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QSL-korten och -samlandet utgör for många DX-are den viktigaste de
len av hobbyn. Intet ont i det, men jag undrar om inte ofta mer upp- 
märksamhet borde ägnas själva QSLn, i stället för deras inverkan i 
ranker etc. (Om jag får återkomna till "statistikerna" - jag har in
tet emot dem som sådana, tvärtom. Men de skall fungera snarare som 
hjälpmedel än självändamål; när i detta fall QSLn intresserar bara 
som siffror i olika kolumner och diagram, vill jag inte vara med me- 
ra.) Därför - gräv fram korten ur skrivbordslådan, skoasken, från 
väggen eller albumet (sådana finns ju lyckligtvis) och ta en titt på 
dem - låt intryck, associationer och minnen flöda (och läs artikeln 
inne i tidningen)!
En fråga, som genast inställer sig ifråga om QSL och därför stötts 
och blötts i olika sammanhang, är vad som skall räknas som verifi
kation, vad som skall krävas av en stations svar. De DX-are som krä
ver att på QSLt åtminstone skall stå rapportörens namn och uttryck
ligen angivet att rapporten var korrekt, med datum, tid, frekvens o. 
dyl, är naturligtvis nära idealet - så borde stationerna helst sva-

 den tryckta
Men de gör de definitivt inte alls alla. Ofta är/verifikationstexten 
bristfällig/saknas helt, eller så är den ofullständigt/felaktigt i- 
fylld. Av varje typ finns det flera exempel i min inte alltför stora 
samling och dessutom kan flera mer speciella anmärkningar göras. Och 
att kassera alla dessa är väl ganska meningslöst, särskilt i de fall 
man vet att stationen inte svarar på annat sätt.
Sist och slutligen (sorry - otillåten finlandism) är det i regel DX- 
arens ensak vad han räknar som QSL - finner någon glädje i att stiga 
ett steg i ranken med några tvivelaktiga QSL eller erövra diplom med 
99 godkänt verifierade länder, må det unnas honom. Dessutom väger i 
många fall DX-arens eget ord tyngre än en eventuell verifikation från 
stationen. Han borde med 100% säkerhet veta om han hört den rapporte
rade stn, ett QSL kan inte ge lika hög garanti. Det finns många bevis 
på att helt felaktiga rapporter besvarats, inte heller torde det va
ra alltför svårt att med hjälp av WRH och litet fantasi sätta ihop en 
rapport, som verkar så trovärdig att den besvaras utan noggrannare 
checkning. När man till detta lägger att det är i ytterst en DX-are 
behöver lägga fram sina QSL till granskning, är det ju klart att det 
hela är en samvetssak, och en diskussion om ordalydelsen på QSLt mer 
eller mindre meningslös.
(Lustigt, för att inte säga olustigt, sidan börjar ta slut utan att 
jag egentligen kommit fram till vad jag tänkt skriva om, bara truis
mer och upprepande av tidigare. Jag måste nog någon gång ta och skri
va en ledare om de dåliga ledarna.)

Staffan



KLUBBNYTT
En ny medlem kan vi igen hälsa välkommen:
466. Sven Johansson, Pl. 320/ GRÄSMARK, Sverige.
Sven har följt Staffans uppmaning senast, och skriver bl.a. 
så här: "Nu litet kritik av det till mig sända provexemp
laret: DX-Hints, MV-Hörnan, Mini-Selfmade, SWBCQSL, PÄs 
presentation av sin mottagare och tillbakablicken på gamla 
nummer av Attention var mycket bra saker. Däremot den sta
tistik av olika slag som förekom anser jag vara "botten" 
direkt. - Till sist en presentation av mig själv. Namnet 
är Sven Johansson. Jag är 15 år gammal, ännu så länge under 
2 meter lång (hi). Matchvikt 58 kilo, Min dx-bana började 
18 juni 1965 då R Luxembourg rapporterades med hjälp av 
brorsan. Det var f.ö. han som började med denna hobby här i 
huset. Men hans aktivitet kar minskat då han fått tag i en 
YL (hi). Frid övr hans minne. För att fortsätta med mig 
själv: De bästa QSL-en väntar jag ännu på men de jag upp
skattar mest ä r  RRI Palenbang (SM-3) och R Sarandi, R Soc 
Feira de Santana och R Cultura da Bahia uti Brasseland är 
även de trevliga "verisar" likson Mocambique på MV. Övriga 
hobbys är modellbåtar och jag tycker om att teckna och 
kladda (måla). Fint sätt att finansiera dx-ingen. I våras 
slutade jag skolan m en tänker börja på gymnasium den 26 
augusti. Jag är även medlem i Wermlands Radiounion som ut
ger WRU-Information varannan månad."
Tack för det, Sven. Skojigt att höra om dig själv litet.
Vad beträffar statistikerna i Attention skall de inte tas 
alltför allvarligt. Visst är de ju ett slags tävlingar, men 
bör väl snarast tas som lek. I ingen händelse utvisar de 
att den ena är bättre dx-are än den andra. Du behöver inte 
delta i dem om du inte vill - det finns nog andra medlemmar 
också som föredrar att avstå. I övrigt hoppas jag att du 
skall delta ivrigt i klubbarbetet med att skriva till oss 
nu och då och skicka litet tips, anmälningar om QSL osv.
Ett par IRC till för medlemsavgiften skulle faktiskt föra 
upp också din medlemsavgift i normalnivå. Hoppas du skall 
trivas med oss, (Som kan ses ovan har jag skrivit med en 
annan maskin på jobbet - komman och punkten byter plats).

BREVLÅDDAN
När vi en gång är inne på breven kan vi ju ta ett par till 
med detsamma.
ULLA HEDERFORS, Malmö: "Hej däruppe. Jaha tänkt för att det 
är den där Ulla, som la av dx-andet en gång. Nu kar jag e- 
mellertid fått en s.k. knäpp och rusar som bäst runt på 
banden. Jag får börja om från början men det gör ingenting. 
Annars har vi varmt och kvavt här. Förmodligen blir det väl 
åskväder vad det lider. Fritidsnöje nr 2 är kolonilotten, 
där man gräver och håller som bäst på att knäcka ryggen.
Jordgubbar äter man så det sprutar ur örona, synd. att jag
inte kan räcka över en hink."
Tack för brevet, Ulla. Det är skojigt med dx-knäppar nu
och då - brukar få den själv ibland, så vi är väl i stort 
sett i samma båt. Ett litet åskväder nu och då spelar väl 
ingen större roll - det sprakar så hemtrevligt i öronen. 
Tack för jordgubbarna bara, jag tror att min mage inte rik
tigt skulle gilla dem så här i magsårstider, hi. WRTH 1968 
kommer först i december - tidigast. Sköt om dig och jord
gubbarna.



MERA BREVLÅDDA
Kaj Bredahl JØRGENSEN, Danmark: Ledsen att dina tips kom 
f r a m  först efter det sidorna var skrivna. Men du skall få 
aktivitetspoäng för det. Se nu till att du inte överskrider 
stoppdatum alltför mycket nästa gång - alla bidrag behövs.
GÖRAN EKLUND, Australien: "Har nog en hel del nya QSL, men 
då vintern just nu gör att jag åker skidor varje söndag 
här jag inte haft tid att göra något."
Så gör man alltså där nere. På vykortet kan man se två 
stycken kängurun, en stor med en liten i magpåsen (eller, 
vad den nu heter). Den stora har Göran försett med på
skriften 164 (Görans medlemsnummer) och den lilla med 
FDXC. Vilket ju å andra sidan är förståeligt - Göran den 
stackaren står ju på huvudet. Är huvudvärken förskräcklig? 
Och har du nu köpt specialbindningarna så att du får skidan 
att hållas under huvudet - eller tvärtom? Huvudet att 
hållas på skidan, menar jag. Vi har nu redan förlorat 
hoppet på att få se dig välbehållen hemma igen. Men hoppas 
kan man ju alltid.

