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För at.t underlätta
korrespondensen
med klubben? har vi. numera skaffat
oss ett Dostfack. Därför skall h:,idanef.ter alla brev som gäl-ler klubben s·amt·
• alla QSL"'9ch täviLingsrapporter
sändas:und~T faljande, adresE.'~·
l\iTAL~O KOHTVÄGS.KLUBB?_

'i'A:J!!--lS/2_Ei:J~.MAHIJ.O~,,-,·

.

.

Bidrag till .ttdningen,. skickas som vanligt till resp .,·r.ed. utom QSL-anmälningar. Sven Roslund har övertagit
redigeringen
av qsl-paraden?
men som sagt,
I.
rapporterna'
skickas under klubbens adress.
.'
Ja9 så var det SOIDilari5en7
och semestern närmar sig -med raska steg.
vanlig ordning,
Trots detta räknar .vi med ~tG Malmö DXaren skall komma ut
men. vi.. hoppas på medlemElarnas alltid ,lika värdefulla
stöd i form av tips och
artlklar.
.
',.
.
.
.
Våra rapportkort
har vunnit medlemmarnas erkännande
o'ch många ,har redan
köpt dem. Kort kan rekvireras
enklast genom att sätta in erford.erlig
betalning på vårt postgiro konto samt ange på talongen,
vad. som önskas. Korten kos,,
.'
.
tar som bekant 7 öre pr s·tyck.
Diplomfrågan närmar sig nu sin lösning. Vi räknar med att C-di,plomet
skall kOITl.llla
u'" ino'1l' en snar framtid.
.
,
.
.
) ö,-:rigt ·f<?rtsä~ter den h~rda ~ampen: i klvbpens tävlingar.
TävlingslLi,n-•. Galler all tsa.KM.
"
.
der f: or JUll bllr CENTRALAMERIKA
. Nya
medlen:sar
slg.venna
gån~ ber
vi att fåLimhamn,
hälsa Gösta
MårtensHohög5
:5er.•..
il anmaler
Lind? Malma
samt Sven
Johansson,
hjärtligt
S011?
väl-ktLmnai k_~bben.
'.
Tänk på at~ Du har ep: c.{lflnUat.:t;_bli .gratif;Lmedl~in i MKKnästa å.r genO!!l
tävlingen
i ~ed_e2svärvning.
Tänk också på att Du på ett k.onkret säitt visar
Din uPPsKatt:sin€f
av klubben7
genom att
:värva nya medlemm~:r;.
Lycka tll_.
.
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Vi har hit-ills
lyckats mea det som vår nlening~nmed.denna
tävling5
nämligen ått skapa spänning och'omkastningar
i placeringarna.
Denna gång' är
det platsbyte
på lsdarposten,
genom ,a~tt Stig Ygemar med en poäng lyckats
pa~se:ra Göte Joh8J}.sson. D~tta l1urruners_qsl',~:p~.l.r~id.
varslar
om ~tt kampen lcoIXlIner
at~ ~ardna ytterll~are.
Sa var det poangfordelnlngen
for maJ-qsl~en~ .
,
1:?::
7
po~ng~
·R.~d.j.o
Mogad~qcio~:Jtal.:
Sömal;rland.
('Stig
Ygemä:f)
.
,
. ~ .21 X)2 Barb::ta.os ((l'ote .Joh:31\s~on):·
'"
"
2.8. -.:>
"

3~D, = 4

_
II

(~ars
. ~~ 'SR6R",
KCBR1 Radi~-~l9J.ilafl~~
och KC.:::5R2,
Los Ango~a':,;
.A.'1geles9 (lJasse
.~ Rangoon Burma. (Stig
Ygemar).

Eri.c,
Hansson).'
Ryden).··

Curraco
(
D~o
).
Do
)•
~.j~dd?- Syd~·Arabien~, (
. ~ l'b1.iSJapan, (Lars Erlc Hans[wn).
(Lasse Ryden) •..
:. WBALBaltimore9
6~a =- 1
: CR6RBAngola (Stig Ygemar och Göte Johansson) •
Summapoäng för maj~ 1. Stig Ygemar 20 p. 2. Lasse Ryden 14 p.
~.
3~ Lars Eric Hansson 10 p. 4. Göte Johansson~
Totalt ~ 1.i Stig ~gemar r- 41 p. 2. ~öt e J'ohansson 40 p. 3. Lassr- Ryden 27 p.
4-. 1",1,1'8 Eric Hansson ,8 p. ? Gunnar rersson13}).:
6,.' Karl Gunnar' Sand 12 D.
7. Gunnar Friberg 1"i p. 8. Birger SvensFon 9 p. 9. Gunno E,rik,sson 5 p.
..
P.
10. T~ge'Matsson4
~ ,P<JC2
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Program

Källa.

