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 Säsong 52, nr 14 
 6 februari 2012 - tips 
 Falköpingsredaktionen - TL 
 
Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 15 20 februari OA (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: o.alm@telia.com 
Nr 16 5 mars OA (tips) 
Nr 17 19 mars OA (tips, även info, QSL till resp red) 
 
 

 
 
Återigen har vår lilla skara decimerats då vi nåtts av meddelandet att vår medlem Harry Holm har gått bort. 
Så här tecknar Ullmar Harrys minne:  
 
      TILL MINNET AV HARRY HOLM (*14 juni 1939 † 19 januari 2012) 
 

Fastän vi nog alla är medvetna om att den enda säkra faktorn i livet är döden, så skakas vi ändå när vi 
plötsligt får bud om en god väns bortgång. Så var det när en dödsannons i Svenska Dagbladet tydde på att 
vår medlem Harry Holm hade lämnat oss. Det var tack vare Bengt Dalhammar som vi blev medvetna om 
detta, och det stod snart klart att misstankarna tyvärr hade besannats. 
  
Harry var med i Arctic Radio Club redan i början på 1960-talet, och vi träffades då, även om jag inte har 
några konkreta minnen av det. Sedan kom Harry att lämna dx-hobbyn för en mycket lång tid, men på 
hösten 2010 återkom han till gemenskapen och satte igång med friska krafter både på KV och MV.  Det var 
en stor överraskning för mig då HH dök upp på NDL:s träff den 9 oktober det året, och sedan dess har vi 
haft kontakt ganska regelbundet. Jag uppskattade mycket pratstunderna per telefon och den stillsamma 
humor Harry utvecklade. 
  
Harry skaffade sig snart bra utrustning, bl.a. en Perseus, och visade snart att han inte legat av sig på MV-
området. För bara en månad sedan hade han några oväntade och fina loggningar av stationer i Colombia.  
Vi var flera som pratade med honom i den vevan, men då hade han bara någon vecka kvar att leva. Men 
ingenting tydde då på sjukdom eller annat negativt. 
  
Harry hade i samband med sitt arbete rest mycket, inte minst i Latinamerika, vilket naturligtvis var positivt 
för hans språkliga färdigheter. Hans liv innehöll en hel del tragik: En son avled i tidig ålder efter svår 
sjukdom, och hustrun förlorade Harry för några år sedan. Radion innebar för honom en möjlighet att gå 
vidare och han nämnde ofta hur viktig hobbyn var för honom, nu när han bodde på en gård i Sörmland med 
bara en hund som regelbundet sällskap. 
  
Vi kommer att minnas en god kamrat, som vi som kom i kontakt med honom kommer att sakna. Jordens 
oro viker för den frid som varar….. 
ULLMAR QVICK 
 
/En bild från NDL:s möte den 9 oktober förra året finner du på nästa sida –tl/ 
  

Nästa  
Stoppdatum 

20/2 
OA (allt) 
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Ullmar och Harry vid NDL:s lyssnar-QTH i Väsby strax utanför Norrköping i oktober 2010. 
ARC och SWB kommer att hedra Harrys minne genom en gåva till Cancerfonden. 

 
 

����� 
 
Så är vi redan i början av februari och det märks, ljuset kommer tidigare om morgnarna och varar längre om 
kvällarna. En bidragande orsak till detta är att vi sedan några veckor tillbaka har ett vitt snötäcke som lyser 
upp och dessutom ett antal minusgrader, ganska många förresten, särskilt de senaste dagarna. Skönt med 
”riktig” vinter, även om den i år kanske blir kortvarig.  
 

Solrapport från OA: 
Solen har generellt varit lite lugnare under januari, men det har varit ihållande protonstrålning och under 
månadens sista dagar var protonaktiviteten mycket hög. Protoner fungerar i allmänhet som grus i 
maskineriet och är inte vad vi DX-are behöver. Solar flux för januari blev 117,5, solfläckstalet 58,3 och 
medelvärdet av A-index 6,59. 
 

Lite om innehållet:  
- Från UQ har kommer en aktuell artikel gällande italiensk lokalradio, är det roliga slut?  
- En artikel via BN från Örnsköldsviks Allehanda om dessa otaliga strömavbrott som drabbat KAJ;  
- HK har efter många påtryckningar och med hjälp av Jorge Freitas lyckats få fram uppgifter om 
   ZYH466 R Independéncia – kommer denna artikel att nu medföra en viss aktivitet på sina håll?  
- Som avslutning ett par bilder som kommer via TN från R Kalikanto. Visst kittlar det i magen då man tittar 
   på männen som hänger i masten?  
 

Det här är sista numret från Falköpingsredaktionen i den här svängen. Flyttlasset går nu till Ljungby där OA 
intar redaktörsstolen. Utskicket kommer dock, som alltid, från Ängelholm. 
 
                                                                    ARC Newsflash: 
                                                        För bidrag: info@rock.x.se  
                                              Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.com 
 
 
 
 
 
