
attention
finlands dx-club r.f. 
n r  1





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

Nummer 1 Januari 1961 Årgång  8

dessa lokalklubbar är att varje medlem i FDXC skall få så myc
ket som möjligt av klubbverksamheten. Genom att bilda lokal
klubbar på orter där det finns några DX-are, får man mycket 
mera ut av det hela. För att få sprätt på det hela samt en god 
organisering genast från början har Dani Söderman fått i upp
drag att utarbeta ett förslag. Detta torde snart vara klart.

Det har tyvärr visat sig att den ena lokalklubben efter 
den andra har slutat med verksamheten. Som exempel kan ges 
DX-klubben Eteradepterna i Lojo, vilken upprätthölls i omkring 
ett år. Det verkar även som om Karis lokalklubb skulle minska 
på effekten, det är länge sedan man har hört någonting därifrån.

Däremot visar Vasa lokalklubb goda takter. Medlemsantalet 
ökar oavbrutet, och det är bara att hoppas att gossarna där 
uppe fortsätter i samma stil. En ny lokalklubb i Gamlakarleby 
har varit på tapeten, men tills vidare har vi inte hört någonting 
närmare om deras planer. Det är önskvärt att dét skulle bli 
någonting där också. Till sist har vi Lappfjärd-klubben, vil
ken inte heller har låtit höra av sig på en tid.

Jag hoppas att flera lokalklubbar skall bildas, det är 
nämligen ganska svårt för oss här. i Helsingfors att sprida 
intresset för vår hobby över hela landet i den mån det vore 
önskvärt. Där har också lokalklubbarna en stor uppgift.

Eric.

ut/

Ett nytt år har åter börjat, och med det kommer nya 
problem och nya överraskningar.

Ett av de större problemen som FDXC's styrelse för när
varande brottas med är frågan om lokalklubbarna. Meningen med
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AFRIKAS ÅR är förbi. Året 1960 bildade en milstolpe i Afri- 
kas historia, i det att en rad stater blivit självständiga. År 1960 
blev 17 afrikanska stater självständiga. Av dessa är 14 f.d. frans— 
ka kolonier, nämligen Mauretanien,-Senegal, f.d. franska Sudan, El
fenbenskusten, Voltarepubliken, Niger, Tchad, Centralafrikanska re
publiken, Gabon, Kongorepubliken (f.d. Franska Kongo), Kamerun och 
Iogo, vilka båda sistnämnda var mandat under FN, och slutligen Ma
dagaskar, som går under namnet Malagasyrepubliken. Ett av de nyss 
självständiga länderna var förut engelskt, Nigeria. Den italienska 
kolonin Somaliland blev självständig den 1 juli, en dag efter det 
Belgiens forna koloni, numera Kongorepubliken (ej att förväxla med 
den nyssnämnda Kongorepubliken) fick sin självständighet.

Denna rad av stater med nyfunnen självständighet kommer att 
utökas under de närmaste åren. De brittiska områdena Sierra Leone 
och Tanganyika är närmast i turen. Jag har sett en uppgift om att 
Zanzibar fått full självständighet 1960, men detta torde inte stäm
ma.

De områden som nu står inför eller har gått över tröskeln 
för självständighet är områden, som erövrades under den imperialis
tiskakolonialpolitikens tid 1870-1914. Portugals och Spaniens ko
lonier har inte berörts av den afrikanska nationalismen ännu.

För DX-aren är Afrika av ett speciellt intresse, inte bara 
när det gäller att veta vad som kan.räknas som ett skilt land, utan 
främst därför att flera stationer börjat sända på engelska, franska 
och tyska till Europa och Amerika. Nya och starkare stationer byggs, 
det finns med andra ord förutsättningar för att även nästa år blir 
Afrikas år - för oss DX-are.

I en artikelserie kommer jag i de närmaste numren att pre
sentera de länder som blev självständiga 1960. För att kunna ge en 
bild av vilka radiostationer som hörs bäst eller över huvud taget 
hörs, har jag använt följande källor: GDX-aren, Malmö DX-aren, DX- 
Radio, Nattugglan, DX-News, Radio Information och Attention.

De flesta av de nyblivna staterna var förr franska. Det be
tyder dock inte att Frankrike helt förlorat sina områden, De fles
ta länderna har kvarstannat inom det franska samväldet. Medan Eng
land i,sina kolonier försöker höja allmänbildningen och läskunnig
heten hos den stora massan, har Frankrike utbildat en elit "afri
kanska fransmän". Utvecklingen har därför gått snabbare och de län
der söm blivit självständiga har förblivit franskvänliga. Som vi 
DX-are känner till år franskan ofta huvudspråk, inte bara för sänd
ningar till utlandet, utan även för lokalsändningar.

Det första området jag skall  presentera är det f.d. Franska 
Ekvatorialafrika, Det är 4 1/2 gånger större än Frankrike. Det 
sträcker sig från Kongoflodens mynning vid Atlanten mot nordost 
ända upp mot Sudans och Libyens ckengränser, över 3.000 km längre 
bort. Denna enorma landmassa är det fattigaste området i hela 
franska samväldet. Befolkningen är bara 4½ miljon, och av dessa är 
endast 24.000 européer. Över huvud taget är klimatet alltför fuk
tigt i Västafrika för att vita skall kunna trivas där, vilket sä
kert bidragit till att oroligheter som i Sydafrikanska Unionen och 
i Östafrika kunnat undvikas.När Franska Ekvatorialafrika var en fransk koloni sände den 
representanter till franska folkförsamlingen. (Av 6 7  deputerade 
var 59 afrikaner.)Franska Ekvatorialafrika består av 4 territorier, Gabon, 
Kongorepubliken, Centralafrikanska republiken och Tchad. De hör al
la till det franska samväldet.

DET NYA AFRIKA





TCHAD (skrivs även Tsad, eng. Chad) skiljer sig totalt från 
de ovan beskrivna länderna. Kär har vi Sahara, det torra Afrika, 
muselmanernas Afrika. Erövringen av Tchad tog flera decennier, och 
kampen om Tchad-sjön var orsaken till många strider mellan frans
män, engelsmän och tyskar. Mäktiga negerkungar hade länge regerat 
där och gav ogärna makten ifrån sig. Det har en befolkning på 2.7 
miljoner. Premiärminister är Francois Tombolbaye.

Radio Tchad som hör till SORAFOM är inte så lätt att höra 
här i Finland. Ibland kan man höra den på 4904 kc/s (61.18 m) där 
den har program på franska bl.a. kl. 19.00-21.00. Den stänger med "Marseljäson".

TILLÄGG: Dahomey hör även till de 14 f.d. franska kolonierna. 
Presentationerna fortsätter i nästa nummer. Kritik, frågor 

och eventuella rättelser är mycket välkomna under Attentions, el
ler helst under min egen adress, Kaskisgatan 13, Åbo.

Maj Palmberg

Åbo den 3.1.1960.Det är beklagligt att diskussionen tagit en sådan vändning 
som den gjort. I inget av svaren till min insändare i senaste num
mer ges det några synpunkter på samarbetet, det som diskussionen 
rimligtvis borde röra sig om. Sådan vändning som diskussionen ta
git är det väl svårt att leda in den på rätt spår igen, men jag 
skall dock klargöra mina synpunkter på samarbetet. De personliga 
angreppen skall jag bemöta i privata brev, när jag får tid, för de 
kan ju inte intressera någon utom skribenten själv.

Min insändare var riktad till redaktören enligt samma prin
cip som flera tidningars insändare riktas till redaktören, även om 
innehållet inte har något med honom att göra. Visst har red. rätt , 
att ge sina synpunkter, men det är insändaren, inte signaturen som 
bör diskuteras. I de fall att red. personligen angriper författaren 
till insändaren, bör ju denna få sista ordet eller åtminstone för
svara sig. Men annars är det ju naturligare att de riktas privat 
till personen i fråga.

Men nog om detta. Meningen med diskussionen (åtminstone min 
mening) var att diskutera samarbete. Samarbete kan idkas på många 
olika sätt och jag har nämnt några av dessa. Det är således inte 
motsätningar, utan olika förslag. Jag sade att det är onödigt med 
tidningar som utges för ett 50-tal DX-are. Alltså åsyftade jag ej 
Attention. Jag åsyftade de många nya klubbar som grundas på ganska 
osäker grund, med ett fåtal aktiva som snart tröttnar. Sådana klub
bar finns det gott om i vårt västra grannland. Någon klubb i Fin
land åsyftades ej, utom möjligtvis VNDX-k. Men ifall varken FDXC 
eller VNDX-k vill införa samarbete är det väl inte mycket att göra 
åt saken.Red. har själv i no 10 talat om en internordisk tidning. 
Därmed menar han väl en gemensam tidning, vad jag kan förstå.Saxningen har ingenting att göra med det samarbete som om
talats. Det var, hoppas jag, ett misstag av red. att ta upp det i 
diskussionen. Sådant bör ju klaras upp redaktionsmedlemmar emel
lan.

Det är onödigt att orda vidare om samarbetet. Jag har sagt 
det mesta av det jag vill säga. Jag anser det som ett plus att ha 
samarbete mellan klubbarna i vad form det vara må, och pläderar 
inte för någon särskild form av samarbete, även om jag framställt 
olika förslag. Vi får hoppas att planen om en gemensam tidning för 
FDXC och Danmarks Kortb^lgeklub kan realiseras i år.Jag uppskattar Görans insändare, därför att den verkligen 
diskuterar kritiken, inte kritikern. Jag håller med dig om att det 
är onödigt att översätta Sweden Calling DX-ers till svenska, och



tar alltså tillbaka det förslaget. När jag kritiserat förkortnin
garna och engelskan är det därför att jäg antar att dét finns mån
ga medlemmar som inte läst engelska så länge eller söm/är nybör
jare i DX-ing. Själv'har jag läst engelska i 8 år och DX-at i 5 år, 
så jäg begriper nog det mesta. Eftorson inga medlemmar hållit med 
mig om att engelskan och förkortningarna försvårar läsningen, får 
vi väl anta att det är bra som det är. Men en lista på förkortnin
garna skulle nog vara bra.- Publicera en sådan i nästa nummer i Om 
det är meningen att förkortningarna skall fortsätta kan det ju vara 
bra för tipsgivarna att veta vilka förkortningar som används.

För övrigt undrar jag om det finns andra som tycker att lis
tan på sydamerikareklamer skall skrivas i landordning. I så fall 
kan det väl gå att ändra. Men om ingen alls uttalar sig ar det väl ingen mening med den överhuvudtaget.

Till Henrik Nyqvist vill jag säga att ingen på redaktionen 
haft en fel bild av läsekretsen, vilket Eric redan sade. För det 
första har vi inte haft någon bild av läsekretsen alls, eftersom 
undertecknad under senaste år hörde till redaktionen, vilket Hen
rik tydligen inte visste. Och jag har inte hört talas om att någon 
skulle ha blivit förhindrad att säga sina åsikter. Meningen med diskussion är ju att läsarna skall säga sina åsikter.

Tyvärr har inte mitt inlägg blivit så kort som jag tänkte 
mig. Jag hoppas att detta kan avsluta diskussionen, såvida den in
te kan föras på ett annat plan. Mycket som är värt att diskuteras 
har kommit fram i diskussionen, men det bör diskuteras på ett annatsätt. Maj Palmberg.