LRY, Radio Bel~nmo1·· Chile
6,21,30,62. 62.
-0E'1:174"NuBVO-:'/lillldo
2-33 . Musik
Lät,t musik.
".
PR~B'22~ ,Sao Baulo,
-Brazil
2-3
Musik' o. ORM.,
,911:1180;?".Agricu~tura~
Cl!-i,le 2-7) :?öpulär
rmlsik
78.
25 00
1-2' PiA.rtomusik,
QRM.
II
46:
41 '. Y~ZZ, fvlUnldal l\o.i3.nagi.l3..
25,58
CE1173, Sant.iago
Chile
.2-·3
Musik o. tal
II

COBQ,. Ivlazo, C1..;,ba
'
1-2
Populär
musik
il.
,\.}:1'C-o, L~oP2+dville
.'
3-·4 Musik
o
62.
P~nama
1-23 MUSlk
Tali svara
0100
gaoD
~0:6.;
ZYK3, A~l~nvlco"
R.eclfe
Brazll
2o • tar Qlli~
678.
P--,
'8i7~
9~g~
)l:~g bO~A,
il
tamo;i.o, Brazll
Bra.zil
2-")
11
"
II
8~öö
~Ö:~tZ~~C8,
rItL7, Radio'
R. jIJ·acJ.ona_L,
3-4
II
11
"
30
OZF,Gopenhagen,
Daruriark
5-1)
P,rogr.
fö:'r' sjömäri
0200
9520
31,51
G2_
Venezuela
1-3 News and inUS:lC .
0300
5030
59i67 y\rKM.~' Caracas,
Ii
If
,H
Il
QRM.
ZYP23,
3ra~il
1-1
0300
5045
59,46
,
Y-vJO~ Venezuela
2~2 Musik
0306
4990
60,12
.78.
HJE:-'=,
Cgli,
Colombia
2-3
Musik
o.
'tal
~0315
6054 '49,56
"
BROV!,
Monserrat?
Honduras
4--4
Trevlig
musik'
~0330
6675
44,95
63 •
.ECJ3~ ~ui+o, Eeuador
t-5 Eng. progr.
0730 12455
24,08
Il
,Rad.iQ Ceylo~l
5-5
Nice music
D~45 15120
19,84
Iei-Radio
D'J_kar
4..:.:5 '. --Fin musik.
78.
0845 11898
25,22
6.
1730 11730
25,58
0he H~ppy stn.~
Hilveruum
5-5 Record
progr •...
, .
II
l!"",-~
MQgadiscio
Ilc. station
' 1-·2 NewSl in ~I+o
x1825
7420
40,45
•
Warzawa,
Polen
~'·_·3. SVEl'ifSKA,QRl\::jQSB.
1840
6112
49,06
30.
ClTH, Radio
Congo :BeYg..'3
-4--04· -Stänger
15)',30";'
_1900 '9210. 32,'5.7
78.
ZJM6, LiTI1J.1l3.sol, Cypern
)-3 ~ Arabiskt
,program
1900
6970
44,18
6.
·L3.rissa~ . Grekland
3-3 Fin musik
1915
6745
44,50
30.
CR6R'B, . Benguela,
. Angola
2·-3 Bra' musik
1930
916532,73
78.
Bagh,d.ad, Iraq
3-4
Engerskt
progr.
2000 11724
25,.58
30.
JJ11.S.,. SIHA, Argen-tina
.'.~ 3-3
Lettex' box
2015 11880
25,25
Il •
LRA~ II"
'3-A 1!'rEnskt, progr 4
2030 17720
16,93
Sofia,
Bulgarien
4-5
Ertg.~ ~Yska
2100
7670
39,11
21, 15 ~;A.
./
CR6RA~ Angola
4··-4- Fin musik
2115 1185~
25,31
6.
TAU~ Ankara,
Turkiet
5-5
:Wranskt prcgr.
2135 15150
19,80
HCJB, Qui to', "Ecuador
2-2
SVENSKA; QRM
2145 15115
19,85
Il
Darnaskus,
Syrien
5-·5 Franskt
progr.
2145 11915
25,17
".--.....
eairo~
Egypt.
4-5
Record progr.
2145
9720
30,86
C
'Radio Afrika,
Tanger
1-3
Musik o. tal
2200, 7101
42,23
6.
2-3
Musik o. CW
PRt5, Rio, Brazil
2210 11950
25,10
38,62.
ZYY.:2
~ Recife,.
131'3ozil.
4--4 Portug.
news
2210 11825
25,37
30.
~adio Tira~a?
Albanien
4-4
Eng. news
2215
7853· 38,22
78.
Pan-Ame1'iciJ,n,
Tanger
23
Svåra
grm,
musik
2300
7300
41~09
II
3
Musik
o.
QHM
,Radio
FalEwge
de
Ovieda
22300
723Ö 41,49.
6,62,30.
LRT ~ rJ:.lucuman,· Argentina.'
3-4
Tangorytmer
2330 11840
25,3~
6.30.
eXA19,
Uruguay'
3-4,
News
2345 11835
25,35
78.
TIRS,
R.
Atbenea,
Costa
Ri.1-2
Svåra
QSB/QRM
~2355
11972
25,05
0100

9235

32 49
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·
·
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Källor:

6. Gunnar Friberg,
210 'Sveil Johansssn,
62. ~ISvenne<1l Roslund , 63. Lasse Ry-den,

30. Gunnar Österberg,
78 o ,Stig Y~;emar c
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-"-:BELGISKAKONGO.
Enligt. erhålletbr·B-v·~f-rån--D.en
.Int.ernatio.uella
Goodwill St:ationen
OTC
skall
densamma f.o.rH. den 1~a. juli förflyttE,1.s'till
-Belgien.
De svenska sändning~:trna och alla sändningar
riktade
till
'Syd~:1.merHca
kommer dock att även i fortsättningen
sänd2.s från Leopoldville.
,
.'
IGu:rmarÖsterbergl
.
FRANSKAMAROCCO.

