevliga' brev. Nya
QSL är Federal B C, BBCFES, R Rural och R Algerie. 87 + 59 = 146
42. S-E Hjelt: Andorradio och Sudan BS. 92 + 53 - 145
46. B Rosengren: R Tehran 151oo, KBS 964o och Andorradio. 83 + 58 = 141
47. Leif Blomqvist hälsas välkommen tillbaka efter USA-vistelsen. NyaQSL är IBRA Eng, VOA WLWO och Andorradio. 81 + 56 - 137
48 är nya medlemmen Folke Tegengren. Bla nd hans bästa QSL hittills kan nämnas R Gazeta, R Globo, La Voz Dominicana, FEBC och KBS 82 + 51 = 133
49. L-H Illman: SBS 5o39, R Dahomey 487o och VTVN 9754. 76 + 54 - 13o
54. B Backman: Ibra Fin 925o, R Pakistan och R Nac. Rio. 72 + 47 = 119
55. H Åstrand: ÖRF 5985, R Baghdad 6o3o. 71 + 46 - 117
64. M Öländer: Yleisradio 6l2o. 61 + 47 - I08
65. H Söderström: R Vaticana 1512o, R Brazzaville 1197o 65.+ 42 = lo7
7o är nya medlemmen Bertil Huhtala i Dagsmark. QSL från bl.a. R Tirana, 
KBS, FEBC, NHK, AFRS NY och R Tehran 53 +:4o = 93
84. K Sallmén : Andorradio 6o35 och R Algerie  11835. 43 + 36 = 84
91. K Pesonen fortsätter att ta QSL med sin fyrarörs batteripyts: ORU, VOA MUN, Ibra Hol, RNE, VOA OKI, AIR, R Sofia, RFE MUN, RRI, Ibra Nor,R Denmark, IBRAs Swe, Ger och Jap.  41 + 28 = 69
96. B Rehnman: RRI, R Romina och WTAN. 36 + 28 = 64
98. D Groop: KBS, NHK, Andorradio, ORU, NDR, WDR och SWF. 33 + 23 = 56
loo. Olle Bengts hälsas välkommen tillbaka. RCM, RRI, R DDR, R Sweden och Ibra Swe har inkommit. 29 + 26 = 55
1 06. R Becker: Ibra Nor. 24 + 2o - 44
120 är nya medlemmen Sture Skog. 11 + lo = 21
121 nya medlemmen Sune Nyård från Lappfjärd: lo + 8 = 18



123 Rya medlemmen karl-Gustav Westerback i Övermark: 8 + 8 = 16
127 Rya medlemmen Tor-Erik Sandelin i N ä rpes : 6- + 6  = 12
128 nya medlemmen Hans Nylund i Överpurmo: 6 + 6 = 12
13o namn finns nu sammanlagt .på ranglistan. Följande kompletta ra ng-
"lista kommer i majnumret. Kom ihåg att betala in medlemsavgifterna, an- 
na-rs får ni inte marsnumret av- denna- eminenta tidningi 73 de

B o b.

Ändring av mötestiderna.
På grund av' att mötestiderna har kritiserats så mycket den 

senaste tiden kommer dessa att inom-en nära framtid troligen att 
ändras. Detta sker alltså på mötet fredagen den 25 mars 1960, Nö
tet försiggår som-vanligt på Stadion, östra läktaren, klubbrum 
nummer 1.

Orsaken till kritiken torde -närmast ligga i att klubbens 
program utsänds på fredagarna kl 18.00-18.30 finsk tid, vilket i 
det närmaste är samma tid som mötets.

.Alla de som inte önskar att mötena framledes skall hållas 
på fredagarna bör ställa upp för att försöka få en ändring till 
stånd, medan de som vill ha mötet på fredagarna bör ställa upp 
för att försvara detta.Neutral inställning godkänns inte.

Red.

I nummer 11/59 av Attention fanns en liten tävling bestå
ende av några kodnumror. Det gällde för deltagarna att lista ut 
vad de betydde. Av detta skulle mah s&dan kunna bilda en radio
stations i Venezuela namn.

Såsom de två medlemmar, som har skickat in sina lösningar, 
mycket riktigt påpekar, finns det ingen radiostation i Venezuela 
som heter Radio Cultural, det finns däremot Radio Cultura.

Men lösningarna var ju rätta i varje fall och Karl Sallmén 
och Rolf Granlund kan vänta sig v ar sit t litet pris någon av de 
närmaste dagarna*

Det kommer alltid nu och då klag omål på att det införs för 
litet tävlingar i Attention. Men när det sedan kommer, är det in- 
g en.som ids skicka in lösningar. Detta går ju dock så behändigt, 
tillsammans med tips och andra bidrag som ni skickar in till tid
ningen. Alla lösningar som skickas in på alla tävlingar mottas 
garanterat med tacksamhet. Vi kan ju inte lova några TV-apbarater 
eller trafikmottagare i priser, men några små priser kan ju dock 
delas ut. Och-jag skall försöka få till stånd en bättring på den 
punkten snart. Red.



KC/S METERS D X - H I N T S G M T
0000 Chile: R.Corporacion on 15150 - 19.80, Adv.for Nescafe aná qsa 5until about 4 o'clock. ge
0000 Canary Islands: R.Clube Tenerife noted with qsa 4 and some qsb en

7295 - 41.12 till close down at apprx.0040. lb
0030 Mexico: XEWW,La Voz de America Latina noted daily after 0030 with

adv.and varied programs. Fair reception. 15160 - 19.79. Tavares
0030 Brazil: R.Nacional de Rio de Janeiro with qsa 4 on 6147 - 48.80. må ,
0040 Paraguay: ZPX14,La Voz del Movimiento 14 de Mayo,Clandestine Station, 

noted daily around 0040 with martial songs,revolution comm."14 de Mayo". Frequent ID:"Aqui en Pe' de Guerra,transmite ZPX14 La Voz 
del Movimiento 14 de Mayo - Por la Libertad Paraguaya en el ano de la Libertad del Paraguay", Osa 3-4,cwxxx & hamxxx on 14250 - 21.u4.

Tavares0057 Bolivia: CP6,Radio Illimani on 9555 - 31.40 on Jan.14.news about
Arequipa in Peru - Slogan "Radio Illimani,La Voz de Bolivia.Tavares

0100 Brazil: ZYE7,R.Educadora de Parnaiba on 4825 - 62.18 noted with adv. 
for Martini. Qsa 3-4 and cwxxx. ge

0130 Venezuela: YVME,Ondas del Lago on 4800 - 62.50 with L-A rythms and 
qsa 3,cwxxx. sew

0130 Brazil: PRB22,Radio Record on 9505 - 31.56 played a.o. Magic Moments 
and In the Mood,qsa 4 and some qsb/ ge

0145 Brazil: Radio Tabajara en 4795 - 62.57 heard with Brazilian music 
and in parallel with Radio Jornal do Commercio.Qsa 3,cwxxx. sew

0150 Brazil: R.Jornal do Brasil with adv.for Martini on 4875 - 61.54. há
0200 USA: KGEI on 17796 - 16.86 with program in Spanish,qsa 3-4,qsb. ID: 

"Radio Emisora KGEI,La Voz de la Amistad". * ge
0205 Bolivia: CP38,La Cruz de Sur on 9444 - 31.78 with "Mensaje Evangélica 

Qsa 5. WRH-60 gives 9505 but I suppose they know better in Brazil where they hear the station. ed. Tavares
0215 Dom.Rep.: HI1Z Broadcasting Nacional on 6120 - 49.02 with adv for

a.o. Palmolive,Gardol,Drugal. Qsa 4-5 and qsb. ge
0230 Dum.Rep.: HI4T,La Voz Dominicana on 5970 with jazz and qsa 4,bcxxx.ge
0230 Cuba: Radio Cadena Nacional,Santiago de Cuba on 6320A - 47.47 daily 

after 0230 with news and ID in Spanish.- cwxxx. Tavares
0230 Uruguay: Radio Sport,Montevideo on 11835 - 25.35,noted irregularly 

around this time with sports.and adv. They qsl with a very nice pennant. QTH - Difusoras del Uruguay, Av.18 de Julio 1393,Montevideo.Tavares
0300 Venezuela: YVKR,Radio Caracas on 4920 - 60.98 noted with dancemusic and adv-injections. Qsa 4 and cwxxx. ha,sew
0300 British Guiana: ZFY,Radio Demerara on 3255 - 92.15 putting in a nice signal of qsa 4-5 with some cwxxx. Featuring a.o. Old Satchmo.sew,ge



0310 Chile: CE1174,Radio Nuevo Mundo noted on 11740 - 25.55 with news at 
0310 and ID at 0330:"Emisora Chilena,Nuevo Hundo,Santiago".Qsa 5. /This station is reported by NJJ in Denmark on 11755A/ /Tavares 
WRH-60 gives 11755, Any infos from sew,ge gc......... ed.