Ja, den personliga delen av diskussionen avslutas härmed.
Jag måste verkligen be både Maj och läsekretsen om ursäkt, för att 
jag föregått med dåligt exempel, och låtit diskussionen urarta.

Men om samarbetet skall jag ännu säga några ord. Rl..a. är 
saxningen ur andra tidningar en mycket viktig form av samarbete 
förutsatt att den sköts på rätt sätt.

En internordisk DX-tidning kommer kanske att utkomma, men i så fall endast i experimentsyfte och endast någon gång.
Kjell Ekholm från Malmö har skrivit ett brev till klubbon 

och framlägger sina synpunkter på ett nordiskt samarbete. Han före
slår att de största nyheterna skall utbytas mellan de deltagande 
klubbarna sålunda, att den svenska klubben skickar sina nyheter till den danska och finländska klubben, medan de andra klubbarna 
gör likaledes. Nyheterna skulle skickas iväg så att de skulle kom
ma fram ett bestämt datum, och alla klubbarna skulle kunna publicó
le dem i samma månads nummer av respektive klubbtidning. Han anser 
att även vissa artiklar kunde bytas före införandet.

Ja, man kunde ju till exempel med detta och Majs förslag som 
grund utarbeta en lösning på problemet. Det skulle ju verkligen göra distributionen av nyheterna snabbare, om det förs på t.ex. detta
sätt. Eric Gagneur.

Beträffande det jag skrev om planeringen av nästa års lands
kamp i DX-ing mellan Finland och Sverige, har Kurt Jonsson från 
Stockholm förklarat att det måste ha skett något misstag någonstans. 
DX-Alliansen tar helt avstånd från mitt påstående att svenskarna 
skulle ha börjat med något sådant, att varje tidning som har pub
licerat det har tagit det från luften och själva, får stå för det.

Hur förklaras då följande? "En repris av årets landskampsut- 
byte mot Finland är planerat till någon gång i mars eller april". 
Denna sats återfinnes under rubriken ALIANS-NYTT i en större svensk 
DX-tidning. Jag anser alltså att mitt uttalande "hur skulle det vara 
om i fortsättningen även den andra parten skulle höras innan någon
ting publiceras?" är alldeles på sin plats. Eric Gagneur.



Herr redaktör !
Först och främst tack. for det arbete som görs för att vi 

skall få läsa Attention varje månad. Att det behövs en tidning 
f ör att sammanhålla Finlands DX-are är vi väl al la eniga om, och 
jag'tror. att FDXC här har kommit långt. Kritiken är också här befogad, finns det någon tidning som inte blir kritiserad?

Artiklarna om de olika länderna är i mitt tycke mycket 
bra. Gärna skulle det få medtagas uppgifter om radiostationerna 
i de länder som presenteras. Tekniska artiklar borde absolut 
finnas i varje nummer av en DX-tidning. Det är säkert många av 
medlemmarna som gärna skulle läsa och vilja lära sig litet av 
den tekniska sidan av sin hobby,

I Attention bör svenskan absolut vara huvudspråket. Men 
att en och annan sak år skriven på engelska skadar inte. Fast jag 
inte förstår just någon engelska kan jag inte påstå att tipsen ock 
Sweden Calling DX-ers bereder någon svårighet. Genom att stava sig 
genom dessa lär man sig alltid något nytt ord, och övning ger fär
dighet. Förkortningarna kan gärna förekomma i tips och sådant, men absolut inte i artiklar.

Den spanska ordlistan är det säkert många som väntar på.
Men det har säkert sina svårigheter att framställa en sådan. Gärna 
skulle man se det i form av ett litet häfte, där det dessutom 
 skulle finnas uppgifter om de olika reklamerna som används. Där
till namn på musikstycken på olika språk. Det skulle i så fall bli 
en DX-arens guidebok. Men det fordrar säkert för mycket arbete och 
förblir säkert ett önsketänkande.

 Men i stort sett är Attention mycket bra som den är. Att 
den håller sin egen stil och inte är någon kopia av någon annan 
tidning gör att man gärna och med behållning läser den.

OH 6 UH - Sven-Erik Wiik
Tack skall du ha för de vackra orden. Ditt förslag om en DX-arens guidebok är verkligen något att tänka på, men som du själv 

säger är det mycket jobb med en sådan. Kanske vi får något till 
stånd ännu. Skriv gärna flera gånger och kom fram med dina åsikter.

H-red.

JUL-DX-ING
Under julen sitter man mycket vid radion. För DX-aren bru

kar det vara ett tillfälle att logga stationer som man knappast 
kan fa höra under andra tider av aret. D e  flesta stationerna har 
ju förlängda och i många fall mycket lättrapportorado program.
För egen del har jag också försökt få några nya stationer i logg
boken. Konditionerna har varit ganska varierande, men enligt mitt 
tycke de bästa på de senaste två månaderna. Tidvis har det dock 
förekdmmit litet besvärande QRN, men sådant får man ju räkna med 
i dessa solfläckstider, Störningssändarna har inte heller varit 
så aktiva som vanligt, kanske somliga har fått julledigt. De läng
re kortvågsbanden har varit do bästa, efter 20.00 GMT har det bli
vit ganska tyst på de högre frekvenserna. Redan kl. 14.00 på julaftonen hördes R. Kabul med sitt en
gelska program. Frekvensen borde vara ungefär 4660 kc/s och sta
tionen hördes med god styrka. Litet senare kunde jag logga in. en intressant nykomling på 25 m.b. R.Katanga hördes med "Information" kl.'16,05 på 11866 Kc/s, därefter fortsatte programmen med fin dansmusik. Kl. 17.00 blev det ett litet avbrott i lyssnandet, men 
två timmar senare hördes Jordan BS i Amman över den nya 100 k¥ 
sändaren på 7155 'kc/s. Stationen sände nyheter och politiska kommentarer på arabiska, förstås. En kvart förut slutade NHK sina 
japanska nyheter på 6080 kc/s.. Efter 19.30. flyttades åter skalvisaren till 25 m.b. Radiodiffusion Nationale Congolaise, Leopold- 
ville på ung. 11750,kc/s sände ett önskeprogram och hördes allde



les utmärkt. Efter att ha lyssnat cn stund på denna station styr
des åter kosan not högre meter band. På 60 m.b. hördes inget, någ
ra ryssar var de enda. På 90 m.b. hördes två arabiska talande sta
tioner. Den ena var Baghdad, förstås, så den var ju inget extra. 
Men nu gällde.det att få réda på vilken den andra var. Så småning
om blev det klart att det var Libyan BS på 3305 kc/s som, jag lyss
nade på. Så åter tillbaka till 12 Mc. Dar kom R .Katanga in igen på 
11866 kc/s med testsändningar, anrop på franska och ett afrikanskt 
språk, möjligen Swahili, och på engelska. Det engelska anropet 
började "This is Radio Katanga, Elisabethville", så kom våglängden 
och en hälsning från president Tshombe med önskningar om fred och 
lycka till folken. De spelade många kända julmelodier, bl.a.
"White Christmas" och "Jingle Bells". Efter 21.40 kom en julmässa 
som pågick ännu över midnatt. Men däremellan lyssnades det också 
på andra stationer. CMC Emisora da Guine 7948 kc/s kom också in 
kl. 22.45 med blandad musik, men hörbarheten var ganska dålig. 
Bättre hördes däremot ZYR 78 R.Bandelrantes på 6185 kc/s med rek
lam för "Bicicletta Monark", uret visade då ungefär 23.00. Så över 
till mellanvågen, många europeiska stationer sände då fortfarande, 
så några riktiga DX-stationer hördes inte. Vid midnatt hördes dock 
PRE 3 R.Globo på 1180 kc/s med sina vanliga brasilianska rytmer. - 
Längre orkade dock inte ögonen hållas uppe, utan jag kröp till 
kojs efter att ha ställt klockan på ringning kl. 03.30.

Klockan ringde förstås, ock så småningom blev det också liv 
i mig. Nu ställdes radion till att börja mod på 90 m .b. YVKX La 
Voz de la Patria 3305 kc/s spelade sin LA-nusik svårt störd av 
några ryska telefonistationer, På 60 m.b. kom inget av intresse, 
så det var att gå vidare. Klockan var nu 4.15 när jag kom ner mot 
50 metérshållot. Nästan med detsamma fick jag in-en spansktalande 
station som hade reklam för Coca-Cola. Det var YSS R.Nacional i 
El Salvador på 6010 kc/s. Efter 4.30 blev den dock svart störd av 
RIAS cn kvart ffamöver, men därefter överröstade den faktiskt den
na. Litet längre på skalan spelades det fin julmusik med annonse
ring på franska. Frekvensen borde vara ungefär 6020 kc/s. Det fö
rekom ordet."Republic" i anropet, men det var också det enda som ' 
kunde uppfattas. TGJA R.Nuevo Mundo, Guatemala spelade "Mustapha" 
runt 5.30 på 5990 kc/s. Också colombianska röster hördes en kvart 
senare på julmorgonen. Det var HJCF La Voz de Bogota 5960 kc/s 
som hade ett program kallat "Musica del manana". Stationen hördes 
nästan perfekt. VOA WDSI sände nu på 5970 kc/s nyheter på engelska 
kl. 6.00. Efter denna tid var det dock slut med sydamerikaner på 
detta band, men på 31 m.b. hördes CE960 R.Presidente Balmaceda 
9600 kc/s med nyheter och LA-rytmer.

På juldagskvällen kom åter R .Katanga in med testprogram 
redan kl. 19.00, mycket fin musik spelades, nyheterna kom kl.20.00 ock stationen stängde då redan kl. 21.00. R.Ulan Bator i 
Mongolien på ungefär 10360 kc/s. Många tidningar uppger att Ulan 
Bator inte mera sänder på denna frekvens, men ändå har stationen, 
hörts i ett par månaders tid. Somliga dagar startar den kl. 23.00, 
medan den ibland börjar senare. Redan kl. 22.00 hördes Radiodif- 
fusion Republique Senegal 4950 kc/s med ett musikprogram. Senare på natten hördes cn massa brasilianska mellanvågsstationer. Asia
tiska sändare hördes också, Delhi på 1070 kc/s och Teheran 1340 
kc/s kom in med mycket god styrka ungefär kl. 02.00.Detta var några av de stationer son jag lyssnat på under 
julhelgen. Många fina fångster blev det ju inte, men alltid kommer 
det att bli några QSL till i samlingen. Sven-Erik Wiik.

Ett litet lager WRH 1961 finns ännu, men om någon skall ha, 
kunde det vara skäl att beställa i god tid innan de tar slut.

Det blev tyvärr litet mankemang med vår beställning, men 
alla torde dock vid detta laget ha fått sina böcker.H-red.



DEN STORA ENMANSSHOWEN SOM BLEV ETT FIASKO.
Ja, som rubriken lyder kunde nan faktiskt kalla det. Vad jag 

här syftar på är det redan synnerligen olycksaliga Federation of 
Finnish DX-Clubs.

