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 16 april 2012 - allt 
 Växjöredaktionen - BE 
Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 20 14 maj 2012 BE (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: bengt.ericson@telia.com 
Nr 53/1 9 juli OA (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: o.alm@telia.com 
Nr 2 13 augusti TL (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
 
 

Hej! 
Påsken har förlupit med ganska kallt väder, men nu verkar våren sakta vara på väg här i södra Sverige. 
Vissa gräsmattor har blivit gröna och en klippning kan nog snart vara befogad. 
 

ARC/SWB konventet närmar sig och den 15 april var deadline för anmälningar. 23 anmälda vilket gläder 
HM och BE. Är det någon som missat att anmäla sig hör av er snabbt! Glöm inte att klädsel bör vara en 
trevlig radioshirt eller allra bäst den snygga ARC-T-shirten. Mer info under ”Sekreteraren”. 
Glöm inte att nästa deadline är den 14 maj! Vi vill få med reportage, foton etc. från konventet! 
 

Den 11 juni sprängdes sändaren i Weisskirchen som sände programmet HR1 på 594 kHz Se händelsen live:  
 

http://www.hronline.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?key=standard_teaser_4447858
7&type=v&rubrik=34948&mediakey=fs/hessenschaukompakt1645/20120411_1645_sendemast 
  
Solrapport från OA.    
För en månad sedan hade solen en väldigt aktiv period med höga värden. Därefter har fluxen legat relativt 
lågt, medan både solfläckstalet och A-index har legat kvar på en hög nivå. Solar flux för mars blev 114.7, 
solfläckstalet 64.2 och A-index 16.08. 
 
Innehåll i detta nummer - förutom logg och kommentarer 
 
* Sekreteraren meddelar 
*  QSL-spalten ”Ur brevlådor och inkorgar” 
* Information Desk ARC 
* News from the British Isles 
* Latin American News Desk 
*  TN:s intressanta historia hur det kan gå till att få en station ID-ad 
* Jim Solaties expeditionsrapport från LEM 300 
* HM:s trevliga QSL från R Bacán 
* Ett fint collage av bilder från Radio Municipal San Marcos. Tack HK/TN! 
 
Även i övrigt har ett stort antal bilder inkommit, för vilka vi tacka hjärtligt! 
 
 

Nästa  
Stoppdatum 

14/5 
BE (allt) 



sid 2 

                                                                 ARC Newsflash: 
                                                        För bidrag: info@rock.x.se  
                                              Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.com 
 
 
 
 
 
Europa 
  648 13.4 2010  R Murski Val, Nemcavci hade vacker sång men ljud som lät som glapp  
    störde. 3. UQ 
  657 5.4   2000  RAI dominant men UR3 R Kultura Chernovtsi UKR kom upp med körsång 
     och 2100 med FS rumänska (deras enda kvarvarande utlandspgm!) UQ  
  666 5.4   2120  ERA R Filia med sportreferat och träig folkmx. Oid också - R York? UQ 
  729 3.4  0345  BR, Würzburg (1 kW) // 801 kHz med gammal trist tysk musik. Q3. Även 5.4 2140z 
    med bättre mx. Q3-4  UQ 
  729 5.4   2145  ERA, Aten kom upp fint en stund, härlig lyssning på fin grekisk mx. Q4. UQ 
  765 3.4   0355  Petrozavodsk avslutade finskt program, sen ryska med kalender och väder. Q4. UQ 
  828 8.4   2015  Radiogazeta Slovo, S:t Petersburg med ett extremt tal (parodi, hoppas jag) och sen 
    mer normala tongångar om antikommunism. Tysken störde svårt. Q3. UQ 
1017   8.4   1905  RNE5, Burgos + Granada kom upp en aning med fotboll. Q1-3. UQ 
1251   3.4   0525  R 5, Emmaberg  // 747 kHz, lite Ungern-QRM. Q3. UQ 
1296   8.4   1848  COPE, Valencia fotbollsreferat med två reportrar. Q2-3. UQ 
 
 
 
 
 
 
 
1350 8.4 2100 Kingstown Radio, East Yorkshire starkare än Orient med nostalgimusik som 
    ”Ol’man river”. JE 
1386 13.4 2100 Sitkunai, Litauen stängde med Polskie Radio relä på polska .Förstör fq. BE 
1485   5.4  2152   Onda Cero R, Antequera. Mitt i gröten hördes klart ID "Onda Cero en el diál". BBC 
    Radio 4 deltog, dock inte så högljutt. UQ   
1530   5.4   1910  R Vaticana med vacker klassisk mx, 1930 franskt pgm. Lite rumänska QRM. UQ 
  