0315 Colombia: HJEP???/shouldn't it be HJEF.ed/R.dif.Occidente in Cali 
on 4765 - 62.95 with adv.and music.Qsa 3. Tavares
HJEP is a mw-stn on 850 belonging to Voces de Occidents,or isn't it?

ed
0330 Venezuela: YVMO,Radio Dif.Occidental on 4940 - 60.73 noted with

political talk and qsa 3-4 and some cwxxx. sew
0330 Venezuela: YVLK,Radio Rumbos on 4970 - 60.36 the same day in paral. 

with YVMO, qsa 4. ha,sew
0330 Venezuela: YVKB,R.Dif Venezuela on 4890 - 61.35 noted with L-A

rhythms and adv. Qsa 3-4. sew,ha
0330 Peru: OAX4T,Radio Nacional del Peru noted on 15150 - 19.80 withcommon Peruvian music and qsa 4. sew
0330 Brazil: ZYU68,Radio Soc Farroupilha on 15335 - 19.56 noted with

recordings a.o. Tammy and Melody d'Amour. Qsa 4 and'Sdme qsb. NB., 
This frequency is noted registered in WRH-60. sew

0345 Union of So.Africa: Springbok Radio oh 4945 - 60.67 with qsa 4,qsb 
and news in Afrikaans. sew

0420 Venezuela: YVKP,Radio Tropical,Caracas on the rather new frq of
4900 - 61.23 heard with music ^nd a:3v. Qsa 4. Tavares

0530 Ecuador: HCJB on 9745 - 30.78 with qsa 4 and program in German, gc
0530 USA: VOA, WDSI on 9590 - 31.28 n*ted with qsa 4. gc
0800 New Zealand: Radio New Zealand on 9540 - 31.45 heard with their

DX-program This Radio Age at 0815/ Qsa 3-4,qsb. lb,lö
0910 Brazil: Radio Globo on 11805 - 25.41 noted signing off with a march 

the qra being 2-3,bcxxx. tl
0915 Czechoslovakia: Radio Praha with good jazz on 11725 - 25.58.Qsa 4.gc
0915 Ceylon: VOA,Colombo noted with news and qsa 2-3 on 6004 - 49.96.tl
0930 Ecuador: HCJB noted with religious songs and qsa 2-3-on 6050 - 49.58.tl
1030 Ryukyu Islands: VOA,Okinawa is often heard with qsa 5 and some cwxxx 

on 7160 - 41.90. gc
1030 Taiwan: Voice of Free China noted with program in English' and qsa 3 

on 17755 - 16.90. ma
1230 Australia: VLR6,Melbourne on 6150 - 48.78 noted with pianomusic and 

qsa 4-5 and some qsb. Sign off at 1300. ge
1230 Vietnam So.: 3WT,VTVN Saig o n 9754 - 30.76 heard with program in Vietnamese and qsa 3 with some qsb. Readability increases later on.sew
1315 Iceland: TFJ Voice of Iceland on 12175 - 24.64 on Sundays with qsa 3'lb
1320 Cambodia: Radio Cambodge on 6090 - 49.26 heard with news in English and qsa 2-3 with severe bcxxx.   tl



1325 Taiwan: BEC34,Voice of Chinese Air Force on 6106 - 49,14 noted on 
Feb.18th with talk and Chinese hits and modern light China-music.
Qsa. 3-4 'and some qsb. Radio Belgrade starts on 6100 - 49.18 at 1400

ed.
1345 Sarawak: Radio Sarawak,Kuching on 4950 - 60.60 heard on Feb.17thwith qsa 3-4 but severe cwxxx, English only and entertainment, ed.
1400 Japan: Nihon Short-wave Bc on 6055 - 49.55 can be heard almost every 

da%with qsa 3-4 and Japanese music. tl
1400 Denmark: Radio Denmark opens at this time in Danish-to So.Asia on, 

15165 - 19.78. Qsa 4.  ft,gc
1400 Italy: RAI as usual phenomenally strong on 21560 - 19.91. gc
1400 Indonesia: Radio Republik Indonesia noted on 11770 - 25.49 with

program in Arabic. Qsa 3. gc
1415 Greece: VOA,Courier with the feature "Report from USA" and qsa 3 on 

11760 - 25.51. gc
The same station noted at 1530 with qsa 5 ft

1415 Taiwan: Voice of Free China heard on 6095 - 49.22 with qsa 4 in
Indonesian. Also good US-hit records. m&

1430 Afghanistan: Radio Kabul on 4750 - 63.15 with program in Pushto and 
qsa 3-4. The English transmission is 1530  ̂1600. sew,ed.

1450 Australian ABC on 7220 - 41.55 with Listeners Choice and qsa 4. gc
1500 India: AIR,Lucknow on 4880 - 61.48 with home service. At 1530 news 

in English. Qsa 3. sew
1500 Switzerland: Red Cross on 7210 - 41.61 heard on Feb.3rd with test- 

transmissions.Qsa 5 and some bcxxx. sew
1500 Afghanistan: Radio Kabul on 7285A - 41.18 noted with western dame- 

music and annp i^oen"^^^ ;*.n, Purfh'':?' . Qsa 5; and some cwxxx. .. sew 
Radio Kabul on 11730 - 25,58 heard with English news and music, qsa 3-4 and bcxxx. ' 13

1530 Ryukyu Islands: VOA,Okinawa on 9615 - 31.20 with program in pling- 
plong language. At 1600 in English.,. Qsa 3 and. qrm from R,Sweden on 
9620 and after 1600 from R.Norway on 9610. sew

1530 USSR: Radio Tashkent on 11690 - 25.66 with some domestic language 
and qsa 4./The domestic language of R.Tashkent is Uzbek and/ gc 
at 1530 they should have a transmission in Persian. ed.

1530 India: AIR,Simla on 4760 - 63.03 with news in English.Qsa 3,cw.Also in parallell with Madras on 4920 - 60.98 and R,Kashmir on 
4860 - 61.73. Madras' qsa 3-4 and Kashmir qsa 4-5^qsb. ed. -

1530 Taiwan: Armed Forces Radio Taiwan noted on 7215 - 41.58 with qsa 3 
played a.o. Elvis-records. ha

1535 Singapore: BBC Far Eastern Station noted with qsa 5 on 9690 - 30.96 
This station is also noted on 11725 - 25,58 with "English by /ft 
Radio" and qsa 3-4,bcxxx.. lö

1540 Italy: RAI with news in English on 21560 - 13,91 and qsa 5. gc
Also noted on 9710 - 30.90 in Esperanto at 1550 and qsa 4, gc



1615 Burma: XZK2,Rangoon on,4795 - 6.2.54 noted with home service and
very good signal strength. Occasional heavy cwxxx. ed.