Vissa tidningar och klubbar har gått hårt åt en nisslyckad 
sammanslutning, som kanske om den sköts väl och dess styrelsemed
lemmar väljs ned omsorg, ännu kan bli någonting att räkna med inom 
den finländska DX-ingen.

Den skarpaste kritiken har givetvis riktats mot sammanslut
ningen. i samband med DX-landskampen mot Sverige, och i egenskap av 
tävlingsledare och f.d. sekreterare i organisationen är det min 
skyldighet att ta till orda.

Jag kan mycket väl påminna mig den gång representanter från 
Västra Nylands DX-klubb, DX-Kerho Suomi och Finlands DX-Club kom 
till samman för att dryfta landskampen som skulle bli. Jag åtog mig 
att personligen sköta kontakten med stationerna och dessutom med . 
don svenska tävlingsarrangören, medan de övriga medlemmarna i sty
relsen, alltså två för varje klubb, skulle bistå med råd och dåd, 
allt efter förmåga. Den förmågan har varit klen skulle jag vilja 
påstå.

Eftersom man angripit mig mer eller mindre personligen, så 
har jag min fulla rått att försvara mig. Jag vill en gång för alla 
reda ut det missförhållande, som uppstått på vissa håll. Jag åtog 
nig aldrig annat än det,som redan nämnts. Det var meningen att vi 
alla tillsammans skulle gå igenom rapporterna och jag sodan skulle 
kontrollgranska dem. Det har också så blivit, efter mycket on och 
nen. Jag erbjöd mig aldrig att anskaffa pris. Jag erbjöd mig aldrig 
att ha prisutdelning och skicka ut prisen. Jag erbjöd mig aldrig 
att skicka rapporterna till stationerna. Ändå har allt detta gjorts 
av endast en person.

Den första landskampen har hållits. Naturligtvis måste det 
brista i vissa beräkningar, men inte i fråga om samarbetet. Att 
sköta en landskamp med flera hundra deltagare är ett övermänskligt 
arbete för en person, med bl.a. studier som borde ha blivit färdiga. 
Det är många detaljer som kunde räknas upp om hur ock när jag fick 
reda på vilka pris som hade skänkts ock hur det gick till när jag 
gav prisen åt en av styrelsens medlemmar för att han skulle sköta 
on att dessa tillsammans nod diplomen skulle skickas.

Man har skällt och grälat och undrat vart pengarna tagit 
vägen. Redovisningen är nog färdig. Om rapporterna har skickats till 
stationerna osv. Vad har det blivit av DX-klubbarnas sammanslut
ning? Det har inte blivit någonting av Federation of Finnish DX-



Clubs, men skulden faller inte enbart på en person.
Marcus Ölander, f.d. sekr. och tävlingsled.

Det stämmer otvivelaktigt att en organisation som FFDXC in
te kan skötas av en enda person. Men jag vill ändå inte tro att 
de dåliga framgångarna bör skyllas på bristande samarbetsvilja.
Jag skulle snarare vilja säga att avsaknaden av klara stadgar har 
varit den största stötestenen. Såvida organisationen kommer att 
bibehållas i sin nuvarande form efterlyses en gång för alla upp
gjorda stadgar och statuter om vars och ens klubbs skyldig- och
rättigheter.      Eric  Gagneur.

Canadian Broadcasting Corporation avslutar enligt FNB sina
sändningar till Skandinavien den 28 januari 1961. I stället kommer
speciella utsändningar till Afrika. Som orsak till åtgärden anges 
att anslagen minskats med en halv miljon dollar.

En dansk DX-are söker kontakt med finländsk frimärkssamlare.
Han samlar speciellt på Finland och Skandinavien, och kan i utbyte
ge danska och övriga länders frimärken. Om någon är intresserad,
skriv till följande adress:      N.Bukhave  Nielsen

Viborgsvej 27, Horsens
DANMARK.

Nästa möte hålls den 27 januari hos Dani Söderman, Bergmans- 
gatan 16 E 29 kl. 18.30.

Därnäst följande möte den 10 februari på Stadion, Östra 
läktaren, klubbrum No 1 kl. 18.30. Se artikel i HBL.

ÅRSMÖTET
hålls i år den 26 februari 1961 i Stadion, stora föreläsnings

salen kl. 1 5 .0 0.
På årsmötet behandlas de i stdgarnas 19§ uppräknade ären

dena samt övriga ärenden som inom 7 dagar före mötet avgetts till 
klubbens styrelse.

Begagnad RCA trafikmottagare säljs för 20.000 mk. Intres
serade bedes kontakta Lars Illman, Kvarnvägen 13, Karis.

Hallicrafters S38D är en 5 rörs super med inbyggd högtalare, 
BFO, send-receive-omkopplare, hörtelefonuttag m.m. Avsedd för 220 V 
lik- eller växelström. Täcker 0.54 - 31 Mc/s i 4 band med band- 
spridningsskala. Säljs på grund av snar militärvistelse till högst
bjudande. Kontakta Hans Åstrand, LAPPFJÄRD.



DX-CUPEN
I tredje omgången var det endast en som gav walk over. Nytt 

rekord för DX-cupen. Det torde väl dock slås i fjärde omgången, 
ty jag hoppas att ingen av de fyra som återstår ger sig utan kamp. 

Resultaten från tredje omgången:
Leif Blomqvist - Jan-Håkan Nylund 15 - 6
Sture Skog - Håkan Sundman 9 - w.o.
Sven-Erik Wiik - Jan Mosander 12 - 7
Jan-Håkan Nylund, Håkan Sundman och Jan Mosander blev allt

så utslagna.
Den svåraste stationen den här  gången var R. Bucharest, vil

ken ingen hörde. Av de övriga hörde  alla  R.Luxembourg, medan 4 hör
de VOA.Den här gången hade Leif Blomqvist de flesta poängen, och 
han får också priset för de bästa rapporterna. Priset består av 
25 engelska rapportformulär. Jan-Håkan Nylund får också 25 engels
ka rapportformulär i pris för sina fina rapporter till förra om
gången.

Programmet för fjärde omgången:
3 feb. (fredag) 19.00-19.30 GMT SBC 7210 - 41.61

9545 - 31 .43
5 feb (söndag) 08.30-09.00 GMT R.Australia 11710 - 25.62
6 feb (Måndag) 17.00-17.30 GMT R.Berlin Internat. 6115 - 49.067300 - 41.10 

9730 - 30.83
Grundpoäng: R.Australia 4 p.

SBC 2 p.
R.Berlin Int. 1 p.

Parena i fjärde omgången:
1. Leif Blomqvist - Sture Skog
2. Anders Nygård - Sven-Erik Wiik
Rapporterna skall vara tävlingsledaren tillhanda senast den 

10 februari 1961. Rapporter som anländer efter detta datum godkänns 
inte; och skickas ej heller vidare till stationerna. 
Resultaten av fjärde omgången och programmet för finalen publiceras 
i Attention No 2/61, som utkommer den 25 februari.
Det är sista gången som priset för bästa rapporterna utdelas.

Och så återstår endast att önska de kvarvarande deltagarna 
lycka till, nästa gång blir det final.

Eric.



Gott Nytt 1961 allesammans, och tack för att ni den här gången har 
skickat in en hel del fler QSL-listor än senaste gång. En ny medlem,.Hans Lunkka från Haga, hälsas hjärtligt välkommen i spalten. Och så 
över till vad ni har fått:
3. Jan Pettersson i Uppsala har fått ett snyggt QSL från RLliberty på sju dagar. R Pyongyang 625o skickade 2 kort + brev + en tvåkilos bok 
om Korea, allt per flyg. R Bucaramanga 4845 brev, frimärken och en snygg grön vimpel, Eastern N igerian BC Service i Enugu 4955 svarade 
också. 194 + lo5 - 299
6. Sven-Erik Wiik fick efter 23 dagars väntan HI4U R Caribe, med per
sonligt brev.   171 + lo2 - 273
9. Bob Hielm kar fått R Globos kort. 160 + 99 = 267
12. Sven Kockberg var på besök hår i Gamla Landet över Jul ock nyår, 
ock redovisade då för BBCFES och R Bandeirantes. 152 + 99 = 251
23. Lars Österbergs nya QSL: R Bukavu 4839 brev. R Gabon 4775 brev. R Abidjan 494o kort. R Cl Paranaense 6o45 kort ock vimpel.

110 + 34 = 102
24. Hans Åstrand har sånt in hela senaste års skörd på en gäng. De är
TFJ 12175, R Kashmir 486o med ett mycket vänligt brev, V of Vietnam 
984o kort, frimärken samt radiohälsningar, R Baghdad 6188, RTF 62oo, Polish Boy Scout Radio 685o med brev, aerogram från Kenya BC Sce 
iMombasa, Brev ock vimpel från Petropolis R Difusora 4815, R Pakistan 7olo, snyggt QSL från Demerara, R Sutatenza 5o75, R Gabon 4775 brev, 
R Nacicnal Lima 6o82, BBCFES 9275 och slutligen överraskade AFRS Tai- wan med ett jättesnyggt QSL efter lo mån väntan.: lo6 + 75.= 181
27. Jukka Kivi har fått sju nya QSL under höstens lopp: R Reloj 6006, 
R Barlavento 396o, RNE Malaga 6175 brev, VOA SAL 9520, R. Regional do
Azores 4865, R Dif Marocaine 11735, R Cayenne 617o brev.

loo + 71 = 171
28. Anders Nygård har fått brev från Jordan BS 1155, likaså brev från  Congo World Radio Leopoldville 11755, samt kort och booklet från HLKA- KBS på 964o.   99 + 68 = 167
35. Pertti Äyräs endast R Budapest 722o. lo2  + 6o = 162
35. Leif Blomqvist har erhållit två brev, Agencia Nacional lo22o och R Dif Marocaine, samt två kort, R Baghdad 6o3o och HLKA 964o.