KLUBBMÖTENA
fortsätter som vanligt under sommaren också, vilket tyvärr 
noterats av bara ett litet fåtal. Torsdagar från c. klockan 
20 framåt brukar det alltid finnas någon i klubblokalen å 
Valborgsvägen 4 i Helsingfors (hufvudstaden). Eventuella 
semesterresenärer är välkomna att titta in. Och det gäller 
naturligtvis också dem som är i staden och inte på semester.

NÄSTA NUMMER
av Attention är igen en tipsbulletin. Bidrag mottas med 
största tacksamhet av tipsred. Hans. Stoppdatum är som 
v anligt den 10 (augusti), och bulletinen postas väl den 
17 samma månad. Glöm alltså inte bort att tipsen är de 
enda som ger aktivitetspoäng i nästa tidning.

AV ALLT ATT DÖMA
blir föreliggande nummer en aning magert - vilket å andra 
sidan inte är att förundra sig över. Jag hoppas i varje 
fall att vi kan få med aktivitetstävlingen nu - i annat 
fall kommer den nog igen i september. Vimpelstatistiken 
uteblir den här gången pga reds semester, men han har lo
vat återkomma i september. Station Topics utgår också den 
här gången, men torde komma i augustibulletinen.

ELSA
- avlad av ödet. (För oinitierade, främst utomfinländska 
medlemmar, påpekas att ELSA är den populäraste skivan i 
Finland just nu, och bör sålunda inte saknas i någon lista 
över pop-skivor. Om den är användbar, vill säga. Det är 
sådant dx-aren behöver för att klara sig bra i stortäv
lingar.)

DENNA SIDA
skrevs denna gång av Eric - red.sekr. - eftersom hred - 
Staffan - är på semester i Mäntyharju (Tallåsen) någon
stans i landet. Trevlig fortsättning på sommaren. (Före
gående sida också). PS. 7/57 presenteras i september. 73



Detta är inte någon ny QSL-spalt eller -rank, utan början till en 
serie artiklar (kåserier, om man föredrar), där själva QSL-korten 
granskas ur helt annan synvinkel - motiv, utformning, grafik m.m. 
(Att just jag satt mig att skriva om det beror snarare på "titeln" 
ark.stud. än h-red.) Avsikten är att läsaren också skall ta en 
titt på sina QSL, jämföra sina intryck och, i vissa fall, få veta 
uppgifter och fakta om sakinnehållet på kortet. Därför är det inte 
just exklusiviteter, som tas upp här, utan helst sådana, som finns 
i varje DXåres samling. De är utvalda mer eller mindre på måfå ur 
min egen.
Av förekommen anledning (semester, QSLn i stan) är denna inledan 
de sida ganska mager, och kan innehålla något sakfel. Jag tror 
mig kunna lova mer kött på benen i fortsättningen.
Om jag får vara oartig, så tänkte jag börja med FDXCs egna kort. 
(Jag vet faktiskt inte vem som är skyldig till dem) Det senaste, 
med klubbens emblem och namn,på enfärgad botten, gör ett rätt ele
gant och sobert intryck. Det är den intensiva, men inte granna 
färgen stålblått/vinrött som ger liv åt den ganska konventionella 
kompositionen, typ visitkort. - Ett tidigare grått med namnet på 
ett smalt vitt band är ännu enklare. Hen ju enklare, desto svåra
re - man skall vara en Piet Mondrian för att rektangeln inte ska 
verka slumpaktigt ditplacerad. - Det tredje jag har sett är geome- 
triskt nonfigurativt i svartvitt. Inte heller det är så tokigt, 
men det är bara mera ett dekorativt utfyllande av ytan än en me
ningsfull komposition - ett motsatsförhållande som för övrigt of
ta är märkbart i lekmäns uppfattning om "modern konst".
Positivt med dessa är att de är mer eller mindre enastående bland 
dem jag sett, vad beträffar motiv och grafik. T.ex. Rundradion har 
har ett av de allra vanligaste standardmotiven - landets karta i 
olika versioner. Visserligen ligger det nära till hands för QSL- 
tecknaren, eftresom korten är avsedda för utlänningar, men moti
vet är ytterst utslitet och informationsvärdet egentligen minimalt 
Dels använder DX-aren flitigt egna kartor, dels ger de vanligen 
endast landets konturer och någon stads läge. Intressant och läro 
rikt?
Ett lika nära tillhandsliggande och lika vanligt motiv är sändar- 
masten. Och när dessa kombineras - landets siluett, från nedre 
kanten en sändarmast, spetsen i huvudstaden, från den blixtar och 
stationens namn - då är den fullständiga lyckan nådd. Av den ty
pen är t.ex. det belgiska RTBs. Det är ändå till färgläggningen 
gladare än R Sofias något modifierade variant i grisskärt mm.
Ett par trevligare, men ingalunda felfria QSL, med samma temata, 
karta resp. radiomast:
R  Denmark ger liv åt landet med samma namn med ett vanligt rese- 
broschyrtrick, på kartan, mot svart hav, är diverse glada figurer 
och ortsnamn intecknode, som ger karaktär och viss information om 
landet. På mitt exemplar irriterar dock den klottigt ifyllda veri 
fikationstexten, som aä placerad på framsidan, något som sällan 
blir snyggt.
DWs mast är tagen ur ett så extremt perspektiv, att bilden nästan 
kunde vara en abstrakt komposition. Färgsättningen på kortet, som 
är något större och tunnare än normalt, får dock betraktas som 
misslyckad. En vit mast mot en grå himmel i olika nyanser är helt 
okay - men den blekröda texten står sig inte bra mot dem.
Som sag , fortsättning följer, av bättre kvalitet hoppas jag.

Staffan



Lystrar till namnet Kim Berndt-Gustaf Lindström, slog upp mina blå 
1946 och är både född och uppvuxen inom Helsingfors' stads nuva
rande gränser. Student 1965 från Norsen och sedan dess studerande 
i statsvetenskapliga fakulteten i Helsingfors universitet med natio
nalekonomi som huvudämne. Har ännu hela åtta år på mig att bli fär
dig, innan jag får sparken därifrån.
DX-ingen föregicks av en hel del andra intressen, bl.a. sysslade jag 
en rätt lång tid med numismatik (myntsamlande) och esperanto. 
DX-intresset fick sin upprinnelse hösten 1962 och det har jag min 
dåvarande klasskamrat Per-Olof Lönnberg att tacka för. Utan en aning 
om DX-hobbyns existens hade jag nämligen försökt ratta in främmande 
stationer på min första rx, en under sommaren 1962 anskaffad tran
sistorapparat (som f.ö. sedan länge är saligen avsomnad.) Efter att 
ha berättat detta för POL fick jag av honom låna den eminenta DX- 
handledningen "Lyssna på kortvåg". Sedan jag studerat boken började 
jag full av iver vrida på hemmamottagaren Philips' knappar, men 
lyckades endast identifiera Moskva med svenska. DX-andet föll därför 
i glömska för ett par månader framåt, men då jag i februari 1963 
av en händelse fick in både Prag och RBI med svenska program vakna
de intresset på nytt och när den sedvanliga påsen från Prag inne
hållande QSL, tidningar och en bok, dunsade ner genom brevlådan, 
var jag definitivt såld.
Tiden efter detta mitt första QSL omspänner en oavbruten aktiv 
lyssnarperiod och resultatet är att bortåt tio mappar fyllts med 
brev, kort, kuvert o.s.v. från hela världen.
Huvudintresset är Latin-Amerika på kortvåg och hela den amerikanska 
kontinenten på mellanvåg. Tack vare de exotiska radiostationerna 
och den eggande folkloren i Latin-Amerika, har jag fattat ett starkt 
intresse för denna fascinerande världsdel.
Min favoritstation har dock alltid varit Radio Japan, med vilken jag 
upprätthållit fortlöpande kontakt under årens lopp och sedan mars i 
år är jag monitor nr. G-52 för stationen, vilket gett rikligt ut
byte. En annan station, som hållit fortlöpande kontakt med mig, är 
Radio Peking, vars snusförnuftiga häften torde vara välbekanta för 
varje DX-are. Det trevligaste jag fått från den stationen är en 
lärobok i kinesiska, som otroligt nog är nästan helt fri från pro
paganda,
Efter att snabbt blivit trött på vår hemma-Philips med endast 25-50 
meter på kortvåg, skaffade jag mig sommaren 1963 en s.k. trafik- 
mottagare, en femrörs Hallicrafters. Denna rx såldes på våren 1965 
åt Hannu Savijärvi i Äänekoski och att mottagaren fortfarande är 
"still-going-strong" kan man gissa sig till genom att kasta en 
blick på QSL- och tipsspalterna under den senaste tiden. Själv 
köpte jag mig en Trio ER-202, som jag är mycket nöjd med. Köpet 
finansierades till stor del genom att jag sålde min myntsamling.
Som ovärderligt hjälpmedel vid DX-andet har jag använt en Philips- 
magnetofon, men den är numera placerad på hyllan, eftersom jag 
för ett par veckor sedan skaffade mig en Telefunken Stereo 204E.
Jag är ivrig"bänkidrottare", men min egen idrottsliga aktivitet 
inskränker sig till bordstennis, som jag på min nuvarande arbets
plats spelar så gott som dagligen.
Till slut instämmer jag kraftigt i sista stycket av SEH's selfmad 
i Attention 12/65 och önskar medlemmarna en god fortsättning på 
sommaren.