1635 USA: AFRS,New York noted on 15270 - 19.65 with sports and qsa 3-4.
gc1700 Liberia: ELWA on 4770 - 62.89 heard with qsa 3,cwxx2f.' má

1700 Andorra: Andorradio noted with concert oh 6305 -'47.58.qsa 3-4. sn
1700 Mozambique: R Cl Mozambique on 15152 - 19,80 heard with qsa 2-3 and 

bcxxx and a.o. adv. for Sprinte Pcntaw'".' * 18
17.30 Italy: RAI noted on 9710 - 30.90 in Swedish and qsa 4,mo.wed&fri.sn
17.35 Liberia: Liberian Bc Corp. heard with classical music on 3255 -

92.15. Qsa 2-3 and some cwxxx./Quite a catch,ed/ tl
1800 USSR: Radio Tallinn heard with program in Estonian and qsa 2-4 on 

6085 - 49.30. lb
1830 Congo: Radio Brazzaville noted with qsa 5 on 15440 - 19.43. ft
1830 Belgian Congo: Radio Bukavu noted with talk on Algier and qsa 3 on 

4839 - 62.00, plus very severe cwxxx.  ge
1845 Brazil: Radio Jornal do Commercio heard this early on 15145 - 19.81 with qsa 3 and some qsb. gc,tl,ft
1845 Pakistan: Radio Pakistan  heard with nice jazz and qsa 5 on 11674 -

25.70 gc
18^5 Algeria: Radio Alger on 11835 - 25.35 noted with jazz until 1915.Qsa 4 and nil.   tl,gc
1900 Afghanistan: Radio Kabul  is heard on the new frq 9705 - 30.91 with

qsa 5,cwxxx and later on jamming by gc
Radio Kabul is also reported cn 9786 - 30.66 with qsa 4-5 by tl 
I think there will be great difficulties in stating any frequency 
for R.Kabul yet,as they are still testing. I shall however try to 
keep our readers informed about the changes that will occur. ed.

1900 Switzerland: SBC noted with qsa 4 on 7210. -41^61 and dancemusic.sn
1900 Poland: Polskie Radio heard in Swedish on 9540 - 31.45,qsa 3. sn
190Ó Greece: VOA,Salonika on 9520 - 31.51 heard qsa 3 and news in English 

until 1915 when started Music USA. ' sn
1900 Chechoslovakia: Standard Frequency station OMA transmits the letters 

OMA ten times in morse every 15 minutes.Qsa 4.: sew
1930  Tchad: Radio Tchad cn 490é.5 - 61.18 heard with classical music and 

talk in French. Qea 3 and,some cwxxx. sew
1930 Pakistan: Radio Pakistan on 7010 - 42.80 heard with news in English 

and then following,records. Qsa 4,qsb. sn
1930 Brazil: ZYZ27,R.Mayrink Veiga on 9575 - 31.33 introducing their

request program "Escolha Sua Musica". Qsa 5 and heard in parallell 
with 1220 and ZYZ28 11775 - -25.48. - Tavares

1930 Indonesia: RRI with news from 1925 on 9865 - 30.40,qsa 4. gc



193G USA: VOA WGEO was heard on 15330 - 19.57 with qsa 3 and a program 
in Bulgarian./ still heard at 2100 in Serbian and qsa 4.1b/ gc

1930 Congo: Radio Brazzaville noted with news in English and qsa 4 on
9545 - 31.43. gc

1930 Senegal: Radio Senegal on 4893 - 61.32 noted with dance-music and 
among other nice pieces "Mister Banjo"." Qsa 3,cwxxx. sew

1945 Libya: Radio Benghazi is heard with "music" on 9895 - 30.32.Qsa 4.gc
1950 Brazil: Radio Bandeirantes on 11925 - 25.16,qsa 4 and common prg.gc

 hå2000 Australia: Radio Australia noted with news and qsa 3-4 on 11810 - 
25 40' tlRadio Australia.VLH 11 on 11880 - 25.25 and VLH 15 on 15230 *^19.70 noted several times with good-quality music-programs and qsa 3-4.lt 
Radio Australia heard at 2025 on 15315 - 19.59 with qsa 3-4 and good
music.a.o. "Gold and Silver". lb
Domestic Svc on 15220A - 19.71,news at 2000.then music. Qsa 4-5.sew2000 Iraq: Radio Baghdad heard with home and world news in English or
6030 - 49.75. Qsa 4. sew,gc

2005 Brazil: Radio Rural had music and ID's between all pieces on 15135 - 
19.82. Qsa 3-4./ Quite sure about the frequency?? ed./ gc
Radio Rural boomed in on 15105 - 19,86 with usual L-A rhythms and 
ID's after each record around 2115. ft,ha

2010 Brazil: Radio Marajoara noted with tnueh adv.,music and talk andqsa 4 on 15245 - 19.68. sew,gc
2010 Jordan: Hashemite Bc Svc,Amman is heard on 6020 - 49,83 with

oriental and western recordings and ID's in Arabic and English. Qsa i 
They were asking for reports./ Addr. Box 909,Amman, ed./ gc

S015 India: The External Services of AIR carried an English program on 
11710 - 25.62. .Qsa 5. ft

2020 Brazil: Radio Timbira was heard one evening surprisingly well on
15215 - 19.71,in spite of only 2.5 kW. Program consisted of sports 
and later on adv.and music. ID'S very often. Qsa 3-4. gc

2020 Cameroon: Radio Cameroun III,Garoua on 5010 - 59.88 played a.o. "Oh 
mein papa". Qsa 2-4,qsb and cwxxx. ge

2025 U.A.R.: R.Damascus heard with news in English on 15165 - 19.78 and 
qsa was 5,nil. Closed down at 2030. gc

2025 Japan: Radio Japan,JOB 9 noted with qsa 5 and news, in English on 
9675 - 31.01./ Noted in parallell 11705 ^ 25,63,qsa 3 by gc/

2030 Brazil: ZYR 206,Radio Clube de Ribeirao Preto on 15415 - 19.46 was 
noted with qsa 5,nil,carrying the feature "Jomal Despcrtiva". sew

2030' Cameroon: Radio Cameroun I,Yaounde on 4975 - 60.30 heard ending a 
radioplay and continuing with non-sto^ dance-muwic. News came at 
2055. Qsa 3-4,cwxxx and qsb. sew

2030 Brazil: Radio Inconfidencia,PRK9 on 15190 - 19.75 heard while
carrying "Jornados Desportiva". Qsa 3-4,qsb. sew

2030 Brazil: Radio Tupi in Rio de Janeiro oh 15370 - 19.52 is reported 
heard with qsa 4 by gc,m&,13 and ft



2100 USA: WRUL,World Wide Bc System is noted on 15380 - 19.51 with a
religious program in English..Qsa 5. ftAlthough it has been mentioned in many bulletins before,I think 
many of our members and/or readers do not know that this station, 
that is WRUL,has turned commercial. The only sample of adv. I have 
heard from them so far is for WRH-60. Please write me a. little note if you'd happen to hear some ethers. ed.
WRUL heard with qsa 4 carrying English religions prg.on 15330 - 19.70.

gc2100 Ecuador: HCJB heard in German on 15115 - 19.85 with qsa 4-5. hå.gc HCJB in Swedish at 2130 ft
2102 Brazil: ZYV55,Radio Clube de Varginha on 4885 - 62.18 heard with the 

feature "Música para o seu jantar" and.adv. for "Alka-Seltzer" and 
"Cafe Bom". Qsa 5..... Tavares

2107 Bolivia: Radio Camire - "La Voz de Petrolero",Camire noted with
"Segunda Programa Del Dia". Osa 4,cwxxx.Fq 9300 - 32.26. Tavares

2109 Brazil: ZYP33,Radi Difusora Petropolis on 4815 - 62.31 heard with
qsa 5,"Petrolas Sonoras" and adv. Tavares

2115 Brazil: ZYA36,Radio Industrial Juiz de Fora on 4925 - 60,90 noted
with qsa 5 carrying a musical program, Tavares

2115 USA: AFRS,New York with sports and qpa 4 cn 15380 - 19.51. gc
2115 Lebanon: LBS on 8036 - 37.34 now playes dance-music a. couple oftimes a' week. Qsa 4-5 and cwxxx. ge
2125 Brazil: ZYY2,Radio Jornal Brasil Central,Goiana on 4995 - 60,06 heard 

with qsa 4,cwxxx during "Esporte em Cima da  Hora". Tavares
2135- Brazil: Radio Record with sports at record-speed on 11965 - 25.Q?,Qsa 3 *gc
2135 Brazil: ZYY3,Campinas on 4755 - 63.09 heard with sports news and

qsa 3-4,cwxxx. Tavares
3140 Brazil: Radie Difusora,Sao  Paulo heard with music programs and qsa 3 

cn 15155 - 19.80.  gc
2145 Iceland: TFJ,Voice of Iceland on 12175 - 24.64.with qsa 4. gc
2225 Brazil: ZYR92,Ribeirao Preto on 3265 - 91.87,A Voz do .Brasil.Qsa-3-4.Tavares
2230 Brazil: ZYS8,R Dif.do Amazonas,Manaus on 4805;noted with'qsa.5

during A Voz do Brasil. Tavares
2230 Philippines: VOA Manila is signing eff on 9770 - 30.71. Qsa 4-5. gc
2300 USA: VOA WBOU heard in English On 11710 - 25.62 with qsa.4; lb
2300 Peru: OAX7L,La Voz del Altiplano,Puno heard from this time cn 5780 - 

