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JU MER VI Ä R TILLSAMMANS.. . .

Det rör sig på förbundsfronten i Sverige. Det framkom 
på DX-Parlamentet i Halmstad.

Saken är heltt enkelt den, att Sveriges DX-Riksklubb 
inte lönar sig, ekonomiskt. Detta trots att man inom riks- klubben gärna använder sig av nationalekonomiska begrepp. Å 
andra sidan var det ju väntat, men en sak som de flesta inte 
ännu torde ha räknat ut, är att orsaken närmast ligger i Syd
sverige. Den allra sydligaste delen.

DX-aren, som av många jämställdes med Malmö DX-aren, 
är den direkta orsaken till att Sveriges DX-Riksklubb, eller 
riksklubben som den enda riktiga förkortningen lydde, inte 
mera finns till. Sedan är det ju en annan sak att tidningen 
inte uppfyllde de krav som ställdes på den i tiderna. Man har 
kunnat spåra splittring redan inom Malmö Kortvågsklubb, så 
varför skulle då riksklubben orka hänga med.

Nu har man meddelat att alla de som prenumererat på 
DX-aren i stället skall få Eter-Aktuellt till årets slut. En 
del av DX-arens redaktörer skall enligt uppgift flytta över 
till E-A. Man får bara hoppas att detta inte gäller DX-arens 
huvudredaktör.

I princip synes det mig moraliskt oriktigt att så där 
utan vidare svika prenumeranterna. I affärslivet händer det 
ofta att en tidning ersätts med en annan när den förstnämnda 
går i konkurs. Men med DX-tidningar förhåller det sig på ett 
litet annat sätt. I detta fall torde inga komplikationer in
träffa, eftersom DX-arens prenumeranter får någonting bättre 
i stället. Eter-Aktuellt har nämligen alltid hållit en hög 
klass, och det torde inte förefinnas några hinder att denna 
skall kunna bibehållas även efter sammanslagningen med DX-aren

Men, vi skall inte direkt döma de inblandade personerna 
utan rättegång. Från nästa års början är det meningen att det 
i Sverige skall finnas någonting som heter Sveriges DX-Förbund 
Till saken hör naturligtvis att ett sådant förbund redan exis
terat en längre tid, det är just SDXF som utger Eter-Aktuellt. 
Man får naturligtvis inte tolka saken som så, att Sveriges 
DX-Riksklubb på nåd och onåd anslutit sig till förbundet, 
utan man måste tolka det hela som så, att ett helt nytt för
bund framsprungit. Utvecklingen är otvivelaktigt positiv.

Genom att på detta sätt binda samman en möngd DX-klub- 
bar kring en gemensam stortidning, har man gjort en prestation 
som har nationalekonomisk betydelse. Men å andra sidan kräver 
den en insats av ett litet fåtal personer, som aldrig skådats 
inom den nordiska DX-världen. Vi får hoppas att de uppfyller 
förväntningarna, och, vad viktigare är, är medvetna om vilket 
ansvar de påtagit sig.

Trots att det kan verka som så, att denna artikel utgör 
en frän kritik mot Sveriges DX-Förbund, skall det tolkas som en lyckönskning till att de svenske kunnat följa utvecklingen, 
samt att SDXF har allt stöd det kan få från FDXC och övriga 
finska DX-kretsar. Vi hoppas att detta skall ge någonting som 
vi här kommer att fundera på. Men, om denna åtgärd inte lyckas 
kan de svenska DX-arna vara så gott som säkra på, att för
troendet så småningom försvinner helt.

Bernhard



KLUBBNYTT
Jaha, den här rubriken gör väl inte skäl för sig den 

här gången, eftersom vi inte har några egentliga nyheter av 
detta slag att komna med. Inga nya medlemmar har vi fått under 
denna sommar, men det skall vi väl inte hänga läpp för. De 
kommer väl så småningom, bara de hinner vänja sig vid tanken 
att det ändå blir en sommar även detta år.

Det här numret av Attention har haft vissa födslovåndor.
Bl.a. stack vår dupliceringschef iväg på semester mitt i allt
sammans, så vi får väl hoppas att vi andra klarat uppgiften 
utan större mankemang. Tidningen blir kanske litet försenad, 
vi planerade att få ut den redan i slutet av förra veckan, men 
det gick ända till söndagen. De som nu gjort sista handen på 
månadens tidning är Leif Blomqvist, Håkan Sundman, Christian 
Lindholm och h-red.

Jag hoppas att Du skall finna den kär tidningen läs
värd, vi har försökt komma med så mycket sommarläsning som 
möjligt. Jag hoppas också att materialet inte skall vara allt
för tungläst.

Dessvärre utgår MV-spalten ur detta nummer, Sven-Erik 
har varit på semester och det var väl honom väl unnat. MV- 
säsongen börjar ju dock på allvar först om ett par månader, 
så vi hinner väl lämpligt ut med nästa nummer till säsongöppningen. De som skickat in QSL-listor och annat material vet 
nu att det kommer in i nästa nummer, septembernumret.

Å andra sidan är det ju inte så illa av 5 tipsgivare 
att producera 5 1/2 sidor tips. Det påstås ju att LA-säsongen 
skall vara på sin höjdpunkt just nu, men det vet jag nu inte 
så säkert, eftersom jag inte har DX—at på en tid igen. Men 
vi skall hoppas att de aktiva hittar några fina tips att pröva 
på.

Och så får vi hoppas att det skall komma mycket bidrag 
såväl till de tre nästa tipsbulletinerna samt, icke minst 
viktigt, till septembernumret. I september hoppas vi kunna 
bjuda på en del debatter och annat smått och gott. Under 
sommaren har ju en del resor företagits av klubbmedlemmar, 
i detta nummer finns reportage dels från Markus Anajas resa 
till Östtyskland samt min resa till Halmstad. Daniel Söderman 
har varit på bröllopsresa till USA och Hawaii, ock vi skall 
hoppas han kommer mod några intryck i nästa nummer.

H-red

SPECIALPROGRAM
Suomen DX-Kuuntelijat r.y. har gjort ett 4 minuters

tävlingsprogram som sänds över NOREA-Radio fredagen den 30
juli kl. 17.00 GMT på någon av frekvenserna 9630, 9620 eller
9665 kc/s. NOREA-Radio har planer på att börja sända till
Finland och de är mycket intresserade av rapporter. Rapporter
på SDXK's program skall skickas till Suomen DX-Kuuntelijat r.y.
Box 454, Helsingfors. Rapporterna vidarebefordras till NOREA-
Radio, som har utlovat QSL åt alla rapportörer. FDXC's med-
lemmar, över huvudtaget alla finländska DX-are, inbjuds att
delta.  Jukka Kivi



D X - PARLAMENTET 1965
Årets mesta superlativ: DX-Parlanentet i Halmstad, 

arrangerat av Halmstads Kortvågskiubb den 11-13 juni. Mötes
plats: Civilförsvarsskolan i Tylebäck en bit utanför Halmstad 
Väder: fint. Stämning: på toppen. Arrangemang: superba. Ett 
tack är kanske för litet för Claes-Hugo Pettersson & Co, som 
hade en arbetsdryg tid både före, under och efter Parlamentet

Personligen anser jag att årets Parlament var toppen, 
visserligen var det bara det tredje för mig, men icke desto 
mindre. Trots att DX-P ä r  DX-Alliansens årsmöte, har det ut
vecklats till ett synnerligen internationellt möte. Förutom 
de nordiska länderna var bl.a. Holland, Grönland, Tjeckoslo
vakien och Östtyskland representerade.

Jag var en av de första mötesdeltagarna som damp ner 
i Halmstad fredagen den 11, enligt uppgift var endast Jan Tu- 
nér och Peter Högfeldt där före mig. På flygplatsen möttes 
jag av Rune Arnell, söm avdelats till min personliga guide 
under Parlamentet. Rune lotsade in mig till stadens centrum 
med sin Volvo. Väl inkomna fann vi faktiskt en parkerings
plats ock begav oss till ett fik för att få en bit mat. Där
efter åkte vi ut till mötesplatsen, där vi möttes av Claes- 
Hugo, den hjärtlige, HKVK-ordf. m.m. Efter en stund åkte vi 
dock iväg igen, denna gång till mitt hotell, där jag fick 
mig ett par timmars välbehövlig eftermiddagssömn. Rune be
rättade f.ö. att han egentligen var på jobb den dagen, han 
har en egen fotoateljé i Halmstad.

Framåt femtiden på fredagseftermiddagen promenerade 
jag den ca. 1600 meter långa vägen från Tylösands Havsbad 
till Tylebäck. Den promenaden klarade jag fint och uppenba
rade mig på Civilförsvarsskolan i gott trim. De första jag 
träffade där denna gång var inga mindre än Jens Frost (WRH), 
Douglas Busck (Grönland) och Torre Ekblom. Mötet blev minst 
sagt hjärtligt, eftersom jag tidigare mött Frost och Busck 
endast per brev, ock Torre för rätt många år sedan.

Fredagskvällen gick till en början i kamratlig sämja, 
med middag och litet rundsnack med gamla vänner och bekanta. 
Klockan nio, vid flagghalningen, öppnades Parlamentet och 
Jan Tunér önskade de närvarande välkomna. Därefter blev det 
diskussion på nordiska ock engelska. Diskussionen leddes 
förtjänstfullt av Claes-Wilhelm Englund, och bland deltagarna 
märktes bl.a. Ellmann Ellingsen, Douglas Busck, Arne Skoog, 
Bengt Dalhammar, Björn Fjaestad, Torre Ekblom, Jukka Kivi 
samt några gossar från Benelux DX-Club. De senare förklarar 
det engelska inslaget. På dagordningen var främst landskamper 
och landlisteproblem. Bl.a. framkom det att Benelux DX-Club 
skulle vara intresserade av deltagande i nordiska tävlingar. 
Som på annan plats i denna tidning framgår, har det här i 
Finland utarbetats en landlista, som på en del punkter skil
jer sig från DX-Alliansens redan allmänt erkända lista. Från 
flera håll framhölls det att den finska listan är något 
bättre, även om principerna vid listornas uppgörande varit i 
viss mån olika. Vid denna diskussion kom man till den slut
satsen att det vore bra om man kunde komma överens om en 
gemensam nordisk lista, och Benelux DX-Club sade sig också 
önska vara med om en dylik. - Enligt uppgift har vissa kon
takter gjorts numera, främst mellan den svenska landliste- 
kommittén ock den motsvarande finska. Från Norge torde man 
kasta in DXLC-ordf. Tore B. Vik, medan Benelux DX-Club tills



vidare deltar endast som observatörer.
Senare på fredagskvällen blev det fyrverkeri utanför 

Tylösands Havsbad, men det stördes tyvärr av en förarglig vind, 
som plötsligt blåste upp. Efter fyrverkeriet var det film- 
förevisning på Civilförsvarsskolan. Bl.a. visades filmer från 
tidigare Parlament samt en film från Grönland gjord av Douglas 
Busck. Jukka och jag tyckte att det var lika så bra att inte 
övervara filmförevisningen, utan vi gick ock knöt oss, dock 
efter en liten överläggning på mitt rum.

På lördagsmorgonen började sedan de egentliga parla- 
mentsförhandlingarna. Dessa var denna gång mycket väl förbe
redda, varför ärendena klubbades av i snabb takt av den av
gående ordföranden Jan Tunér, assisterad av Owe Nordin och 
Peter Högfeldt. Det enda ärende som egentligen utlöste debatt 
var bildandet av en riksorganisation av ny typ. Det som egent
ligen skulle bli nytt vore, att förbundet skulle utge en riks
tidning, som medlemmarna i de anslutna klubbarna skulle prenu
merera på. Organisationen skulle heta Sveriges DX-Förbund, 
icke att förväxla med det förbund med samma namn som redan 
existerar.

Det man var mest ängslig för var ett eventuellt upp
lösande av DX-Alliansen. Det sades dock att det endast skulle 
vara fråga om ett namnbyte, ock att DX-Alliansen i princip 
skulle bestå. Härtill replikerades bl.a. att det inte skulle 
vara någon idé att slopa namnet DX-Alliansen, eftersom det 
redan har en viss tradition. Motparten tillade att detta namn 
inte är representativt för den nya organisationen, utan att 
Sveriges DX-Förbund skulle vara bättre. Slutligen kom man 
överens om att tillsätta en kommitté, som har till uppgift att vidare utveckla tanken och komma med ett betänkande till 
nästa års Parlament. - Jag nämnde tidigare att det redan 
existerar ett Sveriges DX-Förbund. På Parlamentet förhandla
des det också mellan SDXF och Sveriges DX-Riksklubb om en 
sammanslagning av Eter-Aktuellt (SDXF) och DX-aren (Riks- 
klubben), varom kommentar ingår på annan plats i denna tid
ning. Det är alltså att märka att det nuvarande och det bli
vande SDXF inte har något samband med den föreslagna riks
organisationen, även om det nya SDXF representerar en stor del av de svenska DX-klubbarna.

Efter parlamentsförhandlingarna blev det ånyo nordisk 
diskussion, men den blev en aning lam, av allt att döma bör- 
jade folk redan tröttna litet. Programmet var ju ganska hårt.
På lördagskvällen blev det sedan festmiddag, och det var 
faktiskt verkligt festligt. Här utdelades den första DX-pla- 
ketten i guld, mottagare var O. Lund-Johansen, känd av alla 
DX-are som grundare av World Radio TV Handbook. Vidare fick 
de närvarande stationsrepresentanterna, bl.a. jag, motta pla- 
ketten i brons. Plaketten i brons tilldelades också staden 
Halmstad samt arrangörsklubben, Halmstads Kortvågsklubb.
Efter middagen blev det sedan dans ock annat roligt, bl.a. 
berättade Arne Skoog några festliga jämtlandshistorier.

Jaha, och sedan började hela parlamentet lida mot sitt 
slut, åtminstone för min del. Jag var tyvärr tvungen att 
packa mig iväg redan på söndagsmorgonen för att hinna med ef
termiddagsflyget från Göteborg, medan de andra företog en 
lusttur till Köpenhamn med färjan Prins Bertil.