Comorema är en fransk ögrupp i Indiska Oceanen nordväst om Madagas
car. Ögruppen omfattar öarna Grande Comore, Mayotte, Anjouan och Mo- 
héli, samt en del mindre öar, vilka i huvudsak är av vulkaniskt ur
sprung. Den totala arealen uppgår till 2.170 km och befolknings
siffran ligger vid ca 190.000, av vilka lejonparten består av araber 
negrer och asiater, medan endast ca 1.000 personer är av europeiskt 
ursprung. Huvudstaden bär det klingande namnet Dzaoudzi.
Man producerar bl.a. kaffe, kakao, vanilj, kopra och sisalhampa på 
Comorema. Mayotte blev fransk koloni redan år 1841, medan den åter
stående delen av ögruppen införlivades 27 år senare med moderlandet.
Office de Radiodiffusion Television Francaise upprätthåller en lokal 
sändare för ögruppens befolkning i Dzaoudzi, som f.ö. ligger på ön 
Mayotte. Stationen sänder på 3331 och 7260 kc/s med 4 kW, och vill 
man höra stationen är nog 90-meters-frekvansen varmt att rekommende
ra. Stationen är dock mycket sällsynt, så man bör vara utrustad med 
god tur för att gå i land med den uppgiften. Någon kväll kan man 
dock kolla frekvensen före 1900 GMT, då stationen stänger. Stationen
svarar säkert, men man bör helst bifoga svarsporto. Adressen: B.P. 
29, Dzaoudzi, Ile Mayotte, Comores.

Eftersom Afrikaspalten lyst med sin frånvaro en tid, skall vi denna 
gång offra två sidor för månadens presentationer. Närmare bestämt 
skall vi resa ut i arkipelagen och titta på tre ögrupper och en ö, 
nämligen Comorema, Kanarieöarna, Kap Verde-öarna resp. Madeira.

Kanarieöarna är ett välkänt begrepp för många nordiska turister.
Det milda klimatet i förening med bristen på större temperaturväx
lingar har gjort att tusentals turister årligen vallfärdar till 
denna spanska ögrupp i Atlanten, utanför Afrikas nordvästra kust. 
Sammanlagda arean uppgår till 7.273 km2 och de största öarna är 
följande: Tenerife, Gran Canaria, Gomera, La Palma, Hierro, Fuerte- 
ventura och Lanzarote. Huvudorter är Las Palmas (194.000 inv.) på 
Gran Canaria och Santa Cruz de Tenerife (142.000 inv.) på Tenerfie. 
Befolkningssiffran uppgår till ca 900.000, av vilka nästan alla är 
spanjorer sedan urbefolkninger guancherna utrotats på 1500-talet. 
Samtliga öar är av vulkaniskt ursprung och högsta topp är Pico de 
Teide på Tenerife, som höjer sig hela 3.710 meter ovanför havsnivån. 
Öborna livnär sig på bl.a på banan- och grönsaksodling, för att nu in
te tala om turistväsendet. Kanarieöarna var kända redan under romar
tiden under namnet "Insulae Fortuna dvs. "de lyckliga öarna".
Ögruppen tillföll Spanien redan år 1402.
På Kanarieöarna finns det en statlig och en hel del kommersiella 
radiostationer. Den statliga stationen, Centro Emisor del Atlántico, 
är lokalavdelningen till RNE, och sänder från Santa Cruz de Tene
rife sedan 1964. Man sänder med 100 kW på 620 kc och 50 kW på 9600 
och 11800 kc/s. Alla tre frekvenserna har hörts i Finland, men i mot
sats till kortvågsfrekvensen är stationen rätt svårloggad på MV.
Men man kan få in den under Cairo och RTB strax före c/d 0015. 
Stationen svarar bra med menubrev (1965 undertecknat av Domingo Man- 
fredi Cano) och (ibland) vimpel av vanligt RNE-snitt.
EAK-35 Radio Popular de Gran Canaria eller Radio Ecca, som sänder 
med 10 kW på 1268 kc, är en rätt ny station, som behandlats rätt ut
förligt i MV-Hörnan. Stationen kan ofta höras med förbluffande goda



Kap Verde-öarna är en portugisisk ögrupp i Atlanten söder om Kanarie
öarna. Befolkningen, som uppgår till ca 200.000 inv., består främst 
av mulatter och negrer; endast 3000 är av europeiskt ursprung.
Arealen är 4.033 km2 och huvudorten heter Praia. Största ön heter 
São Tiago. Ögruppens huvudprodukter är kaffe, rörsocker, majs, ba
naner, purgernötter och sisalhampa. Ögruppens viktigaste hamn finns 
i Mindelo på ön São Vicente och en betydelsefull flygplats finns på 
ön Sal. Kap Verde-öarna upptäcktes redan år 1456 och var då obebodda.
Radio Barlavento är ögruppens statliga station, som hörts på skiftan
de frekvenser i 75-meters-bandet, enligt WRH 3910 kc. Bäst kan man 
höra denna relativt sällsynta station fram till c/d 24.00. Stationen 
svarar säkert med ett stiligt kort avbildat i Attention B nr.5/66. 
Radio Clube de Cabo Verde är den lätthördaste av Kap Verde-stationer- 
na och går ibland att logga om kvällarna på 3883 kc (5 kW). Statio
nen svarar bra med ett trevligt kort, på vilket callbokstäverna 
CR4AA fullständigt dominerar, men vill liksom föregående station ha 
IRC för att svara.
Radio Clube Mindelo sänder med 450 Watt på 4715-4720 kc och kan i- 
bland noteras med hyfsade styrkor om kvällarna. Däremot har det un
der många år varit alldeles hopplöst att lura stationen på svar.
Desto större är glädjen, då det nu ser ut som om stationen skulle 
ha börjat svara riktigt säkert med ett kort, där frekvensen anges 
som 4755 kc. Dessutom kan man med god tur få en snygg vimpel från 
stationen.

styrkor strax före c/d ca 2330. Stationen är kulturell och svarar 
säkert med ett tråkigt duplicerat menubrev undertecknat av dirren 
Francisco Villén Lucena. Adressen som ej finns i WRH är: Apartado 
442, Las Palmas. La Voz de la Isla de la Palma sänder nu endast på 
MV, men hördes tidigare på 7345 kc och svarade också till Finland. 
ECS-4 R Atlántico, EAJ-50 R Las Palmas, EAJ-43 R Club Tenerife, 
EFJ-57 R Juventud de Canarias, EAK-83 R Popular de Canarias och 
ECS-25 LV del Valle de la Orotava är små MV-stationer, av vilka åt
minstone de tre förstnämnda hörts i Norden.