Europa 
 675 29.1    0555   R Maria, Lopik gick hyfsat, lite sämre än holländarna på 747 och 1008 kHz men      
                                 bättre än 828 kHz. Från församlingen i Merkelbeek hördes lovprisningar och  en          
                                 flickgrupp som nog behöver mer musikalisk skolning, men 0645 kom högklassig 
     sång "Ave Maria".  Norrmannen finns kvar, idag dock mycket svag. UQ 
1296   28.1    1710   R Nederland via Oxfordness var lyckligtvis inte DRM. Perfekt mottagning! UQ 
 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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1395 29.1 0150 Energy International, Dublin kör vidare. Gick mycket bra denna sena timme. BE 
1440 29.1 0140 RTS R Beograd, Jagodina mycket stark vid denna tiden, då Lux är borta. BE 
1485 28.1 1523 NRK Longyearbyen, Svalbard kom plötsligt upp, då officiellt sunset för Växjö 
    var just 1521. 1530 annonserades ”Dagsnytt”, deras nyhetssändning och då 
    dök signalen och försvann under AFN. Loopen precis 0˚ för att stoppa Merkurs, 
    som numera är mycket stark i Växjö. BE 
1485   4.2    0455   R Merkurs hade först erbarmliga tyska låtar men tog sig snabbt och bjöd på  
                                 Pat Boone, Dean Martin och diverse italienskt godis som gav 60-talskänsla! Vid 
     0530 kom mer störningar. UQ 
1539 2.2 1800 R Manresa, Cadena SER med många ID och adressuppgifter. 1900 nyheter och di 

stereo med en annan SER station. Stark.  TN 
1584 5.1 1615 R Vocea Sperantei dominerade fq. Tråkigt program och tråkig musik. Man kan kolla 
     streamen på www.rvs.ro. BE 
 

Afrika 
 531 17.1 2100 JIL FM med sändare i F’kirina har en jättefin signal. Bra och blandad musik samt 
    ID på arabiska, franska och engelska. JIL FM är det nya ungdomsprogrammet och 
    det sänds även över 549 kHz, men den går sämre. Sändarna ligger i Algeriet. BE 
 

Asien 
1134 5.2 1500 R Kuwait mycket stark i Kroatiens frånvaro. Under var Teos samt en Rossi-tx. BE 
1278 5.2 1550 R Iran, Kermanshah dominerade fq totalt. Loop 130˚. Lokalt program senare 
    än vanligt. BE  
 

Nordamerika 
 560 22.1 0728 WQAM Miami FL “5-60 QAM” eller ”Sports Radio 5-60 WQAM”. Körde 
    Yahoo Sports Radio.  FD 
1230 15.1 0655  WCMC Wildwood NJ. Jag hade den här liggande som OID tills jag läste i ARC blog, 
     där Sigvard Andersson beskrev ID. Jag hade samma ID men hittade inte kopplingen 
     till WCMC. Man får tacka för hjälpen! AN /Det är precis så som vi vill vår blogg 
    skall fungera! –tl/  

1230 18.1 2229 WCMC Wildwood NJ, “13-40 WMID”, stationerna kör parallellt. A/V 
1240 18.1 2107 CKIM Baie Verte NL, med Newfoundland- och Labrador-nx // VOCM-590. A/V 
1270 18.1 2359 WTSN Dover NH, trots svårt splash från 1269 och 
     QRM från CJCB gick ett “WTSN” igenom. A/V 
1290 19.1 0000 WNBF Binghamton NY, “Newsradio 12-90 
     WNBF”. A/V 
1310 18.1 2230 WLOB Portland ME, “13-10 Newstalk 
     WLOB,steaming live at WLOBradio.com”. A/V 
1350 19.1 0000 CKAD Middleton NS, “… 13-50 CKAD … 97.7 
     CKEN … A-V-R”. A/V 
1510 18.1 2300 WWZN Boston MA, “AM 15-10 WWZN Boston, AM 8-70 WLVP Gorham 
     Portland, AM 14-70 WLAM Lewiston Auburn” Tar med denna lätthörda bara med 
     tanke på det ovanliga ID:et. Följande heltimme annonserades som vanligt bara 
     WWZN. A/V 
1590 29.1 0400 WARV Warwick RI. Var helt klar på att man sa Florida efter anropet som jag först 

inte uppfattade. inspelningen skickades till OJS som hörde rätt direkt. Med den 
styrka som bl a Bahamas uppvisade, borde Florida varit möjlig, men icke. Tack till 
OJS för hjälp med denna.  TN 

1600 30.1 0700  WUNR Brookline MA med SS px. AN 
1640.012 23.1 0600 WTNI Biloxi MS lite högt fortfarande. Ganska svag.  TN /Enligt IRCA är ny slogan 

    “96.7 The Champ” -tl 
1660 30.1 0400  WWRU Jersey City NJ. AN 
1690 30.1 0700  WPTX Lexington Park MD. AN 
1690 3.2 0700 CJLO Montréal QC. Anropade efter en 2 min lång nyhetsbulle.  FD 
 
Oid/Tent Nordamerika 
1710 22.1 0530 OID gissar NA (inofficiell station R Soleil misstänkes – ref GN) HM 
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Centralamerika och Västindien 
 
 
 
 
 
 930 30.1 0501  CMIP R Surco, Ciego de Ávila CA med “skol-id” – snabbt @-QSL HM 
 970  5.2 0200  XERFR R Fórmula, Primera Cadena, México. Försvann efter ID. AN 
1230 27.1 0618 CMBC R Progreso ”LV de la Familia” (tnx BIH) HM 
1230  4.2 0100  WNIK R Unica, Arecibo. Jag gissade på denna station och efter att ha lyssnat, så 
     instämde Henrik K. AN 
1390 1.2 0704 HRVC LV Evangélica de Honduras, Tegucigalpa. ”Es sintonia de HRVC La  
    Voz Evangélica de Honduras”.  FD 
1530 30.1 0703 HO… R Avivamiento, Panamá. ”Aqui en R. Avivamiento”. Usel modulation.  FD 
1540 29.1 0400 R Bahamas med jättestyrka.  TN 
1570 15.1 0700  XERF-AM La Poderosa, Ciudad Acuña. Faktiskt min första MEX på MV! AN 
    /Grattis OM! –tl/ 