----~-----.

Enligt
"The Short VVaveListene)~,1t finns det en AFRS-station
(WNAF)'.i
Fort IiYAUTEY Fransl\:a Maroeeo opererandt;
på 1602 kels.
Har någon hört den?
/Lasse Rydenl
FRANSKAE.KV. AFRIKA.
-_._'
Från Radio 'I.'cho..d Brazzaville
har kommit ett brev som verifikf:1t ion
på en rapport till
deras station
:på 15505 kc/s.
En del upplysningarges~
Stati6nsort
är Brazzaville,
antenneffekt~n
varierar
mellan 1,4 och 5 kW
och ant.ennen är o:cienterad
i Nord - Syd. Program sändas 0530 - 0630
och 1805 - 1845 Gl\EJ:l9bestående
aV nyheter9
krönika och musik~
Stationen
hörs oft:::U3t bra här i Sverige.
Brevetnvarskrive't
på franska
och adressen
uppgives vara B. P. 758, Brazzaville9
(alltså
ej BoP. 108,
som ju är R2.dio Brazzavilles.)
.IL asne 'Ry d'en
FB.ANKRIKE
•
Paris på 15350 kC/s. = 19,54 m. har å sönd~J.gar (även vardagqr?)
en
halvtirnmes
önskeprogram mell3.11 kl. 17,-15 - -17,50.
l/DX
•.- R
,a d'J.O
GUATEMALA.
--~_
_--;---Stationen
TGWB, La Voz·de Gqat~malaCity,
på 6440 kels = 46~5B m. är
'avlyssnad
med QRK 4 redan kl. 21,57.
INUI
9

--------_._'
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Ital-Cable
.har hörts med en testtransmissioh
på c:a 19,40 meter.
Anrop 'på: italienska
och. engelE:;ka. QSA 3.
IGunnar Österberg/'
JORDAN.
'
.
'
)hlshemite
Jordan Bc. Service,
Ramallah, har .nu äntligen
beslagtagit
en våglängd- Efomgör ::ltt den går någorlunda
att ?-vlyssna9 nämligen 6995 kels
eller
42993 m. (tidigare
42980 m.) QS.A.2·-3 kl. 19,OO.-News in Ar~3.bic·'kl.
20;OO!,
IS~ig Ygemarl
JAPAN.
_' 3RL ,veTifier-ir.
med ett kort som bär sV~.trt text,
trycket
verkar vara
mul tiprint
eller
något g,nnat kopiesätt.
Överst f:ltår "Far .EEj,st Networkil
i centrUi'1i en mike., en s.olfjäd·er 09h en kfl.t'ta
omgivet 'av ,två stjärnbaner,
över Japan. Längst ne'r star i'Tokyo J'apan" ochvi.darefimWBcked
för JKI
tider o!Jh vågl;ängderg 486q kc/s.
=
~
(mv .. stn";) ochJICL .• Den har följande
61,73,m.
0945 ~16,00~
22,00 ~ 00900 Qch 9605, kels.
~. 31,24 m. ,00,15 709,30•
Den .första frekv:ensen
brukar' höras rät t b'ra i hl and,,' 1td!e~s:~ Grollef E!lg1.neer, .
Far Eaf3t Net'W~)rk /-\..F.ILS.. APO 500 cia PNE, San Franc,isci ..o, C[~l1.f.
,.
.
ILasse Rydenl
09914

(closing

down) på 15180

!NUj

--,4

-

NEPAL.

-'-'~'''--~-r1910kels. = 25,19 m., Fayhans, har hörts den 3 0.4 maj fran kl. 16 00
till
16,27. Svår interferens
från Rom på 11905 kels. Anrop på napoli och '
engelska kl. 16,15 och 16,27, då de borunade igen.
/DX-Radio/
lTIGERIA.

,.

.

-Radi.,o.Nigeria meddelar två nya :frekve.nser,· nämligen: .t990 ke/s. = 60,12
.'
m. och 6100 kels. = 49,18 m.
Den förstaf:beKJlense-gf'användes
för utsändningar
på dagen, den andraf'ör
kvalitetsutsändningar.
Dessa nya fq:s äro enbart avsedda för exueriment.Dcssutom
m~d QSA 2 kl. 22,30
sända de'även på 9655 kels. = 31,OS m., där den avlyssnats
-:-.,23,15 ~amt på 7255 kels. = 41,36 m. från kl. 20,30 till
slut kl. 2·3,15.
A..:.l t enll.gt
/tiJ/
PAKISTAN.

----...

alltså:
11930 kels. = 25,1
····_··-··:Radlo PakistaIl är avlyssnad på ny frekvens,
m. kl. 21,45. Sände program för 'United Kingdom. Kl. 22,00 elosing down.
QSå/K 4.
/GunnarFriberg/
..

SCHWEIZ.

··---..-HBQ, FN:s Radio i Geneve, Schweiz,
sitt franska progrslJIt kl.19, 55 i stället
kl. 19,30:.19,45
som förut.
1
.

på 6672ke/s.
för kl. 20,00.

44,97 ID, (31utar.nu
Det engelska: varar

=

~

. /Hans E. Lars s on/

:PANIEN.