Madeira är en portugisisk ö i Atlanten 450 km norr om Kanarieöarna. 
Madeira (741 km2) bildar tillsammans med öarna Desertas och Porto 
Santo distriktet Funchal, som i administrativt hänseende är en del 
av Portugal. Funchal omfattar 797 km2 och bebos av 270.000 invånare. 
Huvudorten på Madeira heter också den Funchal. Befolkningen består 
huvudsakligen av portugiser uppblandade med araber och negrer.
Ön är en viktig turistort. Huvudnäringar är jordbruk, boskapsskötsel 
och fiske. Bl.a. förekommer omfattande vinodlingar (Madeira-vin tor
de inte vara obekant för läsaren!) Öns flygfält ligger vid Santa 
Cruz. Till slut kan ytterligare nämnas att ön upptäcktes av portu
giserna år 1419. 
Estacão da Madeira är okänd på våra breddgrader, eftersom den sän- 
der på den olyckliga frekvensen 1484 kc (1 kW), medan däremot Posto 
Emissor de Radiodifusion do Funchal vid ett par tillfällen loggats 
i vårt land på 1529 kc trots den anspråkslösa effekten 300 Watt. 
Stationen loggades så sent som i december förra året av Pertti Äyräs 
kl.2215. Stationen störs dock kraftigt av omkringliggande européer, 
för att inte tala om Pekings ryska propagandasändare på 1525 kc. 
Troligen enda QSL-innehavare i Finland är vår f.d. ordförande, Leif 
Blomqvist, som för ett par år tillbaka fick ett brev från stationen. 
En verkligt rar sak alltså!

-Kim



Trots att två månader gått sedan senaste QSL spalt måste skörden anses rätt 
blygsam. Hela spalten blir också denna gång något förkrympt då Ranken utgår, 
gå grund av tidsbrist. Hoppeligen är allas bidrag med, saknas någons är jag 
tacksam om jag kan få en ny lista, och ber samtidigt om ursäkt för slarvet.
QSLen denna gång:
Jarkko Arjatsalo, Jyväskylä, RTV Gaucha 11915 brev och vimpel 2m , R Gaz de 
Alagoas 3315 tidning vari berättades om JA och hans rapport, en vimpel ännu 
på väg, 1år, AFRTS/LA 19mb kort 7m, R Grigota 4825 brev och vimpel 1m, R De- 
merara 3265 aerogram 5m, R Atlantida 5180 brev och frimärken 6v, R Rel Federal 
4915 10-sidigt brev (sorry: 2-sidigt) 10d, Rem Bolivia,-Oruro 4760 brev 1m, 
Saudi-Arabian BC 15150 brev och bilder 2m, R Australia 9570 kort mm 5m, ABC 
Perth 9610 kort 2m, ABC Port Moresby(9540) 4890 kort 2m, RNZ 9540 kort, tiki, 
kiwi mm 5m , R Nederland 6085, kort och vimpel etc 2v, R Budapest kort och vim
pel mm 2m, RAI 49mb, BBC 11780, R Tallinn 6090 kort, brev och vimpel, RNE 31 
mb, RBI 41mb, R Moscow 49 samt R Deutschlandsender 7215 (egen station)
Sorry, että jäit pois LA-listasta.
Torre Ekblom, Kastrup, Danmark: Em Rural ZYK 41, kort, ZYR 83 R Aparecida kort 
och vimpel, HJGT R Neiva brev samt YVOA LV Tachira kort
Martti Vuorinen, København, Danmark: R Nederland 21/2v, DW 3h, AFRTS NY 3m, 
R Australia 2m10d och RBI 3m, alla svarade med kort, RBI sände dessutom ett 
snyggt förstadagskuvert.
Lars-Henrik Österholm, Virkby. Denna gång R RSA kort 3v samt R Nigeria 4990 3v 
Brodern, Jan-Erik Österholm, också Virkby, har några flere: R Baku 9840 kort 4m 
YVMG R Popular 4810 folder 2v, R Malaysia Penang 4985 kort 6v,OAX8F R Atlanti- 
da 5180 brev 1m, FBC 9555 kort 2,5m samt CR4AC R Barlavento 3910 kort 3v.
Eero Kestilä, Nyslott, har inte legat på latsidan denna sommar: R Sutatenza 
5095 folder v/s Pompilio Sanchez C 2m, Zambia BS 4911 2v, R Euzkadi 15027 2v,
Em Off Angola 4820 kort, schema + IRC i retur, R Min Ed e Cult 17875 brev på 
engelska v/s Director da Radio.., Eremildo Luiz Vianna, Kuwait BS 4967.5 fol
der 1m, R Vilnius 5920 brev 3m, R Uganda 4976 aerogram 25d samt CBC/Forces
9625, brev 19d.
Sten Lundberg, Uppåkra, Sverige, har några nya: BBC/Cyprus 6120 kort 5v, R Bu- 
kavu 4839 brev 6m, R Portugal/Sao Tome 4807 kort 6v, R Bissau 5017 folder 9m
Kim Lindström, Helsingfors, ringde just sitt bidrag, rätt imponerande: R Lubum- 
bashi 11865 brev, Saudi Arabian BC 15150 rek brev och vykort, R Pakistan Pesha- 
var 3940 kort och brev, Vo Righteousness 7198 brev, RTel Dominicana 6090 kort,
R Nac Brasilia 11720 brev, R Santa Fé 4960, LV Pueblo 5995 brev, vimpel, fri
märken och 2 vykort, R Atlantida 5180 brev, färgfoto och frimärken, samt en 
gammal Polens Radio 7125.
Gunhard T. Kock, Helsingfors, R Niger 3260, R Brasil Central 4995, R Uganda 
4976, R Cl Sao Tome 4807, samt gamla NHK 11965 och R Vatican 7250.
Stig Björkas, Petalax: VOA/Sal 7205 kort 54d, R Pion Teresina 4885 brev och 
vimpel ca 100d, R Lubumbashi 11865 brev 30d, samt R Bremen 6190 kort 19d.
Eric Gagneur, Helsingfors, har fått Rdif Teresina 4845 brev och vimpel 14m,
Em Rural 5025 kort samt Polens Radio 6l35(torde vara 7125) 11m
Dani Söderman, Helsingfors, torde ha fått åtminstone R Santa Fe
Sture Strömsbäck, Petalax, R Tirana 6157 brev mm, R Australia 9570 kort, R Om- 
durman 4995 brev schema, ELWA 15155 kort schema, R Portugal 17880 kort mm, samt 
AIR/Delhi 9915 kort mm.
Hans Lunkka, Helsingfors, blir sista man på denna sida med: BBC/Ascension 15105 
Grønlands R 5980, R Popular 4810, R Continente 5030, R Santa Fe 4965, bl.a. fri
märken, av vilka en del var finska, samt R Cult da Bahia 9595.



Som följande man har vi Pertti Äyräs i "kulturvaggan" Åbo, han har också denna 
gång en mycket imponerande lista, eller vad sägs oa följande : R Ulan Bator .1 
11850 rekat brev och postkort, R Garoua 5010 brev, R Cl de Goiania 11735 rekat 
brev och vimpel till minnet av stationens 25-års jubileum, RMin Ed e Cult 
rekat stencil-brev, R Congonhas 4795 brev, R Universidad de Tarija 5460, brev 
efter f/u, samt slutligen R Santa Cruz 6139 brev och vykort. I synnerhet de 
tre sistnämnda torde v ara rätt så sällsynta i vårt land, kanske rentav de 
första.
Christian Lindholm, Helsingfors, har inkommit med en fullständig lista, plus 
några kompletteringar då och då. Jag hoppas att alla QSL är med: SBC 6165,
R Belgrade 6100, R Sofia 6070, R Peking 6210, ÖRF 7245, VOA/Tanger 6020, R 
Budapest 9833, VOA/BBC.7155, RMC 6035, BBC 49mb, ORTF 6175, R Vatican 7250,
R Sweden 6065, R Nederland(sorry, på MW), R Bucharest 7195, R Tallinn 6085, 
RNE 7105, Polskie R 6135, Kol Yisrael 9009 kort, AIR/Delhi 9912 kort, ÖRF 
6155 & 7245 samt slutligen VOA/Tanger 11735 kort.
Därefter återstår endast undertecknad, Martti Rinne, Helsingfors, vars magra 
skörd denna gång inskränker sig till R Sutatenza och BBC/Cyprus.
Dessutom har jag i juni fått emotta QSL-listor från Sten Lundberg och Kjell 
Norman, men dessa har tyvärr förkommit i  sommarbrådskan, varför jag måste be 
om att få nya listor över dessa QSL. Jag beklagar.
Trots att inga QSL denna gång är understreckade har en hel del rariteter an
mälts, det kan ju var och en se.
Som vanligt kommer i augusti-bulletinen ingen QSL-spalt, men till september- 
numret skall jag försöka  få ranken  o.dyl., samt inte minst skrivmaskinen i
ordning, så då kanske vi kan ha en reguljär QSL spalt igen.