97 + 51 = 158
42. Magnus Åstrand: Brev  från R  Caribe. 87 + 59= 146
49. Björn Backman: R Tashkent 1169o, R Rural l5lo5, VOA OKI 716o ock 
BBCFES 11725. 8o + 52 = 132
57. Bengt Rehnman har fått två brev, R Congo Leopoldville 11795 och R Caribe. 68 + 5o.= 118
59. Jan Mosander har  fått  fyra  kort: CRF 6155 svarade efter 14 dagar,VOA RHO 954o som vanligt efter 2 mån, ELWA  15o8o dröjde 3 mån ochVOA TAN 962o 2 mån. 65 + 47 = 112
7o. Anders Bäcksbacka. Alla de insända QSL:en var nya: BBCFES 11725,SABC l5280 och R Dif Marocaine 11735. 55 + 41 = 96
73. Anna Reinlund har igen låtit höra av sig  efter  en paus på exakttre år. Det är trevligt med gamla bekanta som inte  överger oss och
hobbyn. Kort från R Rural 151o5 och brev från R Gazeta 15325 är Annas första "brassar". 49  ̂39 = 88
79. Hans Lunkka har en hel del, för att nämna några av de båttre  QSL:n



tar vi Dux Radio, HCJB, NHK, BBCFES, VRUL, R Tashkent, R Pakistan och 
SABC. 46 + 39 - 85
85. Rolf-Erik Granlund. Du hade alldeles rätt, från min lista fattades 
en hel del av dina QSL: NHK, RRI, HCJB  15115, R  Budapest 722o, R Ga-
zeta 9585, WRUL och R Peking. 37 51 = 68
87. Sture Skogs "lådda" har vittjats på tre kort, BBS Cairo 1199o,
BBCA S 11725 och ÖRF 7245.   34 31 - 65
93. Bengt Björkman har fått Em Nacional  17895 samt  ett brev  från TransWorld Radio i Monaco. 3o  ̂ 28 - 58
114 namn finns det nu sammanlagt på listan. Av dessa är 77 aktiva DX- 
are, dvs de har under senaste år fått åtminstone ett QSB. 16 fick sitt 
senaste gSL år 1959, 12 år 1958 och 9 år 1957 eller tidigare! Fliti- gasteBA--aren under förra året var Uppsalabon Jan Pettersson, som sam
lade hela 81 poäng under årets lopp. Andra med 65 p var Sture Skog och Karl-Gustav .esterback ökade med 62 poäng. De flesta nya stationerna, 56 st, erövrades också av dan Pettersson, andra var Dage Groop ned 37, 
medan tredje plats med 34 delades av Bengt Rehnman, Anders Bäcksbacka, 
Karl-Gustav Westerback och Sture Skog. Sture Skog hade också de fles
ta nya länderna, 31 st.'Andra plats med 28 st delades av Karl-GustavWesterback och Bengt Björkman. En liten souvenir kommer med posten 
till Jan Pettersson inom närmaste framtid. Grattis!

Och därmed punkt för denna månad. 73

Ni kommer väl ihåg klubbmötena.
27.1.1961 Bergmansgatan 16 E 29 kl. 18.30
10.2.1961 Stadion kl. 18.30
26.2.1961 Stadion kl. 15.00 Årsmöte.

Från och mod den 21.1.1961 kommer åter artiklar om DX-ing 
att regelbundet införas i Hbl-Junior. Hbl-Junior utkommer alltså 
endast på lördagarna. Läs de senaste nyheterna där.

Klubbens program går numera ut över en ny sändare på 11960 
kc/s = 25.08.n. De sänds numera alltså på 4 olika våglängder, mot 
3 tidigare.

Vissa statistiska uppgifter om klubben ock dess medlemmar 
kommer att publiceras inom en snar framtid. De som ännu ej skic
kat in sina frågeformulär bedes göra detta omedelbart.

1960 års flitigaste klubbmedlem var utan konkurrens Sven- 
Erik-Wiik. Enbart till detta nummer har han skickat in 53 KV-tips, 
10-talet MV-tips samt en insändare och en artikel. Vackert! En 
liten souvenir kommer att skickas till Sven-Erik. Grattis!!

H-red.



HAM-spalten
Gott nytt DX-år!
Till först en liten rättelse till föregående spalt. Ef

ter ett besök hos SRAL kunde jag konstatera att enbart bestäm
melser rörande radioamatörstationer finns på svenska. Exempel 
på de tekniska frågorna finns på finska, men inga planer på att 
översätta dem är för handen ty efterfrågan på sådana är liten.

Om konditionerna under jullovet har jag inte så mycket 
att förtälja, emedan inga bidrag influtit och jag inte varit i 
tillfälle att avlyssna banden, men i varje fall har det på 20 
m.b. varit kortship på kvällarna så att OH8, OH9, SM, LA och OZ 
stationer samt senare på natten W-stationer kommit finfint in 
här i södra Finland. Vidare berättas det att man på 40 m.b. på 
morgonsidan fått in japanska och andra stillahavsstationer samt 
på dagen de sedvanliga OE, SM och LA stationerna. Till kvällar
na har 10 och 15 m.b. gått fast.

Ett nytt europeiskt radioamatörrekord har gjorts på 144 
MHz. Den 13.12.1960 fick den finländske radioamatören OH 1 NL 
i Nakkila efter långa och många försök en ömsesidig kontakt 
till Schweiz på 2.m.b. Kontakten kom till stånd genom reflexion 
från jonisationsspår förorsakade av meteorer. OH 1 NL och 
HB 9 RG i Zürich utbytte rapporter. Avståndet mellan Nakkila 
och Zürich är ca. 1.800 km.

Hur är det, finns det månne lyssnaramatörer på 2 m.b.? 
Har på dessa höga frekvenser finns det mycket att utforska och 
provet för teknisk radioamatörlicens kan ju ganska lätt erhål
las så inga svårigheter torde därvidlag finnas.

Slutligen kan jag meddela att en förteckning över fin
ländska radioamatörer 25.11.60 kan beställas från SRAL till 
ett pris av 100.-.

Detta var allt denna gång, ock spalten skall regelbun
det återkomma såframt bidrag inflyter.

Best 73 de Henrik.

Ja, finns det HAM-intresserade? I så fall kanske dessa 
kunde skicka in litet bidrag. HAM-spalten är tyvärr den magras
te av alla våra regelbundna spalter, och detta beror på att 
ingen skickar bidrag. Man kommer inte ifrån att HAM-DX-ingen 
är intressant.

H-red
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Japan: JOB15 R.Japan on 15235-19.69 carried English and
Japanese news in the General Service, 45323. At 095o- 
lol5 English to Australia & New Zealand: 33432.. NJJ
Italy: RAI on 6060-49.50 was noted 28/12 with a shortnews bulletin in English, then music & songs in French, German, Swedish, Portuguese and Spanish! 43444. MP
Mexico: XEWW La Voz de la America Latina on 9500-31.58
carried mixed music 5/1, 44534. ED '
Brazil: ZYN32 R.Sociedade da Bahia on 11875-25.26 is a
sure bet, QRK 4.  LB
Congo: R.Brazzaville was heard with a, radio play on X-
mas Eve on a frequency of 11725-25.58. QRK 4-5. JP
Brazil: ZYC7 R.Tupi de Rio logged with a common programme on 6115-49.06, QRK 4, 00
French Guiana: FZC46 R Cayenne was logged playing dance music 15/1 on 6170-48.62, 3Z543.  ED
Uruguay: CXA13 R.Carve was noted with a reportage 15/1
on 6155-48.74, 43544.  ED
Colombia: HJCB La Voz del Tolima on 6040-49.67 was heard
with a very typical programme, QRK 3. SEW
Brazil: R.Cultura da Cuaiba on 5055-59.56 was presenting
the very beautiful voice of Ella Fitzgerald mixed up with 
advertisements on 28th Dec. 44434. ED
Venezuela: YVKB R.dif,Venezuela on 4890-61.35 was heardplaying LA rhythms,. QRK 4-5. SEW
Dominican Republic: HI3U R.Caribe on 9485-31,63 has been
noted with very fine LA music, QRK 4, BCQRM, JP,SEW
Brazil: PRF6 R.Bare on 4895-61.29 carried typical Brazilian
tunes in the programme "Musica de paria", QRK'4. SE^
Brazil: ZYV40 R.Cult.de Pocos de Caldas on 9645-31.10
played a.o. "Mustapha", QRK 3, BCQRM Deutsche Welle.

SE/VPeru: OAX1A R.Delcar on 6700-44.78 played sweet and soft
music on 26th Dec., 33443. ED '
Venezuela: YVKX La Voz de la Patria on 3305-90.77 has beenheard with a prolonged programme consisting of LA musicQRK 4.    JP,SEW
Congolese Republic: Leopoldville was noted in Spanish on
9660A-31.06A, from 0400 dance music with announcements in 
French. QRK 4, BCQRM;- SH-i
Colombia: HJKJ Emisora Nueva Granada on 6160-48.70 was
logged 27/12 with a typical programme a.o. "Alka Seltzer". 43433.  ED



0415 El Salvador: YSS R.Nac.de El Salvador on 6010-^49^92 has
been heard with a.o. "Coca Cola" and "Nivea" commercials, 
QRK 3, BCQRM. SEW

0420 Nepal: Radio Nepal on 6004-49.96 was heard with  native
music on 3/1 when RIAS was pausing, 34433. HT

0430 Ecuador: A great surprise on 25/12 was HCGB1 R.Nacional
Espejo, Quito which is on 4680-64.10 and not 4630 as WRH-61 mentions! QRK 4. JP

0430 Ecuador: HCGE2 R.Nac.Espejo at Guayaquil on 3665-81.85
was noted with QRK 3 on 27/12. JP

0500 USA: UN Radio/WBOU on 9525-31.50 heard on 21/12 with a
transmission in Englis and French from the UN GeneralMeeting, 43543. NJJ

0500 Canada: CBC Northern Service heard with news followed
by. dance music over CKLP on 9585-31.30, QRK 4. SEW

0500 Mexico: XEWW La Voz de la America Latina on 9500-31.58
heard playing Mexican songs on 27/12. Sign off 0600. 
Reception in SINPO-code: 43533. ED

0530 Nigeria: NBC Lagos on 4990-60,12, heard with news in
English, popular music and "Pepsodent" commercials. 42433.

NJJ
0530 Guatemala: TGJA R.Nuevo Mundo on 5990-50.08 carried

mixed music and advertisements, QRK 3, BCQRM, SEW
0545 Colombia: HJCF La Voz de Bogota on 5960-50.34 was logged

on 25/12 with LA music until sign off 0600, QRK 4-5.
SEW

0600 USA: VOA/WDSI was, signing on with news, in English on a 
frequency of approximately 5970A-50.25A, QRK 4-5. 
(According to USIA WDSI is on 5990, Ed.) SEW

0605 Chile: CE960 R.Presidente Balmaceda on 9600-31.25 noted
with a short news bulletin in Spanish followed by LA music, QRK 3-4.  SEW

0630 Colombia: Radio Santa Fe on 4965-60,42 has been heard
daily since 1st Jan. to 0900A playing popular LA tunes. 
Announcements every. 15th minute, 42433. Heard announcing 
"En Radio Santa Fe la musica es de siempre''.a.o.NJJ

0700 Senegal: R.Senegal on 4950-60.60 was heard on ?/l withpopular music followed by news in French at 0715. 32433.
NJJ0700 USA: V0A/WDSI on 5990-50.08 heard on 4th Jan. with the

English programme "Report to Africa", 44544, JDS
0710 Congo: R.Brazzaville on 15445-19,42 heard playing popular

operetta selections, 42433. NJJ
0730 Japan: JOA11 R.Japan on 11705-25.63 heard on 5th Jan.

with their morning transmission in English to Europe. 
Reception in SINPO-code 53544-3. gDS