- "'--:-qadio Espann. Piring,ica,
omnämnd i Malmö DX-aren nr. 3 har hörts
mycket god styrka bla. på 20,10 m. Programmet ~estod av torrt snack.
/Gunnar Österberg/
Il~AN •

.

med

-"'-'-Radio
Teheran har de..gligen .utsändningarför
europeiska lyssnare 19
( 19,87) och' 49'mb. I den tysk3- ut'sändningen omnr,mnes även ~n me~lanvågsänd,;,.r.e.på 35'S.m.Program: '20,30 - 20,45 Tysk.a. 20,545 - 21,OO,l!'r~nsKa. 21,00 21,15 Engelska oc.h till
slut kl. 21,15 - '21,30 ett program pa ryska. Programen består av nyheter. Hörs dqgligen med go~styrk~.
, ,
/C}:l.nnar Österberg/

, ..

, 5 USA.

~N Radio har skickat sitt nya schema, som innehåller
en hel del nyhet er i r::,deeuropeisk~ sändni.nga-rna •.·:B~.E~.~' ett norskt nyhetsprogram på fredqgg,r
kl.~ 1~,45 - 15;?50ver
OHOLoch eKO.,;.pa 11720 oeh.15190 kels. Vidare nyhe.t.erpa danska. man- ouh fredagr-:tr kl.,1f3,31 _. 18,40 över WBOSoch INROA15210
och 11775 kels. Adressen är: Rqdio Division,
United ·Nations,' New-York.
____

o

, /Lasse

Ryden/

OIDENT IFIERAD.·

i
.. '

.j

i;;J:7& l~(f.>

' .. Vad är d~t'för
en franskicke Bg. st~tion'~som
ofta hörs på 47,80 m~
:Musik i pauserna. Hörd bl. a.
med en kille söm räknar upp en ström ay siffror?
kl.' '08,05 - 08,15 då sign off.
/Lasse Ryden/

Elefan~ .nr •. 2_~.L.AngQL~.!.
Det har pratats
en hel del öm!' elefantkort II från Radio Gl1ib de Angola.
Som bekant slutade man i bör j anHv 19~)1 upp med att v,erifiera 'med det mycket
I stället har man skic
vackra gröna QSL-et .med bl. 8,. en bild aven elefant.
kat mer eller mindre snygga i1brallisarll
på vykort • Plötsligt'
har Q t gamla
kortet dykt upp igen. Häromdagen kom också (ox:o) till mig det vackra elefant· ..
kortet med ett personligt
tac·k på baksidani'rån
direktören.;Eft·e;rsome.tt
par
andra också fått kortet på sistone torde mankunn,a konstatera
att stationen
nu åter verifierar
alla rapport,:;r med detta QSL.Fint
s-å,länge~ de·t· .va.rar,
'/Lasse Ryden/
:
i::;

"

Radio DiamanEh
1. förra numret av 11Malmö
. DX-aren" medl.telades, att stati6-n~n .OR6RG,
R:ldio Diimang, varit hörbar på c:a 43,67 m.Dennauppgift
är korrekt:,
;,
.men den senare tide'n ,har i,nte stationen 'varit hÖl'bar på denna vågLängd,
och förklaringen
,härtill
ffnner ,vi genom att saJ{a några fakta ltr'DX-Rådio
vilkeri meddelar sb~ följ~r~
.
.,'
, .'
.
. " '
Radio Diamang sä.nder över endast två, frekvenser,
enl. brev daterat den
2/5. Alltså:
7070 kc/s. = 42950m. och. 4·9,.77 kels. = 60,12m .•,( ;.., .
Tid: 2Ö,00 - 21;30.
,
'.
.
'.
.
'.,'.'.
DSEjsutomhar Sveriges' .,Radiöklubb erhållit,
11ågra nummer av !3tationehs
egen personaltidning,
~ilken bl. a. medd~lar uppgifter
om alla DX-are, som
lUi?,nd de, många olikaländer,sQm
~änt
sänt statior>-en,'korrekta
,rapporter.
rapporter,
leder Sverige med stor majoritet.
'
,.
','
SRK,har varit, vänlig nog att sanda mig ett "ex. av nämnd3. ~idning, di:ir
bland andra föl j 3.nde· IvIKK· medlem.[[J:'lrvoro omnämnda: "
,
.
'
Tage Matsson,
Tore Schleuss,'
och Stig~gemat.
Emellertid
har min korrekt{1.
r.appo;ctGöte,JQhQnsson
bllvlt
obesvarad9
ocn. Jag undrar '
därför, .om någon an..nan också blivit' luraö .på "DiaLllantenH?',
"
<'
9

jUl' DX-Radio via Stig Ygemnrj

"

,

.. l

Rad~~orrr',
'Lässe Tjus
som om de ,slutat
ligt.
De lär få
ke inte till
för

•

undrar om Andorra besvarar rapport·er.
Nej OM. Det ser ut
med den saken - tyvärr.
Men det är k~inske" inte så undeTen fantastisk
mqssa rapporter
varje dag. Tiden räcker kansatt besvara dem.
/Redl

...; 6 -

=Q§~!:~~~~~~~=

,

.

