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stopp-datum tör nästa nummer av DX-aren: 

8 nov. 

Vi ser fram emot en mängd 
bidrag till nästa gång. I 
vårt postfack vi 11 vi allt
st. senast den 8/11 ha alla 
bidrng. A~ressen är: 

Fack 4006, 
Lund 4. 

llallo DX:- ers: 

f'ör de allra flesta kommer bildandet av 
SVEltiGJ::S DX:-IUKSKWB!l som en, som vi hoppas 
angenäm, överraskning. Vi har föTt förhand
lingarna i det tyota, ocb vi gläder oss att 
dessa har kunnat slutföras relatiYt snabbt. 

En ev. riksklubb har i DX:-kretaar sedan länge 
diskuterats, och om en sådan skull~ kunnava
ra möjlig att bilda. Trots DX:-Alliansens po
sitiva inställnin~ har det tyvärr ej kunnat 
genomföras den vägen. I de allra flestafall 
har man ansett det vara 011öjligt att ena ett 
ti 11riickligt s tort antal stora DX:-klabbar för 
att det verkligen skulle bli en klubb av 
rikskaral<tiir. 

organisation med 
s amtliga som ti 11-

Vi kommer i fort
andra DX:-klubbar 

Nu är redan RIKSKLUBDEN en 
sju anslutna klubbar, dvs. 
frågats om ev. anslutning. 
sättningen att bevilja även 
anslutni ng, om så önskas. 

RIKSKLUDIIEN nr oj att tolka s&oom en"vanlig~ 
DX:-klubb, utan snarare såsom en klubb förDx
klubbar som vi 11 samsas kring ett enda organ. 
Vi vill alltsil inte på något oiitt inl<räkta 
på DX:-Alliansens verksamhetsområde, utan vi 
har tänkt oss i huvudsak följande tre upp
gifter: 

1) att utge ett förstklassigt organ för de 
anslutna klubbarnas medlemmar 

2) a1:t erbjuda en förnämlig medlemssewiee för 
de anslutna klubbarnas medlemmar 

3) att möjliggöra ett "eget• or11:an för varJe 
DX-klubb, aom önskar analuta sig till 
Uiksklubben 

Vi är helt oeh hållet av den åsikten, att det 
törekomr&er pli tok för mllngaDX-tidningar. Man 
skulle även kunnn säga: "Rättre en 11:od DX:
tidning (i handen, HI) 1\n tio mindre goda!" 
Den flora av ~DX-tidningar" i vårt land, som 
nu finne& flr att bekln~~:n. De allra flesta 
måste betraktas såsom inaeeeptnbla tör en 
aktiv DX-Are. Låtom oss därför samsas oM 
en eller n&gra ffl goda publikationP.r: Nu hAr 
vi genom att slå tillsan~nns tre brn DX:-tid
ningnr - IIDX:-arcn, Gute-DX-aren och Subs tan
c i al - erhlllli t en bättre DX:-tidning, DX:
nren! 

~'ör att sil mänga som möjligt 
redan från bör.inn skn få 
vetakap om der\111\ nyn DX
publikation, vore det av 
stort värde om. var o c h @fl 

sände oss en adresslista 
över DX-J<amra ter. Vi 
s3nder sedan gratis ett 
provexemplar till var och 
en! Tack på förhand! 

Därmed hverlämnns DX-aren 
rtr 1 till benäget studium! ctmc 



I onmband med att SVEltiGES DX-RIKSKLUBB bil
t.lnte , kor~~~~cr alla medierasekap i de ans lutna 
klu1Jb11rnn att utliipa per den 31/12 1964. Det 
lnuf'lhKr Att nlla medlemt1ar - oavsett niir ni 
hf'l t. h) t l 11 m"~HnVgi f f. - måste betala ~ 
'"',.llnt,liH\'KI rt .. Givcd.vi,. lcouu11er d e eom har 
t,., tu l t, l u pi\ III\" L" ,\r, td. t. fÄ dcttn belopp 
t Il l p;wlu"h t• l vfd •• 

l •lnt.t." uunu'"". ll!ttdMiuulf'lit nt.t po,tp;iroinbe
l.n l•tllll( ,.kort. t.lll n l ln lllntl lmn"u~•·· På dettn 
flu u tt tH .. t..l\ll"nrn mt,tll f'lmmttr l~ tutf(ivet 
h1tr mytlht~t. V'Cjl4trhHrtuul f· llnr t.lll~tutlu. Dnt 
•tAr t .,. 111'(; :\: - ", vi l k" t. ht,t.y•l"r "t.t.. tre 
kronor kan d r nn av d.,_n f\Vf(l f t. nJ nknll he
talaa Detta tillgodo- belOJ)p tUIUf1" tHltlU Jtt. 

denna gång, medan inbetnlningekort. ko .. met ut. t 
utsända• äyen i nästa nummer. 

Senaot de n 20/12 måste inbetalning ska, an
nara riskerar ni att ej få januarinumret av 
"DX-aren•. Nya nummer kommer att användas, 
varför ni fAr lägre nummer ju tidigare ni 
&Änder in avgiften. 

"DX-aren• kommer att bli betydligt innehå lle
rikare ocb kan ge er bättre service än vad 
någon tidning kunnat preotera tidi gare. Där
för måste vi höja medlemsavgifterna, i annat 
fall ak11lle vi knappast kunna existera. Det 
är ett nödvändigt ont. Den avgift ni inbe
talar aveer prenumera tion, oeh om ni önskar 
medlemaakap i någon analuten klabb får ni 
vända er till dansa d irekt. Avgiften för 
dettn blir i ngentin~ eller myeket rin~n. 

D~ nya av«ilternR blir : 

tllr hniAr 

r u r' 11 .- )l\~ 1 •'-u 'Ut\M,I, UW! 

IIUIIIIII If\ A• 

HA. l .,•l u• Lyu li..,r .-s ""• hHra. tu\ ~,, I M,.,.._ .. .- . 
p:t.rt ra,. okolunp:d o,., l llkh., t 10od .... IUWK 
tidigare hade. Alla avdHe r teKll or r,,A,. 
nyAr till nyår oelr berä ttil{ar t i ll allt v«rl 
Sve r iges DX-lUksklubb oc h "DX- areu.• kt\n er
bjuda; aerviee etc. 

!dedle~sservice 
IU k~tklubbeoe •edlemeeer'Yice har si t t huvud
kontor i U11eå. ALL BESTÄLLNI NG ske·r genom 
rllrokothi nbetalning av likvid till post
al rtrknnto nr 66 17 33, SVERIGES DX-IIIKSKLUBB 
ll••l . Ue.t.i~ l lt aaa"terial &änder Yi diireft@r 
i'U il'I'UI•'ItlT'*'~ Leveranatiden boppas vi kunna 
'' ~d t•rl•••~ Ll ll e n vecka . 

ou~: ...... "·l l rtv~r.,ro.r material mot post
förokntL hoo tKII nllt•h alltid via girot! 

~J5gtf1.}~~ 
~~~-~ 
~.~.., 

Prenumerationsavgift, helAr •••.• . •• 
Dito, skolungdom under 16 år ••.••.• 
Subscription for overseas membere by 

the year . • • • • . . . . . . . • • • • • • • • • US ~ 
WORLD llADlO TV HANDBOOK 1965 •••.••• 
How to Lieten to the World ••••••••• 
Tonband (fabrikat C.B;S.) 

3" LP - 225 fot Ri ktpris 
5" LP - 900 fot lliktpris 
6" LP -1200 fot lliktpria 
7" LP - 1810 fot ltiktpris 
3" BLP - 300 fot Riktpris 
5" ELP - 1200 fot lliktpria 
Il" ELP - 1800 fot llil<tpria 
7" KLP - 2400 f o t lli ktpria 

7:00 
18: 00 
22:00 
30:00 
8 : 00 

22:00 
31:00 
40:00 

15:00 
10:00 

4:00 
12:00 

8 : 00 

4 : 75 
12:25 
15:25 
19: 75 
6:00 

15:25 
20:25 
26:25 

Tyviirl' iir "nnu ej Riksklubbens ~ ran
&>ort.tormulät färdiga, men vi hoppas kunna 
lövarera eldona inom kort. Därför utför
säljer vi UKVK : s och NDXF:a lager av rap
portformulär till verkliga PANG-PRISRJt! 

••• • • 
IIKVK 
A;;;gramlormulär, engel sk/epaneka 

per 50 a t. (Förr: 5:00) 
Drevpapper med klubbemblem 
per 50 at. (Förr: 3:00) 

Rapportkort, engelska 
per 100 at. (Förr: 5:00) 

llapportkort, apanoka 
por 100 o t. (f'örr: ~: oo) 

Aflilr&kuvcr t. mt)d k lulJh omhl om 
Jl•r ~o .~. ( l'll.r• :1 1 1~) 

KluhhuAI, 11•r •L . (VHtq :tJUr)) 
lfjl)(JI 

Ut~;lltiUI lftiiMIHiilt l "HK• ' •"'' 
t••• nu o l (tlllrr :11 ~n) 

l&f'JIJH.I li.tll. 

•••• lUll o l (l'lh, 1 'I J nn) 

NU 

NU 

NU 

NU 

NIJ 
NU 

NU 

NU 

• 
• 

3:00 

2:00 

:1:50 

1:00 

:!:00 
2:00 

2:25 

4:76 

Vl•a,, .... •u~~~•uh •' y H n,,.t; rUnlelaktiiJa ra
hnt.t. ttt 1\ V,A~l 1 111 l'• ••""' •kdVWAHkiner (lts ~) 
"""'t. A hj_n,l • ••• l ttJ" ""' o Il ka märken. Kon
t,.,.kt." ,. n ,••l•l•f\V•I Il o& t t7, Umel 1 för yt
Lerl i Knr~ ••••••' r•~• t•••nr. 

~ 

FACIT PRIVAT 

är en bra hjälp för alla som ~u 
Till exempel för dem som skall bli läkare, 

(,~. lärare eller ~ . Alla har använd· 

ning för ~ i sin~!- studier eller sitt yrke. 

Och samtidigt kan alla, tack vare Facit Privat, fä 

mer tid över til,l att ägna sig åt sina ~ , som 

i sin tur använder' \. för att hälla· kontakt 

med sina väninnor, m~an de ser till att ~ 
blir '!i~ så. att de kan· bli ~J i;;: , J 
advokater, 2~ e ller affärsmän. 

Var skall det här s luta? Vi vet inte. Vi är alltför 

upptagna med att tillverka Facit Privat. 

ATVIDABERGS 
Försä ljnipg och servicE' 

på 130 platse r 

PS Försäljningen sker 
dven genom 

medlemsservicen 



WQilLD IIADIO TELh'VISION IlANDBOOK - denna för 
varje aktiv DX-are o& oumbärliga och aboolut 
OYårderliga bok. utkommer i december med ain 
nittonde &rg&ng. Man bjuder denna g&ng p& en 
väeentligt förbättrad upplaga, vilket inne
bär att förlaget höjt aina prieer fr&n 21:
till 2~:- daneka kronor. 

IUKSKLUBDENS. )(EDLEIISSEI\VJCE eruu:er Dig e
mellertid WRTH till ett prie 3 underati
gande det man !&r betala i bokhandeln. Detta 
är möjligt endast därför att vi är a& många . 
Ja fler vi är , jn högre rabatt! Därför lönar 
det e ig att köpa WRTH 1965 genom oas. Att 
just Du öns kar l!UTU85 tar vi för ghet, dll 
det har visat aig att Wa'l'll' n lir DX-arens allt 
i allo. 

VI KAN ERBJUDA 1111TH 196~ t i 11 det fantutiakt 
förllllnliga prieet 12:-
dvo. en obetydliK höjnln~ fr&n förra 
prl e . 

AVI·:H l Åll erb,luolu v i llX ~KI.lillll,>\ 11 
WltTII rtlr" ••"'"'•t. 11:-
,,., •• flhu 4••H ~~t~H Mtu. t n •• lt• • t.k l -
1•11111 n ••• " ln~t • h"• h • l " 4 1 ~ ' " ··n llnl,t t 

, IH +r t UIUAill!! UH • ll •ul•- l u lttn htt•4.10 l uiJ •a!C, ·,J u 
•••••••• • '"' llu Hin wu-runn. Vt «t'• UflJ) u t.

· · ···l·d ·· ~· · t,. •··· l ••••• n lll ut uc • u• p tt n,:carko .... 

~·· · . "· 
1.11\>1014 'l' JIHv.AIIJi KO~IU~ll V I ATT KUNNA SÄNDA UT 
Wll'rll 'tliJJ(;Ailt: ÄN N.ÅGON ANNAN! Vi kolliiller att 
hiilftta böckerna direkt IrAn tryckeriet i Kö
penhamn saliiiliR dag de lämnar inbindningen, och 
uteända dem d irekt. Detta innebär att ni fAr 
WR!H närmare en vecka tidigare nn vad ni ö
verhuvudtaget kan f& trAn annat b&l l --- och 
det i sin tur innebär att ni !&r WI\TH8~ före 
jul! ----

BESTÄLLNJNG SKER genom inbetalning av belop
pet pA postgirokonto 66 17 33, SVEIUGES DX
RJKSKLUBB, UmeA . Skriv WltT1165 pli talongen!! 

VW IIRDLEWAR J DE NORDISKA GRANNLÄNDEnNA -
kan även de betala in ett belopp motevarande 
(dagskurs!) 12:- ev. kr. till det eveneka P« 
kontot 68 17 33, SVE!UGES DX-JtiKSKLUllll, UmoA 
OBS! a t t detta förfarande gAr t\lldoloe ut
märkt t Ptnl and ! 

VI SÄNDER endast WllTR (gäller iiven övri~11 
eervice-a.rtiklar) mot förekotteinbctalning!! 
EJ POSTPURSKOTT! Allt service-material ex
pedieras PO!lTOPKITT! 

•rt.., niu cteenth edition of thi s world-famoufl 
hnmlbook ie now in preparati on. Th~ WOitLD 
IlA Il l Il n :l.INISION IlANDBOOK i 9. the on ly hnnd
l••f•k t.hnt contnins complete and exnct in
r o•·nud .. t o n nhout.. ALJ, s ound and ~ · television 
hs• ontlt) nnt.ln~t Ktntionu in the world, inclu
•llHH t..h (} lr" fr ~fJH OnCif'H, f)OWer, hours of 
Lrnnuml ruti u n, l ute rvn l ~tiAnh l A, A~nior statt, 
etc . 'l' h o IIOill.ll ll.AIJIII 1'1•:1.l•:VISION IIAHDBOOK 
i e thc.-etore htl t nvnlunhl'l r••fo•·enr.ö for all 
who are intcrcAtcd in h•· o•ul t fiHt.inn nn•l te l e
vision. who wish to kc c p ilt touch wi t.h tl e
v elopm.ent in all portA of the world. 'l'lu• 
WORLD 1\ADIO 'I'J::LEVJSJON IlANDBOOK ia 110t 011 ly 
a eonctee eurvey of eound and televieion 
broadcasting stations, it is also an inte
reating book of 300 pages with clearly edi
ted material, numcrous i l lustrations · and 
abeorbing articles. 

'l'he \VOitLD !\AD JO TllUNISION flANDBOOK i s dio
tributed to almoet all sound and television 
broadcasting etntions all over the worlcl. 
The long establiahed reputation of the 
WOitLD nADJO T},;LEVISION HANDBOOK for iuder
ship in world brondensting and television 
r e c o m 1n e n d e d by the United Nation8 , 

UNESCO, ITU, EBU, OJUT, AIR and all 
broadenating orgnnizations in the world 
give3 weight 1\ml uuthority to an advertiee
mcnt i11 t he WOIII.I) llADIO TRLEVISIONHANDBOOK, 

WORLD RADIO lY HANDBOOK CO. 
Sundvej 4. Hela.rup. Dentnafk 

IIIIY VIIUll "trru 1965 FllOII US! 

Al •o t h i• y e ar we can ••11 tbe l!UTU to very 
t' " thlotul nr iccs. "lt1'1165 is ready in the middle 
o f UecomiHn", und if yo u want a copy of this 
ll~ll.lff pfJ'nOAbl c book, Jl8)' for it already now, 
n u•t " e w1mhl scaul your copy a e soon as we 
IIIWt'' aot the ed i tio n from the printin&-worke 
i n Copcnhngen. 

You con order your copy of the l'IIITU through 
Interna.t~onal l,oetal Order, sent to: SVE
RIGEs DX- RIKSKLUBB, Hox 117, UmeA, SWEDEN. 

TliE PUJCE for WIITII65 including postnl(e .is: 

2. 50 US Dollara 

18 Sh i l lings (0/18/0) 

.!.l!.Jlli (Western Ge.rmany) 

DX-CLUBS! We also hAv., n ~trn., t,, l n t ft1r t o r 
DX-Clube, if bu.yin~~: IIIOt'n t.hrtn n I'IU !) I Iutt In 
tbat caee W'() IJ''" urr"r' l'h rt.h rH' '"'1"., l'tHiuc
tions. PltUtM., wd ..,., t1tl l i n ~ t t '/ tlrn,, l\ Swe-
d en for lrtfqrmRtlo•• · ' ' 

Al Il ~tft Il. , l t 1'''' Wtud t '' t'niu•j v• y our eopy 
Q ( t.h " Wlt1~11 hy n. t • "'"t l ft tlll t1hn " ''r•c ci y e i t 
tanH,u h •n•h , 11m luu•r~ ••• l'"Y '"' t o llowe: 

UH" 1 ~ , DO till 111, l ' '"'" 
Gnnndrq a. nd Ulf UH l t.-, .. 
Contrn~ ArnodtH\ 1 11, l h UU fin t J Ar 8 
south Antftd OIU 1 , fW .,,. Un l l n f'M 
1'1\Clt i o: G. !\(\ 11 11 )lul l ~ • • 

Radio Hernandez de C6rdoba 
6100-0102 Iee s hnr vnri t en cxtrnordinärt 
intreesnnt frekvens den nu ave lutade LA
säsongen. l•' q: n är endast öppen för L:A
DX mellnn 0000-0100 SNT, dl\ den viisttys 
IGl stationcn'Deutachc Wellc effektivt o
mOj liggör nlottac.;ni n f.t övriga t ider. 

JfH>f>fH>f>fH:JfHH 
av 

Barrie Wildblood 

England 

H>f>f>f>f>f>f>f>flfH>fH 
Uiista hörlJarbeten har CE610 ltadio Calamfi 
i Chi l e presterat, men Uven Ila i ti - stn 
llndio J,umi~re har gjort sig hörd ib land. 

Dess ut om har loggats La Voz del Volante, Ecua
dor (e,j listade Ondas del Volnnte!) och l(llllC 
ltadio llernåndez dc C6rdoba. stationen har ej 
hörts i Sveriges t men vii l i En~ land som bar ett 
l>ety<lligt l)ättre läge för Centralamerika än vi 
i Sknndinavien. llan·i e Wilrlblood har t illsänt 
oss en intressant a rtikel om YNltc , som vi bek-

att få tacka för. Om någon meulem har 
någon intressant artikel (h~lst 

med illustrationer) är vi 
g i vet vi s tacJtsamma 

f ör bidrag. 
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lt&liA&·Ul .•• \ • 
Ni

carngua ä.r 
ett nv de rneat 

avårhördt\ liintlerna i 
Latinnmerilcct, såviil för 

h.'V- som UV- liX-or e n. ~'ör några 
&r sCd"n var det betydlir,t lilttare,dh 

flera av KV-stntionerna sände u tanför de 
giingse meterbnnden. Mest 1dind nv dessa stna 
var ltadio Ph i l lips i L eon, sota hörde a av flera 

. DX-nre oA 7660 kcs, fastiin deras f q varierade 
något. 

Nuförtiden har stationerna flyttat in på KV
meterbasl.den i p; en, och har nu ntt ·' kämpa emo-t 
svåra Qil),l frän andra LA-stna, såväl som andra 
högeffektnde stns. Då a l la stos i Niearagun 
är l ågeffektadc, betyder detta att de är ve rk
ligt svåra att höra. 

Rmellerti<l lyckades i 1\ugusti en YN-eti\tion 
l<omma igenom. Det vnr Jlndio UornAndez d e C6r
Uoba be li\gen i staden Ocotal 'i dcpAttementet 
Nuevn Segov ia. Ocotal lir bclKlJcn en 250 km. 
.norr om huvudst:tdcn M:tn:tgua, niira grö.nsen 
t i l l llomluros . De t år bara en l i ten stad , 
som hnr ungefär GOOO. inv~nnre. Kaffe odlns 
oest, oc h jordmånen lir nyclu~t bördi ~. 

ltndio llernandez de Cordob!lo, (YNJIC) hördes nå"
rn nätter i augusti från~ 0015 SNT . Deras 
frekvens varicrad0 ntellan 6100 oeh 6 102 kcs. 
Hörbarheten vnr tÄmligen god, med icke oäven 
styrka - dock fö rekom störninr,al" t rän 'andrn 
LA-stationer på och nnra fr~kvensen. Varje 

natt omöjliggjordes mottagninl!en just före 
0100 SNT, d! DW börjar s ina progrl\m. 

JaK rapporterade stationen t och 
efter tre veckor ltom svar. 

Det var i form ·a.v ett 
långt och intree-

snnt brev 
fr lin 

lley
nnldo Zu

ni gA, som tro
li"en är stationens 

direktör. llnn upnlyste 
ntt stationen di ttillo endaRt 

hade erhfill i t två curopeisiU\ ra p-
porter - en frhn Englond och en annan 

frå n SYerige . 

Stntionon samler med 400 "att pil den off. fq:n 
0100 kcs. r olikhet me<l de flcstn stationer 
har mnn inte ocks& AIV-tx, l!nn Annder kll000-
1400 8ftlit 1600-1900 lokal t irl . Pe flesta pro
grnmmen iLr lnusilc- px med relclnm, men man har 
liven tvd religii5sn progr nm dngli f(en. 
Bnlitt brevet, och även enligt annonser in~t nv 
tiden över stationen, är elen lol<nln tid.en i YN 
fem timmar efter GMT, fa•tiin <le fleatn lci\llor 
anger se-x timmar efter . Det är ej kH.nt · ifall 
de lir -U timmar endast sommartid. 

stationen ~yx v(il1<omnn rapporter, oeh i mitt 
brev (som innehöll <len biistl\ QSI.- t ext jat( n11-
gonsin sett!) var nfq;,:rn frimärken, sii.ncln i nt!s
schcmn, vimpel och ett vykort. Mnn hnrle Kven 
Viinligheten att sä.ndn ett program för r1ig,men 
olyclcligtvis var det på en för Euro]H> "omöj
lig" tid. Bnrric Wildblood 
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Wake up Little Suzie, Wake up ••. 
~UKE-0l!!N VJ•:UI•,N Il •· I n''"" nv f'iSn1teolse i Norge . Den är i verkswnhet 

va.r,i e lir, vnr l.u ur11tt. l ,•l\ n 'l' r•ondho jm ooh vartannat från Osl o. 196} 
av Vår det I.J LlHion LIII'IIfl v l d 'l'ttl( n 1ni~H HöP;skolan i '.Pror: he im som skötte 

om sändninKtlr~n f' . ooh l , ,. vu e· •fr· t således Oslo s tur. Namnet pd 
ELLMANN ELLINGSEN sändaren är Suz! o , cill r!lv "''(""""'"''' l ollen "liake t.;> Little &.tzie, 

Wake up ••• ". Officio l it h" '·" '' nt ro l.lonon ~;1'UDIO SUS. 
Norge .. 
• -~~~ ........... -.Jr-..~~ NAR KLOCKAN närmar s ig ?~00 llr <Io t •J t. L l' t>rmi<labelt ljudinferno 
~~~~~~~ ...... s om bry ter l ös när man g dr .Ln i :I'I'Uii lll .;u~ · Loknte·c- i en a.v Uni
versite t s byge-naderna pA Blinder n . Från ett par av de sex- sju bfttHi upo l•u·nu prövus et.t reklam
inslag och ett musikprogram som om några fä minuter skall sUno.lao , on <lluo .jocko.v provspel ur en 
skiva som skall sändas som flSlsedagshälsning samtidigt s om teknikern vl<l ml xl nl(hno·rlot säntle r 
ut ett infe rnaliskt pip, den e k sinussignalen, för att kontrollem l Jud nivån ~ ! Il :~tiudtH·rw .. 
Smattrandat frän skrivmaskinen bort a i ett hlSrn s kvallrar om att kvii llen9 p·rogrtlUIUilmmllnat td l 
ning närma r sig sin fullbordan. Telefonen yl ar : - Vi sst vi ll ni sända en skivhäl~nin((l -.JocHl , 
vi ska försöka få med den . 

Y'l"t'ER LIGARE EN TELEFON ringer och den berättar att NRK är i färd med att önska. god na tt . 1"vå 
llv <l o unga pro~tre.mredaktörerna ha s tar ut ur rummet med varsitt manus i handen. Målat är stu
d lon t. viirs över korridoren. -Kla r t f ör rö s t prov! 
l•:n 10km·r kru>ll följ d av an tät r öksky och den ettriga lukten av bränd pla skapar a tt lSgon
hl l okn pnn l k. 'l'okniskt fel på mix1ogbordet tre ••inuter f öre det eändningen skall börja ! llh 
luwdfu Il Lok n 1k~H' ntn p.ar hostande ned 1 ett v irrvar av ledningar . Röstproven måste skippas. 

UN11Jo:ll '1' 1111•:N hnr· l ururnl,lll " mii nniskor ställt in s ina rad i oapparate r pä ll l5 kc :~v eller 97 . ~ MC 
p, Jo'M-hHnchrt . . :~n ntl~il r rUil iH' u~ öpnningsmelod.in ut i eter n : "Wake up . • . " . I studi on lyser den 
grönfL lampnn m11d l ro xl.un III•: A IIY . tl&gra sekunder går och den r öda lampan tänds : ON THE AIH. 

PROGRA'.n~;:N lir· nk lok 
l i p t vnr1 ero.do rc11 lllltn 

botlinkar n t t dn gH•·u 
a. v t10 umnlöro r 1 1'11n 
lw t, • Mtt.n h,1H•h'll· p/\ 
nll o l ngu rn••n1k l'd\u 
llmt Li nu l.tl l llul1murl 
l\(! h l , .. nk l umu u hH 1 U 
ul l l l ,.A,, ('h•"\ u ! lw•IH 
1Nune•k,l t1khnn l I I I 
1•'1'U I(Uu t• l li l11 t. l u L•t h: l. 
An(1 ••n ltlfU' n l l' ' l' m l ud• 
r·u l' nu t.n pr'OKt~l.llllf)OO .. 

~ ar Il r Cykelrad i on -
det ta som mot vikt till 
Bilradion - s t ud ent
revye r och Fem kuli
nariska minu t er . 

PROGRAMCHEFEN, Bern t 
Chr. Middelthon be
rättar att a l la ar
betar gr at is , och a t t 
man räknat" med att :fl 
i n 30 .000 kronor till 
Chateau NJff - stu
dente rnas nva hög-
borg . I detta s amman-
hang kan nilmnae tt L ~ llnno K1lngl l ll:" 
man g ivotv iu f r~n rokltuntlu ll utton. 

MO R,...IIII..'W' ... ... ........... ~ 

l)Ji:'fl ÄR SÄ NDN)NO!JCIII•:J•'J•:N ~ 1 1u1 :t.kul{'t.vult IIIfri hH•' n l~ t l l • pnl • «l• Jrl t • u ,tl r r"Ju ld ~tt n pA ll l lndern och 
bYA'R't. j00-wutl.ntdlndtU".Ul. l•'1\ r dtt i, LU tUIV,Inrht IJnlo• l.u thtU I Ht1 11 " lll!d tVIJI'! IIU I Yill• l:l ll l h t•11 11li{O Gtindu.re och 
ott.. ptl r p;Anif'H~ ttl.. lL l ltJo ~ukm\ 11\\1 ~pu on I ~'M• ultn~lrll'tt 11t'l l kW l H l ! l j,q ,.~n ntl o. llnt, vu. r rneningen , 
mon gick 1nl.o ut. l. aonomt Hrtt p ff t' LJ dtmUd, Hl l. rntu\ l l\ r• ul< u l l u ~~ ~ "11111 ~ l •tJ'UC> fii~Of~t~wn, men det 
aka nu bli av om Lvr\ rh 1 o .Ull o~ . 

SÄNDAREN ÄR beräknad för täckning o. v Ooloomräde t enda.at , mon lvnrt~I HII'fli •l •ll t' l, llr· ht~r mottagits 
f r ä n både tanmark och Sverige , och t o m uope 1 Viisterbo~t on Il " ' ' 14V oll ool " ''" " hörh !llee goda 
styrkor. 

0 

KLUBBNYTT 
AKTU!::I.LT r' R Å Il DE AN• WTNA KLUBBARilA 

Under den här rubriken kommer varje mAnad att införas 
nyhe t er och informationer om och f rån de t ill •variges 
DX-Rikskl ubb anslut na klubba rna . ~mnus och bidrag t i ll 
s pa lten bör insändas i god tid o c h naturligt vi s i nnan 
stoppdatum antingen direkt till undertecknad eller t i ll 
manusadress en. 

Bidragen t ill spalten kan handl a om vad so m bänt på 
den egna klubbf ronten och om vad som kolllille r a t t hända 
och där inbegripet, är i ntarna tävlingar, s pecia l pro
gram, årsmö ten o.dyl. 
Tyvärr får dessa klubbmeddelanden inte ta alltfö r stor 

pl ats och därför ber jag er skrivas~kort som möjligt , 
oro det ni vi ll ha s agt. I annat fal l ä r ja~ ~gen att 
s kära ned ruanuset och de t kans ke inte blir sA bra. 

Väl komna alltså me d bidX"ag l /Beff 

Fack 7026, hlalmö 

I och oed omläggningen av tidn i ngen s l utar 
1x2- t ävlint en och er sättes av en a.nnan. Där
för kan vi denna gång presentera s l utställ
ningen i tävlingen. 

För ra omgången av 1x2-tävlingen var tydli
gen mycket lätt , eZt e r som i nta mindre än 25 
tol vor hi ttats . Beträffande fråga nr 1, får 
de poäng som skri vit en tvAa, och de so~an
märkt att J.O . Curwood skrivit boken "Vi dd
ernas Vandrare får även r ä tt för det .Ti te l n 
bärs näml igen av t vå böcke r . 
Resultat av augusti-1x2: 

1. Äke Karlsson, r1or rköyine 
2. Åks Bergman, Härnösand 
3. Ingemar Wes sling , Bodafo r s 
Priserna bes tod av en bok h 10 kr, 

sent kort ä 5 kr och ett h 2.50 kr . 
~!utställning : 

12 rätt 
12 
12 
ett pre-

1. Johnny Larsson , ~andviken 80 rätt 
2 . Ulf Crona, Ka r lstad 78 
3 . Åke Karlsson , llorrköpi ng 77 
4 . Ande r s Gustavsson , Nonköpi ng 77 
5 . Lars Anders son , Fr övi 76 

Pr iserna bes t år av pres entkort även här , 
ot t på 15 : -, et t på 10:- och tre på ~ : - . 
Ett grattis til l alla pris ta~arei/•TICRO 

B U R T R Ä ~ K ll X - C L U B ============================== 
Box 222 , Burtr äsk 

Burträsk- Ostens prenumeranter ! ~ om ni ser 
fick ni i stället för Burträsk-Os t en nr. 9 
denna fant as t iska tidning,DX-aren. S-0 har 
ti llsammans merl några andra svensm UX-tid
ningar s l agits ihop till en . ~lera om detta 
på annan plats i tidningan . Bes l utet om 8-
0:s öde fattades vid klubbens ordinarie mö-

te den 11 .9 . Alla som pr enumerer a t f örut på 
Burträsk- Os ten kommer naturligtvis a t t till
sMndas vår nya tidning t ill åre t s s lut. Vi 
vil l passa på att tacka alla prenumera n ter 
och bidragsgi vare för den tid som varit . Nu 
hoppas vi a t t n i alla skal l ski cka lika må~ 
ga bidrag till OX- aren som till B- 0 . 