1660 2.2 2224 WGIT Noti Luz med ett långt anrop för flera stationer. Hörs numera väldigt tidigt 
och starkt. Enligt Mauricio Molano på MWDX: "Hoy comienza la cadena mas 

grande de noticias en el País Noti Luz 1660am, 1580am, 1590am, 740am, 930am, 

1390am, 90.1 fm y 91.7 fm". TN 
 
Sydamerika 
 610 28.1 0600 HJKL La Cariñosa, Bogotá med klart ID.  TN 
 710 4.2 0700  LRL202 R Diez, Buenos Aires. AN 
 730 28.1 0600 HJCU ”Transmite la Cadena Melodía de Colombia Radio de Calento” Bogotá. TN  
 780 23.1 0403 YVMN R Coro med ID 0359.  TN 
 790  4.2 0300  LR6 R Mitre, Buenos Aires, vy QRM. Bättre 5.2.  AN  
 820 22.1 0731 HJED Caracol, Cali.  FD 
 850  4.2 0300  CX16 R Carve, Montevideo. Henrik K identifierade den efter att ha fått min 
     inspelning. Tack, HK! AN 
  890 4.2 0300  CX18 R Sport 850, Montevideo. Även denna station identifierades av Henrik K. AN 
 930 28.1 0558  HJCS LV de Bogotá, Bogotá fint TOH id och Todelar omnämndes HM 
 930  4.2 0400  CX20 R Monte Carlo, Montevideo. Tydligt ID. AN 
  950  4.2 0200  R 9, Buenos Aires. Ex R Belgrano. Kallar sig ”La Deportiva”. Gick även 5.2. Henrik 
     K hjälpte mig med korrekt namn och mer info: ”Det har faktiskt annonserats att 

     Belgrano skulle byta namn. Du har fått halva namnet OK, den andra halvan är 
              "la Deportiva", således alltså ”Radio 9, la Deportiva” HK. Tack igen för hjälpen 
     Henrik!  Lyssna här:  
    http://www.thomasn.sverige.net/ARC/2012-02-04_950kHz_ARG_020315z.mp3  AN 
 980 23.1 0404 Canal Informativo med snx. 1-3  TN.   
1010 3.2 0553 HJOP R Oxigeno, Barranquilla. ”Oxigeno … 10-10 AM”.  FD 
1080 3.2 0653 YVNR R Venezuela, Maracay. Inte heller denna gång med eget anrop. Bara  
    “Radio Venezuela”. Bara att nöta vidare…  FD 
1129.984 28.1 0630 HJVA Radio Vida, Bogotá med ID, men ganska svag.  TN 
1190 28.1 0330 HJCV Todelar ID här, dvs R Cordillera som var stark.  TN 
1190  4.2 0200  LR9 R América, Buenos Aires. AN 
1230 28.1 2559 HJKL R Calidad, Cali med ID. TN 
1230 30.1 0629 HJLK R Calidad, Cali bra id HM 
1230 3.2 0600 HJIL Minuto de Dios, Medellín med kedje-TOH id men lokal promo HM 
1230  5.2 0200  LT2 R 2, Rosario med sjungen jingle följt av ID. AN 
1290 31.1 0330 ZYH888 R Timbira do Maranhao ganska svagt . TN 
1309.976 31.1 0650 OAU6N R Libertad, Arequipa. ”Radio Librtad, la primera de la ciclo 21” bl a. 
     ”Anropsmaskinen” fick fnatt och sprutade ut diverse anropsvarianter i nästan 1 
     minut. Lite oväntad att denna skulle dyka upp.   FD 
1340 2.2 0643 HJFB Estereo Amor, Bogotá med jingle som FD hjälpte mig tyda – tack FD! HM 
1350  4.2 0630  LS6 R Buenos Aires. ”R Buenos Aires – en color”. AN 
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1350 31.1 0654 YVZZ R Eclipse, El Tigrito. ”Desde la Calle 23 Sur, El Tigre, capital del  
    Municipio Simón Bolívar, Estado Anzoategui, transmite en 90.1 Megahertz,  
    Eclipse FM, la Máxima. Son las 2 23 minutos …” FD 
    En länk till denna finner du här:  
    http://www.thomasn.sverige.net/ARC/1350_20120131-0654_YVZZ_Eclipse.mp3  
1370 3.2 0702 HJBO Minuto de Dios, Barranquilla. Inget lokalt lät det som. FD 
1370.037 22.1 0741 HJKX R Mundial, Bogotá. ”Radio Mundial tu estación 1370 kilohertz”. FD 
1390  4.2 0200  LR11 R Universidad Nacional, La Plata. AN 
1390 2.2 0629 YVZO R Lumen, Maracaibo. Tampades med WISA (NotiLuz x Boricua). FD 
1400 28.1 0630 HJKM Emisora Mariana, Bogotá starkt och med flott ID.  TN  
1400.133 2.2 0700 HJJJ R R Ipiales, Ipiales är det väl här som kör ut Caracol Radio.  FD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Båda dessa illos kommer från FD, tnx Fredrik! 
 