För att dock få sidan utfylld kan vi ju införa TIO I TOPP, här har förändring
arna under de gangna månaderna varit små, så små att till och med jäktade jag 
hunnit notera den. Två "deltagare" har ökat sitt landantal, båda med två l än
der, nämligen Pertti med Mongoliet och Cameroun, och Kim ned Kongo (f.d. Bel
giska) och Saudi Arabien. Ställningen i detta nu torde vara följande:
1. Timo Lehtiö 29 51 36 7 2 8 6 1392. Eric Gagneur 32 46 31 4 3 10 9 1353. Daniel Söderman 32 44 30 4 2 10 11 1334. Göran Eklund 31 40 27 5 4  13 12 132
5. Niels J Jensen 31 36 28 3 2 12 12 124
6. Tor-Henrik Ekblom 32 39 26 3 2 10 9 121
7. Pertti Äyräs 27 38 27 5 2 8 10 1178. Svena Kockberg 33 27 26 5 3 10 8 112
9. Sven-Erik Wiik 30 31 27 4 2 9 8 111

Slutligen kan noteras att klubben helt nyligen fått motta ett kort från Ulla 
Hederforss i Malmö, vari hon lovar att bli aktiv igen. Det är väl bara att sä
ga välkommen bland de aktiva och hoppas att flere nu inaktiva skall följa hen
nes föredömliga exempel,

Try to remember...September
73s de Martti



E U R O P A
Kc/s Station GMT QSA QRK Bidr.
5065 USSR: R.Petrozavodsk finska 1 300 4 4 gtk
11760 ENGLAND: BBC/CBC s/on 0730 3 3 ek
21700 PORTUGAL: Em Nacional 1115 3 4 gtk
A F R I K A
3220 MOZAMBIQUE: RCM "Something Stupid" 0145 4 4 kl
3375 ANGOLA: CR6RZ R.Angola id + cd 0100 4 2 kl,the
3970 KAMERUN: R.Buea anropade "This is the

Federal Republic of Cameroon Broadcast-
ing System transmitting from Buea" 2000 3-4 pä

4765 CONGO: Brazzaville 2030 4 3 gtk
4770 LIBERIA: ELWA 2230 3 2-3 the
4777 GABON: R.Gabon 2030 4 3 gtk
4780 FRANSKA SOMALILAND: R.Djibouti 1630 4 3 jeö
4795 ANGOLA: R.Commercial 2030 3 4 gtk
4807 SAO TOME: R.Cl de Sao Tome franska 2105 4 3 the,ek
4810 SYD AFRIKA: SABC 2010 4 3 sl,hl
4820 ANGOLA: R.Angola 0000 3 3 the
4835 MALI: R.Mali nyheter 2230 3 2-3 the,sl,jeö
4839 CONGO (DEM REP): R.Bukavu 2015 3 2 sl4855 KENYA: KBC 1725 3 3 ek4868 ANGOLA: R.Cl de Angola 2000 3-4 pä
4870 DAHOMEY: Cotonou 2250 4 4 the,sl,jeö4880 CONGO (DEM REP): Kinshasa 2000 3 3 sl
4885 KENYA: KBC nyheter 2000 3 3 jeö
4911 ZAMBIA: R.Zambia 2030 3 3 gtk4926 SPANSKA GUINEA: R.Ecuatorial c/d 2305 5 3 gtk4940 ELFENBENSKUSTEN: R.Abidjan 2110 3 3 sl,jeö4950 SENEGAL: Dakar 1915 4 3 sl4972 KAMERUN: R.Yaounde 2115 3 2 sl4976 UGANDA: R.Uganda 1800 3 3 sl,gtk4980 GHANA: Accra 2015 4 4 gtk
4990 NIGERIA: NBC nyheter 2105 3 3 sl,gtk,jeö
4995 SUDAN: Omdurmann 2100 3 3 sl,gtk5010 KAMERUN: R.Garoua 1930 3 pä,sl5026 UGANDA: R.Uganda 2100 3 2 sl,gtk
5033 ANGOLA: R.Cl de Cabinda "Sukiaky" 2130 3 3 sl
5047 TOGO: Lome 2000 5 4 gtk5050 TANZANIA: R.Tanzania 2000 5 4 gtk
11850A RUANDA: DW/Kigali franska 0700 ? ek
15255 NIGERIA: NBC 1500 3 3 gtk
A S I E N
4967.5 KUWAIT: R.Kuwait 1710 3 2 ek9650A INDIEN: AIR Listeners choice 1645 ? ek
11705 IRAN: R.Iran 1030 ? ek
21685 PAKISTAN: Dacca nyheter 0900 4 4 ek
N O R D A  M  E  R  I  K  A
9525A CANADA: CBC 1500 4 3 ek



C E N T R A L A M E R I K A  
4910 DOM.REP: R.Hin nyheter 0400 4 the
S Y D A M E R I K A
2450
3245
3265

3275
3285
3295

3315
3335
3345
33754760

47654772
4775
4795

4810
4845
4855
48654870
4885
4900
4905
4915
49304940
4946A
4970
4980
4985
4990
4995
5023

BRASILIEN: R.Cultura de Aracatuba 0130
BRASILIEN: R.Difusora do Palmares em 
Palmeira c/d 0257
BRASILIEN: ZY##1 R.Tamandare hör till 
kedjan "Emissoras Acsociades de Pernam
buco" enligt anropet 0200
BRASILIEN: Bauru Radio Clube 0240
BRASILIEN: Em. de Educacao de Natal 0230 
BRASILIEN: ZYR89 R.Aparecida 0130
BRASILIEN: R.Educadora de Uberlandia 
spelade "From Russia With Love" och 
gjorde reklam för "Melhoral". c/d 0253
BRASILIEN: R .Cultura de Sergipe är ny 
på kortvåg. Har nyheter före c/d 0302
BRASILIEN: R.Gazeta de Alagoas 0230
BRASILIEN: R.Difusora de Presidente 0203Prudente "The House of the Rising Sun" 
BRASILIEN: R.Alvorada en Londrina 0230
BRASILIEN: R .Olinda de Pernambuco 0115
VENEZUELA: R.Frontera anropade "En el 
centro de su dial, su emisora musical, 
R.Frontera, la autentica emisora inter- 
nacional de Venezuela, estaciones YVOO 
960 kc/s, YVPP 4760 kc/s banda de 60 
metros, YVLF 11725 kc/s banda de 25 m. 
y 104.1 mc/s frequencia de modulada, 
desde San Antonio del Tachira, Vene
zuela, Puerta del Turismo en la  
America del Sur" c/d 0400
BRASILIEN: R.Soc Feira de Santana 2305
VENEZUELA: R .Bolivar 0135
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BRASILIEN: R,Dragao do Mar 
BRASILIEN: R.Congonhas, Minas Gerais 
"Grande noticiero"
BRASILIEN: R.Tabajara da Paraiba 
VENEZUELA: YVMG R.Popular c/d 
BOLIVIA: R.Fides nyheter 
COLOMBIA: HJGT R.Neiva 
BRASILIEN: R.Clube doPara 
VENEZUELA: R.Tropical 
BRASILIEN: R.Pioneira de Teresina 
BRASILIEN: R .Acreana nyheter 
VENEZUELA: YVNK R.Juventud 
BRASILIEN: R.Relogio Federal 
BRASILIEN: R.Cultura de Araraquara 
VENEZUELA: R.Junin "Imperial" 
VENEZUELA: R.Yaracuy 
COLOMBIA: R .Colosal, Neiva 
VENEZUELA: YVLK R.Rumbos 
VENEZUELA: Ecos del Torbes 
BOLIVIA: La Cruz del Sur nyheter 
VENEZUELA: R .Barquisimeto 
BRASILIEN: R .Brasil Central 
BRASILIEN: R.Aquidauana