&n souveni r från HCJS l Ja , det kan d u f å 
om du rappor t erar vårt specialprogram öv e r 
HCJB den 5- 6 november. qom alla säkert vet , 
utdelas under br evmånaden i å r p .g .a. eko
nomiska f örhål l anden i nga souvenirer,men nu 
har ni al l a i alla fall chansen. •onja Per
son har näml i een meddel at a t t et t ~rsök at t 
ge al l a specialprogramsrappor t örer en same
nir skal l gör as , men hon erfordrar a t t al l a 
anger vilka HCJB- souvenirer han tidigare ~ 
hållit. På så sätt skall man kunna välja an 
annan bl and överb l ivna brevmAnads souveniren 
Programme t kommor alltså den 5 november kl . 
1900 på 15115 och 17890 kc/s och kl. 21" på 
samma våglängder, samt den 6 november kloc
kan 0630 på 6050 , 9745 och 11915 kc/s. Rap
por ter skall s ändas t i ll BDXC , Box 222,Bur
träsk senast den 15 november fvb till I!CJ S. 

Nya med lemmar sedan • i st är Lars - Olof lind
ström, Hu•kvarna och Åke Bergmark , Bureå . 
BDXC hälsar er hjärt ligt välkomna. 
Medlemsservicen finns fortfarande k~ r och 

den kan er bjuda föl j ands : Radio Ca ro l i ne 
Tse ~hirt ( 12 :50) , ~verigekuvert 100 styc
ken ( 1 .80), rapportformulär 20 s t ycken (1 
krona) samt gr at i s översät t ning av svårare 
brev frAn radios t a tioner . ~kicka likvid e n 
i frimärken ( l åga valörer) . /~ekr WM 

U M E Å K O R T V Å G q K L U B B 
:;~==~=~=~===~==================== 

Box 117, U me å 1 

qUB" TANCIAL ÄR DÖD - LEVE qUMTANCIAL! " å 
lyder vÅr paroll och som s å r iktigt Cl i r c 



påpekat i sin ledare, Hr iddn kriu1: tltlulurnn 
DX-aren att betrakta s bom ott lu•l l '1 r,.,.,, _ 
dona för DX-ingens tro,...... Vi fllr m.n.o. lnt11 
se sakon sr\ att 'lubstancial, WlX-uron ort. t:u 
te - DI-aren lir nedlasda - lv lirlom. lJut ~ ••• t.o ur 
respektive organ tas fram och vi får lltlnln 
gen DX-aronl Inom UKVK lir vi övortyr.urto omalt 
Riksklubben lir det bilsta oom hänt inom •vonsk 
DX- ing pA m.ycltet, m.ycket Ulnge, och vi ko...er 
att glädja osa m.ycket varje gAng nÅgon ny DX
klubb vill ta upp DX- aren som sitt orcan o c h 
gå med i Rikoklubben. 

Inom U!VK har vi 101\nga gAneer f r Agal oss v""' 
för inte IJX-aren blir vuxen och det harsäkert 
många klubbar med osa. !;n annan fr Aga ha.r va
rit, hur det kan komma sis att det finns mer 
än 50 mindre bra DI-tidningar 1 •verice, när 
det inom andra hobbies blott finns ett fAtal 
bra factidningar, som t.ox. schack, bridge o. 
s .v. Något svar fann vi inte, men vi har för
sökt underminera frllgornas grund genom U1 via 
Riksklubbsid6n vorkn för et t minskatantal DX
tidningar med högre kvalitot i 'lver ige .Jag är 
nästan säker på att vi kan säea att vi lydat& 
Riksklubbe n är DX-ingens fra~tidl 

Do DX~ure som prenumererat J)l\ •ubstanc:i!l.l för 
l ängre t i d Hn 1964 har t illsont s rapportmate
riel enligt meddelunde 1 ~ub . nr 9/64 . Priser 
i det avslutade Q~L-möoterokapet koDllllervi att 
sända ut före årsskiftet. 
Till sist vill vi i mAnadens spal t oäga det , 

att vi nog trodde att avskedet av ~ubstancial 
efter åtta, l ånga Ar •kulle bli svårt, ~eket 
svårt, ,-.an sil blev det inta l Mod tlädje låter 
vi vAr s tencileringsarparat förlora sin upp
gift och med glädje billoar vi Riksklubben! 

/UKVX 

'llutresultat i IIDXP:s Q~L-mllsterskap 1964 

1 .Johan Berglund, Trollhitt tan 
2 .Enar Lindqviot,qtookholm 
3.Gösta Larsaon,Borlllnso 
4 . nans Jacobsson,Rottne 
5.Jan Hallenberg,Ookarshamn 
6.Jan Edh ,Bollnös 
7.Juklta IUvi,llehtnr.tor• 
8 .Hltkan llörtsoll ,R•kll•tut.a 
!/."von-Olof Ohl .. un,llnlll'llul 

10 .l.urn-Olol" ~ .llihort:,l röv t 
11. Z o t .Juo ob~non , llorh~ 
12.houo r .rnooh,~on,llu"lUrll 

! j.:tutt• -0 . All'o·<t<l•non,~lnna 
14.1\u:rt. l. :l.ntl.i.nh ,Avo ~tt.n 

1~.11-11 Åkorntrum,"tockholm 
16 . Loif Lundborc,~'rö~ön 
17 .Jan Asplund ,Facersta 
18 ."-von-Ulof Bys tröm,•andolån 
19 .Tony Pranzdn,Jönköpins 

J yrkki Tal v i tio ,lloloingforo 
21.Karl 11. 'ltaben, Dt\ngbro 
22 . I ngomar Lindhd,~undals-Ryr 
23 .Carl-Gösta Bdlund,lluoum 
24.Rolf Nordström,Husum 
25 .Mats Jönsoon,Toroåker 
26.Runo ~hrs,•ala 
27.Karl-Göran Johansson,Åoa 

. Yngve Mattsson,Tansjärv 
29.Xent Ekeroth,T.lasstorp 
30.Gunnur Ramstedt,lle1dnst'ors 

521 P• 
316 
311 
303 
253 
242 
240 
.!2'.1 
205 
190 
172 
171 
166 
164 
147 
135 
133 
122 
120 
120 
116 
113 

90 
87 
85 
81 
76 
76 
73 
69 

. H . !lans Lundberg,Röfors 
~~ . F.wald qtrandber g,Åseda 
n .. Jonny qäf , Norrköping 
S4 .l ndors !<åslund,Flärke 
1t'•.""tt.rran Crona,Karlstad 
'>h ... ~utn.n rt Weirell,Bygdeå 
j"/.TorknJ .. ickstr öm,Bureii 

~ Il J, l( ~; Il ~ Il X - C L:2:~ 

Box 5 .t-!! t n l tJ huaua 

64 p . 
57 
44 
34 
32 
28 
26 

Pörviin i n!;un b lund du l" le !'l ta uv Mdlecmarnaä:r 
föl'l!:odlit;on mycket Hor bvur att denna sångiJ. 
ett rykande färskt och uktuol: t OHloruner av DX
a:ren i sin hand i slttllol fur f:ulu-DX-Br\.n . 
Detta eted en riksklubb och PUXC oom modlom 
e n dy lik kan kanske tyckas ha kommlt t;nns k n 
snabbt, men detta pftstående kan domonteras li
ka snabbt. Planerna på att bli med i en riks
klubb och då också l ägga ned Gute-DX- aren har 
funnits l änge och det var därför med storgwd
je och tacksamhet vi i styrelsen mottog alll!lo
dan att bli med i Riksklubben. Vi har ju lön
ge insett att det in to skulle gå att flO ut Gu
te-DX-aren i samma takt som t idiaare pga ro -
daktörernas och medleDUnarnas utflyttnins från 
Got l and ut över i stort sett hola landet. 

De å r som gåt t med FDXC och Guten har varit 
fyllda a v många vedermödor, toan också många 
glädjestunder har funnits och dot är inte ut
an att det är ~Ad ett visst vemod vi l~gger 

ned tidningen. Vi tror dock att detta med en 
Riksklubb och en stor och bra tidnin~ skall 
kol!!!la både våra modlommar och helu 'Iver igu 
DX- ing till godo och styrelsens förhopp n i ng 
ä r, att alla som så troget bid.ragit tillGuten 
också i fortsättningen skall ko~ med bidras 
till :>X-aren. 
Vår Q~L-jakt avslutas s0111 bekant inte förrän 

i maj nästa år och de som vill fortsätta a tt 
tävla i denna jakt, bör regelbunde t skicka in 
Q'IL-anmälningar även till Ingvar Uedatröm,~ 
lavägen 58B, Eskilstna förutom till DX-aren s 
Q~L-lis ta. . 

FDXC kommer naturligtvis inte att lllggn ned 
helt, utan lokalverksamheten ~ Gotland kom
mer att upprätthållas med möten , cirklar osv . 
Alla gamla medle....ar och liven nya Kr bjb'tlist 
välkomna med . Till de, som redan betalat med
lemsavgiften för mer än till åre t s olut,skall 
sägas att ni kommer att tå ut motsvarande be
lopp i form av artiklar u.r medlemsservicen . 

I övrigt : DX- a flitigt och 731 /FDXC 1'.10 Bof.f 

F R Ö V I R A D I O K L U B B 
;;;:::======~================~ 

Frövi P.adioklubb har lyssnnrtrlit'l'nr vttt·Ju mill
dag klockan 1900 i klubblokn l ttrl vill kyrk•ko -
lan i Fr~vi . Klubben flO't' livon ut. \I H 1'\ IH'il.dup
licerad tidning, som ku ll urhi\l lll'l m() l.. 1vars -
porto . Adressen lir: l•' ••llvl lllul1.,klubb ,c/o qjö
berg , Box 56, l'rövl. / t•'IIK 

~=~-~-!-~--~-~·-~-~-~-~- -~ l ~-!.!-~ 
llndio (; luhom ~ltnrn Id lilwlt~H tlt•u 10/9 nv ett 
1 ~-t. nl IJX- ,u·" t 11,\1 ,.1 ""'"••·n. ~lnn ute:rr 1tC!.I

hullut.itl•m, "Om (nl(t,t,.kt lnt.4" iir 1å lit.eneCII 
den UH . .,r . Attr,,,.,. l llu• ann-t, JUUeinttbora- 3. 

® 
Landlist Twist 

Det bar Då sistone frln vissa hAll framhAllite 10m en f~rdel att vi DX-are nu börjar fl land
listor. Men är det det? Nej, definitivt nej! 
DX-~n är en hobb;r med internationella aspekter och kontaktor och illa har 'Oi förvaltat vArt 
pund oa utvecklingen g!r därhän att varje land tlr en egen aed da övriga ländernas ej överena
atlimmande landlista. 

nen senaste blomoan i landlisterloran komaer frln Finland. Den ekiljer aig från den svenska 
bl a därvidlag att den räknar Cabinda, öetpakietan ocb ~åotberlin eoa separata länder, samt 
röknar Sovjetunionen som blott ett land. 

Inget ont 1 det, men hur ska vi pA denna underminerade baaie kunna göra. rättvisa jämföreleer 
och hur ska det bli med t ex finska DX-ares deltagande i DX-arens rankliata? Ska de rätta 
eig efter den svenska eller den finländska lietan? 

Här behövs krafttag f ör ett internationell t eamarbete . Umel Kortv&«aklubb har hos DX-.Ulian
sen vädjat om initiativ frln LLK och vi fAr hoppas att ett enande kan nls med i första band 
de övriga Nordiska länderna om en gemensam lista. Det epelar i princip ingen större roll hur 
listan ser ut - buvudsaken är att den tillä~pe• av ett el stort antal DX-are som möjligt! Vi 
vill inte ha ett upprepande av landräkningskaoset f~r ett par lr eedan. 

Bos f 

QSL? 
Ett mig veterl igen ej tidigare diskuterat ämne ino~ DX-ingen är frågan om vem som fAr utfär
da ett QSL. Saken har aktualiserats av det stora antal verifieringsbrev som e t t radioannone
fijretag i Bombay sänt ut avseende Radio Ceylon, Colombo . 
Detta har fortfarande rimliga proportioner ooh ingen torde allvarligt bestrida nämnda bolaga 
rätt att utfärda QSL. Men denna metod att törvärva verifikationer kommer med all sannolikhet 
att e~pendera kraftigt och snabbt. 

Ett exempel : en mycket r ar L/l-station avlyoanaa med ett progra. innehållande bl a reklamno
tieer. stationen nobbar rapporten varfijr DX- aren tillskriver firman som annonserade och fAr 
ett brev från denna var i bekräft&o att han avl;raanat en reklamsändning över den och den sta
tionen . Är det ett QSL? 

Personligen är jag böjd att svara nej, men detta är l ter ett omrlde för vår värderade Land-
lieteko~itte . Boof 

RADIO COll'l'IIIDITAL DO JW:IFE - ZY!Ql 

En etation som b~rdes utmärkt under september var 
ZYX~l , vare vackra röda standar v i fAtt låna av 
Bjijrn Mala i Uddevalla. Stationen verkar vara 100 
~ svarsvillig, dl alnga DX- are rapporterat att de 
erhlllit brev och standar under oktober. --ZYX}l 
ofinder pl 1}70 kc med 10 kW. 

.VAD HÄNDER PÅ MV? Svaret pl denna fråga fAr du i 
DX-arens avdelning MY-översikt där månadena logg
ningar presentera• och diskuteras . Den kommer vara 
ständigt aktuell och ekifta lllane efter Arstidernas 
växlingar. 

EfhrBM man inte kan tala om tips pA liV kom:t~er den 
ej att preuntara dylika . Och redaktionen vill in
to heller sia om deeo u tförande - vi vet bara att 
den kommar att göras så intreesant som möjligt ä r! 
Bidrag v~lkomna om hörigheter, cx-top~r etc. 

DX-ARENS MV-AVDELNING kommer naturligtvis inte att 
begrflnea eig till presentation.av aktualiteter -
1 avdelningarna LATIN.\11t:RIKA PA lli:LLAJIVÅG och YAJI
KEE DX kommer amor1kaneka mellanvAgsstationer att 
utförligt praeenterae. 

DX-AilEN HÄLSAR er välkomna till vAr MY- avdelning! 



e Den nordiska fyrland skampen e 
Det .är åter dnx 1'Qr en stor intcruh t.ioucll »X
tävling Dl~ NOtlDISKA FYIU .. ~NDSKAm'I·:N 1~01. 
I år arrangeras tävlingen av l•'inlnuU s UX-(;Jub 
då ingen svens it accepterat. SoiJI tävlings ledare 
står de välkiinda finländska DX-arno Dunie1 Sfj
derll.an och Rric Gngneur. Den senare Hr kans ke 
mest klind aom DX-edit()r på FinJnndA lturulrndio. 

J)e första nlanernn ryktatie om s k lnndelag om 
2D DX-ar~ från vnrdera Sverige, Norge, »nnmnrk 
och lo'inlnnd. Denna ogenomförhuru ide övergavs 
al l tså och vem som helst flr ställa upp och 
kii1:1pa för sin klubb och si t t lnnd. 

Tävlingen går av stapeln den 27-2~/11 och enl. 
uppgift lär ett tjop:tnl stntioner roedverktt med 
program på neutral t språk, dvs. inga sändningar 
på svenslta, norska, danska elle r finska. Täv
lingsprogrammen ~r ej förlagda till normal ar
bete- eller skoltid. 

Prissamlingen är ännu ej helt klor, men komn1er 
att bli ytterot förnämlig. l Ar gäller täv
lingen e.l endast sitsom landskamp, utan den DX
a r e som vinner individuellt kommer att kunna 
kalla sig NOltDlSK ~!ÄSTAJIH l DX-ll.CG 1964! 

Tre gånger tidigare har vi utkämpat DX-lnnda
kamper . Första gången lycl<acles Sverige beseg
ra Pinland med mycket knapp marginal. Då del
tog endut deRsa blida länder. '1v62 var Norge 
och Danmark med för företa gången, och dA var 
det Pinlnndo tur att triumfera. I fjol segra
de Sverige ånyo. 

l tävlingen klubbarna emcl lnu hnr ).ialmö Kort
våttsklubb hävdat sig väL }1tt vandringspris -
en et i lig ooknl, drygR halvmetern hög - finna 
upnsatt och förvaltas f n av~~~. Ducklan 
erövras aV" <len hU.atil })X-kluUben (plt\tssiffrnn 
för klubben• tre !Jästa deltagnre aVS~iir) i det 
segrande lnn1let. ).{){VK har chRnar.n att ta hem 
priset för alltid i år, då klubben tagit två 
inteckningnr (cle blida gAnger Sverige segrnt). 
Den tred.ie inteckningen innehns av Finlands OX
Club. Det i\r kutym ntt pokalen virl lnndska,.
pens prisutdclnin~t fylles med c hamntlgoe, var
vid det segraorle ln~et Jåt~ r eig vii.l ernnka. 

~fan anmäl e r si~ eoklnst ti l l IR.nthkn.moen t;enom 
1\tt inbetala kr. 4:- (5:50 cikr/ nkr, 2 : 50 ~'mk) 
till det finska postgirokontot nr 47-27 U22 med 
adr.,ss l~ric Gagneur, liögbergMgatnn 2~ A l,H ~ l
singfors. FinlAnd. AnTOälnn bör var11 gjort! fil
re den 18/ 11, men e!terannliilnn k an Rkc på egen 
risk. 

Vi ser l rAm ~utot en snännnnde och tre v l i g ktunp 
med omvä.xlAtlde nrogrnrn. Vi hoppns även på en 
biittre ltontinentsfördelning iin vid fjolåret" 
landskamp, llå inte mindre iin 7 o.v de 12 de l tn
nAnde stationerna l å~ i 1\sien. Vi hoppoa oclo:tl\ 
slippa tiivl ingaprogram fr.\n nordeurooci s k n r·n
diostntioner, som oftn kan apeln J)X-nre i Sycl
everige och Danmark spratt., p l! n "dcl\d 7,ou" . 
Vi ~rinrar oss t ex mtl i rjolåroLA N~, mc• r1 ii
ven Fi nlandA llu ndrndio i s" riir e t. t. IHH" h ·· ~tt•U, 

• PBS DX-CUPvanns för f;irsta gången av en 
IJX-n re pi\ Nordirlnnd, Cyril A Dillington . I 
Hl\mbnnd m~d OX-onrlamentet i Niittsjr; i fjol 
t i llld~nnn~nv de bå.da l'yrgos-representaoterno. 
rcgl c rnn i rnpporLcrin~stKvlingon. J)e t gäl
l er htdt en1<clt ntt rapportern PBS så många 
v,Auttor sorn '";;: ,j l i gt , och CAU: s seger var re
sultatet nv ii ver 30 lyssnarrapporter. Cupen 
&om ii r nv kof'rmr h nr en nntik grekisk design 
och iir aiil<erJi~en myekt!t viirdcfull. Nu bör
jar en ny omD:ång HOm vnrnr fram till jul i - 6Q 
Anmälningsavgiften Kr en UsA-dollar, för ntt 
tÄckA kostnaderna för att besvnrn nlln ran
porter. Pyrgos' hörs i Sverige bäst efter 
kl 0300 (!iNt') dl\ l .uxembourg oftast bruka in
terferera. Jlr ckvcnsen varierar mellan 14~5-

1430 kcs och adressen: l'yrgos Broadcastingsto 
Pyrgos, llias , Grekland . /I'US/ 

e KOlllllG};IliNG. I anledning av artikeln i 
sista numret av ltDX-nren om Club Jto.rlio Syd, 
bad e ett Ii tet mon beklagligt fel insmugits 
i texten, som skall lyda som följer:~n grupp 
på 500 ungclomnr gav si g pli eget bevåg sedan 
snontant till valmötet för ntt demonstrera, 
vilket Club ltadio Syd inte bad• nå~rotmed att 
göra./Kjell );l<bolm, Club lladio Syd/ 

• SWIS~ DX-CL.UU har öppnat kontor i Sverige 
!<alla t "'Trnno Nationa l DX-Club Sweden• . Alln 
intresserru.Je kon fA närt:aa re upr lyRnin, ar ge
nom TNDXCS, Lillgi'mlsg 22, J.inköping. t'NDXCS 

• EN P.XI'llll'I'KOI.o.fi'M'll på Gen6vekonforensen Ar 
1949 insii.ntle i augusti en rapport, som ger 
en rad förolag till att minsko triingaeln på 
KV-banden mellan 4 och 27 mc. Uär ett ut
drag av de vil<tignste punkterna: 
1) PTP-stationer bör generellt övergå till 
SSll (Single-Side-Band) . t'rån 1967 bör !iSll 
användas av nlla som sänder med mer än 100 
watt . Lägsta möjliga effe1(t skall anvl\ndns, 
oeh generell nnvÄndning av riktantenner. Vet 
gäller särokilt llC-otationer, vilka på av
stånd över 800 km skal l brukn riktantenner. 
2) Fö r BC och PTI' anbefalh det minsta toöj
lign antal frekvenser i bruk vid snmnta ut
sändning samt synkroniserade nät. 
3) J mö.iligaste mln bör kortvågen ersättn• 
av VIIF- eller lffil'-sändnre (Jo\!). i> kod onviind
ning av satelliter typ "Telstnl'" s nmt. ytter
ligare trårlrndio väntns. 
4) De pror.:rom till lolulln lyMotwre, som nu 
siinds pft J<V, b:i a· cft.c r !"at• tHH7 flyt.t.n. Lill 
VlH' eller l?wttvl\1' · J:rt.. .. •· I IJCt7 ,,, i ,~ in~n Li
cense r för shdmH\ ~tt.n t.imtc· •· IH·vi ljnK./KUN/ 

e nm:VVÄXI.lNCi iiNKK.AS nv •·11 ltiidt Ljt:ck, som 
IH•t(·r· 'ro""" " l.t\uu· ot' lt H•· 1 1 -t~dg :-;wJ.. Sl<riv 
J't\ t.yulc" unclnt• fHit' ti MU: V l uol1rmly Luzic:ka ' ;!Q, 

l'r•hn ~ . 1:1-11111. (llnl"~ Yt, :) 

• 1-:MI HHUIIA NAC t hNAI. , l' ort.•t ftHl mc~cldcla r att 
mnu tu\ At' uucl "" tltd,. ltty Cicun nrbf•tet i samband 
trwd proHi.cl••nt.•·nu Uut;tu~thfctu o-h4' o0k, inte kan 
lwmmu ut. rned lludlo l'orl.u,~n l l>X-Hulletin .rt;:a-
r iin i n<wembcr. 

® 
• FRANSK JÄTTETAVLI NG. ~IKVJ< har ~•nom go
fia kontnkLc-r mecl den fran"kn rndion (llTI') er
hiilli t ett l>rev frå n t lon6ieur Bernard !Hin. l 
detta medelalar han att llTJ+' kotmocr ntt siindn 
testoro,;ram nå nyA frekvenser den 20-30 nov. 
).{nn 'lPP &kn.ttnr rapporter mycket och bland dc 
inkomnn breven kommer att lottas ut en grnti6 
resa och vistelse i l•'r anl(ril\e snmt 199 priser 
vart och ett v;irt JOO Frs . (;;ver 100: -) enligt 
fritt vol frå n katnlogcr över böcker, skivor, 
reproduktioner c;ver frnnsl<a konstverk, fri
mii,r)((::·o etc. 

Si\ndnin~nrnf\ riktade mot Sknnditulvien sändes 
k l HOO- \600l SN'f r ä 1172:> k c s •amt 0000- 0500 
SNT på 6120 kcs. tiiindninas~chemat ä r oerhHrt. 
mofattarH.lc och Akuile V'l\ra all tt'ör skrymttt:u\de 
ntt nubliccr". Följande frckvtmser nnv~ndes: 
591\5,5965, r.9RO ,6115, 6t7o, 112n, 7125,7160,7240, 

1 7280,9560,9570, !J5!l5, 9620, ~G80, 97 55,11725,11845, 
l \850,11885,11920 ,11950, 15131J,J.3160,15245,15350, 
17710, t7740,J7705 ,178:i0, 2Hi80 och 21620 kc/s. 
Om någon skull& vi1,jn veta det !ullstii.ndign 
schemat, jlår det siil<ert bra 1\tt f/1 dettn fr~n 
lt'l'F, f·!m.)ssions de Paris diffuseea eur Ondes 
Courtes, Paris 16. Frankriko./D H lin, ll1'l'/ 

Hå det som synes är en hel del värdefulla 
pr iser att kiimpa om, s ä <Jet lum ,ju löna sig 
att ranportorn te~:~ t-aänrlni n~nrnn . LYCKA •riLL! 

• llX-UTHTj\LLNINf;. Ven 8/10 öppnades den 
kanske störstn DX- ntstiillning som visats i 
Sverige pn Umeå Stndsbibliotek. lleln biblio
tekets foyer kryllar av montrar oeh o.ftischer 
- succ~n tycks bli ful l stRndig, i synnerbet 
&om ~tadens Lidn.int:ar visat sig snmarbetsvil
ligo oeh skrivit lUnga förstasidesutläggni.ngnr. 
'l'yngdpt~nld.cm n.r la.gtl nå. Radio Jnpan, och i 
Civrigt ii.r expon uppde l ad världsdelsvis, med 
undnotAn tlv två specialmontrur vid nnmn "Ideo
logiska mota(ittninf!:ar" snmt "Undiokrig i 
Centralameri kn"'. /UKVK/ 

• FRO (Privilliga 
Ilad i oorgl\ni antioncn) 
i llorliinl(e stt>rt .. de 
i oktob~r en ny 
vintersäson~ i nya 
e~tna lokaler. Uan 
disnoncrnr tre rum 
var n. v ett för kurs
delta~nrnn i tele
~rafi, ett hobby
rum och ett lyss 
narrum med komplett 
sändarstntion. l.fan 
sänder såvi"il rer telegrafi eorr. telefoni. Nytt 
för Aret iir t!D speciel l llX- scl<tion, där Dörge 
~rikaAoo och J,cnnart Hun(.> cnt:tnt.ternts som le
dare . Triiff varje månd!lg kl 1830 SNT, 1\dres• 
llorgani\svi\gen 34, l tr. 

• ~!J.V IS l'lli~S[,I•:Y h nr erbjud i t s ig ntt hjiilpn 
"pirtt.Lclrottnin~P.n" Britt Wadnor ur kninll, och 
kii!'ln ltnd i o ~yd som tacl< f ö r ntt stationen Mr 
S(lclnt min~t. en HlviA- skivn vArje dag. Pru 
Wndner hRr tncknt nej tills vidare. 

/Domernas Viirld/ 

e "Kiss III~ IIONt:Y•-stationeno urp~itt iir tvd 
ligen att stfira elen kommunistinspirerade " .ta
tionen "llADIO PBYK IltANA" m.fl. stationon 
l~r li~g~ nA~onstnns i Asi(.>n, doek ej på For
mosn (Totwan) såRom fnrst förutsAdes . 

/ SCIJX & Jananese SW Club/ 

• Xnttu hor ej nå~rn informnt ion cr inkommit om 
Junior-S~I i liX-i ng 1964. Vi 1\vvnktar ... 

• llX-ALLJANSI·:N hnr nu faststiill t den nya sty
relsens l<onsti tution. Ordf. Jttn Tuner valdes 
redan vid llnrlnmrnt.<'t i Koppn.rbcrg . Övriglt: 
Peter llögfeldt(l<nsRnr), Djörn l'rnnoson(vordr) 
Do Unnielsaon(internntionc ll sekr), Nils ],ek
ström(protokoll-eekr). Huppleante•· blev Do
nnldb lllld b~rg oc h Sören l'ersson. /Al U nn•-Nytt/ 

• § 10 i protokoll fört vid styrelsemöte mtod 
»X-Alliansen el en 12 sept . 1964: "Res löts att 
sändn på remis8 frå~nn om ev. tillanttRnde nv 
en kommitt6 för ntt unrlersXka möjli~heterna 0 
förutaättnin~arnn för bildandet av en riks
klubl>". /Allians-Nytt/ 

• llX-KJ.UBli~N ULKt;N, c/ o Sevorin .Jönsson, Box 
~3047, llalmö 23 är en ny klubb som hl\r sökt 
medlemsskap i DX-Al J innsen. KluhbPn har mö
ten vnrje !=!Öndng i egen lokf'l i ett rivninQ:s
hus och utger en bull~tin tv:\-t re f!ån~cr om 
Aret. St!krct·erare ä r Mauritz Utterfnik. /AN/ 

e DX-I'AilLA1w.N1'1>'T 1965 kommer trolil!on •tt ~~ta 
rum i Ualm•tnd. IIKVK hnr niimligen anmältsitt 
intresse att få arrangera DXP -6~ och med 
kännedom om de svenskn DX-klubbarnas ( o)vi l ,jA 
att vilja c\rrnnl!(' rn DX-pnrlnment, så icir det 
otroli!(t att nlti\On flnnnn klubb t:ör nnsorilk rå 
att arrange ra )>Arlnnentct. 011 liJ(\1){ hnr flera 
gnmln riivnr inom sinn }C"d så kommer det säkert 

ntt bli ett 
mycket t r ov
li a t rarln
mont./!iuDoX/ 

• Allf:tll KAN
SKI\ AllllANG~
)L-\NG i Ma
rocko håller 
på ntt av
v~cklns . Alla 
mi l i tiira hR

t":'~ ser håller n!t 
,..f2' att 1\P.clmon-

'::)2:,~~~~~~-~-= teraa, de t är 
' bnrtt i Ke-

ni trn mnn än-
nu håller igån~ i reducerad al<aln. Navy-
atationen NIIY knn nll t sil fortfnrnndc höra• 
på l''fP-bandP.n, Ven Btora relf\-J:~tntioncn 
\'aner.r hnr ilvcrlli.mnats ti 11 HarockAnskn r e
geri ne:P.n , och nnror1et "ltAdio 11anger'' h~tr 
hi;rt& över VoA: a f d siintlare. Dock· hör man 
fortfarnndo VoA an.ro11a 'l'iln~~r. LH.L o,;s hop
pns ntt ~larocl<nocrnn inte anvii.nclcr sjiodArntt 
i lika stor skl'lfl som VoA ~jorde, siindninl!;nr
nA både störd e och s ti;r1les . 

/Odont. kaneL .Jan Tun6r via S ttDoX/ 



e Nya 

AFGANISTAN . l{abuls nyn frekvenser iir 3985, 
9635 & 15125. Alla 50 k"· (TIIE) . 

Sked fr o m t/10: Tyaka 1930-
2000 & franeka 2000-2030 . pl 9635. (SCDX) 

Rapporter pl de tyaksprlkiga 
px:en kan eändas till: Box 40, l Berlin 51. 

ALBANIEN. Tirann har övergett 9715 till för
~9390. 7090 används än. Engelska px 
2100 & 2230-2300. (SCDX) 

ANGOLA. Rådio Diamaog nn'•iinder nya frek-
~ 11700 med l kW. (TRE) 

ll.tdio Clube de Jluila sänder med 
kW pl nya 11940. (TUE) 

rtådio Clube do Ilie hnr utb:ytt 4995 
och 7105 ti 11 4986 resp. 7283. (THE) 

Jtådio Comercial de Anttola, Caixa 
Postal 269, Sa da llandeira nyttjar f öl.1anc\e 
fqe: 3230 (10 kW), 3980

1 
4860, 7150, 9550, 

9560, 11720 och 11730. \THE) 
Emiseora Oficial sänder 1800-0100 

pl 3368//4820//6025. Det engelska px:et iir 
ej ännu i luften, men kommer att sändas an-

• tingen 1800 eller 1900 på 3368//6025. (SCDX) 

AILGENTINA. Jt.A.E. hörd oregelbundet med px 
på engelska till Europa, antingen 2200- 2220 
eller 2220- 2240. Även börd med s panska kl 
2200-2220. l•'qs : 11710 & 11780. (SCDX) 

AUSTli.A .IEN. l!ndio Australia siinder fr o m 
25 10 till Europa 0914-1015 nl 9570 & 11710 

BASUTOLAND. Fr o m 19/9 sändes regeringens 
nx-ox tvll ggr da~ligen 0615-0645& 1830-1900 
ÖYer ZNP4V:3824 (100 watt) som has om hand 
av "The Uomnn Catholic Scbool Secretariat" . 