1420 22.1 0701 HC… R Corazón, Machala. “Radio Córazón 1420” gick en stund. FD 
1420 30.1 0702 HJHK Vida AM, Manizales med ett par trängda Vida anrop. FD 
1429.907 2.2 0652 YVNB Deportes Unión R, Guacara hörs nu här!  FD 
1450 2.2 0642 HJNL La Cariñosa, Manizales ”La Cariñosa Manizales 1450”. FD 
1470 31.1 0328 YVSY R Vibración, Carúpano  med flera klara ID. TN 
1470 31.1 0502 YVSY R Vibración, Carúpano – fortfarande! HM 
1470.036 29.1 0731 YVJW Unión R Cultural, Valencia. Ffg här med nya namnet. Svaga signaler  
    denna morgon, men nu var det äntligen knasterfritt.  FD 
1470.034 31.1 0332 YVJW Unión R Cultural, Valencia  med ett svagt ID, störd av Vibración. TN 
1489.984 22.1 0803 HJAY R Vida Nueva, Barranquilla.”Transmite HJAY Radio Vida Nueva 1490  
    kilohertz en amplitud modulada ... cadena radial cristiana ... Radio Vida  
    Nueva ...”.  FD 
1500.007 31.1 0229 YVRZ R Dos Mil, Cumaná med ID. Hygglig styrka denna natt då nästan inget annat 

gick än några få YV stationer. TN 
1519.996 28.1 0700 HJLI Libertad, Bogotá med flera ID, ganska stark.  TN 
1520.142 28.1 0700 HJLQ R Minuto, Barranquilla också igenom med god styrka.  TN 
1540.5 28.1 0700 OCU2X R Turbo Mix, Cajamarca ganska stark.  Fartigt px. TN  
1569.998 28.1 0700 R Bethel, Lima med ett klart ID och stark. TN  
1590 28.1 0700 BBN ”Sintonisan BBN 15-90 AM” starkt med en trolig R Deporte 15-90 under. TN 
1590 3.2 0554 YVUD R Deporte, Caracas med ett simpelt ID. Har tidigare kört spansk fotboll 
     producerad av RNE.  FD 
1630 31.1 0600 R América, San José, Entre Rios. Anropade ”R Melody”. Även 0700. Dagen  
    efter bara “Punta del dial 16-30 AM”. Samma station??? Lite för svag då.  FD 
1700  4.2 0300  R Fantástico, Buenos Aires bättre än förra gången. Lyckades själv hitta ID denna 
     gång. Har gått flera gånger den senaste tiden. AN /Fantastiskt fint läge du måste ha  

    mot södra Sydamerika Arne – många fina hörigheter, grattis –tl/  
 
 
Oid/tent Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
1309.678 29.1 0359 Tent HJAK La Voz de la Patria ganska svagt. Hörd då och då. TN 
1400.138 31.1 0330 OID brasse lät det som här men för svag för att få ID. TN 
1549.994 28.1 0700 Tent HJZI G12 Radio igenom men för mycket splatter för att få def ID.  TN 
1560.002 28.1 0700 Möjligen R Adventista de Panamá med ytterligare en SS på 1559.994 som kan vara 

HJXZ R Santa María.  TN 
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� Från e-posten 
Jan Edh 30.1.2012: 
Efter två veckor var det dags för ett besök i Fredriksfors igen, ”lurad” av rapporter om bra LA-öppningar de 
senaste morgnarna trots att det var kraftigt stört och ett kraftigt protonutbrott. Men den 29.1 blev ett riktigt 
bottennapp... Rent allmänt var tydligen den här morgonen betydligt sämre än de närmast föregående. 
Dessutom hade möjligen protonerna större inverkan även på LA-signalerna på våra breddgrader än längre 
söderut. Sammantaget alltså en ren flopp. 
 

Svaga och ostadiga peruaner var Nueva Q 1360, Santa Rosa 1500 (1499,843) TurboMix 1540,500 och Bethel 
1570. Annat som med nöd kunde uppfattas var Ideal 1130, Manantial 1190, Noti Uno 1280, Puerto Cabello 
1290, Ondas del Mar 1380, Fé y Alegría 1390, Vibración 1470, Dos Mil 1500, Voz + Libertad 1520, María 
1580. 
 

Inte blev det bättre av en ”ny” störning som tycktes ha 130 kHz mellan ”pikarna” och som började runt 
gryningen. Den var inte stabil utan blockerade först t ex 1400/1270, lite senare 1390/1260 och sedan 
1380/1250. med en styrka på ca S9... Hälsningar Jan 
 
Kaj Larsson 3.2.2012: 
Solstormarna har dragit fram och kondsen har varit obefintliga. 
  

Imorse satt jag och tittade på en älgko som hjälpte till med slyröjning vid min väg någon timme. Sedan gick 
hon med långa kliv mot min västliga antenn och jag bad tyst att hon skulle välja att gå under den där den 
var som högst över marken men i sista sekunden valde hon en annan väg och nu är den antennen av. 
  

Älg klår bäver - en hisnande rubrik. 
  

Mer än trettio grader kallt - inte en tanke på att gå ut och reparera tillsvidare. 73 Kaj 
 
Hasse Mattisson 4.2.2012: 
Sen sist knappast en enda NA - med undantag av de senaste mornarna med ett par stationer av de allra 
supervanligaste. En och annan colombian har gått men mycket magert härstädes. 
 

Som sagt jag lyssnar i stort sett varje morgon, men magert utfall - kanske är det så att man blir mer och mer 
avtrubbad av allt bevakande ....... men jag kan nog inte låta bli - en riktig nörd har man blitt med åren ..... 
Mvh Hasse 
 
Per-Ole Stenman 4.2.2012: 
Kan meddela att efter 26 år kommer jag igen att jobba för ett svenskt företag, denna gång Billerud som gått 
och köpt UPM's förpackningspappersdel. Det blir nog igen ett aktivt år job wise. 
 

Kallt nu, och tankarna flyger ibland till de som är ute i skogen och lyssnar eller pysslar med antennerna, -32 
här i morse. Måste nog även jag snart till Purmo och kolla läget med fågelmatandet där. De får inte lämnas 
utan mat i dessa tider. Många olika mesar, hackspettar, en varfågel. Och då har jag bara varit där som 
hastigast när jag fyllt på automaterna. Kan vara en hel näringskedja där från möss till små ugglor. Min NA-
station ordnade jag redan i oktober som vanligt, KKXA-1520. 
 