Oid/Tent Europa 
  774    13.4   2020  Vilken är stationen som ligger snett här? RNE-spanjorerna verkar synkrona. 
    Låter inte som  Egypten, kanske Ryssland? (Varna, BUL skall köra till 30.9. -ed) 
 

Afrika 
  981 8.4    1913  Algeriet kanal 2 (berberprogram) bjöd på sånger av inhemsk typ. Gick skapligt innan 
    Trieste började komma upp. Q3. UQ 
1449   5.4   2158  Libyan Radio TV, Mistrata med äkta beduinmusik (tror jag). Q4. UQ 
 
Asien 
  657 5.4    2100  Reshat Bet (B), Yavne hördes av och till och kom upp bra med nx 2100.  
    Kampades med Ukraina.UQ 
  936 3.4   2040   IIB Urumiyeh, Azerbaijan prov. med aserbaijanskt prat (ligger mellan farsi och 
    turkiska) där fanns utom RAI Uno med vacker musik också en annan - Agadir, 
    Marocko? UQ 
1521  13.4   1945  CRI Urumqi på ryska, gav e-postadress och sen kinesisk musik. 2/3. UQ 
 
Nordamerika 
 790 4.4 0423 WAXY South Miami FL svagt med sport. ODD 
  850 2.4 0421 WFTL West Palm Beach FL dyker upp ibland när låga frekvenser är igång. ODD 
 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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  850 3.4 0445 WEEI Boston MA blir allt sällsyntare när ljuset kommer tillbaka. ODD 
1290 3.4 0433 WJNO West Palm Beach FL ofta, kanske vanligaste FL efter WQBA 1140. ODD 
1300 10.4 0435 WFFG Marathon FL med id-fanfaren, ganska bra, har gått flera gånger. ODD 
1510.019 11.4 0536 WWZN Boston MA var det som körde SS här. 2-3  TN 
1650.009 11.4 0400 WHKT Portsmouth VA ”WHKT Conservative Talk” var det som anropade här i 

bruset.  TN 
 
Centralamerika och Västindien 
  970 10.4 0413 WSTX Christiansted, Am.Virgin Isl har gått några morgnar, mest raeggei. ODD 
1060 5.4 0430 CMDL R.26, Jovellanos en av de pålitligare kubanerna. Verkar ha bra  
    program. ODD 
1140.022 8.8 0358 WQBA Miami FL hördes mixad med ytterligare stationer, varav en på 1139,998 tent 

CBI.  TN 
1369.977 6.4 0400 WIVV Viequez Island PR med lugnt religiöst px på EE. TN 
1390 7.4 0358 WISA Isabela PR. Flera ”WISA 13-90 AM” ej // 1660.  FD 
1390 9.4 0259 WISA Isabela PR. Överraskade med att ha eget id ”W-I-S-A 13-90 AM wisa”. Inget 
    om Noti Luz som man brukat samsända med. Nu var det smöriga ballader som  
    gällde. PR också hyggligt WBMJ 1190, WCMN 1280,  WNEL 1430 och WVOZ 
    1520. JE 
1440 9.4 0235 HIAK R Impactante, Santo Domingo gick skapligt  

    med musik.  FD 
1540 8.4 0357 ZNS R Bahamas med skön mx.  Stark.  TN 
1619.985 14.4 0358 R Bayamo med ett ID i gröten av WDHP (1619.991) 

och Rebelde (1620.003). Dock ej helt säker på 
frekvenserna på kubanerna då alla var ungefär lika 
starka.  TN /Logo, tnx TN –ed/  

 

Sydamerika 
  740 9.4 0406 ZYH446  Sociedad da Bahia, Salvador var den sista TA-signalen på 
     bandet med läsbar styrka. Religiöst förstås. JE 
  870 9.4 0230 LRA1 R Nacional Argentina, Buenos Aires gick ganska stabilt när de 
     flesta andra signaler bara var hörbar sekunder eller maximalt någon minut i 
     stöten. JE 
  920 9.4 0200 ZP1 R Nacional del Paraguay, Asunción kom upp riktigt hyggligt vid 
     heltimmen. Troligen var det den som hade fotboll tidigare. Men också minst 
     en brasse (Nove Tempo?) och en till spansktalande hördes här. JE 
  920 5.4 0412 ZYH519 R Novo Tempo, Salvador med en jingle mellan musiken. JE 
  920 14.4 0326 ZP1 R Nacional del Paraguay, Asunción. Annonserade även 95.1 FM.  FD 
  930 9.4 0129 CX20 R Monte Carlo, Montevideo. Eftersom mycket tycktes handla om 
    Argentina. Lyssnade HK för säkerhets skull, men bekräftar att det var 
     Uruguay. JE 
  940 5.4 0414 ZYJ453 Super Radio 940 AM, Rio de Janeiro Boa Vontade-program med fina 
     annonseringar. Morgonens bästa signal under ett par minuter. JE 
  950 9.4 0130 R 9, Buenos Aires ganska rockig musik för att var LA. JE 
  980 31.3 0145  R Esperanza, Aiquile BOL hittades av HK, det gick väldigt snabbt för mina 
     öron. Ytterligare en station fanns samtidigt på frekvensen. Cudos till Henrik, 
     tnx! TJ  
1189.577 6.4 0357 LR 9 R América Buenos Aires hittades efter att Paul Crankshaw tipsat om att han 

