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 12 december 2011 - tips 
 Falköpingsredaktionen - TL 
 
Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 11 27 december TL (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 12 9 januari TL (tips) 
Nr 13 23 januari TL (tips, även info, QSL till resp red) 
 
 

Hej! 
 

Så här i lussetider är det dags att hälsa välkommen till ett nytt MV-Eko.  
 

Hösten har varit mild med ständiga plusgrader, men i början av förra veckan fick vi plötsligt minusgrader 
och dessutom ett vitt och fint snötäcke. Men säg den glädje, i fredags drog ett nytt mildväder in med hård 
vind och regn, all snö försvann på nolltid. Får se om snön kommer tillbaka lagom till jul. Ett visst hopp 
finns, då vi i går, och även i dag, måndag morgon, åter har minusgrader, dock bara en. 
 

Solrapport från OA: 
Även i november har det varit full fart på solaktiviteten med ytterligare stigande värden. De som oroat sig 
för ett nytt Maunderminimum kan nog sova lugnt nu. Det verkar också som att den ökade solaktiviteten har 
fått vintern att bli mer normalvarm. Det finns ju teorier om en koppling mellan solaktiviteten och vädret. 
Värden för november: Solar flux 153.5, solfläckstalet 96.7, medelvärdet för A-index  4.58 (från Alvestads 
sida). 
 

Lite om innehållet 
* I november var CB med fru i Beijing. Från resan har vi fått en trevlig reserapport som du finner i detta 
nummer, tnx Christer!    
* Afrika är en kontinent som inte förekommer så ofta i vår logg. Nu råder JMS verkligen bot mot detta med 
en fin expeditionsrapport från Aihkiniemi. Hoppas rapporterna resulterar i några trevliga QSL Jim! 
 

Att här i inledningen av MV-Eko skriva något om konditioner är inte lätt, speciellt inte för en redaktör som 
sitter på läktaren, men detta sköter våra aktiva medlemmar om på ett förträffligt sätt, dels genom loggen, 
men även genom ”från e-posten” där medlemmarnas kommentarer får större utrymme. Tusen tack till alla 
som bidrager. 
  

Det här är sista MV-Eko innan helgen, så vi passar på att önska alla våra medlemmar en riktig GOD JUL! 
Ta det lugnt med risgrynsgröt och julskinka så hörs vi igen tisdagen den 27 december, då hoppas vi få med 
några av helgens hörigheter. Alla bidrag, stora som små, är välkomna!  
 
 
 
 
 
 
 

Nästa  
Stoppdatum 

27/12 
TL (allt) 
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                                                                  ARC Newsflash: 
                                                        För bidrag: info@rock.x.se  
                                              Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.com 
 
 
 
 
 
Europa 
 702 3.12  1500  China Radio International via Monaco (sort of). Program på italienska med 
     anledning av CRIs 70-årsjubileum. Mycket stark signal i centrala Nice. CB 
    /Alltså hörd i Nice där CB tillbringat några dagar. ”Strålande väder och många fina 

     upplevelser” skriver Christer –tl/ 
1125 11.12 1400 R Orfey, Olgino med gregoriansk sång, svårt störd av Belgien. 4 UQ 
1170 11.12 1425 R Belarus, Sasnovy på ryska och programstilen var rent sovjetisk. Usch! 3 UQ 
1188 11.12 1430 Magyar Radio 3, Marcali/Szolnok med mycket vacker musik från Vojvodina i sitt 
     program på serbiska. 4 UQ 
 

BE meddelar att på 1584 är det en sändare som floppat ur och låter hemskt, troligen Ukraina.  
 
Nordamerika 
 540 10.12  0200  CBGA-1 Grande Anse QC gick ovanligt bra med Premiere Chaine. Annonserade Ile 
     de la Madeleine på heltimmen. JE 
 540 10.12  0200  CBT Grand Falls-Windsor NL fick stå tillbaks för franskan på frekvensen. JE 
 560 10.12  0200  WGAN Portland ME NewsRadio 5-60 WGAN gick att tyda med lite god vilja. JE 
 580 10.12  0200  CFRA Ottawa ON ”NewsRadio CFRA” kom fram. JE 
 610 10.12  0125  WIOD Miami FL ”NewsRadio WIOD” efter reklamer. Försvann snabbt och längre 
     fram gick i princip inget söder om New York. JE 
 800 9.12 0710 CKLW Windsor ON Open Line ”AM 800 CKLW” HM 
 
 
 
 
 
 
 
 870 26.11  0407  WWL New Orleans LA ”from WWL AM and wwl.com, the Sportsleader”. JE 
 920 11.12 0702 CFRY Portage la Prairie MB. Jinglade “CFRY” efter vädret. KDHL lite senare  
    också, fast inte 100 % identifierad.  FD  
 920 11.12 0605 CKNX Wingham ON riktigt svag med id efter nx och wx HM 
 950 11.12 0708 CKNB Cambellton ON allt som ofta HM 
 970 20.11 0130 WZAN Portland ME mycket bra denna tid med px-plugg: ”Imus in The Morning, 
      weekdays from 6 to 10 am on Maine’s talkradio 9-70 WZAN”. LAB 
1020  26.11  0200  KDKA Pittsburgh PA har varit svår få fram för mig i höst. Venezuela/Cuba har 
     dominerat här. JE 
1140 16.11 0730 WQBA Miami FL har jag alltid svårt att få någorlunda ren från CBI, här dock ett 
      ganska bra ”WQBA 11-40, La Voz de Miami” när CBI dalat en aning. LAB 
1140  26.11  0318  WQBA Miami FL. Telefonprogram. JE 
1260 16.11 0601 CKHJ Fredericton NB tittar fram med country emellanåt i röran här, en jingle ”KHJ 

weather” gick igenom Disney-dunket klart. WMKI oerhört stark denna  morgon, men 
troligen fanns även WSUA-FL här eftersom den SS som hördes hade reklamer delvis 
på EE. LAB 