0730 Japan: JOB21 R.Japan on 21610-13.89 is regularly goodin the  English transmission to Europe. On 21/12 43444.
NJJ
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Japan: R.Japan on 11815-25.39 with news in English in
the General Service, 42433. NJJ
Monaco: Trans World Radio on 9705-30.91 heard with a
half hour programme of recorded Gospel music in English. 
QRK 4. Reports to: 114 Wigmore Street; London W.I.,
England or P.O.Box 141, Monte Carlo, Monaco. GC
Ecuador: HCJB on 15115-19.85 with a religious programme
in English, QRK 4. BR
New Zealand: ZL2 RNZ on 954Q-31.45, heard to 0845 on
31st Dec. with music and New Year message from the 
Governor-General of NZ. Reception 33533. JDS
Australia: VLC11 R.Australia on 11710-25.62, heard to
0915 on 1st Jan. with the English programme to Europe 
inclusive the DX programme. Reception 54-5544-5.JDS
Ecuador: HCJB on 6050-49.59 heard with outstanding signal
namely 55555. Programmes in English, Swedish and Russian 
and some excellent organ music. a.o.SEW,GC,SE
Japan: JOZ2 Nihon Shortwave Service on 6055-49.55, heard
with home, popular and dance music. 44444. SE
Japan: Far East Network on 6160-48,70, heard with news,sports, reportage and jazz music. 43544. SE
Denmark: Voice of Denmark on 15165-19.78 noted with
music and news in Danish, QRK 4. BR
Brazil: PRL9 R.Nac.de Rio on 6147-48.80 carried a.o.
"Alka Seltzer" advertisements on 2nd Jan. Disappeared 
1130A. 33423-2. ED
New Zealand: ZL7 RNZ on 6080-49.34 with 45444, at 0928
the call of the NZ Bell Bird and announcements followed by opera music. SE
Dutch New Guinea: RONG (Radio Omroep Nieuw-Guinea) on
6070-49.42 heard with excellent Dutch popular recordings 
and later at 1100-1200 with Western hits. When having 
best signals peaks SINP0 44534. SE
Australia: VLR6 Melbourne in the Domestic Service with
a musical programme at SINP0 45544. SE
Luxembourg: R.Luxembourg has been heard once on 15350-
19.54 in French with the local transmission for Luxembourg 
ID. "Radiodiffusion Luxembourg". 32433. MP
Czechoslovakia: Prague is heard in Swedish on 9550-31.41every day. 44434. MP
Dominican Republic: HI3U R.Caribe on 9485-31i63 was heard
on New Years Eve with a programme of American X-mas songs 
a.o. "Silver Bell". SINP0 43444. ED
Australia: VLI6 Sydney on 6090-49.26, heard when Luxem
bourg was almost NIL on Dec. 20. Had talk and announce
ments followed by a musical request programme. QRK 3-4.

  SE



1025 Australia: VLT6 Port Moresby, New Guinea heard with
music programmes at SINPO 33433. SE

1030 Ryukyu Islands: VOA/Okinawa on 7160-41,90 heard in
English with QRK 4-5. GC^SEW

1045 Holland: Happy Station on 6020-49.83 heard with 54544
to 1200 with fine entertainment! (Ed. hope that you   entertain Happy Station too!) NJJ

1100 Italy: RAI on 21560-13.91 with a music programme in
Italian. 44544 was the reception. MA

1100 South-Vietnam: Radio VTVN in Saigon heard in  Vietnamese
on 9754-30.76, QRK 3. (According to SCDX 584 this outlet
has not been usend since Oct.1960! Ed.) SEW

1100 Austria: Austrian Radio is still testing, heard on
9770-30.71. Asks for reports, QRK 4-5. SEW

1100 Australia: R.Australia on 9580-31.32  ̂ heard on New Year's
Eve with news in English. QRK 5, NIL... SEW

1110 New Zealand: ZL2 RNZ on 9540-31.45, heard with a programme
for Australia. QRK 3, BCQRM Switzerland 5 kc/s lower.

SEW
1115 Malaya: R.Malaya on 7200-41.67 carried news in Chinese

at QRK 4-5. SEW
1115 South Korea: HLKA Voice of Free Korea heard on 9640-

31.12 with an English transmission to 1130 when the half
hour programme in French followed. QRK 3-4. SEW

1150 Australia: VLR6 Melbourne on 6150-48.78 was noted on
New Year's Eve with a summary of the world events 1960.
QRK 3-4. SEW

1200 Poland: SP5 Polish Boy Scout R.Stat. on 6850-43.80 was
playing jazz music on Christmas Day! 44544, ED

1215 Monaco: Trans World Radio on 9705-30.91 heard with a 
testtransmission in German. 54544. NJJ

1230 Taiwan: BCC Taipei heard over BED5 on 15225-19.70 with
"Little Dragon Show", 42433 but from 1300 heavy QRM from 
Radio Nederland on 15220. NJJ

1245 Taiwan: BCC Taipei on 9660-31.06 carried also "Little
Dragon Show". On 7th Jan. SINPO 43433-4. EG

1300 Austria: Austrian Radio on 7200-41,67 is testing every
day on this frequency at 1300-1530; SINPO has varied 
between 44544 - 55555. Announcements in English, German and French; asks for reports. Other frequensies are; 6155, 7245 and 9770. SEW,MP,HT

1300 Australia: VLC7 R.Australia on 7220-41.55 heard 13^0-
1310 with news in English, 32432-3. NJJ

1300 Taiwan: BCC Taipei on 6095-49.22 has been heard regularlywith "Little Dragon Show"; on X-mas Eve QRK 4. JP
1330 Iceland: TFJ heard with the Sunday programme on 11780-

25.47 until 1500 when QRM'd by BBC. QRK 3-4. LB



1330 Indonesia: YDX2 RRI Tdj.Pinang on 4920-60,98 heard with
sweet home music in Indonesian style. QRK, 3. SEW

1340 Thailand: HSK5 R.Thailand on 6070-49.42 with,a programme
in Thai. Call in English at 1400. QRK S. SEW

1400 Greenland: Angmagssalik Radio on 7570-39.63 heard at
SINPO 2-33443. Sometimes CWQRM. HT

1400 Afghanistan: R.Kabul On 4660A-64 m.b. heard with a halBhour .programme in English. QRK 3-4. SEW
1400 India: AIR Delhi on 21560-13.91, heard on 26th Dec. with

Indian newspaper report and music. 43533-4. JDS
1400  German Federal Republic: Deutsche Welle on 17875-16.78

is heard with the programme "nach Mittelost" which is on 
the air at 1255-1545. At 1445 news in English and French, 
SINPO 43543.   MP

1400 Burma: BBS Rangoon heard with a native programme on
4795-62.57, QRK 3-4.   JP

1430 Burma: BBS Rangoon also heard in English on 6015-49.88,
bad QRM from Hollan & Jamming, from 1450 R.Kiev on the 
same channel. QRK 2-3. JP

1430 Aden: Aden BS heard in Arabic on 7170-41.84. 33543.
HT

1430 Philippines: DZB2 of FEBC in Manila was presenting a
very good programme on 31st Dec. at 1430-1600. The frequency Is 3345-89.69 and reception was SINPO'32433-2.

ED
1445. Hongkong: ZBW3 R.Hongkong on 3940-75.14 heard with

QRK 3-4. At the same time JOZ in Japan was noted on 
3925-76.43 with QRK 3 and a local Chinese station on 
3915-76.63 with QRK 4. SE

1445 Pakistan: R.Pakistan on 11672-25.71 heard with news
in English in their Home Service. At 1530-1545 English 
news (slow speed). SINPO 42443. NJJ

1500 Indonesia: RRI Djakarta with an English transmission
on 11795-25.43 (are you sure it's the exact QRG? Ed.)
The programme consisted of music, news and a commentary. Reception was SINPO 32543. MP

1500 Philippines: VOA/Philippines on 6125-48;98 with news in
English followed by "Music USA" at 1515. QRK 4-5,

SEW1500 Monaco: Trans World Radio on 7132-42.07 heard testing
in German. QRK 4. BR,GC,SEW

1500 Pakistan: R.Pakistan at Lahore on 4807-62.41 noted withnews in Urdu. QRK 3-41 SEW
1515 German Democratic Republic: R.Berlin International heard 

on 11765-25.50 with their usual propaganda. However, from 1520- they played rather nice music! 43554. MP
1530 England: BBC with "Puolikuuden tanssihetki" on 9410,

9510 and 11780 corresponding to 31,88, 31.55 and 25.47. 
Good strength on all frequencies. EG



1530 Australia: R.Australia on 9580—31.32 heard with a very
nice music programme and QRK 4. GC

1535 India: AIR Delhi on 4960-60.48, heard from 1535-1545 on
1st Jan. with Indian music, 42443. JDS

1545 Australia: VLH11 Melbourne on 11880-25.25, noted with
light music and stock exchanges. QRK 3-4. BR

1600 Indonesia: YDP RRI Medan on 5030-59.64 with Indonesian
dance music until sign off at 1630. QRK 4. SEW

1600 German Federal Republic: R.Liberty heard with a Russian
programme on 11935-25.13. 43233. MA

1600 Katanga: R.Katanga noted in French with Congolese dancemusic. 1800 French news bulletin. 43445. SEW,JP,NJJ,GC
1620 Greece: FBS Jannina on 7094-42.28 noted with popular

music a.o. the Greek version of "Mustapha". QRK 3.
GC

1630 Mozambique: CR7BU RCM on 4924-60.91 noted advertising
for "Coca Cola", "Lux" a.s.o. QRK 4. SEW

1640 Congo: R.Brazzaville logged with light music on 11725-25.58. QRK 4. GC
1720 Ceylon: CSRC on 9520-31.51, at 1730 the Bells for the

New Year struck followed by New Year's Greetings. Sign off 2000. SINP0 34533.   MP
1720 South Africa: These SABC stations were logged on 31/12

3316 QRK 4 3556 QRK 4-5
3376 QRK 4-5 4810 QRK 4

4895 QRK 3. JP
1730 Madagascar: R.Tananrive heard on 3252-92.82 with a

native programme on 31st Dec., QRK 2. JP
1750 Portugal: Emissora Nacional on 11875-25.26 in Portugueseto Mozambique and Cabo Verde. 52522. NJJ
1750 Mozambique: RCM on 15152-19.80 noted with  popular music

at SINPO 32332.   NJJ
1730 Brazil: ZYK33 R.Jornal do Comercio on 15145-19.81 heard

with a typical programme. 33533 MA
1735 Indonesia: RRI Djakarta on 9585-31.50, heard from 1755-

1805 on 26th Dec, with French transmission, including music. 43545. JDS
1740 Japan: Good reception of R.Japan's Middle East Servicein English on 6080-49.54 is informed by.. LB
1800 Congolese Republic: Leopoldville on 11755-25.52 is heard

in French with music and news at 1830. QRK &.BR
1800 Dominican  Republic:  R.Caribe is often strong on 15065-

-19.92 from around 1800 to midnight. 45435. NJJ
1800 Indonesia: RRI Djakarta on 11710-25.62 with the Indo

nesian Service a.o. popular music. 45445. NJJ



1800 Cameroun: Garoua on 5010-59.88 heard once which of
cource means on 31st Dec.! QRK 2-3. JT

1800 German Federal Republic: R.Liberty beginning a Russian 
transmission on 15370-19.32. ID. "Radiostanzyia Svoboda" 
Reception was SINPO 53544. ED

1815 Senegal: R.Senegal heard opening with Arabic news on11895-25.22. QRK 3. IP
1820 Ethiopia: R.Addis Ababa on 11955-25.09 heard in Englishto Europe from 1820-1850A. 43433. NJJ
1835 Japan: JOB6 R.Japan on 6080-49,34 in Japanese to Middle

East. QRK 4. SEW
1840 Liberia: ELWA,Monrovia on 15085-19.89 often strong to1930 to North East. 43454. At 2100-2130 Arabic test to 

North Africa. 34322. BR,NJJ
1900 Japan: JOB9 R.Japan on 9525-31.50 often good to Europeunder QRM from VOA/Thessaloniki Arabic Servic. 42433.