loggat denna i Skottland. Pianomx vid denna tid. Väldigt off.  TN 
1270 5.4 0400  LS11 R Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires med id. Väldigt splatter här. Enda
     spansktalande tillsammans med Radio Nacional 870 denna dåliga morgon. JE 
1280 5.4 0402 ZYJ455 R Tupi, Rio de Janeiro id-ade. JE 
1300 31.3  0136  R Sol El, Alto BOL – ytterligare ett fynd från denna fantastiska Bolivia-öppning  
    den 31 mars. TJ 
1310 7.4 0301 ZYJ684 CBN, Porto Velho RO. Troligen inget lokalt. Även 10.4  FD 
1320 8.4 0328 HCJD6 R Continental, Ambato. ”Radio Continental, la primera en su dial”. FD 
1320 9.4 0336 OAX4I R La Crónica, Lima och R Perú (?) på .95 i kamp. Även Isla tidigare. FD 
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1340 8.4 0321 OAQ4Q R Alegría, Lima gjorde vad den kunde i kanten på BBC.   FD 
1340 8.4 0359 OAQ4Q R Alegría, Pucasana LI med sra id och  ff mornar. HM 
1359.99 3.4 0401 ZYH650 R Iracema, Ipú CE uppe en kort stund och släppte ifrån sig ett svagt ID. TN 
1360 2.4 0330 ZYH650 R Iracema, Ipú CE. Även 10.4  FD 
1360 7.4 0300 OAX7R R Sicuani, Sicuani med ett par anrop innan Nueva-Q tog över. 
      Hyfsat även den 15.4  FD 
1360 8.4 0400 OAX4Y La Nueva Q, Lima också hörbar denna morgon då Peru gick bra. TN 
1370 5.4 0333 ZYK766 R Iguatemi, Sao Paolo id-ade och hade musik av  “stilla kristen  
      typ”.Ganska poppig orkestral musik efter heltimmen 04. JE 
1389.996 7.4 0432 YVZA R Fe y Alegria, Caracas ganska svag men tillräckligt för att få ID.  TN 
1390.058 10.4 0323 OCU1G R Fé, Chiclayo. “Radio Fé 13-90” och snack av Pastor Josué  
      Huamán.  FD 
1400 9.4 0320 OBX4W R Callao, Lima ”la cabina deportiva latinoamericano”. I en kort  
    ”öppning” mot Peru var det Callao, Bethel, Santa Rosa och (dåligt) Nueva Q som var 
    de enda inslagen. JE 
1400 5.4 0322 ZYJ462 R Rio de Janeiro, Rio de Janeiro kom upp ganska starkt under några 
         korta ögonblick och passade på att id-a. JE 
1470.069 9.4 0357 HJNT R Huellas, Cali med ganska taskig styrka här.  TN 
1540.5 8.4 0400 OCU2X R Turbomix, Cajamarca med osedvanligt bra styrka.  TN 
1570 5.4 0300 ZYJ678 R Sociedade Espigão, Espigão d’Oeste RO. “Radio Sociedade AM”.FD 
1589.998 11.4 0400 HJIP BBN Envigado med rel ”Mateo capitel ??”  ganska stark.  TN 
1590.072 8.4 0302 O--2- R Municipal, San Marcos, Cajamarca gick i ca en timme. Annonserade  
      106.1 . Slogan ”la Radio de los Triunfadores”. Ny station på MV och jag  
      lyckades faktiskt hitta deras hemsida direkt när jag kom hem från lyssningen☺.FD 
1590.077 8.4 0400 R Municipal San Marcos "la Radio de los Triunfadores" ganska hyggligt.  

