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Klubben hpr in~en ly"sp;nde ekonomi, men o~ ~112 betpler in sin evgift, kom
mer det i pllp fpll inte [-'ttEÅ med förlu;::t.
Detta nummer av lIDX-aren är d'et sista för dem som inte har betalt in sin
avgift.
Personligen anser jag klubben vara som en andlig blodgivning, om uttrycket
tillåtes. En plats där man genom kontakt med li~sinnande personer, kan
finna avko~ling från vardagens själsslitande rutinarbete, där man stimuleT-

t 'Il

t

t 'Il

h

'd '

l1:A
~:V~;;\f'V:>crN"1<
,O'f'}SPCTP-T";
'f6as
~ ; nya ag oc ~1.".<ll>A
$-~'
J. nya ~ eer.
Det är ingen överdrift när jag säger vardagens själsslitande rutinarbete
ty utan att vi kanske märker det direkt, blir vi psykiskt trötta genom
just vardagens grå enformighet.
Detta själsliga gift kan vi netralisera genom att Ekaffa OP~ omväxling,
helt enkelt skaffa oss en hobby.
Kortvågslyssning
är vår hobby. Varför just den? Ja, jag behöver inte förklara det här. Ni vet själv varför"

Vill du föra kortvägslyssningen
en värd ditt stöd ••

framåt,

stödjer du klubben.

/

Den är verklig

Red. /

Klubbträff.
Nästa klubbträff blir-----------på Ungdomens Hus
Skoag~an-r0b/in
~y~jaIQn
DatUU1 blir den 27, oun klockan 16,00. Väl mött.

över gården.

Ur redaktörens

synvinkel

0

så fick vi haft vårt föregående klubbmöte

i en ny lokal. Det var som

tidigare meddemats:"Ungdomens
Hus~
Någon brist p~ plats var det sannerligen inte, särskilt endast SUmIna g
st0 hade hörsa~mlat kallelsenA
Ett flertal aktuella och viktiga saker blev emell~tid diskuterade och
beslutade ..
Bl •.
a..•påbörjades tävlingen om klubbmäster~~(L }A::'>Il.. Trots att tävlingen 41
gäller hela året, är det id~4(att redan nu börja samla poäng på skarpen .•
Jag misstänker att tävlingen lwmmer a.tt bli mycket jänm"
detta nummer"
Tävlingsreglerna presenteras på ett annat ställe
Detta är bara en början" Vi hoppas kunna korr~a med fler nyheter även i
fortsättningen"
Två nya medl~L~rar har klubben fått" Det är Ingvar Nyberg
Lund, samt
vår förste utländske medlem, Julius lfudsen Pabyhöj Danmark ..
Vi hälsa dem båda hjärtligt välkomna ..
Jag bad i föregående nUlnmer om kritik och önskemål beträffande

i

tidningens innehåll ect:(
Det har framkoITilllit
en del önskemål,

J:.fJ/

J:;t.r/..'j~-dessa"

och:vill

i

En
tåra medlemmar byg§nad~beskrivning
kan av
puti'liceranågon
Landskrona, ~
S
~
kel converter eller preijele~tor•.

i följande ~~

v

Brebmer,
och lwpplingsschema
undrar ifalltill
vi inte
en en...
.

i

Just nu kan
vi 3"
inte, men det finnJmöjlighet
för det ~ängre fram, kanske
redan
nummer
J
Vidare skulle vi kunna beskriva störningsbegränsare
och antenner
me m •.
Vi vill emellertid veta. hur våra läsare anser om tekniska frågor i vår
tidning ..Jag hoppas därför att på nästa möte, få veta Eder åsikt ..
DX~tipsen har det varit snålt om, men denna spalt kommer att utökas ..
Men skall vi få in många DX~tips så får sannerligen medlenmlarna själva
också hjälpa till och sända mig s~danH.