BECHUANALAND. station ZND, som säkert ald
r ig log~ate i Sverige, sänder 1200-1300 på 
5900//6220. ZNB elutar s ina oändnin~ar i 
februari 19611. stationen bar även hörts ro!
läa lladio Soutb Africa pA 5900 . (SCDX) . 

BOLl VIA. CP77 Ra dio Sarenda, Camiri annon
~885 med ennd &r i själva verket pli 
4741. StäDger vanligen 0400. (SCDX) 

llllUNEI . Brunei Droadcae~in~ Service anvKnder 
4865 kl 2330- 0700 saat 0~00-1530. 1400- 1530 
aii.ndes engelska och knn då nvlyssno.e i Sverige 
vid gynnsamma ex . (\IJUIJI) 

~ANADA . CFUX, Toronto har hörts med teet- l'X 
!rågande efter rpts "" 6070 kl 0845 . ( 111Ulll) 

Jla.dio CanndR eiinder engolskA för F.o.-
ropa 2215-2250 på 9630//11720//15320 . 15320 
använd s doc k ej 2245-2250. (SCDX) 

CAP VEILDllÖAllNA. Av all t att dömn har Ilad i o 
Barlav ent.o flyttat frlln 3960 till 3930. Jm.lr 
Tip-Top-1'ipo! (SCDX) 

CEYLON. Radio Ceylon sänder px till Europa , 
Nordafrika och llellersta Östern pl engelska kl 
0800-0915 på 15333. (SCDX) 

CYPERN. Boyrak l!ndio iir en sändare för turk
cypioterna på 6700. Turkiaka 0630 & 1730, en
gelska 1900 s amt grekiska 0700 ~ 1830. (CII) 

DAllOllh'Y. Ilad i o Dnhomey har en ny 1 kW-eiindnre 
på 3270 . (THE) 

CONGO. Hadio Colhge har ;;vcrgctt 520~ til l 
~n för 5050. ~ffclcten iir 1 kli. (Till-:) 

EL SALVADOR. YSS lladiodifuaora Nneional, Snn 
Salv ad or på 95~:> & 6010 har ett DX-px lmllat 
•Reports of the World", aom sändes eönrlngar 
014~ och mändagar 0100. (CM) 

ETIOPIEN. l!adio Addlo Ababa har "home service" 
pl 7295 kl 1700-1730. Px till Ruropa s~ndes 
1910-1950 pA 15300, trots att mnn annonserar 
117SO. (SCDX) 

FI LIPPINEIINA. south East Asia lladio Voice i 
Duma~ueta City börjar i januari 1965 test-px 
pl 9630, 11875, 15420, 17715 & 21470 mod en 
effekt pl 75-100 wntt . llpts till: D Magdl\no, 
Soutb East Asia lladio Voice, Dumagueta City. 

GAlWIA. Radio Gambia kom~er i samarbete med 
~ation of North American Hadio Clubs att 
sända ett s peciel lt DX-px den 15/12 kl 2100-
214~ pl 4820. l!pts t i Il: "Special llrondcnst", 
ANAIIC, P O Dox 372, Kenosbn, \Vise, USA . Alln 
rapporter vidarebefordras av ANAilC t i Il Gam
bin. Tyvärr har Gatnbi n vnri t ohörbar e n läng
re t i d, varför ehnnacrnn ntt höra px:et inte 
är så stora. (ANAUC) 

GI LSEHT - & ELLICEÖARNA. VTW2, Tarawn s~nder 
engelska torsdagar på 6055 kl 0830 enl. rap
por ter frln Nya Zeeland. (SCDX) 

GUINEA(Sp). Connkry har flyttat t i l l !1670. 

GUINEA( Port). DhaB<t slintler pt. 5017 kl 2000-
0100. "Vnmos dancar" kl 0015-0045. (SCDX) 

~· VoA/llonoluho •ii nd <:r till SÖ-Asien på 
5975 k l 1400-1715 , ltji\rrnn listern pil 6125 kl 
0945- 17 30 samt t.i.ll l'uci fic J>å 9650 0945-1330. 
Engels ka b l a 1230 pli 6125, 1430 pl 6125~SCDJQ 

KOitEA(Syd) . Söul mod eng<>lska på !>MO 0600-
0630 & 1130-1200, på l 1925 0400-0430, 0730-
0800 & 1630-1700 onmt Jll\ nya 6016 0930-1000. 

LAOs. lladlo LAo har flyttat trAn 6150 ti ll 
6i3ö ( 10 kW) . llun siinder även med 1 kW på 
7 145. (t'lm) 

® 
LIBRitiA. L i b crian llroo.cletfstinJ!; Corporation 
har utbytt 1090 mot nyn 10 kW- siindtlren pä 
6090. (THR) 

1\Al.AWI. Malawi Broadcasting Corpor~ttion iir 
i ~~~P: 0500-0700 & 1100-2100 pi\ 3952'ir frän 
Mikuyi, som iir det nya nAmnet på Zomba . Ad
re~s för rappor ter: P O Box 453, Utntyre, 
lilllawi . (Ct.J)" 

l!Al.AYSIA(Kuala L~mpur) . Kuuln Lumpur ob
serverM otiin~t• vid midnatt på 4880 . (sCDX) 

(Sarawak). Sarawak hörd med hindi 
1330- 14:10 på 5050. Även på 4835/ /40ölj /7160 
merl engelska 1430-1530. (SCDX) 

(Singapore) . t 'US/Singapore hörd pl 
5010 mod px på gurl<hali 1330-1530. (SCllX) 

lfAl,J. Oamako anviinder 4783//4835, båda med 
18 kW. l ian använder även 7145, 7280 & 9745 

lii~XlCO. l•:n ny station iir Xt:JOll, Instituto 
~l rle Capitieaei6n del ~fogistcrio. Dr. 
Jimenoz 244, llhico· D~'. llnn sänder med 1 kW 
pli 6185. (Till·;) 

Nf:Dillt~\NOSJ(A ANTlH·El!NA. 'fWll Uonnire hilrd 
den 27/o tllcHl test på. 15205 . Anrop J>å frun
skA, engelska, flamlli.udsku oeh spansltn . C/d 
2155. ( llOJ) ---Iförd testa i september pli 
5955//15345 1730 & på 17795 kl 1910.(SCDX). 
--- Å ven hörd med test på 9600 k l 0230-0400. 
Vidar• kl 0115 rä 9705 ocb 2100-2~00 15290. 
l>essutom 1710 på 1540(). (SCDX) - - 1'est pli 
6170 kl 1)230-0500. (SCDX) - -- Vidare kl 1320 
p;\ 9760, 2100 pli A15150 och 1727 på 15240. 

P.\KlSTAN. 1\adio Pakistan, som på sistone hnr 
oläppt i från sig et t par QSL, har hörts llled 
cngelskn 1430 & 1530 på 15095//11672 . 

PAI'UA & NYA GUINJ·:A. 20 stationer iLr pla
nentde i detta omrMe. t:fl'ekten för samt
liga bl i r 250 watt , med unduntM nv Ila b au l 
oc h Wewnlc som använder 10 kW. l!reflxet VLS 
indikerar Papu a och V1.9 Nya Guinea . Stnti o
ner: V1.91llt, Jtnbnul-2340, 33B5 N. 4840 ; VL9CD , 
Wcwnk- 3335; V18HK , Kerema- 3<!45( s iin•ler 0830-
1200 men olnncrnr sennr~ e/d); VLSDJJ, Uaru
:1304( t estar nu) och VL9GD , Goroka-2410( 1965 
tro l . i~ånr:). stationer i llount Hagen och 
Madnn(! hnr nunu ej fått profix eller fq. 

PllltU. (;e nom (1'111':) har vi fått en Ii sta ö
y;;-nyn stationer i PerU. 
3215 ltndio }.1unclo, lluaneayo 0,3 kW 
3290 ltndio Cu l tura, Callno 0,5 1<"1 
3320 ltadio Prelntura llulliuo de Yauyos 1kW 
3325 l!adio Tingo Maria, Jiron Indepcndencia 

218, Ti np::o MariA. 1\j i dentisk med etn 
pA 4785. . 0,5 kW 

3355 Onda e el e 11 unl l agA , lluUnuco 1 kW 
. 3385 
4760 
4785 

48~0 
1815 
1815 
1820 
4825 
4840 
4980 

LaVoz del Valle de l ldantaro, Jnu,ja l kW 
llaflio 1' i ngo Maria (•amma som 3325) 
ltadio T i nt!:O Unr{ a, Av. ttaymondi, lo t e 
No. 6, Hngo Uar{a. 1 kW 
ltadio Ond a A zu l, Puno O, 5 k\V 
ltnrlio Amnzona::t, tquito$ 1 kW 
ltadio Voz, Huamanga kW 
lttvli.~ La Or oyn, l 1a Oroyn. 0 , 4 kW 
l!adio San Jos~. J quitoa 0,3 kW 
lladio Atlnnt ida , I qu itos l I<W 
lln.dio A(tricultura, Lima t kW 

5040 ltadio Ileloj, Li ma 1 kiV 
6050 llndio Arzobispado, Licnn 2 , 5 l<W 

Pl::llU .· OAX3G ll~dio Cbimbote har över gett 3a90 
tiTI förlllån för 3890. lln<lio Mollendo ~r ny 
pli KV-3710 . ('l'llt::) 

~· J)eutschc Welles rolä-stn i Ki~ali ii r 
pli don ny~ fq:n 7295 kl 2120-2250 med enp;elska 
& fruns len . lJct Cn~J;elska px: et uppropaA 0530 
på 7255. (SCDX) 

SAUI>IAllAlJII!.'N . Nyn fq:s för Jedda h(50kW): 7170, 
11835, 11870 f< 11890. lliyadhs nya 50 kW-f q är 
9720. (TIIP.) 

Sl•:Nt:GAL. Oak~tr hörd testa på frans k n 
1730 på 9720. (SCDX) 

1701}-

SYilAt'lliKA. ll.~.A. noterad på 9650 065'l- fl720. 
African Service 1<1 1900 nå 11870. (SCDX) 

SYIJIUIODJo:SlA. (;weJos nya frekvenser: 4828 med 
10 kW och 5012 med 20 lcW. (TU.,;) 

TAIWAN(c l•'ormosa) . n.c:.c. har en dn~tlit!: siind
nin::t p~ cn~eleka nVscdd för Nortlsme r ilcnf .J opnn 
kl 0350-0450 på 6095//9685// 1!825/ /15395 •amt 
15445. (scox) Ny rq för AFKS/'raiwan iir 
3U90, med en effekt av l kli . (Tm:) 

J:: n ny s t n är lmG- 7180 Clina 
Youth Uroadcastinii Stntion, Talpei. (Tlm) 

~· 'l' hni 1'V Co. hnr utbytt. 5030 mot 
5010 och samtidigt höjt c f fekten t i l l kW . 
Siindaren på 7105 hur nu l kiV och p lanerar he
la 50 kiV. (1'1lll) 

TUIU<It::r. Ankar a har frn.nskn 2030- 2045 på fq:n 
1:!85-.-l·:ngelskn 1515- 1545 på 17820 & 2300-2330 
pl 15160. (SCDX) 

'l'eehnicnl Univ. of Istan bul slinder 
med l ,6 kW ~t. nya frekvcMnn 7100. (Till>) 

U::;A . Internatiomol Broadenot Station K G E I 
i'Snn l'raneisco hur Cnt!:elska 2330-0000 på f q:n 
1·5240, och 0415- 0536 på 11110. (scnx) 

USl;;ll. lladio Volgograd har ryska 1100 ntl fq :n 
li7ii5. (SGDX) 

Radio llinsk hörd 2230 pli A9835 med ett 
oidentifiernt spriile (SGilX) 

lladio Ashknbod hörd stiinga mecl natio
nalsången kl 2202 ph 4825. 

llndio Mngad•n rned f!:Od styrka f~r• e/d 
kl 1400 pt. 9500. (SCDX) 

VA1' IKANSTA'l'EN. Vatiknnradion hörd ,iu•t fö r e 
e/d kl 1249 på 15150 med e nJ!:elskt anr or . Ny 
fq? (SCDX) . 

VIJo:TN,UI(Nord ) , l:ngelskn p x frän Han oi: 0530-
0515 & 1430- 1500 på 1 1840//9840 , 1100-1130 & 
1630-1700 på 15116/} 11840//11760//0840//9760, 
1700-1730 på !51t6//15044//t t840//9840//9760// 
4684 . (SGDX) 

WJND\IAJU>liAllN~. WIBS , Grenaola not "riHl k l 0 10'l 
på nya 9710 kcs. (SCDX) --- Ny o ! et : A nr 2460 
med 5 kW onmt 118!)5 oxå med. ~ kW . (Tnu) 

YE:UHN. lladio Sanntt. unviindP.r nu 5985 . Vat:"ning 
för Ueirut som använder 5980! (sCilX) 

lli!..Q.!:: 

CM 
TJI E 
SCDX a 

11111lll c 

Christer lfagnef.iord , Handen 
Tor- llenrik t:Jcb 1om, Kaotrup, I>ANMAJU{ 
Swedon Ca l!. i ntt I>X-cr s, IlAD Hl SWEllr:N 
World lladio Ilandbook llullet i n, Ilel 
l crup, llAN)IAHK 
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••a~••••• "QSL-CUPBII" är det nya naionet pl don i liDX- aren plbörjftde "QSL-poot-
Cupen•, oo• nn alltal alntförea i llikeklubbono re~tl. Norriande DX
Förbundo QSL-uaterakftp bar redan avelutats och reoultatet kan okl
daa under •Ktubbnytt•, där vi senare äYen redovtear a lutatlllntn•en 
i Falkona DX-Clube QSL-jakt 1964. Pl &rund av denna tävlin~e 
oerhörda o.tattnio&, .late poänKberäknin&en ~Xraa a& enkel ao• aöj
lict. Vi kan alltal oj laborera .ed kW-poän& etc. QSI-CUP~ pl,Ar 
t o • 31/12 1904 ocb de QSL aoa i &r dittilla influtit belönao ••d: 
Bnropa-2, USA/Caaada-3, Afrika-4, Aaieo/Sydamorlka-6, Paclfle/Cent
r alamorika-7 poänc. LYCIA TILL i QSL-CUPEII:/11-red. 

Sl var det &tar daga f ör ~SL-Cupen 
~en i en annen utformning än den förra p.g.a 
att denna Rikaklubb h•r bildate.Innan cAnad
ena bidrag vil l jag påminna er om att sätta 

Vi inleder med kononan Rolf Laruon,Siljans
näs som bar fått från LV de Hondurso - 5875, 
TWR/Bonaire-800,R Proaidento Prudente- 3335, 
R Clube do Tereaina-}}8~,R~dio El Sol- 5040, 
Em Oron Colombia-4910,R Cenit Portoviejo på 
4770 och RTF/Cayenne-6170.Jlla deosr svarade 
med brev.NKmnes bHr ookel R Valera-4840 kort 
och Ouaren!-6175 kort liksom R Mali-48~5· 

Vår f~rste utlänning blir Matti Jääakeläinen 
från Finlond,aom redoviaar svar frln R Togo-
5047,CFRX-6070,CFVP-60}0,CBUX-6160,R Sarewak 
-okönt,R Noumea-,,55,R Centinela del Sur på 
6105,LV de Colo~bia-6020,El Eoo de Roaduras-
5995,R Dif Co~oree-'}'1,R Ed de Bragan~a pA 
4945,R Yaound6-4972 ooh R Sbkodra-8215· Alla 
svarade med kort utom LA-etrtionerna,albenen 
och comoren.Raritaterna epartda jag till av
alutn ingen ,oob do var R Tahiti-11825 kort l 
Salomon Ielanda BS på 5960 med kort och fri
märken. 

H-red,Corl-Erio Erlandaon,Lund,har tydligen 
inta varit p! da aktivas eida p& aiatone och 
har endaat fltt R•F/Cayanno-6171 brav,La Voz 
de Hondurea-5875,R Pop de Aeturiaa-1,22 ,CRE-
4765,LV dal Puablo-5997,de fyra eiate avera
de aad brav.Till kortevararna hör TWR/Bonoir 
-800 och Voica of the Coapal-9705, 

En annan redaktör är Zet Jaoobaaon,BorAs,som 
tydligen har följt tipoen och ritt hämta ut 
svar från bland annat R ComayagUela-6110 vy
kort o brev,LV da Oooidente-5960,R Dif Plti
plano-5045,El Condor Oruro-6070,Em. P!o XII-
5962,R Taona-9492,R Tropical Tarapoto- 4935, 
LV del Papagayo-50}0,R Laro-4900,R Cronos på 
4940,Caraj' de Anåp.-2420 .Alla deeea averede 
med brev ooh eldana som skickade kort var bl 
a t vå på Puerto Rioo,WIIDD-1480 och 7/APA- 680. 

Our English friend Barria Wildblood , England 
hae been very active and has received R I n
victa (off Kent)-980 lettar ,R Shkodra - 8215 
card,R Malawi-,952t letter,Biseau-5017 with 
a folder,CJFX-580 letter,CHNX-61}0 card,XEHH 
a nd XERR 15110 & 11880 letters , LV de Hondur
as- 5875 letter,LV del Junco-6078 card & let
ter,TOTQ R Intornacional-60~0 card,R Lumi~re 
-6100 lettar&oerd,YNHC R Rern6ndez de C6rdo-

ut föragAende poångeuma. och den kommande 
på era bidrag.Detta underlattar grovsörat 
för oee aveevärt.Nej,övar till do •lnBder 
bidrag,aom inflytit den här mlnaden. 

ba- 6101 letter,card,pennent & ata•ps,TWR/ 
Bonaire- 800,R Cronos-4940 latter,R Valera 
-4840 card,R El condor-6070 letter+photoa 
and finally R Cayenne-6170 letter 

Da gens första debutant är Lars-Olof Sjö
berg,Frövi och hen inleder me~ R L&banon-
25 mb,Iran-7"85 brev,RAE mad a1tt QS L, eom 
är nytt för 1 lr,Rumboa-4970 , Nac Bras!lia 
- 11720 brev,Barquiaimeto-4990 kort,Jnoon
fid&ncia-6000 kort, den rätt fina R El Sol 
- 5040 brev,den fd svarta Eooa do! Torbee-
4980 brev & vimpel, Soc Bahia-25 mb kort, 
R Americaa-6000 kort och till alut asiat
en Voice of Jndoneaia-'0 mb. 

Debutanterna kommor viast p! en gAns och 
denna gång är naznet Öyvind Söby , ~eekil 
som har börjat med do lättaste och~ngat 
R Rige,Polen,R Nederland,DW,R Boograd,CBC 
från hocheynationen Canada , Portuaal,Taeh
kent,JrR och slutligen R Brazzaville frln 
mörkaste Jfrika. 

En som har akrivit en klagoskrift den här 
gAngen är Roland Anderaaon ,&en han anaål
de n&grs QSL ocksl och bland da bafanna R 
Dif Taubot6,som skickade brev o vi•pal,Em 
Nac Portugal,Jbidj an,Cotonou,R Sucra och 
slutligen R Nac Venezuela. 

Det är nu daga för en maratonlieta vara 
ägare är Enar Lindkviat,Stockholm ooh att 
litet utdrag bar följande utseende: ~on-
88,8 Yhz brev,Sierra Leone-}}15 kort,Dji
bouti-4780 kort,Cabon-4777,Rargsisa- 4797 
kort , Clube da Buila-}970 kort,Mauritiua -
4850 brev,AFRS Tripolia-1594 kort,R Clube 
Cabo Verde- }88} kort , Ca~bia-4820 brov,Soc 
da Bahia-1 1875 kort,Kaahmir-}277 brev,Nac 
Peru-6082 brev o etandar , H'RS Taiwan-7~15 
kor t, CJCX-601 O kort, ViO,XR-1560 brev, R Coro 
- 4950 brev o stamps,Continente-50'0 brev, 
Pi o XII-5962 brev,ABC Perth-6140 kort , ABC 
Melbourne-6150,Port Moreaby-}925 samt aom 
avslutning,godbiten aom alla DX- are dröm
mer om,R Tahiti-11825 med kort. 

En finne eo~ ligger ganska bra till äro 
Erkki Paatero,Helaingfora men han har up-

.. 

penbart börja sacka efter eftersom han end
har ökat med R Malaya-4985 brev,R Sucro-4960 
kort,R Clobo-60}5 kort,R Romina-755 kort och 
~QXR - 1560 brev.Bättre vill det till o= det 
akall bli en topplacering. 

Leif Lundberg,Prösön spader på med R Andorre 
-5995 kort,Bayerischer Rundfunk- 6085 kort , 
R Clube de ••o>a•bique-}260 kort,R llali-48}5, 
R Bagdad-6095 kort och FEBC-9715 kort o brev 
• •.• ag glömde visst ett tala om att p Mali 
svarade med OCORA- kortet. 

Cupen ledes fortfarande av Cert llileaon frl.n 
starfanstorp och ett urdrag her följande ut
oeende:R Athen-9605 kort,R Skhodra-8215,Rad
io Nordzee-1400 brev (antagligen firat in 
l!KVK), \Yr.BS-880 kort, \VBZ-1 0~0, :>CAU-1210, 'NCSC-
1,90,~N-1050,R Belize-}}00 kort,R Cardpbno-
940 kort (v ia Rumbos),R Tropical,Poru-49~5 , 
R Cenit-4770 brev och rmisora-1010 brev. Per
uanen evarsde med brev. 

Vår förste och ende d&nsk denna gång blir en 
Virumbo,nämligen Bonn Bangsvis,Danmark. Benn 
har följande ott onmäla:RBI-6080, Radio Freo 
8urope-15360,R Afghanistan,R Ceylon,R Ghana, 
R Nige ria-1 1900 . 

En ny förmåga är Sven-Olof Lundkviat, Eskila
tuns och hah har skickat in meddelande att R 
Vätikanen,R \Varszawa-61~ 5 ,R Bagdad-6095,Lux
emburg , 'HIE,AFRTS, Österreichischer Rd!k, VOA
Delano,SUdwestfunk,RCJB,Sender Froies Ber
lin ,Kol Israel -9009,R Sofis,R Peking,R Tal-
11nn,R Riga,R Bukarest,"LINA-·15155,1IR,Radio 
Japan ,R Tirana och några t i ll har surat, 

Jyrki K Talvitie , Finland har fått OSL frln 
R Popular de Asturies-1 ~22 brev (firat from 
Pinland), ENBC-4855 stencil,R Barlavonto-,960 
kort,R Clube de Mo>ambique-3260 kort, Trana 
world Radio-Bon•ire-800 kort o brev ( eecond 
from Finland ) och slutligen R Cultura do Sao 
Paulo-1'00 brev o vim·•el (firat fro• Flnl.). 

Näate svensk är Lera Peraaon,Lysekil aom ba r 
vittjat brevlådan PI R BudLpeat,R Belgrad, R 
Bukarest,RRI,CBC,Voice of the Coapel,R Taah
kant,R Peking,R Pakistan,R Iran,R Vatikanen, 
och Os-värdlandet R Japen.Clö~ inte att du 
bara bör skriva en station per rad! 

C Pstersaon,Påryd bar nu kommit i tur denne 
tjomme anmäler AIR kort, R Vatikanen kort ,Pe
king kort o sidenvävnad,R Abidjan kort l som 
en värdig avelutning brassen Radio Clobo med 
kort och frimärken, 

Steff an Ryd1n , ~ l1ngsAs hoppas pA att evanoa
re med desso :AFN/Stuttgart,R Bremen,Teheran, 
R Taahkent , R Hsbana Cuba , RAE 1 Argentina och 
den inte sä vanl i ga Radio Thailand . 

Näste man i högen är Bengt Johansson, Stef -
fanatorp som vill öka med BBC,Finland-9555 , 
Algeriet- 118~5 , ETLF-9705,NBC-11900,R Ghana-
11800, Liberia- 15155 , VOA-Tangier-15290,Iarael 
på 9009,R Jepen-153 10,Australien-9570 aamt 
RAE. Den siats frekvensen v•r 11710. 

Thomas Carlason,Eskiletuna klagar på att dat 

® koamer för lite QSL 9cb skyller det på ain 
bravbKrare,men det är vål inte bara hans 
fel.Liatan inskränker aig alltså till Jap
an-11815,Egypten-620,R Canada-15,20 & till 
elut R Chana-11800 . 

#v Preddy RialDarseona , örkelljunga , QSL tar 
jas Saarlan iecher Rundfunk-1421, Belsion-
15,}5,R Varonica-1562,R Ceiro- 9475,ENBC pl 
4855,R Ankara-15160 och R Taahkent-9600, 

1!:.•-Cunnar Jacobason,Botln& skriver aitt 
bidrag PI att •inipapper och på det lyckaa 
han fA plata mad RTF-15245,R Finland-15185 
kort och den religöea ELWA -15155 · Jas har 
abeolut ingenting emot att du använder ett 
par nummer atörre papper. 

Tijmt brevlådan har Hasse Nilsson,Norrala.I 
dan fann han R Sweden-15240 kort,RTF-15245 
kort o vykort,R Switzerland-15305 kort+vy
kort,R Budapset-7215 kort,Deutsche Wells -
17875 kort o bok,R Riga-575 kort o vykort, 
R Tallinn-6085 kort o vykort,R Tashkent på 
11925 kort o flagga,Norea Radio- 96}0 kort, 
nnn ooh n Nederland-15445 med kort . 

Nils ta a om pockar och tränger på är en kil
la som heter J.eif Carlsson, Linneryd å han 
vill komma till tals med ELW!,R Peking,Öa
torrike,R Sofis,Happy Station alias Radio 
Nadorlsnd,R Bvograd och elutligen Kol Is
rad på 9009 • 

Bo-Eric Paraaon,Häseleholm skriver att han 
har fAtt evar frän f<Sljande stationer:BBC, 
R Sofia,SUddoutscher Rundfunk,RTF,Deutsche 
Wallo,R Balgrad,Norddeutscber Rundfunk,öa
tarrike,tFN,R Denmark,R Voice of the Gos
pel och aom avslutning R Australia på an
dra oidan jordklotet . 

Certs brorsa,Cöran Nilaaon,Staffanatorp ha 
fAtt evar frAn R Novi Sad-1268 kort, Radio 
Nordzae-1400 brev,R Yaound,-4972 breY,Rad
io Kaduna-940 aerogram,R Popular- 4810 fol
der o vi•pel,Dolasoras Gran Colombia- 4910 
endast vi•pel och Transmissors Caldas-5020 
brev o en stencil om ~snlzalea . 

Lara-Uno Johansson,1yeekil har nog specia
liserat alg pl ~-spanjorerna för han har 
andaot fått evar frAn sådana,nämligen RNE
San Sabaati,n-638 brev o frimärken, Radio 
San Sebaatl,n-1025 kort o turistbroschyrer 
och den aiata var RNE La Coru~a på 728 kcs 
och den evarade med ett jättesnyggt kort . 

Christer Wahlakog,Jönköping anmäler Radio 
~!algaohe-}288 kort ,R Gabon- 4777 kort, NBC-
11900, R Pakiatan-11673 kort,R New Zealand-
9540 kort,AFRTS-15260 , R Journal do Brazil-
4675 brev , R Nac Peru- 9562 brev , gcoa del 
Torbea-4980 brev o vimpel,R Quito-49?} , RAE 
-11710 kort,LV de Chile-9700 kort,R Rumboa 
-4970 kort och ett par till . 

Ola Riorth,Dala-Busby stavar lite dåligt , 
men han har rått att fl infört sina svar 
And!,bi. Dit hör R Min Brasilia-11950,Radio 
Habana-11865,Andorra- 618 kort,RNE,R Bre~en 
-1}58,SDR-1169 och Belgien-926 kort . 



De t fullkomligen vimlar om debutanter, å här 
kommer Lennart Rånge, L1ung aom anmäler !rs
skörden,vi l ken ha r följende utseende : R Buda
pest, Saarländischer Rdfk,Happy St at ion,RIAS, 
R Bucharest, R Tallinn,SABC- 11900,R Ghana p~ 
11600, R Cairo,VOA/Monrovia,ELWA,NBC,Israel 
9009 , Lebanon- 11690 ,1 IR- 72}5 ,R Australia-9570 
och t ill slut j änkarna 'liRUL o AFRS.Jag höll 
visat på att glömma WIBS på 15065 kcs . 

Nu s tår en skåning i tur ,och han heter lrne 
Sven sson, Hälsingborg och han är vad man Inte 
borde vara ,näml igen inakt iv . Men ett par sv sr 
har i alla fall hittat fram och dem skall vi 
ta med.De t är ELWA-15155 ,R Sofie- 6070, R Soc 
da Bahia- 11675 , R Caroline-1520,R At l ants på 
1485,R Liberty-9660 ,R Cairo-119:5 och Radio 
Brtissel-1 51 1 . Alla svarAde med QSL kort . 

Efter s kåningen kommer en bohuslänning i tur 
som he ter B,jörn lllolm,Uddevelle och her nyss 
börjet DX-a pä MV,vilket her gett följande: 
AFN/Stuttgart-872,Beyrischer Rdfk- 800 , R Club 
Portugues-10}4 , Saarländischer Rdfk- 1426 , Soc. 
de Bah ia-25 mb,R Des Vollees-818,LV do VBd
r id-1080,RNE/Huelve-8}6,R Barcelona-827 , Rad
io Madrid-809,R Las Pa l mes - 1}1} ,R Nac de Ve
nezuele-€170, R Rumbos-4790,R Prov de Buenos 
Aires-1270, R Americas- 6000 och till slut en 
brasse på 1}70 ,näml i gen R Continental . Nästan 
alla svarade med kort .Till undantegen hör bl 
a den sistnämnde,som svarade med brev + ett 
snyggt st&.ndsr. 

Nästa i raden är Kjell Pettersson, Sj ömarken 
och hans list& hor upp tagit följende QSL:TWR 
pä Bonaire-800, RNE ,Vatikanen ,LV de Madr id på 
1079 ,R Madr id-809 ,R Zaregoza-672,R Togo-5047 
R Mali-4835 , R Guersni-6175 ,R Timbira-4975 A 
till slu t R TV Nae de Colombie- 4955-MV- spen
jorerna och colombianen bi fogade även snygga 
vimplar. 

En gammA l r äv står nu i tur och det ä r ~ 
Edh,Bol l näs och följande stetioner ber s var
at honom : R Carol ine-151 9 brev,R Yaound6-4972 
brev,Bisssu-5017 f ol der,R Bemako-48}5 kort , 
WNRS- 3}80 kor t ,NRBC- 3346 kort + s temps , LV de 
le Victor-9615 kort , R Rural-15105 diplom·, Tel 
Nacionel-4955 brev & vimpel ,Trensmisora Cal
dae - 5025 brev o vi mpel,R Jout'nal do Bras il -
4875 brev o klistermärken,R Sucre-4960 kort, 
R Villevicencio-4875 brev och R Popular-48 10 
som avslutning p& en mycket fin lists . 