5025 BRASILIEN: Em.Rural 2330 4 4 pä,jeö
5033 BRASILIEN: R.Anhanguera 2215 4 3 jeö
5045 BOLIVIA: CP38 Radiodif Altiplano 0235 4 4 the
5075 COLOMBIA: R.Sutatenza 0200 3 3 gtk
5095 COLOMBIA: R.Sutatenza 0200 3 3 gtk
6035 BRASILIEN: R.Globo 2350 4 3 jeö
6085 BRASILIEN: R.Jornal do Comercio 0015 5 4 jeö
6100 CHILE: R.Calama med pop, reklam och

radioteatro till 2355 då DW börjar
på samma frekvens 2320 3 pä

6120 ARGENTINA: LRX1 R.El Mundo 0105 3 3 kl
6127 URUGUAY: SODRE 0000 2-3 pä
6139 BOLIVIA: R.Santa Cruz 0100 4 pä,the
6160 COLOMBIA: Em Nueva Granada 0230 3 3 kl
6165 BRASILIEN: R.Nac de Sao Paolo 0120 ? ek
6175 BRASILIEN: ZYV74 R.Guarani med reklam

för "Coca Cola", "Fenco", "Casas Pernam-
bucanas" och "Tiempo Televisores" 0200 4 4 kl

6195 BRASILIEN: Em Continental 2330 4 4 jeö
9520 PERU: R.La Cronica 0127 3 pä
9600 CHILE: R .Presidente Balmaceda med

"Tango en Balmaceda" 0230 4 pä,kl
9635 BRASILIEN: R.Aparecida 2200 4 3 jeö
9700 CHILE: CE970 La Voz de Chile 0140 3 3 kl
9730 BRASILIEN: R.Farroupilha 2150 5 4 jeö
9753 CHILE: R.Minería pop + reklam 2115 3-4 pä
11735 BRASILIEN: R.Clube de Goiania firar sitt

25-års jubileum i augusti och har tryckt
en snygg vimpel till dess ära 0200 4 pä

15105 BRASILIEN: R.Rural 2130 4 4 jeö,hl
15245 BRASILIEN: R.Marajoara 2040 3--4 pä
O  I  D E T I F I E R A D E
3245 Colombia 0300 pä
3335 Brasse, troligtvis R.Dif de Presidente.... 0100 kl
3355 B r a s se, R.Dif Brasileira??? 0230 pä
3375 Brasse, R.Olinda de Pernambuco??? 0130 kl
4895 Fransktalande 0140 ek6140 La-stn, R.Santa Cruz???? 0200 kl9450 La-stn 0100 pä
B I  D R A G S G  I V A R E
ek - Eero Kestilä, Savnnlinna
gtk- Gunhard T Kock, Helsingfors
hl - Hans Lunkka, Helsingfors
jeö- Jan Erik Österholm, Virkby
kl - Kim Lindström, Helsingfors
pä - Pertti Äyräs, Turku
sl - Sten Lundberg, Lund, Sverige
the- Tor-Henrik Ekblom, Köpenhamn, Danmark
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All Times GMT 
All frequencies kc

ANGOLA. Emissora Oficial de Angola uses these frequencies at 
the following times: 872 kc 0500-0100, 1295 kc 0500-0100,
3375 kc 1745-0100, 4820 kc 0500-0100, 6025 kc 0500-1000 and 
1745-0100, 7235 kc 0500-1745 and 9535 kc 1000-1745. (Eero Kestilä)

BOLIVIA. New stations: CP12 R.Fides, La Paz 4845 kc 5 kW; CP110 
R.Nortes, Montero 4935 kc 1 kW; CP90 R.Juan XXIII, Ignacio de 
Vel 4965 kc,l kW, CP58 R.Progreso, La Paz;6005 kc 10 kW; CP64 
R.Universo, La Paz 9505 kc 1 kW, CP38 La Voz del Altiplano now 
officially on 5o45 kc. CP71 R.San Juan on 5872 kc is not active 
anymore. (WRTH)- R.Emosoras Bolivia, Valesco Galvarro 651 (Casil
la 525), Oruro moved from 4760 to 4755 kc to avoid interference 
from R.Frontera YVPP 4760 kc. (SCDX)

BRAZIL. Radio Sociedad da Bahia, Salvador, now on 15127 kc 
around 2300. Later switches to 11875 kc. - Radio Excelsior, Sao 
Paulo, noted one day only, around 0200, on 15265 kc. - Radio 
Rural, Rio de Janeiro, back after long abcence on 15105 kc.
Heard until sign off at 2330. R.Guanabara, Rio de Janeiro, 
noted on 5045 kc. Acc. to WRTV Handbook listed as PRC8 on 5015 
kc. and inactive, R.Nove de Julho, Sao Paulo is now active 
again on 962o kc. (SCDX)

CAMEROON. Radio Buea has moved frequency, and is now heard on 
3970 kc (WRB)-SCDX says 3975 kc.- Heard from around 2000 until 
sign-off at 2130 . All programmes heard are in English. News 
summary at 2125. Station identification as: "This is Radio 
Cameroon, the national Broadcasting System of the Federal 
Republic of Cameroon, broadcasting from Buea".

CHILE. New stations: R.Trasandina, Los Andes 4908 kc 1 kW and 
R.Tucapel, Canete 6050 kc. (WRTH) - R.Mineria, Santiago, is 
now heard on 9753 kc. Good after sign off of Paris at 0200 until 
own sign off at 0330 R. Calama 6100 kc, heard with fair signals 
around 0000. (SCDX)

COLOMBIA. HJDD, R.Valledupar, Valledupar, noted on the new fq. 
of 6175 kc. at 1130. A move from 4815 kc. (SCDX)

COSTA RICA. R.Popular, San José, now on the new fq. of 4784 kc, 
acc. to a letter from Sistema Radiofónico HB. Also on ll25 kc.(SCDX)

DOMINICAN REPUBLIC. According to a letter from R.Mil they intend 
shortly to increase the power of their station on 4940 kc.(WRB)
- Onda Musucal, Santo Domingo, now on the new fq. of approx.
4790 kc with much improved signals. (SCDX)

ECUADOR. New stations: HCLM5 R. 24 de Junio, Cañar 3245 kc 0.2 kW 
1100-0400; HCMZ6 La Voz del Dorado, Pelileo 3265 kc 0.2 kW 
1100-0400 (former La Voz del Rio Chimbo); HCOS4 La Voz del Rio 
Carrizal 3630 kc 0.25 kW located at Calceta; HCJF2 R.Guayaquil 
4770 kc 1 kW. HCEH3 R.E1 Progreso now on 4775 and 2430kc.
HCJH1 R.Turismo now on 3965 and 3240 kc. HCAU2 Sistema Emisora 
Atalaya now on 4790 and 4600 kc. HCAK2 R.Dif del Ecuador now 
on 4705 and 4765 kc. HCAS4 La Voz de Los Caras now on 5010 and 
4795 kc. HCPS5 Ondas Cañaris now on 5250 and 5030 kc. HCRM2 
R.Universal, Guayaquil now on 9550 kc with 5 kW. (WRTH)-La



Estacion de la Alegria Esmaraldas is a new station heard some 
nights on 4820 kc and closing 0400. (WRB)-HCVS6, La Voz de 
Sasquisili, Sasquisili, has moved from 4903 to 4900 kc, where 
it is generally bloked by YVNK, R.Juventud, Venezuela, lo kW.(SCDX)

GUATEMALA. TGNA, R.Cultural, Guatemala City, is again active on
5 9 5 5 .  (SCDX
GUYANA. Guyana Bc. Service, Georgetown, now on the air after 
midnight on 5978 kc. English news at 0100. Signs on weekdays at 
0915, Sundays at 0945, logged regularly in Australia.(SCDX)

HAITI. New station: 4VJF Radiodiffusion CApoise, Rues 8 et 9, D 
144, Cap Haitien 6173 kc 0.5 kW. 4VGA R.Capois-la-Mort moved 
from 5030 to 5040 kc. 4VB La Voix de la Revolution Duvalieriste 
new frequency 5908 kc 7.5 kW. (WRTH)-Radiodiff. Haitienne now 
operates at 1100-0200 on weekdays, and at 1600 to 2200 on Sundays 
all over 4940 kc and 1250 kc. Power on shortwave is at present 
only 360 watts. R.Haiti, Port-au-Prince, is active again on Sw 
using approx. 6195 kc. (WRB)

HONDURAS. New station: HRMD R.Yoro 4755 kc 0.25 kW. R.Oriental 
not active on 4755 kc anymore, only 1120 kc. La Voz del Ulua,
El Progreso moved from 4920 to 4900 kc. HRVN R.Sonora not active
on 4940 kc, only 850 kc. HRTL R.Tic Tac 4950 kc and HRQW Radio
Trópico 4995 kc not active. La Voz de Suyapa 6125 kc active 
again with 1 kW. La Voz de Atlantida not on 6195 kc, only 960 kc.

