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MERA DX - ING
DX-aktiviteten inom Finlands DX-Club synes mig för till

fället rätt hög. Men jag tror nog att det finns ännu en hel del 
som kan göras. Påskträffen som vi anordnade i Hangelby blev ju 
en väldigt lyckad tillställning, varför det inte är omöjligt att 
träffar kommer att ordnas flera gånger under den kommande säsong
en.

Men DX-ingen är ju mera en individuell hobby, dvs. den ut
övas bäst hemma i all ensamhet. För att vi genom klubbtidningen 
skall f å  till stånd en så nära kontakt med varandra som möjligt, 
är det nödvändigt att varje medlem meddelar vad han håller på med 
i så stor utsträckning som möjligt. Bäst går detta genom att 
sända in tips på hörda stationer. På det sättet avspeglar klubb
tidningen direkt aktiviteten inom klubben.

Och hur skall vi sedan gå till väga för att höja DX-akti- 
viteten ytterligare? Det enklaste är väl att varje medlem ut-  
nyttjar varje tillfälle till DX-ing, dvs. helt enkelt sätter sig 
ner vid mottagaren oftast möjligt. Och inte nog med det, rap
porterna bör ju också skickas iväg. Det är jobbigt allt det där 
förstås, men å andra sidan kanske vi kan lära oss en hel del 
nytt, och det är ju inte fy skam.

Hur skulle det vara med ett litet experiment? Om alla 
klubbens medlemmar skulle ta sig i kragen ordentligt och skicka 
in några rader till nästa nummer av Attention. Om inte annat, så 
några tips, de behövs alltid. Det börjar bli tid att sluta upp 
med att tycka att nog finns det ändå de som sköter om att tid
ningen kommer ut. Här finns inte plats för någon missriktad an
språkslöshet. Var och en bör göra sitt bästa för att hålla DX- 
aktiviteten uppe.

Personlig kontakt medlemmarna emellan är väl ganska säll
synt, när det är fråga om längre sträckor. Det finns medlemmar 
tom. här i Helsingfors med närmaste omnejd som aldrig har uppen
barat sig på mötena. För nästa sommar, dvs. inkommande, skulle 
jag föreslå att de som befinner sig ute på resa inom vårt land 
uppsöker andra klubbmedlemmar. Detta gäller givetvis också för 
dem som reser utomlands. Sålunda skapade personliga kontakter 
kan säkerligen i framtiden visa sig givande, och det i sin tur 
inverkar positivt på klubbandan. Klubben behöver de enskilda 
DX-arna och den enskilda DX-aren behöver klubben.

Upp och jobba och låt höra av er! Eric

STOPPDATUM för bidrag till nästa nummer av Attention är 
den 10 maj! Den dagen skall alltså QSL och andra bidrag 
vara redaktionen tillhanda. Eftersom tidningen troligen 
utkommer först torsdagen den 26 maj, kan tips tas emot 
ända fram till den 20 maj! Speciellt vore jag tacksam om 
bidrag i notisform kunde finna vägen till boxen! H-red



PRO TOKO LL Utdrag ur protokoll fört vid FDXC's 
extra ordinarie årsmöte den 17.3.66 
kl. 19.30 i klubblokalen.

§ 3. § 8 i ordinarie årsmötets protokoll. Revisionsberättelsen 
upplästes av Hans Lunkka. Revisorerna avslutade sin berättelse med 
en rekommendation att klubbens styrelse måtte undersöka möjlig- 
heterna att öka medlemsunderlaget och minska kostnaderna för tid
ningen. - Eric Gagneur replikerade att han infört ett formulär- 
system för bokföringen av tidningens tryckkostnader. - Revisions- 
berättelsen godkändes i sin helhet och förutsättningarna (se års- 
mötesprotokollet) för beviljande av ansvarsfrihet åt föregående 
verksamhetsperiods styrelse, var sålunda fyllda.
§ 4. Kim Lindström överräckte vandringspriset för mötestävlingarna 
åt Leif Blomqvist, som härmed fick sin andra inteckning i pokalen.

Vid protokollet: Jan Mosander 
Justerat: Martti Rinne -  Kim Lindström

Utdrag ur protokoll fört vid för
handlingsmötet 31.3.66.

§ 4. Frågan om fortsatt medlemsskap för den, vars förpliktelser i 
annan klubb menligt inverkar på hans verksamhet inom FDXC disku
terades, men att nu fatta principbeslut i frågan ansåg mötet vara 
för odemokratiskt.
§ 5. Frågan om klubbnålarna bordlades. För att utröna intresset 
för dem bör notis ingå i tidningen.
§ 6. Programmöteskommittén avlade rapport. Martti Rinne ansökte 
om utträde ur den - kommitténs arbete förklarades fullbordat och 
den upplöstes.
§ 7. Jan Mosander anmälde att en radioutställning kommer att an
ordnas i Mässhallen, i vilken han anser att FDXC bör delta.
§ 8. Mötet rekommenderar att beteckningen kilocykler används, 
och inte kHz (trots de svenska skolböckerna).
§ 9. Likaså bör alla länder rekommenderas att använda GMT (och 
 högertrafik - LB).
§10. Ordföranden meddelades

- att ett European DX Council planeras,
- att DX-Parlamentet hålls den 10-12.6 i Skövde, samt
- att Norge ombetts ordna DX-landskampen -66.

§11. Diskussion och information om DX-lägret.
§12. En landlistekommitté bestående av Eric Gagneur och Martti 
Rinne tillsattes.

In fidem Staffan Lodenius 
Justerat: Hans Lunkka - Daniel Söderman

PÅ FÖRHANDLINGSMÖTET torsdagen den 28 april 1966 kl. 19.30 
diskuteras bl.a. 

- Det av DX-Listeners Club i Norge föreslagna 'European 
DX Council'

- Grundandet av Finlands DX-Club International
- Attention.På grund av ärendenas stora vikt vore det önskvärt att alla 

som har möjlighet därtill infinner sig. Förutom ovannämnda 
diskussioner ordnas sedvanlig tävling, därjämte finns det 
möjligheter att utbyta tankar om DX-ing.



DX -Ä FV E N TYR
Påskträff af Sibbo i Hangelby blev trots allt en väldigt 

lyckad tillställning. Vid utsatt klockslag hade 9 medlemmar in
funnit sig i klubblokalen, och litet över kl. 17 torsdagen den 
7 april 1966 bänkade vi oss i de 4 bilarna och for iväg. Hans 
påstod nog att det skulle finnas en hel del snö i Hangelby, men 
vältränade skogsluffare som vi är, var det ingen som blev rädd.

När vi kom fram blev det ju nog litet knot, för vem ids 
nu trampa 100 meter, eller var det 300 meter, i meterdjup snö 
med tunga trafikmottagare och väskor. Proviant hade vi natur
ligtvis med oss i massor, ty man var ju på förhand varnad for 
att det inte fanns en stuga på femtio meters håll där ute i öde
marken.

När vi väl hade fått bilarna ordentligt parkerade och  
alla attiraljer inburna i stugan, var det någon som kläckte ur 
sig någonting om antennuppsättning. Och det satte vi naturligt
vis i  gång med, med verklig frenesi. Att reda ut antennstumparna 
gick i ett huj, dvs. en knapp timme. Därefter utförde Hans en 
hart när bländande uppvisning i skidåkningens konst. Hans ski- 
dade nämligen på ovallade skidor den ofattbart långa sträckan 
av 150 meter och till råga på allt klättrade han upp i ett träd. 
Den prestationen belönades med en präktig rova på näsan på åter
färden. Martti var också väldigt duktig i och med att han tog 
sig fram till flaggstången utan skidor. Efter den utfärden hade 
han givetvis den meterhöga snön i skorna. Men strumporna torkade 
rätt hastigt i skenet av de präktiga brasor som anlades i stugan. 
Och sedan var allt frid och fröjd, utom att Kim tyckte att taket kom honom närmare och närmare när han fyra gånger i följd slog 
skallen i takkronan. Men så hörde han också så mycket flera fina 
stationer. Sen blev vi förstås hungriga mitt i alltsammans. Jag 
bara undrar hur den DX-are ser ut som inte tycker om smörgås.
 Kvällen fortskred under munter samvaro, och fina saker

 hördes. Betr. dem får jag kanske hänvisa till de tre X;en i 
tipsspalterna. De två mottagare som brukades flitigast var fak- 
en National NC-100 XA och Kims Trio. Det var nog ett par av 
gossarna som påstod sig ha tagit omkring 16 rapporter på de två 
nätter vi var där. Toppen var väl att Kim fick en rapport till 
Finlands Rundradio.  

Ja, jag får väl dock tillstå att jag inte vet så mycket 
av första nattens händelser, eftersom jag vart trött och sov 
gott. Men de som var uppe intygade samfällt att Ecuador gick 
hur bra som helst på morgonen. Den andra natten var det fak
tiskt bara Martti och jag som var pigga och satt uppe. Det be
rodde nu närmast på att alla sängplatser var upptagan så vi- 
hade intet annat val. Vi hörde ingenting speciellt, så de andra 
menade naturligtvis att det är skillnad på DX-are och oss. Hur 
det nu sedan är med den saken.  

Så slutade ännu ett minnesvärt möte, och jag tror nog att 
åtminstone de som var med under påsken gärna kommer med en gång

Bernhard
PROGRAMMÖTE blir det igen torsdagen den 5 maj kl. 19.30. På prog
rammet står bl.a. två filmer, en ritad och en med det spännande 
namnet 'Lapin taika'. Vi kanske ännu får påminna om att det 
finns förfriskningar, dvs. limonad, till salu till det facila 
priset 40 penni per flaska. På grund av brist på rinnande vat
ten dricker vi direkt ur flaskorna.



FRÅN LÄ SARNA
SVEN-ERIK HJELT: Senaste nummer av Attention väckte många tankar, 
och då jag råkade ha något oanvänd energi för tillfället i lager, 
kan resultatet ses här i form av en insändare.
1. QSL-CUPEN. Henrik Nyqvist kritiserar i senaste nummer poäng
beräkningen för QSL-Cupen och ger ett förslag till ny effektskala. 
Trots riktiga synpunkter är förslaget dock mindre lyckat. Låt mig 
belysa saken med ett exempel. Vi har två stationer, en europé på
1 kW och en västindier på över 400 kW. Enligt Cupens poängsystem 
blir det 10 respektive 4 poäng för stationerna, enligt HN's skala 
blir det 30 resp. 4. Situationen har bara blivit värre! Det vä
sentliga i detta sammanhang är nämligen förhållandet mellan ef
fekt- och avståndsskalan. En minutiös effektskala fordrar en lika 
noggrann avståndsskala och då räcker nog inte kontinentgränserna, 
inte ens nationsgränserna till. Emedan avståndskoefficienterna 
måste anses vara lyckade samt enkla att räkna ut, blir den enda 
logiska utvägen att minska på effektskalan. Riktantennernas och 
okända effekters inverkan blir även mindre på detta sätt. Skalan 
kunde vara t.ex.: över 120 kW - 1 poäng

30 - 120 kW - 2
7.5- 30 kW - 3
1.8- 7.5 kW - 4 "
0.5- 1.8 kW - 5under 0.5kW - 6 "

Bonuspoängen går ner till 30, ett tal lättare att dividera och 
få hela poäng med än 25 eller 50. I ovanstående exempel blir 
poängen enligt denna tabell 5 resp. 4.
2. VI OCH VÅR KLUBB. Ledaren i senaste nummer behandlar viktiga 
synpunkter i samband med klubblivet och personligen omfattar jag 
helhjärtat Bernhards önskan att bibehålla de små enheterna. På 
tal om "dubbelarbete" finns dock en sak som retat mig länge, 
nämligen nyhetsinformationen. Som det nu är, finns det flera 
"auktoriserade" nyhetsblad, WRHB, SCDX etc. samt ett otal olika 
mer eller mindre tillförlitliga nyhetsspalter i DX-tidningarna.
På denna punkt skulle en större koncentration av krafterna vara 
välkommen. Någon form av internordisk samdistribution skulle 
minska klubbarnas arbetsbörda och samtidigt öka kretsen av de 
förhandsinformerade, WRHB t.ex. är ju på tok för dyr i längden 
för den enskilde DX-aren. Den praktiska utformningen är natur
ligtvis svår för att alla klubbtidningar skulle kunna använda 
informationen utan att behöva kopiera den på en stencil, men 
månne inte saken vore värd att undersökas.
3. VI OCH VÅR TIDNING. Den nya uppställningen med små notiser 
bevisar åter att Attention aldrig kan bli för bra, en ros för 
idén! Dock några förslag. Ta klubbinformationen ihop på en hel 
sida, annars försvinner de viktigaste sakerna för lätt. Noti
serna kan ju sedan användas som extra minnesinjektion för spe
ciellt viktiga meddelanden. Det att olika sidor skrivs med o- 
lika typer är nödvändigt och ser inte illa ut. Men när samma 
sida har olika typer, blir intrycket något oredigt. Låt därför 
den som skriver sidan även plita ner notiserna. Då blir det en
hetligare.
4. TACK FÖR ORDET. Sven-Erik

EN NY MEDLEM kan vi hälsa välkommen: Rolf Blödorn, Postfach 26, 
6301 Allendorf, Västtyskland. Herzlich willkommen, Rolf!