Till motsats till J an kan vi nu ta en latis , 
som endest her erh&llit R Prag, som antaglig
svarade med kort och prop•ganda i ett stort 
brunt kuvert . Latm~nsen hette förresten Ola 
Rosengren och var från Sala . J ag hoppas verk
ligen att du rycker upp dig nu ti l l slutom
gängarna. 

Näste man är Stig Belgesson,Sl öing e och han 
nöjer sig med PIR- 11770 kor t , BBC-15070 kort, 
R Cairo-9495 kort,R Kabul-1,225 brev o bild 
av "Kabul timea'1 och slutl i gen R Ceylon vars 
frekvens är 9667 brev . 

Nu kommer en bohuslänning i gen och den här 
gången är namnet Björn Svensson.Kungshamn l 
hans DX-nätter har resulterat i f öljande QS L 

® R Monte-Carlo- 71}5 kort,LV de ~adrid-1223, 
R Clubo de Port.uvues- 10}4 kort,R Zaragoz&-
672 brev o vimpel,R Cuaran! -6175 kort+~im
pel,R IJac Venezuela- 6170 kort,R Barcelona-
1060 samma kort som Rumbos , R La s Palmas på 
131} vykort o vimpellöfte och R Mund i al på 
660 snyggt vykort från Copacabana. Mund iA lo 
QSL kom i ett öppet ofrankerat brev . Detta 
behövdes ej lösas ut ä ndå . I nte dumt va? 

Göran Eriksson, Bi l leberga har fått svar av 
Pnkara- 15160 , Kuwa i t -4967 , 5 kort,VOA/Green
vil le , HCJB- 15115 , R Habana- 15270 kort , R Soc 
da Bahia- 11 875 kor t,Rumbos - 4970 , R Quito på 
492} kort o brev o vimpel och slutligen R 
Barquisimeto- 4990 kor t . Du skrev också att 
du hade fått 11 eu r opeer , men för att få de 
godkända måste du skriva vilka . 

Vikingen Håkan .Johansson, Vikingstad text~r 
och anmaler RBT- 6080, Voice of Nigeria vars 
frekvens är 11 900, r1INB-11795 och sist på 
listan är den populära HCJB-15115 . 

En f litig bidragsgivare är Rune Plkstrand , 
~och han h6r bokfört R caroline,RBI , 
R Mali- 48}5 kort,ENBC-4855 s tenci l , Kuwait -
4967 , 5 kort , R Peking ,4VEH-11 8}5 kort,R Al
tiplano- 5045 brev o halvmetersvimpel och 
R Cenit-4770 brev .Kämpa pä bara ! 

Nästa årslista står Harry Svensson,Gälli -
~ för och jag kan endast ta ett par QSL 
och f ör& i n . R Budapest-7215, Deuts che Welle 
-97}5 , RTF- 15245 , R Luxe mburg-6090 , RNE , Radio 
Belgrad-6100 , R Tirane- 7090 brev , PFRS kort, 
WRUJ.- 15440, R I r an-70}1 brev o tidsskrifter 
o böcker m m, R Bagdad- 6095 , Syria-1 5165 ,VOA 
i Tangier och ''onrov ia på res p 9525 k c och 
15185 -

Roger Jacobeson, Husum är l i t e arg för att 
han fick tidningen sä sent , men jag lovar, 
att det inte skall upprepas.Stationerna är 
emeller t id följande:Por tugal - 15380 ,eanada-
15}20,Ghana-11800 kort, Belgien-9745 kort , 
ELWA-1 5155 kort,VOA/Oki nawa-5975 , tiR- 15225 
kort, PFN/Mtinchen- 1196 kort , R Kabul - 151 }5 , 
R Australia-9570 kort, 'HllS- 15085 ,R Yaound~ 
- 4972 kort och slutligen Japan som man in
te får glömm~ i os-tider . 

En som sparat på hög är Gösta Lareson , Bor
länge (f 'låt ,du har f lyttat till Skoghall) 
och ett plock ur den skyltar fram Popula r -
4810 folder o vimpel,Gran Co l ombia- 4910 m6 
brev o vimpe l , R Ilo- 5035 brev ,R El Sol på 
5040 brev med souv . löf t e , R Gua!ba- 5965 me 
fo lder o klistercärken,4VEH- 118}5 kort och 
broschyrer, R Universidad-}}95 kort ,YSS på 
9552 brev o vykort och R Ne ivn-4860 brev . 

En tex tare är Sten- Eric Pettersson , Skövde, 
som har prentat ner R Finland- 6120,R Buda
pest- 98}} , R Nederland- 6020 , R Free EUrope -
17770, Ös terreichi scher Rundfu nk-1 475,R Nae 
de Espan&-61}0, Saarländischer Rundfunk på 
1421 och den siste är R Pakis t an- 11 672-Det 
konstiga med Radio Pakistan är at t den är 
både vit och svart,mest svart förstäs . Det 
å terstAr bara att l yckas hitta kombination
en till QSL-skåpet. 

l. Gert Nilsson, St affan storp 
2.:Sarrie \olildb l ood,Engl&nd 
3.Gör&n Ni l s son, Staffanstorp 
4.Johan Bergltmd,Tr ol.lhättan 
') . Kj ell Grahn , Staffen~t.orp 
ö . Rolf Larsson , Silj < n~e 
7.Ht.ns Jacobsson,Rot.tne 
8 . Christer 1:Tahlskog ,Jönköping 
9 . Noe1 Green ,England 

lO . Gösta Larsson,Borlänge 
l l .Erkki Paat ero,Finland 
12 .Jun Hallenberg,Oekarsh&mn 
13. Anders Bj ernetad, J.lalmö 
l 4.Enar Lindkvi at,Stockholm 
15.Jan ~dh,Bollnäs 
16,Zet J bcob seon,Bor å s 
17 . Sven-O l o f Ohlsson , He.lmsta.d 
18. hoger Jacobs son,Husum 
19.Jan Rt.smus~on , Kc. l.m ö 
20 . Carl-Eric Erlend~son, Lund 
21.Rune Alkstrand,Säff1e 
22. Lars Olof Sj öber~ , Prövi 
23 . H~oons Sch>,ei t z, Sollentuna 
24.Ulf I.agerstri;m , Ha l mö 
25.Ingemar Ni lsson,'l:rel.lebor g 
26 . Lar e Andersson, l.o'ri;vi 
2? . Conny Lund~re~ , rite~ 
28. 1-iatts-0 A1fredsson,Y.inna 
29 .Börje Fridl;m ,Skövde 
30. Lar e-Uno Johansson , Lysekil 
31.Bo Andersson , rit~~ 
32 . Torb jörn Andersson, G&mleby 
33.Arne Sven~son ,Hälsingborg 
34.Christer ll jernler, l-'!llmö 
35. Hz.rr i }fil<ulainen , l!'inlar.d 
36. Alf l:'ersson ,Eslc'' 
37 . Håkan Joh~.nscon, Vikingstad 
38. Thomas Carls~on,Eski lstuna 
39 . Kur t Nor1in,Burträsk 
40 . Håkan Andersson, Gaml eby 
4l.Kj e11 Pettersson,Sj ömarken 
42.Leif Lundberg,F~öeön 
4).F. H,jalmarsson,Orke lljunga 
44.lii l s-0 Niklaeson,Göteborg 
4').Karl-Erik Färdig,Linköping 
46 ,Chri ster Dahl,Ro ttne 
47-Denn is Zackrisson , Skepptuna 
48 .:aenn Bane evig, Damnar k 
49 .Cla.es-G Akesson,Vi~merby 
50 -Peter Lorentzon,~skilstuna 
5l .Kurt Tysk,t<ås 
52.J'an Pettersson,Ram1ösabr unn 
53 .lioland Y Tegner,Vi mmerby 
54.Sven-O Byström,Kungsgl\rden 
55.Bengt J ohe.ns;eon,Staffanstorp 
56 .·Bj örn l•ialm,Uddev'-'llU 

653 p 
496 p 
424 p 
391 p 
372 p 
308 p 
30<i p 
295 p 
293 p 

~~i ~ 
280 p 
256 p 
250 p 
248 p 
242 p 
230 p 
228 p 
209 t) 

208 p 
206 p 
204 p 
199 p 
195 p 
192 p 
1~6 p 
17S p 
174 p 
171 p 
171 p 
169 p 
166 p 
166 p 
165 p 
16') p 
165 p 
162 p 
161 p 
159 p 
153 p 
1'i'l p 
148 p 
145p 
142 p 
142 p 
142 p 
141 p 
140 p 
138 T\ 

137 p 
137 f' 
135 p 
134 p 
133 p 
131 p 

. 131 p 

® 

'i'7 •. rurk1 Ta1v1tie , Finland 129 p 
58 . Christer Peterseon,Påryd 129 p 
')9.StP.f tm 'likander , HallJDarstrand 128 p 
6o.r.ars Lundva ll, Lund 128 p 
6l.Gunnar Ny'be re;,'lnr e:\ 126 p 
62 .Chri ster Forsb1ad , Längjum 125 p 
·63 .Jan-Erik J.IagnuRson,Halmö 124 p 
64.Jan-Eric Aepernäs ,Ber gkvara 124 p 
6'i' .Toreten NilE>son, Lomma 124 p 
66.Agne Kviet ,Boda.bruk 123 p 
67.Gl enn.LP.nnartseon1Vimmerby 122 p 
68 . Kenneth Hedberg,L~ngträsk 122 p 
69.r.ars- he Andersson,K'å.llö-Knippla 120 p 
70-0la. :!i ort ,Dal a 120 p 
7l .Gert Malmqui st,Tr ell eborg 119 p 
72.)fartin von RoftJt en, Uppsala 119 p 
73.Bo Cl aeeson,Skara 118 p 
74.Lar~ Ol eson,Vintrie 118 p 
7'i'. Staffan Ry.,in,Alingsue 118 p 
76.Chr1etian .~ström,l1j ö lby 117 p 
77 . K Ki:i.rr1ander , Bollstabruk 114 p 
78. Per- Erik Lars!!on,Karl.atad 114 p 
79. Gert St~~t~an,Skut ~kär 113 p 
€O .P.une Ha1fvarsson,N~s 113 p 
8l. Per- Erik Oh1aeon , Linköping 112 p 
82 .StP.fan F.el~ertz,Hi:i.l~inaborp 112 p 
83.Paul Erik Scren ~eon , Danmark 111 p 
84. Lennart Ho lin , V1>1lentuna 110 p 
8'i'. J.lajmus Jlerf<h, 'Borl~n11e 108 p 
86.Sven-Clof Lundkviet,Eaki1stun& 108 p 
87 . Johan Öde.,ius ,Alinpsås 106 p 
88. Jukka !'iv~ ,Finland 106 p 
89 .~er-R!'ik Abom ,Rinf?arum 106 p 
90.Pke ~erPman,Härnöeand 105 p 
9l.P.o lf Andersson,Alingsås 105 p 
92 . Ler.na.rt P.å.np:e, I.,J ung· 105 p 
93.Torsten ~f<-lmström ,Torsby 104 p 
94. S Andersson , Vagnhärad 104 p 
95.Nie1s Falsi g,Do.nmark 104 p 
96.Eo-Eric Per sson,Hässleholm 104 p 
97.Göran Erikseon,Töreboda 103 p 
98.sune Fa1ck , Up~lands Vånby 102 p 
99·Tom MHgunof ,Häf!ersten 102 p 

l QO.Hane C1eeseon ,Karlskoga 101 p 
lQl.Johnny Johen9son ,Luleå 101 p 
102 .Göran Svennson, Ma1mö 100 p 
l03.Lars-F.rik Erik~son, LYseki l 99 p 
l OA. Benny St röm,Prästmon 98 P 
lO?.Lars PP.rsson,LYseki1 98 p 
106.N E östman,Vä~tervik 97 p 
107 .Rj örn Svensson,Kungshamn 97 p 
108.Arne Härkönen, Gäll ivare 96 p 
109-Iars-F. Damst röm, Kar1stad 9~ p 
llQ.H~ns Grundahl ,Hoting 9 P 
111.Anders Fallin,Bol lstabruk 9 P 
112 .Kenneth Ol ofsson , Kar1shamn 90 P 



ll3. Åke Nordlander, Härnö~and 
l l 4.Torbj örn Murb~ok,Strängn~s 
ll~.Jan-0 Bergman ,Piteå-Lån~äe 
11 . Jan Görlin Linköping 
II .Helma r Fleker, Tyskland 
l l8. Ulf Andereeon ,Hedeeunda 
119.Pär Anderseon,Inejön 
120 . Ingemar ~eeeling ,Bodafore 
12l. Christer LåEae,Dala-Rueby 
122.Stig Helgeeson,Slfinge 
123.Karl G Johaneeon,Lammhult 
124. KJell Loven,Aekeraund 
125. Sten-E Pettereaon,Skövde 
126.Harry Svenaaon,Gällivare 
127.Carl-G Sveneson,Hoting 
128.Christian Gertzell,Everöd 
129.Matti Jääakeläinen, Finland 
130. Göran Guataveaon,Tumba 
13l .Mate Nilsson , Jordber~a 
132.Kur t Johanason,Norrfjnrden 
133 . Ma te .. Persson, Karlskoga 
134.C G Oetenaaon, Linköping 
135.Lennart Roth , Nyköping 
136 .Bjarne Roo s , Lindeaber~ 
137.Thomae Lager ,Härnösand 
138.Kje l l Öetl und,KVarneveden 
139· A Guetavsson,Norrköping 
140.01a Roaengren,Sala 
14l .Lare-G Jacobason ,Hoting 
142.Bo Er i ksson, Lund 
143 . Tom Yngveeeon,Ins j ön 
144. J an Andereson,Vintrie 
145. Peter Holm,HBrby 
146.Jonny Sääf,Norrköping 
147.Bengt Matteson ,Kungshamn 
148. L.Lindbl om,Olofatröm 
149.Per Sönnerby, Jönköping 
150.Lar s Lindberg,Motala 
151.~rs österlind ,Vaxjö 
152.0yvind Söby,Lyaekil 
153. Gunnar Malm, Insjön 
154.Dennis Sjelvgren,Motala 
155.Hans Wio torin, Ludvika 
156.Anders Ardö,Lund 
157 . Tor Angser,Troea 
158.Lare- Göran Bolin, Joneered 
159 . Lennart Tal1brink,Göteborg 
16o.Björn Sundblad,Hedemora 
161.Lars Källeten, Uppsa1a 
162.Per Karlsson,Västervik 
163 .0ve Janseon ,)lotala 
164. Cl aee-Eric Anderson, Skara 
165.5-0 Fredr ikaeon ,Skara 
166.Staffan Crona, Karletad 
167 . Leif Carlsson, Linperyd 
168 . Ewald St randberg,Aseda 
169 . N-O Johansson,Tyringe 
170. Ronny J ohaneson,Da1sjöfor s 
17l.Lars-Göran Lnrsson,Edsbro 
172.Per Freda Kook,Danmark 
173.KJell-I Stevensson,Säffle 
174 .I.Ho lm, Svenshögen 
175. Christer N1lsson,Vint r 1e 

® 89 p 176. Lars Skogl und,Näsby- Park 
89 p 177 .Lar s-E BlomEren ,Tors~ker 
8i p 178 .Dick li:kdahl ,Vä.llingby 
B, p 179. 51ver t Johansson Rörvi k 
8 p 180.Göran ErikFson ,Bl lleber~a 
86 p 18l.Sten- G Fock,?öP•t~na 
85 p 182.Horst Emker, Tyskl and 
85 p 183 .St ig Berg,Frit ala 
85 p t 84 . Kaj Viklund ,Finland 
85 p 185. Larry Flodin,Göteborg 
81 p 1B6.~rne Olofsson, LYsekil 
81 p 187.Ake Karlsson,Norrköping 
81 p 188.Hasse Nilsson ,Norrala 
81 p 189.Riokard Jonsson,~iteå 
79 p 19o.owe Friberg,Tranae 
78 p 19l.Ronni e carlseon, Göteborg 
78 p 192.Jan-o Fredrikssop,Åslätt 
77 p 193. Gunnar Swedberg,Ange 
76 p 194.Bendt Ni e l sen M/e Africa 
76 p 195.Börje Noren,Svalöv 
76 p 196.Christer Jacobsson ,~åsby~P 
75 p 197 .Lars~Erik Eriksson,K"~llö-Kn. 
7'5 p 198.Salomon Liberman,Boras 
74 p 199.Håkan Lö t hgr en , Nora stad 
73 p 200.Tommy Andersson ,rotn~shamn 
72 p 20l.Kennet Ander ason,Norrsundet 
72 p 202 . Stig Linder ,Typtberga 
72 p 203 .Gunnar Olsson,Aslj unga 
72 p 204. Roger Hed1und ,Kl emenäs 
71 p 20'j.Göran Karlsson,l•falmö 
71 p 2o6.Roland Ander s son 
71 p 207. Torbjörn Anner skog ,Köping 
70 p 2o8.Lars westin,Bollstabruk 
70 p 209.Chr i stian Jc:ontgomery, Skövde 
70 p 2ll.Ev&ld Kostenniemi,Kardis 
69 p 210.Lennart I se1i us ,Hägersten 
68 p 212.Lars-Gö sta Thulin , Spånga 
67 p 213 . Gör an Persson,Degerfora 
67 p 214.Thomas Schulin, Linköping 
67 p 215.Bror l~a lmstedt ,Bandhagen 
64 p 216 . ~~ats l1ånsson ,Oekarshamn 
64 p 2l ?•Rs n s Gillberg,Malmö 
63 p 216oÅkePettersson, Lannabruk 
63 p 219·Bengt Karls son, Vagnhärad 
61 p 220.Ben~ Henriksson ,Hoting 
61 p 221. T'o@'ens Jensen Höve,Danmark 
59 p 222.T Björnström, övertornei 
ca p 223. Bengt Jobansson ,Dalum "a 5 p .224.Jonny Johansson,Hälsingborg 
56 p 22'j. Ander s Eri ksson, Skutskär 
56 p 226.John Salmon,England 
56 p 227 . Anders Andersson ,Färlöv 
53 p 228. Gör an Johansson,Huskvarna 
53 p 229 . Ture Berg,Hälsingborg 
53 p 230 .Bertil Le1dner, Lindellberg 
51 p 23 l. Göran Va l l i n ,Räf s t a 
51 p 232.Stefan Olsson ,Kallinge 
49 pp 233. J ohn-Å Andersson ,Hässleholm 
48 234.Roland J ohansson, Vå1 lingby 
48 p 235. Jan~~r llöding,Norge 
47 p 236 . conny Rosell,Meda lby 
46 p 237.Hans Eriksson, Sollefteå 
4') p 238.ch . Jakobsson, Svenshögen 

1~4 ~ 
4 p 
4 p 
43 p 
4~ p 
42 p 
41 p 
40p 
39 p 
39 p 
38 p 
39 p 
36 p 
34 p 
34 p 
33 p 
33 p 
32 p 
32 p 
32 p 
31 p 
31 p 
29 p 
28 p 
28 p 
27 p 
27 p 
26 p 
25 p 
25 p 
24 p 
24 p 
24 p 
23 p 
24 p 
23 p 
22 p 
21 p 
20 p 
19 p 
1i p l p 
l p 
18 p 
17 p 
17 p 
17 p 
17 p 
17 P . 
15 p 
13 p 
12 p 
llp 
Up 
10 p 
10 p 
8 p 
8 p 

~ ~ 
4 p 
2 p 

Beklagligt no g kan Yl ej f& plate sed eamt
llga bidra«area QS~ll ator varj e a:Ang. Vl 
boppaa därför att n l ej IIi aat;ycker • • ni 
blir "glHwda" i ~ppräknina:en nlgon glng. 

anmäla samma statlon tv& eller fl era glnger 
under samma lra tävlin«. 

Anteckna gärna i Din logg el. llkn. vad Du 
an-.ält och kolla a tt Dl n pollogokning otäa~er 
o• Dina QSL ej akuile preaenterae. Belaeta 
ej reda. dryRn Jobb ytte rligare ge nom att 

S.Jcrh QSL-t'UP-bidraRen, Ukao11 önlga biW:ag 
till tidningen, p& eeparat napper (11lnot l 
All-storlek) och okriY endaat ett QSL p& var
je r ad. Ange dessutom frekvens , •varete 
karaktär, poäng ea11t tidigare uppnAdd total
poäng. Tack pA förhand!/R-red. 

® 

afrika-dx 
ANGOLA 

Vi lörts~tter preeentera An
tto l a.statione r na . Spnlte n ;,r 
gan skA ny, Ä'f"e-n fö r UOX.-nrens 
läsar e, dl d~n på bö r j adel i 
a p r i l i l r . Yr o • maj hAr · 

vi ~resent~rnt stns i d e t ur DX- Aynpunkt aå 3-vligo 
landet Angola. l! en innan vi går öv er till Nånndeno 
etatione r . en li ten resum~ ö ver vad Aom l oggata ~n
de r senaste pe riod en. 

t'ö r ot ka·n eiigao ntt Angola bar f orteatt att ~tA 
Uro.. iiven den ,:tå.ngna Mnaden . Ol and •tationer 
a o,. hörts är ltAdi o Clube dn lluil ll , llåu io Cl ube 
de Hengue lo. oc h Mmissora Of i ei ftl p(\ nyt\ fr ek
vens en 4 820 ko. P& 4966 ke har Jthdi o Clube de 
Malan i e övcrraekat med att ~ä in v i s sa kvä ll ar 
med fi na styrkor efter Kuwaits c l ose strax ef
te r 2000 SNT . Vår Angola-specl nl iot uppe i 
Gäl! t vare t Arne lltirkönen t har "upptäckt" on 

. i ntressnnt 81\k rå 4909 kc . stat ione n h ar e n 
del kvällar hö r ts med skaplig s t yrka ! r nm ti l l 
2300-tiden och aoro('lar "ll&.dio Club P. Lobito"!!! 
Enligt Arne kan det heln kanake vnra ulcJio 
Clul)e do Sul Angola, eom just ä r beliig•n l Lo
bi to och . skulle kunna ha by tt namn. !Iv riga UPI>
l yao i ngar om dett a som alltid välkomnat Andra 
Angola-stos s om gAtt in mer eller Nindre otta 
under månaden ä.r t ex !tA.di o Clube do lfua11bo och 
llll.di o Club e de Angola. A! r! ka i s i n he l het har 
kanske inte ~arit helt på topne n , Ren visan 
kvällnr hnr en he l del kunna t hör as . PA 3033 
ke ha r en fö rut ganska omöj lig station, ~ 
.!!!~ i llo~ambique l å ti t sig höra s vid 1830- tiden 
b l a nv M I i Gälliva re oc h red . lladio Dnrll\-
vento bar tydligen ox& f lyttat på aig , då de 
vid 2330-tirl en milngn kväll ar hö r ts med QSA4 pl 
3930 ke. I pressläggningeögonb l ioket komoer 
AH •ed ännu en " panaeak" : Arne •eddelar l o«g-
ni ng av l~dio Comerci al de Angola pä 4859 kc/o 
kl 1900-2000- med lätt r e pa d mx och täta call. 
QSA3- 1 men QIGI från ryas e n p& 4860 . 

MDl O CWUt! 00 SUL ANGOl.A, Ca i xa l'ostal 56, l.o
bi to . Stationen skall enligt upn,;lfte r VAri\ 

hö r d någon gång under febr. - 58 nv Urban Se l i n 
pl ~n frekvens s trax över 3600 ke . Svnr e r 
hölls v i sst pl rappor~en , men red . ir dock o
v etande ora arten. 0111 någon har ev . tlSL e ller 
a nd ra infos om stn, aora i WllH ä r li st;\d på f qn 
490&, •A Kr jag myc ket taxam fö r bidrag . Jnm-
f ö r " llÅd i o Clube J,obi to"-4909 ovan! Om i nte 
mnn tl;ytta·t från 4905 verkar det ot ro ligt med 
t vll s tos i s amma stad pli endas t 4 kc : e mella n
rum, vAr f ör de "bådn" stationerna i så fnll j·' r 
ict e nt iakn. · 

RAnt O l'CCLJ>:SIA, Cnixa Po.stal 1!;6, Luanda, hör 
till dc mera evArhörda på vårn brecld~trndor. I 
WitH ä r stn listad 4984 kc, men troligen inte 
loggad bär - ej heller p(; listndo 1175(; kc/s . 
RAd i o Eecles ia hördes dock 1958 pA 4828 kc, men 
huruvida någon erhåll i t QSI~ frB.n Atationen är 
däremot helt okänt för mig. Ev. uppl ;ysnin~ar 
är däför hjiirtligen välkomna till oäs tn gln~t ~ 

H.ADI O CLUllK DO UIR, Cni x" l;oe tnl 33, Si lYa 
Porta , l io t ad på 4995 och 7 1~5 är 8Äk~rt 
även <len on ocrhör t ~Yårtlngnd station. Då 
j n~t; ej hnr n Agr n. .,om he l s t inf ormationerom 
stati onen gör jag e tt rask.t hopp ti 11 nästa 
eta t ion, i vä nt an l,å ~v. infos . 
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ltADIO CLUBJ•: Dl•: ~IOCAliP.O~:s , Cnixn Po•tal 174 
Mo~amedee , ä r on aällan hörd stn loo:god 
någ rn ttAnger 196:!.- 6:1, p& fiOl& kc . Ägare . av 
ot:ation eno t r ev liga QSl.-brev är bl ,; red. 
samt All i G!ill1vnrc. 

T i l l . nlio tn g&ng ö nek Kr Jag in! os om främst 
1\Ådio Clube de Cnbindn, llå<lio Clube do l.!o~ 
xlco oc ll ltAdio Clube rle Congo Portugttese -
mon il v en l<ontoJ e tterande upplysni ngllr ocb 
illuatrationor ' om ref'll\n preaP.nte rade stn111 . 
t .y c ko till mod Afrika-DX-ingen , och 73's 
t il l nKata må nad då vi serverar en ny sidA 

/ YM 



Vet ;ir ~å dags för min sista sidA Asien-UX som 
j ng, Y\1, knneh:ar. Från och med nästa nr kom
mer Jerry Johansson, Stoekbolm (f d Lule&) att 
ta. över. Jag v i ll med denna. sidA alltså tacka 
för mig som Asien-red. och li\mnnr över till 
Jerry ~tt i fortsät tningen gå igenom och skär
skåda de mångn stntionerna i detta intressanta 
DX-Område. 

InledningsviA bär, liksom i Afrikn-spalten, en 
l i ten översikt av vad som hiirta denna säsong 
i Asien. Säson~en för Asien bar detta år kom
mit igång tidiga re än vonligt - fr~mst gäller 
detta norra Sverige, där ett flertal 3- vligare 
småstationer log~ats. Vi fäster oss särskilt 
vid flera thailändare och ett par filippiner . 
rt.. 4863 kc har trevliga Brunei gått in gansl<a 
sä ofta med fina styrkor pä eftermiddagarnn . På 
3268 har även Uådio Di li, Timor hörts och på 
4600 är Nepal loggad. Några direkta toppar mo t 
Aeien hAr det kanske i nte varit, men framöver 
lär väl kondsen y tterligAre stabiliser~ sig, 
och det kommer säkert att kunnn ge mänga trev
liga resultat •.. 

Tyvärr h nr 11;enom ett lite t mi odörstånd IJatti 
JääskelRinens QSL-brev frAn Bahrain slints till 
JJ, varför vi fAr ~e dettn för•t nästa gång. 
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CAMBODJA 

Nedan till vä.ns t er visnr vi ett QSL-hrcv f r 
ltadio Cambodge. ,fA.p; rappor terade s tCltionen 
i december 1962, då mon sände p& G090 kc/s. 
Som svar kom efter ett halvår QSJ.-brevet på 
ft'anska, s i gnerat Soeur Kean , Directeur de 
la Iladiadiffusion Nntionn.le Khmerc . statio
n ens sked vid detta tillfälle kon be•kåda& 
i brevtexten. 

I början av 1064 övP-rgav man emellertid sin 
49mb- fq rA 6090 oc h började använda 5940 ke 
i stället. ).fan nnvA.niler denna stindare PRJ'Ill
l ellt med 9695(9698?) ke. Enligt det se
naste schemat har mnn e ngelska kl 0630-0645 
1400-1415 aamt 1630-1645 på 5940//9695. Den 
bästa chansen att hörn Radio Cambodr.e torde 
vara kring midnatt på 5940 , även om det på 
senaste tiden varit snarsamt med ti~s på n. 
Cambodges program. 

Jo'ö r några år sedltn ansågs QSL från Cambod j a 
s om något l\V en ro.ri te t 1 men sva'r svi l jan har 
lÄttat en aning sen desA. 

POST C A RD 

J!r.Yri~Wat.t.a.f(ln 
TansJ!Irv 
lt~!bYI'I 

SAUDIARABIEN 

~ ~~ D 

Ovan ser vi baksidan av ett vykorts-QSL från 
Saudi Arabia Broadcasting, J~ddah. Kortet 
är som synes r esul ta te t av en bandranport på 
9670 k~ den 5/5 i år . Uandinsnelningen var 
tydli~en rät t a medicinen att locka fram QSL 
från s tationen, sotn har sändare på upp till 
50 k1V i Jeddnh och ltiyadh. Som nvs~ndnre p\ 
det rekade brev o om innehö ll QSL-kortet stod 
Werner Storg, l' O Box 147 , Jeddnh. Man för
fo~ar Uv er tyl'kn Tel~funkcn-si\ndnre , varför 
det i nte är otroligt att herr S tor gär någon 
slags tekniker eller liknande. 

Senaste uppgiltern~ inform~rnr om följando: 
(endnst KV) Jeddah: 7170, 11835, 11870 samt 
11890 kc (50 kW) och ltiyadh: 9720 kc (50 kTf) 

Nämnas knn att e n DX-nre för någrn år aectnn 
erhti 11 ökensnod från Uckka som "sonven i r"! ! 

Därmed 73's och god lysoning! Yll. 

1 

Ja~; fort
aii~ter mt 
i :UX-<tr en 

den i 1iDX
nren pil~c\

en<l e c:~rt i l~cl
ser i en p NH; en

tr.rand c de hra-
s i l i nnslm rt~.d i o-

stnti()nernn . I f örru 
numret nv l.ri>X- nrcn om
nämntlc s ntt Jvrl<i K. 
Tnlvi t i e erhåi t i t !!Sl. 
fr;\ n den nya och aäll 

s y rlte\ f>tntionen HAIHO AINO!tADA 
DE LONDIIINA . 

S t nti onen sänder ptt 3345 kos med 
en efhl<t nv 1 1<1'1 . JKT e rhö ll f ör 
u.tom " ett trev l ir.t brev iiven vim
pel u t i 11 höger s atat några vy l< ort 
frän Londrinn. Vi mpeln ii J• 20 cm. 
l(mg och i filrl!eroa 11;111 t , b lått och 
avfirt . Brevet var unele rt ecknat av 
Padre 1Muardo Afonso v i l ken är s ta
t i onens direktör och ' d essut oru l ä rare 
i portup;isi s i< a . 

Vidare lutn omnänmas n t.t Jyrkia rapport 
upplii.ates i prograntmet den 4 nu~usti nv 
"hnllånn" Uaria He l ena Correa , soru se
nnro sJcri vi t och vela. t brevväxla. JKT: A 

rapport var "vl\r ldsctt~" ! GH.A?f'IS! 

JJ!t stnti oncn c .j är up» t a r. en i Wtrru l<nn 
n iil:tru\ s a tt el e s ~ adress :ir: !htn. Senattor 
SouT.a NnvcR H, ~' J)nrani1., lJil.ASIL. 

-·-l • .. -,... .., ...... .,..,.., 
......... 