Och så slutade årets Parlament, det förnämaste hittills. 
Jag får ännu en gång uttrycka mitt tack till Claes-Hugo, Rune 
och alla de andra för de verkligt lyckade arrangemangen.

Eric Gagneur



DEBATT
Med anledning av ledaren i Attention No 5/65 har följande insändare 

mottagits. Björn Fjaestad är som bekant ordförande i DX-Alliansens intemor- 
diska QSL-kommitté.

"Signaturen Bernhard skriver: 'Men Q-KOM har fått den uppfattningen 
att FFDXC intresserat följer med dess arbete. Hur det sipprat ut är för mig 
en fullständig gåta.'

I Q-KOMs uttalande står det ordagrannt: 'Finland har genom FFDXC för
klarat sig ej intresserade av att aktivt medverka i Q-KOM, men följer int
resserade Q-KOMs arbete'. Detta bygger på ett brev av den 17 mars 1965 under
tecknat "FEDERATION OF FINNISH DX-CLUBS gm Torsten Söderström, Kungsgatan 11, 
Ekenäs, Finland" i vilket framhålles: 'Vi är alltså tillsvidare inte intres
serade av att på ett mera aktivt sätt taga del i detta arbete, men naturligt
vis kommer vi med intresse att följa med den svenska kommitténs arbete". Gå
tan torde därmed vara löst.

Signaturen Bernhard ställer även fyra direkta frågor, vilka jag vill 
besvara:

1) De tveksamma fallen är de fall, på vilka Q-KOMs bestämmelser inte 
är omedelbart tillämpliga. Det låter sig tyvärr inte göra att be
handla alla världens olika radiostationer var och en för sig, utan 
Q-KOM har begränsat sig till ett allmänt uttalande, och i den mån 
någon station eller något QSL faller utanför denna ram, får de be
handlas separat då fallet blir aktuellt.

2) Eftersom det uppenbarligen råder en viss förbistring i detta av
seende, inte minst på det internationella planet, kan man nog inte 
med säkerhet fastslå att detta är 'allmänt känt'.F.ö finns det ju 
ingen anledning att ej officiellt fastslå ett förhållande, vare 
sig det är allmänt känt eller inte.

3) Nej, självklart inte. Det är förhållanden som kommittén själv inte 
ensam råder över. En viss cirkulation är, som överallt, givetvis 
nödvändig.

4) Detta är ett förhållande, som kommittén själv kanske inte ska ut
tala sig om. Den är tillsatt av å ena sidan DX-Alliansen och å den 
andra DX-Listeners' Club, och dessa organisationer hyser uppenbar
ligen den åsikten, för man får väl förmoda att kommittén ej annars 
blivit tillsatt.

Det gläder Q-KOM att Attention ägnat Q-KOM sitt intresse. Vi är alltid 
tacksamma för kritik och vi hoppas att Attention även i fortsättningen intres
serat kommer att följa Q-KOMs arbete.

Björn Fjaestad

Det kunde kanske vara bra att upprepa de frågor söm Björn svarar på:
1) Vilka är de tveksamma fallen?
2) Behövs det faktiskt en kommitté för att utreda en sak som redan är 

allmänt känd?
3) Tänker denna Q-KOM sitta i evighet?
4) Anser sig denna kommitté faktiskt kompetent?
Det var alltså frågorna vi nu fått svar på. Tyvärr synes det mig som

om syftet med ledaren undgått Björn, men vad kan man göra åt den saken? Nu
hör det ju till saken att DX-Alliansen sanktionerat Q-KOMs uttalande, så det 
är väl officiellt, åtminstone i Sverige och Norge.

F ö får jag väl också konstatera att svaret på fråga No 1 är just så
vagt som jag hade väntat mig. Jag finner nämligen inga tveksamma fall där 
det skulle krävas ett avgörande från någon kommitté. Vad beträffar förbist- 
ringen på det internationella planet som BF skriver om, torde det väl inte 
vara tillämpligt på QSL. Mig veterligen har det tills vidare inte framkommit



några andra klagomål än ledaren i Attention No 5. BF avser säkerligen land- 
listorna, men det är ju en annan sak som intet har med QSL att göra.

Q-KOMs uttalande behandlades på senaste DX-Parlament i juni. Härvid 
konstaterade mötets ordförande att det från Finland framförts kritik mot 
uttalandet, och drog fram frågan om huruvida ett namn bör finnas utsatt på 
QSL-et. Varpå en viss herr Kivi stiger upp och berättar att bl.a. SDXK har 
funderat på dessa frågor men kommit fram till något olika resultat. Men mö
tets ordförande kom inte på tanken att berätta vem som hade anfört invänd
ningar, varför kanske en del av mötesdeltagarna fick den uppfattningen att 
det var Jukka Kivi. Men jag kan trösta alla ovetande med att man inte gör 
något sådant inom Suomen DX-Kuuntelijat r.y.

Nåväl, det ovanstående skall ses som en liten parentes, eftersom det 
egentligen inte har något med debatten att göra. Jag skulle bara vilja fästa 
herrar Q-KOM-ledamöters uppmärksamhet på, att man helt glömt bort de personer 
som har QSL och vill ha mera. Är det inte sist och slutligen DX-a r en själv 
som avgör huruvida ett QSL skall räknas eller inte? Det har kunnat konsta
teras ett flertal gånger att många stationer verifierar en rapport (tom. ett 
vanligt brev utan rapport) utan att dess vidare kontrollera om den är kor
rekt. Av detta torde följa att det är DX-aren själv som bäst vet om han hört 
stationen eller inte, därför skall han väl också vara den som bäst avgör om 
QSL-et verkligen är ett QSL. Detta betyder alltså att QSL-et endast blir en 
tom formalitet, möjligen till för att tapetsera väggarna,

Naturligtvis finns det ju sedan den grupp DX-are som skickar rapporter 
utan att vara säkra på att de går till rätta stationer. Det förekommer tom. 
att man frågar om det var den och den stationen man hört på. Därför kan man 
väl knappast vänta sig att alla QSL som redovisas är OK, men har det så stor 
betydelse? Om någon finner det intressant att enbart samla på QSL, och det 
finns förvisso ganska många sådana, så låt dem vara. De som ser QSL-et som 
ett minne av ett trevligt program torde säkerligen veta att deras QSL är 
helt OK. Men, i sista hand är det inte DX-arens fel om han gör något tokigt, 
det är väl klubbledarnas uppgift att se till att deras medlemmar får den 
nödvändiga informationen. Det är tyvärr en sak som det syndas med i otillåtet 
hög grad, även om en viss förbättring har kunnat spåras.

Om Q-KOM efter detta ännu anser sin existens berättigad, så gärna 
för mig. Jag har ingenting emot att folk jobbar på saken så länge jag själv 
inte behöver bry hjärnan. Men jag föreslår att Q-KOM tar sig ännu en funde- 
rare för att möjligen finna nya och positivare arbetssätt. Det vore kanske 
en idé att utarbeta regler för hur nybörjaren inom DX-ingen skall informeras 
så att han genast från början får den riktiga inställningen till vår hobby.

Om det ännu finns inlägg i denna debatt, tas de gärna emot. För att 
hinna med i nästa nummer av Attention (september), vore jag tacksam om de 
kunde skickas till oss senast den 1 september.

Bernhard

ATT SKRIVA DX
Det var en gång en huvudredaktör för en DX-tidning som berättade att 

han jobbade med sin tidning fem timmar om dagen. Men den tidningen gick i 
konkurs. Härav får vi den lärdomen att man inte skall jobba med en DX-tid
ning fem timmar om dagen. Därför jobbar Attentions h-red med sin tidning 
mindre än fem timmar om dagen. För det sparar en massa tid. Trots det ut
kommer Attention rätt så regelbundet nuförtiden, och ibland finns det tom. 
någonting läsvärt i den. Men det är inte h-reds uppgift att skriva hela 
tidningen själv, varför en del redaktörer tillsatts för att göra sina egna 
spalter. Sedan är det ju den saken att en h-red knappast hinner vara expert 
på allting. I sista hand är det dock medlemmarna som ser till att det finns 
material till tidningen, och det betyder att det just Du. Och det tycker 
jag att Du skall fortsätta med, även om sommarvärmen  tydligen har  kommit  nu.

H-red.



LANDSKAMP!
Det lär ska bli landskamp i år igen, trots allt. På 

DX-Parlamentet i Halmstad blev det klart att The DX-Companions 
i Hällestad, Sverige förutom SM och JSM också arrangerar 
landskampen.

Detta faktum får väl hälsas med tillfredsställelse.
Det skulle nämligen annars ha sett ratt mörkt ut vad be
träffar fortsatta landskamper. Från svenskt håll har man näm
ligen tidigare gjort gällande att SM inte borde gå i samband 
med landskampen. Dessutom torde man ha haft vissa svårigheter 
med att leta reda på hugade arrangörer. Av allt att döma kom
mer man nu att göra undantag på båda punkterna.

Tills vidare har man från arrangörshåll inte låtit 
höra av sig med närmare uppgifter, men jag har hört berättas 
att tävlingen skulle bli någon gång i september. Förberedel
serna lär ha varit i full gång redan en längre tid, så jag 
antar att vi skall få slutligt besked en av de allra när
maste dagarna.

Under de senaste åren har ju svenskarna visat sig vara 
de bättre. Men vi har inte varit så långt efter, så klass
skillnaden skall väl inte vara alltför stor. Norge har ryckt 
framåt med stormsteg, både vad placeringar och antalet an
mälda beträffar. Det synes mig därför som om vi borde sätta 
manken till nästa gång och se till att landskampssegern kommer 
hitåt igen efter tre år. Det är bara för folk att sätta 
igång med förberedelserna.

Någonting mera kan jag alltså inte berätta om lands
kampen, men vi lovar återkomma så snart mera uppgifter in
kommer från arrangörshåll. Den fränaste kritiken på senaste 
landskamp gällde väl just det att förhandsinformationerna 
var knapphändiga och kom rätt sent. Man kan förmoda att årets 
arrangörer håller detta i minnet och så småningom börjar låta 
höra av sig.

Bernhard

Tyvärr visade det sig att Leif hade uttömt sitt för
råd av aforismer i och med att han skrivit "Selfmade". Dvs. 
så fatalt kan det väl inte vara, det är väl bara det att 
de inte kommer på beställning, som så mycket annat. I sista 
stund meddelar dock Leif att enligt Cimbrer DX-Club Radio 
Tropical har nytt ID: "Transmitte  Radio  Tropical".



FRÅGOR OCH SVAR
Jaha, om man skulle ta och slå ihop en frågespalt igen, så värst 
livligt har det inte varit med frågor ?.t men man får väl till
skriva det sommarvärmen det har ju regnat mest alla dagar i 
två veckors tid och det blir ju litet tröttande i längden, 
hoppas det blir litet solsken snart så att medlemmarna piggnar 
till och börjar berätta rötmånads- och fiskehistorier, vi har 
har ju inget Loch Ness odjur här, men fisk har vi, så det är 
säkert många som kan berätta om den där stora som slet sej just 
när man nästan hade fått den in till land, Eller har ni kanske 
hört något mystiskt land ute världen som aldrig hörts i Finland 
förut och teoretiskt inte borde göra det heller? Som ni ser så 
kan jag också ställa frågor, skillnaden är den att jag antag- ligen inte får svar på mina frågor medan era frågor besvaras.
Det skall bli roligt att se hur det blir med frågandet i höst 
när kvällarna blir mörka igen, vi började med den här spalten 
så sent på våren att det inte har hunnit riktigt bli någon 
fart på det hela ännu, men som sagt vi får se i höst, för jag 
kan inte tro att ni låter den här spalten självdö av brist på 
näring. Det har hänt en gång tidigare och jag vill inte tro 
att det skall hända nu igen, det passar bra att i detta samman
hang påpeka för dem som inte vet det tidigare att allt fråg
ande uti denna spalt är avgiftsfritt, så att om det bara är 
rädslan för utgifter som avhåller er från att skicka in edra 
frågo så är den ogrundad.

Om vi sen skulle övergå till frågorna, det är två stycken den
na gång, båda är insända av Stig Björkas och lyder så här:

1) Finns nummer 11 och 12 från 1963 och nr. 1 från 1964 
av Attention kvar och vad kostar dessa?
Svar: Det färskaste numret av Attention som finns att 
få är nummer 9 1964 (jubileumsnumret) och priset är 
1 mk. per styck, på andra nummer av Attention är pri
set 25 p. per styck.

2) Finns det inga andra radioaffärer än de som nämdes i 
nr. 5 som ger rabatt åt Finlands DX-Club?