1. QSL-CUPEN. Betr. OSL-Cupen låter vi debatten gå vidare, för  
min personliga del önskar jag endast hänvisa till mitt inlägg i 
senaste nummer. Och det finns ju inte annars heller anledning för 
mig ätt lägga mig i de tekniskt utbildades resonemang, eftersom 
jag torde sakna förutsättningar när det blir mera och mera tek
niskt. Flera insändare efterlyses.
2. VI OCH VÅR KLUBB. Det är naturligtvis en fråga som kan debat
teras i det oändliga. Det vore naturligtvis intressant att få del 
av andra klubbledares åsikter, så vi låter frågan gå vidare. Men 
om det "dubbelarbete" som påtalas i insändaren kunde något sägas. 
De exempel Du tar upp, Sven-Erik, dvs. WRHB och SCDX, tjänar ju 
delvis olika syften, och stoffet till dem fås från vitt skilda 
källor, åtminstone delvis. Till nästa nummer hoppas vi få ett ut
talande från berörda parter. Det där med samnordisk distribution 
av nyhetsmaterial är dock något som gärna kan tas upp till mera  
ingående studium. Även om en samnordisk distributionscentral - 
skulle fås till stånd, tror jag nog att stencilskrivandet kvar- 
blir. Men själva centralen som sådan utgör ett intressant dis- 
kussionsobjekt. För att en sådan skall fås till stånd borde det 
väl nog finnas ett konkret förslag, så skall vi tillsätta en 
kommitté för utredning av frågan? Å andra sidan föreligger kanske 
konkurrens mellan olika DX-tidningar i någon mån, det är ju just 
om nyheter som pressen konkurrerar. Om en sådan nyhetscentral 
förläggs någonstans, borde också de berörda klubbarna uppmanas 
att, sända in allt material av nyhetsvärde dit, ty annars kan det 
mycket väl hända att man väcker ont blod, som det heter. Men jag 
själv tror nog att det skulle gagna vår hobby om nyhetsservicen 
centraliserades.
3. VI OCH VÅR TIDNING. Jag tycker att det är väldigt trevligt att 
mitt lilla tilltag från senaste nummer har rönt sådan uppskattning. Till detta nummer har vi också till 100 % genomfört det, 
att notiserna skrivs med likadana typer som sidan i övrigt. Det 
är dock en sak jag skulle invända emot i Din insändare. Klubb- 
nytt behöver inte nödvändigtvis sammanföras till en hel sida.
 Dels finns det kanske inte alltid material tillräckligt,dels  
kan det nog hända att viktigare meddelanden drunknar bland annat 
mindre viktigt, och dels förfelas syftet till en del. Orsaken 
till att notiserna infördes ligger nämligen däri att jag gillar 
hela, obrutna sidor. Sålunda bör man undvika att tala om mera 
än en sak på varje sida. Men det finns ett behov av mindre noti- 
ser som aldrig skulle fylla en hel sida. Att ta in ett par sidor 
notiser bryter en hel del. Om nu notiserna införs på varje sida i tidningen, märker man inte så mycket att sidorna är brutna.
Vi har ännu i detta nummer satt in klubbmeddelandena bland no
tiserna, och jag tror nog att det är ganska lätt att uppfatta 
dem, i synnerhet om de utmärks med exempelvis ett utropstecken 
i marginalen. - Det vore väldigt roligt om flera klubbmedlemmar 
ville uttala sig i frågan, ty det är ju majoriteten som bör av
göra hur vad skall se ut.
4. TACK FÖR ROSEN! Eric

FORRA PROGRAMMÖTET besöktes visst av 8 medlemmar. Inte så myc
ket kanske, men vi hade ju en ansträngande påskträff veckan 
före. Filmerna vi såg var väldigt fina, de behandlade som bekant 
Yellowstone National Park i USA och den kände jazzmusikern 
Edward Kid Ory. Kvällen avslutades med en tävling som vanns av 
Staffan Lodenius.

SVAR



AFRIKA
Månadens land i Afrika-sammanhang är Marocko. Låtom oss ge oss i 
kast med det tjugofemte landet i vår serie, som alltså var:
MAROCKO
Marocko är ett kungarike i Nordafrika och är med arealen 443.680 

km2 nästan exakt lika stort som Sverige. Landet bebos av ca 12,4 
millioner invånare, däribland ca 400.000 européer. De två stora 
folkgrupperna i Marocko är dock araberna och berberna; ca 65 % av 
befolkningen har arabiska som modersmål. För att ytterligare nämna 
några siffror, kan nämnas att huvudstaden Rabat bebos av ca 230.000 
invånare, men landets största stad är Casablanca med sina drygt en 
miljon invånare.

Jordbruk och boskapsskötsel sysselsätter ca 70 % av befolkningen. 
De viktigaste produkterna är vete, korn, oliver, fikon, citrus- 
frukter m.m. Landets mineralfyndigheter är mycket rika, speciellt 
landets stora export av råfosfat har gett Marocko en stadgad ekonomi.
Under romartiden bildade det nuvarande Marocko provinsen Maure

tania. Under det sextonde och det sjuttonde århundradet var Marocko 
ett känt tillhåll för sjörövare. I början av 1900-talet blev områ
det ett stridsäpple för stormakterna, vilket ledde till uppkomsten 
av Franska och Spanska Marocko. Tanger bildade en internationell 
zon år 1912. År 1956 sammanfördes alla dessa områden till den oav
hängiga staten Marocko. Nuvarande regent är sedan 1961 Hassan II. 
Landets utrikespolitik präglas av försök till neutralitet, ofta 
dock av klart antivästlig karaktär. Landet gör anspråk på de span
ska områdena Ceuta, Melilla och Ifni inom sitt territorium, dess
utom har man länge gjort anspråk på den nybildade afrikanska repu
bliken Mauretanien.
Radiodiffusion Television Marocaine är det officiella namnet på Marockos statsägda radiobolag. Stationen har tre nät, ett för den 
arabiska befolkningen, ett för berberbefolkningen och ett för den 
europeiska befolkningen med program på franska och spanska.
På mellanvåg brukar stationen höras säkrast på 1232 kc/s och spe
ciellt under Ramadan kan man höra magvärksmusik på denna frekvens dygnet runt.
På kortvåg hör man stationen säkrast på 11735 kc/s, där den sän

der 18.30-23.30. Engelska sändes varje dag från 20.30 (GMT) framåt 
i ca en timmes tid. Stationen fordrar IRC för att svara, men i det
ta sammanhang är det på sin plats att framhålla, att stationen in
te hör till de främsta vad QSL beträffar. Stationen har under en 
följd av år varit en ganska sällsynt företeelse i QSL-spalterna, 
men nu ser det ut som om man med god tur kan få svar från statio
nen. Adressen är: I Rue Pierre Parent, Rabat.
Voice of America/Tangier är en så välkänd station, att den knap- 
fordrar någon närmare presentation.
Däremot kan det nämnas att Tanger under 1950-talet var ett tillhåll 
för en mängd stationer, innan regeringen tvingade dem att sluta. 
Bland de mest kända kan nämnas t.ex. IBRA Radio, Voice of Tangier,
R Africa, Pan American Radio, R Dersa och Norea Radio. -Kim-

WRUL BYGGER UT---FCC har beviljat Radio New York Worldwide tillstånd att bygga USA's starkaste privatägda radiostation. Säte för 
den nya sändaren blir Chatsworth i New Jersey. 2x250, 1x100 och
2x50 kW blir totaleffekten som genom ett system av ridå- och romb- 
antenner ger en effekt, som motsvarar 5000 kW i strålningsrikt- 
ningen. Man kommer att börja sända på portugisiska, tyska och fran
ska utöver engelska och spanska, som är de två nuvarande sändnings- 
språken. (DX-Radio)



SELFMADE
Jag heter Martti R i n n e, och har för ungefär ett halvt 

år sedan uppnått myndig ålder. För tillfället studerar jag vid Svens
ka Handelshögskolan, första året.

Min DX-bana började för drygt 7 år sedan i en källarskrubb 
i Månsas, där en av kamraterna hade inhyst sin hen byggda 12 rörs mot
tagare. Där togs även den första rapporten, som sändes till Radio Lux
embourg. Det första svaret däremot kom från Sverige. Den Eltra som 
jag flitigt använde under de första åren,var räddad från ett skepps
brott och därför redan då ganska illa medfaren. Numera står den också 
helt tyst i ett skåp. Utan egen mottagare har jag fått ty mig till 
lånade sådana, bl.a. hade jag Hans Lunkkas AR-88 under de 8 månader 
han tjänade staten. Dessutom har jag under kortare perioder haft vår 
ärade ordförandes National.

Det största misstaget jag någonsin gjort efter det jag blev 
medlem i FDXC våren 1959 var att delta i diskussionerna på mötet. Så 
länge jag var tyst fick jag vara i fred, men därefter har det alltid 
hittats på någon post åt mig. Bl.a kan jag skryta med att ha varit 
klubbens enda leverantör. Dessutom har jag innehaft poster såsom 
mötessekreterare, materialförvaltare, redaktionssekreterare, mm. För 
tillfället har jag det odelade nöjet att sköta o m  klubbens ekonomi, 
och det är minsann inte lätt. Den andra post jag har nu är QSL-redak- 
tör, och det redan enklare. Ett av bekymren är dock landräknandet, men 
nu har ju klubben tillsatt en egen landlistekommitte, så den saken 
skall väl klarna så småningom.

Jag har även deltagit i radiokommittens arbete, och det är 
ett rätt intressant arbete. En tid hade jag dessutom hand om besvaran
det av rapporter, och denna tid var mycket lärorik. I alla fall lärde 
jag mig hur en rapport inte skall se ut. Flera, olika stora, ark, det 
ena utrivet från ett häfte, det andra från ett annat, är ju inte pre
cis den bästa grunden för en tilltalande rapport. När dessutom alla 
detaljer som bör ingå i en rapport blandas ihop och skrivs huller om 
buller, kan det ibland vara ganska svårt att få fram det väsentliga.

För att sedan återgå till DX-ing kan det påpekas att jag 
inte har något favoritområde, jag lyssnar på det som hörs, och har 
jag inte hört det tidigare skriver jag en rapport. Några särskilt för
näma QSL kan jag inte påminna mig äga, kanske främst av den orsaken 
att jag inte har dylika. Antalet länder verifierade vet jag däremot.

För fullständighetens skull bär jag kanske nämna att jag 
tills vidare är ogift och oförlovad (trots att medlemmarna i övrigt 
börjat förlova sig allt oftare), ej heller har jag någon dotter som 
ber mig komma och dricka kaffe. Däremot har jag en kär moder, som re
dan flere gånger har bett mig komma och äta.

"Radio New York Worldwide is broadcasting a special type of 
DX-programme called"DX-ing Worldwide"

"DX-ing Worldwide", hosted by Steve Silverstein, is diffe
rent from any DX-programme on the air today, containing DX tips from 
listeners and correspondents around the world, tape correspondents 
reports from our European Network of reporters, special tape recording 
of broadcast stations, technical tips for more advanced DX-ers, tips 
for the beginner in DX-ing, in shorty "DX—ing Worldwide" is an inno
vation in DX-programmes." RNYW



4/56
Attention hade igen utkommit med ett nytt nummer, denna gång i- 

gen duplicerad i svart. På första sidan nämns att tidningen blir bätt
re för vart nummer, i det senaste fanns endast något över 200 ord- och 
stavfel. H-red "Curba" påpekar dessutom som svar till vissa anmärkning 
ar som kommit angående tidningens innehåll, att det enda man kan göra 
fö r  att Attention inte skall bli torr är att ta den med sig i badet.

I nr 4/56 har man fått till stånd en ny spalt, den s.k. Atten - 
tion spalten, vilken i stort sett liknar "Ditt och Datt" spalten vil
ken figurerade för en tid sedan, alltså att med många ord och på myck
en plats inte få någonting sagt.

På bildsidorna, två till antalet, hade denna gång avbildats QSL 
från Radio Hong Kong och WBZ.

En artikel, skriven av h-red själv, behandlar frågan "Störning
ar, och vad kan man göra för att minska deras antal och styrka". Trots 
det fina namnet beskrevs endast olika grupper av störningar, hur de är 
uppkomna men inte ett ord om hur man kan eliminera eller minska dem. I 
det sista stycket behandlas de atmosfäriska störningarna och här nämns
också:"Oftast kan man tyvärr inte göra någonting åt dessa störningar.

De anlända QSL-en samt kortvågsstatistikerna omfattar sammanräk 
nade 7 sidor. Landstatistiken leddes av Harko Wilenius med 81 länder , 
Leif Erik Örn var etta i ranken under 150 poäng. Bland de anlända QSL- 
märks sådana från stationer som Radio Colonial i Colombia, R Trinidad, 
Radio Commerce, Ondas del Lago, Pan American Radio och andra.

I en artikelserie "QSL från hela världen" behandlar Bob Hielm 
denna gång bl.a. Österrike, Belgien, Danmark och Finland, och han på
pekar att Finlands Rundradio inte kräver IRC men att svaret kan ta upp 
till 6 månader (nu kan det dröja 12).

Efter två sidor "DX-soppa" för nybörjare kom de s.k. fina tip- 
sen, bl.a. hade stationer som Radio Nacional i Guatemala hörts med pro
gram om Finland, även hade Radio Cultura Araquara, SODRE, Radio Caracas 
och Emisora Atlantico i Colombia rapporterats hörda.

I "Allmänhetens spalt" gratulerar signaturen "Pearl Harbour" h- 
red för det snygga marsnumret, varefter han påpekar att författarlösa 
artiklar borde undvikas.

Trots avtagande konditioner har mellanvågen fått fyra sidor, på 
grund av kondsbrist har tipsen helt utelämnats. Bland de erhållna QSL- 
en återfinns tre FFF, Dani Södermans Radio Amman, och Harko Wilenius 
WRCW cch KRLD, Philadelphia resp. Dallas.

En hel sida hade ägnats olika specialprogram som producerats av 
den norska DX-Listeners Club. Man skulle ha program bl.a. över NRK och 
RAI, kanske även över Polskie Radio och CBC.

I DX-Face presenterades Harald Wilenius, landstatistikens etta.
-mr-

I SAMBAND MED det nittonde traditionella Fredsloppet på cykel inbjuder 
Polens Radio sina lyssnare till en tippningstävling. Det gäller att be
svara följande frågor: 1) Från vilket land kommer de cyklister, som er
övrar de två första platserna individuellt i Fredsloppet och 2) Vilka 
av deltagarländerna erövrar de två första platserna i lagtävlingen? 
Första pris är 10 dagars fritt uppehälle i Polen (inkl. resan tur och 
retur). Svaren på tävlingsfrågorna skall sändas in senast den 17 maj i 
år (poststämpelns datum avgör). Adressen är: Polens Radio, Box 46, 
Warszawa 1, Polen. Resultaten kungöres den 17 juni 1966. Lycka till!



Cupen fortsätter och täten är oförändrad. Kim Lindström, som be
klagat sig över de dåliga kondsen, har som första medlem överskridit 
500 poäng. Bonus denna gång gick till Timo Lehtiö med Radio Reloj i 
Costa Rica. Inom parentes efter poängen anges antal stationer.