GC,NJJ
1900 Andorra: Andorradio on 6305-47.58 with nonstop popular

and light music. SINP0 44544. ET,ED,GC
1900 Congolese Republic: Leopoldville on 11755A-25.52A  very

strong in French to Europe. At 2000 news in English.
43444. At 2230-0015 English test music. 34433.

SEW,NJJ
1900 Jordan: Jordan BS,Amman on 7155-41.92 with news and apolitical commentary in Arabic. QRK 4, SEW
1900 Indonesia: RRI Djakarta in English over YDF6 on 9585-

31.30. QRK 4-5 and QRK 3-4 on 9865-30.40 according to 
(Ed. can't hear 9865! Suppose they / SEW.& LB 
have left 9865 for 9585.Is that wright???,)

1900 Katanga; Radio Katanga on 11865-25.28 heard testing in 
English,French and Swahili, Greetings from President 
Tshombe including wishes for a Happy and Peaceful New Year QRK 4-5. SEW

1915 Algeria: Radio Alger on 11835-25.35, comments on Genralde Gaull's visit in Algeria in French. 54544. (Sorry, 
the word Genral is wrong spelled. Hope you can spell it 
wright yourself! Ed.) NJJ

1920  Brazil: PRA8 R.Cl.de Pernambuco heard on 11865-25.28
with the usual Brazilian programme that consists of 
music and advertisements. 42433.  NJJ 

1930 French Somaliland: R.Djibouti heard to sign off at 2000on 4780-62.76. The programme is in Arabic. SEW,JP
1940 Gabonese Republic: R.Gabon with a.o. "Que sera" on 4775-

62.84 on 7th Jan.SINPO 32342-3. EG & JP
2000  Niger: R.Niger heard on 23/12 with QRK 3 on 4785-62.70.

JP
2000 USA: VOA/WDSI-UN Radio on 11955-25.09 at 2000-2100 in 

English and French from the Security Council discussions 
on the Congo. 44323. NJJ



2000 Brazil: ZYZ32 R.Rural,Rio de Janeiro heard with news
and popular music on 15105-19.86. 54322. NJJ

2000 Brazil: ZYK35 R.Jornal do Comerico on 15145-19.81
noted with light X-mas melodies and "Palmolive" adv.
44555 was the reception in SINPO. NJJ

2025 Japan: R.Japan on 11800-25.42 in English to Europe
including news and Rhythm Album on Dec. 31. QRK 4.

BR.& SEW
2030 Libya: Libyan BS on 5505-90.77 Arabic music mixed up 

with some Western tunes a.o. "Milord". QRK 4.SEW2030 Australia: VLH11 Melbourne on 11880-25.25 with morning
melodies, at 2045 news and 2100 a very fine music 
programme. QRK 3 and QRK 4. SEW & GC

2030 Iraq: R.Baghdad with news in English and a music pro
gramme a.o. "Stardust". QRG is 6050-49,75. QRK 4, but 
badly jammed. (PC

2050 Congolese Republic: Leopoldville heard on 9700-50.93
with a French request programme of Congolese music. 
2050-2100 news in French. At 2100 QRM de Sofia on the 
same channel. SINPO 42453. NJJ

2050 USA: WRUL on 17750-16.90 with "Music around the world".
QRK 5. They ask for reports. BR & SEW

2100 Argentina: RAE Buenos Aires on 11730-25,56 heard in
Italian and French. 32322. NJJ

2100 Azores: CSA97 Emissora Regional at Ponta Delgada is
heard regularly with good strenght but severe QRM.

JP2100 USA: VOA/KCBR Heard trasmitting in English on 17770-16.88. QRK 3-4. LB
2100 Katanga: R.Katanga has been heard testing in English,

French and Flemish including fine music, a.o. Frank Sinatra and also X-mas melodies such as "White X-mas" 
a.s.o. They announce the frequency to be 11866 kc/s but
25.12 metres! JDS,HA & GC

2115 USA: AFRTS New York on 11900A-25.21 (VOA/Tangier relay?)
with Bing Crosby Show at SINPO 42455. NJJ
(During the Presidential election the were announcing 
11905-25.20 which means that it could rather be WDSI 
than Tangier, Ed.)

2120 Jordan: Jordan BS noted with native music on 11810-25.40. QRK 4. (Acc. to SCDX this outlet is 7.5kW, Ed.)
GC

2150 Brazil: ZYZ21 R.Relogio Federal on 4905-61.18 carries
as usual talk,talk,talk... SEW
(You talk too much! Ed.)

2150 UAR Egyptian Region: UAR Cairo on 11915-25.18 with 
English in the European Service. 45544. NJJ

2150 Israel: Kol Israel on 9009-33.30, in English with dancemusic, listeners corner and SINPO 54544. NJJ



2130 Brazil: R.Nac.Brasilia on 11720-25.60 with adv. and
popular US recordings. 2200 QRM'd and total spoiled.
32433 was the reception in SINPO-code. NJJ

2145 England: MSF Rugby on 10000-30.00 with announcements
every 15th minute, QRK 3. BR

2200 USA: WWV on 15000-20.00 with announcements every 5th
minute and the exact time in Eastern Standard Time. QRK 3,

BR
2200 Senegal: R.Sengal noted with mixed music and news at

2230. QRK 3-4. SEW
2200 South Korea: HLKA Voice of Free Korea on 9640-31.12,heard from 2200-2230 on 27th Dec. with news and commentaries

in English. SINPO 53532, Noted in French at 2230-2300.
JDS,NJJ & GC

2200 Dominican Republic: HI2T La Voz Dominicana on 9735-
30.82 noted with politics at QRK 3. HI3U R.Caribe is also strong on 9485-31,63 at this time.GC&ED

2200 Windward Islands: WIBS,St.Georges,Grenada on 5010-59.88
heard to 2230 on 1st Jan. with religious music and talk. 
Reception 34433. JDS & JP

2210 Brazil: ZYR83 R.Aparecida heard on 9635-31.14 from 2210-
2230 on 3rd Jan. with popular music programme. 43533,
Noted also on 3285-91,32 on 14th Jan. at 2215 with POp$.

JDS & ED
2220 Argentina: LRS R.Splendid on 11880-25,25, heard from

2220-2245 on 29th Dec. with Spanish items and music. 
Reception: 34533. JDS

2230 Andorra: Andorradio noted with a programme of popular
music on 27th Dec. SINPO 54544, QRG is 6305-47.58.

JDS
2230 Portugal: Emissora Nacional on 6020-49.83 was playing

X-mas songs audible at QRK 3-4, SEW
2230 Vatican State: R.Vaticana on 9646-31.10 has news in

English to the Philippines every Mon.,Wed.and Fri, 44323,
NJJ

2230 Nigeria: NBC Ibadan on 3204-93.64, heard with QRK 3
until closing time at 2300. JP

2230 Albania: R.Tirana on 7157-41,92 in French at QRK 3,
GC

2230 Brazil: ZYI21 R.Poti de Natal on 4935-60.80 with an
entertaining programme and a radio play at 2245, 32432,

"ED
2230 Mauretania: R.Mauretania on 4855-6-1.79* in Arabic.

Surprisingly good reception, 43544, ED
223§) Indonesia; YDH2 RRI Semarang on 3935-76.24 with SINP0 44544. (ID. heard by Ed.l) SE
2235 Japan: JOZ Nihon Shortwave Service on 3925-76.43 with talk and some Japanese songs. SINP0 43544, SE
2237 Rumania: Bucharest is on the air in English every day

on 5990-50.08. MR
2240 Portuguese Guinea: CMQ Emissora da Guine heard in

Portuguese oh 7948-37.75 with a music programme. QRK 3.
SEW



2245 Congolese Republic: Leopoldville on 11755-25.52 heard
to 2305 on 24th Dec. with a test transmission of dance 
music.SINPO 34533. JDS

2245 India: AIR Delhi heard with the Indonesian Service on
9530-31.48. SINPO 34323. NJJ

2245 Ivory Coast: R.Abidjan on 4940-60.72, heard on 23/12
with a.o. "A media luz". SINPO 3342-3.. EG

2255 Indonesia: RRI Djakarta heard on 4840-61.98 witk QRK 3-4
This is NOT Singaradja as reported in WRH-61 says...

JP2258 Hongkong: ZBW3 R.Hongkong heard starting carrier on3940-76.14 with some excellent Western accordian music 
and a short call in Chinese at 2300 after Time Signals, 
then Chinese songs. SINPO 43544. SE

2300 North Korea: R.Pyongyang on 6250-48,00, heard with anhalf hour programme in English. QRK 3. SEW
2300 Brazil: ZYR78 R.Bandeirantes on 6185-48.50 was audiblewith "Bicicletta Monark" commercials at QRK 3-4.

SEW
2300 Outer Mongolia: Ulan Bator Radio heard in Mongolian on

5960-50.34. QRK 3. JP
According to SEW they are audible with political comments 
on 10360A-28.90A at 2300 but latest informations in many 
DX papers says that Ulan Bator Radio is on these two 
frequensies: 5960 and 9650 kc/s so what...?!? ! Ed.

2300 Philippines: VOA/Philippines heard on 15275-19.64 with
the English programme "Report to Asia". SINPO 4--- 4.

LB
2300 Ryukyu Island: "Report to Asia" can also be heard  over

VOA/Okinawa on 11960-25.08. QRK 3-4. LB
2300 Liberia: ELBC,Monrovia with popular US recordings such

as "You Talk Too Much" and "I Want To Be Wanted" a.s.o, 
SINPO 32432-3. ED & JP

2305 Cap Verde Islands: CR4AC R.Barlovento is now on 3950-
75.95 according to... ED,SEW ,SE & JP
SE's S-meter peaked around 15-25 db over S9 when as best  
Ed's SINPO-code: 54554-51 JP & SEW gives QRK 4-5!

2315 China: Chinese station at Chekiang on 2470-123.5 heard
with loads of talk in Chinese but also music. SINPO 44344 
Together with Korea the only station heard on 120 m.b. for the moment. SE

2315 Turkey: TAT R.Ankara at 2315-0000 with English to North
America on 9515-31.53, news and Beethoven concert. 55444.

NJJ2315 Chile: CE1515 R.Corporacion,Santiago de Chile on 15150-19.80 with popular US tunes and "Coca Cola" adv. 34322.
NJJ2330 Brazil: ZYC9 R.Tupi de Rio on 15370-19.52, relaying a

R.Mayrink Veiga programme of popular music. 45323.
NJJ2345 USA: WRUL on 11830-25.36 with a Billy Graham programme

to South America. SINPO 34322. NJJ



8345 Costa Rica: TIFC3, Faro del Caribe on 9645-31.10 in
Spanish with news, mailbag and marches. SINPO 32432. 
From 0000 heavy QRM from R.Pakistan on the same channel.NJJ

UNIDENTIFIED!!! - IDENTIFIED???