Svar: Jag antar att du med Finlands DX-Club avser Fin
nlands DX-Clubs medlemmar, och då blir svaret nej, för 
tillfället är det bara Radioyhtymä på Annegatan 12 och 
Elektrofoto på Annegatan 16. Båda ger lo% rabatt.
Sen har ju klubben sina speciella affärer som ger ra
batt på det som klubben inhandlar stenciler m.m.
Så ses vi igen i september 73s

Christian Lindholm



d x - virk somheten i norge
Den første dx-klubben i Norge var antageligvis the Norwegian DX 
League. Vi kan lese om stiftelsen i et nummer av "Nattuglan" på 
5o-tallet. Men det tok ikke lang tid før den ble inaktiv. I 
1953/54 kom så Heureka DX-Klubb og Arctic Radio Club, henholds- 
vis i Oslo og Tromsø. Førstnevnte ble ganske kjent og ble dre
vet av Harald Torgård og Georg de Lange, på den tiden gymnasi- 
aster i Oslo. Men videre studier hindret fortsettelsen, og den 
ble lagt ned efter 3 år.
Den 1. juni 1955 var det så nyheten kom om en ny dx-klubb, og initiativ-taker var Svend-Olaf Dalen, Nøtterøy. Klubben ble kalt 
DX-Listeners Club, klubborganet DX-NEWS. Nyheten ble annonsert 
over ORU-Bruxelles, som den gangen hadde nordiske programmer, og 
i begynnelsen var det 28 medlemmer. Tallet steg dog raskt til 
5o og 7o. Her må det dog innskytes at en forholdsvis stor del av 
disse var svensker og nord-amerikanere. I 1962 ble klubben re- 
organisert, og Svend-Olaf Dalen takket av etter sin store ene- 
innsats. Vårt HQ(hovedkvarter) ble nå overtatt av Tore B. Vik (vår president i jubileumsåret), og Arne E. Berg (hq- sekretaer 
i jubileumsåret), som henholdsvis hovedredaktør for DX-NEWS 
og sekretaer for hq. Vår kvinnelige dx-veteran, Anne-Grete Fro- 
desen, deltok også aktivt i arbeidet med utgivelsen av DX-NEWS 
etc. i den furste tiden etter reorganiseringen. På hästen 1962 
så Tore B. Vik seg så nødt til å slutte som hovedredaktør, og 
jeg selv tok over. Et annet medlem av Hamargruppen, Tore Nilsen, 
tok på seg utgiver-vervet med god hjelp av andre gruppe-medlem- 
mer. Arne E. Berg er fortsatt leder av sekretariatet.
I jubileums-året har klubben innpå 15o medlemmer, og har lokal
grupper i Oslo, Grimstad, Mysen, Halden("DX-Boys"), Drammen, 
Tønsberg, Kristiansand, Egersund, Bergen, Trondheim og Hamar.
95% av medlemmene bor i Norge, mens de resterende fordeler seg 
på Sverige (først og fremst), Danmark, England og USA. Av aeres- 
medlemmer har klubben 3. I 1961 aksepterte Edward Startz, Knight 
of the Royal Order of Orange-Nassau, i 1962 ble Sonja Persson 
utnevnt under sitt besøk i vårt land og endelig i sommer ble 
stifteren av klubb, Svend-Olaf Dalen, utnevnt, samtidig som han 
ble tildelt DX-Alliansens Hedersplakett.
Det vesentligste av stoffet i DX-NEWS skrives i dag på norsk, og 
klubben satser bare på norske medlemmer. Dermed blir stoffet 
kanskje av en litt annet karakter enn i for eksempel "Attention", 
som er mer utadvendt. Allikevel ser man tydelige likheter mel- 
lom vår to klubber.
Det siste året har redaksjonen, med Torgeir Woxen og megselv i 
spissen, forsøkt å finne "idealet" for dx-ingen, og la DX-NEWS 
bli farget av det. Vi mener nemlig at DX-ing ikke skal vaere noe 
mål i seg selv, men kun vaere et middel på vei til kunnskap, og 
man har tydelig, håper vi, kunnet se vår streben efter å finne 
stoff som kanskje ikke har akkurat med dx-ing å gjøre. Vi har 
også trosset dx-ingens gamle tabu om at utenriksinformasjon og 
-politikk skal vaere bannlyst, men vi setter store krav til kvali
teten og objektiviteten.
Mye av dette skyldes nok Oslo-gruppen, som startet opp med regu- 
laere møter høsten 1964, hver 14. dag på Universitetet i Oslo. Og 
det er nå denne kjernen som leder klubben, og bestemmer, gjennom



diskusjon, hvilke retningslinjer som skal trekkes opp for klubbens 
videre drift. Og det har gitt resultäter. Klubben har aldri stått 
sterkere. I 1956 var medlemskontingenten 16 norske kroner, og til 
tross for innpå 3o-4o% inflasjon holder vi i dag en kontingent på 
15 n.kr. DX-NEWS på sin side har 5-doblet side-antallet, og kvali
teten må sies å vaere meget tilfredsstillende.
Klubben har som motto å gi ut igjen all medlemskontingent til med- 
lemmena i form av tjenester. Derfor har vi også satset meget sterk 
på medlemsservicen, og vi var de fyrste som laget brevark, brev
kort og konvolutter av typen "Members correspondente". Likeså 
har vi selvtrykte logg-ark, rapportformular på 3 språk (engelsk/ 
spansk/arabisk), diplomer osv.
AV spesial-redigerte radioprogrammer har klubben for tiden 3. Det 
er de månedlige programmene over Radio New York Worldwide - WRUL, 
Polskie Radio og Norea Radio. Sistnevnte har planer om å starte 
finske sendinger, og i den forbindelse er vi svaert interesserte 
i å motta finske rapporter på vårt spesial-program den 3o. juli. 
Det vil blant annet bli et spesielt innslag på finsk. Tiden er 
fra 17oo-173o GMT på ca: 962o kc/s i 31-meterbåndet.
Ved siden av dette har vi månedlige dx-innslag over riksprogammet 
i Norsk Rikskringkasting,
Alle programmene går på norsk, og rapporter blir verifisert med 
klubbens spesial-OSL hvis de er korrekte og 1 IRC. vedlegges.
Det sies at det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. Jeg 
vil derfor også unnlate å begi meg inn på slike tanker. Men allik
evel kan man jo her nevne retningslinjene som vi forsøker å innføre.
For det første skal vi fortsatt drive aktiv reklame for dx-hobbyen, 
selvom ikke dette betyr at vi er interesserte i å få mange med
lemmer. Til hasten kommer et TV-program om klubben, og vi skal 
også i samarbeide med Norsk Rikskringkasting arrangere et NM for 
juniorer. Vår største avis,Aftenposten, gir hver lørdag ut et week- 
end magasin med et opplag på netto 21o.ooo. I april ble klubben 
og dx-hobbyen generelt presentert over 2 sider, og reaksjonen ute
ble ikke. Lignende presentasjoner vil vi forsake å holde frem med.
Dessuten skal vi forsake å gjøre Oslo-gruppen ennå sterkere, og 
vi planlegger flere week-end kurs i Universitetsgruppens regi til 
høsten, under ledelse av sistnevnte gruppes aktive leder, Knut 
Hongrø. Oslo-gruppen tar også fra høsten av over utgivelsen av 
DX-NEWS , og som utgiver kommer etter all sannsynlighet Sjur S. Stu 
til å virke, med god hjelp av andre gruppmedlemmer.
La meg få slutte med å sitere Ingolf Kapelrud, formann for Trond- 
heimsgruppen av DX-LC i hans jubileumsartikkel i siste nummer av
DX-NEWS: 
'Jeg tror vi går lyse tider i møte. Det er vel lenge siden klub
ben har vaert i så godt gjenge som den er i dag, dette ikke til 
forkleinelse for noen av de tidligare ansvarlige. Vi har en solid grunnstamme av kjente og gamle medlemmer som er vante med et 
skippertak i de tunge tider og vi har en meget god tilgang av nye 
medlemmer som for meg synes å vaere innstilte på at et medlemskap 
forplikter enhver til selv å yte sitt for et felles beste.
Jeg tror, og forhåpentligvis flere med meg, at det tilløp til øk
ning i interessen som idag viser seg her i Norge vil tilta i styrka. 
Og det gjelder da mer enn noen gang før, for oss som allerede har 
denne interessen, å skape og vedlikholde en driftig klubb som kan 
ivareta alle de kommende interesserte, og puste på den glød de vil 
legge for dagen når de virkelig øyner de muligheter som hobbyen 
åpner for dem."

Ellmann Ellingsen



ETT LITET RESEBREV AVSÄNT AV 
MARKUS ANAJA

På midsommardagen vaknade jag sömndrucken av att telefonen ring
de (troligen hade den redan ringt en god stund). Efter att av 
den personliga (hi) Fröken Ur ha upplysts om att klockan var 
o4oo kunde jag konstatera att jag hunnit sova cirkus två timmar. 
Efter diverse bestyr återstod mig ingenting annat än att bestäl
la en taxi och åka iväg till Aero, ty klockan 0600 skulle jag 
anträda min hittills längsta resa. Resmål var den lilla staden 
Dingelstädt i Östtyskland.

Orsaken till att jag var på väg till en så kufisk ort, var att 
jag några veckor tidigare fått en inbjudan av FDXC:s medlem 
nummer 418 Theo Knauth att besöka honom.

Sjöskog flygstation gjorde ett lika ogästvänligt intryck som all
tid. Flygfärden till Köpenhamn med en Chartrad DC-6 förlöpte 
utan missöden (hur annars?) och snart landade vi på Kastrup. Som 
säkert de flesta känner till är kontrasten mellan Kastrup och 
Sjöskog relativt stor och i synnerhet för en "första resans gosse" 
som jag var det första intrycket av Kongens By imponerade.

I København hade jag nästan 12 timmar tid, ty"østersøexpressen" 
som jag skulle fortsätta med till Berlin skulle avgå först klockan 
1900. Timmarna i "wonderful Copenhagen" gick snabbt och alltför 
snart blev det tid att söka sig till Hovedbangården, därifrån 
tåget skulle avgå.

Efter ett par händelselösa timmar på tåget anlände vi till Gedser 
där tåget embarkerade den nya östtyska färjan m/s Warnemunde.
Det kanske intresserar någon att veta att färjan hade tre res
tauranger av vilka dock endast en var öppen. Den var i stället 
desto flitigare frekventerad.

Litet efter midnatt anlöpte vi Warnemunde och därefter bar det 
åter av på fast mark. Tidigt på morgonen nådde vi följande etapp
mål: Berlin. Tyvärr hade jag inte tid att stifta bekantskap med 
denna stad, utan var tvungen att nästan omedelbart ta tåget till 
Leipzig. Från Leipzig styrdes kosan västerut och efter vad som 
tycktes mig vara en evighet (i verkligheten endast åtta timmar) 
anlände jag till Dingelstädt.



Det är kanske på sin plats att här säga några ord om mitt res
mål. Dingelstädt är en stad på något under 5000 invånare. Den 
är belägen i Thuringen, närmare bestämt i Eichsfeld. Staden 
ligger rätt nära gränsen till Västtyskland ungefär i höjd med 
den även hos oss berömda universitetsstaden Göttingen. Dingel
städt beviljades stadsrättigheter för ungefär 100 år sedan och 
lever till stor del på sin småindustri. Läget är mycket vackert, 
liksom naturen Överhuvudtaget i Eichsfeld. Bergen är inte speci
ellt höga, "endast"800 meter eller mindre, men åtminstone på 
en nordbo gör de ett djupt intryck.

Tyvärr hade jag inte tid att vistas i Dingelstädt mer än en 
knapp vecka. Det är klart att dessa få dagar var späckade med pro
gram och ändå var det mycket som blev ogjort. En dag besökte 
Theo och jag den gamla kulturstaden Weimar med alla dess minnes
märken från en gången tid. Jag var även i tillfälle att en kväll 
besöka en teater i den relativt närbelägna staden Heiligenstadt. 
Det kan nämnas att vägen från Dingelstädt till Heiligenstadt är
15 km, men att vi på grund av truppförflyttningar var tvungna 
att ta en omväg på 45 km... Polisanmälan tog även en förmiddag 
i anspråk. Kvällarna förlöpte i det tyska ölets tecken. Mer är 
kanske inte nödvändigt att säga...
Hemresan förlöpte lugnt och stilla (hi). I tåget från Berlin 
till Köpenhamn underhölls vi med grammofonmusik och kommentarer 
cm de orter vi passerade. Landskapet i Nordtyskland ar förresten 
ställvis förvånande likt det finska med sjöar,skogar och ängar.

I Warnemunde förnyade jag bekantskapen med den tyska färjan 
och dess olika lokaliteter. Efter att ha plöjt Östersjöns salta 
vågor i cirka tre timmar var vi åter i Danmark och därefter 
dröjde det inte många timmar innan jag åter satte foten på 
finsk mark, trött men med åtskilliga intressanta och roande 
reseminnen och -intryck.

Så återstår då ingenting annat än att säga: Vielen Dank für 
die schönen Tage bei Dir in Dingelstädt, Theo.



R  L U X E M B U R G
" T H E  S T A T I O N O F T H E  S T A R S  

Har ni lyssnat på Radio Luxembourg i dag eller i natt? Ni är san
nerligen inte ensam i så fall... Stjärnornas Radiostation ("this 
is the station of the stars") knäpps på av så där tjugo miljoner 
lyssnare varenda natt. I Polen, Finland, Öst-Tyskland (jodå, till 
och med där lyssnar man på reklamen och jazzen), Jugoslavien, 
Ungern, Holland, England, Belgien... Över hela Europa strömmar 
senaste top-nytt på skivmarknaden härifrån Luxembourg sedan 1931.
Dygnet runt nästan (det är tyst bara mellan 3 och 6 på natten) 
sänds musik, sång och prat ut i etern från den gamla borgen Lou- 
vigny, som ligger i närheten av storhertigliga palatset. Och om 
det inte fanns en skylt med Radio Luxembourg så skulle man tro 
att man gått fel. Borgen är visserligen ombyggd och modern i åtta 
våningar, men fortfarande finns en vindbrygga från riddartiden 
kvar, och inomhus breder stora hallar och mottagningsrum å la pa
lats ut sig. Fast det verkliga jobbet görs i lika små garderobs- 
rum som på Sveriges Radio på Gärdet...
Det kostar en hel del att lyssna på de svängiga tonerna från Lux
embourg. Inte för lyssnarna förstås, men för annonsörema. 15 kro
nor sekunden betalar de från midnatt till halv två (sedan blir det 
litet billigare, bara tio kronor per kort sekund). Denna pris
lista gäller alltså i annonspratet som brukar avbryta musiken fem
ton-trettio sekunder i taget. Sedan fortsätter disk-jockeyn med 
skivorna igen. Det kostar annonsören 23oo kronor i kvarten. Vill 
han ha ett levande program, femton minuter i veckan med en topp
stjärna som ledmotiv — en Yves Montand, Juliette Greco eller "häst
komiska" Fernandel— så får han punga ut med 225ooo kronor per år. 
Men det är billiga pengar tycker grammofonbolagen, de engelska 
dagstidningarna, Philip Morris, Nescafé, Ilford-film, flygbolaget 
Pan American, Wrigley's tuggummi... listan kan bli hur läng och 
välkänd som helst .
Till och med påven annonserar på betald våglängd hos Radio Luxem
bourg. En gång om året talar han för de Sjukas Mässa, Den tempera- 
mentsfulla Maria Callas, den ständigt panka Francoise Sagan, Bri
gitte Bardot, Sophia Loren, Lollobrigida... stjänor av alla de 
slag pratar, sjunger och reklamerar härifrån. Så våran Pekka Lan- 
ger var i gott sällskap den gången Philips ansåg att vi inte skulle 
gå miste om hår Ingo blev Världsmästare på andra sidan Atlanten.
—Men vi blandar oss aldrig i politiken berättar Gust Graas, pri
vatbolagets verkställande direktör (fast storhertigdömet Luxembo
urg tjänar också på att vara sändarland, de får procent på omsätt
ningen). Varje gång det är val i Väst-Tyskland vill parterna kö
pa tid hos oss, men vi nekar alltid. Vilka varor som helst... men 
politik säljer vi inte luftvägen. Jag vet inte hur många lyssnare 
vi har i Sverige, en hel del säkert, men vi har aldrig gjort 
någon undersökning. Det lönar sig inte därför att vi aldrig skul
le kunna sälja någon programtid direkt på Sverige nu. Vi har var
ken frekvenstid eller några våglängder över att sända på. Allt vi 
kan få av luftrummet har vi redan fyllt.