Av förekommen anledning påpekas att poängen i Cupen fås genom att mul
tiplicera koefficienterna för effekten och avståndet med varandra, in
te genom addition. 
För övrigt kan konstaterad att medlemmarna bosatta inom Skandinavien 
under detta år hittills samlat 335 QSL. Flitigast har varit Stig Björ
kas som fått mer än 10 % av dessa. Av våra utomskandinaviska medlem
rör väl nämnas Peter Pompe i Bryssel som under årets två första månader 
fått över 150 QSL. Något för de andra att ta efter!

1. Kim Lindström: SW 74; M W 70 560 p (29)
2. Jan-Erlk Österholm: SW 32, R Australia, 9560-12,MW 20 458 p (23)
3. Gunhard T Kock: SW 48, MW 67 425 P (29)
4. Christer Wilkman: SW 18, WRUL 17755-12, MW 56 308 p (25)
5. Martti Rinne: SW 15, MW 55 262 p (22)
6. Hans Lunkka: SW1§, MW 192 261 p (15)
7. Stig Björkas: SW 68, TWR 25mb-3, R Nderland 15425-5;

MW 3 249 p (56)
8. Staffan Crona: 200 p (14)
9 . Göran Eklundh: SW 3, V o Nigeria 969O-9, R Kabul 4775 -10,

R Ghana 4915-24, BBCFES 3915-9, R Liberty9680-5, 
RTV Congolaise 3264-27, M W 14 185 P (14)

10. Kaj Bredahl: SW 103, MW 76 179 P ( 8)
11.  Timo Lehtiö: SW 74, M W 42, Bonus 50 166 p ( 5)
12. Lars G. Winberg: SW 46, MW 33 162 p (20)
13. Hannu Savijärvi: SW 108, MW 3 159 P (10)
14. Anders Willför: SW 55, RNZ 11780-32, M W 43 150 P ( 9)
15. Eric Gagneur: SW 42, MW 18 128 p ( 6)
16. Nils-Erik Friis:  86 p (19)
17. Sten Lundberg: SW 42, R Americas 6000-32, Yleiradio 9555-7

81 P ( 4)
18. N J Jensen: SW 27, NHK 15135-3, R Singapura 5052-15 45 P ( 3)
19. Sven-Erik Hjelt 42 p ( 3)
20. Jonny Sääf: SW 3, MW 38 41 P ( 9)
21. Tore Gustafsson : 57 P ( 5)
22. Dani Söderman: SW 36 36 p ( 2)

  Lars-Henrik Österholm: 36 p (3 )
24. Ritva Manninen: SW 4, SBC 15305-3, R Nederland 9715-3 22 p ( 4)
25. Leif Blomqvist: 21 p ( 2)

Marianne Spjut: 21 p ( 5)



26. Terho Vuojärvi: 20 p (5)
27. Tor-Henrik Ekblom: SW 7, RSA 4975-3, R Brazzaville 7105-9

1 9 p (3)
28. P-O Lönnberg: SW 15 15 P (1)
29. Raimo Vuojärvi: 9 P (2)

SWB CQSL
1. NJ Jensen_________  291 + 123 = 414

R Cl do Para 4865 brev 6v (27)
2. T-H. Ekblom 240 + 114 = 354

LV de Andalucia 6280 (7)
3. Pertti Äyräs 244 + 105 = 349
4. Göran Eklundh 221 + 115 = 336

DW/Kigali 11905 (3)
5. Timo Lehtiö 201 + 128 = 329

R Bandeirantes 11925 (24)
Saudi-Arabian Bc. 11855 (10)
R Reloj 6206 (40)

6. Eric Gagneur 190 + 117 = 307 
R Rio Mar 9695 brev,vimpel (24)
R Mauretanie 3222 kort (18)

7. Sven-Erik Wiik 191 + 110 = 301
8. Börje Hielm 184 + 105 = 289
9. Dani Söderman 176 + 110= 286 

La Cruz del Sur
R Mauretanie 3222 kort (18)
R Gabon 4777 kort (18)

10. Kaj Tallroth 170+ 105 = 275
11. S-O Fernström 171 + 101 = 272
12. Sven Kockberg 160+ 105 = 265
13. Peter Pompe 162 + 103 = 265

VoV/Hanoi 4684 9 v
R Ceylon 15333 1v 
AIR/Bombay 4840 kort 3m 
R Tabriz 6210 brev 3,5m 
R Vilnius 7330 kort 1m

14. Harri Torppa 175 + 89 = 264
15. Håkan Hagman 156 + 102 = 258
16. Heijke Tallroth 1 %  + 93 = 249

17. Håkan Sundman
18. Sten Lundberg

154 + 94 =248
155 + 89 = 244

R Senegal 4950 (21)
R Malaysia/Sarawak 5037 (21)

19. Leif Blomqvist 146 + 91 = 237
20. Max Paetau 139 + 86 = 225
21. Eero Kestilä 145 + 76 = 221
22. Katumi Furukawa 136 + 82 = 218
23. Hans Lunkka 125 + 85 = 210

R Singapore 5050 (15)
DW/Kigali 17765 (3)

24. Martti Rinne 133 + 77 = 210 
R Soc da Bahia 11795
WINB 11795 kort

25. Christer Wilkman 117 + 83 = 200 
VoV/Hanoi 11760 14 v (15)
Norea 11845 1 v (3)

26. Kim Lindström 122 + 78 = 200 
DW/Kigali 17765 (3)
RNZ 9540 (32)
ABC/Brisbane 9660 (32)
Red Cross 7210 (3)

27. Björn Lundberg
28. Matti Jämsen
29. S-E Hjelt
30. Viking Selroos
31. Kjell Boman
32. Hannu Savijärvi 99 + 78 = 177 

R Farrouphilha 15335 6m (24)
R Timbira 4975 (27)
R Gabon 4777 (18)
ABC/Port Moresby 4890 (32)
Red Cross TWR/Bon 11840 (4

123 + 77 = 200
105 + 81 = 186
11i2 + 70 = 182
106 + 72 = 178
107 + 71 = 178

1 0  I TOP P
Nedan presenteras en lista som vi skall 
hädanefter införa regelbundet, åtminsto
ne i vart annat nummer. Listan baserar 

 sig på till SW och MW rankerna anmälda
QSL, och är t.v. delvis okontrollerad. Verifierade länder:

128 5. D. Söderman 1141. T. Lehtiö
2. NJ Jensen

E . Gagneur
4. G. Eklundh
5. TH Ekblom

123
123
119
114

6 . SE Wiik 112
H . Hagman 112

9. S. Kockberg 111
10. B. Hielm 106



33. Gunhard T Kock 102 + 6 6  = 168 
Norea 9560 (3)
UN/Geneva 7443 (7)
R Iran 7135 (6)
RNZ 9540 (32)

34. T. Söderström 103 + 64 = 167
35. Anders Willför 94 + 7 1  = 165 

R Mali 4835 kort
R Ankara 15160 kort (6)
RCM 15295 (9)
DW/Kigali 17765 kort (3)
R Senegal 4890 kort (21)
AIR/Madras 4920 kort (16)

36. Ritva Manninen 94 + 67 = 161 
TVR/Bonaire 15245 (4)

37. Jürgen Waga 91 + 67 = 158 
R Nederland/Bon 15220 3 v
R Amman 15170 8 m

38. Kaj Bredahl 89 + 64 = 153 
TWR/Bonaire 15245 kort (4)
WIBS 5010 2 kort (36)
RAE 11780 kort (24)
LV de Chile kort (24)
R Sutatenza 5095 kort (15)

39. J-E Österholm 
RNZ 11780 (32)

82 + 68 = 150

40. Jan Mosander 82 + 59 141
41. Christer Neleryd 76 + 57 = 133
42. M McNamara 74 + 58 = 132
43. Leif Rantala 72 + 55 = 127
44. Allan Franzén 71 + 51 122
45. S-O Lindholm 69 + 51 = 120
46. Staffan Crona 66 + 49 115
47. P-O Lönnberg 61 + 51 112

R Baghdad 6030 11m 
R Continente YVKM 5030 12d 
SWF 7265 2v 
Eñf Nac 17895 1m 
R Norway 6130 1m 
R Sofia 11715 3v 
R Omega 11550 6v 
ÖRF 9770 2v 
AFRTS/NY 15280 1m

RAI 96 30 2m 
R Ghana 11800 9v 
ELWA 15155 2m 
R Harcerska 6850 4m 
RBI 6080 5m 
R Pyongyang 6540 8m

48 . H-E Söderström 67 + 44 = 111
49. Marcus Ölander 62 + 48 = 110
50. Henrik Linden 62 + 47 = 109
51. Robert Newhart 55 + 45 = 100
52. Stig Björkas 52 + 46 = 98 

R Senegal 9675 (9) kort 
RNZ 9540 kort, turistmat.(32) 
VoNigeria 15255 kort (9)
R Brazzaville 15190 (15) 
Yleisradio 15185 3 kort (3)

53. Leif Lehtonen 51 + 45 = 96
54. Nils-G Sandvik 56 + 38 = 94
55. Ilarianne Spjut 50 + 43 = 93
56. Tore Gustafsson 50 + 42 = 92
57. Hans Hertkorn 48 + 42 90
58. Lars G Winberg. 49 +  41 90

R Malgache 15265 (9) 
R Iran 7135 (6) 
AFRTS/NY 9620 (15)
R Baghdad 6095 (6)
R Kabul 4775 (10)

59. Arno Bärlund 49 + 37 = 86
60. Herbert Bornhöft 49 + 37 = 86
61. Staffan Lodenius 42 + 40 82
62. Raimo Vuojärvi 41 + 39 = 80
63. L-H Österholm 41 + 36 77
64. Theo Knauth 

HR u. BBC
38  + 34 = 72

65. John D Stewart 30 + 30 = 60
66. N-E Friis 25 + 25 = 50
67? Chr. Herlin - 71 

som förut
. R Herberts

72. Jonny Sääf 1 + 1 = 2
73 de Martti

Nu har alla ett tillfälle att skaffa sig en ny station på kortvåg. De 
engelskspråkiga programmen över Finlands Rundradio hörs relativt bra 
just nu, varför det lönar sig att försöka. Programmen sänds:
Måndagar kl. l8oo - 1830, Tisdagar 1415-1445, Fredagar 1800 - 19oo 
och Lördagar 1215 - 1515 finsk tid på 15.185, 11.805. och 9 .555 kc/s, 
samt dessutom Fredagar 2300 - 2400 på 6.120 kc/s. Sändningen kl. 18oo 
på 15.185 kc/s hörs bäst. Rapporterna sänds till Finlands Rundradio, 
DX-Editor, Helsingfors.



QSA/QRK GMT
4710A NJJ 3 2 0000-0025SPANIEN: Oidentifierad spansk station med spansk musik. Sign 

off med Spaniens nationalsång (kör). Fjärde harmonin 
från-RNE Barcelona 1178 kc.

4865 KB SL KL 3 3 2055-2315AZORERNA: Emissor Regional dos Acores, Ponta Delgada hördes
bra med nonstop musik (klassisk) avbrutet nu och då av 
anrop. Spelar också dansmusik ibland.

5000 KB 4 4 2110
ENGLAND: MSF med tidssignaler.
5065 GTK 5 4 0515USSR: Petrozavodsk med finska.
6045 GE 4 4 2130-2300GREKLAND: FBS i Athinai har gått utmärkt i slutet av mars. Den 

28/3 med bl.a. Mario Lanza & Charles Aznavour. QRM de 
YDF samt vid LA-konds de ZYS-33.

6280 HL 4 4 2320
SPANIEN: La Voz de Andalucia med musik. Harmoni???
7210 KL  5 4 0630-0700
SCHWEIZ: Röda Korset testade den 23 mars. Nästa tester kommer 

9, 11 och 13 maj.
7360 GTK 5 4 2230
USSR: R. Vilnius har 30 min. engelska på söndagarna.
9360 GTK 4 4 1600
SPANIEN: RNE Madrid
9370 JEÖ  4 4 2030
SPANIEN: RNE Madrid med ID och musik.
9675 JEÖ 5 5 2200
VATIKANEN: Vatican Radio.
11705 NJJ GTK 4 3 0000-0130
SVERIGE: Radio Sweden med DX-bulletin på spanska 0000, engelska 

0130, till Sydamerika.
15165 KB 5 4 1600-1615DANMARK: R. Denmark med program för sjömän i Främre Östern.
15185 MR 4 3-4 1600-1700
FINLAND: Yleisradio med DX-Mailbag Show.
15220 KB JEÖ 4 4 2030-2115HOLLAND: R. Nederland hade "DX-Juke Box". 2050 på holländska.
SÄLJES: Trafikmottagare Eddystone 680 X, ypperlig för DX-are. 
Mottagaren har 4 kortvågsband 10 - 200 m. och ett känsligt mel- 
lanvågsband. Samma bandspridning över alla områden, inte enbart 
på amatörbanden. Särskild loggskala, som möjliggör noggrann av
läsning. 15 rör, 2 HF-steg, S-meter, BFO, störningsbegränsare, 
variabel bandbredd, omkopplingsbar AVC, kristallfasning (man 
kan "skruva bort" icke önskvärda stationer) + en del andra fi
nesser. Pris ca. 650,-. (Det verkliga värdet torde ligga betyd
ligt över 1000,-, men jag vill gärna få RX:en såld, då jag inte 
längre är aktiv amatör). Avbetalningsköp kan komma i fråga. När
mare med: Gösta Jernström OH2PQ, Borgsvägen, Grankulla.

kc/s



A F R I K A
3222 MR 4 3 2155-2225MAURETANIA: R . Mauretanie med nyheter på arabiska och franska.
3225 XXX 4 4 2230LIBERIA: ELWA med engelska efter Mauretanien.
3232 GE 3 3 0300-MALGACHEREP.: R.Diff.Nationale på världens fjärde största ö,

Madagaskar, hördes med pop och fransk annonsering 29/3.
3242 XXX 4 4 2235ELFENBENSKUSTEN: Abidjan med franska //4940.
3396 GE NJJ 3 3 2145-2230NIGERIA: NBC North Regional Programme från Kaduna med "Your

Saturday Request Programme". 2200 nx på engelska, där
efter inhemsk musik.