KOREA, South. Some changes in schedule of the Voice of Free 
Korea, appearing in DXB 914: English to S.E. Asia 0800-0830 is 
on 6035 kc, paralell to 9640 kc. Russian at 1445-1500 and 2145-
2200 is now on 9640 kc. (SCDX)

MEXICO. XEUDS, R.Universidad de Sonora, Hermosillo, 6115 kc, is 
back on the air again after an absense. XEBR, Hermosillo, ll820 
kc, now identifies as "BH, Radio Exito". (SCDX)

NAVASSA ISLAND. (Between Haiti and Jamaica) Will very soon have 
a  commercial radio station with a 50 kW transmitter on medium 
waves and a 20 kW outlet on shortwaves. (SCDX)
NICARAGUA. New stations: YNXB R.Tissey, Esteli 6075 kc 1 k¥ and.
YNTP R .Mar, Puerto Cabezas 9580 kc 0.5 kW. Inactive: YNWR.
Mundial 5965 kc. YNRZ R.Centenario 5975 kc and YNWW R.Sport 6140 
kc.(WRTH)-A new station, R.Equis, Managua, heard on 6025 kc 
around o130 on June 9th with L American music and commercials. 
Fairly good until R.Portugal s.on at 0200. (SCDX)
PERU. New stations: OAX5R R. San Christobal, Huamanga 5030 kc;
 R.Los Andes, Lima OCY4E 5040 kc lo kW and OCY4F 9740 kc 10 kW;
OAX9G R.Nor Peruana, Chachapoyas 9655 kc 1 kW. New on SW: OBX1J 
R.Heroica del Peru 5965 kc 1100-0600. R.Tahuantinsuyo, Cuzco now 
also on OBX7V 4910 kc 1 kW. R.Madre de Dios, Puerto Maldonado 
moved from 4950 kc to OBX7W 4980 kc 0.3 kW. OBX70 R.Onda Imperial, 
Cuzco now on 5055 kc 1 kW (formerly 5045 kc). (WRTH)

TANZANIA. R.Tanzania, Zanzibar, now operates on an extended sche- 
dule. Noted to sign-off at 1930 on a Sunday on 3339 kc. (WRB)- 
Dar es Salaam noted on a new fq. of 4915 kc with International 
Service in English and Swahili to Nigeria, Ethiopia and East Afri
ca. Good signals at 1755. (SCDX)

VENEZUELA. La Voz de Avila is now R.Tiempo 2480 kc. R.Frontera 
3235 kc 2 kW 1000-0400. R.Frontera 11725 kc 1 kW 1000-0100.(WRTH) 
-R.Frontera. YVPP moved from 3235 kc to 4760 kc. (SCDX)



Det råder fullt stiltje på MV-fronten och det avspeglar sig också 
i bidragsmängden. Fem medlemmar anmäler QSL och av dem har två ock
så hört ett och annat. Bättre upp skall vi hoppas att det blir till 
nästa gång, eftersom en MV-spalt utan bidrag är som en bil utan mo
tor.
Mellanvågssäsongen 1967-68 står för dörren och de som inte ännu vet 
vad det innebär, ombedes slå upp julinumret från förra året, och 
i det numret bekanta sig med vad mellanvågen har att bjuda på.
I augusti kan det redan löna sig att jämsides med kortvågsbanden 
också dra genom MV-bandet; har man tur kan man få fram något bland 
bruset.
I nästa nummer (dvs. septembernumret) kommer totalranken med områdes
indelning igen att ingå, senast fanns den i aprilnumret.
Tesen om helt stumma MV-band under juni m ånad motsäges av MV-loggen 
i kollegan "Urkkija". Bland annat har följande loggats från västra 
hemisfären: 1070 LR1 Radio El Mundo, Argentina 1110 PRI4 R Taba- 
jara, Brasilien 1150 LU6 R Atlántica, Argentina 1270 LS11 R 
Provincia de Buenos Aires, Argentina 1340 PRH6 R Guaraní, Brasi
lien och 1400 CX140 R Zorilla de San Martin, Uruguay!
Bland spanjorerna finns också en del godbitar:
1387 EFJ-11 RJ de Galicia 1412 EAJ-6 R Requete de Navarra 1430 
EAK-5 RP de Valencia, EAK-25 RP de León och EAK-42 RP de Málaga och 
1570 EFE-8 LV de Alicante. Som synes kan t.o.m. ljusa sommarnätter 
ge den idoge MV-lyssnaren något!
Och så över till MV-QSL"en :
2 Kim Lindström har bara fått CKBW Bridgewater 1000 med kort efter 

tre månader. (FIA) På kortet berättades bl.a. att stationen hörts 
i 7 kanadensiska provinser, i 39 amerikanska delstater och i 
13 utomamerikanska länder, t.ex. Finland, Norge, Sverige, Väst- 
Tyskland, Danmark, Holland och Storbritannien. 61 + 172 = 233

4 Gunhard T . Kock meddelar att han mottagit kort, visitkort och
plaststandar från EAJ-28 R Bilbao 1412 och kort från VOA/Okinawa
1178. 56 + 136 = 192

13 Jan-Erik Österholm stiger ett par pinnhål med följande trevliga 
skörd: EAJ-3 R Valencia 1259 kort, brev och snyggt standar på 
två veckor, EAK-18 R Popular de Mallorca 1268 brev efter f/up, 
AIR/Varanasi 1240 trevligt brev på 2,5 m ånader (SIA), BED-2 BCC 
Taipeh 750 snyggt kort, vykort, frimärken och programschema på 
sex månader (SIA), WINS New York 1010 brev, car-stickers samt 
karta där sändarens läge var utmärkt, allt på en månad samt
sist men inte minst WUNO Rio Piedras, P.R. 1320 snyggt kort på
två veckor (FIA). 28 + 71 = 99

21 Tor-Henrik Ekbloms hann tyvärr inte med i majnumret, men kommer 
nu i stället. Nya QSL: RAI 845 kort, Tallinn 1034 kort och brev, 
TWR 1466 folder, RNE/Murcia 854 kort, EAJ-28 R  Bilbao  1412 kort
och visitkort samt EAK-35 R Popular de Gran  Canaria 1268, som
för säkerhets skull skickade två brev. 22 + 51 = 73

41 Christian Lindholm hälsas välkommen i spalten!
Debuten sker med NRU Hilversum II 1007, R Riga 1349; NRK Fredriks
stad 1578, ÖRF Wien I 1475 och R Budapest 1250.