Lönar det sig att radio-annonsera från Luxembourg? Jo, det 
gör tydligen det. En västtysk läkemedelsfirma tillverkade ett 
huvudvärkspiller —Aspro,heter det— men det blev ingen fart 
på försäljningen. Inte förrän de köpte tid hos Radio Luxem
bourg. Sedan hann de inte producera så mycket huvudvärkslin- 
dring som kunderna önskade, de fick köpa ändå mer program
tid och tala om att fabriken inte hann med. Och det var ju 
ingen dålig reklam...

Nåja, radiobolaget förlorar förstås inte heller på sin musik. 
Ungefär åtta miljoner kronor per år tar de in på sålda radio
minuter. Ungdomens köpkraft är största dragplåstret, expert
erna har räknat ut ätt ungdomar mellan 16-24 år i England 
handlar konsumtionsvaror för 135oo miljoner kronor om året.
Så fabrikanter av alla de slag står i kö för att nå sina 
kunder på mellanvåg 2o8.

Radio Luxembourg har lyckats med sin eter-plan, nämligen att 
arrangera ett kommersiellt äktenskap mellan lyssnare och ann- 
onsörer. En radioförbindelse som ger bra valuta och som snart 
hållit till bådas glädje i trettiofem år. Med undantag av 
krigsåren då tyskarna stövlade in i det vackra huset. Radio 
Luxembourg sade inte ett knäpp i etern fram till den 12 novem
ber 1945 klockan sju på morgonen. Då hade man först jobbat 
frenetiskt på att skaffa sig ny sändarutrustning, nya mikro
foner, ett helt nytt grammofonarkiv... tyskarna hade plockat 
åt sig en hel del, sedan bombade de allierade den tekniska 
utrustningen i Villa Louvigny.

Här hemma är tydligen de kommersiella radiosändarn a dömda till en hopplös kamp mot monopolparagraferna. Jack Kotschak 
gav sig av från den sjunkande skutan Radio Nord (fast han var 
nyligen här nere i Villa Louvigny för ett affärssamtal, så 
mannen med de myckna idéerna och oljemiljonärerna borta i 
Texas i bakfickan kanske dyker upp igen), och envisa Britt 
Wadner kämpar sin ojämna kamp från Öresund. Radio Luxembourgs 
eter-succé har gett många iden att göra detsamma, men fort
farande är den Europas största kommersiella sändare... "the station of the stars".

Källskift Allers Familjejournal nummer 25 
2o juni 1965



Afrika-serien rullar vidare... Denna gång skall Centralafrikanska 
Republiken och Förenade Arabrepubliken, också mera känd som Egyp
ten, närmare särskådas. Och så raskt över till:

Centrala f r ikanska Republiken
Centralafrikanska Republiken, som under den tid det hörde till 
Frankrike, var känt under namnet Ubangi-Shari, upptar en yta, som 
är nära två gånger så stor som Finlands. Landet bebos av ca 1,2 
miljoner invånare av vilka endast o ,5 % eller ungefär 6ooo är 
av europeisk härkomst. Huvudstaden heter Bangui och bebos av ca 
8o.ooo invånare.
Bomull och kaffe är några av Centralafrikanska Republikens vik- 
tigaste exportartiklar, men även diamanter spelar en viss roll. 
1958 utvann man sålunda mer än 85ooo karat. Vägnätet i landet är   
inte lika dåligt som på många andra håll i denna del av Afrika, 
och floden Ubangi är segelbar på en sträcka av mer än 5oo km. 
Denna flod utgör i nästan hela sin längd gräns mot förutvarande 
Belgiska Kongo.
Fransmännen övertog det dåvarande Ubangi-Shari år 1894, medan de 
höll på att bygga upp sitt kolonialvälde i Afrika. Strax efter 
det Centralafrikanska Republiken blivit autonom republik i fran
ska samväldet tog detta land initiativet till Centralafrikanska 
Unionen, som omfattar Centralafrikanska Republiken, Republiken 
Kongo och Gabon. En av orsakerna till bildandet av denna union 
var f.d. Belgiska Kongos självständighet den 1/7 1960. En annan 
orsak var David Dackos vilja att bilda en afrikansk förbundsstat. 
David. Dacko är den dominerande mannen inom Centralafrikanska 
Republiken, bl.a. är han ledare för det största partiet i landet, 
"Mouvement d'Emancipation Sociale de l'Afrique" (= Partiet för 
Afrikas sociala frigörelse).
Centralafrikanska Republiken har förblivit Frankrike troget och 
har nära relationer till det forna moderlandet.
Radiodiffusion Nationale Centre-Africaine heter det statsägda 
radiobolaget i Centralafrikanska Republiken. Radio Bangui, som 
stationen inofficiellt kallas, sänder på mellanvåg 157o kc med 
endast en kilowatts antenneffekt, men har två kraftiga sändare på 
kortvåg, den ena på 5o35 kc och den andra på 722o kc, vilka spri
der kunskap om det exotiska landet vid Saharaöknens sydgräns med 
hela 3o kW:s sändareffekt. Av dessa frekvenser är det mig veter
ligen endast 60 mb:s sändaren, som gått och fortfarande går att 
avlyssna. För tillfället hörs stationen varje kväll med fina 
styrkor och sedan Radio Bangui utökat sina sändningar på lördags
kvällarna till kl.23.oo GMT, kan man höra stationen stänga med 
styrkor upp till QSA 5. Under vinterhalvåret brukar Radio Bangui 
vara den säkraste morgonstationen av 6o-meters-afrikanerna.
Även QSL kan man få från Bangui utan allt för mycket besvär. Sta
tionen svarar säkert med OCORA-kortet om rapporten addresseras 
till Boite Postale 94o, Bangui. Stationen vill dock helst ha rap
porter på franska, så det kan vara skäl att använda detta språk.

A F R I K A



Egypten
Egypten, eller som man helst kallar sig, Förenade Arabrepubliken, 
är ett land som envar är skyldig att veta något om. Ögonblicklig
en börjar man tänka på pyramider, sfinxer och urgammal kultur.
Och det är faktiskt så, att vår moderna kultur fick sin upprinn
else i områdena kring Medelhavet och främst i Egypten. Mäktiga 
faraoner, såsom Cheops, Chefren och Mykerinos, har gjort sig 
själva odödliga genom de fantastiska pyramider, som de lät bygga.
Egypten är ett stort land, arealen är i runt tal 1 miljon kvkm.
Men endast ca 3 % av landet är bebott, det som återstår är obe
boelig ökenmark. Men landet är oerhört tätt befolkat i det område, 
som går att bebo, dvs. Nildeltat och Nilens stränder. På ett om
råde, som endast är 35ooo kvkm lever och verkar ca 25 millioner 
människor. Huvudstaden heter Kairo och är Afrikas största stad 
med sina drygt två miljoner invånare.
Egypten är världens viktigaste exportland i fråga om högvärdig 
bomull. Trots detta är landet mycket fattigt. Den enorma folkök
ningen (2 % % per år) gör att folket inte kan förbättra sin lev
nadsstandard. Sedan Suezkanalen år 1956 nationaliserades av Gamal 
Abdel Nasser, Egyptens envåldshärskare, har inkomsterna från denna 
utökat den egyptiska statskassan betydligt.
Egyptens moderna historia börjar med att turkarna inkorporerade 
landet med det osmanska väldet år 1519. Efter århundraden av för
fall uppväcktes ett nytt intresse för Egypten och dess kulturarv i 
samband med Napoleons egyptiska expedition 1797-18ol. 1882 erövra
des landet av engelsmännen, men efter första världskriget förlara- 
des Egypten som ett suveränt kungadöme under Fuad I. I juli 1952 
störtades kung Faruk, som nyligen dog, av en militärjunta under 
general Naguib. Denne eliminerades dock av Nasser, som utropade 
sig själv till Egyptens president.
Nassers utrikespolitik har alltid gått ut på att skapa ett tredje 
stormaktsblock omfattande de neutrala staterna i Afrika och Asien. 
Speciellt har han dock koncentrerat sig på att bygga upp ett block 
bestående av de arabisktalande länderna. Häri har han i stort sett 
misslyckats trots att Egypten, Yemen, Irak och Syrien en tid var 
förenade under namnet Förenade Arabrepubliken. Han för en ytterst 
aggressiv politik mot det lilla grannlandet Israel och äger dikta
toriska befogenheter, trots att han officiellt är president. Hans 
utrikespolitik har förmått honom att liera sig nära med östblocket 
och sin kollega i Asien, Indonesiens diktator Sukarno.
U.A.R. Broadcasting Corporation of Cairo, som den egyptiska stats- 
ägda radion föredrar att kalla sig, har inte något större DX-intr
esse. Det kan bara konstateras att Cairo hörs både här och där på 
kortvågsbanden och stationen är lätt att känna igen genom den kar
akteristiska musik, som sändes nästan dygnet runt. Musiken är knap
past njutbar för västerländska öron, men man skall ju inte disku
tera tycke och smak. Cairo sände också till Europa på italienska, 
engelska, franska och tyska och dessa sändningar brukar kunna av
lyssnas utan några svårigheter på 9475 och 1191o kc/s.

På mellanvåg kan man också logga Cairo på ett flertal frekven
ser. De säkraste brukar vara 620, 71o och 818 kc/s. Effekterna vari
erar från 5 till flera hundra kW.

Lika lätt som det är att höra stationen, lika lätt är det att få 
svar. Visserligen kan väntetiden ibland bli mycket lång men förr 
eller senare får man det snygga QSL-kortet, som visar tre sköna 
egyptiskor. Kim



ALLTID SKORPAR DET NÅGON



"Bilden" här bredvid är av mig. Jag, jag är Leif Blomqvist och 
jag är född den 26 augusti 1941 i Grankulla. Sedermera bodde jag i 
Karis köping och flyttade vid sju års ålder till Mellungsby by av 
Helsingfors stad. År 1953 började jag DX-a.

Förtjänsten av att jag började DX-a tillkommer ett radioprogram 
över Finlands Rundradio där FDXC:s föregångare Silversunds DX-Club 
på Brändö medverkade. När det programmet var slut, började jag veva 
på kortvågen och råkade nästan meddetsamma få in Pakistan, och då 
var DX-ingens lycka gjord. Några dagar senare hörde jag redan Radio 
Goa, som dock senare identifierades som Ceylon. Sedan dess har min 
karriär "från blåbär till FFF" fortsatt i perioder av omväxlande stör-, 
re och mindre aktivitet. QSL har hopat sig från jämt 100 länder, 
kort- och mellanvåg hopräknade.

Den första mottagaren var en 5-rörs Concerton, sedan följde 
en 8-rörs ASA, som blev en verklig trotjänare och tjänade ända tills 
jag en landskamp i ära skaffade mig en Radiola 1554 LV. Denna var 
också den första mellanvågskänsliga mottagare jag ägt, och mellanvå
gen blev härmed mitt specialområde. Min första trafikmottagare skaf
fade jag mig så sent som hösten 1964, den är av typ R-1155-A och har 
av sin forna ägare presenterats i Attention.

En annan orsak till att mellanvågen tilldragit sig mitt intresse 
är ätt jultiden numera blivit min enda aktivitetsperiod under året. 
Detta i sin tur sammanhänger med en aforism som säger att ingen kan 
studera så litet att det inte skulle inverka menligt på DX-andet.
För min del överskrids denna tröskel på Tekniska Högskolan, avdelnin
gen för Teknisk Fysik i Otnäs, där jag också bott under terminerna 
de tre senaste åren. Allt som allt har jag studerat i fem år redan, 
och ännu hotas inte studierna av något avbrott i form av avlagd examen.

Min karriär inom FDXC är kanske lärorik även den. I korthet 
gick det till som så att jag satt tyst på mötena i många år tills 
jag blev föreslagen till styrelsen, och där sitter jag nu femte året 
i rad. Under den tid jag haft privilegiet att följa med klubbens 
utveckling vill jag påstå att klimatet blivit mycket mer nybörjarvän- 
ligt på våra möten.

Till slut: den som väntade att få höra om mina FFF:s blev be
sviken. Men jag kan avslöja ett rekord: jag har fått in WKBW var
je dag i ett års tid. Fast då bodde jag i Buffalo, förstås.



Det har inte skrivits om landlistan i ATTENTION på länge 
varför det kanske är på sin plats att berätta litet om landlis- 
teläget. Hela landlisteproblemet har tyvärr blivit en aning en
sidigt behandlat i ATTENTION, vilket beror på diverse missupp
fattningar etc.Händelsernas förlopp i landlistans historia har varit unge
fär följande. FFDXC:s styrelse beslöt sommaren 1963 att låta 
undersöka om det vore möjligt att åstadkomma gemensamma grunder 
för alla DX-klubbar i landet vid räknandet av radioländer. En 
för detta ändamål grundad kommitté konstaterade i sin slutrapport 
i juli 1964, att det är möjligt att göra en landlista för de fin
ländska DX-arnas bruk, och att det dessutom var nödvändigt att 
få till stånd en bättring i det då så brokiga landräknandet. Kom
mittén rekommenderade i sin rapport flera villkor, som borde vara 
uppfyllda i en finländsk landlista.
Landlistekommittén MLT

Efter att ha slutfört FFDXC:s uppdrag började kommittémed
lemmarna privat göra upp själva landlistan och för detta ändamål 
bildade de den nuvarande landlistekommittén MLT (Maaluettelotoi- 
mikunta). Vid uppgörandet av listan har kommittén stravat till 
ett konsekvent förfarande samt exakthet och noggranhet. Vid defi
nierandet av radioländer har lösningarna nåtts beaktande främst 
geografiska, men även politiska och kulturella faktorer.