1280 17.11 0600 WWTC Minneapolis MN med ett svagt ID på timmen: ”This is AM 12-80 
WWTC Minneapolis-St Paul”. LAB 

1280 19.11 0800 WNAM Neenah-Menasha WI för första gången i höst hos mig, ensam på frekvensen 
denna tid med TOH-ID: “AM 12-80 WNAM Neenah-Menasha”. LAB 

1280  25.11  2230  CFMB Montreal QC ”Radio Italiano”. BBN och NotiUno tog över. JE 
 
 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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1290 10.12 0700 WKBK Keene NH. “AM 12-90 WKBK Keene”.  FD 
1290 19.11 0803 WNBF Binghamton NY har nog aldrig hörts så bra hos mig som de gjorde denna 

morgon; många bra ID, t ex ”Binghamton’s newsleader Newsradio 12-90 WNBF”. 
LAB 

1300 11.12 0733 KGLO Mason City IA. med en promo: ”Vikings football on AM 1300 KGLO”.  FD 
1300 19.11 0703 WJZ Baltimore MD kom fram fint när DRM:en tystnade och passade på att  
    annonsera ”Baltimore’s sporttalk ESPN sport on The Sportstation, Baltimore’s ESPN 
     Radio 1300” när man hördes som bäst! LAB /Ovanligt väl? –tl/ 

1300  21.11  0303  WJZ Baltimore MD, "Baltimore's Sports Station, Baltimore, ESPN 1300" trängdes 
     med en hel hoper stns, även ID på WOOD och WJMO. Hörd då jag lyssnade i 
     Väsby, NDL:s klubbstuga. A 
1320  19.11  0400  WILS Lansing MI upp med call när CJMR drog efter andan några sekunder. JE 
1320 19.11 0600 WILS Lansing MI med sitt vanliga ”More Compelling Talk Radio 13-20 WILS”. LAB 
1320 19.11 0613 WJAS Pittsburgh PA hördes hyfsat stundtals mellan WILS och CJMR, men aldrig  

uppe någon längre stund. Ett “13-20 WJAS” uppfattades i alla fall mellan två NOS-
låtar. LAB 

1330 17.11 0600 WLOL Minneapolis MN ganska bra trots ÖK-antenn, utförliga ID runt timmen t ex: 
”WLOL Minneapolis-St Paul, Relevant Radio AM 13-30”. WRCA-QRM LAB 

 

 
 
 
 
 
 
1330 19.11 0705 KNSS Wichita KS mycket överraskande upp ur WRCA:s jazzmusik med bl a väder 

som avslutades med: “Currently at KNSS we have clear skies and 52 degrees” och 
flera “Newsradio 13-30 KNSS”. En tydlig indikation på att konds började dra sig 
västerut frampå morgonen, men då brukar ju WLOL ha första tjing här 99 ggr av 
100! Ny bekantskap i Tomterna. LAB /Fint! –tl/ 

1370 19.11 0700 WTAB Tabor City NC fortsätter att höras tämligen frekvent – country noterat på 
frekvensen ofta i WDEA:s dalar. ID några sekunder efter WDEA: “We are AM 13-
70 WTAB Tabor City-Loris” följt av väderrapport och sen Dixie Chicks’ “Long time 
gone”, en av deras bättre låtar förresten enligt min mening. LAB 

1380 11.12 0758 KOTA Rapid City SD. “News Radio 13-80 KOTA”. FD  
1380  26.11  0521  KRKO Everett WA ”Fox Sports 13-80”. JE 
1390 19.11 0600 WLCM Holt MI tryckte ned WEGP på timmen och annonserade bl a: ”You’re 

listening to Pray America Live with David Woods on Victory 13-90 WLCM”. LAB 
1390 19.11 0548 WNIO Youngstown OH smög sig fram i röran av stationer med nån sportannons och 

”WNIO and WNIO HD Youngstown”. Brukar indikera lite ”djupare” konds mot 
”inre östkusten” när den dyker upp. LAB 

1390  26.11  0700  WRIG Schofield WI ”Fox Sports News Big Rig” JE 
1400 10.12 0700 WVAE Biddeford ME. "WVAE WVAE HD 
     Biddeford WBAE WBAE HD Portland".  FD 
1430 13.11 0800 WNSW Newark NJ. Anropet på timmen “The Voice 

of Russia is broadcasting 24/7 in New York on 14-30 
AM and from Washington on 13-90 AM” lät i förstone lite förvirrande men klarnade 
snart. Programmet verkade bestå av gospelliknande musik. 1390 är WZHF i 
Arlington VA som riktar sig till Washington market. LAB 