"AvenidA. Pa r nnl\" · i Lonclrinå 

I .. fö rr<\ ! 1>X- ar cn n1innde s oclcsft. 
nl~~o t orn .Uolf LnrsRon~ fi'na QSI1 

fr an RADIO DH'USO[lA DB l'lUlSIDENTE 
~· !tL t:tec\rlclnr ntt hans 

(lSL bestod n v ett tunsld n - s l<ri vet 
brev, i ,~i lkct en hel d~l frågor 

hnd~ s t ftll t s, vi lka ltolf i sin 
tur har besvarat och hopna s v i rl 

et t senare tillfälle å t erkomma med 
nå~tot s oM iir l ö.n po:t för rlenna s ida 

Stntionen - ZY1l59 - sftnder pi\ f q:~ 
3335 kc s , och t i llltör bolnget A Voz 

d~ Sertllo S.A. lluVll(ls t ntionen Pll!5 
Sttnder på 820 lccs och det är dess px 

s om Z.YIL59 reH~n r. 

f"ör a.t t forts ~\ttn ytter lir,-Are P.n stuncl 
~1ed Jto.~fs I innn hrasse-(~SlJ från 9fl- rnb 

sa har aven il41JIO CJ,JifiF! Df! TEltESINA n! 
3385 kcs svnrat med bre v. l>ctta br~v 

var emellertid sitrive t för hand ttv in,.en 
111ind:e ä n dirrens s yrra (oh la la~) . Det 

var l1t~t dål i gt h~s tli.ll t necl VP.r i -tex ten 
nu~n desto ae r n n tt hon önsJcnde Jc(';pn en 

~venst, doc~a - ev . byta mot nflr.-nt son ltol f 
onsknde frun Drnsilien. Litet svår t för 

Uolf t~ccl (\cnn'a brevvi\xl i nn- dH. 
~je,icn inte kan ett ord e~,c l sl<a. 

V1 gratulerar ltolf till de son ]),\_ 
da fina fUnr.fi t er ; stationernn hörs 

mycket sporad i skt , men har mAn tur 
knn de dyka npp vi d f' i no\ ~0-mb-ex. 

Som s i sta sta.tion den här ~itnl,!en 
~~ommer e n g ammal vii11<änd bras se. Det 
ar IWJIO CULTlJ:t.,\ DX POCOS DE CALDAS 

so1a sänder på 4885 kcs, men brnkRr i 
regel hörns bi\t tre och oftnre pA 9645 
kcs vid 00- tidon S!';"f . .Ta{! rnpoorte-

~ade stationen å r 1 958 och ft<tns:u\ $l't 
overrnaknnde kom det e t t s v Ar b cstå-
~nde av kor t brev rå en~elsh:a ~iii.nte 

VI mpel n till väns t er . N'umertt: är stn
t ion('n r;nnsJm helsvart, l j.en. i början 
~v 50-tnl~t lär <len t o rn hl\ upnvAI<tAt 

~ugon av de avens Jul r nnnortörcrnn MP.d 
u.k~~ ~rnS ilinn~l{t J<nffe. Tyvärr ijr det 
OfllO ,J l1~t ntt U\ sn namnet på de n som har 

si gnerat brevet . 

'f ill nä sta g ån{! fordras de t en h~ l del 
hitlrag ir,cn, och <lo t ii r f~rn-:1för allt QSL~ 

. och ~pp~ysn i nr.-nr r örnn•l~ lt3d i. o nnr~, iLådi 0 
.; lc~og1o f_,ectcrnl s nnt Hådio In(hu~trinl de 

. Ju1z de 1 ora, som ä r nlctuella. lfopnns ntt 
. de av ~r so.t•l Hr ii(!nrc t i Il dessn hör av er 
l .god t 1d. r il l dess lycka t ill rnetl jAI<ten 
pn brassestntioncr! 73's de Göt e Joh~nsson 
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SYDAMERIKA DX 
- ·colombia-

Presentationen av Colombiastationer 
går vidare och denna g!ng komoe r 
några av de vanlip,aste stat i onerna 
att behandlas. Inga bidrag har in
komm i t, så don ärade läsekretsen 
få r således hål la till godo oed de 
e r f a renheter jag själv har. 

Radio Bucar amanga, Bucaramang~• HJCF 4845 kc 1kW; HJCE 10~0 kc 10kW; Hörs mycket ofta på 
KV-frekvensen och har i likhet med de flesta colombi anska stationer både trevliga och lätt
rapporterade pr ogram. Svars-
viljan kan man inte beller 
klaga på. stationen t orde 
svara nästan 100 %, och jag 
kan i hastighe ten raktJakt 
inte påmi nna mi g någon co
lombian som svar ar lika s ä 
ke r t år efter år utom möjli-
gen Nueva Granada. Svaren 
består i allmänhet av brev 
och vimpel. Vimplarna brukar 
bytas ungefär vartannat å r 
och är i regel i ~5 -40 -cen
timetersklassen. 

H .J 0 P 
ONO. OQOOTA . .... -· 

M .,l QC M .J GC 
......... v. ........ ... _KC. ....,.,.., .... ._. ... ... 0 .. ..... . . .. -.. 

Radio Neiva. tleiva• HJFV 4855 kc 1kVI; HJFP 1240 kc 1kW; Oxo denna station är synnerligen 
l ättloggad . Hörs vår och sommar nat t l igen ant i nRen på den officie l l a fq:n 4855 eller oxo 

på 4867, en frekvens som man av nåp,on outgrund l iii; anledning använder sig av. Ver
kar ej använda sig av de al ternat iva frekvenserna enlip;t någon fast 

ställd plan. Ibland växlar man fq var.je natt och de t händer i 
bland även a tt man flyttar mitt under pågående sänd

ning . Enligt WRH tillhör Radio Neiva bola~t 
Circuito Todelar, men om j ag inte 

missminne r mi~ al ldeles har 
jag hört CARACOL

anrooet däri 
t rAn: "Tranami te 

CA~4COL, Primera Cadena 
Rad ial Colombiana .• ~etc. De 

har inte tillhört C ircuito T ode la r på 
bra många år ; jag har i alla fal l aldrig hört 

stationen använda den mjuka Todelar-signalen. I a l la 
händelser svarar man mycket bra nå lyssnarrapoorter . Brev och 

viastående vimpel brukar som r ep,el komma efter någon månads väntet i d. V/s 
p~ reds . brev från 1962 var Gustavo Hernandez Riveros, Di rector. 

t.a Voz de Pereirn, Pc reira• HJFA 4665 kc 1kVII HJFE 1330 kc 10kW; Ti llhör bola1<e t Rad io Ca
dena Nacional - !~N och höra numera ytterligt sällan. Var för en del å r sedan en rätt vanlig 
gäs t i hö~~;talarna och hördes oftn bra före close vid 06-tiden. Rapporter besvaras ~~;anska bra 
men inte alls 100 %-igt. lled. LA fick svar f örst på f/up 
och svaret bestod av ett trevli~~;t brev (undertecknat av 
Jose Ortiz Parra, Gerente), det roliga RCJI-kortet, turist- ~-
broschyr samt en vimpel från systerstationen R. Pacifi co. 
Tidigare har man dock sänt ut egna vimplar . 

Til l nästa nummer vill jag ha infos om de i naktiva statio
nerna LV del Norte och LV de la Victor och om Em.Atlant ico 
+ Ondas de Ibague och Emisora Suramerica. 

73 de LA ,__.,, r.~... ~. 

c...~-?(.:::.:($ ' 
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LA-QSL-NYTT 
Trots ntt LA-JW- s ilsongen 
för länge sc(lnn slut:tt, 
fortslitter e•l hel d ol Li\
QSL ntt 'droppn in. Denr1a 
~;ånr. hnr en hel <lcl säll
synta vcrifiJcntioner g lntt 
oss. 

lli!.hllli· Vi•>re l n hiir till 
höger hnr överrasknn.tlt) lwm-
mit från ltndioc1nisoras Alti
Jllt\no i Ln Pnz. (postadre s s 
Casi lla 1081 - ej i rmll! ) I 
"mod ern t i t1" ltöt·tles stntionen 
ffg i fjol och du i 31r:>u, 95Qr. 
Jccs . Snmt l itta f,i olU.rets rap
port~r förh lev emellertid obe
svarade . 

I våras hör<.les stationen flera 
::o;ånger cht•Tll'lilnt. på nya fq : n 501 6 
Iee a . .. l~( f eleten på denn~\ tx ii.r o
känd ; dock lis t tlJ.- WlU{ 31ml)-tx:cm 
pi\ heln 5 IM . 

Vintpeln, som ver1<li[~(Hl itr en nv 
de trcvli~t•s tc l.J\ - vimrl<·Lrna, r1i~ter 
l•e ln 40 centimctr~r . Hela aj •t o
likn r;\r:ler (hlå/röd/svnrt/vit/:;nl/ 
r.röu/ornnt;(! ) r« ljusblå b •>ttcn ~(j r 
a.t. t. d en tyviirr c .i ){;onn,er helt till 
sin riitt i svnrt-vi t t. 

Zet JncobaAon i Borås blnv (len som 
fö rst chockndns av brev snmt ' vimpeln 
från Altiplnno . Sen d et:U> (mitten a.v 
septel!llu~r) hnr iiven Jan Pettersson i 
U})lHH\ l n, 'tune Alks-trantl i Säft'le smut 
red. 4-!rhi\llit. liknnnda svar. 

VF:NB'ZU)*;LA. !tndio Uni,rersidnd i UCr idn 
vnr i somras en plHi t l if.( ~~ä.st pA 3305 ltc 
i ~)Om h. Diiremot h nr i n te stnti on en vu ri t 
vidnro påli tliR då <Iot r,äll er C!Sl, . fler 
talet ra rmorter hnr förblivi t obeavt\rade , 
1nen i år hnr umn dock sHippt ifrån sig ett 
och annat vyl<orts-QSL. 

En av <le lycltliga <tSL-~tott~gnrun ~ir t ex vår 
v~i.n Börge Eriksson i Borlänge . Han ha r fått 
l<ortct nedan. Det tiireati'iller l<atedrnlen och 
Plnz« Dollv(lr i H6ri (ln . 

VJ;NNZIIBLA. 
Hörgo Bril<
son hnr ox;\ 
e rh& l li t ett 

annnt YV-!!SJ, 
från Onrlas 
del J,~go på 

1800. kcs . Stn 
hnr prefixet 
YVl!E och i\r 

bel~f(en i Uara
caibo . Stn ;\r 
nu.rnera P,:nnsJ<fL svårhörd, och ·lo(!-

tXAdes ~nc\nst ett pt\r l!åna:r.r unrlor 
årets lu\-siisonp, . 

Dörc;e rapnorterade st~tionen 1961 
•nen erhöll då inget svnr . l 1\r av
sö.nde llE en follow-•tp, som resul
ter ade i nedanstAende enkln kort, 

efter u{tgrll. veckor \rä.ntnn. 

~~a~@)~ 
Y.V.H.F '/.'11<1<!~. 

CQ.'i't)lMA ... Jcri.u il'lkU OD i~IQN l)i $(J R.&P011E 
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\.0 n;d.,:!i, ... :ble-a y rt't•c.•,co .. rdalea.cJ!et1""''"'el 

Y.v.M.r i- t.l~ Krh (J 
Y,V.Jof,i • t.$JO l:tlt !) 

JOUM. 

~S (;JUCti.S Pf)R SO a.ttOJITL 
l:Stlft.UIOS D. PII.OXUIIO, 

~~\.~~ .. 

t.:UILB . Vår nuH\l•~m l~<hrin Sloan, 1~nnil'l
killcn, Nordirlnn(l UlP.dd~?lar att ll:'\n f1\.tt 

QSL-l<ort från llrl(tio~misorA Univer~idnd dc 
<.:onccpci6n, Conc::cpc::i6n. Det iir f1n f11YCI<et 

si.il l an hö rd stntion $01U !';{inder mP.Il 1 l<W på 
frekvenser kr i ng 6130 l<cs. 

1962 hördes stn 1\V Up.,si\Jn-DX- arna L•nnnr t A
lnrik och Jan l'ettersson på 6125 l<cs. nessn 
goss ar blev fö r modligen Sl!- 1 resp . SM-2 . Då 
svarad e stn 10cd brev (1.4 tick fri\n HernonMil 
ler klans i lla/sub-dirre/ och ,TP fic l< fr;\n sel<r) 
med n n l1dwin Slonn nl.l a om s ngt f i eJ( · QSL-kort, 
vars signntur t yvärr vnr oli'islig. · 

Planer hnr törekor.tmi t på 11.tt öJ<n effel<tcn till 
he l a 10 1<\f, men det är okänt huruvid<' sR ht~r 
skett. 

Hnny than1<s, Bclwin. for your use·ful int'ormn
t ion about CJ::613 . Conjlratulation• to the f)Sl; 
car d - a rar e cntch indeed! 

If the card carries 1\oy i nterP.Atinr. .sub,ject 
for ptthli shint( , I wou l d l)P very r:ti\Ch obliged 
to borrow it for showinrr our readP.r~ how it 
lool<s liJ<~ . 

\{e th:mJ< you in ndvnnce for cooperntinn ! •rnx! 



~· ltndioditueo"'" C~nit annder frl\n 4 ®}~CUADOIL CUE (co.,pnn(n lhuliodifusorn del r.-
olil<~ orter i llC-lnnrl. Hiindf\ren i l'ortovie,jo cuador) i GunyRquil hör•lee tar ett flAt' Ar 
pl 477'0 kce (HCUX4} hUr• r:nnllll<n. pftn. ned sina aedan med nnrop "'Httdioditueora tlrl Rcnnflnr" 
700 wattl\r, S~n, • vnro alo1:nn iir "La Voz •le la på 4655 kca. StRtioncn knllnr Iii'! emellH-
SiRpnt{R ll<>nn~1ta , ho r vnrit 1:1\nskn a& hårrl- ti•l nunern endnot •cttll• och Hnrer rar till-

fhrtnd pli ljSL. Docl< kunde Jan.ne fället )>å 476:; kca. KV-Aiimlnren Är 
1
,, 2 k .. 

P~ttereaon, ~PI'Iftla, !-"- och mAn hnr deseut.o•• en rcaerv-tx ,A 1 k"f. j 
hoatro Qsl- l!DX-aren 6- 7/ 1001 viud~ vi l ~n nrtlkel ett 

brev por bilder över stntionene nyn ut.ruat.nin~t _ 
det var dA vAr viin ttichllrd E \lood 110" lvekn
des få QSL. Deutörinnnn hnr otu tr;li~ten 

s varat n&t:on ~tvenak (JDI~); i öv-
-..._ ........ __ ri.:t h sr det vnrl t tji merl 

QSL. l 8Ufl:Uitl 
hörde e ~CiWN 

LAVOZ DEl TDIUHFO .......... ~:~ 
A l\ liC. r: C U~~!)lt. ~~~~~!~---~b~r~n~f~r~n~nli: ~ 0600-tid e n 

'C~RVIJ~ t HN'l' . ~'iirutom IIC~AI\-470 ~, 
hnr nvon en del nndrn IIC-otntio

ner loggate på uiirli~tr.nnd(! frf'lrvcn~te r unclf'lr 
sommar en. PtL 1707 ltc R hördel en fttn i l

1
ojn 

som !tallar sig Ondns J.o.jnnng - <lcnnn rlyt
tadc sedcrrnern till 4047 kcn, dii.r rlcn tro
li gen fortlarnn~c oi\mler . Pn •1770 Iee• hnr 
hört s C e ni t, men H v«' n en nnnAn l.o .in-11 t.nti on 
soa anropar Und i o E l ProaretJo. Ponnn ftnn 
e~entuollt vnrn idcntio lt med den p~ 470~ kc 
tld>t:are loggndc ltndio NMtounl Pro~rceo 1 
Loja . Inga QSL hnr nnmi\lto frfm nfwon nv 
dessil stationer. Dock kl\u tiinkoo ntt Und~• 
Lojanos llyttnrlc frAn 4767 till 4!1<17 onmti
di gt eom Pro~r~eo ijvcr~nv 4700 till fö rmAn 
tör 4770. Detta ekulle nllte•l indik~rn ntt 
Cl Progreso och Nncionnl Procr~eo iir rn oeh 
snmma atation, vilket nr ~eket troli~t ~A 
två stationer acd oll likl\lydnnde nn,.n ri,_ 
lig-tvis ej rir belii.:nn i en~ atnt1. 

och 
tcrnln.:•of ona lti v n 

i somrns. l> et ltommer 
dih·rö r som en t'rimn sens n-

tion dc\ hl n ltolf Lnreson Sil-
.lnnanilo, ltune Alkotrnnd i Siiftlc anmt 

Torbjörn Einnro•on i Umea Mcddc l nr ntt de flltt 
QSL-brev och t o m löfte om vimpel: Vi emoteer 
~~;irnn vinpol n !ör publiccrlnr. niir (•om!) denna 
nnländcr... 1.'nx pd !örhnnd ! 

ECUADO!t . IIClii'N J, n Voz del Trlunfo i Snnto Do
~c loa Colorndoo nr en relativt o~llsynt 
~ilat pl 3835 kco. Dock hRr otationen hörts ett 
par ~dng•r de tvA eenaete LA-ARaongerna. Göran 
Svensson rApporterade etn den tnntaatiAka s . k. 
liC-natten 1 2- 13/11 1063 (ett t r ettiotal HC-stns 
1ick denna nntt mer eller ndndre brn! ) och fick 

äv•n QSL-hrov, llC-atlao •·•· Efter 

fyra 
botten och 

fjorton(t4:) •ånnderA vlintan 
hnr nu i\ven r.d. DX-

P.rcn, nu1C.era 
51171'1: 

IC,ic ll 
Weh olm erhål

lit QSL- brcv samt två 
i dentiolen vimplnr frhn denn n 

exklusiva a tation. Vtmplnrnn. ä r i 
fKrger (ovnrt/r.rön/blå/röd) på vit 
iir l 26 cm-klauen. Grnttia 10·!1<! 

CUB hor evarat Lcnnnrt Alarile t Upr&nln och 
ilen noralce gutten Tore D Vik trn lly&en, ltod 
tick liven QSL beetAende nv b rev, tv~ JUlat
letter, vimpel och tre vykort, vu:cet tY>< 
vara den •vaoli~n· upnsättninr«'n. Vtereln 
näter 32 centi...,ter och iir blll/l.luoblt• p~ 
vit botten. Stntionrne "'RnaprAk~tlöa~t"' lll lo

,::an lyder: "'J..n er.~ieorl\ 11181 r acnchiH'" 
n cnnlquiet· horn ,. en cuft1-

'1Ui~r po.r.tt" ! Å tf(. 

lll1<n vi tro 

PlliW, 
OAX7 r TriiCfT o 

Sicunni log~ndee 
nv Lonnnrt Alnrilc don 2~/8 

mcl l nn 041G och U150(c<l ) SN'r 1,A 
4638 kcs. Det Rr en yttcret sKl lnn 

hörd a-tnt .ion, oe lt LA itr sii.ltc r litt"n dun ende 
svensit (förl!tOtlli{tcn i~ven llurofl6) eor1 .,ört 
350- lYnttaren. Nylln••n erhöll L~noutr-L •tt 
he l a fyr n s idor lllnt:t •1SL-b r ov """' h•l<riif
tnr S~l! Stn aii.ndo ••\Ccinlr,ro~rn,., il('n .1 , lj, 
Vl, 15 oc~ 20 ol<tohcr vid 01100-tlden, 10cn tv
vii.rr har "r,ivetvi8'1 ej dCIMB rtURIIl\t. hörn'A~ 

73 etc CaJPl-l:ric l!rlnndt~on 

@ 

''f..-f't~tl~~ft~\\~t.\\\~\\ {)'l 
COSTA RICA 

Uär inleda uQ eu aerie o• ru~ioa~tioner i Centralamerika ocb pl en del 
öar i t\ur1b1aka lluvet..Som turata l..and s kall här to.la a o• Costa Rica, en 
l i ten re vu bl i k •ed 1,1 ailj, invanttre. Ueaa exotiska naao betyder "Oen 
Kika Äuaten"',och det vur Chr11toter Columbus •o• pr~lade det när lan
det up,t.acktea av bono• &r J60.!,Spunjoreruu. fullbord.ut.le erövrin«en un
dor 1560-töl et,ocb lar inte hö ba(t n•~ru storre problea aed detta, dA 

de indianer a om levde bår v ur oet.ydl ict. or i•i t i vu. re an rwuyu-indiunermt och aztektrnu lilnl!:re 
norrut..Coata lhcö in"ick sedau1 i 11lfeuerulk«ult.unatet. Guilt.e-.la",en illa skott. historia 
den s 1utnska kolottiölRW.tkt.en. S.lULa 1orernö ~JOZ'de mun 1ia kvi t. t lt129, och er ter en del unioner 

r~ed unuru at.ttte r i Centralamerika prokhuaertt.
d.ea den fri" reflub liken CoAta ltiea Ar 18-48. 

lnvunurnu beatär i dtt$( uv 90 'j, vita,resten är 
imtiuner o~h OCf!rer ,lluvudAtaden Sun J os' har 
c:« J~5.000 invnn~re och lin~er inne i landet 
i den temparerulle zonen ( tierra templada). Uan 
åtnjuter Aret runt ett ~eket gott klimat bär. 
.,tcdol terttpcrut.uren är 20° . ~t ra x i ntill tornar 
vulkanen iruz.l UJ>P 34lHI m. o. b.Den bar pli sista 
tiden ethllt till med en be l del oreda, ~enom 
utt oftu hu utbrott,och dä spy ut vu l kuuaska , 
eom lli""cr ai~ i st.oru drivor på 
e tu.dena g u to r .Andru a tutlen är 
l'uerto Lim6n vill Atlanten, till
llku viktl~uote hamn, Västerut 
trAn ~un .fo~td ligger Punturenus, 
8töreta humnen i väster. Liksom 
i Ovriau Centru t amerika hr jor d
bruket tråmttu näring,med huvud
produl<t.ernu kuffe,bunune r ,tobak, 
raraocker och kakao. E.xpo r ten av 
deoeu varor g&r frhmot till USA. 

Av de radloatat~oner,aom sänd~r 
pl kortvA«,b~r ullu utoa en sitt 

e a te i huvudstaden. Tlillili - Jladio delo J a r valkand f or aAnca aveneka UX-are te
UX-SW- 1Y64.0en sander nu•era på 6205 kc,ofte r ett (lytt trln 6006,eoa unvandos 
i t l erö ar. J ar har den horta ulldelee ut.•arkt.,•en till _.n.ue beavikelse har 
~n nu slu~ut. svar a,tydligeo p.~ .u. den et.o~~ r•pport•&ncd aun fat~. Tidi~are 
vur den mycket. såker.Vi•~lur var belle r inte ovunlicu.»rttten Richar d M. Wood 
Lillisg:nuloies t..o . 111 . ett ent.1.-aa 11ecialproc,.•• 1V61.Htt och unn.at t,lSL koJUDer 

------------------

MM M4i · Wliiiffiiit • . HMtpliii 
~··,. 
l.,.•IIDot.t-
~:..V•"f:'!.ti• .... ~u~t-"· 

~le.. 

no~ ~tt ollnkn ut i fraa 
t i~en ockal.Verie-ai~ner 
är otta Sra. Udil{e B. 
de Araya - see r etariK 
de lu Uer enciK,aom skri
ver myc ket trevliY.a och 
art.i~lt brev .~tationen ä 
A:el av ett bolag, •• Roger 
Bnruhonit G. tt llnoa . Ltda ~· 
dva. "AU Jto~er Uur ahontL 
G. & UrOder".Uet. 1\:allaa 
liven tbr ~~~H~ttemu lludio
f 6n i cc IW" , och i boh~et 
in(Ar åvcn Jtadi o Hx i to s , 

en N-~tötion, samt TlSi.UW~ - lttuJ.io i.'op,dur. Ucn siAtnil.mn du hör horta f l e ra gånger unde r som
mu r e n ruellu.n. t;~l:S och 6;!5:J kc . ~is t h or..tes Uc u vi\ AUit:!O kc.I~t gen hu r vid um.J..~Ht att. horaden 
te.L e s.crufi~ tuti •Jn, aom l igger nar och ;>i,,.,,. truru ot.t '1u11 ( • • -) i e t t Btr åck . Här f ar man nl l t s a 
l c t u om ~&än v i ll horu J.tadi o 1-'o ,mJ.ul" . 'l:SL hur kunuuit ti ll h- r ed . , som hedru t a med e.tt brev,lik
rw nde de t ! rå.n !La..t.1o tteloj .•t!u t r e Löa 1'opulu r ee- Lu Möt Popu l ttr- Aqu i U.udio Po pu la r de 
Coa tö l:l'i co" vu r ett uuro ;> aom r eu. . hUr lie up..,repulil vur fcmto 11imt t on nutt i somras, på 6253 . 
Nii&ta "'ung o m lL l,;a s 1no ocb Jt .liollltllentul.Ni iiOm hur ~~L,vur bussig~ eå.~ll in d~m . till ~duktio
n en, ocn s krtV garnu en l iten story oa~ hur 1 va r oc h nar tie hortlea . Urucuts a n tlC i padus . 7 3,J~. 
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Oxford Illustrated Dictionar,rt "YANKEE n. Nat i va or in
habitant of New England or of northarn Statao of U . S.~ 
nerally; {anplied by non-Allorioana to) &1\Y inhabitant or 
U. S.; (attrib.) of Yankees ; that is a Yankee ; - Doodla, 
popular U.S. song considered charactariaticallynat ional; 
a Yankee (perh . f. Du.Janke dt.. ot Jan 'John' uaad da
ria1Yely 1 or f. Jengea Indian pronunciation of &gliah ). 

Detta är alltal vad en känd ordbok säger cm ena ledet i rubriken. Nu hade vi inte tänkt in
skränka oea till USA, utan allt vad Amerika har att bjuda pl av engelsktalanda rndioetatic
ner pA mellanvlg kommar att tae upp till behandling. Yi·har tänkt vandra fram ungefär 1 bok
staveordning, naturligtvia dock med hänsyn taget till säsongen. 

Yankee DX kommar inte att innehll~a aktuella lo~gningar och kommentarer kring dylika vad 
dylikt beträffar hänviaar vi till avdelningen liV-översikt. 

BAHAMAS 
Brittisk koloni. Den nuvarande konstitutionen är av lr 1729. Kolonin beetlr av ett ?.O-tal ko
rallöar. San Salvadorevar den fl:lrata ön Columbus upptäckte i VIlatindien Ar 1492. öarna har 
eit milt, hllaoaamt klimat av tropisk typ. Torietnäringen är viktig. Folkmängd• 1}7,000 inv. 

BARAIIAS BROADCASTINC & TELEVISION COM-
.MISSION i huvudstadan Naesau är n11111net ~ 
pA det statliga radiofl:lretaget i öko- Z Nz

5

· S 
lonien. stationen lir red veterligen in-
te hörd hitlntilla i höet, man under 
vintrarna brukar dan vara an tämligen 
vanlig gliet på 1 540 ko. BAHAMAS BROADCASTING & TELEVISION COMMISSION 
Bäota tiden för avlyaaning ä r frAn 02 
till 04 pl natten. Oftaet hörda station 
pl fqtn är emellertid inta Bahamaa, u-

NASSAU - BAHAMAS 

tan KXEL, Waterloo , Ia aoa alnder aed 
hela 50 kW jlla!ört ud Bahaaae' 10. Förutom denna kanal med 
a ad aera lokal inriktning, ZNS ? - 1240 kc, The Voice of New 
watt och olledaa evArhörd i Sverige. 

prefixet ZNS l, finna on andra 
Providence, aom sänder aed 250 

stationen svarar pA korrekta rapporter •ed ett trlkigt stencilerat brev, aoa lir undertecknet 
av Kt. Jackaon, &aet. Manager, tidigare aed eamma sysselsättning pA en vietafrikanek atati~ 

CANADA 
Självatyrande aedlea av Brittleka eaaväldet. Förbundsrepublik •ed tvAk~arayetem och allalin 
röeträtt. Franeka talas i viaoa delar av landet . Stor iQcigration, i synnerbet från EUropa. 
lnduetri den viktigaate nHringen. Uineraler, vete, fi~k och pa~per största exportv~ror . 

CBSJ, SAINT J OHN , NEW ~NSWICK är inte en av de vanligasta canadickerna, Den väl en av de 
trevl!Raete. Den tänder aed 5 kW pA 1150, dllr den ingalunda är den oftast hörda nordameri~ 
nen. Blde andra C- och de oautom USA-otationer är vanligare pA fqtn, 

CBSJ 

..ti!J..T-'>Lt.N 0. 3 . F.n#llrA.z>..

.P.O.&><.J.a----

Sändaranläggningen ligger ute i Coldbrook där den 150 
meter höga masten har ett idealiskt läge . PA bilden, 
aom utgÖr framsidan av en sexsidig QSL-folder, aar vi 
alnda~ster och stationshus . Busat är rätt litet och 
rymmer 1 stort sett bara själva sändarna, medan CHSJ'a 
atudioa ligger inne i Saint John, närnare bestömt p! 
14 ~hurch Street, --Förutom AJol har man även ~·r.t-prgm. 

stationens b!da populära hallAmän, DJ'e, heter ro ater 
Marr och Jim ~cGowan. Dess snabbpratande sportropor
ter heter >'red Blizzard • 

Populäraste programmet heter Maritime Farmer Bam Den
ce och är helt enkelt en log<lans (1 studio B .. . ). 
Artister som ofta uppträder hoa CBSJ är dessutom Kid 
Baker's Cowboys och Uncle Bill's Studio Stara . Boor 

® 
LATINAMERIKA 

MV 
Detta är början på en artikelaerie, ao• 
oka!! innehAila fakta och inCor .. tiooor 
o• de latiua.erikaneka stationerna pi YV. 
Sldan ko .. er att licgao ~PP efter oaama 
•önater ao• •SYDAMEBIKA-DX• , ao• bekant 
avhandlar kortvA~tutationeraa. Vi tar att 
land i ta11et och tar ~pp alla do etatiour ao• 
aan känner till någontin« on. Va.rje au.•••r av 
DX-AREN okall allanda "berikae• av en aller 
flera presentationer aY LA-UV-atationer. 

InnebAllet i epalten bar alla förutoättaincar att 
bli blde värdef~llt och trevligt. för att detta 
akal l vara aöjligt, kräva emellertid att opalten 
blir kowplott, dvs alla ni aom har informationer 
att lämna om en ell;;-!lera otationer, slota IÖ
ra detta om dessa sidor o kall bli full t läaYKrda. 
llyckot värdefullt vore 011 ni okickar in QSL ocb 
Yillplar för avbildning. 

Vi startar l!Hld Sydamerika oeb tnr lMnderna i bok
atave ordning. Land nummer ett blir alltol.&IIGI:lN
TINA. 

Donnn g&ng redigerar Zet Jacobaoon, aom tyvärr 
p « a extrajobb framAt kl 21-22 pA kväll arna oj 
i fortaKttningen har tid att vara LA-MY-red, ZJ 
akali eliellertid ha taek för det "lill11" LA-I.IV 
vi fick mod denna g&ng, likaomför oitt etor
artado jobb aoa TTT-red. i KDX-aren. Tnx OW och 
Du är välko .. en tillbaka oa Du hoppar av frla 
taxeringojobbet, bi. Näata glng alltal n;r ud. 
för LA-liV, Vem det blir vot vnrken ni ollar., •• 

· 11-rod. 

k 
~· ~~fl 
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UNA VOl NETAMEHTE BAHIENSE 
PARA lOD D El SUR ARHNTIND 

ARGENTINA 
I Argentinn finna et t s tort antal s t a
tioner, de flosta sällan hörda och 
mhnga in te all s hörda här i l andet. Å 
andra sidan ä~ n!gra av stationerna 
bland MV-bnndets vanligaste . Om svars
viljan kan väl generellt sägas att den 
är into o! värot hög. 
Redan i augusti m~nad kan en hel mängd 
argontinastationer knalla in med skap
liga styrkor vid lämpliga konds. och -
föret fram pA försommaren blir det nA
~ot tystare . De atarkaste kan dock ·hö
rna &ra t om . Som ett litet preludium 
preeenterae hör först en station, soa 
tillhör de cera vanliga t 

LU } - Radio del Sur , Laoadrid 116, 
BAhia Blanca . QSG: 1240 kc. 