i

Uppdelning avartiklarana
spalter har hågra önskat. Jag undrar om detta
inte är en ren smaksak •.Det är möjligt att det ser trevligare ut, men det
system vi nu använder är betydligt enklare, och vi vinner plats på det~
ly jag skulle kunna fylla lika många sidor till med artiklar, men det är
nu så, att vi innan vi startade denna tidning, gjorde upp en kal~l
för
den. Vi beräknade då med hänsyn till medlerrmlsavgifterna, att vi kunde
utge den med fem sidor .. !'le,
Det är nämligen stencil~er~ som kostar pengar, så ju bättre ekonomi lian vi
får, dessto större blir tidningen ..l,il:en
då behöver vi många nya medleID.lIlar
•.
Detta var svar pill dem som önskat 10 sid9r.
Så till sist en sak till@ Vi kOITilller
att försöka få med ~ustrationer,
kanske i redan i nästa nurmner. Det är en del som har förslag4t det, och
vi vetOsjälv«att tidningen blir mycket trevligare i utförandet ..

oH
Naturligtvis kan vi inte tillfredställa
allas smakriktningar, men vi
kommer att göra vad vi kan, för ~å den som just Ni vill ha den.
/ 120 /
Medlemsavgiften
i MKK är 5 kronor per år. ink',~~lmö
numeration kr •• 3,50.•Lösnummer 40 öre ..
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Nya veries

till klubbmedlemmar.

!~gy~E_g~Q~Eg
__~~~~! Canada
R. Luxembourg

OIX 2

~2~~~_~YU11ll_~~~Qi

OZF
och A~dorra.

Bayricher

YLA 8

ZYN7

ZL3

~~~~~~_~~!~~~~_~~!!~~2Eg!
CKLO
~~UL

Rundfunk,

TGWA

Ravag

LLR

CHOL och OIX 2
HED6

~!!~_~~~~~E~~2~_~~~~!
CROL

OIX 4
gB~~~r_r~E§~Q~_~ng~~EQ~~! SABC-Cape

~!}~_eY~~~~~~_~Y~~~~~!
CTIRM

Town

CHOL

HCJE på 48 m.

(amatörst.(

Som Ni ser, tycks Canada dominera. på tal om Canada, så får Canadas Radio
f.o.m. detta nummer av vår tidning, et~gratisexp. varje månad. Vi hopyas att
i gengäld få mottaga Canadas Lyssnarelj1ttibbstidnine: "~teJ;:lT.?,genn ~ som jag en
gång i tiden sett ett exe~plar av.

]Er. DX.

DX .•
NEWS ..
e!I--------

vAlgier:
Radio Algier expermentsänder
18,30 enligt GrUnenberg.

på 11836 kels. Hörd från 17,45 till
/Sweden

ealling DXers /

VAmerika: l~/GX Los Jrngelos 31,35 M. varje morgon 4,15 - 7,00 med QSA 2-3 QSB
Omväxlande program, sång musik nyheter gudstjänst.
/ Elis Pettersson/
v'Chi~
BEF 8

Enligt brev från Viggo Bengtsson,
BEF 6. Inga frekvenser anges.

har XGOY ändrat signal till BEF 7
/ Gunnar Perssoni

I

vrAustralien: VLH 4 25,25 m.
QSA 2~3 QRN varje kväll kl. 21,00-22,00.
Nyheter oeh grammofonmusik.
Elis Petters80nl
~qanad~:
Sommartid f.o.m ..6 februari tid 20,00-20,20 för svenska programet
över CKNC 17820 kc/s och OKOS 15320 kels.
/Nattugglanl
V Indien:, All India Radios kvällssändning för overseas lyssnare, sändes nu på
följande frekvenser: 7290 9565 11.760 kels kl. 20,00 - 21,00.

l

Sweden

Calling DXersl

iV'N~..&~and:
William Warren rapporterar att ZL3 Wellington på 11.780 kels
har varit hörd omkring 20,00 med återsändning a~ det tidigare morgonprograme
~epeterade BBC=nyheter tills 20,10. Stationen försvann omkring ~0,45, fastän den fortsätter till 22,00. Sänder även mellan 8,00 - 10~00. Detta senare
program sändes även över ZL4 på 15.280 kels.
Radio New Zealand begamgnar
båda sänadarna för progra~net 20,00-22,00..
ISweden Calling DXersl
vSehweiz~

HEI3

7210 kels

41,61 m. Engelskt

program varje kväll mellan

20,15

till 21,15 ..Ur serien "The Swiss Curioity Shop", ingående i dessa sändningar
kan .ämnas: kl. 21,00; Måndagar: Our Reeord Album;
Onsdagar: Tony Bell and
His Orehestra;
Torsdagar: "Wr Recorded for you".
IGunnar Friberg/
Alla tider svenska.

( All times Swedish:: mKT .."t~ l hour. (

Tävlingsreg~mr
för ]ll~s Klubbmästerskap.
~-----~---------~-------~---------------

L.

Tävlingen är öppen för alla med1emrnar i 1.iIalmö
Kortvågsklubb , som erlagt
sin med~savgift.
ul"l"~" !:~'"&:'j
2. Alla verifikationer
som erhå11its(under 1949 inräknas
tävlingen. De
skall uppvisas på klubbträffarna.
3. Verifikationerna bedömrnes efter en kontenuerligt utarbetad poängtabell,
Sverige
efter poängska1an 1-5. HänsYl1 tages till stationens hörbarhet här
dess effekt och ~avstånderhit~
~~~ även andra faktorer som spelar in,
kommer att bedörnmas.
4. Deltagarna får tävla endast en gång med ett kort från en stationsignal.
T;ex. jag far ~ävla mea ~ort från Canada BC signalerna KROL och KCKL, men
inte med två kort från ex. KCKL.