1460  26.11  0535  KLTC Dickinson ND ”North Dakota´s Classic Country 14-60 KLTC”. JE 
1460  26.11  0130  WHIC Rochester NY ”ewtn.com” med ett program om Jesus på Thanksgiving, 
     blandat med WDDY/Disney. JE 
1460 13.11 0812 CJOY Guelph ON, och ingen FL, upp mellan WHIC och WDDY när kondsen 

började dala. Oldies som vanligt. LAB 
1470 10.12 0648 WLAM Lewiston MA med julmx och tydligt W-L-A-M  HM 
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1480  26.11 0644  WGVU Kentwoood MI ”every week end real oldies on 14-80 and 8-50”. JE 
1490  26.11  0030  WBAE Portland ME ”We are 1400 and 14-90, the Bay”. JE 
1499,999 7.12 0610 WFED Washington DC samt på 1500,007 Radio 2000. Inte ett spår av nån mexare 

denna natt heller. TN  
1510  26.11  0530  KCKK Littleton CO ”Milehigh Sports”. JE 
1510  26.11  0520  WLAC Nashville TN ”NewsRadio 15-10 WLAC”. Jättestark. JE 
1520  26.11  0526  KKXA Snohomish WA ”All new country, country 15-20 KXA” JE 
1600 11.12 0700 WUNR Brookline MA idag med klart SS id, men igår misstänkte jag annat!! HM 
1670 10.12 0702 CJEU Gatineau QC. “Radio Oxigène Enfant Ado”. FD 
1680 6.12 0659 WOKB Winter Garden FL med id "Your inspiration station WOKB" och kristet px. HH 
 
Oid/Tent Nordamerika 
1460  26.11  0658  Tent WXBR Brockton MA, kom fram med ”...on Business TalkRadio Network”. 
     Nyheter 07. WXBR har just det formatet och har tidigare loggats på 1459,976. Nu 
     1459,973. JE 
 
Centralamerika och Västindien 
 910 26.11  0235  CMHA R Agramonte, Camagüey. Id och programinfo. Musik. JE 
1000  26.11  0400  CMNM R Granma, Manzanilla anropade flera gånger. Ganska ensam. JE 
1020  26.11  0400  CMCW R Artemisa, Artemisa med id. Berättade att man funnits i 70 år. Finns 
     inte listad här, men är enligt HK en del av här listade Cadena Habana vilket kan 
     förklara närvaron. JE 
1140  26.11  0330  CMIP R Surco med utförligt id. Tyckte mig också höra ett ”Radio Tiempo” här, 
     men sedan HK lyssnat upptäckte han att Surco-signalen distorterats så att ”Surco” 
     och ”Tiempo” kunde förväxlas. Det är lätt att hamna fel... JE 
1230  25.11  2300  WNIK Arecibo PR ”R Unica” tog över mot heltimmen när jag bespetsade mig 
     på ett id från en US nostalgistation som gått tidigare. JE 
1350  26.11  0700  HOZ38 BBN, Panamá. ”Esta es BBN” och ett slags fanfar. Svårt störd av Cuba. 
     Hade glidit lite i frekvens till 1350,006. JE 
1370  26.11  0550  WIVV Vieques PR ”13-70 AM...La Roca” och sedan engelskt id för WIVV”. Fadade 
     upp plötsligt och starkt med spanska id-et under några sekunder på 317-graders- 
    antennen. Visar att det höll på störa till rejält då. JE 
1470 6.12 0627 XEAI R Fórmula, México, DF ”La 
    Número Uno de Rock’n Roll”, men 
     knappast en enda rocklåt! Kl 0643 efter 
     cs reklam id ”14-70 R Fórmula” stark, 
     ej alls vanlig hos mig. HM 
1470 6.12 0637 XEAI R Fórmula (Tercera Cadena),  
    México med px "Las número uno del 
     rock´n roll" med gammal snäll mx från 50-talet. HH  
1470  26.11  0702  La Primerísima, Panamá id-ade ett par minuter ”för sent”. Trevlig musik. JE 
1470 5.12 0457 La Primerísima, Panamá svagt uppe en kort stund. En riktig gröt alltid här numera. TN 
1500 6.12 0651 XEDF R Fórmula (Segunda Cadena), México idade. Ej // 1470. HH
1530  26.11  0656  R Avivamiento, Panamá med ett ”nästan tydbart” id. Väldigt stark, men förskräckligt 
     distad. JE 
1560  26.11  0700  R Adventista, Panamá ”La Voz de Esperanza”. Stark. JE 
1660 1.12 0500 WGIT Canóvanas PR fortsätter att höras, men inte lika starkt som tidigare. Riktiga 
     program och anrop med Noti Luz 16-60. TN 
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Sydamerika 
 790 14.11 0602 YVXM R Minuto, Barquisimeto med typiska ID 

i samband med TC: ”En Radio Minuto …..”. 
Överröstade Reloj bara stundtals. LAB 

 850 26.11  0300  HJKC W Radio, Bogotá. Väldigt starkt stundtals, 
     ibland bortstörd av ESPN (WEEI). JE 
 880 14.11 0544 YVYM R Venezuela 8-80, Puerto Ordaz med TC på känt manér “La hora en 