Denna station kallar sig "Una Voz Ba
hiense para todo el Sur Argentino" . 
Fram till 196} var det svArt att rA 
evar , •en efter det att stationen gått 
bre under hösten 196} började den sva
ra all•än t med brev och ett litet stan
dar, soa kan beskådas härintill . Bre
vet var undertecknat av Esther Beatriz 
Serruya, directora artiatica. QSL-äga
re lir bl .a . Sune Säverstedt och S- red . 
Hittills i höst har väl LO } varit 
hörbar mera aällan än i fjol. 

Till nist a gång vill vi ha in uppgifter 
och QSL frAn R. Atlåntica-1320(RL m.fll) 
R. Santa Pe-1260 (LA och HH l ) , R. C6r
doba, H. Libertad, R. del Pueblo-1350 
(U och KFZl) och R. Corealista- 1160-
(UQ och HHl). Men även ni som har QSL 
f r ån andra arg. atationer är välkomna 
med sina QSL, bl . a . JER, SD, BE, LR ,HJ , 
JP , o. s .v. Tack t ack. Bidragen sändes 
t.v. til l Pack 4006 , Lund 4. 

SA s tänger vi l!dan f ör den här gängen 
och glöm inte att BIDRAGA! 
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OVERBIKT 

Hösten har anlänt och MV-säsongen med den . Under rubriken MY-översikt kommer vi att följa upp 
vad som hörs. Denna avdelning kommer att va ra aktuell i motsats t ill YANKEE DX och LA'L'INAI.It.:
RICA PÅ MELLANVÅG. De bidra~ som kommer bör vara uppställda i samma princip som denna avdel
ning. 

NORDAMERIKA Yankeesäsongen har inte rikt4>t kommit igllng ännu, detta sagt med förbehåll för 
det som händer ef t er DX-arens pressläggning. Under hösten har vi hit intills haft bara två top
par, en under senare tred ,jedelen av au~sti och en l') - 20 september . Nllgra. raringar har in
te raonorterats, utan det är huvudsakligast 50- och 10/5-kW-stationerna som hörts. Det enda 
undantaget l äse r vi i ett brev f rå n Erland Ni lsson, Granö eom hört en s t ation på 1300 anropa 
"This is KBF, Nelson City, lndianapol i s". Vi står helt utan uppgifter om stationen, infosväl
komna ! MA borde dock braka lös v ilken vecka som helst nu, varfBr ständig kontrol l av bandet 
ä r på s in plats. En väckarklocka inställd på förslagsv is 0230 är ingen dum id6! 

~ Denna kontinent har på sistone inte erbjud i t så värst mycket. Tre hörbara stationer 
på Kanarieöarna är doc k inte fy skam. På 620 hör s vid 01-tiden Centro lilnisor del At låntico de 
Radio Nacional de Espana, Santa Cruz de Tenerife. Har svarat en spansk DX-are på fem dagar . 
EAJ50 Radio Las Palmas är tämligen vanlig på 131} . Verkar dock inte vilja. QSL-a.. Rad io At
lånt i co på 1478 kc har i s l utet av se~tember och i början av oktober dykt upp med goda s tyr
kor. 
Övrigt rapporterat Afrika är Tun i sien med engelska 0000 på 962 och Moqambique på 915 (50 k'N). 

~ l stort sett det gamla vanliga. Till spalten har rapporterat s bl a EPJ41 Radio J u
ventud Asturias i Sa.ma de Le.ngreo på 1164, och i sa.m.ma. andetag kan vi nämna HNE J:;nisora en Ils
turias på 566 vid 00 . La Voz de Madrid har dränkt Falun på 1723 vid några till fällen, och sam
ma stat ion på 1079 är nu vänlig med evar. Radio Castell6n hörd på 1403 första veckan i okto-
ber. · 
Således inte alltför mycket, men bättre tide r är a.tt vänta . 

CEN'rRALAMERIKA Här bar det rört på sig en del! Första chocken kom dA LA i Uppsala för t'oå må
nader sedan hörde YND Union Radio , Managua , Nicaragua. De vanl igare ha r varit Martinique på 
1 }10 som stängt i allmänhet 0300 - 0~~0, Bona.ire på 800 och Belize på 834. TWR har nu ett 3-
vligt kort, och Nederlands QSL för reläsändningarna är lll.~ ket snyggt . Jamaica har gått på 7 50 
ofta störd av colombianen på samma fq. Ba.rbados på 795 hördes i augusti och september med i 
allmänhet dål ig QRK. Bermuda på 1235 och 1340 är riktigt va nliga just nu. ÖVriga toppgrejor 
som hörts är bl a Cuba, Panamå och Trinidad . Här gäller det att passa på då cx :en är gynn sam
ma! 

SYDAM8RlKA En omtvistad fq just nu ör 1200. ~~ga slåss om budet , men det korrekta torde va
r a at t den Venezue l astation saken gäller är RADIO TI02APO (f d LV Av ila & R t.linuto Ne.c ional} . 
Här i Umeå hör des stationen i början a v september tydligt (ganska •• ) anropa RADIO JUNIN . Det
ta säger även Bäkan Mörtsell i Eskilstuna som hört stationen anropa så mellan alla melodier. 
Här i Umeå ä.r dock t'nropet Jun i n bara uppfattat en B'ång, och det ri; o·d• sig sannolikt om e n 89m
sändning. I det ta l äge f ördjupar Erland Ni lsson debatten. Han har hört en station ida: Radio 
Punto - una emisora c umbre de l Radio Venezuel a. 
Colombia gick fint den 1/ 10: 750 Ant i6qda, 900 Cali , 850 Nuevo Mundo, 820 Rio Ca.uca, 690 LV 
Colombia och 1010 Mil Veinte, alla med QSA minst 4 · Argentina har meet bjudit på de gamla~
liga, doc k med v issa undantag : 1200 Azul (Erl and N) och 1010 Ranquel /?/ (Bernd t St älbrös t). 
Andra är 1110 Argentina., 1320 Atlåntica, 1150 C6rdoba. . Enda chil enaren är Mineria på 1060 . 
Med QSL besvarar Sucre 1020 korrekta l,yssnarra!)porter . Håkan l' rapporterar Croho Iladar 1300. 

VADANSER LÄSARRA Olof DENNA UPPSTÄLLNlNG? Vi vill gärna ha svar på denna fråga . Vår uppfatt 
ning är att vi skulle göra AIV- DX-ingen e n bj<Srntjänat om v i publicerade loggtabeller, Efter
som det inte finns något som kan kallas " t i !>s " när det gäller MV, tror vi att detta är dm en
da vägen. lien ås ikter som sagt hjärtligt villkomna före stoppdatum den 8 november . 

Boaf & Tf:€ 
U M E A 

® 
~LOGGEN~ 

SN'l' KC/S METER S'l'A'l'ION 

E u r o p a 

1340 7245 41.41 Trans World Radio 
1600 7210 41.61 Intern. Red Cross 
1620 6850 43.80 Polish Pathfi nders 

Af r ika 

0200 4945 60.67 Radio south Africa 
1610 15220 19.71 Radio south Africa 
1700 15295 19.62 VOA Tangier 
1740 9720 30.86 Radio SenegaJ. 
1800 15115 19.85 VOA 'l'angier 
1900 17870 16. 79 VOA Monrovia 
1930 11900 25.21 Voice of Nigeri a 
2000 15155 19.80 EL VIA 
2030 15190 19.75 Radio Brazzavil l e 
2034 17775 16.80 R.Clube Mo9ambique 
2100 15315 19.59 VOA Monrovia 
2100 11800 25. 42 Ghana 
2130 11740 25.55 Mo~ambique 
2130 11735 25.52 Marocko 
2200 15155 19.80 EL VIA 
2200 4945 60. 67 Springb->Ok Radio 
2200 5047 59.44 Radio Lom!! 
2230 9475 31.66 Egypten 
2320 4990 60.12 Nigeri a 
2330 4777 62.80 Libreville 

östern 

0930 15135 19.82 NHK J apan 
1000 15060 19.92 Radio Peking 
1435 T 1672 25.71 Pakistan 
1500 9667 31.03 R Ceylon 
1500 9600 31.25 R 'l'ashkent 
1525 1541 5 19 .46 VOA/Colombo 
1530 15225 19.70 AIR 
1600 15165 19.78 Syrien 
1600 11673 25.71 Pakistan 
1615 9667 31.03 R Ceylon 
1650 11730 25.58 Iran 
1700 9009 33.30 Israel 
1715 11750 25. 53 BBC Far Eastern st. 
1730 9667 31.03 R Ceyl on 
1755 9865 RRI 
1820 9560 31 .38 BBC Far Bast ern s t. 
1830 4967 60 . 25 Kuwait 
1830 15165 19 . 78 Syrian 
1900 15160 19. 79 Anka ra 
1940 6095 49.22 Bag da d 
1945 11672 25.70 Pakis tan 
2000 7370 40.71 R Peking 
2000 25.68 AIR 
2015 9009 33.03 Israel 
2107 9915 30.26 Am 
2115 9625 31. 17 Israel 
2115 9009 33.30 Israel 
2125 11770 25.49 Le ban on 
2155 7080 42 ·37 R Peking 
2220 4835 62.05 R Mali 
2232 9457 31.74 R Peking 

P a c i f i c 

1230 9570 31.35 R Aus t ralia 
1515 9570 31.35 R Australi a 

~ PX & ANM §.!Q!'! 

54544 engelska S'l',SH 
45444 testprogr am SJ 
43444 "Kiss me quick" JG 

43444 engel skt reklamprogram IN 
3 pop lista LOL,LGK 
54444 nyheter LL 
4 franska LOL 
32332 engelska JG 
4 "Report to Africa" ST 

nyhetsprogram LGK 
55444 engelska c s 
44444 engelska SH,CS ,TC 
44433 "Que Sera Sera" SH 
44444 engelska nyhe t er JG 
44333 musik BBD,BR,ST, LS ,JG,SH,SK 
5 5 engelska SK 
5 Bill HaJ.ey BBD,SH,SL,LS 
43444 arabi ska JG 
4 3 reklam LS 
4 5 nyheter LS 
54444 nyheter LS,SJ ,JG,SK 
44444 musik IN 
4 f r anska LS 

4 svenska AN ,JG 
3 4 lyssnarnas brevlåda ST,BJ 
43433 nyheter JG 
44444 kommersiell t JG 
44444 engelska// 11 925 SL,BR,BJ 
32333 engel ska JG 
4 4 indiska sånger SK,S'l',JG 
54555 engelskt anrop TC,JG 
55555 engelska BJ ,BR 
44444 "String t ime" SJ , SL ,SH,BBD,LOL 
44454 home service SJ 
3 4 tyska Al'. 
33343 english by radio SJ 
32332 engelska TC 
34333 indonesiska JG 
43433 clos ing SL 
4 3 engelska LS,JH 
1 2 franska LOL 
54534 tyska SL 
53344 engelska SL,CS,BJ , SH 
45444 engelska c s 
534444 anrop JA 
4 4 indiska sånger SK,ST 
55444 engel ska c s 
35343 engelska till Europa SJ 
33422 engelska BBD 
5 5 engel ska SK 
55555 close down JG 
55555 engel ska JG 
4 3 native LS 
53444 engelska LL 

4 4 lyssnarnas önskeprogr am SK 
44444 l istames choice'l'C,CS ,SK, SL,BR 

p 



0000 6040 
0002 6000 
0030 9635 
0035 4990 
0037 9505 
0048 9595 
0100 9720 
0140 4975 
0150 5040 
0158 9720 
0225 6082 
0300 4865 
0345 6268 
0400 4975 
0430 4870 
0430 4970 
0550 4965 
0630 4910 
0630 6050 
0800 4965 
0805 6050 
1200 15320 
1615 15320 
1700 17890 
H!05. 15205 
1830 15280 
1945 17890 
1945 15245 
2000 15280 
2030 15270 
2100 11720 
2100 15205 
2100 15245 
2105 15145 
2115 15345 
2117 15165 
2130 15115 
2145 9630 
2145 15225 
2151 11950 
2200 11720 
2200 11765 
2200 11835 
2200 15085 
2210 15155 
2210 117,0 
2215 151 45 
2215 11 875 
2230 11915 
2230 15115 
2300 11830 
2330 11865 
2330 4970 
2335 11925 

49.67 
50.00 
31.14 
60.12 
31.58 
31.27 
30.86 
60.30 
59.52 
30.86 
49.32 
61.66 
47.88 
60.30 
61.60 
60.36 
60.42 
61.10 
49.59 
60.42 
49.50 
19.58 
19.58 
16.77 
19.73 
19.63 
16.77 
19.68 
19.63 
19 .65 
25.60 
19.73 
19.68 
19.81 
19.55 
19.78 
19.85 
31.15 
19.70 
25,10 
25 . 60 
25 .50 
25.35 
19.89 
19 .80 
25.62 
19 .81 
25.26 
25.16 
19.85 
25.36 
25.28 
60.36 
25.16 

A m e r i k a 

La voz d~ Tolima 
R Inconfid~ncia 
R Apareaida 
R Barquisimeto 
R Record 
R Cul tura de Bahia 
R Nacional Rio 
R Timbira 
R El Sol 
R Naci onal Rio 
R Nacional del Pern 
R Clube do Para 
R Tawantins~.cyo 
R Timbira 
R Tropical 
R Rumbos 

3 4 
33333 
34433 
44344 
35433 
44333 
34333 
43444 
42333 
44433 
42333 
54444 
33233 
3 4 
4 3 
4 
3 4 R Santa Ft$ 

Emissora Gran 
HCJB 
R Santa Ft$ 
HCJB 
CBC 
CBC 
HCJB 
VOA/Greenwille 
AFRTS 
HCJB 
R Mara j oa.ra 
AFRTS 

Colombia43444 
34333 
4 
44333 
55555 
3 4 
32332 
43333 
54433 
54533 
3 4 
33433 

Cub a 
R Nacional,Brasilia 
VOA/Greenwille 
R Marajoara 
R Jornal do Comtlrcio 
R Nacional,Argentina 
TWR Bonaire 
HCJB 
CBC 
AFRTS 
WRUL 
CBC 
R Tup:! 
4 VEH 
WIBS 
Cub a 
RAE 
R J ornal do Comtlrcio 
R Sociedad da Bahia 
R Bandairantes 
HCJB 
AFRTS 
R Cl. do Pernambuoo 
R Rumbos 
R Bandairantes 

3 3 
32332 
4 
3 4 
3 
4 
54533 
4 5 
54444 
4 5 
33433 
55545 
3 
34333 
35333 
3 
53533 
3 4 
4 
4 
44344 
55444 
3 
44444 
33333 

LA-program111e 
"padrax" 
anrop 
• Alka Sel t zer" 
anrop 
"Brazil" 
Ray Coniff 
snack 
reklam 
anrop 
reklam 
111usik 
reklam 
snack 
musik 
musik 
musik 
Beatles 
svenska 
musik 
engelska 
engelska 
engelska 
engel skt anrop 
engelska nyheter 
sportanyheter 
religiös t 
snack 
"Air Force•-sänger 
spanska 

LS 
J H 
SH 
IN 
SH 
SH 
JH 

IN,JH 
JH 
SH 
JH 

IN, LS 
JH 
LS 
LS 
LS 

LOL 
IN 
TC 
IN 
JG 

LL,SL,AF 
ST 
JG 
JG 
ST 
SH 
ST 

BR,AN,SL 
ST,SH,LS 

SH 
engelska AN ,ST 
portugisiska LS 
reklam ST 
spanska LS 
s t ationsanrop SH 
svenska LS,ST,JA,JG,SJ,SL 
engelska BR,J G 
nyheter LS,JG 
engelska SJ ,JG 
CBC kortvågs.klubb SJ ,ST 
brassesnack LS 
stationsanr op SH 
pop musik CS,BBD,LGK,LS,SJ,SH 
klassiskt ST 
musik SH 
fotboll LS 
fotboll LS 
snack LS 
svenska BJ ,JG,LL 
nyhetsprogram SJ 
snack LS 
reklam IN 
reklam JH 

JA = J an Andersson, Vintria · 
LA = Lars Åke Andersson,Källö-Knipp . 

AF = Arne Filipsson, Eskilstuna 
JG = J an Görl in, Linköping 

BBD = Bent Bangsvig,Danmark 
TC = Thomas Carlsson,Eskilstuna 
BJ = Bengt Johansson, Sta:f'fanst orp 
SJ = Si vert Johansson, Rörvik 

LGK Lars G. Karlsson, Vi sby 
SK Stig Karlsson, Burträsk 
LL Lennart Lindbl om,Olofström 

LOL Lars o. Lindström,Huskvarna 
SL Salomon Liberman,Borås 

JH = J an Hallenberg , Oskarshamn 
SH Stig Helgesson,Slöinge 
AN = Anders Näslund,Hu'sum 
IN Okänd tipslämnare 
BR Bjarne Roos, Lindesberg 
CS Carl G. Svensson,Hoting 
LS Lars O. Sjöberg, Frövi 
ST Sti g Thornström, Kungsör 

Det var al lt f ör denna gång och jag tackar alla tipslämnarna för deras bidrag. 
J ag hoppas aU Ni alla skriver era bidragslistor i samma ordning s om finnes hÄl' 
så under l ättar Ni det mycket vid sammanställningen. 

:: e u k e . 

® 

rll'~l· l rl~ll rl~a::ll.• 1 ~ :~ ~ 1 a 
DennR tips-avdelning ko~mer precis som skedde 
i MDX-nren ntt llpJlta dc most exl~luai va hörig
heternn under den «Angna månntlcn. 

Under icl<e-LA- siisong b ehå ller vi uppställning 
i tidsordning; dock överv~ges frekvensordning 
när ni\ sta LA-säsong kommer . . . Då vi har tida
ordning föl ,jer sist i TTT en översiktslista i 
rrekveneordnin~ kontinentvi s. 

DA TTT är en ganska så ansträngande redaktörs
poet, kommer vi ibland se Yngve Mattseon rc
digern, andra gånger Torbjörn Einnrason- Len
nart Karlsson e ller Zet Jacobsson . 

DA LA-siison.gen nu i'r definitivt slut, är an
talet tips färre iio annars. Att det dock kan 
lönn sig kolla då och då bevisas av att Harry 
Holm meddelar loggning av CP70 ltadio lirigotå 
i mitten nv oktober. (Fq: 4830 kcs) 

Tid SNT = GMT + 1; 0700-0659 

1.345 6o62 49,48 
I!!9llin!l ; Educsti on Bro&dcssUng Ststion of 
'fha ilandmed bl. a. nyheter på Thai 1.355 samt in
nan close 1402 tydligs cells på engelska. QSA .3 

AH, YM 

14.30 4 950 60 ,60 
~ (Sarawak) ibland med riktigt trevligs 
program, Nx. 1500. QSA .3-4. EL, AH, YM 

1500 486,3 61,70 
BRIJNEI Brunei Brosdessting Service eller kort 
och gott "Radio Brunei" som man anropar hörs med 
fins styrkor vissa dagar. Spelar bl.a. Hswaii • , 
liknande musik och stänger kl. l5.30A med två st 
hymner .. En okänd som sedan följ es av GSTQ. QSA 
.3-4 men en del QRM. · AH, YM 
Ksll8ke kommer det svar:: ? red, 

1500 4890 61,.35 
Papua & Nya Guinea VLT 4 Port Moresby har tydli
gen t änkt låta höra sig lika fint som under fjol 
året . . I vart fall QSA .3-4 nu en del daga r fram 
till denna tid . Trevliga mx px. EL, YM 

15.30 4788 62,68 
~Radio Malaysia med QSA .3-4. AH 

1530 ~755 6.3 ,09 
Thailand : Siikerligeo P os t & Telegrsph Station 
som går in en del dar med så där QSA 2-.3 + C\1 • 
Close Al550. AH, YM 

- 1600 11610 
Ostpakis t an Dacca med QSA .3 hos en av våra fli-
tigt DX:ande engelsmän. BW 

-1600 4810 62,37 
Thailand Förmodligen Agricultursl Radio Station 
SOCl gick in med QSA 2 • CW. AH 

1~00 6080 49 , .34 
Filippine rna Manila Br oadess ting Compsnys sän
dare The Voice of Hanila (250 w) hörs en del dar 
från denna tid f ram till close 1700. rr~vliga px 
ibland oxo . QSA J. AH, YM 

Till månadens glädjeämnen hör att Asi en i &r 
l<ommi t ti rtigare iin vanligt. }!t t flertRl fi
ningar bnr rectnn hört.s av vArn medlemmnr i 
Norrland, och när denna tidning utkommer bXr 
väl Aaien-cx:en hn stabiliserat sig Rven i 
södra Sverige, s& gott det nu eig göra !&ter. 

Särskilt Asicn-ti~een är värdefulla, mcd ftn 
däremot flera av LA- stntionernn ej torde gA 
att logga mera i år. Afrika iir ännu ej helt 
tillförlitligt, äv~n om flera Angola-statio
ner glatt. ltadio Pax i l!o9ambique har vari t 
en prima sensation. 

Asien redovisar flera rara thAilÄndare och 
filippiner . Vidare bar Drunei hörts flera 
gånger. I presaläg~ningaögonblicket inrap
porteras loggningar av Nepal-4600 och Plli-
3268. 

Tips till näeta numme r mottages tax~mt till 
Pack 4006, Lund 4 och bör va ra oos tillh•nda 
aennst den 8/11. ODS~ rubriken Tip-Top-Tipo 
förpl iktar. Vanligare tips bör 8Rndas till 
Loggen. dYs. där de "bör hemna"./H-red. 

16oO L.750 63 ,16 
Indonesien RRI/Makassar med QSA .3-4 + de sed-
vanliga C1..J störningsros. 1.11 

1600 50.30 59 ,64 
Indonesien RHI/Medan ofta oc h bra med vanliga -
px . QSA 4 . LH , YM 

16oO .3345 89,68 
I rujonesien RRI/Pootianak är oxo en indones som 
låtit hörs sig. QSA 2-.3 . GJ 
2.3.30 samma station med QSA 4 . AH 

16.30 4q8.3 60 ,20 
Malaya i• Radio Halaysia, Kuala Lumpur, har vissa 
dagar 10 i topp program ocb även där borta i ost 
Asien tycks de långhåriga Bestlarna hålls sig -
framme pA hit-listorna . • I övrigt även trevlig 
musik ofta . QSA 4. LH, GJ, AH, YM 
Svarade r ed. ganska snabbt med stencil QSL .. 

1700 4870 . 61 ,60 
~ Radio Ceylon med pop-musik proeram och 
QSA .3-4. LH 

1700 3.315 <l0 , 50 
.l.ndJ..ru! AI R/Bhopal ka n höras med QSA 3- 4 GJ 
En del av dessa lokal indier har egnA QSL som 
ibland kommer SOI! svar på r apporter .• r ed. 

1700 7225 41 , 52 
Nordkorea Radio Pyongyang sänder ryska och hörs 
med QSA J . BW 

1715 .3277 91 , 55 
Kashmir Radio Kashmir ä r ganska vanlig ocb hörs 
med s i så där QSA .3-4 styrkor. QRK :n däremot av
sevärt sämre på grund av en massa QRM . JE 
Släpper då och dii •J t något QSL-brev red .. 

1745 .3952, 5 
~ (fd . Nyasasland) Malawi Brosdcasting Cor
poration kan med skapliga styrkor avlyssnas vid 
tider som denna . QSA J . JK, YM 



® 
1800 .3205 93',60 
~ AIR/Lucknow hörs med QSA 3 s~yrkor. 

GJ, J E -

1806 3215 9.3 ,30 
11ozambigue Radio Clube de Mozambiq ue hörs vid d e 
nns (f 'lå~ svs~svningen) ~ id med QSA 2 . . JE 

1830 393JA 
11ozambigue : Radio Pax bor överraskat med a ~t gå 
in med tidvis fin styrka på denna fq. QSA 2- 4+ en 
del QRM's . Portugi s i s ks och i bla nd rapp . bsr ml< . 

AH, YM 

1835 5955 50 ,JS 
Grekl and FBS/Lsrisss med grekisk folkmusik och 
amerikansk pop . SINPO 4354.3 . JE 

1900 8215 J6 ,53 
Alb•nien R•dio Shkodrs med varierande styrka och 
mycke~ QRI-1 sv allebands s l a g . Ofta avå rreoode px 
men ibland ka n någon känd melodi blandas in.QSA .3 

YH 

1900 4967 60,25 
li!!!;ill Radio Kuws H är kanske för vanlig s t ~ få 
d elta i d enna spalt men kom med i ellafalL QSA 4 
mest alltid. ROJ 

2030 l 5J35 19,56 
Brasilien Radio Fsrroupilba med ut ornordentli g -
styrka (måtte vore etsrkt det .• hi r ed . ) och r e-
klam för t.ex. "Pepsi J unior" . JK, Eli 

20.30 4820 62,24 
J!.!!J!QJ.ä Helt venliga m i seor s Offic i al hor tydligen 
å t er skiftat frekvens .• QSA .3- 4 här . YM 

- 203J 5205 
Congo- L Rad io College med QSA 2 fram till d enne 
t~. ~ 
Her helt nyligen s vara t någon . : 

2130 3925 ?6 ,4J 
~ JOZ eller llihon Short -wsve Broade. hözs 
ibland med· QSA 4 och d e sänder som vanligt j apan-
s ka (ur säkts avstavningen) program. YM 

2135 51.37 58 ,oo 
Angola Mdio Clube .do Moxico had e e tt progr am . 
med dr a gspel smusik oc h hördes nred SINPO .324J2 JE 

2200 5060 59 ,29 
Angola Rad io Clube do Huembo hörs ga nska ofta 
och då med trevlig musik s om "Love letters i n the 
sand" . QSA J men en del CWQRN. JF, Yl1 
Har bruke t svars bra med trevligt kort .. red. 

2200 J9l:O 76,73 
Japan Far Esst Network med QSA .3 i styrks + en 
d el QRM . ~ 

2200 15115 19,85 
~ XERR kan viss a kvällar avlys snas med hele 
QSA 4 få r vi genom Åk e i Bredaryd veta ÅH 

2200 .3260 92 ,02 
Niger l~dio Niger, Niamey, hörs varje kväll vid 
denne tid med mycke t fins s tyrkor. Franska och nx 
fram till 2215A då man s tänger. YM 

2215 5042 59,50 
Angol a Radio Clube de Benguele ha r hel a bösten 
gått in med fins styrkor fram till close 2JOO. Mx 
som "Baby Elephånt wslk" e tc. QSA J . JF, YM 

2200 4966A 
Angola Radio Clube de Hslanje har överraska t med 
att gå in P.n d e.l kvällar på d enna fukvena. QSA 
J efter Kuwait clos e drygt 2:>10 . Hsls nj P. s t änger 
~30 . U,Yl1 
U har QSL s edan något år . . Kenske svarar men än 
r ed .. 

2230 4926 60 ,81 
Sp , Guinea Radio Ecuatorial med trevliga pro-
gr am och ofta QSA .3 i styrka. NIOL, Ui 

2245 4720 
~W RAdio Clube Mindelo kan på d enne fq 
avlyssnes med QSA .3 . J B ,AH 

-2.300 . 4Q09 61 ,12 
Angola : Radio Clube Loblto anropa r en trevlig 
station i d et t a trevlige DX: land . QSA J och allt 
så cl'<>s e 2300. (Se Af rica DX .. Sta t i onen kanske 
< ~ Mdio Clube do Sul Angola s om i så fållskulle 
ha bytt namn .• n AH 

- 2JOO .3883 7? ,26 
Radio Clube d e Cabo Verde i Cape Verde hörs här 
på frekvens ~n orts med bra s tyrkor. GL 
Svarar med t r Pvl i gt kort om man nu sva rar,. red . 

2.310 5055 59,36 
Brasilien Rådio Vitor ia med r ekl em för t. ex. 
"Nescafe" . QSA 2-J + cw. J FP 
Lär vs ra snål med QSL: en . • r ed • 

2Jl5 61JO 48, 9a 
Canada CHNX heard in England with a very good 
signal. QSA 4. QSA 2-,3 fJJ BW 

6170 48,62 
english. QSA .3 

BW 

2315 ' 
FiliPPinena DUHZ, Manila id. in 

2,320 15150 19 ,so 
Chile Radi o Corporacion gå r in mest varj e kväll 
med mycket musi k. QSA 4 . .ROJ 

2.3.30 J9.30 76 , J.3 
Cpo Verde Radio Bsr l avento med QSA 4 böra numer 
på denne "nys" f rekvens. Tr evliga mus i kprogram .. 

AH, Yl1 
Svar bor kommit r elativt s nsbbt till en dol DX
sre på s is ton e. . red . 

2330 48.35 62 ,05 
Mali Radio Mall, Bernsko, med QSA .3 + cw. IH 

2.345 
Costa Ri ea 
kvällar med 

'1615 Jl,20 
La Voz de la Vietor hörd re ~t t par 
QSA 2-J . ROJ 

0000 . 5'l40 50 ,51 
~ Radio Csmbodge med QSA J d enna tid på 
dygnet hos Barrie i England. BW 
F"orärer en d el DX :a r e med trevligt QSL-brev. r ed 

0000 5950 
Costs Rico Radio Cse i no bl.a. med id . " La 
de l a Esperanza" . QSA 2-.3 . 

50 ,42 
Vo z 
en 

0000 
Haiti Radi o 4\IFH 
QSA/RK 2- J. 

118.35 25 , J5' 
Le Voix Evangelique hördos mro 

ROJ 

0000 
!!älli Radio Haiti med QSA .3-4. 

® 
0000 
E.!:~ Cayenne bar 
Svedola .. QSA J-4 säger 

6170 48 ,62 
hörts båd e i England och 

JJ, BW 

0000 
Svdvi etnem VTVN Saigon går 
middsgs r som m~nstt. 

4877 61,52 
bra , QS A 4, efter 

FN, AH 
0000 60?5 49 , .38 
!l.!:!i&lln: Radio Ariel hörs ännu ibland, då med QSA 
J. ~ 

· Dåligt med svar än så länge . , red. 

0000 5960 50, J4 
Monooliet Radio Ulan Betor öppnar så här dags •.• 
Hörs då ibland med QSA J a tyr kor. BW 
Har väl släppt ifrån sig något QSL även om d et nu 
inte är så ofta .• Meen med tur kanske • . ? /red. 

0030 6045 49,6.3 
Brasilien Radio Clube Paransense gick fint med 
trevligt mx px + reklam. QSL ?? EN 
Vet inte men osäker aom många andra brassar när 
det gäller QSL • ./red. 

0100 . 5875 • 51 ,05 
~ La Voz de Honduras med QSA J. AM, KB 

0100 5995 50,04 
Honduras El Eco de Honduras har hörts med skap-
lig s t yrke på denna fq ocb tid. NRG 

0100 6010 49,92 
El Salv•dor YSS Radio Nacionsl med QSA 3-4.JB, BW 

0100 
~ La Voz Amigs med QSA J-4 . 

...0100 
Venezuela Radio Cronos med QSA 2-.3. 

0110 
Honduras Radio Comayagi.iela QSA 3-4. 
0110 
Caneds CFRX Toronto QSA .3. 

6010 49,92 
GJ, JJ 

4940 60,7.3 
TEg , NRG 

6110 49,10 
NRG 

60?0 49,42 
BW 

0115 6088 
Dominikansks rep. Santo Domingo med QSA J . 