51.85 with adv. and musió programs. Cwxxx. Tavares
2300 Peru: OAX6?,Radio Continental,Arequipa.on 5870 - 51.11 noted daily 

from 2300 with ádv. news and music.Good reception.Harmcnic??Tavares
2300 Peru: OAX4T,Radio Nacional,Lima on 15150.- 19,80 heard vyithqsa 5 

until about 4 .o'clock... A.o.records even %alaguena.- ID.sometimes.:,"Radio Nacional del Peru,transmitiendo desde Lima". ge
2300 Brazil: R.Nac.,Ric on 9720 - 30.86 par.6147 -'48^80,Qsa 3 par.4^ gc



2330 Peru': OAX6H,Radio Tacna,Lima heard on 9500 —  31.88 with the program 
"Programa de Assistencia Social". Slogan "La Voz del Sur del Peru". 
Qsa 4./ WRH-60, gives 9505. Ok???? ed^/ Tavares

2330 Portugal: CSB52,Radio Renascenca on 6154v- 48.74, heard with qsa 3 during a program of dance-music. sew
2330 Chile: CE960, Radio Presidente Balmaceda on 9600 - 31.25 heard daily 

with news at this time. Qsip3,bccccp. Tavares
2345 Cape Verde Islands: CR4AA,Radio Barlavento cn 3960 - 75.76 heard

with usual danee-music until Sign cff at COCO. Qsa 3-4,some cwxxx.sew
Contributors in this edition were: 

sew - Sven-Erik Wiik,Öja,Gla K-by: Tavares,Brazil; ft - Folke Tegengren, 
Helsingfors; gc - Göran Cedercreutz; ge - Garan Eklundh,Dagsmark; lb - Leif 
Blomqvist; hå - Hans Åstrand,Lappfjärd: sn - Sune Nygård,Lappfjärd: lö - L.Österberg; må - Magnus Åstrand - Lappfjärd and tl - Timo Lehtiö,Virkby. 
Timo,by the way .went in the Army on Feb.15,and I am sad tc. say that we 
lost a very good contributor for at least 8(perhaps 11) months in that way. 
Well,let's hope he'll be back with lots of DX-energy. I shall,at any tate, be happy the day.they play Ohi On for you Timo.

+ -t-++-På sistone har jag fått en del trevliga brev med goda förslag cm 
tipsuppstallningen. Jag har nu kommit fram till det som ni ser i detta 
nummerj Orsaken till att de ar skrivna på engelska ar bl.a. för att ge 
medlemmarna lite lasDvning samt f&r at% battre kunna tillfredsställa våra utlandska läsare. Dessutom går det.lité'battre ihop/med sjalva tidningens 
namn,vilket ju i allra hOgsta grad Ar engelskt. Jag tror inte den engelska 
scm kommer att fCrekcmma i tipsen.vill bli så "fin" eller tillkrånglad att inte alla våra medlemmar skulle bemästra den cch hcppelunda såras 
inte någons nationalkänsla heller. Till slut vill jag bara saga att ni 
mycket garna får skriva en rad eller två för varje station om t. ex.. vilka 
reklamer eller program o.s.v.

SvenaSUPER FLASH ITEM DE DXH
Super Flash Item - HAITI - Ken Boord,Sw.Ed.,DXing Horizons,has just 
completed arrangements for a special DX-broadcast,dedicated to monitors 
for DXH,from 4VEH,"The Evangelistic Voice of the West Indies",Box 1, Cap 
Haitien.HAITI, on 9770 - 30.71 . 6000 - 50.00 at 2330 - 2400 on Saturday April 16, and repeated 0930- 1000 on Monday April 18, A special QSL.card 
will be sent to all SWL's who send correct reports to 4VEH. The broadcast 
will feature Ken Boord at the organ and Ken'.s-guests will be members of 
his church choir - from the Spruce St.Methodist Church^Morgantown/West 
Virginia,USA of which MrsJ,iab,el Howard.is director - with a program of 
P.as.sion Week and Easter Favourites.

WORLD RADIO HANDBOOK BULLETIN 485 & 486
Angola. R.Clube do Congo Portugues is heard on 4719 to s/off at 2200. ID
at 21^8 is "Radio Cl'ube do Congo Portugues,Carmona".
Guatemala. The station reported on 6230 the last weeks is Radio TICAL, 
Ciudad Flores,according to letter-verification. Call sign is TGRT. It is 
now working on 6250.Japan. The Far East Network has changed its address to: US Air Force,APO .§9,San.Francisco,Calif. USA. Japanese outlets of this network: 3800, 
6160/11750/15257.Jordan. The latest tests of the HBS,Amman,are now radiated  over 11810 at
0700-1100 & 1300-1600; over 6020 at 1900-2200.Tunis. Foreign language broadcasts are as follows: 1300-1400 French on 
17805. English* 1800-1900 on 11855.
Windward Islands. The WIBS,Grenada,has been testing towards the UK on 
21715 & 25860 until s/off at 2030.



Finlands DX-Club's årsberättelse för år 1959.
Finlands DX-Club har med ingången av detta år inlett sitt 

sjunde verksamhetsår. Det gångna året har att framvisa många po? 
sitiva sidor och kan såsom helhet anses rätt händelse- och fram
gångsrikt.

På årsmötet i februari valdes följande medlemmar till sty
relsen för 1959:

Ordf.: Bob Hielm Viceordf.: Heijke Tallroth
Sekr.: T-H. Ekblom Kassör: Torbjörn Bäckström
Red.: Marcus Ölander Ledamot: Daniel Söderman
Suppleanter: Sven-Erik Hjelt och Kaj Tallroth.
Till revisorer valdes Bror-Erik Kaiku och Eric Gagneur 

och till revisorssuppleanter Leif Lehtonen och Christian Schröder.
Till redaktionen för klubbtidningen Attention invaldeg 

förutom red. Marcus Ölander: red.sekr.: Daniel Söderman, QSL- 
red.: Bob Hielm, tips-red.: Heijke Tallroth, MW-red.: Sven-Erik 
Hjelt, PTT-red.: Christian Schröder och HAM-red.: Robert von 
Weissenberg.

På det e.o. årsmötet den 11 sept. 1959 förblev styrelsens 
sammansättning oförändrad, I redaktionen blev det platsbyte på 
tips-red. posten, där Sven Köckberg övertog Heijke Tallroths 
plats, i övrigt förblev redaktionen oförändrad.

Medlemsavgiften hölls oförändrad under 1959, alltså 600 
rnk per år. Det har varit glädjande att konstatera att klubben 
iAte behövt höja den fastän de allmänna kostnaderna stigit av
sevärt sedan klubben startades.

Klubbkassan har varit ganska stabil och några direkta, 
kristider har inte förekommit. Närmare siffror i kassatablån.

Medlemsantalet steg från föregående år med 30 medlemmar, 
vilket kan betecknas som normalt.

Klubbservicén utökades genom att klubben själv importe
rade World Radio Handbook från Danmark. Det gjordes på hösten, 
och medlemmarna erhöll boken för 500 mk, vilket är 300 mk mind
re än bokhandlarnas pris. Saken kommer säkert att upprepas hä-. 
danefter. En spansk-portugisisk-engelsk ordlista har också pla
nerats, men den torde bli färdig först på vårsidan 1960.

FDXC erhöll detta år, likgom föregående, ett understöd 
på 10.000 mk från Helsingfors stad, vilket tacksamt noterats 
av klubbens styrelse.