3885A GE 3-4 3 2110-2200KAP VERDEÖARNA: CR4AA R. Clube de Cabo Verde har gått att pejla 
in verkligt fint 3-4 veckan i mars. Fin musik, med ny
heter och väderlek 2130-2140A. Brukar f.ö. ha ett s.k. 
reklamblock 2125A.

4715A NJJ XXX 4 3 2120-2200
KAP VERDEÖARNA: CR4AB R. Clube Mindelo med popskivor.
4770 XXX 4 4 2130
LIBERIA: ELWA engelska.
4777 XXX 4 4 2020
GABON: R.diff TV Gabonaise med inhemsk musik.
4780 JEÖ  3 4 1640
SOMALILAND (Fr.): R. Djibouti med arabisk musik.
 4795 NJJ XXX 4 3 2030-2330
ANGOLA: R. Comercial de Angola med pop och "Radio Jornal".
4797 GE 2-3 2 1640-1730A
SOMALI (Rep.): R. Somali, Hargeisa är mycket svårrapporterad 

enär de tydligen aldrig spelar annat än inhemskt. Nx 
presenteras 1700. Språket är möjligen Somali. Absolut 
ej arabiska, vilket en svensk DX-tidning tipsat! Stän
ger utan vidare 1730A, vilket innebär att det går att 
jämföra med när bandet går av...

4807 KL XXX XX 3 3 2110-2230SAO TOME: R. Clube de Sao Tomé hade pianoklink till s/off. Spe- 
lar också portugisiskt och pop.

4843 KL SL 4 3  1900-2115CONGO: R. Congo hade naturligtvis afrikanskt på programmet.
4845 XXX 3 3 1910BECHUANALAND: BBC Francistown med musik.
4870 HL SL 4 3 1905-1935
DAHOMEY: Cotonou hade nx och spelade tangon.

SÄLJES: Trafikmottagare Hallicrafters S-38D, modell ca. 1952. 
Mottagaren har ett mellanvågsband 0.55 - 1.6 Mc/s jämte 3 kort
vågsband 1.7 - 31 Mc/s. Därjämte bandspridning. Rörantalet är 
fem. Säljes billigt. Kontakta Viking Selroos, Aleksis Kiventie 
45, Kerava.



4885 HL 3 3 1930KENYA: "Voice of Kenya spelade pop.
4895 HL SL 4 4 1900SYDAFRIKA: SABC med nx.
4910 HR NJJ 4 3 2230-0000GUINEA (Rep.): Conakry pratade om Ghana och spelade afrikanskt.
4915 KL 4 3 2100-GHANA: R. Ghana hade politiskt snack på engelska.
4940 NJJ SL 5 4   2115-2400ELFENBENSKUSTEN: R. Abidjan International Network med dansmx.  
4945 KL SL 4 4 2110-0310SYDAFRIKA: R. South Africa täcker en LA-QRG med sitt engelska 

pop-px.
4980 KL 4 3 2100
GHANA: R. Ghana //4915.
4995 HR 4 4 2030-2100
SUDAN: R. Omdurman hade arabiska nyheter.
5017 NJJ XXX 4 3 2200-2348
GUINEA (Port.): Bissau med "Andante Moderato".
5026 XXX 3-4 4 2100
UGANDA: R. Uganda med nx och s/off.
5047 JEÖ  KL MR 4 3 2100
TOGO: R. Lome med engelska nyheter.
6015 GE 4 4 2300-
ELFENBENSKUSTEN: R. Abidjan är för tillfället hörbar på denna 

QRG för den som saknar tropikbanden. Nästan som det 
brukar sägas "musik för miljoner" ty ett flertal av lå
tarna (skivorna) var av svenskt ursprung! En tävling??? 
Vilket ju också är svenskt! Hi!

6250 KL NJJ 4 3 2130-2256
GUINEA (Sp.): EAJ 205 R. Santa Isabel låg under en bärvåg fram 

till s/off, men hördes det oaktat med klassisk musik, 
pop och nyheter 2250.

9650 KL 4 4   2315-2345GUINEA (Rep.): R.diff. Rationale kallade sig för "La Voix de la 
Revolution" och hade en del att förtälja om den store 
Nkrumah.

9760 NJJ 5 4 0430-0500
GHANA: R. Ghana med engelska till Sydafrika.
11735 GE 3-4 3-4 2030-2130
MAROCKO: The Moroccan Broadc. System's African Service sänder 

på engelska från Tanger. Tydligen skall rapporterna 
även sändas till den f.d. frihamnen. QTH torde vara 
33 Goya Street, ifall anropet stämmer! 2130 franska,
2230 spanska (till 2330).

FRÅGAN OM kHz kontra kc/s går mot sitt avgörande. Sveriges Radio 
meddelade tidigare att man fr.o.m. maj övergår till kHz, men nu
mera har frågan uppskjutits till september. KHz-ivrarna börjar 
få motgång, eftersom EBU, ITU och WRH deklarerat att de vidhål
ler beteckningen kc/s. Det här påståtts att National Bureau of 
Standards i USA beslutat övergå till beteckningen kHz, men det 
torde vara sålunda, att kHz godkänts som ett alternativ till 
kc/s, vilket är en helt annan sak. Betr. FDXC's inställning, se 
protokoll på annan plats i denna tidning.



11795 NJJ 5 4 2230-2300CONGO Leo: Leopoldville med nonstop highlife samt "Panorama 
Mondial".

11800 XL 5 4 2045-GHANA: R. Ghana hade engelska på denna QRG.
11875 JBÖ 3 3 1830ETIOPIEN: ETLF talade Hausa.
11900 MR 4 4 2110
NIGERIA: NBC berättade om Indonesien
11915 JEÖ 5 5 2200EGYPTEN: Cairo spelade "Let's twist again".
15155 KB xxx 4 3-4 1925-1940LIBERIA: ELWA spelade lätt musik och pratade engelska. 1935 

började man med franska.
15190 KB NJJ 4 3 1845-2030
CONGO Rep.: Brazzaville spelade dansmusik, portugisiska nx 1845.
15225 JEÖ 4 4 1800
NIGERIA: Voice of Nigeria hade nx.
15265 GE KL MR SL 4 4 1600-1700MALGACHEREP.: R. Tananarive testade med ID på franska och eng

elska. Spelade bl.a. "Oh mein papa". GE och SL ger 
frekvensen 15270. Ber om rapporter.

15270 KL XXX 4 4 17-5-1900
LIBERIA: VOA Monrovia hade "African Panorama" och hördes perfekt.
15295 KL  4 4 1730-1745MOZAMBIQUE: R. Clube de Mocambique hade nyheter på portugisiska, 

bland annat om vår egen landsfader UKK.
15360 KL 5 5 1930- 
LIBERIA: VOA Monrovia anropade och började på franska. Hördes 

perfekt också här.
15380 MR 4 4 2000
RWANDA: DW Kigali sände tyska nyheter.
17805 XXX 4 4 1830
RWANDA: DW  Kigali med nx. 
17910  MR 3 2-3 1540
GHANA: R. Ghana hade engelska.
A S I E N
3915  GE 3-4 3 2300-2345MALAYSIA: BBC Malaysia hörs stadigt i Västerås med World News 

2300 följt av en kvart indonesiska 2315, men därefter 
World Service igen.

4775 KL NJJ 5 4 0200-0300
AFGANISTAN: R. Kabul hörs för det mesta mycket starkt med sitt 

lokalpx.
URKKIJA's aprilnummer verkar att vara tjockare än tidigare, och 
visst finns där en del läsvärda saker. Under rubriken "España- 
DX" presenteras provinserna Navarra och Pamplona och i samband 
med detta EAJ6 R.Requete de Navarra och EAK4 R.Popular de Pamp
lona. Därjämte skrivs det en del om Radio Americas (Swan) och 
R.Guarani (Brasilien). Cuba skriver man om på 4 sidor, inklu
sive en ståtlig bild av Fidel Castro. Slutligen presenteras 
Radio Canada Shortwave Club och Radio Prag Monitors' Club.



4985 GE 3-4 3 1600-1630
MALAYSIA: R. Malaysia i staden Penang har loggats med god styrka 

samt pop på engelska några gånger kring 20-25/3.
5052 GB 3 3 1530-1630SINGAPORE: R. Singapura med engelska samt BBC's symfoniorkester 

åtföljt av lättare tongångar 1600.
5060 GB 3 3 1640-
ADEN: South Arabian Broadc. Sce är liksom flertalet arabstater 

rätt hårdflirtade, men försöka duger! Hörs ibland även 
vid 19-tiden.

6600 SL 4 4 1945
NORDKOREA: Pyongyang med koreansk musik.
9009 GTK JEÖ 4 4 1600,2045
ISRAEL: Kol Israel.
9505 MR 4 4 1700
JAPAN: NHK General Service.
9560 KL 5 4 1300-1330
JAPAN: NHK General Service.
9690 NJJ 4 3 1945-2045INDIEN: AIR på engelska till Västafrika.
9700 NJJ 4 2 1930-2030JAPAN: R. Japan till Europa. Har hörts endast en gång, 8/4. 

Frekvensen 9700 eller 9705?
9715 SL 4 3 1700FILIPPINERNA: FEBC med anrop.
9865 MR 4 4 1915INDONESIEN: RRI sände nyheter och "västerländsk musik".
11760 GTK MR 4 4 1300-1330
NORDVIETNAM: Väg och Vatten ännu på 25 mb med propaganda.
11760 NJJ 5 4 2300-2330
LEBAN0N: Beyrouth på portugisiska till Sydamerika.
11835 SL 4 4 1230
RYUKYUÖARNA: VOA Okinawa på thailändska.
11855 MR 4 4 1730-1740
FILIPPINERNA: FEBC gav detaljerade, informationer om sändarna.
11855 MR 4 4 2115-2200
SAUDIARABIEN: Saudi Arabian Broadcasting och arabiska nx.
11885 KL 4 3  0215-0230
PAKISTAN: R. Pakistan hade home service news på engelska.
11925 GTK 5 4 0100
LEBAN0N: Beyrouth på spanska.
11925 KL 4 3 1215-
USSR: R. Tashkent hade engelska.
EN AV DE MÅNGA utländska DX-klubbar vi byter tidning med är New 
Zealand Radio DX League. Deras tidning heter The New Zealand DX 
Times, och utges månatligen. Det senaste nummer vi fått är från 
februari, ty postgången sjöledes mellan Nya Zeeland och Finland 
är förvisso rätt långsam. I Nya Zeeland finns det många erfarna 
DX-are, bl.a. den välkände Arthur Cushen, som torde ha 1845 QSL 
på MV och 3040 på KV. Det är minsann något att skryta med.I öv
rigt kan vi konstatera att man i NZ hör en massa stationer som 
är rätt sällsynta här. Det händer ibland att Finland hörs på MV 
i NZ. Hur är det åt andra hållet?



15015A NJJ 4 3 1400-1430
NORDVIETNAM: Den station som i senaste nummer rapporterades som 

oidentifierad torde vara Hanoi.
15100 KL MR NJJ 4 4 1330-1350PAKISTAN: R . Pakistan hade "dictation news" på engelska och 

hördes kristallklart. NJJ ger 15095.
15125 NJJ 5 4 0630-0730SYDKOREA: Seoul till Europa på ny QRG sedan 6/3. Listeners 

Corner på torsdag.
15135 KL NJJ 4 4 0630-0830JAPAN: R. Japan till Europa.
15285 KL 4 3 1330-CEYLON: VOA Colombo snackade politik, medan en störningssändare 

förgäves försökte stoppa det.
15300 SL 4 4 0900
JAPAN: NHK General Service.
17825 NJJ 3 3 0630-0830
JAPAN: R. Japan på ny frekvens till Europa.
P A C I F I C
9570 MR 4 4 1420
AUSTRALIEN: R. Australia med slutID.
9610 KL 4 2 1300-1320
AUSTRALIEN: ABC Perth hade nyheter och annat snack.
11740 KL 3 3 1130-
AUSTRALIEN: R. Australia började en sändning på Mandarin under 

Vatikanen.
N O R D A M E R I K  A
5970 KL 4 4 0130-0200
CANADA: CBC  Northern Service hade något slags idrottsreferat.
11970 MR 4 4 2115
USA: WRUL med "Stock report".
15320 KB 5 4 1935-1950
CANADA: CBC pratade om Afrika på franska. Anropar ofta.
15330 MR 4 4 1930
USA: AFRTS New York spelade baseball //15430.
17820 KL 5 5 1255-CANADA: CBC hördes alldeles perfekt med ett program om folk

sånger, bl.a. med Buffy St Marie.
C E N T R A L A M E  R I K A
3315 xxx 4 3 0130-0230MARTINIQUE: R. Martinique med hörspel och klassiskt.
FRÅGESPALTEN: Stig Björkas, Petalax frågar: 1. Går det att köpa 
FDXC:s lista över reklamer från Spanien och Sydamerika? - 2. Är 
R.Soc. da Bahia verkligen inaktiv på 15125 kc som det står i 
WRH? - Svar: 1. Detta verk har under några års tid planerats, 
men har ännu ej utkommit, och när det sker är höljt i dunkel.
Då den utkommer, säljs den givetvis genom klubbens medlemsser
vice. - 2. R.Soc. da Bahia säger i sitt anrop att de sänder 
också på 15125 kc, men den har inte förekommit i tipsspalterna 
den senaste tiden. Det år dock inte omöjligt att den sänder på 
15125 kc. R.Jornal do Comercio sänder också på 11825 kc trots 
att WRH uppger att den är inaktiv. Eric



11820 XXX 4 4 0030
NED. ANTILLERNA: TWR Bonaire med önskeprogram.
15105 KB NJJ 4 4 2015-2130
WINDWARDÖARNA: WIBS med korta nx på engelska samt "Rendez-vous in rhythm". KB säger 15110.
15110 NJJ 4 2 2045-2100
MEXICO: XERR pratade fotboll. 2100 ID, reklam och pop. ORM de 

HCJB.
15245 KL 4 3 1925-
NED. ANTILLERNA: TWR Bonaire på tyska till Europa.
S Y D A M E R I  K A
3305 xxx 3 3 0300VENEZUELA: YVKX La Voz de la Patria med sång av Eduardo Rodrigo 

de Argentina.
4710A  NJJ 4 2 0045-0200
COLOMBIA: Emisoras Mariana, Pasto är ny på KV. Nx varje halv

timme, pop m.m.
4730A NJJ 4 3 0430-0545ECUADOR: HCEH3 R. El Progreso, Loja med ecuadoriansk mx. Lär 

sända med 10 kW.
4765 XXX 3 3 0240
BRASILIEN: ZYN37 R. Feira de Santana.
4770 XXX 3 3 0330
ECUADOR: HCMX4 R. Cenit.
4775 NJJ 4 3 2330-0200
BRASILIEN: ZYH29 R. Dragao do Mar med sport, mx, reklam m.m.
4780 EG 3 3 0015VENEZUELA: YVLA La Voz de Carabobo med Lam och ID minst 4 ggr/ 

minut. ID: "La Voz de Carabobo, La voz más popular de 
Venezuela".