MLT kommer ständigt att följa med om det ändrade politiska läget ger upphov till ändringar i landlistan. Mycket lösa eller 
uppenbarligen ostabila federationer och konstruktioner kommer 
inte att beaktas i landlistan. MLT kommer att undvika sådana 
ändringar, som kanske inom en nära framtid åter borde ändras.

MLT skall stå till alla DX-ares och klubbarnas förfogande 
då oklarheter eller kritik uppstår vid räknandet av radiolånder. 
Kommittémedlemmarna är fö.: SDXK viceordf. Jukka Kivi (MLT ordf.), 
SDXK ordf. Jyrki K. Talvitie, SDXK huvudred. Ilkka Pitkänen, FDXC 
QSL-red. Börje Hielm och FDXC tipsred. Håkan Sundman.
Listans utbredning idag

Landlistekommittén MLT strävar till att få en enhetlig lista i hela Finland, gärna en enhetlig lista i hela Norden. Då 
skulle ju bl.a. rankinglistorna bli bättre jämförbara, likaså en del diplom och DX-märken.

Suomen DX-Kuuntelijat beslöt redan senaste höst att övergå 
till den nya landlistan och listan togs officiellt i bruk den 
1.1.1965. Finlands Svenska DX-Förbund har inte ännu haft till
fälle att grundligt bekanta sig med och uttala sig om listan. De 
Förbundsfunktionärer som sett lustan har dock givit positiva kommentarer. Enligt uppgift skall saken tas till behandlig vid 
Storsandslägret i augusti. Från Uudenmaan Radiokerho berättar 
huvudredaktören Clas Felixson att landräknandet inte har en så 
stor betydelse i URK eftersom rankinglistan inte grundar sig på 
landantal. Dock kan en beställning av MLT:s lista komma i fråga 
för de enskilda DX-arnas bruk. I Finlahds DX-Club har landbe
nämningarna enligt MLT redan använts det senaste halvåret i tips- spalten och QSL-red. har för avsikt att genomföra landreformen 
till detta nummer av ATTENTION och sedan följa MLT:s landlista.

D A G E N S  L A N D L I S T E L Ä G E



Landlistans utförande
Den finskspråkiga listan mäter 15 sidor duplicerade i enkelt 

tryckta halvkartongpärmar, storlek A4. Listan är uppdelad i två 
delar, länder som existerar nuförtiden samt före detta länder. I 
båda delarna är länderna uppdelade i världsdelar. Länder, som 
fordrar en extra förklaring, är försedda med dessa i en kommentar- 
spalt som löper parallellt med landspalten. En teoretisk analys 
rörande förfarandet då landets gränser ändras finns även. De tre 
sista sidorna består av linjerade och numrerade rader för ägarens. 
bruk där han kan fylla i sina erhållna länder.En svensk översättning av listan har gjorts av Håkan Sundman, 
men tyvärr finns den inte ännu i duplicerad form. Den skall na
turligtvis få samma utseende som den finska upplagan. Det kan 
nämnas att de svenska landbenämningarna överensstämmer med den 
rikssvenska landlistan i fråga om stavning och rättskrivning.
Jämförelse listor emellan

Först måste det konstateras att alla klubbar i landet har räk- 
nat länderna närmast enligt QSL-redaktörens åsikt. Ingen särskild lista har efterföljts. Således kan landantaletha varierat med ung.5 länder för en DX-are med ca. 100 länder i de olika klubbarna 
Egna och olika landlistor finns fn. i Sverige, Norge, Nya Zeeland, 
Beneluxländerna osv. Av dessa är den svenska listan, som är uppgjord av DX-Alliansens Landlistekommitté (DXA-LLK),närmast MLT:s resultat. Dock tycker kommittemedlemmarna i MLT att MLT fått sin lista 
ännu konsekventare och noggrannare än DXA-LLK. MLT har varit i en lyckligare situation än DXA-LLK bl.a. i fråga om många afrikanska 
federationer, då listan är uppgjord senare än den svenska listan.
En massa felvärderingar av det politiska lägets utgång har inte läm
nat några märken i form av ändringar i landlistan, ännu. MLT har också tagit med sådana områden (öar) som inte har annat än PTP- 
sändare, om ens det, men som utan tvivel blir radioländer även 
för de svenska DX-arna, när någon sätter upp en rundradiosändare på området.

I praktiken skiljer sig de båda diskuterade listorna inte myc
ket från varandra, skillnaderna har närmast ett akademiskt intresse. 
I rankinglistorna orsakar följande länder de väsentligaste skill
naderna: MLT räknar som Norge skilt Väst- och Ost-Pakistan, skilt 
Väst-Berlin. MLT räknar endast ett Sovjetunionen, då DXA-LLK räknar 
två. MLT räknar endast Västra Malesien och Östra Malesien,  då DXA- 
LLK ännu räknar fyra länder i Malesienområdet. MLT tycker att 
Bahama-öarna ligger i Central-Amerika då DXA-LLK placerar dem i 
Nord-Amerika osv. I listan av gamla länder har MLT upptagit bl.a. 
Estland, Lettland, Litauen och Hyderabad, vilka DXA-LLK inte an
sett ha betydelse. Om intresse finns hos läsarna, kan dessa och även andra skillnader behandlas grundligare senare i denna tidning.
Gemensam lista i hela Norden
Frågan om gemesam lista för Sverige och Finland togs till behand
ling redan för ett par år sedan. Då konstaterades dock att det bor
de vara möjligt att få listan ännu bättre än den svenska listan då 
var. Det var ju därför söm MLT började göra sin lista. Nu har MLT 
och LLK haft en fruktbar kontakt, närmast per korrespondens, och LLK 
har vänligen ställt sina kommentarer och beslut till MLT:s för
fogande. Två gånger har representante för MLT och DXA-LLK träffats 
för att närmare diskutera landlisteproblemen, vid DX-Parlamentet 
i Kopparberg 1964 och nu i juni i Halmstad. Nu när den finska lis
tan kunde framvisas, väckte den en stor uppmärksamhet bland exper
terna inom de svenska DX-kretsarna. De flesta, som hade tillfälle 
att bekanta sig med listan, kom till slutsatsen att MLT gjort ett noggrannare arbete vid upprättandet av sin lista.



Ett nordiskt landlistesamarbete har således kommit igång.
Både från Sverige och Norge har det framhållits att en gemen

sam landlista skulle vara den lyckligaste lösningen. Men en möjlig 
integrering av listorna kommer inte att vara alltför lätt att ut
föra. MLT har för sig att den finländska listan är längre utarbetad 
än den svenska. MLT medger dock att det alltid finns punkter som 
kan diskuteras, närmast då de sk. tolkningsfrågorna. LLK medger att 
de inte rider på sina ståndpunkter av prestigeskäl. I ett utlåtande 
har LLK öppnat möjligheterna att ändra på sin lista i vissa frågor, 
som MLT avgjort på ett olika sätt, om verkligen starka skäl fram- föres härför. Det påpekas också att ansvaret mot de otaliga DX-arna 
som använder LLK:s lista är stort och att detta är ett avgörande 
skäl i LLK:s ställningstaganden vid definierandet av radiolä der.

Vi ser nu optimistiskt fram emot diskussioner mellan MLT och 
den helt nyvalda landlistekommittén i Sverige. MLT hoppas att få återkomme senare med en närmare redogörelse rörande själva land
listan.

Enligt uppdrag av MLT.
Bob Hielm Håkan Sundman

FOTNOT: Att det inte skrivits om landlistor i Attention på länge har sin egen 
lilla förklaring. Finlands DX-Club har nämligen aldrig officiellt godkänt nå
gon landlista, och kommer väl inte att göra det heller på en tid. Som det 
mycket riktigt har skrivits i artikeln ovan, har FDXC haft en "egen" lista 
under alla dessa år. Den var utarbetad av QSL-red Bob Hielm, dvs. han har va
rit enväldig på det området under många år.

När nu den s.k. MLT har utarbetat sin lista, får vi väl konstatera 
att den är helt privat, vilket man också medger. I tiderna har FDXC beslutat 
att följa Federation of Finnish DX-Clubs' beslut, men FFDXC har tills vidare 
bordlagt frågan. Av detta följer alltså att FDXC enligt tidigare beslut 
ävenså bordlagt densamma.

Kommittén, MLT som den själv kallar sig, tillsattes ursprungligen av 
FFDXC. Men den avsattes senaste år på grund av att man vägrade ge ut någon 
rapport om läget. Man hade över huvudtaget ingen söm helst samarbetsvilja, 
trots att FFDXC:s styrelse försökte sitt bästa att få herrarna på bättre tan
kar. Någon rapport om kommitténs arbete har till dags dato inte inkommit till 
FFDXC, och av allt att döma kommer en sådan aldrig att ges. Från MLT-håll på
pekar man att rapporten ingått i såväl DX-Kuuntelija som Allians-Nytt samt 
att FDXC, nota bene FDXC, har fått en kopia av nämnda 'rapport'. Ett sådant 
tillvägagångssätt kan av naturliga skäl inte godkännas av FFDXC, varför man 
beslutat att inte vidare behandla frågan innan den ånyo blir aktuell.

Det att FDXC's QSL- och tipsredaktörer har beslutat tillämpa den nya 
listan, som de varit med om att utarbeta, kan vi väl inte säga så mycket om. 
Nämnda redaktörer har ju också tidigare själva avgjort vilka system de använ
der vid beräknandet av länder, och vi har inga skäl att anta att redaktörerna 
inte mera skulle ha omdöme att besluta i dessa frågor. Därför låter vi saken 
bero tills vidare, men FDXC's styrelse kommer knappast, åtminstone ännu, att 
officiellt sanktionera MLT:s lista. Vi väntar och ser huruvida man kommer 
fram till resultat beträffande en samnordisk lista. Och därvidlag synes mig 
MLT vara hoppfull, så varför skall vi vara pessimistiska.

Å andra sidan tycker jag nog att MLT skulle kunna börja visa litet 
större samarbetsvilja och kompromissiver. Det synes mig tyvärr som om man 
vill binda sig alltför mycket vid nogsamt preciserade principer, som man inte 
önskar rucka på. Och det är enligt min åsikt enbart negativt, eftersom det 
bara uppväcker förbittring och indignation. Men, som sagt, vi får leva i hop
pet, och under tiden får vi väl fortsätta att lita på våra redaktörers omdöme.

Bernhard.



Willis Conover's "Music USA" staff is small. A radio program must have a personality. He believes 
that it would go out of focus if too many people were involved. Whereas some music programs have a 
record librarian, a research assistant, a script writer, an announcer to read the script, a studio engineer 
to play the records, a recording engineer to tape the show, a tape editor, and a producer or director to 
coordinate, Willis does many of these jobs himself.

He has an assistants Joy Kozlik, who runs a tiny office, handling mall^checking tapes for technical Haws, 
and assembling tapes for shipping to the VOA transmitters around the world. His engineer, John Celebre, 
shares production duties with Willis. John plays the records, tapes the show at the same time, and edits the 
tape# when editing is needed.

Willis uses his own record library. As he knows many of the artists personally, he learns first-hand 
the facts that ordinarily must be researched. He prepares his own notes, and he speaks without a script.

Like á good jazz performance, therefore, "Music USA" is partly planned and partly improvised by a 
relatively small group of people. At its best, the program achieves a mobility that Willis feels a larger 
staff might inhibit. People tend to cancel each other's ideas. A single program conductor, on the other 
hand, may present a great variety of performances without destroying a pattern. He can chart the pro
gram's development from record to record, from day to day. from week to week, from year to year.

To do this successfully, the conductor needs a broad taste and a wide knowledge, Willis Conover's 
experience with music and radio began in 1938; and, he says, ' I ' ve never stopped listening and learning." 
He has lectured at universities around the world. He has organized orchestras and presented concerts. 
Since 1956 he has been master-of-ceremonies and program advisor for the Newport Jazz Festival. He 
contributes to leading music journals and he writes songs. And, under his direction, "Music USA" recently 
passed its  tenth anniversary as the music program with the world's largest short-wave audience.

"Music USA" is a two-part program. The first part presents the music of America's best popular 
composers. Part Two, the jazz hour, covers the latest and the greatest practitioners of a lively ar t. The 
two parts are an hour and a half long, every day but Sunday.

In 1964, an international association of clubs was founded known as "Friends of MusicUSA." These 
are clubs whose express purpose is to listen to "Music USA " in groups of twelve or more. Informal 
listening groups had flourished since the program began ten years earlier, but now they were recognized 
officially. H thepast year, clubs have been certified in 86 countries. Because the number of clubs exceeded 
a ll expectations, no farther applications are being accepted at this time. Meanwhile, the program continues 
to furnish its large audience -  group listeners and individual listeners -  with the best in American jazz 
and popular music.

MUSIC USA staff, left to right: W illis Conover, Joy Kozlik and John Celebre.