Klubbmöten har, i ""Ir - '"rsrl...fallits
varannan fredag på Stadion. Deltagarantalet på dessa har i me
deltal varit cirka 20, Olika sorters tävlingar, såsom musikigen
kännings- och identifieringstävlingar samt frågesporter, har



hållits efter de egentliga mötesförhandlingarna. Som tävlings- 
ledare har Eric Gagneur fungerat.

I samband med utskickandet av aprilnumret av Attention, 
sändes även klubbstadgarna och en medlemsförteckning till alla. 
medlemmar. Detta var ett stort steg framåt i klubbverksamheten. 
Det ar meningen att nya och korrigerade medlemsförteckningar 
skall sändas till medlemmarna varje år.

Klubbens medlemskort har flera gånger varit på tapeten, 
men tyvärr har ingenting kommit till stånd. Styrelsen har kan 
ske härvidlag varit litet slapphänt, och saken har uppskjutits 
gång efter annan. Man får hoppas att saken blir uppklarad un
der 1960.

Klubbtidningen Attention har utkommit enligt årsmötets 
beslut med 10 nummer och två tipsbulletiner i juni och augusti. 
Upplagan har varit cirka 250 exemplar per månad. Stående ar
tiklar förutom ledaren har varit QSL-, tips- och MW-sidorna.
Om PTT har det stått i 5 nummer och om HAM-aktivitet i 2. Dess
utom har följande högintressanta artiklar publicerats under å? 
rets lopp: "Sydamerikanska folkinstrument och folkmusik", "Ra
dio Japans 7-års jubileum", "DX-ing kontra andra hobbyn", 
"Solfläckarnas inflytande på radioförbindelserna", "Olagligt 
radiomonopol", "DX-Alliansen och Parlamentet i Stockholm",
"En nybörjares önskedröm att fånga en sydamerikan", "Sydsveri
ges DX-Förbund", "Antenner", "En konverter på 60 m.b,", "Fakta 
om Israel" samt om Royal Air Force trafikmottagare. Vidare har 
det i serien "En titt på..." tittats på El Salvador, Fernando 
Poo, Sydvietnam, Ceylon och Damskus. En frågespalt har också 
ingått i tidningen. Vidare har det varit diskussioner om ra
diokritik och om Attention till lust och leda, FDXC's egna 
kortvågsprogram har även fått sin beskärda del o.s.v. På hös
ten upptogs en stor del av innehållet förståeligt nog av DX- 
landskampen mot Sverige och DXFM-et 1959.

Tidningen har inte varje månad utkommit i tid, men det 
torde ha berott på många omständigheter, bl.a. duplicerings- 
svårigheter och andra tekniska missöden. En förbättring här
vidlag borde dock åstadkommas under 1960.

Tidningsutbyte har idkats med ca 10 DX-klubbar i Sveri
ge, Danmark, Norge och USA.

Attention duplicerades under den förra delen av året 
på Nya Systema Ab och under det senare halvåret har Eric Gag
neur haft hand om saken. Tidningens hopstansning sköttes un
der början av året av ett flertal medlemmar och f.o.m. septem
ber av bröderna Tallroth.



Sedan några ord om de internationella kontakter klubben 
haft. Den största händelsen kan man väl utan vidare kalla DX- 
landskampen mot Sverige. Resultaten har ännu inte publicerats, 
men man får hoppas att alla skall bli belåtna och att sådana 
tävlingar kommer att hållas varje år. Detta får dock tiden ut
visa. Från Finland deltog ca 100 DX-are  och fran Sverige ca 350.

En av de viktigaste händelserna på ¿en interskiindinavis- 
ka fronten, taget ur.vår synvinkel, som skett under det gångna 
året kan väl anses vara den träff av skandinaviska DX-are, som 
gick av stapeln under et'j par dagar i. aj.gu.sti i Helsingfors* 
Landet besöktes då av den kände danske DX-aren och ordföranden 
i Danmarks Kortbølgeklub N.J.Jensen, samt Hugo Gustafsson, som 
representerade DX-Alliansen i  Sverige. Norge representerades i 
sin tur av FDXC's medlem Sven Kockberg, som är norsk medborgare, 
och just hade kommit till Finland efter att ha avtjänat sin 
värnplikt i Norge och således var väl insatt i norska DX-för-, 
hållanden. Man kan gott framhäva atv ^etta,mete, och dc diskus
sioner som där fördes lade grunden till ett omfattende samar
bete. Ett bevis på dylikt samarbete kan vara exemplet på hur 
de skandinaviska DX-klubbarna gemens an t slöt upp. krin,? WRH's 
skrivelse till radiokongressen i Geneve i somras. Ytterligare 
kan.man ncmna den värdefulla reklam de olika DX-klubbarna 
gjort för våra program i sina respektive hemland,

DX-Alliansen, den högsta instansen inom svensk DX-ing, 
sammanträdde till ett extra Parlament i,Stockholm den 12 sep
tember 1959. Attentions redaktör, Marcus Ölander, hade det sto
ra nöjet att .överv r motet och fick cn inblick .! hur. DX-AHi- 
ansen funktionerar ock fick ned sig hem mänga värdefulla rön 
i den sk DX-politiken.

Det har även diskuterats att ea gordisk DX-organisation 
bestående av olika DX-kretsar skulle grundas för att närmare 
stärka förbindelserna mellan dc nordiska.länderna^ En DX-union 
eller ett DX-råd mao,. Saken tal närmare granskning .och kommer 
säkert att tas upp under 1960.

Den nationella sidan har inte kollar blivit försummad,
Vid prisutdelningen för DXFM-et 1958 togs fragan om bildandet, 
av en nationell sammanslutning av do finländska klubbarna upp.
På samma möte beslöt man att Västra Nylands DX-klubb, DX-Kerho 
Suomi och FDXC skulle birda denna samarbetsorganisation. Nan . 
beslöt vidare att varje klubb inom sig skulle få utse två med
lemmar; som skulle representera respektive klubb^ ock samtidigt 
bilda styrelsen till denha .federation., Iran vår klubb valdes 
Daniel Söderman ecb'i'arcus ölandert Den 22 februari sammanträdde 
sålunda* dessa '.representanter och valde -i sin krets c lika funkti-



onärer. Namnet för denna organisation blev Federation of Fin- 
nish DX-Clubs. Den nybildade federationen är tvåspråkig och 
arbetar som ett samarbetsorgan mellan de finländska klubbarna 
samt i framtiden som arrangör för DXFM och internationella täv
lingar.

I skuggan av denna federation har även DX-möten hållits.
Den 16 oktober hade vi ett möte på Stadion och ca 40 DX-are 
hade slutit upp och alla var av den åsikten att mötet var ett 
av de trevligaste som hållits. En tävling mellan FDXC och DXKS 
avhölls i regi av Heijke Tallroth och Sven Kockberg.

På mötet beslöts att man skulle göra en gemensam be
ställning på WRH från Danmark för att på detta sätt få boken 
importerad så billigt som möjligt. Vidare beslöt man att göra 
en exkursion till Finlands Rundradio och den gick av stapeln 
den 18 november.

Klubbens julmöte hölls även tillsammans med DX-Kerho 
Suomi den 11 december på Café Primula. Efter DX-diskussionerna 
hölls en tävling anordnad av DXKS. Det kan nämnas att FDXC 
gått segrande genom de tävlingar s o m  hittils har hållits mel
lan de båda klubbarna.

Sist men inte minst en liten översikt om klubbens egna 
kortvågsprogram över Finlands Rundradios kortvågssändare i 
Björneborg. Under 1959 erhöll klubben ca 600 korrekta rapporter 
från över 20 olika länder. Det kan nämnas att Rundradion er
höll ca 400 korrekta rapporter under motsvarande tid. och ändå 
sände de flera timmar om dagen mot klubbens enligt följande 
uppställda schema: i januari, februari och mars hade vi ett 
program på 20 minuter vardera respektive månad. Från april 
till medlet av september hade vi ett 20 minuters program var
je vecka, och fom medlet av september ett 30 minuters program, 
varje vecka. Utsändningsdag har varit fredag och klubbens pro
gram har varit DX-programmet "Around the World" och ett musi
kaliskt önskeprogram, "Musical Mailbag", som alternerat varandra.