Venezuela, una quince minutos …” + även ett “Radio Venezuela 8-80….”. LAB 
 890 26.11  0200  HJCE R Continente, Bogotá. Inget Continente-id utan bara Todelar. Med hjälp av 
     HK också annonsering Punto 55, nyheter .55 varje timme och Todelars juljingle. JE 
 900 26.11  0403  YVMD R Venezuela, Maracaibo. Många ”Radio Venezuela” men inget ”Mara 
    Ritmo”. JE 
 910 26.11  0349  YVRQ RQ 910, Caracas. Jingle som jag fick hjälp av HK med. ”AM Caracas”. Tid 
     med jingle 0233 JE 
 920 24.10 0501 HCAB1 Cadena Democracia, Quito ID:ad tack vare GN:s tipskommentar, tnx! Ett 

enda ord hördes mellan låtarna, ”Democracia” alltså, men kunde inte tyda det förrän 
jag såg Gerts tips. Denna tid oxo ett svagt lite längre anrop ”Democracia La Radio de 
la gente – Democracia”. LAB 

 930 26.11  0226  HJCS La Voz de Bogotá, Bogotá. Långt id (bara Todelar) och promo för ett program 
     om ”problemas de familia y amor”. JE 
 970 26.11  0400 HJCI R Super, Bogotá kämpade med WZAN. JE 
1290 9.12 0222 ZYH888 R Timbira med id "Rádio Timbira, a voz do Maranhão". HH         
1350  26.11  0636  HJDS Ondas de la Montaña, Medellín med id. JE 
1370 5.12 0456 HJBO R Minuto de Dios, Barranquilla med rel px. Gick igenom en stund. TN 
1470 26.11 0635 HCLD2 Ecos de Naranjito, Naranjito hördes även i Tomterna denna morgon – och 

dessutom riktigt bra stundtals. Som vanligt ett pärlband med stationer runt 1470, men 
Ecos de Naranjito ”dominerade”. ID här: ”…. sintonía Onda 14-70 Ecos de 
Naranjito”. LAB  

1470  26.11 0636  HCLD2 Ecos de Naranjito, Naranjito med id ”Onda 14-70”. HK kände igen rösten på 
     stationens direktör som varje fredagsnatt (fram till 04 lokal tid) själv kör ett rockola- 
    program. JE 
1500,007 5.12 0553 YVRZ R Dos Mil,  Cumaná med ID just som jag väntade på att det skulle vara 

XEDF R Fórmula som grabbarna i mellansverige hörde denna morgon. TN 
 
Oid/tent Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
 880 26.11  0240  OID Venezuela med ”beisbol”. HK som hjälpte mig försöka få fram id kom fram till 
     att det var från Porlamar med flagship-kedjan för Bravos de Margarita. Dessvärre 
     sänder både Barrinas och Puerto Ordaz de matcherna där den senare kanske är ett 
     troligare alternativ även om konditionerna favoriserade Colombia den här tiden. Men 
     tji id. JE 
 980 26.11  0400  OID med ett otydbart id. Ligger på ca 980,010 och är förmodligen Cuba, men ingen 
     nationalsång hörbar. JE 
1509,996 5.12 0547 Lugn station här med samma typ av px som AHK hade när vi jämförde. Tent 

Hosanna i Panama som hörts på just denna frekvens. Hyggligt stark en stund men 
inget ID.  TN 

1560 16.11 0300 Tent R Adventista, Panamá med religiöst px på engelska "Voice of Prophecy"  som 
är producerat av sjundedagsadventisterna. HH 

1629,973 7.12 0600 Argentina och troligen då Red 92. Samma ID hördes som Harry Holm spelat in men 
     betydligt svagare här hos mig. Enl HK pågår en tvist om vilken station som skall 
     avgå med segern om denna frekvens. TN 
1630 7.12 0430 OID station i La Plata, Argentina. Se kommentar under ”från e-posten”. HH 

 
MVE rättar, MV-Eko nr 9 
RLH Rolf Larsson: 
Jag lade märke till att jag skrivit fel tidpunkt när jag hörde HJDU Emisora Culural Universidad de 
Antioquia, tidpunkten skall vara 0508 UTC, inte 0208. Jag får skylla det på trötthet eftersom jag blev uppe 
till efter 0200 (SNT). Hälsningar Rolf, RLH 
 



sid 6 

� Från e-posten 
Jan Edh 30.11.2011: 
Väldigt blandad kompott den här natten, 26.11. Som vanligt i höst gick det många vanliga NA tidigt för att 
sedan också fada bort tidigt och ersättas av en del PR, som sedan också fadade bort. Efter någon seg timme 
började det röra på sig med en blandning av NA och LA och mycket Cuba – framför allt ”tickade” Reloj på 
nästan ”alla” frekvensen på lägre delen av bandet. Det blev en liten kort öppning mot västra NA, som 
snabbt kom av sig men tillräckligt för att jag skulle få nya KKXA 1520. Sedan slog störningen till, men det 
gjorde att t ex Panamá kom fram på 1470. Jan 
 
11.12.2011: 
Det blev en ur lyssningssynpunkt trist natt i Fredriksfors den 10.12. Om man sökte runt på nätet såg det 
lovande ut, men verkligheten var en helt annan. Jag trodde det höll på att öppna sig vid 01 UTC men det var 
bara lite grand på lägre delen av bandet – inget spännande och snart slut. På morgonen var signalerna ännu 
sämre, mest lite mummel på en del frekvenser från östkust- dominanter. Inga som helst LA, enda 
spansktalande var Rebelde lite halvvisset på 1190 under morgon- timmarna. 
 