0430 A French speaking station heard playing mixed music on 
25/12. In the announcements the word "Republic" was mentioned, QRG: Approximately 6020-49.83. SEW

1430 An Asian station on 7145A-41.99A with talk about
Vientiane in an unknown Asian language, and some French 
musette music. Bad modulation but QRK 2-3, Labs???

/ JP2215 China: A local station on 3915A-76.63, heard daily with
very fine signals, SINPO 54554-5. Chinese music and songs 
and also gymnastics. (Maybe Changyong, Ed.)SE

2218 Indonesia: Djakarta on 3905A-76.85A??? When good conds,
heard starting carrier at 2218;. at 2227 Interval Signals 
(6 times),then short interlude of accordian music. At 
2230 Announcement "Radio Republik Indonesia di Djakarta... 
(Date and time given).Then short music until news is' 
heard. After the news and around 2300 always very fine 
soft and, dance music. Often 55555! . SE

2258 Indonesia: Another local Indonesian station with
excellent music both Home and Western around 2300 is 
audible on 3960A-75,76A, SINPO 54554. Noted with news at 2330-2345 t,vhen again excellent Western dance music 
were played, SINPO 44544. Maybe YDT Soa Sio or YDL at 
Padang which both may be on 3960???. SE & ED

REPORTERS:
JDS - JD Stewart,Romford,Essex,England 
NJJ - NJ Jensen,Frederikshavn,Denmark 
SE - S Elfving,Örnsköldsvik,Sweden 
JP - J Petterson,Uppsala,Sweden 

SEW - SE Wiik,Öja,Gamlakarleby 
HT - H Torppa,Pieksämäki.
GC - G Cedercreutz,Karkkila MÅ - M Åstrand,Lappfjärd 
HÅ - H Åstrand,Lappfjärd 
LB - L Blomqvist,Botby 
EG - E Gagneur,Hyvinge 
BR - B Rehnman,Korso MP - M Palmberg,Åbo
Many Good DX and Best 73, GÖRAN

LAST MINUTE INFORMATION
MONGOLIA: The latest schedule of Ulan Bator Radio is reading:
Home Service in Mongolian 2300-0410, 0800-1500 oh.227 (150kW), 5960 {50kW) and 9575 (25kW). Relay of R.Moscow 0930-1000 and 
1400-1500. Foreign programmes: Russian Mon and Fri. 1200, 
Chinese Thurs.and Tues. 1135 and Kazakh Tues.and Sat. 1215.

(WRHB)

tnx 
fr ur 

contribution 
and 

welcome 
again!



NEW STATIONS - NEW FREQUENSIES

ANGOLA: A new station calling itself "Radio El Mundo" is
operationg on 9460A at 1755-1930. More details wanted.

(MDX-aren)
AUSTRALIA: Complete schedule for the ABC station at Port 
Moresby,New Guinea is reading: VLT6 on 6130 at 2000-2200 (Sunday 2030-2200), 0700-1330 (Saturday 0700-1400) and VLT9 on 9520 daily at 2215-0645. (WRHB)
CAMBODIA: Radio Cambodge on 6090 is broadcasting in English
daily at 1220-1245 and in French at 1245-1300, Other details 
not yet confirmed due to poor reception. (WRHB)
CANARY ISLANDS: The new station "La Voz de la Isla de la Palma",
Emisora Sindical,Santa Cruz de la Palma,Canarias operates 350 
Watts on 7390 according to letter and picture card from the 
station. (GDX-aren)
COLOMBIA Radio Santa Fe,Apartado Aereo 9339,Bogota broadcasts 
24 hours a day on medium wave over HJCG on 1070 with a power of 
10kW and on shortwave on 4965 irregularly, Identifies as "Aqui y 
en todas partes,Radio Santa Fe,1070 kc/s en Bogota,Colombia" or 
"En Radio Santa Fe la musica ,es de siempre". (WRHB)
COSTA RICA: Radio Excelsior has moved to 6085 from 6075, and
is excellent around 0400 at Bridgeport,Connecticut.

(The UNIVERSALITY)
HAITI: La Voix du Sud at Cayes on 5740 noted 0250-0300 with
Latin music and French announcements.Heard also at 0400 hours.

(The UNIVERSALITY)
IRAN: The 7.5kW shortwave transmitter of Radio Tabriz operating
on 6155 is on the air at 0225-0500, 0725-1225 and 1255-1830

(WRHB)KATANGA: Radio Katanga is expected to have a new 20kW and 50kW
transmitter shortly,then the station will begin transmissions in foreign languages,especially in English.Address for reports: 
Boite Postal 1152 or 827 Avenue Commandant Delveaux.Elisabeth- 
ville,Etat du Katanga.Reports to be posted via Brussels,Belgium and Usumbura,Ruanda-Urundi. (WRHB)
SAUDI ARABIA: Djeddah heard in Arabic on 11950 at 0425-0500.

(The UNIVERSALITE)
SOUTH VIETNAM: English programmes from VTVN in Saigon are heard
on 7265 at 2315-2345, 0500-0545 and 1245-1345, Programmes in
French are transmitted over 9620 at 2300-0000, 0400-0500 and
1030-1430. (SCDX)
RHODESIA & NYASALAND: The address for the earlier reported2.5kW shortwave station at Zomba on 3955 is as follows:
Nyasaland Studios,P.O.Box 529,Blantyre,Nyasaland.

(WRHB)TAHITI: Radio Tahiti at Papeete on 6135 has been heard at
0720-0730 in French.Reception in California SINPO 55555...

(The UNIVERSALITE )
U.S.A.: The Far East Broadcasting Company,P.O.Box 1,Whittier,
California is broadcasting the Gospel in English and Spanish at 2300-0300 over the Belmont station KGEI on 15255' which 
identifies as "Voice of Friendship,Far East Broadc.Co.".

(WRHB).NEW CALEDONIA: Noumea "Radiodiffusion du Pacifique" is since
December 12,1960 on 3560. Heard around 0800 hours in New 
Zealand. (Maybe English transmissions here? Ed.)

(GDX-aren)



MELLANVÅGSHÖRNAN

goda
Det nya året måste anses ha börjat positivt. Kondsen har varit 
och tipsfloden rätt stor. Hoppas inte ivern minskar....
Det har höjts röster för att inga "lätta" tips dvs. andra eupo- 

peer än spanjorerna bör förekonna i spaltens tipslista* Lin egen upp
fattning är absolut den, att detnåste finnas även lätta stationer 
så att de som inte är ännu långt hunna i MW-DX inte genast skulle 
skrännas bort av i deras tycke 'omöjliga stationstips'. Man'nåste 
nog säga a v  egen erfarenhet, att det inte var särskilt inspirerande 
att nånga nätter årad söka efter t.ex. spanjorer, nen höra bara Tysk
land.

Ta nu och skriv ner edra åsikter om saken. Skall alla enklare 
stationer slopas från spalten? Eller skall möjligen en speciell 
nybörjartipslista nedskrivas?

TIPS
GMT kc/s QSA/QRK Station&program

europa
1620 1466 5/5 R.Monte-carlo. "Petite Fleur"
2230 1250 4/3 R.Eireann. Music
2250 1124 3/2 EAJ15. R.Esp.de Barcelona. Usual.
2300 593 3/3 HR. News.
2315 1059 4/3 Emisora Nacional Norte. Music
2330 665 4/4 Emisora Nacional. Dancenusic
2330 854 4/3 EAJ2. R.Esp.de Madrid.
2339 1500 3/3 EAJ18. R.Rioja. Underhållningsmusic

africa
1945 773 2/2 UAR.Cairo. 'music'
2250 890 3/2 Alger. Arabic network.

asia
0030 1230 3/3 AIR.Bombay
0130 1070 4-5 AIR. Delhi B.
0200 1340 5/5 R.Tehran.
1600 800 4/3 Jordan BS. Arabic network.

//SS
//DES//DES
//BB
//DES
/Vss
//DES
//DES

//SS
//DES

//DES
//SEW
//SBW

03)300200
02000200
0200
0210
0215
0215
0215

0030
0030

1070
1100
1120
1130
950

1180
1220
1280

3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
4/4
3-4
3/3

3/3
3/3

//SEW
/VSEW
//SEW
//SEW
/ZsEW

america
PRB2.R.Cl.Paranaense. Coca-Cola 
LR1. R.El Mundo. Tal i mitten av dec.
PRG9. R.Nac.de Sao Paulo. Julsånger.
R.Belo Horizonte. 'Jingle Bells'.
ZYE20. R.Marajoara. LA-music.
LR3. R.Belgrano. LA-music.PRE3. R.Globo. LA-music & reklaner.
PRA9. R.Mayrink Veiga. Politik.
PRG3. R.Tupi Rio de Janeiro.
oidentifierade 

Brasse med LA-rytmer.....
EAJ-station med peninginsamling per telefon 
call i stil med "Antequera???.....  //DES

//SEW,DES 
//SEW,DES 

//DES

//SEW

MELLANVÅGS-QSL
10. Sture Skog: Riga 575 kort+brev sant Sweden 1178 kort. 12+17-29
11. Bengt Björkman: Riga 575 kort+brev Deutschlandsender 782 sant
AFN 548 kort. Jag hade senast räknat Moskva som nytt land, men du 
hade ju redan Estland. Därför är poängen 8 +18=26

Tipsgivare: BB =Bengt Björknan DES= Dani Söderman,Eric Cagneur&Sven Kock- 
berg SEW =Sven-Erik Wiik SS =Sture Skoog.

1370A
1370A



Adress:. Bpx 73 , Vasa.

R A P P O R T E R I N G S T Ä V L I N G

FDXC-Vasa Local anoranar söndagen den 12. 2. 1961 en rap- 
porteringstävling. Tävlingen går ut på att åstadkomma en så full
ständig, korrekt och snygg rapport som möjligt.Rapporterna be
döms alltså inte endast efter programpunkternas antal, utan ock
så efter det allmänna helhetsintrycket.(tips: skriv med maskin 
och använd snygga rapportformulär eller snyggt brevpapper.) 
Medlemskap i FDXC eller någon av dess lokalklubbar är inget vill
kor för deltagande. Rapporterna kommer att insändas till stationen 
såvitt de fyller de minimikrav man kan ställa på en rapport, och 
varje deltagare kommer således att förutom eventuella pris erhålla 
stationens QSL-kort.

T ä v l i n g s s t a t i o n
blir Radio Nederland, och tävlingsprogrammet blir "Happy Station"
Nr. 2, d.v.s. det program som börjar kl. 1600 GMT. Rapporterna 
bör omfatta tiden 1600 - 1645 GMT. Exakta frekvenser kan vi tyvärr 
inte ge, då WRH-61 i skrivande stund ännu ligger i tullen vid 
Sjöskog, varför det är skäl att i god tid söka upp stationen och 
notera frekvenserna t. ex., söndagen den 5.2. Den borde dock med 99% 
säkerhet höras på 6.025 / 49,79 m.

Tävlingsrapporterna 
jämte en IRC för täckande av klubbens omkostnader bör vara klubben 
tillhanda senast den 18.2. 1961. Resultaten publiceras i aprilnumret 
av Attention. De tio bästa rapporterna prisbelönas, och första pris 
är en bok som DX-are har stor nytta av (inte WRH!).

A L L A   M E D !!

ANVÄNDANDE AV MAGNETOFON ÄR GIVETVIS FÖRBJUDET !