Det torde inte mera finnas någon chans för någon att slå Peter Pompe 
i årets Cup-tävling:(SWR 4 + 4), R Tirana 9390, R Tehran 15235, R Kiev 
9760, R Habana 11840 & 15135, R Peking 6825, NBC Lagos 15255, PR 9675 & 
7145, CR 11960 & 6135, CBC/BBC 6195, RTF 11845 & 15130, RFE 15145, ÖRF 
9610, AFRTS 15430, KBS 9640, BBC 12095 & 15070, NRK 15175 & 15345, Em 
Nac 15380, RR 9570, SBC 9665, R Budapest 9033, R Alger 11835, D Welle 
9735 & 15275, R Australia 9570 & 11710, HCJB 17890 & 15115, WRUL 15440,
(MW 6 + 0). 109 + 59 = 248
2. Robert Newhart 89 + 43 = 132
3. Jürgen Waga: (SWR 8 + 6) RFE Mun 15215, CBC/BBC 6195 & 90200, RAI 9575,
R Australia 11880, R Vaticana 6190, ÖRF 7245, NHK 15310, HCJB 11915 & 
15115, (MW 3 + 1). 73 + 46 = 119
4. Katumi Furukawa: (SWR 22 + 12), R Moscow 9505, FEBC 9505, AIR 9665,
ABC Perth 96IO, ATTC XXXX Oakland 7485, PTT Oslo, 9MG Penang brev 8696 
(map), KHK Kahuku Radio brev (mar), Wake Aeronautical Radio brev
13215,5 & 13354,5, USArmy Stn ABA Hawaii brev 18000, Royal Canadian Navy 
Vancouver brev 19228, PTT Sydney brev 6980, Trieste Maritime Radio 
12995, (MW 1 + 0): 68 + 43 = 111
5. Staffan Crona hälsas hjärtligt välkommen! Du skrev ingenting om det  på
listan, men jag förutsätter, att alla de anmälda QSL:en faktiskt anlänt 
detta år. Cupen är ju en årlig tävling, där den som fått de flesta QSL:en 
från de flesta länderna under kalenderåret vinner Cupen (QSL + länder = 
poängtalet). Varje frekvens för en viss station räknas dock bara en gång.
I Cupen deltar förutom BCkortvågsQSL även MW-, LW-, PTT-, Air-, Maritime- 
UKV- och TV-QSL - alltså allt utom amatörQSL. Nya kortvågsstationer som 
införs i ranglistan uppräknas inte här utan nämns bara inom parentes, då 
de ju finns uppräknade under den rubriken. (SWR 35 + 30), (MW 20 + 4)
Likaså MW-stationerna som finns i MV-spalten. 55 + 34 = 89
6. Reijo Siivonen: (SWR 14 + 9), SFB 88750, PTT France 15800, Italcable
16342,5, R Peking II630 & 6210 & 9340, (MW 2 + 1) 43 + 32 = 75
7. Kim Lindström: (SWR 8 + 3), R Australia 9570, HCJB 15115, (MW 2+1).

45 * 23 ̂ 68
8. Stig Björkas; (SWR 4+3), R Vaticana 7250, R Moscow 4lmb, 31mb, RR 
9510, HCJB 17890, PR 5995, CR 5930 & 9505 & 11960, R Lux 6090, (MW 1 + 0)

45 + 25 = 68
9. Anders Willför: (SWR 3 + 3), RBI 6080, R Romina 5990, CBC 17820,
11705, ETLF 9705, R Auatralia 11710, NHK 11780, (MW 1 + 1) 38 + 28 = 66
10. Gunhard T Kock: (SWR 6 + 4). NHK 15135. DW 11795 (nytt kort). (MW
1 + 0) 37 + 26 = 63
11. Raimo Vuojärvi 29 + 28 = 57
12. Hanny Savijärvi (SWR 11 + 10), RR 15380. 27 + 23 = 50
13. Hans Hertkorn 24+20 = 44
14. Christer Wilkman: 26 + 17 a: 43
15. Harri Torppa: (SWR 1+ 0), (MW 1 + 1). 26 + 14 = 40
16. Sven-Erik Hjelt 25 + 14 = 39
17. Tore Gustafsson: (SWR 5 + 4), HCJB 17890, (MW 1 + 0) 20 + 17 37



18. Hans Lunkka 25 + 9 " 34
19. Christer Herlin hälsas också hjärtligt välkommen hår! (SWR 16 + 16)

16 + 16 = 32
20. Håkan Hagman: (SWR 4 + 2).
21. Ulla Hederfors 
22. Leif Blomqvist 
23. Håkan Sundman: (MW 1 + 0)
24. Per-Olof Lönnberg 
25. Lars-Henrik Österholm: (SWR 3 + 3) 
26. Marianne Spjut 
27. Staffan Lodenius 
28. Michael McNamara
29. Eric Gagneur
3o. Niels Jacob Jensen: (SWR 5 +5)
31. Ritva Manninen
32. Björn Lundberg 
33. Nils-Erik Friis
34. Kjell Boman 
35. Terho Vuojärvi 
36. Matti Jämsen 
37. Börje Hielm
30. Timo Lehtiö
39. Sten Lundberg
40. Tor-Henrik Ekblom 
41. Max Paetau 
42. Hans Söderström 
43. Markus Anaja 
44. Erik Rosengren 
45. Kaj Bredahl Jørgensen

1. N J Jensen 204 + 120 = 404
WINB Red Lion 3½m 17720 
YVMO R Lara 4940 
VLQ9 ABC Brisbane brev 3½m 9660 
HJFV R Neiva brev o vimpel 4067 
Em da Guinee folder 5041

2. T-H Ekblom 237 + 112 - 349
3. G Eklundh till 12. S Kockberg

oförändrade sedan maj-numret.
13. H Torppa 173 + 89 = 262

CBC N Sae 2m 11720
14. H Hagman 156 + 102 = 250

17 + 15 = 32 
15 + 14 = 29 
19 + 0 = 27 
20 + 5 = 25 
14*10 24 
li + u  = 22 
lo + 9 = 19 
10 + 9 ^ 19
10 + 5 = 19
10 + 5 = 15 
7 + 7 * 14 
5 + 5 ^.10
5 + 5 = 10
5 + 5 = 10 
5 + 4 = 9 
4 + 4 = 8 
3 + 3 = 6 
3 + 3 = 6 
3 + 3 = 6 
3 + 3 = 6. 
2 + 2 = 4 
2 + 2 = 4 
2 + 2  = 4 
2 + 2 = 4 
1 + 1  = 2 
1 + 1 = 2

R Guaiba 11785 
R Barquisimeto 2v 4990 
R Continente lv 5030 
WIBS 15100

15. J Kivi
16. H Tallroth 
17. H Sundman 
10. L Blomqvist 
19. S Lundberg 
20. M Paetau

160 + 94 = 254 
156 + 93 = 249 
153 + 93 = 246 
146 + 91 = 237 
146 + 04 = 230 
133 +02 =215

1. N J Jensen 284 + 120 = 404
WINB Red Lion 17720 
YVMOR Lara 4940 
VLQ9 ABC Brisbane brev % a  9660 
HJFV R Neiva brev o vimpel 4067 
Em da Guinee folder 5041

2. T-H Ekblom 237+112=349
3. G Eklundh till 12. S Kockberg 

 rändrade sedan maj-numret.
13. H Torppa 173 +  89=262

CBC N Sce 2m 11720
14. H Hagman 156+102=258



21. M Rinne 120 + 74 = 202
22. B Grahn  130 + 72 = 202
23. H. Lunkka 116 + 79 = 195
24. M Anaja 120 + 75 = 195
25. B Lundberg 119+75=194
26. G Cedercreutz 120 + 72 = 192
27. E Rosengren 110 + 79^189
20. C Wilkman 105 + 74 = 179
29. K Boman 107 + 71 = 170
30. M Jämsen 99 + 76 = 175
31. S-E Hjelt 107+66=173
32. K Lindström 100+67=167

SWF  7265
R Petrosavodsk brev 5065
R Omega 11490
RNE Canarias brev 9660
WWV folder 5000
YVKM R Continente 5030
YYMQ R Barquisimeto 4990
YVOC Ecos del Torbes vimpel 4930

33. R Manninen 92+65=157
34. P. Pompe 90 + 66 = 156

Ecos del Torbes brev 2v 4900 
XERR Gomerciales brev lv 15110 
R Jeddah 5v 11055 
R Dakar lv 4090

35. G T Kock 89 + 5 9 = 1 4 0
R Omega 2v 11550
R Petrosavodsk brev 3v 5065 
R Kiev brev 1m 4940 
YYMQ R Barquisimeto 2v 4990 
ZYK3 R Jornal do Commercio 15145 
R Pyongyang lm 6540

36. K B Jørgensen  84 + 59 =143
37. J Mosander 82 + 5 9 = 1 4 1
30. H Savijärvi 77+62=139

R Malaysia Singap. brev 2v 7110 
RNZ 4m 11780
R Pakistan brev 4m 11672
LBS 10v 11000
KBS vimpel 2m 11925
VOA Poro 9560
VOA Tangier 9615
VOA/BBC 25mb
AIR 2m 15225
VOA Greenville 15205
R Liberty 17745
CBC N Sce 2½m 11720

39. A Willför 75+ 6 0 = 1 3 5
R Pyongyang 6v 6540 
R Tallinn 5v 6005 
ZYU60 R Farroupilha 7v 15355

40. C-G Sandell 70 + 54 = 132
41. M McNamara 72 + 50 = 130

42. L Rantala 72 + 55 ^.127
43. A Franzen 71+ 51 = 122
44. S-O Lindholm 69+ 5 1 = 1 2 0
45. B Ahlnäs 69 + 49 = 118
46. H-E Söderström 67 + 44 = 111
47. M Ölander 62 + 40 = 110
40. H Linden 62 + 47 = 109
49. J Waga 50 + 40 = 106

RRI 3v 9065
XERR brev lv 15110 
UN Bound Brook 2m 11780 
RTF 7160
VOA Greenville 2m 15250 
R Budapest lm 6234 
R Denmark lv 9520 
R Yerevan lm 11745

50. S Selenius 56 + 42 =99
51. L  Lehtonen 51 + 45 = 96
52. N-G Sandvik 56 + 30 = 94
53. A Descrieres 5 3 + 4 0 = 9 3
54. A  Reinlund 49 + 39 = 00
55. K  Furukawa 49 + 39 = 08

Norea7235R S Africa 4895
D Welle 9735
HJBS 9530
ABC Melbourne 9680
XEHH brev 11880
RCM 11780
NBC Lagos 11900
SBC 9670
UN Honolulu 9650
La Voz del Tachira 9570
Em da Guinee 5041
FEN Tokyo 6I55
AIR Delhi 7225
R Daru folder 3304
R WEWAK folder 3335
ABC Perth 6140
VOA Greenville 9665
CSRC 9667
Nihon SWC 9595
KBS 6015
RNZ 9540 

56. P-O Lönnberg 4 6 + 4 1 = 8 7
57. A Bärlund 4 9 + 5 7 = 86
50. H Bornhöft 49 + 37 = 86
59. L-H Österholm 3 9 + 3 4 = 7 3

UAR Cairo 1m 9474
R Pyongyang 7v 6540 
RTV Belge 3v 17860 

60. Staffan Crona 35 + 30 = 65 
R Bremen 619O
R Nederland 6020 
ÖRF 6155



R Tirana 7092 
R Romina 5990 
R Belgrad 9505 
RIAS 6005 
D Welle 9610 
SBC 15305 
R Vaticana 9645 
Em Nacional 17720 
R Praha 11960 
R Sofia 6070 
RTV Belge 17860 
WRUL 11940 
VOA 17720 
VOA Monrovia 
ELWA 15155 
R S Africa 11900 
R Ghana 11800 
RNE Canarias 9660 
R Kuwait 4967½
NHK 15135 
R Tashkent 9600 
R Kabul 4775 
R Ceylon 9667 
R Baghdad 6095
R Pyongyang 6540 
R Sutatenza 5095 
R Barquisimeto 4990 
R Cl do Para 4865 
R Timbira 4975 
R Rumbos 4970 
WIBS 15085 
VLT4 4890

61. R Vuojärvi
62. H Hertkorn
63. M Spjut 
64.J D Stewart

32 + 32 = 64
33 + 30 = 63
32 + 30 = 62 
3 0  + 30 = 60

65. T Gustafsson 32 + 20 = 60 
AIR Delhi 3m 15225 
VOA Greenville 3m 15205 
R Farroupilha 3v 15335
V of Free China 3v 15125 
PR lm 6135

66. B Link
67. R Newhart 
68. R Siivonen

30 + 25 
29 + 25

55 
-54

29 + 25 = 54
BBC Singapore 9500 
Kol Israel 9625 
R Peking 9860 
UN Bound Brook 15150 
D Welle 11795 
BR 6135
R Tashkent 11925 
Em Nacional 17095 
RFE Raret 17735 
R Nederland 9590 
CBC 9630 
RBI 6000
V of Free China 15125 
CBC N Sce 9625

69. S Björkas
BBC 5v 15070 
R Peking 3v 9600 
R Pyongyang 5v 6540 
R Lux 5v 609o

30 + 21 = 51

70. S Lodehius 
71. C Herlin

22 + 22 = 44 
16 + 16 = 32

De tre följande utgåvorna av 
Attention är tipsbulletiner. 
Bidrag till dessa skall vara 
klubben tillhanda den 31 juli, 
15 augusti och 31 augusti.
Vi återkommer i en av dessa 
bulletiner med uppgifter om 
stopdates i fortsättningen.
Det verkar litet som om det 
nuvarande systemet skulle 
vara en aning invecklat.