Eftersom både 285-, 300- och 317-gradarna uppträdde på samma sätt fanns ingen större anledning tro på 
antennhaveri heller, även om vädret varit hårt. Men Rolf Larsson var ute och kollade dagen efter. Något 
påtagligt att förklara det med hittade han dock inte. Möjligen den extrema fukten som råder för närvarande, 
men det är nog bara att skylla på riktigt dåliga konditioner. Hälsningar Jan 
 
Sigvard Andersson 9.12.2011: 
Jag var helt slut i går kväll och även i dag efter att ensam ha satt upp en ny antenn vid NDL:s klubbstuga, 
Väsby. Det är en antenn norrut (006 grader), inte riktigt klar än, fattas ca 130m och då blir det 500m fram 
till stranden på sjön Glan, där den ska jordas med 8 kopparrör. Tänkte bli av med européerna på bakloben. 
Ska se hur många AK-stns vi kan höra där. Redan på 70-talet hörde JOE och jag AK där på antenn mot NV; 
rakt norrut bör gå bättre, och kanske något som ligger ännu längre bort. ☺ Väsby har ju berömts av BIH att 
vara så tyst (i alla fall då vi inte har den lokala störningen, som kommer från sommarstugorna ute på udden, 
men de är inte bebodda så här års). 
 

Jag ägnar mer tid åt antennuppsättning än lyssning vid Väsby, tyvärr. (Förra säsongen blev det bara en 
natt). Så blir det när man kan lyssna hemma, även om resultatet inte blir lika bra. Skönt att bara gå upp och 
kolla bandet på några minuter. Hörs inget intressant, är det bara att gå till sängs igen. 
 

Håller på med avlyssning av Perseusinspelningar från nätterna 19-20-21 november i Väsby, men vilken tid 
det tar om man vill ägna sig åt lite annat också. Jag är knappt klar med andra natten; den första har jag inte 
börjat med än! Mvh Sigvard 
 
Hasse Mattisson 11.12.2011: 
Här en ytterst liten standardlogg - inte mycket att komma med, men i uppriktighetens namn har jag inte fått 
fatt i nå’t på hela hösten .... är vi inne i den nya sämre eran redan? - jag är i alla fall! Men jag gnetar på så 
det kan jag intyga. 1386 R Carillon fadar upp och ner medan jag skriver dessa rader. 
  

Betr bilden på stockarna i förra MVE: Jo, jag körde hem bitarna i min Golf, galet nog!!! Skulle något 
liknande inträffa måste jag få fatt i ett släp. Och faktiskt, låg där inte två tallar igen på samma lilla skogsväg 
när jag tittade där senare!! Mvh Hasse /Blir det flera turer, låna ett släp då Hasse om du vill ha någon 

fjädring kvar i din Golf. Men hur orkar du lasta in dessa bjässar? En sak är klar, du behöver inte gå på 
gym på ett tag! –tl/  
 
Ullmar Qvick 11.12.2011: 
Föresatte mig idag att prova loopen i källaren efter det långa uppehållet. Jag hoppas det var en dålig dag i 
allmänhet, om inte är det knappast idé att försöka på nytt. Störningarna var riktigt jobbiga. Jag ska förstås 
försöka igen snart, men vid lite annan tidpunkt. Söndagar är ju erfarenhetsmässigt störningsfyllda, folk är 
hemma och har en hel del elektrisk apparatur igång. Detta skickas för att det ändå ska bli några EU-
loggningar. Men jag hoppas det blir flera, med lite klass... 73 från Ullmar 
 
Fredrik Dourén 11.12.2011: 
Lyssnade lite på morgnarna nu i helgen, men ångrar mig att jag inte skickade lite rapporter i stället. 73 FD 
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Thomas Nilsson 11.12.2011: 
Väldigt trista konds de senaste dagarna. Knappt de starkaste av östkustarna har orkat igenom. Men skam 
den som ger sig. Inspelning på Perseus är programmerad varje natt. Problemet är bara att det är ganska 
oinspirerande att sitta och försöka få ID på stationer som är både svaga och hårt trängda. Ganska ofta har 
styrkorna dalat vid 07 SNT när flertalet talar om vem de är. 73 Thomas 
 

Harry Holm 11.12.2011: 
För min del har veckan som gått varit historisk. Jag har nämligen fått landet Mexico verifierat. /Grattis! ed/ 
I min tidigare DX-karriär hörde jag aldrig Mexico på MV och de enstaka stationer på KV som jag hört har 
aldrig svarat. Nu blev det QSL från två stationer på samma dag, nämligen Radio Fórmula 1470 (Tercera 
Cadena) och samma bolag på 1500 (Segunda Cadena). Se logg. 
 

En annan rolig sak är en argentinastation i La Plata som hördes bra med en testsändning under en 
fadingtopp. Sändningen bestod av nonstopmusik med annonsering varje hel- och halvtimme. Inget 
stationsnamn nämndes, bara sändningsort.  Så här lät annonseringen: 
http://www.box.com/s/hjija8pgmlu58x8f4t7g 
 

Tillgänglig information på nätet visar att två bolag tvistar om tillstånd att sända på frekvensen; Nuevas 
Communicaciones Argentinas  och GLL SA. Jag skickade en förfrågan till Red 92 som ingår i det 
förstnämnda bolaget och fick följande svar: 
”Muchas gracias por escribirnos!!!! Nos llama mucho la atención que haya podido escuchar nuestra 
frecuencia (en este momento está alquilada )... Abrazo grande!!!” 
 