4780 XXX 3 3 0345ECUADOR: HCMQ1 R. Atahualpa.
4800A. NJJ 4 2 0500-0530
ECUADOR: HCAS4 La Voz de los Caras, Bahia på ny QRG.
4840 EG 3 3 0000
VENEZUELA: YVOI R. Valera med ID.
4845 EG 3 4 0120-0150
BRASILIEN: ZYU8 R.Dif.Teresina spelade bl.a. "Guaglione" och 

"Besame mucho".
4870 XXX 3 3 0240
VENEZUELA: YVKP R. Tropical.
4870A NJJ 3 2 0445-0458
ECUADOR: HCEH4 La Voz de Esmeralda s/off med nationalhymn!
KAJ BREDAHL, Skovlunde, Danmark har följande att förtälja: "Jeg 
kom hjem fra Grønland kort før jul, og har nu igen bosat mig her 
i landet. Jeg har købt et hus ca. 12 km. nord-vest fra København, 
og har således fået rigeligt med plads så hvis nogle af klubbens 
medlemmer skulle komme til Danmark, vil de vaere meget velkomne 
hos mig." - Kaj Bredahls adress är numera Hybenvänget 50, Skov
lunde, Danmark. - Vi hälsar Dig välkommen tillbaka till Europa 
igen, Kaj, och hoppas få höra av Dig igen regelbundet. Och 
tck för inbjudan. Eric



4C80A NJJ 4 3 0445-0530ECUADOR: HCWE1 R.Nac.Espejo.
4390 KL SL 4. 4 0230-
VENEZUELA: YVKB R.dif. Venezuela spelade LA-mx.
4900 EG 4 4 2345
VENEZUELA: YVNK R. Juventud med LA-mx.
4910 JEÖ NJJ XXX 4 3 0300-0530
ECUADOR: HCMJ1 Em. Gran Colombia hörd med ID + korta nx.
4923 NJJ 3 2 0420-0433ECUADOR: HCQR1 R. Quito.
4955 NJJ 4 3 2315-2400
COLOMBIA: HJCQ R. Nacional hade språklektioner på franska och 

engelska.
4960 KL 3 3 0215-0300VENEZUELA: YVQA R. Sucre hör till Rumbos-nätet.
4965 NJJ 4 3 0600-0700COLOMBIA: HJAE R. Santa Fé mx.
4975 HL JEÖ KL MR 4 4 0050-0230BRASILIEN: ZYY9 R.Timbira spelade "House of the rising sun".
4990 EG JEÖ KL 4 4 0100-0300
VENEZUELA: YVMQ R. Barquisimeto är den i särklass vanligaste 

LA-stationen på 60 m.
1995 HL JEÖ KL MR SL 4 3 2310-0230
BRASILIEN: ZYY2 R. Brasil Central hade musik.
5C45 HL  4  3 2355BRASILIEN: R. Rio de Janeiro med ID.
5045 KL XXX  3 -3 0230-0325BOLIVIA: CP38 R.dif. Altiplano överraskade med långt och tydligt 

ID en morgon när exceptionellt fina konds rådde. Lokal
ryssen på 5040 var dock minst sagt irriterande.

5050 EG NJJ XXX 4 3 2245-2330
VENEZUELA: YVKD R. Cultura driver, noterad på 5055 bl.a .
5075 EG JEÖ SL 4 4 0115-0220
COLOMBIA: HJGC R. Sutatenza driver också, noterad på 5070.
6025 NJJ 4 3 0530-0600
ECUADOR: HCJB här i st.f. 6050 - //9645 & 11910.
6035 HL   3 3 0110BRASILIEN: ZTZ26 R. Globo med ID.
6040 KL 4 3 0200-
COLOMBIA: HJBO La Voz del Tolima anropade. Har nyligen besva

rar årsgamla rapporter med enbart en vimpel, alltså in-

 

RADIO STATION R.S.A. heter ett nytt DX-program som kommer att 
börja sändas över Radio Portugal. Första programmet kommer fre
dagen den 29 april, och ingår i alla engelskspråkiga sändningar 

från Radio Portugal. Programmet produceras av den kände syd
afrikanske DX-aren Richard Ginbey. Det kommer att innehålla bl.a. 
"DX-Panorama", musikinslag och brevlåda. Dessutom kommer en in- 
spelning från någon trevlig DX-station. Programmet, som är ½ 
timme lång,  kommer att bandas av Richard nere i Sydafrika och 
sändas per post till Portugal.

tet QSL.
6045   GTK  4 3 0000
BRASILIEN: ZYS33 R. Clube Paranaense, Curitiba.



6082 SL 3 3 0345PERU: OAX4Z R. Nacional del Peru med LA-px.
6185 KL 4 3 0200BRASILIEN: ZYR77 R. Bandeirantes är en av de många brassar som 

hörs nästan varje natt på 49 mb. Stationen höll nästan 
på att helt tränga ut Emissora Nacional på samma QRG.

9505 KL 4 3 0005-BRASILIEN: PRB22 R. Record tjöt a la Cassius Clay "R.Record, lo 
melhor".

9600 JEÖ MR 3 3 0015-0100
CHILE: CE960 R. Presidente Balmaceda med fotboll och reklam.
9610 KL 3 3 0010-
BRASILIEN: ZYC8 R. Tupi snackade.
9675 KL 4 3 0010-
BRASILIEN: ZYT29 R. Diario da Manha snackade.
9690 GTK KL 4 4 0000-0130
ARGENTINA: RAE hörs för det mesta hyggligt på spanska.
9695 MR 4 3 2315BRASILIEN: ZYB22 R. Rio Mar gav ID på engelska och bad om rpts.
9700 JEÖ MR 4 3 2345-0100
CHILE: CE970 La Voz de Chile gjorde reklam för Simca och Volvo.
9730 KL 3 3 0015-
BRASILIEN: ZYU59 R. Farroupilha svarade fint i fjol. Få se om 

de fortsätter med den traditionen.
9745 KL 4 3 0015-BRASILIEN: ZYR57 R. Cultura anropade "R.Tupi", men det är ändå 

fråga om den förstnämnda, eftersom de är systerstns.
11710 SL 4 4 2120
ARGENTINA: RAE med italienska.
11720 GTK  5 4 0300
BRASILIEN: PRL8 R.Nacional, Brasilia.
11765 GTK HL  JEÖ KL 4 4 2105-0230
BRASILIEN: ZYB8 R.Tupi Sao Pauloär här igen efter sin utflykt 

till 11770.
11780 HL  3 3 0115ARGENTINA: LRY2 R. Belgrano med ID.
11785 HL NJJ XXX 4 4 2235-0130
BRASILIEN: ZYU61 R. Guaiba fyller 9 år 30/4!
11795 GTK NJJ 4 3 0000-0100
BRASILIEN: PRL3 R. Nacional Rio med vanligt px.
11805 JEÖ KL XXX 4 4 2115-2355BRASILIEN: ZYZ36 R. Globo gjorde reklam.
LISTENERS MAGAZINE utges av Radio Portugal, fr.o.m. detta års 
början en gång per kvartal i st.f. en gång per månad. Man har 
numera infört en DX-spalt i tidningen, och i nr 2/66 berättar 
man bl.a. om antenner. SINPO-coden får sig också några ord till 
dels. I övrigt meddelar man att Radio Portugal's bronscertifikat 
erövrats av Ben van Eerde (Holland), Cecil Bray (England), Rolf 
Løvstr^øm (Norge), Richard Ginbey (Sydafrika) och Peter Skrep 
(Danmark).



11825 GTK HL XXX 4   4
BRASILIEN: ZYK32 R. Jornal do Comercio.

0000-0200

11865 GTK XXX 4 4 2130-0200
BRASILIEN: PRA8 R. Clube Pernambuco.
11875 GTK HL SL XXX 4 4 0000-0210
BRASILIEN: ZYN32 R. Soc. da Bahia spelade "Never on Sunday".
11880 HL 3 2-3 0025
ARGENTINA: LRS R. Splendid spelade bl.a. "Girls".
11925 GTK JEÖ SL XXX 4 4 2130-0300
BRASILIEN: ZYR78 R. Bandeirantes gjored reklam för "Martini".
11950 GTK 5 4 -0300
BRASILIEN: PRL3 R. Min. da Educ. e Cultura.
11960 EG NJJ 4 3 2145-2330
CHILE: CE1196 R. Soc. Nac. de Mineria följer med sin tid:

"These boots are made for walking".
11965 GTK 3 3 0100BRASILIEN: PRB24 R. Record.
15115 KB KL NJJ MR 4 3 2020-2200
ECUADOR: HCJB och Sonja är ett säkert vårtecken. Stark fading.
15335 XXX 4 4 1900
BRASILIEN: ZYU60 R. Farroupilha.
15370 SL KL 4 4 1915-2200
BRASILIEN: ZYC9 R. Tupi Rio hördes fint med raklamer.
17880 MR NJJ 4 4 2030-2100
ECUADOR: HCJB //15115.
BIDRAGSGIVARNA:
EG - Yours truly, Helsingfors 13
GE - Göran Eklund, Västerås, Sverige
GTK—  Gunhard T. Kock, Helsingfors 42
HL - Hans Lunkka, Helsingfors 92
JEÖ - Jan-Erik Österholm, Virkby
KB - Kaj Bredahl, Skovlunde, Danmark
Kl - Kim Lindström, Helsingfors 12
MR - Martti Rinne, Helsingfors 28
NJJ - Niels Jacob Jensen, Frederikshavn, Danmark
SL - Sten Lundberg, Malmö, Sverige
XXX—  Påskträff af Sibbo, Hangelby

Skönt att få gå lägga sig. Jag känner mig litet styv i 
ryggkotorna. Men det ger med sig, får vi hoppas. - 11 bidrags
givare hade vi alltså denna gång, det är en mindre än senast, 
men antalet sidor blev ju betydligt flera. Visserligen har jag 
denna gång tagit med nästan allt som fanns, men ändock. Jag 
tror här skall finnas någonting för alla, ung såväl som litet 
äldre. LA går fint, så det är bara att ta för sig.

73 Eric
CADEX, som utges av Canadian DX-Club (tror jag den heter) har tyd
ligen en något snedvriden uppfattning om Finlands politiska sta
tus. I en notis (som troligen saxats från Trans National DX-League's 
tidning) skriver man bl.a.: "...something all the more strange 
when you consider that Finland is, nominally at least, a commu
nist country". Att sådant skall förekomma i en DX-tidning synes 
mig ofattbart. Bernhard



EUROPE
France: RTF has the following programmes in English: 0515-0530 on 
7T3379500 , +15445, +11725, + 9730, + 5970, + 4795, + 3232, 1100- 
1115 on 15160, 21660, +15445, + 11970, 1300-1330 on 11850, 1524521580, +17720, +21500. 1915-1930 on 9560, 11885, +15190. +11930, 
+9730, +7105, +5970, +3232. +/ relayed by Brazzaville, (rtf)
Iceland: Reykjavik is on the air daily in Icelandic only 2030-2200 and Sundays also 1300-1500 on 9640 with 20 kw . (scdx)
Poland: Polskie Radio is planning to extend the home Sce by a third 
programme. To fulfil this a high-powered long wave and several mw 
and fm transmitters will be constructed, (wrb)

AFRICA
Angola: Correct frquency of Radio Ecclesia is 4985. (scdx)
Congo (Leo): Radio Elisabethville may currently be heard on 11873 in stead of 11866. Has been heard from 1500-2100 with news in Eng
lish at 1900. - Radio UFAC has moved to 5025, but does vary from 
5015-5030. Schedule is now: 1545 (Sun 1100)-2030 with English dai
ly 1600-1700, 2000-2030, Tues/Thurs/Sat also at 1600-1630 and 1900 
-1930, occasionally also on Sun as well. Dutch is on the air at 
1700-1930 on Thurs and Sun. (wrb)
Liberia: BBC West African relay station, Monrovia, has the follo- 
wing schedule: 0545-0800, 1100-1415 and 1600-2230 on 9555 with 20 
kw. - ELWA, 15155, is scheduled: To Congo 1545 (Sun 1345)-1800 in 
English, French and Afri an languages. To Near East 1801-1930 in 
English, Amharic, Arabic and Greek. To NoAfrica 1935-2200 in French 
Italian,Spanish, Arabic and English. To South America 2200-2245 in Portugese. (scdx)
Reunion: St Dennis is now on 3205 in parallel with 2446 & 4820.

(scdx)
Tanzania: Radio Tanzania's 100 kw sw transmitters will be on the air with new external service by the end of 1966. (wrb)
Tunisia: Radio Tunis has left 6195 and is now on 6305 around 2100 and 0500 in Arabic, (scdx)
UAR: Radio Cairo's European Sce in German is now from 2030-2145, 
followed by English 2145-2315. The programme in Arabic (formely 
at 2230-2330) has been cancelled. Heard on a new frquency of 9605 
at 1700 s/on with foreign sce in unidentified language. English 
to So Centr Africa: 1930-2015 (this freq is being used from 1500- 
2015). To W Africa : in Foulani at 1930 on 17920. According to re
cent news bulletin from Radio Cairo 13 new foreign services has been introduced, (wrb)
Zambia: Radio Zambia has dropped 3975 and is now irregularly bet- ween 0355 and 1800 on 4911. (scdx)
EN JÄTTESOLFLÄCK upptäcktes senaste månad av Mr. Patrick Moore, astronom vid Armagh Planetarium, Northern Ireland. Solfläcken, 
som lär ha varit den största på flera år förorsakade störningar 
i radiotrafiken, kunde man för några veckor sedan läsa i en no
tis i en engelsk lokaltidning. Solfläcken uppträdde veckorna 
före påsk, och torde ha förorsakat något extra brus på banden.
Den har numera försvunnit, varför solfläckarna torde uppträda 
normalt igen. F.ö. blir det ju solfläcksmaximum om ett par år.