H-red

AIR 7v 15225
BBC 7v 5900 
RBI 6v 6115 
R Budapest lm 7215 CBC 2½m 11720 
DW 3v 11925 
R Lux 2v 6090 
R Moscow 2v 49mb 
R Nederland 3v 6025 
NRK lv 9610 
PR 3m 7125 
CR lm 5930 
RAI 2m 17800
SBC lv 11865 
R Vaticana lv 7250 
VOA Thessaloniki 7205

72. U Hederfors 
73. F Stenman 
74. W Mellqvist 
75. R Herberts 
76. N-E Friis 
77. T Vuojärvi

15 +14 = 29 
1 5 + 1 3 = 2 9  
14 + 14=20 
13 + 11 = 24 
5 + 5 = 10 
4 +  4 = 0

God fortsättning på sommaren !
B o b
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1730

1740

1745

1750

1800

QSA/QRK or SINPO kc/s
Brazil: R. Tupi de Rio noted on 15370 with QSA 2-3 and QRM de 
tone. pä
Brazil: R. Farroupilha on 15340 noted with QSA 3-4. pä
BRAZIL: R. Tabajara has been heard on 15... with QSA 3-4. pä 
(I think you mean R. Marajoara on 15245? ed)
TAIWAN: BCC on 15125 is still noted, has English news at this 
time, 43443. aw,kl,njj
MALAGASY: Malagasy Bc Stn on 15270 played records by Pat Boone 
with 42332. aw
SOMALIA: R. Somali noted sometimes on 4797 with programs in 
Somali till cd 1733, 4/3-4. ed
INDONESIA: RRI Djakarta is heard on 4805 with music and 4/3.ed
INDIA: AIR Delhi on 4760 noted with English news and 4-5/4. ed
AFGHANISTAN: R. Kabul played Asian music on 4775 with 5/4-5.ed
REUNION: RTF St. Denis noted a few times on a new fq of 4820 
with prgr's in French, 3-4/3. Usually noted till 1745 when 
a CW tx is spoiling the fun. ed
KUWAIT: Kuwait is noted mostly good on 4967.5, often pop music 
in the English transmissions, 34242. aw,ed
SOMALILAND: R. Djibouti on 4780 often noted with Arabic prgr's, 
mostly Arabic music. The reception is  4/3-4. ed
TANZANIA: R. Tanzania on 4785 noted with the Animals a.o., 
4/3-4. aw, ed
ANGOLA: R. Commercial do Angola is on 4795 and is noted with 
dancemusic, ads and noticias till cd 1855, 3/4. aw, ed
SUDAN: Omdurman is changing fq from day to day, 4889 to 4995. 
The reception is 4-5/4 and the prgr's are dull. ed
TANZANIA: R. Tanzania noted on 5050 with Native prgr's and 
4/4. aw,ed
UGANDA: R . Uganda is noted often on 4976 with news in English 
and 44343. aw,kl
ECUADOR: HCJB is noted on new fq's, 15120//17850 till 2030. njj
MALAGASY: Tananarive on 3288 talked with 3/3-2, CW. ed



1805

1815
1825
1830

1845

2000

2020

2025

2030

2035
2040

2045

2050

MALAWI: Malawi Bo Corp is on a, new fq, 3380 . Noted with Engl. 
news and Malawian music with 4/3-4, later more CW. ed
MAURITIUS: MBS on 4850 talked in French with 3/2-3. ed
SOMALIA: R. Mogadiscio noted once with music and 3/2 on 4970.ed
SOUTH AFRICA: R. South Africa noted in Afrikaans on 4810//
3320 , 4/3-4//3/3. aw,ed
CENTRAL AFR. REP.: Bangui on 5035 noted with 4/4. kl,ed
CONGO DEM. REP.: Leopoldville on 4880 noted with 4/4. kl,ed
DAHOMEY: Cotonou on 4875 noted with "Save the last dance for 
me", 45444. aw
NIGERIA: NBC Lagos on 4990 talked with 3/2-3 QRM de Omdurman,ed,
CAMEROUN: R. Yaounde on 4972.5 played African music with 
4/3-4. ed
SOUTH AFRICA: R. South Africa on 4945 with Commercial prgr's 
in English and Afrikaans, 3/2-3. ed
SPANISH GUINEA: R. Ecuatorial on 4926 often noted with good 
receptions, 4/3-4. aw,ed
GHANA: Accra on 4915 with dancemusic and 4/3 CW. aw, ed
ECUADOR: HCJB is changing fq's at this moment, to 15105//
17890. Good reception of both fq's. njj
BELGIUM: RTB on 17860 had Jukebox with 45544. aw
UNIDENTIFIED French-speaking station noted on A4840. Is 
probably R. Bukavu. kl
BRAZIL: R. Tupi de Sao Paulo noted on R. Dif.'s fq, 17815 
with QSA 4-5. pä
TCHAD: R . Tchad on 4904 talked with 3/2 CW. ed
SENEGAL: Dakar on 4890 with French and African music, 4/3.aw,ed
KENYA: Nairobi on 4885 played pop music with 4/3-4. ed
NIGERIA: ENBS on 4855 often noted with 4/4. aw,ed
CONGO REP.: R. TV Congolaise on 4843 with African music and 
4/4—3, CW. ed
CONGO DEM. REP.: R. Bukavu was noted between R.Congo and 
Bamako, on 4839 with 3-4/3. ed
MALI: Bamako on 4835 with news and 4/4. ed
SAO TOMÉ: R. Clube Sao Tomé is on 4807 and is noted with 
dancemusic and 3-4/3 CW till cd 2200. pä,ed
GABON: Libreville on 4777 played Jealousie etc, 3/2-3. ed
MOZAMBIQUE: RCM on 3260 ended their news transmission, 3-4/3.ed



2055
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2235

2310
2330

0000

0005
0010
0015

0030

CONGO DEM. REP: R. Leopoldville on 4735 with 4/3-4. njj,aw,ed
SOUTH AFRICA: R. South Africa has English Sce on 4895, noted 
through a Russian carrier with 4/2. ed
IVORY COAST: R. Abidjan played "Letkis" on 4940, 4/3-4,aw,ed
TOGO: Lome on 5047 with news in English, 4-5/4. ed
UNIDENTIFIED African-station noted on 4825 with Highlife- 
music and "Tuttu Frutti" & "Jingle Bells"! Seems to be 
R. Ghana on a new fq, noted  till cd  2305. ed
CAPE VERDE ISLANDS: R. Clube  Mindelo on  4715 with dancemusic
and 3/2-3. ed
BRAZIL: R. Relogio Federal on 4905 with usual prgr's, 3/3. ed
BRAZIL: R. Timbira on 4975 noted with 3-4/3-4. ed
TURKEY: Voice of Turkey on 15160 with Elvis Presley and 
55544. aw
ECUADOR: HCJB again changing fq: from 2200 they are on the 
old 15115. njj
WINDWARD ISLANDS: Grenada is on a new fq, 15130 replacing 
15105, noted with 54434. njj
SOUTH VIETNAM: Saigon on 4877 with 32342, QRM Leopoldville.njj
PORTUGUESE GUINEA: Bissau on 5017 noted with dancemusic and 
4/3, CW. ed
UNIDENTIFIED LA-station noted on 5850 with LAm and 2/2. ed
BRAZIL: ZYN32 R. Soc. da Bahia on 11875 with 54454 and noticias 
e futebol. njj
JORDANIA: Amman signs on on 15170 with Spanish for Latin 
America, 55555. njj
CANADA: CBC Montreal on 15190 with Portuguese for Brazil, 
noted with 54544. njj
VENEZUELA: YVMQ R. Barquisimeto on 4990 with Gran Reserva 
Tres a.o., 33333. aw
PHILIPPINES: FEBC noted at this time on 15385 with a Back 
to the Bible-broadcast, the reception was 45434. aw
BRAZIL: ZYK2 R. Jornal do Comercio on 6085 was heard adver
tising Sonrisal with 4/4. kl
BRAZIL: PRB21 R. Panamericana on 6055 noted with 3/3. kl
BRAZIL: PRA8 R. Clube do Pernambuco on 6015 with 3/3. kl
VENEZUELA: YVKB R. Dif. Venezuela on 4890 had Pepsi Cola 
and other advertisements, the reception was  33333, CW. aw
BRAZIL: ZYZ26 R. Globo on 6035 with Melhoral and 4/4. kl
COLOMBIA: HJCB La Voz del Tolima on 6040 noted with 4/4 
quite often. kl



0030
0035
0043

0050

0100

0110
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0140

0145
0200

BOLIVIA: CP70 R. Grigota on 4830 noted with 3-4/3. pä,ed
COLOMBIA: HJEZ La Voz de Cali on 6195 often noted, 4/4. kl 
COSTARICA: TIH8G R* Reloj on A6210 often with 3/4 through..-  ..-  ..-  ..—                               kl
UNIDENTIFIED LA-station Called itself "R. Cuarenta y dos" 
on A5960. kl
BRAZIL: R . Brasil Central on 4995 noted with 5/3. kl
UNIDENTIFIED LA-station noted on 6140 with 3-2/2. R. El 
Patio has been heard in Sweden on A6135. kl
COLOMBIA: HJAE R . Santa Fe on 4965 noted with 3/3. kl
WINDWARD ISLANDS: WIBS has moved from 5010 to 5015. Noted 
w ith a religious prgr and 4/4. kl
BOLIVIA: C8P75 La Cruz del Sur on 4985 noted often with 3/3. kl
ARGENTINA: LRS2 R. Splendid on 5985 had "Informa Splendid" 
with 44343. aw
COLOMBIA: HJGT R. Sutatenza on 6075 noted talking with 3/3.aw,kl
COLOMBIA: HJKJ Em. Nueva Granada is always strong on 6160. pä,kl
BRAZIL: Emissora Continental on 6195 always noted, QSA 3-4.pä
PERU: OAX4Z R. Nacional del Perú on 6082 with 3/3, kl
VENEZUELA : YVQA R. Sucre on 4960 with hora Rumbos, 4/3. kl
VENEZUELA: YVLK R. Rumbos gave id with 34232. aw,kl
ECUADOR: HCJB on 6050 noted with 4/4. kl
BRAZIL: Unidentified Brazilian station noted on 3265 with 
QSA. 3, R. -Tamandare has been heard in Sweden. pä
BRAZIL: Educacao Rural in Natal on 3285 noted with QSA 2-4.
Pä's unid. sometime ago. pä
BRAZIL: R . Gazeta de Alagoas on 3315 sometimes with QSA 4. pä
UNIDENTIFIED LA-station often noted on 5900 with QSA 3.
This seems to be R. Cuenca noted in Sweden on this fq. pä
VENEZUELA: R. Cronos on 4940 noted with "Hora Cronos" and 
3/3. kl
BRAZIL: ZYA R. Dif. Roraima on 4835 with 4/3. kl
VENEZUELA: YVOC Ecos del Torbes on 4980 often with 5/4-5.They have prgr's like "Festival de la Media Noche", ads like 
Reina del Campo, Fortuna, Gran Reserva Tres atc. kl
BRAZIL: Unidentified Brazilian station noted on 3365 with 
QSA 2-3 & tone-QRM. pä
UNIDENTIFIED LA-station on 4760 noted with QSA 2. Emisoras 
Vargas, noted both i n  Finland and Sweden? pä



0200

0215
0230

0245

0300

0400

0530

BRAZIL: ZYR60 R. Cultura de Araraquara on 4915 gives id as 
"Radio Cultura" with QSA 4. pä
PERU: Ondas del Titicaca often noted on 4920 with QSA 3. pä
URUGUAY: R. Carve on 6156 with QSA 3-3 and BCQRM. pä
GUATMEMALA:TGFP R. Nacional Tikal en Florens Peten on 6205 
noted with QSA 3-4. pä
PERU: R. Cuzco, La Voz del Capital Arqueológica de America 
on 6250 is noted with QSA 3. No other stations around. pä
BRAZIL: ZYW28 R. Clube do Goiania on 11735 with QSA 3. pä
CHILE: CE1174 R. Nuevo Mundo on 11740 with QSA 4. No sign 
of XEMP,noted in Sweden here. pä
BRAZIL: PRI4 R. Tabajara on 4795 noted advertising Figurum 
with 33343. aw,pä
BRAZIL: PRC8 R. Clube do Para on 4865 with 3/3. kl,aw
VENEZUELA: R. Continente on 5030 noted with 4/3. kl
BRAZIL: ZYB8 R. Tupi de Sao Paulo on 11765 with 33343. aw
BRAZIL: R. Alvorada noted with QSA 1-3 on 3345, pä
VENEZUELA: R. Barcelona on 3385 with QSA 2-3. pä
BRAZIL: The new station R. Difusora de Goiania on 3395 noted 
often with QSA 3. pä
UNIDENTIFIED LA-station noted on 6115 once with QSA 2-3 and 
BCQRM. Peru, Mexico or Colombia????(Peru? ed) pä
CEfLON: R. Ceylon on 15230 with Dixieland a la Mr. Acker Bilk, 44434. aw
BRAZIL: ZYG26 R. Pioneira de Teresina on 4885 with 34433. aw
BOLIVIA : CP73 R. Nueva América sometimes with QSA 1-3 on 4795.pä
UNIDENTIFIED LA-station on 5013A is probably R. Universo in 
La Paz, Bolivia (a new station). Noted with QSA 3 under strong 
CW.  pä
ECUADOR: HCFA4 La Voz de Manabi noted till cd 0525 on 4815, 
a move from 4810, with 43333/ njj
ECUADOR: HCEH4 La Voz de Esmeraldas on 4870-75 appeared after YVKP's close down with non-stop dance music, cd 0455 with National Anthem, 42342. njj
ECUADOR: HCWN1 R. Nacional Espejo Quito on 4880 noted till 
fade out 0530 with usual prgr's. Gives id: "Esta es RNE - Radio 
Nacional Espejo HCWN1 4880 kc/s onda corta, banda internacional 
de 61 metros en Quito, mas potente emisora del país", 43333.njj
ECUADOR: HCQR1 R. Quito on 4923 until cd 0435 with Buenas 
Noches con música, 42322. njj
ECUADOR: HCJB noted on 6050//11910, good reception on both 
during the Swedish transmission. njj



0800 IRAN: R. Tehran is now on 15125 since July 5th. Noted from
0800 in English. The reception was good. njj

0830 JAPAN: R. Japan on 15135 noted with a prgr called "The Key
to Japanese cities: Mito, the Edinburgh of Japan", 54454. njj

0835 CURA: R. Habana Cuba on 11705A in Spanish with 34443. aw
1000 INDIA: AIR Delhi on 11710 with English to Australia and

New Zealand, 324421 njj
1030 SPAIN: RNE Madrid with Spanish for the Philippines on 11715, 

noted //15415//9695 with 43443. njj
CONTRIBUTORS:
aw - Anders Willför, Petalax (Välkommen efter 8 eller 11 

månader/ sorry, du slipper ju undan med 7 eller 10 
månader! Välkommen tillbaka sedan,OM!)
Rx: Eddystone 840A Ant.: 30m Windom-ant.

kl - Kim Lindström, Helsingfors 
Rx: Trio ER-202 14 tubes

njj - Niels Jacob Jensen, Frederikshavn, DENMARK 
Rx: Blaupunkt "Granada"

pä - Pertti Äyräs, Åbo
Rx: PCR-3 7 tubes Ant.: 30 m dipole

ed - Håkan Sundman, Helsingfors - Botby
Rx: AR-88-LF 14 tubes Ant.: 4 diff, 25-70 metres.

Many thanks to you all for your contributions. Only 4 contributors this time is not too good, so till next time I 
await many more contributors to send in their hints on stations 
heard during the beautiful summer days and nights. The 
African stations are really coming in now, especially on 
 60 mb, but also on 90 metre. And during the night-hours there 
are lots of LA-stations to be logged for anyone who has the 
energy needed to get up in the middle of a good night's sleep!