Det märkliga är att man skriver "vår frekvens" och inte "vår station". Dessutom påstår man att frekvensen är 
uthyrd (skulle möjligen kunna översättas "hyrd" men mindre troligt). I dagsläget är väl det mest sannolika 
att stationen tillhör GLL SA som ägs av Gloria López Lecube. Jag skulle tro att vi får upplösningen under 
den kommande veckan. 73 från HH 
 

Lars Bygdén 11.12.2011: 
Inte speciellt mycket lyssning på sistone; konds ganska beskedliga och dessutom "låter" antennerna inte 
OK. Inte så mycket att undra på heller efter den senaste tidens fulväder med stormar och blötsnö; t ex 
knäcktes mer än halva beståndet av stöttor som håller uppe koaxarna och början av de båda antennerna i 
stormen "Camilla" (som ni förstås hörde talas om i riks-massmedia....., nähä skulle inte tro det).  
-12° här ikväll och dryga decimetern i snö "djup" Hälsningar Lasse 
 

Odd Påg 11.12.2011: 
Nej det blev inga tips till detta nummer. Orsaken är förstås de usla konditionerna och att jag själv inte är 
helt OK ännu. Har kollat de flesta morgnar och som bäst ett 10-tal av de vanligaste NA, Karibien och SA. 
Den förra stormen slet av min kanske bästa antenn och har inte kunnat kolla eller laga ännu p g a min 
knäoperation som bara är 6 veckor gammal, men får nog göra ett försök innan det blir snö i nämnvärd 
mängd. Vi har haft åska ett par gånger sedan förra stoppdatot och det är ju inte så vanligt i december, 
annars kanske det passat bra på julafton så slipper vi tända bloss mm. 
Det ryktas om bättre förhållanden när det gäller cx. den kommande veckan, vi får hoppas, det är ju en 
intressant tid när det är som mörkast! 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Skickar med ett par bilder från Bonaire, tagna av min dotter Anna Maria, då dom mellanlandade där på väg 
hem från Peru för några år sedan. Hälsningar Odd /Fruar, döttrar och flickvänner, tänk vad dom blir 
indoktrinerade av sina närmaste mäns intressen! –tl/  
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WRTH 2012 
I mitten av förra veckan fick alla som köpt WRTH 2012 genom klubben sin bok hem i brevlådan. WRTH är 
ju en oumbärlig bok både för den aktive och för skrivbords-DX-aren (som ye ed, t ex!). Varje år presenterar 
man en medarbetare, i år är det trevligt att läsa om Tore B Vik som ju även är info-red för ARC. Vi 
återkommer efter alla helger med pris. 
 

New edition of Radio Stations in the UK 
The new 2012 (23rd) edition of Radio Stations in the UK is now available from the British DX Club. 
Radio Stations in the UK is a comprehensive 76-page guide to BBC, commercial, community and low 
power AM/FM services on MW and FM, with lists in frequency order and by station name. It includes 
transmitter power and site details, plus contact information and a new digital radio section. Frequencies are 
cross-referenced to help you find parallels. It comes with a separate guide covering Radio Stations in the 
Republic of Ireland. 
Price per copy (includes postage) to Europe - 5 GBP, 7 Euros or 8 IRCs 
Please send orders to: British DX Club, 10 Hemdean Hill, Caversham, Reading, UK RG4 7SB. 
Full details on the BDXC-UK web site - www.bdxc.org.uk 
 

Photo tour of radio stations in Bogotá and Barranquilla 
Here's a link to our photographic travel diary, which I thought you might find interesting: 
http://www.dxing.info/articles/colombian_radio_photo_tour.dx - I finalized it this morning and published 
on DXing.info. Colombia is indeed a magnificent country, and the radio scene there is very interesting for 
us DXers! (Mika Mäkeläinen, DXing.info via Henrik Klemetz) /Rekommenderas! Mika Mäkeläinen och 

Jim Solatie redovisar i bilder sina besök på ett flertal stationer i Bogotá och Barranquilla. –tl/ 
 

Etiketter 
 
 
 
 
 
 
 
SM Svenn Martinsen: 
Det er sikkert forskjellig syn på alkohol blant ARCs med- 
lemmer, men denne etiketten er jo uansett fin! Kanskje det 

også går an å få til en Radio Nord-sockerdrycka? 
 

 

 
RFK Ronny Forslund:  
Ja, verkligen en fin 390-etikett. Sockerdricka från Radio Nord: ja, 

visst vore det kul. Kanske något att servera ombord på S:t Erik om 
det blir en sista jubileumssändning i sommar till 50-årsminnet av 

stängningen? Faktum är att vi tidigare resonerat i dessa banor om 
än inte så allvarligt: Seve Ungermark tyckte att jubileumsbilden för 

Radio Nord påminde om en pilsneretikett och det ligger något i det. 
Nog skulle den platsa på en butelj vare sig den innehåller socker- 
dricka eller starkare varor? 
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ARC late, late news 
 