Men en god fortsättning på 2012, bara ganska kallt just nu. 73s POS /Gratulerar till jobbet Per-Ole -tl 

  
Lars Vidlund 4.2.2012: 
Det har inte blivit så mycket lyssnande här, har försökt att sätta upp en ALA 100, tyvärr utan större 
framgång, det vill sig inte riktigt, alldeles för dålig signal från ALA:n går inte att jämföra med en "bäver", 
har provat en triangel med en omkrets på 60 meter, med basen c:a, 1.5 meter från backen, matad i nedre 
hörnet, har testat denna modell i olika vädersträck, resultatet brusigt dålig signal. Men jag ger mig inte, ska 
försöka igen när det blir lite mildare... 73 från Julita 
 
Bengt Dalhammar 5.2.2012: 
Harry Holms bortgång aktualiserar än en gång frågan hur efterlämnat material med radioanknytning skall 
hanteras. Det finns ju historier om att sådana saker hamnat i närmsta container när DX-aren avlidit. Varje 
DX-are borde på lämpligt sätt informera sina anhöriga om det lämpliga att i en sådan här situation kontakta 
ARC/SWB, SDXF, Radiomuséet i Göteborg eller eventuellt SSA. Även om det inte ofta rör sig om så stora 
värden kan det vara många års möda som går till spillo i onödan. Med vänliga hälsningar Bengt 
 
 
 



sid 7 

Odd Påg 5.2.2012: 
Trots koll de flesta morgnar har nätt och jämnt de allra vanligaste LA hörts sedan förra stoppdatot, 
anledningen vet vi alla, den stora störningen som tystade ner våra MV-band nästan helt. Men det var några 
morgnar, bl.a. 28 jan och 3 febr men då hade jag inte tid att mer än snabbkolla, skulle iväg på ett städjobb i 
Strömstad. 
Ett riktigt prakt-nr förra gången av Ekot, tack vara både duktiga rapportörer och redaktörer. Inte minst vill 
jag ge rosor till HK för all den intressanta LA-infon, men även Ullmar för redogörelsen för MV i Ungern. 
Vi får ju hoppas att tystheten i etern bryts snart, gärna mer LA! Alltså: inga intressanta tips denna gång! 
Hälsningar Odd 
 

Fredrik Dourén 5.2.2012: 
Har skrapat ihop lite tips igen. Helgens lyssning är ej med, men det kan inte ha varit någonting ändå! 
73 FD 
 

Thomas Nilsson 5.2.2012: 
De senaste dagarna har varit helt kass mot NA/LA häre nere i Ängelholm. Knappt ens bärvågorna har 
kommit igenom. Den 28 och 29 januari var det lite bättre fart på signalerna och några trevliga stationer 
hördes. 
 

Det är ganska intressant att jämföra med andra längre norrut. Den 4/2 t ex hade AN flera signaler från 
Argentina/Uruguay och AHK på Dalarö hade bl a YV, Karibien och Ecuador. Vad hördes i Ängelholm tror 
ni – absolut ingenting! Så är det att hålla på med radiolyssning, man kan inte ta något för givet. /73, 
Thomas 
 

Arne Nilsson 6.2.2012: 
Här uppe har jag knappt hört några NA sedan förra MVE kom ut!! Och de som hörts var de samma som 
”alltid” hörs. LA har väl gått lite bättre men ingen natt med riktigt bra konds. 
 

Däremot öppnade CX lite, lite mot La Plata och Uruguay den 4 och 5.2 och då hördes åtminstone några stns 
därifrån. Antennerna har klarat sig så här långt och stugan och vattenförsörjningen har också klarat sig trots 
temp ner till -35 grader. Men jag har värmen inkopplad året runt, så det är i alla fall inte inne i huset det 
fryser till om det nu skulle frysa. I övrigt är det väl bara att fortsätta att hoppas på konditionerna! 73/Arne 
 
 
 

  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…         6/2 2012 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

                                 Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING 
                              Tel: +46-515-13702; e-mail: tore.larsson@beta.telenordia.se 

 
 

VOA Celebrates 70th Anniversary 
http://www.voanews.com/tibetan-english/news/VOA-Celebrates-70th-Anniversary--138507679.html 
/Tyvärr har nedskärningar gjort att många fina program försvunnit. Vem minns inte ”Music USA” och 

”Country Music USA”? Dessutom har ett stort antal språk försvunnit från schemat -tl/ 
 
Viktiga adresser för DX-are – rundradio och amatörradio 
Här är en del adresser jag har inlagda på mina favoriter. Kanske du har missat någon av dem? I så fall har 
jag inte publicerat det här förgäves! 
 

http://arcticradioclub.blogspot.com/ Topp-dx på mellanvåg 
http://www.thomasn.sverige.net/ Shortwave bulletin – aktuella KV-loggningar, mottagare, antenner 
http://www.worldofradio.com/ Världens främsta nyhetssajt för rundradio kortvåg Glenn Hauser 
http://www.hard-core-dx.com Rundradio kortvåg – aktuell 
http://www.sdxf.se/ Sveriges DX-Förbunds hemsida med bl.a logg  
http://www1.s2.starcat.ne.jp/ndxc/ Aktuella frekvenslistor KV 
http://www.short-wave.info Snabbhjälp för att hitta rätt station rundradio kortvåg 
www.wrth.com Oumbärlig för den aktive 
www.ndl-dx.se/index Norrköpings Distanslyssnare 
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http://www.emwg.info/ Info om mellanvågsstationer i Europa och Afrika – mycket detaljerad och aktuell 
http://www.radioenthusiasts.blogspot.com/ Mellanvågs-dx på toppnivå 
http://www.eibispace.de/ Aktuella frekvenslistor över alla kortvågsstationer 
www.esr.se/resonans Teknisk information, radiohistoria, inriktning amatörradio 
http://www.ac6v.com/ Länkar till nästan allt – men med amerikansk bias! Rundradio och amatörradio 
http://www.wwdxc.de/topnews.htm  
 