Klubben anhöll även på hösten av Rundradion om sändnings
tid för ett nytt program som skulle komma att heta "Finlandia 
Mixture" och bestående av nyheter, turistpropaganda från Finland 
osv. Var ansökan bifölls och fom januari 1960 körde vi igång med 
detta program. Programmen har skötts av Bob Hielm, Marcus Ölander, 
Sven Kockberg samt hjälpspeakern Birgitta Schauman. Som DX-editor 
har Tor-Henrik Ekblom verkat, och han har även haft hand om
besvarandet av rapporterna, uppgörande av lyssnarstatistik osv.

Man kan med glädje konstatera att det går framåt för vår 
klubb och man får hoppas att det skall gå lika bra, om inte 
bättre under de kommande åren. Styrelsen



Protokoll fört vid Finlands DX-Clubs årsmöte på Stadion ¿en
14.febr.196o.

§1. Klubbens ordförande Bob Hielm förklarade mötet öppnat,hälsadede 18 närvarande medlemmarna hjärtligt välkomna och framfgrde 
en häicning från. ordföranden N .J.Jensen,Danmarks Kortbølgeklub.

§2. Till ordförande för sotet valdes Bob Hielm,till sekreterare
Tor-Henrik Ekblom och till protokoll justerare Heijke Tallroth 
och Marcus Ölander.

§3. Mötets ordförande konstaterade mötet stadge-enligt sammankallat 
eftersom notis därom ingått i januari numret av Attention.

§4. Ordförande Bob Hielm läste upp förslaget till arbetsordning 
för mötet och detta godkändes enhälligt.

§5. Styrelsens årsberättelse för 1959 upplästes av Tor-Henrik 
Ekblom och godkändes.

§6. Revisionsberättelsen uppgjord av Bror-Erik Kaiku och Bror-Eric 
Gagneur upplästes av mötets sekreterare.

§7. Kassatablå för 1959 upplästes av Torbjörn Bäckström.
§8. Efter det den avgående styrelsen avlägsnat sig,godkände mötet 

under Arno Bärlunds ordförandeskap,att styrelsen skulle bevil
jas ansvarsfrihet för 1959. Med anm . att klubbmötena i större 
utsträckning borde få del i styrelsemötenas protokoll,än det 
varit fallet. Bob Hielm tackade på styrelsens vägnar för det 
visade förtroendet.

9 Val av styrelse för verksamhetsåret 196o. T-H Ekblom läste upp 
den avgående styrelsens förslag,vilket på alla punkter godkän
des av mötet. Dock med ett förbehåll,att om Mårten Wikström 
(ej närvarande) avsäger sig förtroende uppdraget,måtte Daniel 
Söderman bli vald i hans ställe.Styrelsen fick följande sam
mansättning:
Ordf. Marcus Ölander Viceordf. Heijke Tallroth
I sekr.Håkan Sundman II sekr. Tor-Henrik Ekblom
Kassör Torbjörn Bäckström redaktöt Bror-Eric Gagneur
suppleanter Sven-Erik Hjelt och Mårten Wikström

§lo.Till revisorer valdes Bror-Erik Kaiku och Henrik Linden.
§ll.Före valet av redaktion för Attention,uppläste T-H Ekblom den 

avgående styrelsens- förslag.Redaktionen fick fölgarde sammans.: 
Redaktör Bror-Eric Gagneur Red.sekr. Maj Palmberg
QSL-Red. Bob Hielm Tips-RED. Sven Kockberg
MV-Red . Sven-Erik Hjelt PTT-red. Anders Nygård
HAM-red. Henrik Linden.
Dock med det förbehållet,att om Maj Palmberg(ej närvarande) 
ej åtar sig förtroende uppdraget,får red.B-E Gagneur själv 
välja och utse en ny redaktions sekreterare.

§12.Medlemsavgiften för 196o beslöts hålla oförändrad i enlighet 
ned styrelsens förslag v.s. 6oomk/helår och 3oomk/halvår för 
inhenska medlemmar,samt 15IRC(525nk)/helår och 8IRC(28onk)/ 
halvår för utl.nedl. (OBS) i det fall att klubben erhåller un
derstöd från Finlands Rundradio och H:fors stad.-Om en even 
tuell förhöjning besluts på extra ordinarie årsmötet i sept.

§13 Mötet beslöt att klubbens medlemsavgifter bör inbetalas senast 
den 15 mar s och senast den 15 september för det andra halvåret. 
Efter dessa tidpunkter utsänds klubbtidningen inte mera åt de 
medlemmar son lämnat sin avgift obetald.



§14.Till ett sköta on anhållan on understöd från H:fors stad ut
sågs Tor-Henrik Ekblom.

§15.Till .tävlingsledare för, de under årets lopp planerade tävlin
garna på.klubbmötena valdes Heijke Tallroth.

§16.Klubbens extra ord.årsmö*te hålles i september.Styrelsen be^ sluter o,m tid och plats.
Klubbmötena hålles son förut varje fredag.Mötet föreslog dock 
att nan skulle försöka få tiden ändrad till 28.oo-22.oo f.t.

§17.Till klubbens representanter i Federation of Finnish DX-Clubs 
utsågs Daniel Söderman och Marcus Ölander.

§18.Man beslöt välja en radiokommitté att sköta kcrtv.programmen 
över Finlands Rundradio. Följande nedlemmar valdes:Bob Hielm,Marcus Ölander,Sven Kockborg,Harri Torppa och Tor- 
Henrik Ekblom.

§19.Mötet beslöt tilldela radiokommitten hälften av de medel FDXC 
möjligtvis erhåller från Finlands Rundradio.

§2o.Mötet godk.en reklamkampanj för att göra våra kortv.program 
kända utomlands.Man beslöt att FDXC skall'låta trycka en eng. 
språkig broschyr om programmen.T-H Ekblom nedd.att förberedan
de underhandlingar om tryckning av dessa förts.med MKVK och 
klubben erhållit en mycket förmånlig offert.Mötet beslöt att 
låta Malmö Kortvågsklubb trycka broschyrerna.

§21.Lokalklubbsfrågan diskuterades och man kom till den slutsatsen 
att Karis Local skall få disponera någon sida i Attention i- stället för der bulletin FDXC nu bekostat.Sanma sak skall före
slås för Lappfjärds DX-Club son möjligtvis ansluter sig.Vidare
beslöts att FDXC skulle låta trycka lokalkl.namn ock adresser på både rapp.form.och brevpapper.Detta förutsätter att alla
medlemmar i lokalkl.även är medl. i vår klubb. Vidare underhandlingar skall föras ned de berörda klubbarna.

§22.Den valda radiokommittén fick fullmakt att bestämma vilka klub
bar som skall erhålla special progr.över F.R. i våra program. Betr.sp.prgr.för svenska klubbar beslöts det att resp.klubbar 
skall ha en rekommendation av DX-Alliansen,för att erhålla 
nämnda pr ogran..

§23.Mötet beslöt att klubben skall försöka skaffa en egen dupl. maskin, och hyra en egen klubblokal.Vidare beslöts det att 
bildsidor skall införas i Attention under 196o

§24.Mötets ordförande förklarade den officiella delen av mötet av
slutat och tackade förevisat intresse.

Tor-Henrik Ekblom 
Protokollet justerat:

Marcus ölander Heijke Tallroth
KLUBBMEDDELA.NDEM:

Bidrag till nästa nummer av Attention skall vara redaktionen till 
handa senast den lo mars. Om du har tips,art-iklar, aktuell" f: små- - 
notiser t.ex. ur dagstidningar,eller dylikt,som kan vara av in
tresse för andra DX-are är. du själv,ädet din plikt som klubbmed
lem att skriva om det.Det.är inte meningen att endast de valda 
roaktörerna skall arbeta för: klubbtidningen.
medl.avg.skall inbetalas senast den 15mars.Detta nr.är annars det 
sista du får,om du inte genast betalar din medlemsavgift.



Enligt klubbens årsmöte har då undertecnad fått förnyat kontrakt 
med denna spalt. Och jag hoppas samarbetet skall fortlöpa i samma 
goda anda, som under föregående år.
Tyvärr kommer mina möjligheter till aktivt lyssnande att vara 

tämligen begränsat i närmaste framtiden, men ni är ju många att 
hjälpa till med tipsen. Så låt tipsen strömma till spalten i stora mängder hädanefter.