Belgium 
 927 R Vlaanderen Internationaal (RVI) will cease to exist after 31 December 2011. That also means also 
   that the Wolvertem transmitter (near Brussels) operating on 927 kHz will be switched off on 31 
   December at 23:59:59 hours local time. Norkring is the owner of the transmitter. It is unclear if they 
   will put airtime on the market for rent. Mails to them are left unanswered. But I think the transmitter 
   is in bad shape. It is left on the air at night with unmodulated carrier since several weeks ago. We 
   have seen this too during extremely cold periods in recent winters. So I think there are no plans to use 
   the site for other purposes. On RVI’s website will only be mentioned that the service has ceased 
   while Radio 1 and 2 are now available worldwide via the internet and satellite. 
  (Guido Schotmans via RNW Media Network 30.11.2011) 
 
Faroe Islands 
 531 Kringvarp Førøya informs that the power is now 25 kW instead of 100 kW, due to power saving. The 
   head of technology, Mr Hans Andor Johannesen, reports that “our transmitter is not shot down-not 
   yet” (Bengt Ericson) 
 
The Netherlands 
As of mid-December, Radiocommunications Agency Netherlands will increase the penalty for illegal use of 
the AM and FM band to a maximum of €45.000. Also over the Christmas period, additional inspectors will 
be employed to prevent nuisance from radio pirates. 
The penalty will vary from case to case depending on the severity of the offence. This is determined by the 
degree of interference that the pirate transmitter causes to legitimate broadcasts. Besides the higher penalty, 
the Radiocommunications Agency will adopt a policy of giving the offender a one hour warning to switch 
off the transmitter. If the offender fails to comply, an inspector will officially report the violation, and the 
offender will consequently risk a penalty. 
The Radiocommunications Agency has recently noticed a change in the type of radio piracy, which has 
moved away from so-called “attic pirates” (hobbyists), and now increasingly involves larger pirates 
operating in conjunction with music events. They use powerful transmitters with higher antenna masts, 
which means they can cover a wider area and can cause more disruption. The Radiocommunications 
Agency also sees an increase in the number of mobile masts that can be controlled remotely from a studio. 
This type of mast is often used in broadcasts from restaurants, party tents and marquees. 
(Radiocommunications Agency Netherlands via Andy Sennitt, RNW Media Network 8.12.2011) 
 
 828 R 10 Gold started playing Top 4000 at 0600 Dutch time on December 6th. 
  This is the seventh consecutive year that it has broadcast the Top 4000 as voted by listeners to the 
   station. The list will continue until December 31, when the No. 1 will be played at around 1900 
   Dutch time. This year’s the Top 4000 is being broadcast in association with Save the Children. R 10 
   Gold listeners can text their gifts of support, and are also being challenged to think of a different way 
   to raise money for the foundation that offers help to children from around the world. 
  Listen live here http://www.radio10gold.nl/radio/ (Andy Sennitt, RNW Media Network) 
 
 1395 R. Seagull says that it received over 600 reports sent from all over the 
   world for its recent test transmissions on 1395 kHz. The station ran an on 
   air promotion that it would give away a CD to the person who lived the 
   furthest away and could hear the transmissions on 1395, and a CD to a 
   lucky winner drawn from the hat from all those that entered. 
   Those lucky winners were Alan Willie in Canada as the furthest away 
   listener and Daniel Wächter from Germany as the lucky dip winner. 
  (R Seagull website) 
 
Poland 
 1062 Twoje Radio, Jaroslaw has stopped broadcasting from Oct 10th due to technical problems. It is not 
   known when they will return to the air. During the absence of Jaroslaw you can hear Twoje Radio 
   Cmolas with several local programs. (Bengt Ericson 11.12.2011)  
 
 



sid 10 

Beijing i november 2011 
Christer Brunström 

 
År 1989 hade min fru och jag bokat en resa till 
Kina. När allt var betalt och klart inträffade 
händelserna på Himmelska Fridens Torg och 
resan blev inställd. I november 2011 kunde den 
äntligen bli av. 
 
Vi hade denna gång helt koncentrerat oss på 
Beijing och ett av våra första besök var på just 
Tien An Men eller Himmelska Fridens Torg. 
Sedan följde en strid ström av besök på olika 
kända platser i den norra huvudstaden (= 
Beijing). Varje dag ingick två stora måltider och 
i motsats till mitt förra besök i Kina lyckades jag 
denna gång mycket framgångsrikt använda mina 
ätpinnar. 
 

                          Gao Huiying med familj 
 
Det var roligt att återse flertalet av de platser jag besökt under mitt förra besök. Kinesiska muren är ett 
måste i dessa sammanhang; klättringen till den högsta punkten var minst lika jobbig som förra gången men 
belönas med en strålande utsikt över nejden. 
 
Vi bodde synnerligen centralt på femstjärniga Beijing News Plaza Hotel med en magnifik frukostbuffé. Jag 
hade inte med någon radio utan nöjde mig med att titta på CCTVs engelska kanal (CCTV News). Utbudet 
av TV är enormt. CCTV har minst 15 kanaler och lokala BTV minst lika många. 
 
Radioanknytningen blev ett längre samtal med producenten för programmet ”Voices from Other Lands”. 
Jag hade haft synpunkter på programmet och dessa var underlag för vårt samtal. En mycket trevlig kille 
med många idéer om spännande programproduktion. Programmet består av samtal med utlänningar som 
bor och arbetar i Kina. 
 
En dag under vistelsen var fri från programpunkter. Vi passade på att tillbringa dagen med Gao Huiying 
och hennes familj. Huiying var min guide och tolk i Beijing och Xiamen under mitt förra besök. Hon 
arbetar med lyssnarkontakterna på CRI. 
 