ENGLANDS "RADIO NORD" (Fast betydligt aktivare)

På 1.562 kc / 192 m hörde undertecknad natten till den femte 
december en testsändning från den nya m.w.-piraten CNBC Radio. 
Eftersom ivrigt snokande i Attentions m.w.-tips inte gav resultat 
beslöt jag att, liksom m.w.-red. i decembernumret/ begära när
mare upplysningar. Fyra rapporter plus ett brev med förfrågning
ar postade den 22.12, resulterade i följande vänliga brev: 
(brevpapper och kuvert i trefärgstryck på ljusblått papper !)

Dear Mr. Nyqvist,
Thank you very much for your reports concerning C.N.B.C.'s 

test transmissions.
The station identification C.N.B.C. stands for The Commercial 

Neutral Broadcasting Corporation. Our station operates from a 
converted lightship three miles off the Dutch coast; to be exact 
opposite The Hague. When we begin official broadcasts to London 
and the South Eastern area we shall be transmitting with a power 
of approximately 20 kw at the following times: (GMT)

Monday to Friday: 0600 to 1200 and 2300 to 0200
Sunday : 0800 to 1400 and 2300 to 0200
However, you will be hearing more concerning our official

broadcasting times through the national newspapers, and we now
have your name and address so that in the not too distant future
we will be sending you a programme schedule.

May we wish you continued good listening to C.N.B.C.
Yours sincerely

Doug Stanley.
Adressen till CNBC är: Royalty House, Dean Street, London W 1. 

Stationen tycks ha sina studioanläggningar i Holland, eftersom 
den första adressen de uppgav vid testsändningarna var en box
nummer i Hilversum. I mitt brev ingick också en förfrågan om 
huruvuda DX-klubbar i framtiden kunde få korta specialprogram.
över CNBC, men som synes vill man inte ännu lova något i den

vägen,Testsändningarna slutade den 24.12. och reguljära sänd
ningar utlovades i början av januari. Trots ihärdiga försök har 
jag dock ännu i skrivande stund (15.1.) hört den. Man får väl 

"wait and see/listen."
73, H.N.



OBS; OBS; OBS;.
Vasa Local har ny adress: Finlands DX-Club -Vasa Local 

Postbox 73, Vasa.

Ifall någon är intresserad av att köpa några Elvis single 
skivor till ett pris av mk 200/st. samt ett par ep till ett 
pris av 350/st. bedes vederbörande person vända sig till R-E 
Granlund Sandviksgatan 13A, Vasa.

FYNDFYNDFYNDFYNDFYNDFYNDFYNDFYNDFYNDFYDFYNDFYNDFYNDFYNDFYN

2st LUXOR AMBASSADÖRER TILL SALU. Den förnämligaste rund- 
radio/kortvågsmottagare som någonsin tillverkats.

Dessa två exemplar av denna utomordentligt goda mottagare säl
jes nu till hugade köpare.

Den ena är fullkomligt fabriksny, och säljes till ett pris 
av endast mk. 40000 . Den andra är använd endast 1/2 år och 
säljes för endast 35000. Frakten tillkommer naturligtvis och 

kontant betalning är önskvärd.

Dessutom slumpar vi bort en en massa gamla skrotapparater 
till ett pris av 200/kg. Dessa apparater består av låda samt 
gamla delar såsom transformatorer, rörhållare och dylikt.
OBS! Lådan ingår inte i kilopriset.

Klubbens möten under månaderna februari/mars blir följande
onsdagar kl.19 00. 8 febr. 22 febr. 8 mars.

OBS! 22 mars. Möteslokal blir på Ungdomsgården på
Kyrkoesplanaden såvida ej annat meddelats på 
årsmötet, den 25.1 -61.

sekr.

"När gav ni er red. ett bidrag sist????" Nä-nä, de'va'de' 
ja'trodde. Sänd dem senast den 10de varje månad.



Nya medlemmar i Vasa Local: ^
272. Håkan Palin, Kyrkoesplanaden 6 D 5, Vasa
273. Marcus Nyberg, Sandviksgatan 1, Vasa
274. Björn Stendahl, Commerce, Vasa
275. Håkan Vasberg, Voitby
276. Jan-Erik Slotte, Sundsgatan 15, Vasa

SWBC - QSL
1. Nils Aspholm 76 + 49 - 125
2. R, Becker, nya-bl.a. Andorra 43 + 32 - 75
3,  R-E. Granlund, nya bl.a. Budapest 35 + 32 67
4. H.Nyqvist 37 + 27 64
5. H. Skoog 8 + 7 = 15
6. B. Kuni 2 + 2 — 4

H. Björknäs '2 + 2 4
7. B. Sandberg 1 + 1 - 2

L. Groop 1 + 1 2
De som ännu inte skickat in QSL-listorna bör ovillkorligen

göra det före den 12. februari. Jag antar att de skyldiga vet 
om det utan särskild tillsägelse.

Vasa Locals klubbservice.
Rapportformulär, engelska 100 mk 25 st

- " -  spanska 100 mk/ 25 st
Loggblad (FDXC:s), tryckta 100 mk/ 30 st
Loggblad (egna, mycket utförligare) dupl.100 mk/ 30 st 
Dessutom saluför vi två st. LUXOR AMBASSADÖRER till 

moderara priser. Se annons på annan plats.
Pengar och beställningar sändes under klubbens adress: Box 73. Vasa,

O B S

Om någon av Vasa Locals medlemmar ännu inte beställt WRH-61, 
så har ni ännu en chans. Klubben får nämligen några extra exem
plar. Beställda exemplar sändes till medlemmarna så snart klubbon 
fått dem.



HOBBYUTSTÄLLNINGEN I VASA

Sedan senast har vi haft en hobbyutställning här i Vasa. Ut-
ställningen var anordnad av Lions Club Vasa."Bland utställarna 
märktes bl.a Vasa flygklubb mod ett segelflygplan samt Finlands 
DX-Club -Vasa Locals snygga samling QSL-kort samt hemgjorda DX- 
mottagare."( Den senaste meningen är saxad ur stadens finskspråk
iga tidning Vaasa.)

Efter många kvällars målande och klistrande för oss vai* ut<* 
ställningen färdig att öppnas* Vi disponerade över ett medelstort 
bord med tillhörande väggutrymme. På väggen hade vi två stora pla
kat med snygga QSL-kort och "Pro-DX-ing-slagord" både på svenska 
och finska och överst en stor reklamskylt med klubbens namn. På 
bordet hade vi under glasskivor ett exemplar av Attention, en lång 
tvåspråkig avhandling om DX-ingen som hobby, med rubriken "Vad är 
DX-ing?",_ två ifyllda rapportblanketter, FDXC;s special-QSL samt 
souvernirer och vimplar och runt det hela en rad av klubbmedlemmar
nas snyggaste QSL. Själva var vi ganska nöjda med vårt verk, och 
enligt våra utsända "spioner" hade folk varit mycket imtresserade 
av vår monter.Om det var utställnihgens förtjänst eller andra or
saker är svårt att säga, men klubben fick fem nya medlemmar runt 
årsskiftet.

215.

En oidentifierad engelsktalande station hördes flere dagar 
runt den6/l2 -60. Anropet löd ungefär: "This is the commercial 
station on the ????? Isles." Frekvensen var ungefär 6.025 kc. 
Kan nån ge ett tips?

Bidragen "som vanligt" senast den tionde varje månad !

Hej;

Rofa.



FINLANDS DX-CLUB r.f. 
Box 214 
Helsingfors 
Finland
Ordförande Marcus Ölander tel 626677
Vice ordförande Heijke Tallroth 662898
I sekreterare Håkan Sundman 731473
II sekreterare Tor-Henrik Ekblom
Eo II sekreterare Leif Lehtonen 445549
Kassör Torbjörn Bäckström 434602
Redaktör Eric Gagneur 914-11243
Suppleanter Sven-Erik Hjelt

Marten Wikström 787344
Representanter i Federation of Finnish DX-Clubs
Marcus Ölander Daniel Söderman
Stig-Olof Fernström (eo)
ATTENTION
Organ för Finlands DX-Club r.f.
Ansvarig utgivare Marcus Ölander
Redaktör Eric Gagneur
Red.sekr. Maj Palmberg
QSL-red. Bob Hielm
Tipsred. Göran Eklundh
MV-red„ Sven-Erik Hjelt
PTT-red, Anders Nygård
HAM-red. Henrik Lindén
Attention utkommer omkring den 25 varje månad. Bidragen
vara redaktionen tillhanda senast den 1-0 varje månad.
Prenumerationspris (för icke medl.) Helt år 500 mk

½ år 300 mk
Lösnumnerpris 50 nk , provexemplar mot 1 'IRC.
Eftertryck tillåtes om källan angivs.
Lokalklubbsredäktörer
Karis
Lappfjärd
Vasa

Anders Nygård 
Göran Eklundh 
Rolf-Erik Granlund

FINLANDS DX-CLUB r.f.
Box 214 Postgirokonto 15993
Helsingfors
Finland



F INLANDS DX-CLUB r.f.
Adress: Postbox 214 Helsingfors 

K l u b b s e r v i c e :
Loggblad 10 s t ..............................................................................  20:—
Engelska rapportformulär, 25 st ......................................  100:—
Spanska rapportformulär, 25 s t ..........................................  100:—
A-Diplom (för verifikationer från 75 länder)..............  150:—
B-Diplom (för verifikationer från 50 län d er).............. 120:—
C-Diplom (för verifikationer från 25 länder)..............  90:—
K lubbm ärke................................................................................... 250:—
Medlemsavgift (vari ingår prenumerationsavgift för
Attention .......................................................................................  600:— ^/iår

300:— */a år
World Radio Handbook 1961 ...............................................  550:—
How to listen to the world ...............................................  300:—

Annan tillgänglig D X-litteratur sändes mot postförskott. Övriga inbetalningar bör 
göras v ia  klubbens postgirokonto nr 15993. På inbetalningskortet bör anges, för 
vad inbetalningen har gjorts.
Medlemsavgiften för utländska medlemmar är 8 IRC ½ 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 NL ANDS  DX- CL UB  r.f.
Vi har egna kortvågsprogram på engelska över Finlands Rundradios kortvågssän- 
dare i Björneborg.

"AROUND THE WORLD", ett DX-program, den första och tredje fredagen 
varje månad kl. 16.00—16.30 G.M.T. på 25.08, 19.75 och 16.85 m. samt 
kl. 21.00—21.30 G.M.T. på 49.02 m.

"MUSICAL MAILBAG", ett m usikaliskt önskeprogram, a lla  övriga fredagar kl.
16.00—16.30 samt kl. 21.00—21.30 G .M .T. Beträffande våglängder 
se ovan.

"FINLANDIA MIXTURE" varje måndag kl. 16.00—16.30 G.M.T. på 25.08, 19.75 
och 16.85 m.

OIX7 6120 kc/s = 49.02 m. 15 kW,
OIX2 11960 kc/s = 25.08 m. 15 kW,
OIX4 15190 kc/s = 19.75 m. 100 kW,
OIX5 17800 kc/s = 16.85 m. 15 kW.

Lyssnarrapporter är välkomna t i l l :
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
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