TIPS

Den enda bidragsgivaren denna gång är Sven-Erik WIIK.

GMT kc/s QSA/QRK STATION & PROGRAM
0030 584 5/5 RNE,Madrid med dansmusik.
2030 800 4/3 EAJ5,R.Sevilla sedvanliga saker.
2315 1403 4/4 EAJ48, R.Vigo med atalprogram.2320 1412 4/4 EAJ61, R.Jaén med samma program som EAJ48.
2320 1133 3/3 EAJ28, R.Bilbao. Tal.
2330 1061 5/5 Emissora Nacional Norte I. Marimbamusik.
2330 872 5/5 EAJ101, R.Zaragoza. Tangomusik.
2330 182 5/5+ R.Europe I. Finfin dansmusik.
2345 1313 5/5 EAJ39, R.Miramar. Tal.2345 1223 5/5 EFE14, La Voz de Madrid. "Melodia romantica"
2350 809 4/4 EAJ1, R.Barcelona, vanligt program.

ASIA
20^0 800 3=4 Amman, Jordan. Arabsiksi musik. Qrm Sevilla & USSR

AMERICA
0020 1280 4/4 PRG3,R.Tupi, rio de Janeiro. Nyheter.

That's all. Bättre opp nästa gång. Sätt nu i gång och lyssna 
flidcigt. Och skicka många tips till mästa nummer.

MELLANVÅGS- QSL

1. Sven-Erik Hjelt: EFJ15,R.Juv de Barcelona 1250.,, Brev 33+59=92
3. Jan-Håkan Nylund: Eaj3,R.Valencia 1259 brev och vimpel;
EAJ28 R.Bilbao 1133 kort. Enligt detta häller de på och iordningstäl
ler en vimpel; R.Alger, 980 R.Tunis 962 och R.Andorra 998 med kort. 
R.Eireann 1250 med brev och WCMB 1460 dessutom med kort. 22+33=55
6. Sven Kockberg: Bland den långa listan kan nämnas RNE 836, EAJ15,ERJ28, EFE14 och FBS,Benghazi 853* Finast är kortet från R.Clube de 
Mozambique 917, som är First From Finland på MV .  13+20=33
9 .  MAY-BRitt Holmberg: BR 1602,AFN 1106, Voa 173 DDR 881, BBC 881,
RAI 1115 NRK 218 Polen 227 Moskva 1106; Tallinn 1034. Inte lägger vi 
nu ner MV-spalten inte! Intresset håller ju p å  att växa hela tiden

7+10=17
10. Sven-Erik Wiik: FBS 4, Cypern 1425 kort, brev och schema.
R.Clube Portugues 1034 kort EAJ28 Bilbao brev. Det var faktist tråkigt 
med Israel. Själv fick jag likadant QSL, men dessutom ett brev, där 
det framgår att jag hört det arabiska servicen, och det bevisar ju 
MV. Ta och skriv om Du har liknande brev. Jag har visserligen räk
nat detta QSL med, fast det inte egenteligen borde göras. 6+ 8=14
12. Ralf Becker: AFN 1106 5+ 7=12
13. Olle Bengts: 5+5=10 14.Gunnar Lingström 3+5=8 15.Sture Skog 2+2=4

MV-RED-



VAD KAN MAN HÖRA PÁ MELLANVÅG?

Då skall-jag fortsätta att betrakta i Finland hörbara MV-stationer 
Turen har kommit till Spanien.I SPANIEN finns det förutom den statliga Radio Nacional de España 
fem större korporationer. Var och en har ett flertal satationer, som 
har egna självständiga program och även egna svarsbrev eller kort.

Radio Nacional da España har många lokalsändare och bäst äv dem 
hörs Madrid 584,Huelva 836 och Valencia 773. Svarar med kort, men 
tyvärr påstår verin ofta att man lyssnat på kortvåg.
Red de Emisoras del Movimiento's stationer har alla call signal 

EFE. Huvudstation är EFE14,La Voz De Madrid och denna sattion hörs 
varje natt på 1223.Svarar med kort eller brev.

EFE4-,La Voz dé Valladolid 1270 svarar med kort. HörsJnu och då/
EFE5,La Voz de León 1250 svarar med brev. Hörs rätt så sällan, men 

har vanligen anrpp på flera olika språk.
EFE8,La Voz de Alicante 1320 hörs sporadiskt när goda konds råder.
EFE23,La Voz de Guipuzcoa 1305 är tämligen ofta rapporterad hörd 

Stationen svarar med brev eller kort.
EFE31,La Voz de Vigo 1120 hörs vid goda konditioner och störd av 

spanjoren EAJ15. Svarar med brev och vimpel.EFB22,R.Oviedo har på sistone hörts vid konditioner som är bättre 
än normalt. Samma sak gäller ÉFE57,La Voz de Navarra.Cadena Azul de Radiodifusión har call bokstäverna EFJ och detta 
bolags program är mestadels kulturella och stöder ungdomsverksam
heten i Spanien.
EFJ5,R.Juventud de Cadiz sänder numera på 1405. Har svarat med brev 

åtminstone för ett par år sedan då den hade en annan fq.
EFJ15,R.Juventud de Barcelona 1250 hörs de flesta nätter fastän 

rätt så dåligt.EFJ56, R.Juventud de Malaga 1106 brukar höras efter AFN's close 
Mestadels musikprogram och svarar med brev oc^ vimpel.

Socieded Española de Radiodiffusion är en kommersiell sammanslut
ning.Stationernas call är EAJ.Ibland har alla de anslutna -stationer
na gemensamma program.
EAJ1,R.Barcelona 809? hörs nästan varje natt. Brev- eller kortsvar.
EAJ3,R.Valencia 1259? hörs ofta. Brevsvar.
EAJ5,R.Sevilla 800, hörs även nästan alltid. Brevsvar.
EAJ7,R.Madrid 683, oftast störd av RIAS.
EAJ8,R.San Sebastian, 1025 rätt sällsynt gäst.Svarar.
EAJ11,R.Reus 1358 hörd helt nyligen ,tämligen svårfångad.
EAJ2^,R.====== Gandia 1412 är ett par gånger hörd.
EAJ28,R.Bilbao hörs nästan varje natt med normala konds.Svarar med 

kort. Stationen har ofta utländska program.och trevliga tävlingar 
för lyssnarna. 0m den stora tävlingen i februari 1960 läs Attention 
nummer 12/1959.EAJ48,R.Vigo 1405 har rapporterats flerer gänger.EAJ6l,R.Jaén 1412 hördes före julen bra och svarade med brev.

BAJ72,R.Zamora 1421 hörs åtminstone vid litet bättre konds. Svarar 
med brev.EAJ101,R.Zaragoza, 872 hörs oftast på vårkanten. Kortsvar.

Ett flertal av bolagets stationer har dessutom rapporterats hörda 
en gång. Av dessa bar de'senaste EAJ13,R.Mallorca 1430,EAJ44,R.Alba- 
cete 1493,EAJ 54,R.Alcira,EAJ 71, Voz del Campo.
COMpania de Radiodifusión Intercontinental är också kommersiellt 

och callet är även EAJ. Huvudstationen för bolaget
EAJ29,R.Intercontinental,Madrid 953 hors rätt så ofta.
EAJ24,R.Cordoba 1367 hörs nu och då och svarar med kort.
Radio España har två sändare.
EAJ2 i Madrid 854, kan höras med god tur och rätt sá goda kondi

tioner och besvarar rapporter med kort.
EAJ15 i Barcelona 1124 är nog en av de säkrast hörbara spanska 

stationerna. Svaret kommer i brevform.
Dessutom finns Radio Miramar 1313, som tillhör Emisiones Radiofónicas Españolas S.A. Svarar med brev och hörs ofta.