Vi åt lunch på en typisk Hot Pot-restaurang (råa råvaror som man sedan själv kokar – mycket gott!). 
Huiying och hennes man bjöd oss sedan hem till sin våning. Man kan genast konstatera att det inte alls är 
samma standard som i Norden.   
 
Huiying och hennes man är födda i provinsen Hebei och har därför inte ”medborgarskap” i Beijing. Det är 
ett öde de delar med sex miljoner av huvudstadens totalt 20 miljoner invånare.   
 
Det som frapperade mest är den enorma trafikökningen sedan jag besökte staden för fem år sedan. Överallt 
växer det upp enorma kontorskomplex. Det är uppenbart att den kinesiska ekonomin är mycket expansiv 
med enorma investeringar. 
 
Vi hann också med flera promenader i olika hutongområden. I dessa kvarter har husen endast en våning och 
det saknas ofta toalett. I varje kvarter finns en kommunal toalett vilket man som svensk skulle finna mycket 
obekvämt. I hutongerna finns ofta mängder av små restauranger; förmodligen är köken i husen inte speciellt 
imponerande varför det är enklare att köpa hem färdiglagad mat. 
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AIH 10 / Africa loggings  
 
Mika Mäkeläinen (MTM) and Jim Solatie (JMS)  
in Aihkiniemi , the 20th – 30th October 2011 
 
For a full dx-expedition report, please visit: 
http://www.dxing.info/dxpeditions/aih10rep.dx  

 

Mozambique 

765 24.10. 2200 + MOZ: Emissão Provincial de Nampula, Nampula. All these 
Mozambique stations were heard between 2155 utc and close 
down at 2202/2204 utc (varying). Some had a very good 
reception quality, some were audible only for a short time during 
the closing announcements and/or National 
Anthem. AIH10/MTM&JMS 

810 24.10. 2200 + MOZ: Emissão Provincial de Gaza, Xai-Xai. 
Macedonia was very strong and tried to do 
everything to keep Xai-Xai out, but luckily did 
not succeed. AIH10/MTM&JMS  

873 24.10. 2200 + MOZ: Emissão Provincial de Sofala, Beira. 
Old friend on 3280 kHz, but nowadays only on 
mediumwave. AIH10/MTM&JMS 

1026 24.10. 2200  MOZ: Emissão Provincial de Manica, Chimoio. 
AIH10/MTM&JMS 

1206 24.10. 2200  MOZ: Emissão Provincial de Inhambane, 
Inhambane. AIH10/MTM&JMS 

1224 24.10. 2200  MOZ: Emissão Provincial de Cabo Delgado, 
Pemba. AIH10/MTM&JMS 

1260 24.10. 2200  MOZ: Emissão Provincial de Niassa, Lichinga. 
AIH10/MTM&JMS 

 

Other Africans 

648 26.10. 2200  GMB: Radio Gambia, Banjul. Strong signal on two evenings in a 
row. Closing down at 0000 utc. AIH10/MTM&JMS 

891 24.10. 2011  ETH: Radio Ethiopia, Dese. Closing down with the National 
Anthem. AIH10/MTM&JMS 

1260 28.10. 0005  AGL: Emissora Provincial do Kuanza Norte, N’dalatando. 
Good reception quality this night. Split frequency 1259.58 kHz. 
AIH10/MTM&JMS 

1530 27.10. 0000  MDR: Radio Renascenca via Posto Emissor, Funchal. Posto 
Emissor relays Radio Renascenca at nights. Renascenca has an 
excellent QSL-policy, verifying with transmitter information on a 
traditional QSL-card. AIH10/MTM&JMS 
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An oldie 

1530 4.11.2005 2115 + AZR: Radio Lajes, Terceira. “Radio Lajes” –jingles and 
station identifications. Radio Lajes is the voice of the 
Portuguese Armed Forces, and they used this frequency in 
2005 for a short time. LEM/MTM&JMS 

 

 

 

The Aihkiniemi QTH 
 

Aihkiniemi is located at 69 degrees North and 27 degrees East, in the 
Finnish Lapland, some 1200 kilometers north of the capital Helsinki. 
 
The QTH is equipped with 12 Beverage antennas, each 80-1000 meters in 
length. Directions of each antenna: 250° Spain, UK, Brazil, Argentina, 
Uruguay, Paraguay; 270° Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, 
Chile, Eastern Caribbean; 290° East Coast North America, Cuba, Puerto 
Rico, Central America; 305° North America: Great Lakes, Midwest, 
Mexico; 325° North America: Prairie states, the Rocky Mountains, 
Western Mexico; 345° North America: Upper West Coast, British 
Columbia, Alaska Panhandle; 10° Alaska, Hawaii, the Pacific; 30° The 
Pacific, New Zealand; 46° Japan, Koreas, New Zealand; 50° Siberia, 
Japan, Koreas, Eastern China, the rest of Eastern Asia, Eastern Australia; 
70° Western and Southern China, South-East Asia, Thailand, Western 
Australia; 100° India, Pakistan, Thailand, South Asia, Western Australia, 
the Middle East.                                           

 
 In October 2011, the three easternmost antennas were temporarily removed because of logging, but will be reinstalled 
in the summer of 2012. Read more: http://www.dxing.info/dxpeditions/aihkiniemi_dx_cabin_for_rent.dx 
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