Håkan Sundman



S T A T I O N S  
S C H E D U L E S 

F R E Q U E N C IES

All times are GMT.
EUROPE

Belgium: All English transmissions from Brussels have been.cancelled. 
Now only in French, Flamish and Congolese languages. (scdx)
Bulgaria: R.Sofia now in English to N.America at 000040100 and 0400 
-0430 on 9700. To Gr.Britain at 1930-2000 and 2130-2200 on 6070.(scdx)
France: ORTF, Paris, can be heard in English at 0515-0530 on 9550/ 
11905/15445, at 1300-1330 on 11850/15345/21580, at 1830-1845 on 11845 
/15130, at 2000-2015 on 6175. (scdx)
Great Britain: Manx Radio, P.O.Box 20, Douglas, Isle of Man, England the only legal commercial broadcaster in the UK, now transmits on 
1295 instead of 1594. During winter a combination of 1295 and 1594 will be used as BBC is on 1295 also. Schedule 0700-1700. At the end of June power will be increased to 200 Watts. (scdx)
Italy: RAI now in English at 0100-0120 on 9639/11905, at 1200-1230 
on 6010/9575, at 2115-2135 on 9575/11905, at 2205-2225 on 9710/11905. 
French at 0120-0135 on 9630/11905, at 1235 on 5985/7235 and at 1455- 1515 on 7215/11905. (scdx)
Rumania: The French programme from R.Bucharest is broadcasted at 1130 
-1200 on 11940/9590 to. Europe, 11810/15315 to Africa, 1830-1900 on 
15385/ 15250/11810/9510 to Africa and 7225/7195/6190 to Europe, 2130 2200 on 9570/9510/7225 to Africa and 7195/6190 to Europe. (wrb)

AFRICA
Basutoland: ZNF4V is now on the following schedule: Sat 0630-0645 only. - Basutoland Broadc. Sce now 0445-0515 on 3824. (wrb)
Becuenaland: R.Bechuenaland now broadcasts Mon-Fri 1530-1645 (or HOC) on 3356. News: English 1600 (BBC), 1610 (territorial). (wrb)
Ghana: Since 31st of May R.Ghana makes a large number of tests in different languages, English at 0300-0345 on 6130, at 0330-0430 on 
6110, at 0430-0515 and 0600-0645 on 9760, at 0645-0730 and 2045-2215 
on 9545 and 1500-1545 on 17910/21545. In French at 1900-1945 on 9545.

(scdx)
Guinea (Port): Em de Guine on 5017 is now signing off at 0000. News 
in Portugese at 2345. (wrb)
Mozambique: New schedule from R. Clube de Mocambique: 737 at 0430 
(sun 0505)-2100, 3260 at 1600-2100, 4925 at 0430- (sun 0515)-1700,
6115 at 0430 (Sun 0515)-1530, 11820 at C430 (Sun 0515)-1600, B- Programme: 917 at 1500-0500, 1340 at 1500-2300, 3215 at 1545-0515,
4835 at 0445-1700, 6050 at 0530-1530, 11780 at 0500-1700. C-Prgr: 
1160/15265/98 at 1630 (Sun 1400)-2000. (wrb)
Reunion: RTF, St Denis, is now on 4820/3250 insted of 4807/2280.

(wrb)
Somalia: R.Mogadiscio can now be heard well on 4970 at 1745-1900 with Arabic until 1800, followed by English news and music, 1830 Italian news, 1845 Vernaculars. (wrb)



ASIA
India: New 1000 kw mediumwave transmitters will be installed near 
Bombay and Calcutta. (scdx)
Iran: R.Teheran still drifting around. On June 10-13 on 15095 and since June 14 heard on allocated frequency of 15110. (wrb)
Korea (North): Since June 1, R.Pyongyang broadcasts in French at 1500-l600 on 9750/13750 and at 2000-2100 on 6540/7580/9875/11750.In English: 1400-1500 on 9750/13780 and at 2300-0000 on 6540/7850/ 
9750/11750. (scdx)
Lebanon: The Latin American Sce from R.Beyrouth is now permanently 
on 17770. (wrb)
Philippines: FEBC, Manila, heard with test transmission in English to Japan, Malaya, Indonesia on 11920 over DZF2 (50kw) from 0630- 
0754. Wants reports from target areas. (wrb)
Taiwan: The Voice of Free China, Taipei, on 15125 now very good in 
English at 1530-1610, Arabic at 1615-1645, French at 1645-1715 and 
Cantonese at 1715-1800. (scdx)
Vietnam N : The Voice of Vietnam, Hanoi, heard daily with good 
strenght in English at 1300-1330 and 1530-1600 on 9760,9830 and 11765.

(scdx)
NORTH AMERICA

Canada: CKZU, Vancouver, replaces CBUX 24 hours daily on 6160 (0,5 kw). Relays CBU. (wrb)
United Nations: The only UN-programme now aired from Genewa is in Russian at 1830-1840, Fridays only, over HBX37 on 7443. UN-prgr from 
Rome are transmitted in Arabic, Mon only at 1920-1935 on 9575/7290/ 6010. (wrb)

CENTRAL AMERICA
Cuba: The Spanish Lang. prgr. from R.Habana for the Mediteranean 
area is not on 11840 but on 11705. Time unchanged 0630-0730. The transmission towards La America 2200-0100 on 15340 contains also 
programme in Guarani and Aymara. A programme in Portugese is running on this fq daily 2300-2400. (wrb)
Haiti: R.Commerce, Port-au-Prince heard now on 9485. Has not used 
the 49 mb outlet lately. - R.Union is active on approx. 6050. Avtive: 
Haitian stations on SW: 2410 R.Lumiere, 4940 Rdif H., 6015 R.Caribe, 
6080 R.Haiti, 6120 R.4VEH, 9485 R.Commerce, 2450 R.4VEH, 5020 R. 
Independence, 6050 R.Union, 6100 R.Lumiere, 6155 R.Citadelle. (wrb)
Netherlands Antilles: Bonaire has relays from R.Nederland in Eng,
Dutch and Spanish at 0130-0445 on 9590, in English and Dutch at 2000 
-2220 on 15220 and in spanish at 2230-0020 on 15290. The TWR prgrs 
are in Russian and Spanish at 2130-0025 on 9605, In English at 1100- 
1235 on 11855 and in different languages at 2330-0225 on 15260. (scdx)
Windward Islands: WIBS, St George's, Grenada is now on 15105. Opera- tion time 2000-0215. (wrb)

SOUTH AMERICA
Peru: OAZ4L, R.del Pacifico, Apt. 4236, Lima, is a new station on 4875 with 5 kw. (scdx)
Venezuela: R.San Cristobal operates over YVOE on 1060 and YVOM on 9570. The station belongs to Circuito Radio Continente. Verifies by letter.

Sweden Calling DX-ers World Radio  Bulletin



piu piu piu piu / piu / piu piih piih piih/
Så låter ordet hej på morse, men denhär sidan skrivs ju inte på morse fast den har med HAM att göra så det är väl bäst att använda vanliga 
förståeliga bokstäver. Nåja, konditionerna har inte varit så mycket 
att hurra för, för övertecknade räkning. De enda DX signaler jag hört 
har kommit från den Östra stranden av Medelhavet. Lasse har dock hört 
några verkliga DX, ett par amerikanare och
dem skall vi 
rang-listan:

återkomama senare men låtomoss
en fran Burundi men till 
först kasta en blick å

member nr name SILcall HRD QSL rx .ant— s
1 FDXC 373 Bo Ahlnäs 0H2-833 75 / 42 AGA 3033 6tbs.5m indoor
2 FDXC 111 Torsten Söderström OH2-722 / 32 Eddystone 670A j 2 Om "L-*
3 FDXC 381 Gunhard T. Kock 0H2-834 38 / 20 National NC60i25m lVJ .
4 ED^ 395 Christer Wilkman 0H2-837 36 / 17 Heathkit A& 3*30m lw
5 FDXC 369 Kjell Boman OH2-825 / 11 Trio 9 A 59 '40m lv)
6 FDXC 387 Michael McNamara - P) - / 57 FDXC 409 Katumi Furukawa -JH- / 28 FDXC 388 Kim Lindström -OM - 1 / 1 Trio ER-202 40m lw
FDXC 405 Hannu Savijärvi -OM- / 1 Telefunken4tbs 25m lw

10 FDXC 413 Lars-H Österholm 0H2-852 21 / - Geloso G4/218 15m indoor
Denhär gången 
fångsterna:

har vi hela 10 namn med på listan. Och så över till

FDXC 375

FDXC 111

Det enda nya för mig är en 
stämpel på från Oscar i San

liten papperslapp med en 
Salvador YS10.

Tosso har en hel massa att komma med från sina fångster 
1959 och 1960. Välkommen till HAL eidan och tny fer brev 
DJ1HF EA3GF EA8C0 F2FZ CB2SM GC6FQ, GI4RY
GW3IDJ HA5HDQ HB9DX- IlREA LA5UG .LU6DCU LX1FA
ÖD5CQ
UB5CA

0H2FH 0K11IR CN4SZ PA^WIL SM1AHD SP9DT UR2A0 YA1BV Y02KBB YU30V 2C4CH 5A1TH

GM3NPRMP4DAA
UA6KCD
9K2AU

FDXC 409

FDXC 413

Velcome Katumi, Received QSL: 
KR8CF from Ryukyu Island.

HL9KA from Korea and

Välkommen till HAM sidan Lasse och tnx fer tipsen, 
hoppas att du får svar från dem alla. Svarstiden rör 
sig dock omkring ett halvt år så det är bara att QRXa 
G1 och Gh med din Celoso.

rSå till TIPS loggen och Lars-Henrik Österholm har oden: 
Sedan den 2.6.-65 har jag hört följande call:
3,5 Mc PHONE OH1TN OH2BCA OH2ZD OH3<&3 OH5PY OH6AF OH6LO

3K5DYE SM5WT UR2GT
3,5 Mc SSB 0H1ND 0H1RU 0H2BH OH2BDB OH2DI OH2DS OH2f"

0H2XA 0H4NT OH400 0H*',p OH0AB OH0NI SM5BO
SM5GZ SM5ZS

14 MC PHONE CTlOK DJ5VK DJ9BB DJ9PY DJ9YN DL8SB DL0ZH
F5EA F5FS G3CB G3JVL J3TNI I1ABH 'I1BBI
I1CAT I1C3X uri- '.j.DIN I1G1.3 1MAI
I1ROI HB9AHL LZlKDZ LZlbii.



Fortfarande Lars—Henrik Österholm:
14 MC PHONE Short Skip stationer: OZ7VK UAgAED

DX stationer: T2ELQ 72RKV 4X4AJ 4X4HJ 4X4QN
4X4QA 9U5BB

Fartygsstationer: OH2RJ/KM (Fregatten Matti Kurki)
Vanlig europe: YU30V

14 MC SSB Hördå 2156 - 2248 GMT den 5.7.65: WA2-7GN -79IXY4U1ITU 4X4HW
Själv har jag bara hört europeer och Libanon och Israel;
14 MC PHCNE CD5 och 4X4 stationer 0D5AR 0D5CS 0D5BZ(ssb)4X4BS 4X4HJ 4X4H0 
  Short Skip stationer: OZ1HS SM3A0C SK4DXL SL6CPC
14 MC SSB Short Skip stationer: SK4AMP SM6BJI
14 MC PHONE Lokalt ring-QSO: OH2BDP OH2EDS 0H2ED1 OH2BCA
7 MC CW OH novicer: 0H2BFN 0H2BFP

Svarspriocenten ar tyvärr inte så stor för rapporter so.. via
QSL byråerna, ungefär 30%. För rapporter som sänds direkt med IRC 
är svarsprocenten omkring 90. Har under följer i alla fall en 
lista på stationer som torde svara 100 också på rapporter som 
sänds via QSL byråer. Flera av dessa stationer har nämligen skrivit 
på sitt QSL "Always interested in SWL reports" aller något liknande 
M en obs rapporterna skall då helst innehålla WKg, flera stationer 
svarar inte alls på CQ rapporter.
Och här har vi de 100 %-iga: DJ8GB EA21.

G30WL G3PLI
Â..TPE "* G3JL1
G3PHP G3itL«,G3TIY G3TKK. IlLA IliCF IlPFG 

0E2LCL 0E3GH? OH2BAR 0H2DX OH2JM 
OH2NE 0H20G 3H2VB OH3QC OHBJ) 
0H%HI PA%JVZ SM5CAK SP6AAT SUlIH 
UA9HTE UR2RCC K2DGI K4RZL II7RJK 
W8BQH W8LXU W9EHS WAJ%CEL Y03RF

På följande sätt kan du få ett HAM QSL utan att behöva höra på 
HAI."-banden; SBC har ju sitt Merry-go-round program som sänd^ 
gånger varje lördag. Programmet bes^"- o -
där .namnena på alla som sant rapporter Swiss SLingCorporation läses upp och så varannan vecka nyheter för DX-are 
och varannan vecka nyheter för amatörer och S WL.
Amatörnyheterna redigeras av HB9GX Bob Thomann, 3047 Bremgarten 
near Berne, Switzerland. Om du lyssnar på detta program kan du 
sända en rapport också till HB9GX så får  du  hans stiliga  HAM-QSL.
Du Kan sända rapporten till honom via sedvanlig byrå  eller direkt
Och SBC's Merry-go-round sänds 
United Lingdom and Ireland 
North America 9655 kc,
Japan/S .E Asia/China  
India/Pakistan  
Near East and  
Middle East  
Australia/New Zealand Africa 17830 kc,

för närvarande varje lördag:
9665 kc, 6055 kc 1915 - 1945 GUT
9535 kc j 6120 kc 845 - 915

17845 kc, 15320 kc, 1345 - 1415 !!
15305 kc, 15255 kc 1345 - 1415
17830 kc, 15305 RC, 1530 - 1600 "
15255 kC y ll865 A.C 1530 - 1600 !!
11865 i'- ?200 :!
1530o  ̂ ^

Samtliga sändningar är på engelska.
Så är det bara att önska good hunt och mycket DX och 3-vlig sommar

Hej
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