i

i

5. Amatörstationer
inräknas ej i tävlingen.
6. Alle medlemL~rna äga rätt att avge sin åsikt vid poängsättningen.
Sekrt.
skall journalföra hela tävlingen.
7. Segraren är den som vid årets slut, kommit upp i den högsta poängsurrIDlan.
Han kommer att tilldelas ett pris, samt titeln:Klubbmästere.
Poäng-tabell
för K.M.
--------------------Hitills

har följande

Etationer bedöms,

och tilldelats

poäng enl. föfujande:

lYK 3- 19m"

l

5 poäng: ZL3
CR6RN
sA~C-CapeTownl
4 poäng: HCJE 24-16-50 m.
3 poäng: CS2L:\. VUD5
ZYK2
ZYlf 7 hvJ
La voz deLa Falangen
HI2T
TGW.A
Canada
JJOY Andorral
2 poäng: OIX2 .OIX4 VT..uA.8
DN-Paris
PGD VlRUL HED6
Ravag
LLR
Inter. cerv.
R.Sweden-Motala
SP 13 OZF Bayrieher Rundfunk
Radio Luxembourgl
l poäng; Nordwestdeutscher
R.und:fv.nk.

" Sundin
.Sune
.Gunnar
:1jli1ow
Landskrona:
Gösta
]lfalmö:
14
Lund
Persson
38
21
Lund
Petersson
~~-=>
Friberg
Trellebctlrg:
Nyberg
Lund:
Ingvar
poäng

Rapport
nr.l för K ••}·.•
--------~-----------~-

SV'ena~~
BOn.-

.2 II -''1
2L poäng.
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Bortglömd
station?
-----------~-~-~"The Voice of Trinidad" är nan1l'let
på ett radioföretag nere i 'l'rinidad.
De förfogar över 3 st. sändare, och frkvenserna äro följande: 11475 kels:
26,14 m.
med signalen VPO Il; VPO 15
5000 kels- 59,52 m.
samt VPO 16
5725 kels = 52,40 m.
Den sistnända stationen hördes i höstas med QSA 4-5 några k~äliar A~. 23,15
till 23,30. (Tidvis svåra telegrafi-störningar(
"Testing for Carribean press asoeiation". Programet bestod mestadels av "New
in dictationspeed". Huruvida stationen hörs fortfal'Cindevill jag ej uttala
mig om.. Rappott blev avsänd den 4/12 -48, men något svar har ännu inte kommit.
Det har varit ovanligt tyst i DX-pressen om denna station. Orsaken til
att undertecknad ej tidigare presenterat densamn~, beror helt oeh hållet på
att jag erhållit