~

.h

Denna.gång skall vi låta'Gunnar Österberg inleda QSL-Paraden. Det är
först.a gången som Gunnar är med i denna spalt, men välkommen igen OM!· ,
'CROL
på 2'5 60m.
har skiekat homom sitt kort oeh det har även Sofia,
Wie~ i 25 mb., Hessiseher Rundfunk, RÖda Korset i Geneve samt PZH5; Paramaribo. Dessutom har Dux-foldern kommit oeh ett personligt brev frånAFRS över
stationen WRUL på 19,70 m. Slutligen har Bel?rad skiekat sitt QSL-brev.
Lars Erie Hansson rap~orterar att han fatt QSL-brev på grekiska från
mili tårstationen
i Kozani, MaeedonJilen 7950. Kort har kommit från SA'BC,-'
Johan ..
·
nesburg för en rapport på deras .sändare på 1'1937 kels. Till sist steneilerat
brev från Radio AEF Braz:::aville för en rapport till stationen på 9970kc/s.
Det var samma slags stencilerade brev som nu användes av Radio Brazzaville.
L:3,sseT jus är en av dem som kan glädja sig åt en god QSL-skörd. I han<>--brevlåda har verifikationsbrevet
från Barbados 7547 ke7s. hamnat. Vidare ftJJ..der från Radio Tupi med signalen ZYB8, 11765 ke/s. Kort har kommit från SIRA
25,25
m. Brazzaville
25~0612175
m. ZBW3
9525 ke/s.,
DZH8 Radio
Filippinerna
15,3 me/s.
Island (2st.)
ke/s.Hong-Kong
BED3 Formosa
15235 ke/s.
Afriea,
Tanger 7126 kc/s. och till slut Voice of Americas nya kort samt Aten 47 mb,..--.
Sålunda har han erhållit k"".L't
Gunno Eriksson tillhör ockf:Jåltde utvaldall,.
frånCR6RN
Radio Club de Angola på 42,00 m. Kort har .oekså ~ommit från RAVAG
Wien, på 41,41 m. Likaså frånZL3
Radio New'Zealand på'25,47 m. och JKL Far
East Network, Japan, sändande på 61,73 m. Det sistnämnda kortetfiek
Gunno
värita på i 469 dagar, vilket är r~kord,f~r hOnom. Till sist bi~v fråriPostes
Telegraphes Telephones in Paris, 31,51 m.
Gunnar Friberg rapporterar ett stycken verifiRationskort,
NärnIigen Radio
pekings QSL-vykortmed
bild av kinesiska muren. Stationens våglängd '19,92 m.
Gunnar Persson har' fått desto flerverries,
därav flera fina saker. Vi
_noterar: Radio Club 'de mozambique~
19,63 m. med kort. D:o från Radio Naeional
i Rio, PRL7, 30,86 m. Detsa~~a fran Gnlei Zahal, Forces Be. Station 43,82 m.
Andra med kort är Budapest 38,30 mb Prag 48,62 ill. All India Radio 19 mb. Polen 48,23 m. Johannesburg 25,13 m. CHOL25,26
m. PRB22 Radio Reeord 31,66 m.
sa;mt;Peking 19,92 m. Så en d.?l'f1na verif'lka.tioner: Kort från Radio Naeional
de J.1eru"
.OAX4T :31,37 m. :Radio Tamandara Brazil, ZYK21, 91,88 m. Taiwan BED?
42,08. "samt ZNB Mafeking. Alla trevliga kort. SlutligEm ha~' GePe fått ett ovan~
ligt QSL. Personligt brev från kustradiostationen
Point Higgens,Ketehikan~
Alaska. Stationens signal är NMJ, effekten 3 kW och våglängden 115 m. Rapp~~_
ten var tagen på CW. Good WOrk! . .
.
Lasse Ryden har blivet'ägare till fÖljande QSL: Kört från Radio Peking
19,92-m. Så det tjusiga kortet från DZH7, FEBC på Filippinerna tillsammans
med brev oeh ett litet häfte. CR6RB Radio Club de Benguela med sitt gröna ~
.kort. Brev har, komnlit från Radio, Carve och ett annat från CX16 på 850 ke/s
mellanvåg, vilket gi-yetvis räknas som ett gott resultat. Ett annat brev har
anlänt från BEC26 Tai~e, Taiwan, innehållan'de. ett lån~t brev på kin~siska
samt ett foto av statlonsbyggnaden.
Kuvertet var ocksa fullt av skrlvtecken.
Andra rara saker som Lasse har fått är CR7BG 19,63 m. CE1180 Santiago de Chile
25,00 m. K'iffID,JKL
61,73 m. efter 2~ års väntan!!! Sist i raden Radio Tetuan
49,45 m. med' brev oe~ k6rt~
....
'._
jellonll•
Stig Ygemar nöjer sig med tre verias denna gång, men tre
DZH9 med Kort, brev oeh folder. Stationen återfinnes på 25,31 m.Så
BEC26 på
Formosa 29,80 m~ oeh HRO~ Radio Monserrat i Honduras.
...
Sven Roslund tillhör nurnerade flitiga lyssnarna. Resultg,ten borJ3.r
')ckså komma, oeh första skörden består av Dux-foldern, kort från Rom 25,40 ID.
Brevet från Ceylon 25,05 m. samt Radio Sweden 25,63.
Birger Svensson har också fått Radio Sweden 25,63 m. samt Radio Club de
Angolas kort för en rapport på 25,31 ffi, slutligen personligt brev från Djeddah, Saudi Arabia på 25,10 m.
1.1

/Geg/

Bliv medlem
insättas på vårt

i Malmö Kortvågsklubb.
Avgiften
postgirokonto 24 52 74.