Har du något annat att tipsa om? Låt då oss andra ta del av det! (Ullmar Qvick 6.2.2012) 
 
 

 

ARC late, late news 
Bulgarien 
Radio Bulgaria’s beslut (påtvingat av statsmakterna) att stänga alla MV- och KV-sändare vid januari 
månads slut har väckt starka reaktioner.  En petition fanns på webben, men trots att hundratals lyssnare 
skrev under gick Radio Bulgaria i graven efter 75 års verksamhet. Utlandssändningarna finns visserligen 
kvar på internet (www.bnr.bg) men en koll idag den 4 februari visar att det inte finns något annat än FM 
kvar från dagens Bulgarien. (DXLD och UQ) 
 
France 
 1593 R Bretagne 5 finished their test transmissions on Sunday 22, 2012. They plan to get the licence to be 
   back on the air in summer. (Bretagne 5-Twitter via Michael Wlochinski, mwcircle 24.1.2012) 
 
Ireland 
Zenith Classic Rock Waterford has again been granted a temporary licence from the Irish Broadcasting 
Authorities to operate on Friday's, Saturday's and Sunday's on 1584 kHz. (They are also on FM 103.8 
Waterford.) The licence to run from 1 January until 4 March 2012. Web site www.zenithclassicrock.com. 
Reports to Total Broadcast Consultants, Unit 24, Waterfotrd Business Park, Cork Rd, Waterford Ireland. 
(BDXC-UK Februarry edition via John Williams, mwcircle 5.2.2012) 
 
Puerto Rico 
Noti Luz 1660 is announcing in twitter today: 
"Hoy comienza la cadena mas grande de noticias en el País Noti Luz 1660 am, 1580 am, 1590 am, 740 am, 
930 am, 1390 am 90.1 fm y 91.7 fm". (Mauricio Molano via MWDX 1.2.2012)  
 
Philippines 
A Philippine MW-station of UNTV relay during the Autumn was finally heard with a full ID "UNTV 
Radyo La Verdad Tapat at Totoo 13-50" on Jan 18th. According to several web-pages the station started 
with own programs on Jan 16th after several months test with UNTV relay (which were heard often in 
Scandinavia since October 2011). According to web-pages the power is 50 kW and the call now is DWUN. 
The station has been heard on 1349.97 kHz. (Tarmo Kontro) 
 
Ungern 
I förra numret av MVE skrev jag om de regionala ungerska sändarna. Här kommer en komplettering: 
Miskolc på 1116 kHz har ID "Észak-magyarországi rádio" eller"Itt a Miskolc Rádio". 
Györ på 1116, 1251 och 1350 kHz annonserar  "Nyugat-Dunántúli Régió Rádió" eller "Itt a Regio Rádio 
Györ". 
Radio Debrecen på 1251 kHz har ID "Észak-Alföldi Régió Rádió" eller "Itt a Debrecen Rádio". 
 

Radio Györ har alltså tre sändare på tre frekvenser, Debrecen och Miskolc vardera en. Györ är givetvis 
lättast att höra. Jag kunde sända fem rapporter till Györ jämfört med tre till vardera Debrecen och Miskolc 
under en vecka. 
De regionala programmen (MR6) kan man höra 0500-0600 och 0630-0700 ”Från morgon till morgon” samt 
1600-1630 Regional krönika. Övriga tider sänds riksprogrammet MR1 Kossuth Radio (=540 kHz) eller 
MR7 folkmusik och operettkanalen.  Sändarna stänger 2004 dagligen. (UQ) 
 
USA 
1490  WXBD Biloxi MS, new slogan “96.7 The Champ” (IRCA’s “soft” DX Monitor 49/21) 
1640  WTNI Biloxi MS, new slogan “96.7 The Champ” (IRCA’s “soft” DX Monitor 49/21) 
 



sid 9 

 

Italian local medium wave: The adventure is over? 

 

Andrea Lawendel`s blog, http://radiolawendel.blogspot.com/2012/01/onde-medie-locali-allitaliana.html 
via Antonello Romaniello, bclnews.it yg, January 19, 2012. Google translation via DXLD via UQ 

 
The news of the temporary deactivation of broadcasts on medium wave BroadcastItalia AMitaliana was 
confirmed to me by one of the leaders. The event was billed, but the issuer intends to act to be given all 
their rights. Who knows what this episode does not open the way for final approval of the use of medium 
wave and regulation of the local stations that have been activated over time and especially in these last two 
or three years. 
 
Several months have passed since my last reports from local broadcasters Italian active on medium wave 
(521-1611 kHz) a spectrum virtually completely forgotten by the public served by the modulation 
frequency. In Italy Radio RAI has long been dismantled plants repeating Radio 2 and Radio 3, leaving 
standing only a network of broadcasters "OM" on Radio 1. In 2011 in particular there was a hive of 
commercial initiatives, many of which are experimental. 
 
All these initiatives have in common a kind of "formal defect" on medium wave, apart from the RAI station 
can not be considered official because there is no licensing in this band of radio frequencies. In practice it is 
as if these stations have taken the time machine and go back to the seventies were, or at least to the period 
before the famous Mammi Law. 
 