.49,28 
JB 

0120 5010 59,88 
Venezyela Radio Bocon6 hörd med hela QSA 4 . TN 

0130 60 JO 49,75 
GUATEMALA TGTQ Radio Internsciona l heard in Eng
land with QSA J.. 8'.1 
Oh ls1s, Barrie . • Hope you get answer, too./red. 

0 200 6070 49,42 
.!ll2l.U.iä CP18 El C ond or, Oruro, börd med fi!l styr-
ka av många.. JP, LA ,EN, KB 

0200 6040 49 ,67 
illJ& Radio Liberted her oxo hörts av en mossa 
DX-are. Fina styrkor.. ZJ, B\.1, J B, JK, EN, CEE 

0 200 6070 49 ,42 
ChilP Radio Sociedad Nacional de Minerio börshär 
i bls11d . QSA 3. TVi, BW 

0230 6090 ,49,26 
Ar~entl.Jta Radio Belgrano med ,QSA 3- 4. AM, BW 
Svar fiirtad grej • • /red. 

0230 5970 50 ,25 
~ Radio Horizonte med QSA .3-4. TVi 
Snål med QSL: en. / red. 

0245 6082 . 49,.32 
.fu.li Radio Nacional del Peru, Lima , med QSA J 

AH, TVi 

0245 3.368 89,06 
Dominikansks rep. Radio Hit Musical börs med di-
verse slogs ""'. QSA/IU< J. . ROJ 

0 245 6120 49,02 
Argentina Radio El Mundo med "Tiempo de exito" 
presenterat av "General Artigas" .• QSA 4. EN 

0.3JO 3325 90,22 
vepezuels Radio Monsges går mycket ofta och hor 
trevligs px men även den vanligs LA-r eklamen •• 
QSA J, ROJ 
Svarar visst bl.a. med jättesnygg vl.Jnpel. ./red. 

OJJO 4985 60,18 
BOLIVfA La Cruz del Sur är väl ganska vanlig på 

60,18). QSA .3. ROJ 
Svsrar mycke t säkert med tjusigt kort samt många 
gånger personliga brev. /red. 

0400 4923 60,94 
~ Radio Quito går in med myck"t fins QSA 
värden. Trevliga px . många gånger. ROJ , EN, -
Sva rar väl fortts ro nd e säkert med bl. •. vimpel.. 

0505 4910 61 ,lO 
Ecusdor Emissora Gran Colombis är en av de få 
s t ationer som håller den goda svarsviljan år 
från år. (11ed stationAr menas alltså HC-dito .• ) 
QSA J-4. JK 

0515 
Ecuador Radio Iris med Sinpo 44.333. 
Svart som natts : 

.3945 76,05 
JK 

05 30 4?70 62 ,89 
~ Rsdiodif. "Cenit", Portoviejo he r hörts 
ofto med f'in styrka . SINPO 4541.4. JK 

05.35 JJ85 88 ,6.3 
Yenezyels Radio ~rcolons med SINPO 4.344J . JK 

05.35 4790 62,6J 
~ Radio Atslsya med reklam för bl .o, Cocs 
Cols. SINPO 4.344J. JK 

0 610 4812 62 ,J4 
~ La voz d e Msnab! hör till de mera hård
flirtad e vad gäller QSL .. SINPO 44444. JK 

Oidentifierade stationer 
=======================-=-=~==-::====== 

3JOO: OlD. HozsmbiquP station 1800. Fln. Rftg. do 
Nort~~? QSA 2 . AH 

~ OID KinP$ som stängde 15.35 kan kanske vs
ra Hon g Kong? QSA 2 . EL 
OK. men stänger int e HongKong senere •• 'i/red . 

~ OID Fransk talande a tation soo s t ängde 
vid 1830 tiden. QSA 2 . Östafrika?? ~. JK 

~ OID som troligen var Burma 1530. QSA J.IH 

~ OlD Indones, t roligen J ogskorte 1700 med 
s emms px som Meden 5030 kc . JF.P 

2Qrul: OID Arab med close 2300. QSA 5; BW 

~ OID med kines px 0010 och framåt. QSA 2 •• 
AFRS Tsiwan?~ < TEg, JB 



® 
Oversikt till TIP -:-TÖP-TIPS 

Då de tlHt.a •ecll-ame 
l fortsättningen. Företa 

tycka gilla cSenna översikt l frekvensordning forteätter vi med dtm nu och 
kolwanen, frsvena och den slita som synes tid. (SNT} 

AFftiXA 

.3215 RCH, Hozaabl.que. 

.3260 R4d1o Niger, Hlaaey. 

.388.3 R. Clube de Cebo Verde. 
3930 Rådlo Barlevento, Cep Verde. 
J93JA Rldlo Pax, Hozabique :: 
.3952 Malawi (f' d Nylleland} 
4720 Radio Clubo Hindelo, Cap Verde. 
4820 Elaiaaore Oflclel , Angola 
4835 Hall, Baeeko. 
4909 Radio Clube Lobito, Angola :: 
1.926 Radio Ecuator ial , Sp. Guinea 
1.966 Radio Clube de Malenj e , An go le 
5042 Red lo Club e de Benguola , Angola. 
5o6o Red lo Clube do Hu om bo, Angola. 
5137 R8dlo Clube do Moxico, Anaole. 
5205 Radio College, Congo. 

ASIFN 

3205 AlR/Lucknow lodlen 
3277 Rodio Keohmlr 
3315 AIR/Bhopol, Indien 
.3345 RRI/Pontianek, Indonosien . 
3910 Far Eaa t Notwork "fo'EH" Japa n 
3925 JOZ Nlhon Sw. Be . Co . Japan. 
1.750 RRI/Mskassar, Indonesien. 
4755 Post & relegrapb Station, Thailand. 
4788 Radio Malaysia 
4810 Agriculturol St. of Tho1lond 
4863 BRUNEI Be. Service. 
4870 Radio Ceylon 
4877 VTVN Soigon 1 S)'dvietnam 
1.950 Radio Maleyoia (Sarawak) 
4967 Kuwait 
498.3 Radio Malayaia, ltuale Lullpur. 
50)0 RIU/Medan, lndoneeien 
5940 a.d io C811bo4ge 
5960 R4dio Ulan Betor , Mongoll~t. 
6062 Education Be . Station Theiland. 
608o The Voice of Hanile, Flllpplnerno . 
6170 DUHZ, l'.enlle, Fllippln~ma . 
7?25 Radio Pyongyeng, llordkorca. 

BIDRAGSGIVARE: 
AH = Arne Härl<önen, Cälli~e re . 
Bli = Barr le WildbloocS, England 
CEE = Carl Eric Erlandaon, Lund 
EL = Enar Lindkvist, Stockholm 
EN = Erl~nd Nilseon, Cronö . 
GJ : Cöte J ohonsa on 1 Skårby. 
GL = Cöata Larsson, Skoghall . 
J E = Jon Ed h, BolWa. 
JB = Johan Berglund, Trollhättan. 
JJ = J erry Johansson, Stockholm. 
JK = Jukka Kivi, Flnland. 
JEP =Jan Pettersson, Rsmlöoabrunn. 
JP = J an Pettersson, Uppaola. 
KB =Kjell Bengtsson , Skeppar ed . 
LA = Lcnnort A1arlk, Uppsala 
lJI = Lennort Hane , Borlänge. 
NIOL: Nils Olsson , Klippan . 
NRG = Noel R. Green , England . 
ROJ = Roger Jackobuon, Huaum. 

1800 
2200 

-2JOl' 
2JJO 
18)0 
1745 
221.5 
20)0 
2330 
2230 
2230 
2215 
2215 
2200 
2135 

- 2033 

1600 
1715 
1700 
1600 
2200 
2130 
1600 
1530 
1530 
1530 
1500 
1700 
0000 
lLJO 
1900 
16.)0 
1600 
0000 
0000 
1345 
1600 
2315 
1700 

SIDAMERIXA 

3325 Radio Monagas, Venezuele . 
JJ68 i!adio Hit Musical , Dc.. Rep . 
3388 Radio Bar celona , V~neeurla . 
39L5 Red lo Iris, Ecuador 
L770 Radio41f. Cenit, Ecuador. 
L ?<lO Radio Atslaya, Ecuador . 
1.812 Le Voz Kana bi, Ecuador . 
4910 ElD. Gran Colombia, Ec~ador. 
4923 Radio Qulto Ecuador . 
1.985 Radio La Cruz del Sur 1 Bollvia . 
5010 Radio 8ocono, V~nezuelo . 
5055 Radio Vitoria, BrasiL 
5875 La Vo z Honduras. 
5950 Radio C•sino , Costa Rico . 
5970 Radio Horizonte, Colo111bia. 
5'1"5 El Eco Honduras 
6010 YSS El Salvador 
6010 La Voz Amiea, Colombia . 
6030 TCTQ Guatema l a 
6040 Radio Liber ted 1 Chile. 
6045 Radio Clubc Parano• nae, Brauil. 
6070 CP18 El Condor . Bollvia. 
6070 Soc . N se de ~liner is, Chile . 
6075 Radio Ariel, Ur uguay 
6o82 Radio Nacional del Peru 
6088 Radio Santo Domln.go, Dom. Rep. 
6010 Radio Belgrano, Argentina 
6llO Radio C01:1eyagii ela , llooduraa. 
6120 Radio El J-lund o, Argentina 
6170 Chayenne Fr. Culana 
6200 Radio Haiti 
11835 L.VE!I Haiti 
15115 XERR, Mexico 
15150 Radio Corporeeion, Chile . 
15335 Radio Farroupilha , Braall 
.El,JROP! 

_ 5955 FIJS/Larl_ui., Greklnnd 
8215 R4dio ShkocSra, AlbanlPn 
NORDA~!ERIKA 

6o7o CFRX, Canada 
61)0 CHIII, Canada. 

T~ =Tomas Nilsson, Bjuv. 
TVi = Tore B. Vik, Norge. 
TEg = Tot:björn Einarasen, Umeå . 
~J = ~et Jackobsson, Borås . 
AM = Ake Magnusson, Bredaryd . 

0)30 
021.5 
0535 
t:515 
0530 
05)5 
0610 
0505 
041:'0 
0330 
01:11) 
~310 
0100 
0()(11) 

02)1) 
0100 
OlnO 
1'1100 
Ol)ll 
02110 
nO Y' 
1)2110 
0200 
01)()() 
021.5 
0115 
0230 
0110 
0245 
0000 
0000 
0000 
2200 
2)20 
2030 

1835 
l~ 

0110 
2)15 

YM=rad = Yngve Mstteson, Hadensbyn. 
o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-
Som Ni alla kunnat märka l spalte n så lir den ju 
allt a nnat än stor •. Alltså skärpning grabbor. 
Jag får 1 allsfall tacka Er som bid ragit moo 
tips såbjärtligt och boppas att fl~r hör av sig 
till nästs månad .• Plock en alltså fram Fdra logg 
böcker och skriv ner Fra TOPP tips somt sänd 
i gocS tid till stopdate (8/11) in dem till TIP 
TOP TI PS, Fack 1006, L11nd 1. 
Med detta skulle då min f ör sto tlpa-spnlt 1 DX
aren vara tillända och j ag säger ii n en gång tnx 
till Er som bidragit och hoppos alltså att fl~r 
oxo hör ev sig •• 

73's och god l)'SSning: 
l......J:I. 

® 

l 

Ilejean alla tävlin~sly~ttna och intelli~tent.a DX-Are! Den här eidfln är .1ust Yn.d ni l e 
tat efter, tör h~r fAr ni en chnn• att viea vnd ni ~lr rnr. OP.n hÄr gAn~en, vilken f ö 
ft.r den COrsta so• jag bar hand o• en "'dan h&r epalt, akall ,ittR testa e ra JeoarAliskll kuo
akaper. 

So• ni kan se här nedan, rlona dat ett antAl Ne r eller mindre ~AtkrA ,ubar ~om ni RkA 
beeklda litet närmare. Att det är bokRlftver de hr «Jo rdA nv, knn vBI vem som h~lAt se, 
men vad blir det om man p l ockur i hO fl bokatii.YernA t i l L or1l? 

uet blir er sAk Att avgi•ru .. Varje ,:tub~ rnt,rettent.era.r ~tt lftnd, och varjP land lil!l!.ttr 
i var sin värhlst.lel. Fler ledt.rållnr r&r ni i nte , utan ou lcnn ni Al\ttn i&r.Ang att. stava! 
•,•yviirr hnr jag haft l i te t sni:ir.ji"t i rtu,us~~ t f\ir o. t. t. komrnn nac1l nf,~ot. avArnre, men det kom
mer -- var så säkra! 

E.!.!!!i elmll vi ockot1 •l e In ut U 11 dc dul<t.i«n•tu: 

1 1 ex 11v \IJI'l"ll-611 e ller llrUont l<ort 6 kr 10:-
2 Prcocnt l<ort f• kr G:-
3 rreoantkorL ~ kr 3:-
4 rrcoentkort A kr 2 : -
5 Praoontkort ' kr 2:-

Prcscntkorten kan rörbrukas ott.~ r friLt VHl i llik8klubbeoR omfattande med l emsservice! 

~ 
o 
G 



"Gamla 
@ 

QSL-bekanta" 
t'rAn vAr viin Bror ~ll>lmatedt i Kungl. llufv11detaden har vi f&tt in ett knippe QSL från den 
"tcnmla. godA tiden". DA de allra fle&ta av vlra medlemmar inte var med nA den tiden, k~n 
det kanskP. vara iotreaennt att se h11r QSL:eo rlå tog sig ut. Om PX-in" dåförtiden var 
lättare eller svårare Än nu låter jag vara oaagt, men ett är säkert: trängseln på KV
blmden var inte tillsuärlllelae vis så •tor soQI i våra dagar. 

O T C, "The International Goodwill Station• 
'Vär""'en verkligt trevlig bekntltaknp. lian 
sände från L~opoldville i dåvarande Belpeka 
Congo. 
Alla vet no,r inte att Belgien för ett tiotal 
Ar eedan iiven hade sveneke{lrlkiga program 
med Gisela lfel11stein vid miken. Hennes 
proaram var mycket uppekattade, oeh hörde 
till 60-taleta • godbitar• för DX-aren. 

HADIO XJ!:t~ är en mexikanare som torde varn 
ganeka sA omöjlig att hörn numera. XKQQ 
aom är KV-siindarens prefix, rcli\ar huvud
stationen XKQ pA 940 kce. XEQQ kunde man 
höra pA 9430 kes sommaren 1950. 

PANAl!l:lllCAN IIADIO vnr ~n 'nv de mångn stft
tioner som förr tilläts eända från Tnn~cr 
i llnrocko. Bland de otntioner oom nå hnde 
sändare i Tanger llliirkteo !BilA ltadio, 111\dio 
Inter-Africa, Tbe Voice of Tftngier m fl. 
Vid jultiden 1969 förb.jnd den marockanska 
regeringen utländak~ stationer att aända 
frän Tanger. Dock fick en station stanoa 
kva.r - VoA: e sändare. 

l ~w··~,-~ 
~ : . ~ ~~~ bt ~~;N~t'1'4ttr.? - -a .. ~ .r~ 
B ~~g~: !:t~~- ~ :::~ 

J 
,~ · . 

A (t!Qf*)S t (~10fii0So lA'A(A() IIIAW>M:ssc:..Ao 
"'" UUl (AIIJGI.,. t94 ('QIIAIM()()AI!IIAIA4,l01• 
rOHIOS - snt • nu, rOWIO u:n 

l~l~f"-4'1tH RA010(LUI• 

~ Rec•f.,. P~rnarnbueo Brfltil 

llWIO CLUB& UK I'F.IlNAliDUCO Är en av de allra 
svartaste brasanrna som finna r ·n. statio
nen hörR förträffliKt hådr i 25mb och 49mb, 
men har som sagt nobbat Rlla rapporter de 
senaste åren. 

----------------------------------------------------------------------------------------
Vad tycker den ärade li\sekreteen om en sådun här sida i vnrje nuamer? ).leddela recln.ktio
nen vad ~ tycker. 
Även i övrigt ~r vi mycket angel~«na om att få höra medlemmarnas kritik- Rlväl positiv 
ooN negativ - angående tidningene olikn avdelningar. ~örslag till !örbättrin~ar, nya 
avdelningar etc. mottages taxamt! 

Du ~gamle DX-are" eom verkligen gör skäl !ör epitetet '"0)4", dvs . Vf\r med redan på "den 
gamla goda tiden1

' - skielca l'iirnn in några av Dina gamla rariteter för publicerinJ!:. Si\-
lcert vtll de DX-11re som inte varit ••ed s& liinge i garnet tn Bi~ en titt nll vad Du knnoke 
förvRrar i en gammal skokarton(t ... /11-red. 

® 
********************************* 
NYBORJARSIDORNA 

********************************* 
Hy a IJX-aren skall naturligtvis innehålla nyt t inom DX-ing 

också f ör nybörjarna, eller skall vi såsom rubriken säger, 
använda oss av ordet noviser . Jag är av den uppfattningen , 
att det i de svenska DX-tidningarna skrives ocb görs all
deles för litet för de svenska DX-are som ännu inte är så 
gamla som DX- are och det är därför naturl igt att vi i DX -
aren skall ha en, som vi hoppas , givande s palt för er . De t 
är i alla fall ni som s kal l l ägsa grunde n t ill en ny DX~
nero.tion . 
Den här spalten skall innehålla det mesta för nybörjarna. 

D.v . s. allt utom tekniska saker, vilka hänvisas tillwspe
ciella tekniksidorna. Jag hade t änkt att v i pli de sidorjag 
disponerar i varje nummer skall diskutera och behandla al 
l a sorters nybörjarfrngor- och problem. Uet finns ju många 
sådana f ör den oerfarne. Inte fö r a tt jag vill säga attjag 
är så särskilt erfaren själv, men de flesta f r ågor skal l 
väl kl aras av . Här skall vidare införas nybörjartips, dvs 

'"\dana som ej kommer med i DX-arens övriga tipsspalte1· , nyheter frAn vissa l ät tare stati>ne~; 
uc h dessutom skall dA och då en aktuell lista öve r svensksändande ut ländska s tationer pub -
l i ceras. Tillsammans med denna •.k . oovisinformation, skall också f r ågespalten redovisas,så 
•lu t blir m.a.o. inte som förut i t.ex. 11DX-aren och ~ubstancial, en speciell frågespalt, u
lun alla som vill ha fråeor besvarade, antingen det är nybörjare eller det är andra mera a
v.mcerade llX-are, kan skriva hit och jag skall försöka be svar!< dem. Tyvärr måste jag tänka 
,.t, utrymme t l itet , d.v.s . frågor i stil med: "Är X-radio en bra mot t agaro?" eller "Är sta
L i on Y svart?" besvaras ej. Tekniska frågor är det heller i ngen id6 att ni skickar hit,utan 
•h• hänvisas ti l l t ekniks idorna. Fr ågorna. bör vara av all mänt intresse • men även andra be!Ml.
o·M i mån av utrymme . Vill ni ha mera per sonliga svar, går de t bra att skriva direkt till 
o>~~derteoknad och bifoea svarsporto , så skickar jag svaret . 

l och med danna inledning öppnar jag den första nybörjarspalten och börjar som sig bör med 
•lunna mAnads f rågor: 

Ingemar Wassling vill ha • var på följ,.nde frågor: 1 . Vilken station anropar " H le r 
ist die Deutsche O.oldatensender" på c: a 900 kc/s och vilken adress har ovannäl!l n da 
station? 2 . Vågl ängd och adress till Radio Ve r oniea? Den förHa frågan är en som of
ta är ute och fa.r i frl\gespalterna . 'ltationen är en a v de bäst hörbara på kvällarna 
och de spelar ofta mycket f in musik mel l an pro~gandastumparna . Den kallar sig ege
ntlieen "Deutsche r Freiheitsender 904" och ligger som vill hörs av namnet på 904 ke/ 
s. '\tationen är en inofficiell kommunistisk propagandastat ion och den ligger i Burg 
i Ös ttyskland. En annan liknande station hemmahörande i Burg är "Deutscher ~oldalel

••onder på 935 kc/s . Ingen av dessa •varar på lyssnarrapporter . Radio Veronica kan tillskri
vas ant ineen under adre•sen: Po5tbns 210, Hilversum, Holland eller : Zeedijk 27A, Hilversum, 
llolland . ile sänder f . n. på 1562 kc/s med en effekt av 5-l,· kW. •ändnirtgs tid: 0800 - 0100.Deo
na station har liksom Radio ~yd varit en vagel i ögat pit s in regering, men några åtgärd e r 
onot den har ännu in te vidtaeits . <tv ara r med e t t snyggt kort. 

Näs ta frågare är Benn Bangsvig i gr annlandet Danmark. AngÅende Radio Veronicas sändnings -
tid och s tyrka, $e ovan. Han v1ll också ha reda på de t fi nnq nÅgon '\tation på 192 meter som 
kal las ITQXR och i så fall dess styrka och adres•. 0 var: På 1560 kc/s ligger Radio •tation 
f/QXR, vilken är tidningen "The llew York Times" egen oyhetsstation. Effekt: 50 k\1 och adress 
1/QXR, 229 !/est 43rd otree t, New York 36, N. Y. , U'lA . 

Bn okänd PX-are i Hot ing fr~gar följande: 1. Är Rad io Ilederland ~/ere ldromsroen och Neder -
lnndsche Radio Unie tva skil da stationer? 2 . Var och när sänder LUFOR och vilken adress har 
ria n? 3 . Kan bifogat brev frnn Algeriet räknas som an godkänd verifikation? qvaret på första 
l'rto,;an kan utan kommentar besvaras med ja . Pli den andra frågan skall jag göra en litet läng
ro utredning, för att andra också skall få litet glädje av svaret . LUFOR betyder ordagrant: 
Luftförsvarsorientering och stationen sänder i samband med mil itära manövrar, då luf tförsa
ro t genom dem får reda på eventuella flygangrepp på s venskt territorium. Alla bar säkertm
s arvarat att det på moderna apparater på skalan står skrivet Lufor och där var alltsÅ anld
ni nllen. Lufor sändes pÅ våglängdsband mellan långvÅg och mellanvåg (300- 400 kc/s) och rap -
!)orter går f ram under adress: Flygstabens Teleavdelnine, ~tockholm 80 . Alla r apporter bosva
ras med ett speciellt , royeket vackert Q0 L. Kom ihÅg att rapporte r t i ll Lufor bör omfatta en 
l!ingre tidsrymd än vanliga rapporter. Gärna f l era dagar med hörbarhetsangivningar under oli
ka tider på dagarna. Det bifogade brevet frÅn Algeriet kan ej r äknas som verifikation. Det 
kan också fungera •om en varning till andra DX-are. Får ni ett Q'\L på ett för er okänt sjlåk 

L 



måste ni få det översatt innan ~i godt roget r äknar det som Q~L . ue t ovan nämnda Q~L-et hade 
på franska t exten: "---no concernait pas notre station", vilket antyder att det int e kan ha 
varit den stationen du lyssnade t ill . Har ni några osäkra Q~L, så plocka fram dem för sKker
bets akull och kontrollera texten. 
Chr ister Nilsson Kr ntisto frågare: 1. Wår skall J~~ hållas? 2 . Är Uarocko en ovarting'l 3 . 

'lvarslid för lllB~? 4. Använder a:an ~IJIPO för amatörrapporter? 5. Är llwt V325 en bra rx? 6.P~ 
vilken vAglängd och på vilken Ud slinder Radio llac ional de !::spana nA engelska? Det var inte 
litet du hade på hjärtat, Christer, .. n här koa:o;er svaren: 1. :Tår J'lll- et sicall hållas i Ar ar 
11ig veterligen inte ltlart lnnu. llåll u t itik i spalterna, så lto,..,.r dH nog en inbjudan! 2 . In
gen s tat ion lir rikti&t svart , utan mod tåla~od och bra rapporler svarar de flesta atationer. 
011 du menar Rndio Uaroc , a! lir don definitivt inte svart, utun den ar synnorligan Q'IL-säker. 
Du har nog bara haft otur, eller också var inte rapporten tillräckligt bra fö r att Q•L- e t Kr 
befogat. rörsök igen! De brukar svara snabbt med kort . 3 . WIB0 svarar i allmänbet p! c:a en 
månad, men om du skickar vanligt sea- mail ltan del ta betydligt längre tid. 4. 'IINPO anmdsej 
till amatörer, utan där har ean en speciell code . 0 kriv t ill HAM-spalten eller direkt ti l l T 
Hemph, sA fAr du ett utförligt svar. Y. ö. skall ni ta för vana a tt inte använda 'IINPO-coden 
fö r flitigt även till vanlita rundradiostationer. Mån&a smås tationer bar ingen aning om vad 
den betyder. Använder ni er av den bör absolut en förklaring t ill de olika sifferbeteckning
arna vara med . 5 . •om jag sag t i ingre•sen besvaras inte •ådana f r Acor. Ou vet no~ bäs tsjälv 
om din apparat är bra ol l ar i nte. 6 . RNE sänder till England 2120- 2150 på 9630 kofa ,till U~A 
kl 0415-0500 på 6130 ooh 96}0 kc/s och till U'lA och Pacific 0515-0600 p& 6130 och 9630 kc/s. 
Alla dessa sändningar är rå ongols ka. Reservation för eventuella ~ndr ingar i samband mod ö
vergång t i ll vi ntorsohoma. 

Thoeas Carlsson bar följunde problem: 1. Hur räknas poängen till Q%-postcupen fram? 2. När 
s &nds do s venska procrammen från Radio Brazzaville? •varet på den första frAgan kommer t i ll 
dig senare i form av en l iten broschyr som kommer att t i llsändas alla nya pr enumeranter p å 
DX-aren. Wai\ a nd see ! Radio erazzavillos svenska procram sände• var 4: e onsdag enligt föl -
jando: 18/11, 16/12 , 13/1 o. s.v. Tidpunkten är 2025-2040 och procr~ot går över 9770, 11725 
och 15190 ko/s (30,71; 25 ,58 och 19, 75 meter) . 

Bengt IlAkansson vill vo ta hur ba n •kall få tag på en l äoplig radio för e tt billlat pris.Uot 
onda rÄd j a g kan ge di& är att titta i radannonsservicen ol lo r varför in.e a nnonsera själv ? 

Göran Lundberg har problem med BBC Far &as tern ~tation, "ingaporo, som lämnat hans rapport 
obesvarad ottor 6 månader. Hoppet ä r naturligtvis inte he l t ute, men f ör säkerhets skull bö r 
du skicka en ny r apport. BBC/P&'I ä r annars mycket svarssäker. Den andra frågan angåonde an -
tenner och trafikmottagare vidarebefordras till teknikredaktören . 
Arne Lodin frågar ocksA om .. ntenner och Q~L-Post-Cupan. AngAende antenner, se Bengt HAkans

sons svar och i fråga 011 Cupen , se Tho118s Carlosons svar. Tråga nr } lyder: P!r vi lkacadlem
ear som ball t skicka in bidr~<e till Tip- Too-7ips. '~var: I princip , ja! ;.~.,, tipsen skall vara 
av absolut toppkvalitet, annar s sortera• do till en annan t ipssralt. 
Hasse Nilsson har hört en station anrorande "Radio ~voboda Edropa" på 16-mb och frAgar vil

ken det kan vara. Det var säkert Radio Free Europe du borde. Adress: Ensliseber Gartan 1 , 
J.!llncben 22 , Vlisttyskland eller 110 West 57t h <:treet , New York 19 . Fråga 2 . qvarar Radio AliOA 
Ata och kan oan i så !all skr 1va rapporter på engelska? <:var 2: Alma-Ala brukar d! och då få 
ifrån aig ett och annat Q"L, aen skriv f6r säkerhets •kull på tyska, efter som de har tyslta 
program. Adress: Radio Alma-Ata, Alma Ala , Xazakstan, O~<:R . <:var på fråga 3: Radio Australia 
har lll)"cket varierande svarstid. Ue t kan variera fri\n 1 cAn till ett Ar. 
Kjell-In~• qt evensson frågar sålunda: 1. '~varar <:ender Preies Berlin på ra pporter enligt ud

ressen l Rll-641 2. Vart tog I ngemar Ande r uons brevvi nner p! Puerto Rico vä~en? IHg veter -
ligt s varar <:FB pA den adressen. för sök igen. Var Ingemar Anderssons brevvänner tir, vet jag 
sannerligen inte . Ja& har nog med att hålla reda på mina agna , hi! Yråga honom! 

qA var det slut rå ~nadens f rågosralt . Jag hoppas att j ag inte har komprimerat frågo r och 
• var alltfUr mycket , sA att det blir tråkigt och svårläst . Ueningen mod de långa svaren på~ 
korta frågorna, lir att de skall ge litet extra till eventuella vetgiriga i stället f ör tidi
gare knappblindisa • var. Ilet vore ock•å roligt om svaren kunde &e upphov t ill diskussioner så 
att vi ge nom dem kan få fram det bäs t a •varet på svårbe•varade frngor . 

14ÅNADEH'I KOhi-IIIÅG Månadsskiftet oktober-november är den t id då de flesta utlandssändando ata
tioner brukar lindra tider och vågläneder för sina sändningar. Observera detta vid sökandet 
och rQ11portarandet av stationerna. 111\ll utkik efter nya scheman och skicka sjlilv 
in eventuella scheiOA!lndringar frAn vanligare stationer till !iybörjarsidorna. 

MÅNADEN!! <:TATIOII Radio Japan kan utan vidare koras till månadens station . 'ltat1onen har un
der hela olympiaden haft fullt påd rag med sändninear ock kommentarer til l denna t ill jordens 
alla hörn. Vi svenskar har också fAtt höra svenska kommentarer därifrån i det svens>.a~am
met. Varför inte göra ett försök på den trevliga s tationen? Oänder varje söndag kl 09}0-0945 
på 11780, 15135, 15425 ooh 17755 kc/s (25,47; 19 ,82; 19,45 och 16,90 mater) . 

LYCKA TILL !lED LY!l OJIAJIDWr OCH KOJA IGEN !.!ED FLERA fRÅGOR OC H KO!.ruENTARER l /Beff 
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t:n liten förbättring av RX<m """' ''" IIMtn 
kan göra utan att vara all tfnr t~~nlu~ L ~un-
ni~, är att eliminera l i \tri k \.r\rrhrot O(,. 

1 de allra .flesta apparater nlntrnr ~-n ~nao
sa onödi~t värme. Den utun tvekan vnnll/fl\OLO 
rörtypen både i trafiklloLtnpnre och 1)1.; ryL
ear Kr 5Y3 eller ekYivalenLorna 5Y}O ~llor 
5Y}OT. Rören 5U4, 5U4C, och 5U4CT hnr onmma 
sockelkoppling som 5Y} och är endaet en nå-

6 

Till droaeel 

Till 5 v l indning 

, . .,L krafti~tS-re variant av 5Y}. Kopplin~ren i 
>H<Iioapparaten ser undantagslöat ut oom på 
l·~· Om man vänder på sin pyte och tittar 
l"'' likriktarrörets sockel f i nner man de foa 
l ~ Lnrna i praktiken kopplade 80011 på !!.K..l• 

• ~ L11l rörbUlare. FIG 2 = 

5 v 

lffl t kan bända att tråden som får till droe
ueln &r kopplad till stift 2 och vid &nd
ri n~ren får man då lämpligen flytta den till 
etift 8 . 
Ändringen från rör till kiseldioder göres 
i följande steg; 

1. Skaffa två st kiseldioder 600 v PIV/ 1A. 

2. Dra ur likr iktarröret och li'IW det fiSr
u'lktlf<t på ett bord (du vol aldrir nllr du 
behöver det iy.en bi) 

l . !.öd loss de t vå trådarna o om ko mm o r fr lin 
fom voltslindningen på trafon. Do lir i all
•niinhet f örsedda med samma färfl på plna tiao
loringen, medan drosselträdan har avvikande 
kulör . 
(oBs. Det förekommer att det inte flnno nö
I'On dr.oesel i likriktarked .1an f ör fil tru
lng utan endast ett motstånd. Man har god 
h.llllp av att veta , att tråden i do float& 
fall går till + pol en på en elektrolyt . ) 

J.W ""''"" fAet do bAdu kioeldioderna enlif!t 
llp L 
d. IJ~l hnll\ hr rlordlgt. 