är 7 kr. per år, som kan
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NEWS"
-----~--------------~-========
BR. SO~~LILAND: VQ6MI, Radio Somali, ~argeisa, 7125 kels. is on the air
daily at 13.15 - 17.15 aeeording to ,letter from Information Officer Mr.
C.J. Martin.
/SCDX/
CHINA: Sehedule of Radio Peking, aeeording to verifieation.
Programme for Overse~s listeners. EffGetive beginning 1 May 1952.
Programme in Japanese at 2030-2100 on: 640, 720, 6100,' 10260, 116909 15060 Ke.
Korean, 2100-2130, 640, 720, 6100 kels.
English, 2230-2300; 11690, 15060 kels.
Indonesian, 2300-2330; 700 11690 15060 kels.
Viet-Namese,
2330-2400; 700, 11690, 15060 kels.
Thai, 0000~0030; 700, 11690, 15060ke/s.
Ke-Chia Dialeet, 0030-0045; 700, 11690, ,'15060 1<::c/
s.
Amoy Dialeet, 0045-0100; 700, 11690, 15060 kels.
Burmese, 0100-0130; 700, 11690, 15060 kels.
CantonesG, 0130-0145; 700, 11690, 15060 kels.
.
ChaochouDialeet,
0145-0200; 700, 11690,15060
kels.
Mongolian, 0830~0900; 640, 6100, 7500, 10260, 15170 kels.
English, 0900-0930; 640, 700, 720, 6100, 9040, 10260, 11690, 15060, 15170 kels
Kotean, 0930-1000;,640,
720, 6100, 10260 ke/s~
Re-Chia Dialeet, 0930-1000, 700, 11690, 15060 kels.
Amoy Dialeet, 1000-1030; 700, 11690, 15060 keJs.
Indonesian, 1030-1100; 700, 11690, 15060 kels •.
Japanese, 1100-1130; 11690, .15060 kels.
Cantonese,Dialeet,
1130-1200; 700, 11690, 15060 ke/s.'
Viet-Namese,
123Q-1300; 700, 11690, 15060 kels.
.'
Standard Chinese, 1300-1330; 640, 700, 720, 6100, 7500, 9040, 10260, 11690,
15060, 15170 kels.
-'
'
English, 1330-1400; 700, 11690, 15060'ke/s.
.
Thai~ 1400-1430; 700,11690, 15060 ~c/s.
Chaoehou Dialeet, 1430-1500; 700, 11690,15060
kels.
Burmese, 1500-1530, 700, 11690, 15060 kels.
/Gunnar Friberg/
COLOMBIA: New stations: HJFV, Radio NE;iva, 4855 ke/s., 5 kW, HJFW, Transmisora Caldas, Manizales, 5020 ke/s., 1 kW.HJKH,
Aeeion Cultura Popular,
Sutat'enza, 5060 ke/s., 1 kW.
'
.
/WRHB/
.
.
.

FRANCE: F8REF bro~aeasts a fortnigthly DX-programme in Freneh
"and Friday on 7050 kels at 1130 and on 14150 kels. at 1730.
IRELAND:

The horne service

of Radio

Eirean

can now, be heard

on Thursday
/SCDX/

on 3400 kG/S.

and.5110 kels. frOK around 1300-2200 hrs. Harmbnies?
/SCDX/
PORTUGUESE GUINEA: CQM, Biss~u, is now listed on both 5838 and 6160 kels.
aeeording to verification
e~rd reeently reeeived.
/SCDX/
UNITED NATIONS: Aeeording to schedul(~ from m~, New York.
1952. European Program. (l1crn'W - J'rj_dGlY)· .

Effeeti've 27 April

144.5-1455: UN
tJN News
News in
,Czeeh"
,('.Phursday
only).
1445-1455:
in Norwegian.
(Frid~y only).
1455-'-500.:DN New's in Ieelandie.
.
.1500-1527: UN RussiRn Progrs.m.
'
.
The programmes is transmittecl over CROL 11720 kels. == 25,60 rn. and
CKCX 15190 ke/s., = 19,75 m. Reports are velcome under address: Radio Division, United ,Nations, New York. USA.
/Gunnar Friberg/
All times GMT. Sourees:
Handbook Bulletin.

SCDX

==

Sweden

C.3.1lingDXers.

WRHB

==

World
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AMATÖRLYSSNARTÄVLINGEN.
o
. Som;ran'ligthar
det blivit en del ommöbleringar
i teten. Lasse Ryden har
a~t uPP~1111:sta
plats. Lennart Hanc tar det tydligen lun~t och har åkt ner
tlll 3:dJe plats, medan Janne DaniGlsson har ökat farten och kownitupp
på
~: de plats. Gunn9.;r:'
Pe~sson _~igg~;r och slänger på sladden, men han kommer väl
l slutspurten-. Stallnlng~n ar salunda:
.