På nästa sida får vi närmare bekanta oss med det lilla antal tips, 
som kommit red. tillhanda:



U R M W - L O G G E N
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Också denna gång har områdesindelningen lämnats obeaktad, men redan 
i nästa nummer skall vi hoppas att antalet loggbidrag är så många, 
att den måste tillgripas.
Bidragsgivarna var denna gång:
jeö - Jan-Erik Österholm i Virkby och the - Torre Ekblom - K-hamn 
Tack skall ni h a !
Nyheter: Deutschlandfunk har börjat sända på 1268 kc och kommer tro
ligen att spoliera en trevlig Spanien-QRG. På 245 kc har en ny 100 
kW-sändare i Erzurum, Turkiet startat. Nya sändare är också Cairo 
på 955 och Haifa på 1286 kc. BFBS Nicosia på Cypern sänder nu på 
1501 i stället för tidigare 1439 kc.
Följande frekvenser är tillhåll för störsändare i Europa (inom pa
rentes den station, som störs): 683 (RIAS), 719 (RFE), 737 (RIAS), 
791 (VOA Thessalonki - numera stängd?), 854 (RIAS), 989 (RIAS), och 
1088 (Tirana, Albanien).
På följande frekvenser finns ryssar (understreckade QRG's - läge 
och/eller effekt okänd): 155, 173, 200, 209, 236, 263, 281, 548,
575, 611, 647, 656, 665, 674, 710, 764, 273, 782, 800, 836, 863,
872, 890, 935, 944, 971, 993, 1034, 1070, 1106, 1115 (Kaliningrad), 
1115, 1124, 1142, 1169, 1214, 1241, 1277, 1295, 1313, 1322, 1331, 
1349, 1367, 1376, 1385 (Kaunas), 1385, 1376, l403, 1421, 1430, 1439, 
1466, 1484 , 1493, 1502, 1511, 1546, 1554, 1570, och 1586 kc. 
Uppgifterna härstammar från 1.5.1967. (EBU Review) -Kim

Spanien: RNB Madrid med spansk folkmx 4-5 (jeö) 2340
Jugoslaviens R Sarajevo med folkmusik 3 (jeö) 1845
Egypten: UAR Bc Batra 4 (jeö) 2215
Spanien: RNB Barcelona hade popmusik - svarar ofta med 
brev, kort, karta över Barcelona och vimpel.(jeö) 0100 
Syrien: Aleppo med gnällig musik 5 (jeö) 1900
Grekland: NHBI Thessaloniki 4 (jeö) 1515
Spanien: EAJ-7 R Madrid 3 (jeö) 0020
Jordanien: Amman 4 (jeö) 2300
Spanien: EAJ-5 R Sevilla hade nyheter. Svarar ofta med 
trevlig vimpel. 4 (jeö) 0010
Spanien: EAJ-1 R Barcelona mod folkmx 3 (jeö) 2345
Internationellt Vatten: R 3-5-5 är f.d. Britain Radio 
Bolaget heter Carstead Advertisers Ltd 4 (the) 1930 
Spanien: EAJ-101 R Zaragoza med Moskva-QRM är tacksam 
att rapportera, eftersom stationen alltid svarar med 
vimpel, som dessutom regelbundet byts. 3-4 (jeö) 2330 
Tunisien: R Tunis 4 (jeö) 2245
Spanien: EFE-14 La Voz de Madrid med Pepsi-Cola-reklam

4 (jeö) 0200
Internationellt Vatten: R 2-7-0 med pop 4 (jeö) 2200 
Internationellt Vatten: R London - "big L "  5(jeö) 2100 
Spanien: EFJ-56 R Juventud de Málaga 3 (jeö) 0140
Internationellt Vatten: R Caroline South 4 (jeö) 2305 
Internationellt Vatten: R Scotland driver omkring på 
skalan 3 (jeö) 0020
Spanien: BAJ-3 R Valencia ned news 4 (jeö) 0020
Jugoslavien: R Novi Sad 5 (jeö) 2100
Kuwait: Kuwait Broadcasting System 4 (jeö) 1820
Guinea: Conacry med close down-ceremonier 4 (jeö) -0007 
Spanien: EAJ-17 R Murcia svarar numera bra 3 (jeö) 2300 
Spanien: EAJ-18 R Rioja i Logroño har ännu inte hört av 
sig med svar - troligen på grund av alltför många rapp
orter. 4 (the) -0027



M W - H Ö R N A N (fortsättning)
Genom att ett par bidrag tack vare ett beklagligt misstag glömts 
bort, kommer här ytterligare en sida med mellanvågsnyheter.
Först tre QSL-anmälningar, som ändrar litet på ordningsföljden:
8. Stig Björkas berättar om förnyad aktivitet på MV-bandet, men ock

så om två nya svar: Hessischer Rf 593 snyggt vykorts-QSL samt 
R Algerie 980 kort m.m. Känner tyvärr inte till om man hade någ
ra högtidligheter i Spanien 2-3.7. 45 + 97 = 142

17 Per-Olof Lönnberg har fått Finlands Rundradio/Åbo 962 med ett o- 
angripligt QSL-kort direkt från Helsingfors (!) samt den numera 
rätt svårflirtade EFJ-51 R Juventud de Huelva 836 brev och plast
vimpel, v/s Fd. José Fernandez N., Director Acctal

26 + 57 = 83
18 Kjell Norman meddelar nu också de svar, som anlänt före 1967 och 

stiger så här högt i ranken. QSL'en före 1967 är alltså: RTB 620, 
Danmark 1430, RTF 602 & 1349, NRU 1007, R Eireann 1250, R Beograd 
1268, R Monte Carlo 1466, NRK 1313, R Bucharest 755; R Riga 575,
R Tallinn 1034, EFJ-56 R Juventud de Málaga 1133, RNE Sevilla 
1313, RNE Madrid 989, RNE Murcia 854, EAJ-3 R Valencia 1259, DLF 
1538, R DDR 1052, RBI 728, R London 1133, R Scotland 1236, R Es- 
sex 1350, R England 1322, Britain R 845, R Caroline S 1187, Mosk
va 1493, AFN 1106 & 1142, RIAS 1196, SWF 1016, SDR 1169, Saarl.
Rf 1421, Hessischer Rf 593, Cairo 710, Tunis 962, Amman 800 och 
till sist fyra representanter för den västra hemisfären, nämligen 
CBA 1070, CBD 110, CJCB 1270 och Americas 1157. Observera att i 
Europa och arabvärlden räknas stationer, som hör till samma bolag 
som en enda station, t.ex. AFN's lokalstationer räknas inte skilt 
Det enda undantag, som jag i en hast kommer på, är RNE-stationer- 
na. Dessutom räknas Östtysklands (R DDR, RBI osv.) samt Jugosla
viens (R Novi Sad, R Ljubljana osv.) sändare skilt. Den ovanstå
ende regeln gäller inte utanför Europa-Nordafrika-Främre Orienten 
så t.ex. räknas AIR- och CBC-stationema skilt. 25 + 57 = 82

MV-Loggen (Supplement)
På grund av platsbrist tar jag med endast ett representativt urval 
av de två bidragsgivarnas loggar och hoppas att ni två inte tar illa 
upp. I Aktivitetstävlingen räknas dock även de opublicerade "tipsen"

Irak: Baghdad, dvs.tx i Hurriyah 
Spanien: EFJ-51 R Juventud de Huelva 
Spaniens RNE Murcia 
Algeriet: R Algerie 
Spanien: EAJ-8 R San Sebastián 
Portugal: CSB-2 R Clube Portugues 
Spanien: EFE-14 La Voz de Madrid 
Int.Vatten: R Two-Seven-0 
Spanien: EAJ-15 R España de Barcelona 
Spanien: EFJ-56 R Juventud de Málaga 
Spanien: ECS-1 R Centro har nyligen 
te händer alltför ofta numera.
Int.Vatten: R Veronica

Dessutom har sb den 11/6 hört en oidad spanjor (ej EAJ-41!) stänga
0003 GMT på 1106 kc.
Bidragsgivarna var s b  = Stig Björkas från Petalax med en sexrörs 
Centrum och 30 meters L-antenn, samt pol = Per-Olof Lönnberg från 
H:fors med AR88D och elementet som antenn, ifall jag minns rätt.
Tack till er båda, 73 de Kim.

med.
764 11
836 15/5854 10,18
980 10,17
1025 18, 2,
1034 21097 ofta
1115 ofta
1124 18
1133 17
1385 18
1562 17,30

3-4 (sb) 2130
4 (pol) 0041

3-4 (sb) 2345
4 (sb) 2330
3 (sb) 0015

2-3 (sb) 0100
3 (sb) 0000

4-5 (sb)2200-0000
a 3 (sb) -0100

3 (sb) 2350
svarat, vilket in-
2-4 (sb,pol) 23454 (sb) 2200
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