Jag vill ännu påpeka att det är nog långt flere spanjorer som horts 
här i Finland, men endera för länge sedan eller på fq:s som de ej 
mera använder. De spanska stationerna byter som bekant tämligen ofta 
frekvens, så speciellt för detta land gäller den i MV-DXing gyllene 
regeln. VAR ALLTID 100% SÄKER PÅ IDENTIFIERINGEN; INNAN DU SKICKAR 
EN MV-RAPORT.Om de utomeuropeiska stationerna är de flesta tämligen sporadiskt 
hörbara och därför nöjer jag mig i de flesta fall med att omnämna 
bara hörda fq'er och om möjliga svar.

ALGERIA: R.Alger 980 hors urfint varje natt efter det Sverige slu
tat på samma fq. Svarar med kort.
CANARY ISLANDS: EAJ43,R.Clube Tenerife hörd nu före julen 1412.
EGYPT: 620,773,1142 är de säkraste fq:na även 818,926 hörs rätt 

bra. Svarar med sitt vanliga kort.
MAROCCO: För en tid sedan läste jag, att efter det Marocko blivit 

självständigt, alla kommersiella bolag skulle upphöra. Tyvärr vet jag 
ej f.t. hur saken förhåller sig, så jag radar nu opp alla ännu.

Radiodiffusion Marocaine hörs i allmänhet bra på 611,701,1043. Kort
R.Dersa 827,917. Svar ???
R.Africa 935 störd av USSR. Svarar med kort.
Pan American Radio 1128 hödes ofta och svarar med kort.
R.Tanger 1232 var en allnattlig gäst med arabiskt prgrm. Svar??

MOZAMBIQUE: Har rapporterats hörd två gånger 917. Svena Kockberg 
har lyckats även få en godtagbar rapport och QSL. Raritet.

TUNISIEN: 962 och 629 hörs speciellt om våren. Brevsvarar.
IRAN: 895 hörd bl.a. före jul* Inte så vanlig.IRAQ: 908 hörs rätt så lätt. BBC överröstas ibland. Svarar.
ISRAEL: 737 ofta störd av Polen, varför det att svårt att rappor

tera. 1205 går ibland fint. Svarar med kort och broschyrer.
JORDAN: 677 och 800 är fq:na, men de är svårt hörbara. Kanske under 

Ramadan går den bra.
SYRIEN: 665 och 746 är fq:na som hörs. Går tämligen bra speciellt 

på vårsidan. Svarar.
TURKIET: R.Ankara på 182 kan nu och då uppfattas, men är svår att rapportera. R.Istanbul 701 hörs rätt ofta och överröstar ibland tyd

ligt NDR och Prag. Lättrapporterad med.fina musikprogram. Har ej 
t&ots allt lyckats få svar.
CHINA: Hörs sporadiskt och mestadels då vid solnedgången.1420,1350 

1040,910 och 850 är hörda fq:er.
INDIA: På våren och senvintern är indierna rätt så vanliga gäster 

när de börjar sina sändningar ca. 0100-0200 GMT. Fq:na 550,850,890 
,910,1070,1230 är flere gånger hörda under årens lopp. -Svarar ogärna.
JAPAN: Absolut de goda konditionernas land. Hörbar då vid solned

gången. Följande har hörts och även QSL'at JOKR 950,R.Tokyo; JoNR 
1010 Asahi Broadcasting Co.; JOHR 1190 Hokkaido Br.c. Co; JOOR 1210 
Mainichi Osaka Kaikan.

PAKISTAN: 830, 1090 och 1150 hörda. Svarar. Fordrar goda konds.
PHILIPPINES: Voa/Luzorn 1140 hörs nu och då vid speciellt goda 

konditioner  Har svarat åtminstone en gång.
RYUKYU: Voa/Okinawa gick tidigare ofta vid solnedgången på 1180.

Nu har dock SWeden ej mera paus vid denna tid, varför den är ytterst 
svårfångad numera. Svarar med Voa-kortet.
GREENLAND: Grönlands Radiofoni 650 hörs när gina konditioner 

råder.på natten. Svarar med dubbelvikt kort.
FORCES BROADCASTING SERVICE stationerna i Benghazi 833 och Cypern 

1086&1425 hörda och svarar med brev.AFRTS stationerna Iraklion 1570, "KOLD" 1470 och Nouasseur 1594 
har hörts och svarade med brev. Alla fordrar fina konds för att gå in.

CANADA: CBA 1070, CFRN 1260, CJNB 1460 åtminstone hörda och svar.
Till nästa gång blir då ännu USA och Syd-Amerika. Dessa kommer att 
bli 1 listform utan kommentarer. Fortsättningsvis tar undertecknad 
emot korrigeringar och uppgifter som kan hjälpa denna "summatips- 
lista". Vi ses igen nästa nummeri Sven-Erik Hjelt



FINLANDS DX - CLUB r.f.
Poste Restante, 
Helsingfors,
Finland.

Ordförande: Harcus Öländer ( tel. 626677 )
Vice ordförande: Heijke Tallroth ( 662898 )
I sekreterare : Håkan Sundman ( 73 1473)
II sekreterare : Tor-Henrik Ekblon ( 75ol28 )
Kassör: Torbjörn Bäckström ( 4346o2 )
Redaktör : Bror-Eric Gagneur ( 91411243 )
Suppleanter: Sven-Erik Hjelt ( 35359 )

Mårten Wikström ( 787344 )
Representanter i Federation of Finnish DX-Clubs:
Marcus Ölander Daniel Söderman

ATTENTION
Organ för Finlands DX-Club r.f.
Ansvarig utgivare: Marcus Ölander
Redaktör : Bror-Eric Gagneur
Red. sekr'.: Maj Palmberg
QSL-red. : Bob Hielm
Tips.red.: Sven Kockberg
MV-red. : Sven-Erik Hjelt
PTT-red. : Anders Nygård
HAI.J-red. : Henrik Linden

Attention utkommer omkring den 25"'varje cånad. Bidragen bör 
vara den lo varje nånad-, redaktionen tillhanda.
Prcnunerationspris(för icke medlennar) : Helår 5oo mk,

½ år 3oo mk. 
Lösnunnerpris 5o mk/ provexenplar not en IRC,
Eftertryck tillåtes on källan angives.
FINLANDS DX - CLUB r.f,
Poste Restante, Postgirokonto 15 9S3.
Helsingfors,
Finland.



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 rapportform ulär, 25 st ..................................... 100: —
Spanska rapportform ulär, 25 st ..................................... 100: —
A-Diplom (för verifikationer från 75 lä n d e r ) ...............  150: —
B-Diplom  (för verifikationer från 50 lä n d e r ) ...............  120: —
C-Diplom (för verifikationer från 25 lä n d e r ) ...............  90: —
Klubbm ärke ...........................................................................  250: —
M edlem savgift (vari ingår prenum erationsavgift för
A tte n t io n .................................................................................... 600: — * / iå r

300: —  i/g år

World Radio Handbook och annan tillgänglig D X -litteratur sändes m ot postför
skott. Övriga inbetalningar bör göras v ia  klubbens postgirokonto nr 15993. På 
inbetalningskortet bör anges, för vad  inbetalningen har gjorts.

M edlemsavgiften för utländska medlemmar är 8 IRC */g år och 15 IR C  1 år.

Även övriga utgifter kan erläggas med IR C , varvid  1 IR C  beräknas ha ett värde 
av 30 mk.

F IN L A N DS DX-CLUB r.f.
Vi har egna kortvågsprogram på engelska över Finlands Rundradios
kortvågssändare i Björneborg.

»ARO U N D  T H E  WORLD)), ett D X-program , den första och tredje fredagen varje 
månad kl. 16.00— 16.30 G.M.T.

»M U SICA L MAILBAG)), ett m usikaliskt önskeprogram alla övriga fredagar 
kl. 16.00— 16.30 G.M.T.

»F IN L A N D IA  M IX TU R E)), varje m åndag (Fr.o.m . m ars -60) 
kl. 18.00— 18.30 G.M.T.

O IX7 6120 k c /s=  49,02 m. 15kW,
OIX5 17800 k c /s=  16,85 m. 15kW,
O IX 4 15190 k c /s=  19,75 m. lOOkW.

Lyssnarrapporter är välkom na 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



A llt 
för

Elektrofofo Oy
H E L S I N G F O R S  
Annegatan 16 
Tel. 55658