tipset om hötbarheten

från annat håll, oeh den som upptäcke

en ny station, bör ju själv förmedla nyheten
Det är ju därför som dessa är till~!

till sin klubb och tidning.

Mr. DX.

5.
Specialprogramet från OTC.
--------------------------så fick vi alltså höra vårt specialprg~am
från Leopoldville
Sändningen hördes ~cket
bra, vilket·~
ju glädjande.

Belgiska

Congo.

Programredaktör KarlErik Alhden presenterade undertecknads ringa personlighet
såsom ansvarig utgivare och chefredaktör för Malmö DXaren.
Jag var givet~is djupt smi~rad, men måste i alla fall rätta li~et
på hans uttalande. Det gör kanske inte så mycket, men i verkligheten är det Arne Svensson
som är ansvarig utgivare av vår tidning.
I programet innan vår grammofonskiva spelades, presenterade Ahlden bl.a. OTCKlubben. Denna klubb är en opolitisk sammanslutning av OTC-vlnner som vill
stödja The Goodvill Station och vänskap mellan alla jordens länder.
Medlemsavgiften
är 5 kronor, som skall insändas i CongoFranc per internationelt
chek. Som medlem erhåller man ett medlemsmärke. Resterande pengar skallgå till

i

denna klubb.
välgörande ändamål. Jag uppmanar aIDla att gå med
Få stationer har väl på ett sådant sätt varit positivt inställd

till kortvågs-

lyssnarna.
Jag hoppas att så många som möjligt får tillfälle att lyssna på svenska programet som kommer den 18 mars kl. 20,45 på 30,71 m.
Red .•

lUn bästa verifikation.
------------------------När det nu har kommit till min tur att berätta om min bästa verifikation, så
måste jag-säga, att jag fatiäkt inte vet vilkens som är den bästa;
Jag har tre stycken att välja på. De äro: VP4RD på Trinidad, Radio 1IJ1akassar
på Celebes

och PLD6 på Java. Men skall man räkna efter antalet watt på statio-

nen, avståndet
~det bästa.
Denna

till den och så hörbarheten,

station VP4RD hörde

var omkring

så blir nog kortet

från Trinidad

jag på 31,16 m.: 9~625 kcls den LL juli 1948. Tiden

24. Styrkan var Q,SA 2, hörbargeten

Q.RK 3. Inga Q,mlImen någon Q,SB

Jag hörde den reläa nyheter f~~svBB?
Detta v~~ade e~ kvart~ Se~.an fö~jde några musikstycke, men namnet'kan~ag
lnte ange har, ef~ersom Jag lnte for logg
över BC-stationer. Rapport blev avsänt den 12 juli med luftpost.
Vecka efter vecka, månad ef~ter månad gick utan något svar. Men den 30 oktober
samma år, anlände
särdeles

deras gula kort. Det var skickat

fint frimärke

ÖPI)et som brevkort,

på. När man får ett eådant kort, blir man verkligen

glad.
Ja detta var historien om mitt Trinidad-kort.
Om det finns någon DXare som inte vet viklken effekt VP4RD har,
tala om , att de använder en effekt på 500 watt (0,5 kW(

I
I nästa nummer kommer vi att påbörja
att presentera

163

så kan jag

.ft..rne
H Svenssoni

ännu en serie artiklar.

Vi kommer

våra medlelnmar, en åt gången.
Red.
om

Var god och referera

med ett

till Malmö DXaren,

nali

Ni citerar

denna tidning.
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