In this group there were two semi-pirate broadcasters have been able to consolidate their programming: 
Challenger Radio and Broadcastitalia/Amitaliana , operating, respectively, from the areas of Padua and 
Rome. Or should I say worked because this morning on the news channels operated by Bclnews.it, much 
followed by the Italian community of listeners hobbies, sensational news appeared: plants BroadcastItalia  
of 1485 kHz were closed by the authorities (not news about Challenger Radio I have, but I think hearing it 
on air recently). A seizure that - if it is confirmed - striking but not surprising at all: in recent months have 
come to the attention of ministerial notifications received several managers of stations that simply are not 
"provided" by the current regulations. 
 
I imagine that many already know my position on the alleged obsolescence of the medium wave. It is 
certainly true that it has lost meaning the use of these frequencies to cover a large pool of listening, national 
or even regional scale. There are no more the technical and economic conditions to continue to use 
transmitters that are progressively disabled in fact across Europe. Completely different is the use of medium 
wave on very local scales with very low power levels and business objectives and non-profit, but above all 
social, educational, community. I understand that in the absence of precise rules for the authorities to 
consider it appropriate to intervene with such severity. But I would hope that this episode (if confirmed, I  
stress) may be just the first step towards full regulation - on the British model, and American - of low-
power medium wave and amplitude modulation, in Italy and maybe in the whole range the European Union  
 
Kommentar från UQ: Ja, det är inte så tokigt när röster höjs till försvar för lågeffektade lokala sändare på 
MV, medan de stora sändarna bör försvinna… Det är ljuvlig musik i många DXares öron! 
 
Följande har jag hittat på BCL News.it:  
1071 provincia di Venezia - Radio Marina     
1233 Piove di Sacco  - Media Veneta Broadcast      
1368 Villa Estense - 1566 Roma - 1566 Tor Vaianica 0000-0030 (Studio DX)      
1368 Villa Estense - 1566 Roma - 1566 Tor Vaianica 0000-2400 Challenger Radio 
1404 Dinazzano (low power) - Radio Luna     
1476 Villa Estense - Radio Medjugorje Italia     
1485 Roma Broadcast Italia (AM Stereo) 
1503 Padova (low power) - 1512 San Pietro in Casale Ondamedia Broadcast      
1566 Schio - Radio Kolbe Sat      
1584 Momigno (AM stereo) - Radio Studio X      
1584 Verona (off) - Radio Verona      
1584 Momigno 0000-0030 Studio DX (AM stereo - solo mercoledì, via Radio Studio X) 
1593 Gold Italia 15-93 (test) 
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61 strömavbrott efter Dagmar 
 

Örnsköldsviks Allehanda 30.1.2012 via BN, tnx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaj Larsson bor mitt ute i skogen i närheten av Tjäl, Solberg. Han är långt ifrån nöjd över att ha drabbats 

av 60 strömavbrott sedan den 9 december. "Det är klart att man börjar bli förbannad", säger han.  
 
Kaj Larsson i Tjäl, en och en halv mil väster om Solberg, har börjat ledsna på alla strömavbrott han 
drabbats av. 
 

– Efter stormen Dagmar har jag haft 60 strömavbrott till. Det är klart att man börjar bli förbannad, säger 
han. 
 

För sex år sedan flyttade Kaj Larsson in i en liten röd stuga i utkanten av byn Tjäl. Flyttlasset kom från 
stressen i storstan. 
 

– Jag är egentligen hälsing, men har bott större delen av mitt liv i Stockholm. Jag hade lite pengar över och 
därför sökte jag lugnet – och det hittade jag här, säger han och myser. 
 

Efter första strömavbrottet, den 9 december i fjol, har Kaj Larsson fört dagbok på alla gånger när 
elektriciteten har försvunnit. 
 

– Första gången var jag strömlös i 36 timmar. Det var tur att det inte var så kallt då. Dessutom har jag en 
liten vedspis och gasollampa, säger han. 
 

När året var slut tänkte Kaj Larsson att mycket värre än så här kan det knappast bli. Då hade han noterat 22 
strömavbrott efter Dagmars framfart. Men värre har det blivit. 
 

– Den 4 januari började det igen. Förvisso många korta strömavbrott, men det skapar ju oro och dessutom 
stannar cirkulationspumpen. Det har hänt flera gånger att strömmen har farit när jag håller på att göra upp 
eld i pannan, säger han. 
 

– Och jag tror inte att det är bra eftersom jag också har en ackumulatortank. Därför måste jag ta hit en 
rörkille, som får kolla upp värmesystemet. Innan dess törs jag inte elda i pannan igen, säger han med viss 
oro i rösten. 

 
 
 
 
 
 

Utan elektricitet kan det bli besvärligt. Det har i alla fall Kaj Larsson märkt 
av. Bilder: Jennie Sundberg 
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BREV FRÅN BRASILIEN 
 
”Henrik, 
Jag har just varit i Santo Amaro da Purificação 
som ligger 60-70 km från Feira de Santana, 
där jag bor, enkom för att ta reda på adressen 
till Rádio Independência . Det fanns ingen i 
studion för alla deltog i gudstjänst medan 
programmet från IPDA i Salvador sändes. Det 
stod en bil i garaget men faktiskt ingen skylt 
med namnet på radio- 
stationen, men grannar och andra upplyste 
mig om att det var här som Rádio 
Independência fanns. Adressen är den här: 
 
Rádio Independência – ZYH466 

Rua Conselheiro Paranhos, 56 

CEP.: 44200-000 

Santo Amaro da Purificação – Bahia 

Brasil. 

  
Eftersom du är mycket mera erfaren än jag så 
vet du att det inte är lätt att få denna station 
verifierad. Det kan vara lämpligt att skicka 
någon liten souvenir och att bifoga 
svarsporto, helst då i form av brasilianska 
frimärken. Om du vill så kan jag skicka sådana.  
Jag hoppas det går vägen.  Om det är något 
annat jag kan stå till tjänst med så säg bara 
till.” 
 