1. Lasse Ryden
2. Tore Schleuss
3. Lennart Hane
4. Jan Danielsson
5. Lasse Tjus
6. Axel Lindgren
7. Gunnar Persson

83 poäng.
75
"
53
il
50
"
24
12
"
·3
II
fl

-

,,

EREALL1~A QSL pT QrU1V L INGEN •
Jan DanieIss on: CT 1D,T,EA6AR, :I!'8SJ,
G3EA:3;-6\fX, - 3BJF, GW5FU, IS 1EHM,MI3IJK, fone
Lennart Hane: qZ.5PX,G3FUR,EA7DJ samt 6 st. SM-qsl, allt påfone.
_.. .
Lasse Ryden: VE1'DS,-3AOL, 1A-~1Z,4X4BI,DL1BZ,EA3GN,F3YQ,HB9LH,I1CIH,
fone.
Tore Schleus's: TA2EFA, ZS2X, ZC6m~J, YV5CI es F8YI 20 meter {one samtliga.
BLACK" F2':TER

INOM S~NL-SV1APPINGEN.

Från speciell t USA har till min adress kommit en rad SWL·-kort med 'adressen: Lars Worberg, Trädgård~gatan
22 Skellefteå. Vid ett närmare studium av
av . mitt och
denna fråga, finner- jag att det nog är någon slagsihopbaknin~
--,LarsNorbergs QRA. Lars Norberg, Remmarn,; Nylirlen är100%QSLer':
och har f .ö.
ett snyggt kort. Ett tydligt bevis på, "hur det går, ifall_ man inte ser upp,
när man IIp3.ssar"
S·,:1-sw9.ppers.::2RA!
;.'

EN BO-METERS
.

,'.

EPISOD.
.

För en tid sen fick jag ett QSL från DL'DOP,'med vilken.jäg har en liten
historia förknippad. Så hir gick det till:
,
Under min värnpliktstjänstgöring
var jag signalist på A3 i Kristianstad.
Regiment'et hade en- "lmatörst::ltion:SL7BT. En d'lg i början av dec.' 195.0 satt .-....
jag tillsammans med en furir på SL7BT~ Vi satt och lyssnade på BO-meters b~ndet efter något CQ, men bandet t~cktes som avfolkat. -Då plötsligt satt vi häda spik raka, ty ur högtalflrcn pa mottF1.g:1renkom: "Allgemeine nodruf, allgemeine nodruf d~ DL30P. Med en snabb rörelse slog. furiren till strömbrytaren
till de 100 wattarnQ och nagr"'..
ögonblick senare strömmade genom etern~ "DL P,
DL30Pher
ist die swedishell stationen SL7BT, Sweden London nr.7, Boston Tex'1s••
come in old man, over •••.,_men DL30P hörde oss int~. Hans nödrop fortsatte en
stund till, men så lyckad~s en d~nsk amatör komma i kontakt med h6no~.·- "
Tysken presenterade sig då som professor vid sjukhuset i Reinsberg. Han
.var i starkt hehov'l-w ett preparat, Ant~lbodus (e ,j antabus),. Nåväl, i sinom
tid lyckades dansken skaffA. den önskade medicinen, och äh,nu ett fall kunde
noter:ls om radioamatörernas
internationella
hjälpsamhet.
.
WeIl, j~g tyckte det var synd, att vi inte fick~ontakt
med honom, varför
jag ~krev en rapport till honom om saken. Det resulterade i- ett QSL-kort,
där han tackade mig för visat intresse. Han använde orden "Liebe kollegafl.
på mitt rapportkort stod det att jag är kemist, och på hans .stod det Medicine
professor, apotekare ..•• det kallas visst för smicker!
Ja, nog inträffar det episoder ibland när man lyssnar. Och det är kanske
det sC!m gör vår hobby så intressant. M,Ul vet aldrig vad man kommer att lyssn''\,

på.

jGunnar

Fribergj

SWL-CARD-~JA~~~B§~
Alfred T. Johnson, 20 Ferguson st., MayIands 'W-ostA1.'
st:r-aliahar inte
mindre än tre olika SWL-kort med olika motiv. 100 % qsl-Br och byter st~mps.
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Av Österberg, .Thulin

& Ygemar.

,
Orn"man noggr'ant studerar den karta som
'medföljer "Dux:.-nX-Eok";·(vilken förmodligen
alla nu har) och för en stund inbillar sig
att man är "rävjägare", med pennan som pejlram, finner man att där linjerna
och "131i
sammanlöpa, ett..land som heter "Guayana" •

"Iii

.Me"n vi nöjer oss inte ~nbart med qetta, Guayana är i sin tur tre
olika länder: Dels :[iranska'
G. i öster, och dels BrittiskaG.
i vÄ,ste.r.
Mitt i centrum, mellan dessa två kollonier, ligger det: land som vi i
fortElättningen skall hålla' oss till, näm+igs:m ftolländska Guayana eller
"Suriname Il som det också kallas. .
.
I

,,'.:.