Ofta finna det komponenter fastlödda på de 
övriga piggarna på rörhållaren, men deeea 
ska f!lvetvia i nte r öras. 
Jag har s.IKlv f{jort denna operation på min 
Hammarlun4 HQ 129 X. Den blev genast myc
ket Ilabilare under uppvärmningstiden och 
även dKrefter driver den mycket mindre. Nu 
var det j u i nte någon epeciollt stor drift 
pl den f örut , men om man har den på kanske 
tv& dagar i sträck, aå blir trafon mycket 
svalare än förut, pl r-rund av att 5 - volts 
Undnin~ten inte är i bruk. Denna belastas 
nlali~n ganeka mycket av ett likriktarrör 
eom drar 2 Aapere. 

Andra oroalter till att mottallare driver är 
t. ex. d&lig kvalitet p! kondensatorerna i 
oscillatorn. Här är det e~ellertid något 
beevärligare att latadko .. a en förbättri ng 
t,Y då af.ete ••n kunna läsa ett kopplings
schema. Men oo 11an lyckas ta reda på var 
oacillatorne kondensatorer sitter, och kan 
lueka ut vad det lir för värden på de111, ä.r 
det stor 1d4 att byta ut dec mot keramiska 
a .k. NPO kondensatorer . Dessa ändrar inte 
värde vid temperaturförändrin~rar, och är 
oc<eå mycket fördelaktigare ur !ldrinFasyn• 
punkt . 

~edan kan man ju oxo roa siK med at t stabi
lieera anodspänningar med ett stabilisator
r ör av typ OA2 eller OB2 t . ex . 
Emellertid tycker ja~r att det oftast är en 
~t .. neka liten vinst man gör i ""f orbällande 
till nodlagt arbete. Man måste oftast göra 
betydl\nde omkonstruktioner i l ikriktar ens 
apKnningaförhållanden, borra hål i plåten 
för en rörhållare oev. 

Jag har gjort försök att stabilisera ett 
par 9R-4J, men tyckte sannerligen att det 
var ennaka aiealyokat i båda fallen. 

7}. Han med lödkolven ••••• 
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VI PRESENTERAR 

DATA 

Säl.1es av BgJoKt:N import , J&almö 
Pris för D-modell : 97~ : 

LF-modell: 875 •-

SM7TI 

Bo Jönsson 

siffr an som nämndes i förra numret för 9R-~9 , 
10 uV, är troli~en inte s! exakt som upp~ifter
na för ARB6 , men kan allts! jämföras dir ekt . ) 

Känsli~het för AR80 f Hr 6dB Piv,nal/brus f örhål
lande li~~er mellan 0 , 5 uV och 1,4 uV 

Vad ÄGAREN säger 
Testare den här mänsden är 
Göran Svensson ,Malmö 
Göte Johunsson,~kArby 
Johan Ber~lund ,Trollhättan 
Chr ister B.1ernler,Malmö 
Lennart Alarik,Uppsala 

Värdet av siffrorna nedan kan den som ä r intres
serad av dem få reda på fenom att se i fö re~åen 
de nummer av MDXaren . 5 är hö1<sta poän~ och O är 
läi<Sta . testarnas merlel 

poän~ värde 
Kommunikationsmotta~re, t i llverkad av RCA för Utseende 1 2 2 3 4 5 2 .a 
i huvudsak de a l lierade styrkornas behov under 
andra världskri~et . 

Frekvensomr/J.de . 
D-modellen 5}5 kc - 32 Mc 
LF-modellen 74 ko - 535 ko/ 1,5 Mc - 30,4 Mc 
områdena uppdelade i 6 band . 

LF-output 2,5 watt 
output im pedans 2 , 5 ohm hö~Ctalare 

600 ohm (som ~Cår utmärkt som 
bandspel aruttal<) 
lAICohmi~<U hörlurar 

Inställbar för 110, 120,1 50,220 och 240 volt 

Rörbestyc'<nin~ 
RF och IF 5 st 6SG7 
detektor o blandare 6~A7 
oscilla t.or 6J ~ 
sl utde t ektor ~R6 
Noi•elimiter 6U6 
LF del 6SJ7 och 6V6 (6K6 

s om 
BFO 6J 5 

och 6L6 r.är l i ka bra 
6V6) 

Likrikt are 5Y3 eller 504 
~päaninl<ss tabi l iser in~ OD3 e l ler VR150 
Vik t c : a ?O ke: 
Kristall f i l ter med ? lä~en, varav läre 2 för 
norma l motta~in~ 

Känslighet för si~al/brusförhållando 20 dB 
vid 30 Mc - 7 uV 
vid 12 Ale - 6,~ uV 
vid 4 Mc - A, 5 uV 
vid 600 kc - d 1 6 uV 
( Detta ä r det jämförel se t a l som j ar. i for t 
aättnin~en tänker hål l a mir. t i ll , känslif,
he t en vid ~O_d! ~i~~lLb~u!flirhåll~nie~ Den 

Skalans utseende och fra
derinr,avläsnin~snOICICrann
het 
Skalans missvisnin~C,förhål
l andet t i ll de verklil<a 
frekvenserna 

Käns lir.he t 

St«bili te t 

Lämpliy,het för DXin~ 

sel ektivitet i normal 
funktion (utan Xtalfilter) 

Kris t allfil ter 

Noise l imi ter 

AVC-ns förmåpa at t hålla 
volymen konstan t 

P!litli1<het vad det pällar 
trimnin~ och se~vice 

Lämpliflhet för amatör bruk 

2 3 } 4 4 4 

2 2 3 3 4 4 

4 4 4 4 5 'j 

4')5555 

444555 

2 3 3 3 4 4 

3444 4 5 

333445 

o 2 2 ; 4 4 

3 5 5 

2 2 2 

AR BB s l u t poäng 

Fem ä~are t yckte a t t pr iset va r lagom 
En ä~<Ure tyckte att priset var för l!f1 
Kornmentar till siffrorna. 

3 . } 

~ - 0 

4 -3 
4 -6 

4 -5 

3. 2 

4.0 

3.7 

2-5 

3 -5 

2 .0 

.4.1...§. 

Tydl ir.en kommer in t e AR 88 upp t i ll så hö~ 
slutpoän~ som man skul le vÄnta s 1~ a v dess 
gr undmurade rykte , Me n den faller f rämst på 
sif fran för u t seende och att den inte är så 
lämpli~ för amatö rbruk . Ja~ t ycker att de t t a 
stämr.>e r ransk& bra med det verkliy.a f örh li.llan
de t. 

Vad TEKNIKERN säger ® 
:;•J'lLL GOING STRONG efter c 1 a 20 år är denna 
utmärkta mo t tar,are, måste ,jar, konstat era när 
,lap, ta(lit del av tes tprotokollen för AR- 88 
och tänker p! de erf arenheter jag har av en 
he l de l översynsa rbet en på de apparater som 
OP~OKEN import tagit hem f r ån Enr,l and. Att 
~pparaten är så pass ~<Urnmal märks naturlil<t
vis, inte mins t när man ska l yfta den ( l) ocb 
ajälv t ycker j a(l att den har lite för antik t 
utseende , men si f frorna för känsl i r.het och 
s tabilitet talar si t t tydliga spr åk om att 
den elektriska konstruktionen ännu hän~er me 
trots a tt AR88 är en enkelsuper. 
Det t o rde ocksä vara s vAr t att leta upp en 
apparat med s tabilare mekanisk uppbyr,ICnad . I 
de flesta moderna Mottarare t ycks man ej ha 
kvar r espekten för vad tre milimctor a tAlpl At 
kan åstadkomma ifrå~a om elektrisk utabil i • 
te tl 
Apparaterna har j u , efternom do varit använ
•JJI. av arme er över h ela vär lden och i allra 
l'l i'Sta fallon köps bega~nade, ofta inte aå 
h''" kalibrerin~. Nå1<r a värden f rån Johan B. 
1 'l'r ollhättan verkar p:a.nska representa t i va: 
1'• kc fel p! MV 
'• kc fel på 90 mb 
1' kc fel på 60 mb 
~·. kc fel på 49 mb 
10 ko fel på 25 o 19 mb 
lh•unt~ felvis ni ng uppvägs emell er tid av att , 
""'" nn har en ut märkt lo~Cg-gradering som !<Ör 
• 11. rnan kan s t älla i n på någon ko när man ba
•·n ha r kommi t underf und med va r man har !'re
l• vnnuerna . 
Il •· nervicesynpunkt iir ARBB utoärkt, med bra 
""h tyd lit>; ledni ngsd r agning och god kvali te t 
1•~ komponenterna. De t vanligas te felet ä r 
u l t. rören säckar ihop. t y appar a t e rna. har 
lu l"!\ t t ~Canska länge i "t,jänsten" . Det kan 
·t 111.så l öna s i g att byta några r ör om man en ,.,.,,r bar et t som läg~Cer av, 
1.1 kr iktarröret ~y; bör då bytas mot de t · n! 
, .. ,t krafti~<Ure 504 , eller 2 s t ki seldioder , 

11om ska vara på 1000 v PIV/ 1A. 
1 .~· rör e t 6K6 och f ör s t a llP r öret som är e tt 
1,:;c7 är också de s om för s t blir utsli tna , En 
ho tydlig känsli~Che t sökn ing kan man erhålla 
/'Cnom at t by t a detta 6SG7 mot det amerikans
ku specialröret 717A s om bara kostar ct a 7:
llöret ä r mycket bran t och det kan hända at t 
••an f år o,jälvovä ngninotendenser på ·do högre 
banden, rnon de r,är att t r i mma bort med ant .
trimmern . Jnra förändrinr,ar behöve r företas 
i apparaten. 
Si ffror na för känelif.het , stabilitet och 
l ämpl.igh.et f ör DXin1< lirKar 0011 ea1<1: mycket . 
höl!'t och här ha r jar. bnrn rosor t<tt ge . Det 
torde vara f å motta~<U:rO som ktm proatera de 
•Inta i den pr i skl ass som !\ROA 111'~01' i. Och 
l<an man bara samsas med de ~O kilona apparat 
uö har man en moitaga.re som "hållor livet ut " 
noh där man f i nner s t ationerna. dli.r mnn fann 
1Iom sis t 1 
1.iit<et 1 p! kr i stallomkopplaren llr .!!ll!! det 
normala vi lket man kanske kundo tro . r det 
l u~t är bandbredden s törr e lin normlllt (för 
"ltl -FI " mot t a 1<ning , )och detta uppn~ man p! 
bekos tnad av känsligheten. Ll\r,e 2 lir det som 
man ska använ~a. 

AVCn är ganska dål ig och någon s törre skill-
nad märks inte pä lägena MAN och AVC. . 
Noi se-limitern ä r ~odta~bar, men i n t e s!l br a 
på de lägre frekvenserna, u t an bäs t enbar t i 
och för kli ppning av tändstiftstörnin~<Ur . 
Många av våra t opp DX&re använder ARBB och 
s äkert kommer många a ppara ter än a t t finna 
köpare . 
Enl igt informa t ioner f rAn BEJOKEN import ä r 
läfet f ör närva r ande ~<Uns k a kärv t , då de s to
ra efter krigsl agren nu är på upphällninren. 
Firman kan dock skaffa ytterlirare exempl ar 
även om det blir lite väntetid . 

Presstoppli 
IIOl,I VTA . Gl'77, ltddio St\rnrcnda , Cae i l l a 20, 
Cnmi ri iir n<lrcsHcn til l del) nyn stn på 4742, 

Cl,66, lludio Cent e nnri o, Santa Cruz 
d e l n Sierra c loenr tneato.d e l s 0400 , men iiYen 
0430 då de ha r lyssnarnas önske-px . Fq:n är 
4873 (4823?). (SCDX) 

BllASILIEN. Korrekt f q fö r R&dio Ga zeta de 
Alagoao är 3315, hörd under svåra QRM fr&n 
R'di o Itatiaia t ill s efter 0400. ( SCDX ) 

ISLAliD, Rikieutvarpid, lteykjavik llöro med 
i s ländska eöndogar 1330-1600 p& 11780, och 
dessutom orogelbundet ett par kvällar i vec
kan 2030-2200 på nya 9630. Tiden ändras nog 
till en timme s enare fr o m 1/11, då man bnr 
vintertid. (SCDX) 

Ktl'fAIT, lladio Kuwait bar engelska 1600-2000 
På""49ii7t. (SCDX) 

~- f est på franeka börd till e/d kl 
1958 på 15270. Rpto till Itadiodiffuoion Na
tional• Malgacbe, B P 442, Tanananrive. Möj
ligen den nyn 100 kW-tx:en som kommit igAng! 

MONGOLih'T, Radio Ulan Ilator har hörts med 
aitt första pro~ram på 4085, medan P2 använ
der 4160. (JS'fC) 

NYA ZBBLAND. RNZ bar ett DX-px kalla t "DX
World",rediger a t av Arthur T Cuohen, f örsta 
onsdagen i månaden 0740 & 1130 p! 6080//9540 
Px-et r epeteras söndagen därpå kl 0200 över 
15110//16280. (SCDX) 

TIIAILANil. llinistry of Education, Bangkok ä r 
i gång dagligen ~ed thniländakt px 1300-1369 
(cd) och anropar vid cd på engclska: "Tbie ie 
the Eduenti onnl Broadcaoting Station o!Tbai
land broa dcasting on frequencies of 1180 kc •. 
3.202 mc, 6.062 Nc • • • • SistnBmnda fq torde 
kunna avlyssna e i Sverige vid goda Asien- ex! 

USA, 'IINB, !led Lion siLoder kl 1800- 2100 över 
17720 ocb kl 2100-2300 över 11795. (SCDX) 

YKlffiN. Från Yemen meddelaa en ~ kW-sändar e 
~der tillverkning för användning i 41mb. 

7;AUlliA(fd Nordrbodu ia). }' r om den 24/10 
iindrade Northern llhodeoia Oroadcaoting Cor
poration eitt namn till Znmbia Droadea~ting 

Corporat i on. (7.HC) 



Från och med detta nummer består den här spal ten av .bara en sida. Det är ju tråkigt , 
men i stället tycker jag att vi skall hjälpas åt att göra den så bra som möjligt. För att 
få plats i fortsättningen kommer SWL-cupen att utgå. De QSL-anmälningar som inkommer till 
nästa tidning blir således de sista för den här gången. Vill ni slå GÖ s å har ni er sista 
chans nul Rankinglistan tänkte jag ak1llll Aterkomma var tredje månad ungefär. liar ni några 
synpunkter så använd pennor och skrivmaskiner och hör av erl 

CALLS t:tEARO 
160 meter vill Ullmar , SM4DXL, slå ett s l ag för bl and alla som kan cw. Just nu höra väl i 
s tort sett bara Europeer, men de vi l l gärna ha SM- rprts eftersom de ej kan köra SM på 160 
80 meter CW kördat GC3BFE- 2330, W1CRA-0249 · ( 4DXL,6CNS) 
80 meter CW hörda: VE1LI/2-0500, ZL30X-06}5. (6CNS) 
80 meter SSB hörd• 5Z4AA-2216 . (3589) · 
O meter CW körda: GC}JAG/P-1227,MP4BEQ-1 836,0X3LP-2235,0Y2H-1743,0Y4M-1630(Box 1, Klaks

vik ,UA9JY-1600,UA9XB-0357,UL7IR-0200, U05KAA -1440,VE1AKZ-2114• (4DXL, 6CNS, 6CZU) 
40 meter CW hördat K6AHV-0700, JY911HV/XU-0010. (4DXL, 6C!!S) 
40 meter Cli'-SSB körda t EP2AZ RC - 2045, SV1AB- 2055, SV~WBB-201 6, VP6KL-2055, 5Z4AA-2126. ( 6C l!S) 
40 meter SSB hördat JA2BTV-2102,MP4BBW-2126,VK2AVA- 2020,VK3IT-2037, VS9M5-2129(RS 59) samt 
VS9MB-1 60} och 9Q5AB- 2242. (3262, 3569) 
20 meter CW körda: CR6G0-1722,~-1900,ZE1B0-1943,9Q5QR-1617. (SM6CZU) 
20 meter CW hördat EL2AF-2059,FG7XF- 2043,FP8CK-1353,JA2CMD- 1426,JA3VG-11 56,JA7ABQ-1536, 
TN6AF-1 627,VU2GW-1320,VU2JN-1444,W9WNV/XU-1555· (1657) 
20meter AM hördat C06XZ-2241,EA6CF- 2056, JA6CY-1412,PY7YS-0910. (3262,3415,1657) 
20 meter SSB hBrda: DU1EH- 1630, FG7XT-213;,FH8CD- 1720,FP8CA-2011 ,HL9KE-0958,l!M1 AX-1344,JA1 
BYL-1 325,JA1CG-1404,JA6CZD-1406,JA6GY-1318,JA6HK-1310,KC6BK-1000,KG1AX CX-0642,KG6AAY-12, 
K3SWW/KG6- 1352, W7ZQX/KG6-1335,KG6IJ-0754,KL7EKVI ENT EQG K~WFC/KL7-0745,KR6KS-1347,KR~A -
1504,KW6cV-0635,PZ1BW-1 935, W8NRB/UB5-0932,VK1CK-0830,VK9NT-1230,VP2KD-2130,VQ8AM-1535, 
VS9MG- 1620,W9WNV/ XU-1614, XW8AX-1515 , YN1BN-1304, ZL1ABZ-0902,5T5AB-1943,7Q701 PBD PM -1630, 
9K2AX-1458, 9M4MB-1440. (3262,3415,3525 , 3569, 1657) 
15 meter CW körda: 1X1AS- 17,1YB2Fli!X-1 5}0,4X4RW & 4X4MQ-1 314 • (4DXL) 
15meter CW hör da: KP4QV- 19, PY2EV- 19, VQ2BC-19 +en WN4 . (4DXL) 

Många tack riktas till• SM4DXL, Ullmar Qvick; SM6cNS, Tomas Kar lsson; SM6cZU, Per-H. An
dersson; SM4-3415/5, Göran Östman;'SM7- 3262, Kenth Nilsson; SMS-3525, Ola Rosengren; 1657 
Lennart Fag; samt SM1 - 3589, Torat en Hemph, Red. 

SWL.- CUP 
Kenth Nilsson t VQ2WR 5N2CKH på 80, VK3XII på 40 och CE1FX EA9EL ZB1A på 20. Du gick om mig! 
Ola Rosengren: PY3AHJ KP4BNI CR6DB CR6GS . 
Göran Östment KG6AOX KA2BI'I UASl'JlV VS1FZ 9U5BB PY7V!M HK4ABT. 
Rolf Arvidesont ET;FW F9UC/FC UW9DB UT511W VE3BWY VP9BO VS1LV W91'1FS YV6AV/2 YV5AFF ZD6PBD 
Ove Fr abasont ZD6PBD HZ2AMS/8Z4 UA~SK E~AV W4SHP VP2KJ SM4SSA. 
Sven J . Lomeland: VP6GU PY1ADA HK}RQ HK7BE PZ1AX ET3USN 601WF 9L1HB 9L1RO ET}RS 4X9HQ UJ8KAA 
Hans- Rune LööTTt ZD60L VP6GQ(7/14) H19KH VS1LP YV5ACP(7/14) VK4JN UV!9XA U1'19CD , 
Torsten Hemph t GD2RFD/A JA 1GC CR9AH GTI3AX G5HZ. 

Hur ställningen är får förbli en hemlir~et t i ll näst a och sista omgången i nästa nummer. 

DX- NEWS 
Marion Island ZS2MI lär vara aktiv på ·14280 eller 14120 kc SSB vid 06-tiden. (SSA) 
Turkiet m.fl , DJ4EK befinner sig just nu på en resa til l Near East och kommer att vara akti v 
som fTA,fEP,fYA och jvu. (SSA) 
Fi~ii m, f l, En G-amatör kommer under tiden 26/10- 14/11 a t t köra f rån VR2, VR5, FU6 och FK6, 
Norfolk Island KC6BK planerar att komma igång från denna exotiska plats. 
Crozet Isl and FB6WW har hör ts i Europa på 21085 AM . QSL via 5R8BC . 
Rodriguez Island VQBAM kommer att köra som VQ6ANR härifr ån från 14/11. (VOA) 
Eas ter Isl and CEj6A kommer att kunna hör as fr:l.n mitten av deceAber . (VOA) · 
11'9WNVfXU QSL-ar via K6EVR, Ron Camp, 9661 E. Estrel la, Temple City, California. 
VS9MG QSL-ar via WA2WUV el ler direkt via 9M4LX, som är hans home-call. Han kommer att komma 
igång f r ån andra exotiska l änder i slutet av Aret , 73 Torsten (SM1 - 3569) 

·. 

·...,.. 

1UD&törracii0 
-s m 8cns 

Eften pni ncipen ju fler vi är ju ~ligare 
blir de, så har QTX-apa l ten överlåtits på 
me j . Jlosaa, aom numera iir li te upptagen i 
s ko l an, for taätter ukr i vunde t nv t eknik
sidorna. Onde L· hö u l.eu och vintorns mörka k
vä llar , me d d/u: t lll hö rund u 00 & 40me t er s 
o ond• , hOPP" " J•'6 k unnu 1{0 e r 11 to <l L l äa
ni ng , omALt. ~ I{O t. t. mm ..•.. . 

v hr UA- t,..,u l. b l o v Htm uku. aniaalyckad , inte en 
"o ntln LOW·t hu r Otir." d ~ltiH. ukrivea i nkommit. 
u~~ l' l Htl l ll il r;! t.ul{ nog i n t. c på g rund a v WADM
I. n u t, ~., ll , II(Htl "råkttde" int räffa. på sam10a ti
<l c•r . :lft nu lir de ~ atlta A dax a t t bör ja tän
kn pi\ n:i.u l.tt t. e a t • va.d skulle ty-ckas om en 
~.e a ~ •ned en bur t MKV Kar e inbl andade? 1 poäng 

r;; ,- QSO med Jl KVK- !IAMs i de t egna dis t riktet och 2 för andra distrikt., med e tt pass på 60 
.. d \ ett på. 40?? Men föX' a t t on siida n. t ee t oka. .fung era måste alla va ra me d, sl iilnan vi 
h~>Jtämmer o,ss för en sådan t est vi ll jag vet a om de t f inns någo.t i ntresse. Förslag och 
1 1 po angående teate r av a lle slag är mycke t välkounne. .. 
'1/ l·:t:c he ter ett. di plom som inte är s å känt ä nnu . WECC, Worked European Capi tal Cities,ut
•l<•l n o i klasserna A, B es C för 30 , 20 es 15 körda huvuds täder, man!'ger för detta dipl om 
' l' !H.I7DQK, Box 74 SKURUP ( 1 dollar eller liknande bör bifogas) . 

J M~ Bosse skrev i förra numret a tt det skulle va.rA s vArt a t t a nvända .frekvenser över 
{n~!) kc. Men oa man l ysanar mellan R. Peking & R. Cairo kan man hitta flera raringar ,HI. 
ll•• d n n en lista öv.er killar som ofta kör C'/1 omkr ing 7044 kc: W3PHL, WA2SFP, W2DGW, 9G1DV, 
'•11\ !I D, 5N2J KO, VQ2YIR m. fl. Nere vid kan t-;;;;: hörd es en kväll W9VI!fV/XU, kalla CQ ( men han 
lo .. o·d • inte mej) . T'ider för dess a killar ä r 2100 - 2400 SNT. 
' .~ har oxo· börja t kornma nu, d~r finna nästan va rje morgon W1-or es VE1- or att köra. 
Al.b s edan engelsmännen kö r en massa ZL-stat ione r , som jag a l drig lyckats höra, bör man 
" "1-~ i nte bry sin hj ärna med. Finns det nåeon bra 8011'1- DX- ant, s om en kil l e med normåla 
""·.l lighe t er kan sätta upp ?? 

'Il: l nv, R i ck kör med en 1 
•· .. Tiins S/line , 32S- ; ea 
l '>~- 3 och en TA- 33 j unio r , 
nom han a.l l t som oftas t l 
nkrUNar upp pil. 40 meter . 

TRE 9G1 AWARD 
1. The 9G1 Award i s issued 

for con t a c ts wi th a to
tlal o.r 5 <lifferen t Ghn
no. n tn.l.ionH on 8 1. lea at 
2 bn"do , ~ t n c~ Jnn. -50 

2 . Fone , CIY or bn ~h . 
; . QSL cardo munt be o~b

mi tted. 
4. The cos t of t he ""'""' 

is 7 IRCs . 
5 · Application s hou t <l h~ 

sent to: 1 
GARS. Box 3773, ~ 

Hll"ll/1 1(1) A . BLAC KMAN 

1'.0 . llox 99 
·1 A KORAill 

( :!lANA 

_______ / J 

Ti ll nästa månad vo.re de ~ Ql· 11 H rA •·eda pli hu.r många länder ni har körda/QSI>a4-e,för at •. 
kunna presentera en ranking l l o ~r• llll r• oxo uppgift er om inpt, ant ea RX ska finnas med. 
Jag hoppas oxo få en masor< (o) ~ r, v tign b:r:ev med tips , förslag, kommentarer och QL ilits
t orier o . s .v.. •• . QRA: SMGCNS, 'l'omno O. Karlsson (O. som i 'l'om), Sidenvägen 15 , ALINGSÅS 
tfnt 0}22/11}74. 

73 tom 



@ 

·RADANNONSER 
UNIJKU DKNNA AVl>llLNING INt'iJ!lKS (mot en kostnod av 50 ör e por rad) ltADANNON$Eit t'Öil VÅHA 1180-
J,EIIIIAR. Anno no er wed av ar ti 11 o i enatur (kootar l : - extra) b .. Yaraa Yia Fack 4006, Lund 4 
•arefter e•aren vidArebefordra• til l annonsö ren . Likvid för införda annoo•er inaKtte• ef
ter införaodetp& poet6irokonto 66 17 33, Sveriges DX-Rikoklubb, Uwe&. P& talongen angea: 
• LikYid för radannona(er) i nr ... a• DX-areu•. Där•ed ö•er til l .Anadens radannoaeer: 

S ALJES 
BANDSPELAREDÄCK med ritning till enkel för
otiirkare, 100:-. 

llADIOIIIO:PAilATilltKUIIS, N.K.J . , ca 1211 inbundna 
breY, 75:-. 

SKRIVliASKIN, "llt:IUIBS Baby", 140:-. 

ORKBS!BIII'ÖIL'I!ÄilKAIII!, "DÄCKSTROII 211 W" 11ed hl 
et. 10" högtalare, 100:-. 

TllANSISTOIUtADIO, IN/LV/Fl!. aurt. uttag för bil
antenn. ~. har koetat 410:-. Endaat 180:-. 

DIV. RADlOWATP.RlBL. Nya radiorör, hö"talare, 
t r afoo , o11kopp lare, div, kontakter, kabe l m m 

I. Guet aveeon , Vi l ltofta, KALVSVJK. 

LUXOR DIPLOWA!. llyoket bra blde p& KV och ~ 
.ad Il KV-band fr 11-210 m. Över 100 lKnder 
loggade pl donna RX. Säljea t~ll böcetbju
dande, ej under 200:- plua frakt. 

AGA SKIVDYTAIU!. Ilad kristall-pick-up. Tr·e 
haetigbeter: 33 1/3, 45 och 78 Yar v/ •in. 0-
betydl i &t anYänd, därför i skick eow ny, Säl
jeo ti 11 bögatbjudande, e,j under 2110:-. 

PIII LI PS Tll.ANSJSTOII. PM, )IV och LV. 8& gott 
1011 ny . Ilar koatat 3711:-. SiUjoo tör 276:-. 

ANTENNROTOR. Antennrotor med kotOpauhua(CDR) 
bec. men fullt an•Kndbart. Säljeo tlU bö1at
bjudande, dock ej gärna under 200:-. 

Paul Bklundb, Öaterrldagatan 2, III!LJ.ERIJl). 

HV trafo + likriktare (kiae l dioder o elektro
lyter pl platta). In: 220/130 V Ut: 850 V/ 
200 ~. 350 ~ vid CW. Fö r i nby«&nad i TX. 
Säljea f ör 100:-. 

RÖR ti ll ca baiYa katalogvärdet. De 
nya. GK7 GK8 DJ,06 DL94 6C4 lll..01 OSN7 
6U4 EDL.21 6SJ7 6VG 6Y3 EC92 ELL80 ECC83 
6CX8 QQE03/12 QQE06/40. 

lloata 
f:CC88 

5763 

SÄNDARE. Prototy.,.n till oändaren i liDX-aren 
nr 8/1964. 25 eller 10 watt. lfi'B! 

S~7TI Do Jönaaon,SYeag OG, UALIIÖ SV. 040/53395 

RADJOitij11 , bega~ade, 1:-/at. 

Tll.ANSJ STOJI.<;Ul.n!RR J llYGGSATS tö r 8: 25 p e r o t. 
Beloppet inaät teo lämpl. p& pg 643373. Porto 
80 ör e ner oato. 

Roger Sundin , Pootl&da 5554 , BOLLNÄS. 

TRAFIKIIO'I'TAGAIIE aY llilrket 11116511 ••d tvl nät
aggregat ocb i beboY aY nlgon geno-«ln« oäl 
ju för 150:-. 

Ander a Lutltbo• , fagerdkaviir;en 33, llltOWW.. 

SA LJ E S 
llADI OIIOTTAGAliR, Pblli pa BS!I96A med h• KV
band. Endaot 40:-. 

TEI.EVEli!OlTS fÖlLTECKNING ön r eYeneka IIA!olo. 
1:50. 

TIDNINGEN IU.'KOIID. 64 nr Arp;. lD!III-69, 6: 1>0 
Arg. 1960 wed VU-apoc. (1 nr aaknaa) 8:-
lrg. 1961 ••d Vll-apec. (2 nr aakna a} 6:--
lrg. 1982 (kow .. lett) 6: ISO 
Arg. 1963 (koaplett) 6: 50 
43 st. lagbilder ur TidnioRen REKOliD 1:--

DOLL l BILD. 16 nr. 2: 1>0 

loiOitSENYCKRL •ed .!!l1!!!!Jill. 4:--

CALLBOOK Foreign Sect . sommaren -63. 11:-

RYSK ORIGI!IAIJlOK, 14000 U-atno. Il:--

5115-3625 Ola llo .. ngren, V&llat~atan 1&, BALA 

SÄNDAIIB/IIOTTAGAIIJI. En aäodare - ..,tta,.are 
för 1- U we ter aälju billigt, llör EC92. 
Apparaten driYa ~ed o•krin« 150 V; 6,3 V 
till glöden. Spinningarna kan t•• fr&n 
batterier. Sändarena ettakt är en 2,6 W. 
Den är fiirdi~;b:r11gd och al ~~:ott 1011 onn•iind 
Har koatat 40:- - aiil jea för haha priaet 

KONDENSATOilEll. Ett antal kondenoatorer för 
endaat 0:211 per ot. Värden: 10000 pF 3750 
V; 200 pF 1600 V; 20000 pF 1600 V; <17000 rl' 
500 V; 50000 pP 1600 V. 

Arne SYenaaon E. Dahlber a 118 IUUBIN~ 

DRAGKRAFT 
• fdr annonserna 

1 vdr ll<fnlng 

KOPES 
JAZZ-SKIVOII nya oo• gawla köpu. 33, 45 
eller 78-or. EY. byte wed popokiYor •.ä. 

Alt Peraoon, llauelglngen 9, HSLÖV. 