JORGE FREITAS 
Feira de Santana BA – Brasil   
12°14´S 38°58´W    
 

 
Jorge har gått ännu ett steg längre genom att 
skicka  
stationen ett brev där han förklarar att 
stationen hörs i Europa på många håll och att 
den nu kommer att få brev från 
”radioamatörer” som alla ber om en 
verifikation.  Han förklarar också hur en sådan 
kan se ut.  För Jorges stora tillmötesgående 
får vi alla sända honom en tacksamhetens 
tanke. 
 
Om man tittar i t ex Wikipedias portugisiska 
version ser man att antalet anslutna till IPDA,  
 

Igreja Pentecostal Deus é Amor, är närmare 
800 000 och att programmet Voz da 
Libertação funnits i 45 år. Det är det som 
sänds ut över stationen i Santo Amaro.  
Programmet reläas vid satellit och kan höras i 
flera andra länder i Latinamerika, med egna 
program bl a i Peru, Colombia och Venezuela.  
Se partiell lista här: 
http://www.ipda.com.br/nova/vozlibertacao/
vozdalibertacao.html 
Kyrkans grundare heter David Miranda. Han 
kallas för ”o missionário David Miranda”, 
missionären David Miranda.  
 
Fotnot: År 1974 fanns det en station i Santo 
Amaro med prefixet ZYH466. Den kallades för 
Rádio Educadora.  Björn Olsson i Umeå äger 
att QSL från denna station, men den sände 
förmodligen inte IPDA-programmet vid den 
tiden.  Se Lars Bygdéns tips i Distance 3/99, 
troligen ett av de första som gäller 1440: 
http://www.hard-core-dx.com/distance/mv3-
99.htm 
 
(Henrik Klemetz, 6 februari 2012) 
 
 
                            ����� 
 
 
 
Kommentar från TL 
Då jag ofta har kontakt med HK, vet jag att det 
är inte enbart till Jorge Freitas som en 
tacksamhetens tanke skall sändas. 
 
Jorge Freitas har vid flera tillfällen lovat att 
följa upp nuvarande Feira de Santana, men så 
har inte skett. 
Efter otaliga påtryckningar har nu Henrik 
lyckats få Jorge Freitas att ta fram detta 
material. En inspelning av hur stationen låter 
när signalen slår ner i Europa berörde honom. 
 
Vi övriga kan bara tacka och ta emot. Det 
jobbas i det tysta på många håll. 
 
Se bakgrunden till denna story, nästa sida.  
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Bakgrund: ZYH466 Rádio Independéncia 

Henrik Klemetz 
 

Min kontakt med Jorge Freitas är inte ny. Två år närmare bestämt. Men med staden Feira 
de Santana där han bor har jag redan tidigare haft kontakter.. Det var därför ett resultat av 
"speciella omständigheter" att Jorge till slut utforskade var egentligen Santo Amaro-
stationen på 1440 huserar.  Den har alla lagliga tillstånd, men att sätta upp en skylt med 
stationsnamnet har man inte funderat på.  Det blir begripligt först när man betänker att 
stationen egentligen fungerar som en relästation för IPDA, Igreja Pentecostal Deus é 
Amor. 
 
Den 15 november 1961 sände Rádio Soc. de Feira de Santana ett program för sina 
lyssnare världen runt, speciellt för en lyssnare i "Tavaralunde" omnämnd efter 1:00 och 
6:36 på http://box.com/files#/files/0/f/0/1/f_546336742 
 
Stationens 1 kW-sändare hördes under sommaren 1961 med en signal som då och då var 
ganska imponerande. 
 
I början var man tveksamma på stationen. Var det verkligen möjligt? Men efter brevet 
från "Tavaralunde" kom en drös med andra brev från "midnattsolens land", (från 7:52 på 
inspelningen) nämligen från "Upsala, Etterdalen, Falcoping, Otersund, Fanun, Decague?, 
Gotemburgue, Skarby, Kalmar, Tavaralunde, Medevi, Carlberg, Copparbergue, 
Malmoe.." och vid 8:29 från Turku (Pertti Äyräs), Middleton, Inglaterra, (Reginald 
Watson), Connecticut, EUA, (Alan Roth), Noruega "a terra das pescas", (Hans Ulrik 
Flood), Kristianssand. 
 
Nu var det ingen som tvivlade längre på att Feira de Santana hördes ute i stora vida 
världen, nu var det klart att radion kunde beskrivas som en värld fylld med mirakel och 
underverk av oförklarligt slag just som den förste lyssnaren, han i "Tavaralunde", hade 
skrivit.  Så här hörde han förresten stationen uppe i 
Norrland: http://www.box.com/s/gf8ma5hb5sok3cogqd3m 
 
Ja, så börjar inspelning 1 av de sammanlagt 8 avsnitt som finns uppladdade på box.net.   
Radioprogrammen börjar vid 3:38. Dessförinnan skickar stationens "supervisor geral", 
kapucinerbrodern Hermenegildo de Castorano (av italiensk härkomst, därav hans ibland 
något underliga uttal) sin egen personliga hälsning. 
 
Inspelningen skickades på en tape med inspelningshastigheten 1 7/8 tum och var dålig 
redan från början. Den höll inte exakt hastighet, men ihärdiga försök har gjorts för att 
göra innehållet någotsånär begripligt.  
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Bilder från R Kalikanto, Chamaca 1640 kHz 
via TN, tnx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 

 

 

Undrar just vad arbetarskydds- 

              styrelsen skulle säga om detta? 