ASIA
India: All India Radio, New Delhi, broadcasts in English to East 
Africa daily at 1840-1930 on 9655, 11715 and 15105. (wrb)
Jordan: The Broadcasting Service of the Hashemite Kingdom of Jordan noted in English around 0115 on 9560. (scdx)
Korea N: Radio Pyongyang is scheduled in English 0400-0500 on 14520 ana 15520, 0800-0900, 1100-1200, 1400-1500 on 7580 and 13670, 1900 -2000 on 6540 and 7580. (R.Pyongyang)
Korea S: Since March 6th Seoul has replaced 11925 by 15125 in the 
following sces: 0230 Korean, 0300 English to. USA, 0330-0400 Spanish, 0630-0700 English to Europe. 0700-0730 French to Europe. Is now using a 300 kw transmitter. (wrb)
Mongolia: Radio Ulan Bator heard signing on at 2255 on the new freq. of 4164. Signs on with interval signal repeated for five minutes, 
then national anthem, followed by news bulletin. (wrb)
Nepal: Radio Nepal has a special programme in English Sundays,0735 
-0805 on 4580 and 7105, the former outlet still announced as 4600.

(scdx)
Taiwan: The Voice of Free China, Taipei, is scheduled: (March-May) 
in English: 0250-0350 on 7130, 11825, 15345. 1000-1045 on 7130,
9655, 9685, 11825, 11860. 1530-1610 oh 7130, 9685, 9765, 11725, 
11825, 17780, 17890. In French 1645-1715 on 9685, 9765, 11725,11825, 17780, 17890. (scdx)
Thailand: English Service to N America of Radio Bankok mow offici
ally scheduled 0415-0515 on 6160, 7185,and 11910. General Over
seas. Service 1025-1157 is on 6160 and 7185. In English 1030, Malay 1130, and Chinese 1145. (scdx)
Vietnam N: The Voice of Vietnam still uses 9760 and 11759 for its foreign sce, including English at 1300. (wrb)

PACIFIC
Australia: R.Australia to UK and Europe since March 20, on 9560 
and 11710, now 0645-0755, with news 0715. Sundays Listeners Mail
bag at 0700 and DX-ers Calling 0730-0745. N American Sce now 0100 -0300 on 15220 and 11780, with DX-ers Calling Mondays 0245. Other 
times of DX-ers Calling are: 1930 and 2200, Sunday 0500, 1300 and 1530. (scdx)

CENTRAL AMERICA
Cuba: R.Habana Cuba has changed its frqs in the Spanish lang sce to N and Latin America at 2230-0000. Revised frqs are: 15230,15340, 9525, 9550, 6135. (wrb)
Neth Antilles: TWR has started a DX-programme, DX-Special, on Sun- days 0335-0350 on 11820. (scdx)

SOUTH AMERICA
B razil: R 9 de Julho, Sao Paulo, is on the air on 17705. Noted around 2220. (wrb)
Ecuador: R.El progreso, Loja, is now on 4734 instead of listed 4775.(wrb)
DE 7 SISTA SIDORNA i månadens nummer av Attention föreställer en 
översikt över den gångna MV-säsongen. Tyvärr blev rubriken borta, 
vilket föranleder denna notis. Vi beklagar också den svaga kva
liteten på en del av bilderna, och hoppas på bättre lycka nästa
gång.



Fortfarande strömmar det in QSL-anmälningar och även loggen har 
begåvats med ett glädjande stort antal bidrag, trots att mellanvågen 
borde vara död vi det här laget. Nåja, det där bör man nog ta med en 
nypa salt, eftersom det ännu under påsken rådde trevliga öppningar 
under ett par nätter. Det kan nog säkert fortfarande löna sig att 
kontrollera bandet, trots att väl huvudintresset just nu riktar sig 
mot trevliga ecuadorianer etc. på kortvåg.
En översikt över vad den gångna säsongen haft att bjuda på följer 
efter loggen.
Sedan ytterligare en sak beträffande QSL-anmälningama: Skriv gärna 
vilka länder som är nya för er och räkna också gärna ut QSL-Cups- 
poängen, eftersom det rationaliserar mitt arbete en hel del.
Sedan vill jag påminna om att MV-QSL'en separat bör anmälas till 
QSL-redaktören för att räknas med i QSL-Cupen, även om poängen 
också uppräknas i MV-hörnan. Med andra ord bör den aktive medlemmen 
skicka två QSL-listor per månad, en till QSL-redaktören, där alla 
QSL, både kortvågs- och mellanvågs-, anmäls och en till mig, där 
endast MVQSL'en anmäls.
Och så över till QSL-avdelningen, som denna månad fått hela 16 bi
dragsgivare:

M V - Q S L
1. Sven-Erik Hjelt 57 + 150 = 207

Kim Lindström har fått två argentinare, LV3 R Córdoba 1210 (FIA) 
l å gt brev undertecknat av Félix Contissa, Gerente Técnico, fri- 
märken, två vimplar och EP-skiva med Ramona Galarza samt LR3 R 
Belgrano 950 (FIA) nytryckt (!) kort och brev undertecknat av 
Eugenio Narboni, Director General (12). LV3 ger 28 p i Cupen.

51 129 = 180
3 . Sven Kockberg 50 + 110 = 160

Gunnard T Kock meddelar, att han har fått RNB/San Sebastián 773 
(7), EAJ-41 R Coruña 1106 (9); R T V  Kaduna 940 (4) samt R Pro
vincia de Buenos Aires 1270 (24). Dessutom har nollpoängaren R 
Koper Capodistria 1169 (7) svarat. Svarssätt? 45 + 108 = 153

5 . Göran Eklund meddelar två sjörövare, R Scotland 1236.5 med kort
(7 ) samt R 3-9-0 på 773 med kort (7). 45 + 91 = 136

6. E ric Gagneur nöjer sig denna gång med ett par litet vanligare
spanjorer, nämligen EAJ-15 R España de Barcelona 1124 kort, brev 
och vimpel (16) och RNE/Barcelona 737 brev, turistbroschyr, prgr- 
schema och vimpel (2). Spanienantalet är redan uppe i 37!

38 + 98 = 136
7.  Robert Newhart 42 + 83 = 125
8. Leif Blomqvist 35 + 90 = 125
9. Christer Wilkman avancerar ett par steg med följande skörd:

ÖRF 1025 kort (3) , R Essex 1352 kort (7), BFJ-15 R Juventud de 
Barcelona 1025 brev (18), EAJ-41 R Coruña 1106 brev och vimpel 
(l8 ) och sist men absolut inte minst FIA'n AFRTS Athens 1594 med
brev på tre veckor (10). 28 + 78 = 106

OCH SÅ ÅTER EN NY PIRAT, d.v.s. Radio 2-7-0, som lär skall ha bör
jat den 1.4. Stationen lär skall sända utanför Scarborough från en 
tidigrare holländsk trålare program avsedda för befolkningen i meller
sta Storbritannien. Man kommer speciellt att vända sig till ungdomen 
med mycket pop. Frekvens 1111 kc och effekt 10 kW. Låt oss be en 
stilla bön att inte också Radio 270 börjar sända nattprogram!



10.Timo Lehtiö on taas saanut pari kivikovaa japsia, nimittäin JOKR 
Tokyo BS 950 (SIA) kortti (15) ja JOBF Kumamoto BC 1200 kortti 
(27) Viimeksimainittu on luonnollisesti FIA. 39 + 64 = 103

11.Hans Lunkka har fått tre spanjorer och två yankees, RNE/Sevilla
683 brev och vimpel (2) , EAJ-4.1 R Coruña 1106 brev och vimpel ä- 
ven den (18), EFJ-51 R Juventud de Huelva 836 också med brev och 
vimpel (18), WLS Chicago 890 kort (20) samt det  bästa till sist,
del-FIA'n WPOP Hartford 1410 med kort (36) 17 + 86 = 103

12.Anders Willför här bytt ut militärplaggen mot civil klädsel och
berättar sig ha fått R Essex 1353 kort (7)) EAJ-8 R San Sebastián 
1025 kc med kort (18), EAJ-41 R Coruña 1106 (18), RNE/Barcelona 
737 kort och brev och till slut R Peking 1525 med kort, tidningar 
och frimärken (3). 32 + 59 = 91

13.Martti Rinne meddelar R London 1133 kort (5), RNE/San Sebastián
773 kort (14), AIR/Rajkot 910 brev (16) och den första yankeen, 
CBA Sackville 1070 kort och  IRC i retur (20) 25 + 58 = 83

14.Håkan Sundman, bosatt i Dragsvik, har fått del-FIA'n WPOP Hart
ford l4l0 kort (36) 20 + 60 = 80

l5.Kjell Boman 23 + 56 = 79
16.Stig Björkas 24 + 50 = 74
17.Daniel Söderman meddelar dels nollpoängaren R Zagreb 1133, dels

Honolulu-stationen KGU 760 kort 23 + 50 = 73
18.Håkan Hagman 22 + 46 = 68
19.Harri Torppa 18 + 34 = 52
19.Jan-Erik Österholm har sedan senast fått CFRN Edmonton 1260 med 

det tjusiga indianflickskortet (20) 18 + 34 = 52
21.Kaj Tallroth 17 + 27 = 44
22.Börje Hielm 18 + 24 - 42
23.Sven-Erik Wiik 15 + 27 = 42
24.Lars-G Winberg meddelar R Essex 1347 kort (7), R Scotland 1236.5

kort och brev (7), R 3-9-0 kort för rapport på 773 kc (7), SBC 
764 kort (2), RB1 1430 (3), Radio Caroline North 1520 (8). 
Dessutom har Lars fått sina tre första spanjorer: EFE-14 La Voz 
de  Madrid 1097 först brev, sedan kort (l4), EAJ-7 R Madrid 800
brev (14) och EAJ-15 R  España de Barcelona 1124 (16)

11 + 31 = 42
25.Pertti Äyräs 8 + 33 = 41
26.Per-Olof Lönnberg är det länge sedan vi hörde av senast. Snart 

stundar hemförlovningen från Dragsvik, så kanske QSL'en sedan 
kommer med tätare mellanrum. Nya QSL denna gång är SFB på den 
ovanligare frekvensen 1484 med kort och EAJ-101 R Zaragoza 872 
med brev och vimpel efter nästan ett års väntan.

12 + 27 = 39

ETT GLÄDJEBUD HAR hatt alla MV-DX-are, när det nyligen har meddelats 
att Svenska Nattradion skall flytta till UKV fr.o.m. den 1 januari 
1967. Sundsvall 593 kc, Östersund 719 kc, Stockholm 773 kc, Göteborg 
98O kc, Hörby 1178 kc och Falun på 1223 kc är de stationer, vilka 
länge varit en nagel i ögat på alla MV-lyssnare.

En malört i glädjebägaren är, att piraternas antal bara ökar och 
ökar. Trots att Storbritannien hörde till de länder, som antog anti- 
piratkonventionen för något år sedan, har det regerande labourpar- 
tiet inte vågat vidtaga några åtgärder mot de brittiska piraterna, 
eftersom dessa åtnjuter stor popularitet bland folkets breda lager, 
d.v.s. bland väljarna!



27.Stig-Olof Lindholm
28 .Hannu Savijårvi
29.Tor-Henrik Ekblom
30.Reijo Siivonen
31.Kaj Bredahl anmäler tre yankees, WTVN Columbus 

Ottawa 1310 (20) och WKBW Buffalo 1520 (20)
32.Allan Franzén
33.Lars-Henrik Österholm
34.Staffan Crona
35.Hasse Söderström
36.Roland Herberts
37.Jonny Sääf hälsas välkommen i MV-hörnan; debuten sker med ett

knippe pirater: R Essex 1355 kort (7)) R London 1133 brev (5), 
NRU 1007 folder (3), R Baghdad 764 kort (2), R Caroline South 
1493 kort (7), R 3-9-0 773 kort (5), RTB 926 k ort (2) och Radio 
Scotland 1236.5 kort (7). 3 + 8 = 11

38.Raimo Vuojärvi 2 + 9 = 11
39.Marianne Spjut 5 + 5 = 10
40.Nils-Erik Friis 2 + 2 = 4
41.Tore Gustafsson 1 + 2 = 3
42.N-J Jensen 1 + 1 = 2

12 + 18 = 3P,
11 + 17 = 28
10 + 14 = 24
8 + 15 = 23

610 (36) , CKOY
8 + 14 = 22
4 + 14 = 18
6 + 11 = 176 + 9 = 15
5 + 8 = 13
5 + 7 = 12

Såja. Bland QSL'en fanns en hel del trevliga saker. Hoppas, att så 
många som möjligt hör av sig till nästa månad, då ranken kommer att 
vara i tabellform med områdesindelning. Så över till loggen, som
även den fått en hel del bidrag:

U R     M V  - L O G G E N GMT
773 ofta Int.Vatten: R 3-9-0 4-5 (gtk,kl) 1800-2000

Nästan dränker Sverige ibland 
1133 ofta Int.Vatten: R London 3-5 (jeö,aw,gtk) 2300-0130
1169 ofta Jugoslavien: R Koper Capodistria svarar med eget 3-vligt 

kort, om rapporten sänds direkt till Koper. Stationen 
brukar ha italienska 1630-1700; 3-5 (gtk,kl) 1600-1700 

1254 ofta Int.Vatten: R Scotland 3-5 (aw,jeö,gtk;kl)2340-0130
Stationen driver hit och dit på skalan, en gång noterad 
på 1243 kc, en gång på 1252 kc.Hörd en gång sluta 0106 

1351 ofta Int.Vatten : R Essex 2-4 (gtk,aw,jeö) 2330-0130
1320 ofta Int.Vatten: R Caroline N 4-5 (gtk,jeö) 2345-0100

Hade "shame and scandal".