•

I likhet med de flesta övriga Syd-Amerikånska
länder är klimatet
även här tropiskt och med riklig nederbörd i ku:stla,ndet-:'
Längre in i
landet hö ja sig täta ogenomträngliga
s.k. "i~e;'Si1'skogarn,
medan den smala
kustremsan är något, sumpig och kusten förädisk genom'sina Slamträd s.k.
l.
.'
.
Mangrave •
.,
Befolkningen utgör.es till största delen aV-llegrer och olika blandraser.
Kilmatet är ohälsosamt för europeer. ,n~n huvudsakliga näringen är skogsbruk
och boskapsskötsel,
rörsocker och,ris ..
odlas även.
Naturtillgångar
finnas i- riklig mängd·, såsom.: Guld" .silver·, bouxi t och
diamanter, som självfalle:täro
vilctiga e:xportvar.or~ , '.'
-Men frånsett guld och ädla stehar,_ finnes. vi'::l- atTantkuE?teu'i -Surinames
huvudstad, Par~taribo,. en radiostation
"Prin$',B'ernhard,Zenderll och ".
:..
vars vågor rulla på"5'2~'11och 19,48 ill. PZH5i-esp. PZC.
Den förstniimnda' stationen är ofta hörbar här i Sverige, vid gynnsamma
tillfällen lär även llPZC" 'på 19, 48m.
kunna gå att avlyssna. Enligt schema
sända de just nu som följer:
.
Söndagar 8,00 - 13,00 och"16,00"- 22,20.' Ö~rigadåg~r
9,30-- 12,00 och
17,00 - 22,00. (allt lokal tid som är 4,5 time efter S~N.T~)
Våglängderna uppgivas·till
5757,5 kels. :::;
52,11 ID. och från kl. 18,00
sändes progra.rnr:let
ävenpa
15405 kels. :::::
19,48 ID.
.
Stationen besvarar rapporter med ett enkelt m~n trevl~gt QSL. ett kort
som väl försvarar sin plats.
.
.,.,
Avslutningsvis
kan nä~~as att då stationen år 1945 i sina provutsändningar bad o~ lyssnarrapporter,
erhöll de 80 st. enbart från vårt land
och endast 10 stycken från övriga världen.
.
Som tack härför ~nordnade stationen några gånger svenska utsändningar.
Det QSL-kort sop stationen d~ förärade sina rapportörer var mycket
vackert och bar bl.~. en bild av holländska fanan i färg, men det QSL,
som var och vara~~an DX-are nu fiskar upp ur sina letterboxar ger
även det en fläkt av tropisk natur o'ch höjer faktiskt även det
temperaturen några grader.
/ Ole - Dole - Doff/
-~-o-o-o-o-o-o-o-o-o- Är du med i ~almö Kortvågsklubb?
- Nej, jag är en åsna!

- 10 ••
KORSOHD.
Fatta pennan och lös detta enkla korsord,
medan Du tar en liten
paus
i DX-~:rldet. Till insändaren
av den först
öppnade rätta
lösningen
kommer jag
att,?,yersiinda
..on' liten
minnessak från Jämtland ~ Lösningarna
skall sändas
senast
t~l:r:: G,unno ,:Eriksson,
Box 55, Kaxås, och de bör vara mig tillhanda
den, ,,1~sta juJ.i. 'Var god märk kuvertet
med "MKR:korsord ". Tävlingskontrollant
är v~r ärade~Tips
Red. Stig Ygemar. Rita av korsordet,
ifall
Ni inte vill
klippa sönder tidningen.
.
'
Vässa pennE~n och sätt igång! Lycka till!
, " ·VÄGRÄTT

'.1.
8.
9.
10.
11.

Me(i ,huvudstaden
Rovdju.r.

•

på 45 bredgraden.

SVäng.

Har begränsad
Eraadcasting.

räckvidd.

12. Såda~ a~ jord bra att ha.

14~ Ta Slg l ••••
1~. Får mången hu~mor säkert
göra.
18. Synd om den som är.
19. 'Rävens "headquarter".
20. Plats där den orädde blir nervös.
21. Så tituleras
en DZ-broder.
22. Station
i Småland.
26. Han var en hedersman.
27. Kaxås är Bn ••• i Jämtland~
29. :8ör man vara mot svärmor ..•.
30. Ecke Ed.

3. Utan

5.
7.
15.,
20.
24.
28.

sådan är'kniv
värdelös.
Är kanske bergsskrevan
ett ...•
, ]'ör hamnbusen man sig, bör.
Minut er' kan vara som. '•.
Se vågrätt
20.
Man bör ta sig i.
Engelsmannen
"pimplar".

LODRÄTT.
1. Land i Europa.
2. Hop-par fisken
efter
i sommarkväll.
4 ..... Karlsson.·
6. Genast.
13. Hudson.
17. Benämnes en del-fåglar.
23. Författarinna.
25.

Göra,.

/Gunno Erik$son/

Till Salu.

Marknadens

förtlämsta

DX-n;.ottagare.

!!~~M~=lZkd=

f.

växel["Jtröm m. e rör (12 funk) och HF-steg.
"Lyxsupernll•
Exportmodell
Vågl. omr. 1'3-8'l, 200-600,
700-·2000 ITl. Bandspr. på 19, 25, 31.mb. lokalknapp, magiskt öga etc". Ko~tar
610. k~:- Sä~jes i skick s~~ ny (~~ å~C!__
gammal) p.g.a.
resa till
hbg~3tb,Judana(::_ over JOO kr. ~nbud fore de::: 1 ....)Ge
juli till
Lars Pyden9 Ba:l'.'rvägen 1 'I, ;:lollentuna
3. Tel; Stockholm 352002.
YJ.Y

_

Malmö DXaren~ redaktio~.
Huvudred
Tipsred:
,')SL red:
I~amred ~

och ansv. utgivare:
GunnarE'ribqrg9
Klörupsvägen
stig Ygema:l", Box 39, Jämtland~~ Ange.
Sven Hoslund , Fack 7026, Malma 7.
o
Jimmy Jonsson" Trädgårdsgatan
;'~)2, Skelleft(-ja~

144,· Trelleborg.