2. I b e r i s k a  h a l v ö n
584 ofta RNE/Madrid 
683 ibland RNB/Sevilla 
737 ofta RNE/Barcelona 
800 ofta BAJ-7 R Madrid 
809 ofta EAJ-5 R Sevilla

5 (gtk,kl) 
4 (gtk)

4-5 (jeö,kl) 
4 (gtk)
3 (gtk)

0130-0200
1800-
0030-0105

0130
0030

AVDELNINGEN NYA PIRATER fortsätter: Det nyaste i piratväg är Radio 
Mayflower, som enligt hörsägen borde börja sända denna månad. Sta
tionen kommer förmodligen att sända från Wash nära Boston, Lincolns, 
men vilken frekvens stationen kommer att täcka är ännu oklart.
Radio Tower är för tillfället tyst, men kommer att återuppta sina 
sändningar den 21 april. Radio 270's adress blev bortglömd på förra 
uppslaget, den är: Radio 2-7-0, Westminster Bank Chambers, St. Nic
holas Street, Scarborough, Yorkshire. Allt enligt SCDX och MWN.



827 12 EAJ-1 R Barcelona id 4
836 21,27 EFJ-51 R Juventud de Huelva 3
854 27 RNB/Murcia 4
872 27 EAJ-101 R Zaragoza 2
1025 2 EAJ-8 R San Sebastián 1-3
1034 3 ,4 CSB-2 R Clube Portugues 2-4
I097 ofta BFE-14 La Voz de Madrid 4
1106 3 EAJ-41 R Coruña 2
1124 3,4 EAJ-15 R España de Barcelona 4
1133 29 EFJ-56 R Juventud de Málaga 4
1286 10 CSB-3 R Renascenca, Porto 5
1412 8 EAJ-28 R Bilbao 3

(kl) 
aw,hl) 
joo,aw) 
aw)
(aw)
aw,gtk,kl)

-0255
0015-0035
0005-0019

0045
2350

0040-0200 
(aw,jeö,hl,gtk)0000-0130
aw) 
aw,hl,kl) 
(hl)
(gtk)

0008 
0010-0100

0130 
-0200 
-0100

620
764
818
917962

ofta
92

4 ,9ofta

3. A f r i k a
Egypten: UARBC Cairo 4 (gtk,kl)
Senegal: Dakar 4 (xxx)
Egypten: UARBC Cairo under Polen

3-4 (kl)
Mozambique: R Cl Mocambique 3 (xxx,kl}
Tunisien; R Tunis hörs ofta efter det Rundradion slutat

3 (jeö,aw) 3215-2300
4. A  s i e n

560 4 Indien: AIR/Ranchi 2-3 (jeö) 0100-
638 14 Cypern: BBC Limassol nx 4 (kl) sign on 0300-
764 ofta Irak: R Baghdad 5 (kl ) 2000
850 5 Indien: AIR/Ahmedabad 3 (jeö) 0110
910 ofta Indien: AIR/Rajkot 1-4 (jeö,aw,kl) 0050-0120
1250 7 Indien: AIR/Sahgli 4 (jeö) 0110
1325 10 Iran: R Tehran 4 (gtk) 0200

640 7,1 2 CBN.St.John's, Nfld 3-4 (gtk,eg) 0100-0200
650 9 ,12 Grönlands Radiofoni,Godhavn 3 (xxx,cg) 0145-0215
860 12 CBH Halifax, N.S. 3 (eg) 0100-0130
1030 12 WBZ Boston, Mass. hård QRN 2 (kl) 0140
1070 7,9,12 CBA Sackville, N.B. 3 (xxx,jeö,eg) 0100-0300
1260 7  WEZE Boston, Mass. 3 (jeö) 0130
Yankees i april, inte så illa!

6. C e n t r a l a m e r i k a 
800 7 Ned.Antillerna: TWR/Bonaire 3 (jeö) 0030

BLAND USA's tusentals MV-stationer finns också WTIC i Hartford, Con- 
necticut. Stationen opererar på 1080 kc/s med 50 kW och hör till 
NBC's stationsnät. Sändaren av typen Westinghouse är belägen på Avon 
Mountain och antennerna befinner sig ca 220 meter ovanför markytan. 
Nattetid är dessa riktade mot nordost och under de ljusa timmarna 
de rundstrålande. WTIC sänder dygnet runt från söndag till fredag 
och är borta från etern endast några timmar varje lördag på grund av 
översyn av sändarutrustningen. Stationen började sända redan år 1925 
och övervakande ingenjör är Albert H Jackson och huvudingenjor  
Harold A Dorschug. Stationen hörs bra också i Finland under goda 
yankeekonds och svarar med ett trevligt kort. Adressen ar: WTIC Ra
dio, Broadcast House, 3 Constitution Plaza, Hartford 15, Conn., USA

(MWN)    

5. N o r d a m e r i k a



950 14,4 Argentina: LR3 R Belgrano 4 (kl) 0200
  OBS! Svarar!

1070 ibland Argentina: LR1 R El Mundo 3-4 (jeö,gtk,hl,kl)0030-0230 
1100 9 Brasilien: PRG-9 R Nac SP 3 (xxx) 0100
1110 27,4 Argentina: LR2 R Argentina 2-4 (kl) 0050-0125

   Anropade före nx 0100
1150 4,9 Argentina: LU6 R Atlántica hörs fint på sin nya QRG,

     kallar sig själv "la emisora del nuevo rismo"
2-4 (xxx,kl) 0100

1210 9 Argentina: LV3 R Córdoba 3 (xxx) 0100
  Slog på gong-gong och idade

1270 4 Argentina: LS11 R Provincia de Buenos Aires, La Plata
3-4 (kl) 0130

Bidragsgivare:
aw - Anders Willför, Vasa

Rx: Eddystone 840 A Antenn
eg - Eric Gagneur, Helsingfors

Rx: National NC-88 Antenn
gtk - Gunhard T Kock, Helsingfors

Rx: National NC-60 Antenn
hl - Hans Lunkka, Helsingfors

Rx: Pye PCR-3 Antenn
jeö - Jan-Erik Österholm, Virkby

Rx: Geloso G4/218 Antenn
kl - Kim Lindström, Helsingfors

Rx: Trio ER-202 Antenn
xxx - DX-träffen i Hangelby under påsken 

Rx'ar: National NC-100
2 st. National NC-88 
RAF 1155-A
Pye PCR-3 Antenner:
Trio ER-202

longwire
15 meters longwire
30 meters inomhusantenn
Centralantenn
Longwire
Centralantenn

Ett obestämt 
longwires.

antal

Ett värmt tack till alla bidragsgivare. Låt höra av er igen på nytt!
Eftersom det ännu finns plats på sidan, tar vi en liten:

Konditionsöversikt
Europa: För den intresserade finns en mängd pirater att plocka.

Många av dem har nattsändningar och hörs då ofta nästan helt 
utan störningar. Programmen är ytterst lättrapporterade, ef
tersom det serveras pop för hela slanten. Beträffande Spanien 
är det endast de vanliga som hörts. Eftersom Spanien räknas 
som det första egentliga DX-området på MV, rekommenderas al
la mindre erfarna MV-lyssnare att till en början jaga span
jorer. Dessutom svarar de flesta stationerna bra med vimplar 
etc.

Asien: Definitivt slut. I höst börjar asiaterna igen att höras.
NA:& CA:Samma ord som ovan om Asien.
SA: Norra Sydamerika slut. Däremot kan La Plata då och då vara

öppet. Håll öronen öppna! -Kim-

KUWAITS REGERING har placerat en order på en million pund på British 
Marconi Company för en hy radiostation i Kuwait."Voice of Kuwait" 
kommer att bli världens starkaste radiostation (!) och skall huvud
sakligen sända till länderna i Mellersta Östern.
Från och med den 1.4. använder TWR också R Monte Carlos MV-sändare 
på 1466 kc/s, bl.a. sänder man tyska 0545-0615, franska och tyska 
2200-2230 och från 2230 engelska. (MWN)

7. S y  d a m e r i k  a



S  P  A  N  I  E  N
Spanien på MV blir aldrig inaktuellt, åt
minstone inte på samma sätt, som andra MV- 
områden. Det att Spanien ligger i Europa och 
sålunda rätt nära vårt land gör väl inte 
Spanien-DX mera ointressant. Bet finns ju. 
rätt många stationer att välja på, man får 
bara se till att man lyssnar vid rätt tid
punkt. Dessutom får vi väl konstatera att det 
är rätt få spanska stationer som inte besvarar 
lyssnarrapporter. Ett annat särdrag för spanjo
rerna är väl vimplarna. Personligen har jag för 
tillfället 37 spanjorer verifierade på MV och av 
dessa har hela 15 skickat vimpel. - De omställ
ningar med avseende å frekvenser som i Spanien 
företogs senaste höst gjorde att en hel del nya 
stationer dök upp. Som bekant har ju frekvenserna 
för de spanska stationernas del reglerats så, att 
varje bolag numera har endast 4 olika frekvenser 
till sitt förfogande. Därutöver har naturligtvis 
RNE 's samtliga sändare egna frekvenser, medan några 
av de större privata stationerna likaledes har egna 
frekvenser oavsett dem som bolagen tilldelats. - I

september och oktober senaste 
år var förhållandet närmast 
kaotiskt. Under övergångsperi- 
oden kunde samma station byta 
frekvens ett flertal gånger, och det var 

naturligtvis många DX-are som passade på 
tillfället att ta för sig när nya stationer 

kom fram. - En av de mera intressanta frek
venserna under den tiden var 1475 kc/s (och 
däromkring). Där loggades omkring 10 olika 
stationer, av vilka en del nya för oss. Ta 

bara exempelvis Radio Gijon, Radio Santander 
Radio Zamora, Radio Sabadell m.fl. - EAJ 34,   

Radio Gijon sände i september temporärt på ca. 
1475 kc/s, men flyttade slutligen till 1412 kc/s, 
där den mig veterligen inte hörts dessmera. EAJ 34

ETER-(DX)-AKTUELLT utkom med sitt andra nummer för året något för
senat i mars. I tidningen presenteras bl.a. MV-stationen Radio 
Juventud del Campo de Gibraltar. Under rubriken "Afrika-DX" pre
senteras Comorema och Centralafrikanska Republiken i text och 
bild. I "Sydamerika-DX" är Ecuador i turen, bl.a. finns vimpeln 
från Radiodifusora Tulcan avbildad. På mittuppslaget får man läsa 
om Malawi B.C. Tipsen är uppdelade i "lättfångat KV" och "Tip Top 
Tips", och i synnerhet bland de senare finns en hel del godbitar. 
QSL KOM :s uttalande publiceras i sin helhet.



svarade mycket vil- 
med brev och vykort, 
ryad i en lustig 
i staden Gijon, vid 
Agosto. Stationen 
der med 2 kW på MV 
sändare på 90 Mc/s. 
hålla oss till 1475 
EAJ 40, Radio Ponte- 
med ett kortfattat brev

ligt på rapporter 
Stationen är in
byggnad mitt inne 
Plaza del 6 de 
tillhör SER, sän- 
och har en UKV- 
- För att ännu 
kc/s kan vi nämna 

vedra, som svarade 
på gult papper, det 

lar sig "La Voz de la 
hördes denna station för 
naste höst, och den kanske

trots att stationen kal- 
Provincia". Såvitt jag vet 
första gången i Finland se-
ännu någon gång kan höras på 1475 kc/s, eftersom den tydligen 
beslutat sig för att stanna där. - Mallorca har väl inte tidi
gare hörts så särdeles ofta här uppe, men förra hösten  note
rades tam. 2 stationer därifrån. EAJ 13, Radio  Mallorca sänder
med hela 5 kW på 1475 kc/s, där den också hörts rätt ofta. Vim
peln hoppas jag kan beskådas här intill, i övrigt inskränkte 
sig svaret till ett brev på 4 rader undertecknat av Santiago 
nånting. - Den andra Mallorca-stationen är EAK 18, Radio Popular 
de Mallorca. Att den hördes berodde knappast p å  frekvensbytet, 
för man kunde avnjuta en sångtävling ett par nätter på 1340 kc/s. 
Numera torde EAK 18 ha dragit sig uppåt till 1394 kc/s. Det spe
ciella med RPMallorca är väl att de har program på svenska varje 
vardagskväll. Producent för de programmen är Lars Magnus Westrup, 
som säkert gärna besvarar flera lyssnarrap
porter. Man kan givetvis skriva dit på svens
ka. - Ännu ett par SER-stationer skall vi or
da om. EAJ 16, Radio Granada hörs väl ännu 
också på nya frekvensen 1412 kc/s. Stationen
svarar med bl.a. SER's standardvimpel i gult, 
den här avbildade har dock litet avvikande 
text på grund av julen och det nya året. - EAJ 
41, Radio Coruña var tidigare en flitig gäst 
på 1295 kc/s - Numera torde den dock hålla till 
på 1106 kc/s, där den för en tid sedan kunde hö
ras i ca. 10 minuter efter det AFN slagit av sin 
bärvåg. Även EAJ 41 svarar med SER's standard-
vimpel, numera gul till färgen, men tidigare vac-
kert ljusblå. - Man kunde naturligtvis räkna upp 
också andra nya stationer, nästan i det oändliga,

men det här skall väl få räcka 
för denna mera kortfattade 
översikt. Mycket finns ännu att 

höra från Spanien, och 
trots att det här nu skall 
föreställa en översikt av 
den gångna säsongen, kan det 
mycket väl löna sig att sitta 
uppe och logga spanjorer. Eric.

PTP-DX-ing(Point-to-point) är rätt populärt i vissa DX-kretsar.
Vi citerar ett brev från Radio Services Dept., GPO, England: 
"Anyone in this country (England) who listens intentionally to 
stations such as those engaged in point-to-point services, 
aeronautical and meteorological services, etc., does so contrary 
to the terms of his or her Broadcast Receiving Licence". - Så 
stränga är man alltså i England./Middlesbrough Boys' High School SW Club/



N  O  R  D  A  M  E  R  I  K  A
Om vi helt allmänt vill säga något om den gångna mellanvågssäsong- 

en ur NA-synvinkel sett, måste omdömet nog bli, att den lämnat myc- 
kec övrigt att önska. Detta är aträngt taget ganska naturligt, ef
tersom den nysslidna MV-säsongen lätt hamnar i skuggan av säsongen 
1964-63, då ju konditionerna på grund av solfläcksminimet var helt 
exceptionella.

Men en närmare undersökning ger dock vid handen, att det ändå 
finns en hel del ljuspunkter. För att börja med, kan vi konstatera, 
att hösten varit betydligt mera givande ur NA-synvinkel, än våren. 
Att våren faktiskt varit så konditionsfattig, som den varit, för
står man, när man tänker på de mer eller mindre kraftiga solfläcks- 
störningar, som rått hela vårvintern.
För att närmare gå in på konditionerna, vågar vi nog påstå, att no
vember varit den fördelaktigaste månaden denna säsong för avlyssning 
av yankees. Visserligen inträffade årets konditionstoppar den 18 
och 24 december, men den breda konditionstoppen under den sista vec
kan av november minns väl envar med saknad. Dessutom rådde i medlet 
av november säsongens kanske bästa NA-konds.

Säsongens vanligaste yankee under den gångna säsongen har såsom 
tidigare varit CBA, Sackville, N.B., Canada på frekvensen 1070 kc/s, 
som med sin 50 kW-sändare ofta noterats med en ograverad femma i 
QSA vid konditionstoppar. Eftersom nästan alltid också andra yan
kees är hörbara, här CBA hörs, lönar det sig säkert också under näs
ta säsong, att börja en MV-natt med att checka denna frekvens. När 
inga NA-konds råder, brukar Radio El Mundo i Argentina höras på 
frekvensen i stället för CBA.

Under säsongen 1964-65 var de två nästvanligaste NA-stationema 
närmast CBD, St.John på 
1110 kc/s och WNEW i New 
York på 1130 kc/s. Bägge 
dessa stationer har under 
den gångna vintern varit 
relativt ovanliga, däremot 
har CBN, St.John's, New
foundland på 640 kc/s bli
vit en rätt stadig gäst på 
skalan och ofta har stati
onen framgångsrikt kunnat 
tävla med CBA i fråga om 
signalstyrka trots sin fem 
gånger lägre effekt.
En annan mycket vanlig 
yankee har varit CJCB,Syd
ney, Nova Scotia på 1270 
kc/s, som f ö från och med detta år verifierar med ett helt nytt 
kort, som är betydligt mera stilfullt än det gamla antennmastkortet.

Här ovanför till höger har vi en del av resultaten från yankee- 
jakterna under den gångna säsongen, närmare bestämt ett QSL-kort

WORLD MEDIUM WAVE GUIDE 1966 har nyligen kommit ut i handeln och 
har lagt ut på omfånget en dei+ eftersom den omfattar hela 66 si- 
dor. Det bästa i boken är naturligtvis tabellen över samtliga MV- 
s tationer i Nordamerika, i WRTH nämns ju som bekant endast en bråk
del av alla yankees. NA-stationerna är uppställda i tabellform ef
ter både frekvens, call sign och hemort. WMWG finns att köpa i 
medlemsservicen, priset torde vara 6 mk .



från kanadicken CHNS i Halifax,
Nova Scotia, som vid goda kondi
tioner varit ganska vanlig på 960 
kc/s. Som en liten kuriositet kan 
nämnas att stationen även har en 
kortvågssändare med callbokstä- 
v e m a  CHNX, som opererar på 
6130 kc/s och som också nå
gon gång kan avlyssnas i 
vårt land, dock betydligt 
mera sällan än MV-sändaren.
Här bredvid ser vi en de- 
taljbild från Chicagostatio- 
nen WMAQ's kort. Stationen är trots sina 30 kW relativt sällan hörd 
i vårt land och har under den gångna säsongen loggats endast an gång. 
WMAQ sänder på 670 kc/s, som är en s k clear channel, d.v.s. ingen 
annan högeffektad NA-station, som kan tänkas störa WMAQ's sändningar, 
får sända på denna frekvens.

Som tredje station i detta bildsvep har vi ytterligare en USA-sta- 
tion, också den belägen i Chicago. Längst nere till höger ser vi en 
detalj från baksidan av stationens QSL-kort, som f ö är både att
raktivt och originellt. Som vi kan se av illustrationen sänder WLS, 
som är stationens call sign, på frekvensen 890 kc/s med 50 kW dyg
net runt. Stationens huvudingenjör heter William J Nolan och WLS är 
en av huvudstationerna i ABC's radionät. Det kan nämnas att den ovan 
presenterade WMAQ är en av huvudstationerna i NBC-nätet.

En hel del intressanta yankees har noterats under säsongen.
För att nämna några, kan vi börja t.ax. med CFCN, Calgary,Al
berta på 1060 kc/s. Frekvensen dominerades tidigare av den 
fransktalande kanadicken CJLR, men sedan CFCN höjt sin effekt 
till 50 kW från de tidigare 10 kW'en har den också börjat hö
ras på frekvensen. Andra intressanta saker är t.ex. CKVL,Ver
dun, Quebec på 850 kc/s (som hörts under WHDH i Boston), CKNB, 
Campbellton, N.B. på 950 kc/s, WAME, Miami, Florida på 1260 
kc/s (som hörts under WBZE i Boston) samt WXYZ, Detroit och 
MTSN, Dover, New Hampshire på 1270 kc/s (vilka loggats under 
CJCB.)

Som vanligt har NA-sta- 
tionerna varit ytterst 
svarsvilliga, vilket gör 
att NA-DX-ingen u r  QSL- 
synpunkt är betydligt me
ra givande än t.ex. LA-DX- 
ingen på MV.

Till slut vågar vi nog 
hoppas att en mängd intres- 
santa yankees igen kommer 
att vara hörbara vid års
skiftet 1966-67, så allting tyder på en ny och intressant MV-säsong 
i NA-DX-ingens tecken!
SÄNDNINGSTIDERNA FÖR RADIO NACIONAL DE ESPAÑAS lokalstationer: 
Madrid 584 kc: dygnet runt, Madrid 1223 kc: 05.55-24.00, Madrid 989 
kc: 06.00-01.00, Barcelona 737 k c : dygnet runt, Barcelona 1178 kc: 
03.55-01.00, Tenerife 620 kc: 06.45-22.55, La Coruña 638 kc: 06.55- 
00,15, Sevilla 683 kc: dygnet runt, Sevilla 1313 kc: 06.00-00.10, 
Murcia 854 kc: 05.57-00.15. Asturias 548 kc: 07.45-23.10, Málaga 
1007 kc: 06.50-00.15, San Sebastián 773 k c : 05.57-00.15, Valencia 
1079 kc: 06.30-00.30 och Cuenca 1137 kc: 07.45-00.15. (GMT)



C E N T R A L A M E R I K A  
Centralamerika har bjudit på en del godbitar under den gångna sä

songen och har inte varit en så stor besvikelse som Nord-Amerika. 
Också för Centralamerika har november varit den mest givande måna
den, men också nu på vårkanten har det blixtrat till vissa nätter. 
Som bekant brukar CA-topparna uppträda ungefär två dygn efter en 
yankeetopp, vilket kan vara bra att ha som en liten minnesregel.

Att utnämna årets vanligaste CA-station är mycket vanskligt sedan 
den tidigare så vanliga TWR/Bonai- 
re på 800 kc/s blivit riktigt 
svårloggad, sedan en mängd euro
péer börjat använda samma frek
vens. De tre vänligaste CA-statio- 
nerna under den gångna vintern 
har väl varit Radio Americas på 
1157 kc/s, PJD-2 Voice of Sint 
Maarten på 1295 kc/s och Radio 
Martinique på 1310 kc/s, men den 
inbördes rangställningen mellan 
dessa är mycket svår att säga nå
gonting om.

Puerto Rico brukar anses som ett 
av de allra exklusivaste DX-områdena på mellanvåg, eftersom statio
ner belägna på denna ö ytterst sällan är hörbara i vårt land. Men

om man vill ha ön verifierad kan 
det löna sig att ca ett par dygn 
efter en yankeetopp kolla frek
vensen 1480 kc/s, där den kanske 
oftast noterade puertorikanen,
WMDD La Voz del Oriente sänder 
med 5 kW. Stationens QSL-kort, 
som är enkelt och propert, brukar 
komma efter ett par veckors vän
tan. Andra puertorikaner, som 
hörts i vinter är WKAQ 580 kc,
WAPA 680 kc, WKYM 810 kc, WHOA
870 kc, WCMN 1280 kc, WUNO 1320 kc
WIVV 1370 kc och VISA 1390 kc/s.

Här ovan har vi ett QSL-kort från den religiösa stationen PJD-2 
Voice of Sint  Maarten, som  sänder på 1295 kc/s med 5 kW och brukar
höras regelbundet. En annan religiös station i Karibiska Havet, som
hörts vid goda konds,är PJA-6 Radio Victoria, som sänder på 900 kc
______________________________ _ med 10 kW. Bland QSL-nyhetema

kan nämnas att RTF Basse-Terre i 
Guadeloup6 på 640 kc/s svarat med 
handskrivet brev.

Nästa jul kan det löna sig att 
låna ett öra även åt CA-stationer- 
na!
OCH SÅ ETT HOPP från Karibiska 
Havet till solblå himmel och su
sande palmer - kort sagt Hawaii! 
Här bredvid ser vi ett av Danis 
Hawaiikort, nämligen den japansk
talande KZOO på Honolulu. Statio
nen sänder på 1210 kc med 1 kW 
och finna inte ens i WRTH!



S Y D A M E R I K A
Den gångna säsongen har bjudit på en hel del trevligt i Sydameri

ka och det gläder säkert envar, att få hora, att vi under de när
maste åren kommer att få hora en hel del intressanta stationer i 
Latin-Amerika, eftersom vi just nu går mot solfläcksmaximum.

Sydamerika kan uppdelas i två huvudriktningar vad konditionerna 
beträffar, nämligen Norra Sydamerika, som närmast omfattar Venezu
ela och Colombia, samt La Plata, som omfattar Argentina, Brasilien, 
Chile och Uruguay.
Norra Sydamerika bru
kar ofta höras paral
lellt med Central
amerika, alltså ett 
par dygn efter en 
yankeetopp. Finfina 
konds mot Norra Syd
amerika fick vi upp
leva i medlet av ok- tober, för att inte tala om de
fina venezolaner och colombianer, som kunde avlyssnas strax före 
jul. Glädjen ökas vid tanke på att stationerna i Venezuela och Co
lombia är de i särklass bästa svararna i hela Latin-Amerika.

La Plata-stationerna har varit mycket oftare hörda än stationerna 
i Sydamerikas norra del, men däremot har de inte svarat lika bra 
som dessa. Bäst har La Plata-stationerna hörts under sensommaren 
och början av hösten, då många av dem med Radio El Mundo i spetsen 
hörs nästan nattligen. Helt säkert kommer La-Plata-stationema ä- 
ven nu i augusti att bilda upptakten för den nya MV-säsongen 
67. —  Den vanligaste La Plata-stationen och säkert också den van
ligaste sydamerikanen på MV är LR1 Radio El Mundo i Argentina på

DET FINNS ETT stort antal radiostationer i världen, som domineras 
av politiska program och flera av dem arbetar "under jorden". En av 
dem är RADIO LIBERTAD, vars program är riktade mot Castroregimen på 
Kuba. Stationen har tidigare hörts på kortvåg, men sänder nu mest 
på mellanvåg, på ca 1406 kc. Stationens sändningsort hålls hemlig, 
men man tror att den ligger på ön St.Croix i ögruppen Virgin Islands. 
Stationen uppger som sin adress: Apartado 5657, Caracas, VENEZUELA 
eller Apartado 2113, Miami, USA. (Källa: Radio och Television)



1070 kc/s, de två vanligaste representanterna för Norra Sydamerika 
har varit venezolanerna Radio Calendario på 1020 kc/s och Radio 
Barcelona på 1080 kc/s; colombianen La Voz del Rio Cauca på 820 kc 
icke att förglömma.

Sedan skall vi ta en titt på de stationer, som är representerade 
på dessa sidor med illustrationer: överst på förra sidan här vi

ett brevhuvud från CB-106 R Sociedad Nacional de Mine
ría i Santiago, Chile. Vid goda La Plata-

konds brukar stationen vara hörbar på 
1060 kc/s med sina 100 kW.

Stationen svarar sä
kert med ett tryckt 

brev och hela fyra QSL från 
stationen finns i FDXC.

Nere på förra sidan har vi ett kuvert 
med en mängd trevliga slogans från venezola- 

nen YVQX R Nueva Esparta, "La Emisora más potente 
de Oriente" som stationen själv påstår. Stationens 10 

kW-sändare är hörbar vid mycket goda konds på 920 kc/s och 
dessutom svarar stationen säkert med långt brev, vykort, och ibland 

t.o.m. med vimpel. —  På denna sida har vi Argentina för hela slan
ten, här ovanför ser vi en vimpel i nio gångers förminskning från 
LV3 R Córdoba i staden med samma namn. Stationen sände tidigare på 
1150 kc/s och hördes ibland, men svaren uteblev för det mesta. I 
våras flyttade stationen till 1210 kc/s med en ny sändare på hela 
25 kW och i samma veva överraskade stationen med att svara.
En annan station, som tidigare varit mycket 
svår att få svar ifrån, men som nu tycks ha 
börjat svara, är LR3 R Belgrano, vars nya 
QSL-kort visas här nedan. Stationen hörs myc
ket ofta på 950 kc/s med sina 100 kW och sva
rar förutom med kort även med långt brev, och

har t.o.m.
skickat ut 
då och då en 
halvmeters- 
vimpel! 
Här bredvid 
ser vi en vim
pel från LS6 
R América i Bu- 
enos Aires. Sta
tionen hörs vid 
mycket goda La 
Platakonds på 1350 
kc, men kan vara 
rätt svår att få 
svar ifrån. Radio 
América hette f ö 
tidigare R del Pueb- 
lo.

Kim

AV FÖREKOMMEN ANLEDNING meddelas att HAM-spalten genom årsmötes- 
beslut utgått ur Attention. Dels ansågs intresset för spalten vara 
alltför litet, dels ansågs det vara klubbens huvuduppgift att gyn
na BC-lyssningen, dvs. avlyssnandet av rundradiostationer på kort- 
och mellanvåg.
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