kolossal överraskning som jag fick ta hjälp av HK för att lösa. FD hade strax innan 
meddelat HK att den hörts samma morgon uppe hos honom. HK säger: Inget anrop, 
däremot hörs reklamen lite bättre på den senare inspelningen - du har tagit bort lite 
brus, tror jag: Fram till sek 30 ca: Forestación y reforestación, conservación del 
medio ambiente. Obra de la Muncipalidad de San Marcos. Construcción de local 
comunal en Poroporo de Guayanay, obra de la Muncipalidad Provincial de San 
Marcos y el alcalde Carlos Machuca Romero.   Jag har tjuvlyssnat lite på en 
inspelning jag gjorde kl 9 i morse.  Annonserna kommer i viss ordningsföljd och alla 
grejer handlar om hur duktig borgmästaren Carlos Machuca Romero är - det är ju 
han som smällt igång den här stationen också. /Henrik 

    Stationen har en imponerande hemsida 
http://www.munisanmarcos.gob.pe/radiomunicipal.html 

     Ett jättestort tack till HK för hjälp med att få fram info om denna nya station.  TN 
    /Thomas har sänt oss ett utförligt bildmaterial från denna, se sistasidan i detta 

nummer –ed/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
 

                                                                                                Tnx HK, FD och TN 
 
1590.454 15.4 0324 OBU2C Agro R, Trujillo med anrop denna gång. Har ju haft den som OID ett  
    par gånger förut. Denna gång spelades det lugn musik. Religiös. Big TNX HK  
    som bl a tog reda på en e-post-adress till ägaren som fungerade.  FD 
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1590,473 10.4 0401 OBU2C Agro Radio 1590 AM, Trujillo lyckades jag pricka precis vid ett anrop. 
Denna station tipsades som OID i förra MVE. Bärvågen är inte helt stabil. Trodde 
först att det var en station från kanske Mellersta Östern att döma av musiken. 
Skickade därför en inspelningssnutt till Mauno Ritola, men han kunde inte säga vad 
det var utan rekommenderade mig att lägga ut inspelningen på RealDX. Mauricio 
Molano Sánchez hörde av sig och menade att där fanns ett ID med ”presenta Agro 
Radio”. Inspelningen skickades då till HK som säger så här: På TN:s inspelning finns 
något ljud mellan agro och radio, och jag gissade på un i stället för el. Men på de 
visuella dokument jag hittat finns ingenting som bekräftar detta. Det kanske bara är 
en jonosfärisk "knäpp". Jag har - som Mankell brukade skriva om sin Wallander från 
Ystad - "ett vagt minne" av att jag tidigare grunnat på Agro Radio någon gång för ett 
par år sen. Men jag hittar inget på datorn i frågan.  Troligen dock någon i Finland 
som varit och nosat på frekvensen. Nu har jag i alla fall kontaktinfo efter visst 
sökande på nätet: agroradio_1590@hotmail.com 

    Det finns namn och bild på chefen, pastor Mamerto Vega Vera, det finns logga också 
för Ekot. Och bilder för er bifogas. 

    Det är en kyrka som ligger bakom, pingstkyrkan "El Paraíso de Dios". Jag har talat 
med pastor Mamerto och Agro Radio är ett namn som är likvärdigt med Radio El 
Sembrador, såningsmannens radio, för det handlar ju att så ordet, somligt faller i 
god jord, annat bland törnen osv.  Det var vad han själv sade, när jag frågade 
honom. 

    På Fredriks långa inspelning är avsnittet 37 - 60 sek (ungefär) ganska läsbart. På 
Thomas' inspelning finns anrop. Jag har helt nyligen fått höra från Lima att 
Agricultura varit off en längre tid.  Den kör annars bara peruansk folklore.  Det var 

vad man kunde väntat sig på denna frekvens.  Allt annat lät förstås konstigt. /HK 
    FD mailar senare: JEÖ var det som du hjälpte. 1590.38 Agro Radio, Trujillo (Perú) is 

not listed in WRTH 2004 but both Jan Erik Österholm and Henrik Klemetz said 
"....it´s Agro Radio, of course!". Thanks!  http://www.bclnews.it/malm/arch-09-10-
2005.html   /FD   

    Stort tack till i synnerhet HK som återigen plockade fram massor med information 
och dessutom talat med pastorn och lobbat för ett par kommande rapporter från 
Sverige. Tack även till Mauno, Mauricio och Fredrik för mailutbyte om denna.  
På söndagseftermiddagen kom det efterlängtade svaret, både till mig och Fredrik 
Dourén. En riktig religiös verifikation, må jag säga. Agro Radios nya websida är 
http://agroradio1590.es.tl  TN 

1599,97 8.4 0400 OBU4R R Nuevo Tiempo, Huancayo hördes här en kort stund.  TN 
1610  9.4 0107 R Guayviyu, Gregorio de Laferrere, BA med promo och reklam + id JE 
1620 9.4 0100  AM 16-20, Mar del Plata, BA bra signal i AM-läge. Långfading. JE  
1629,977 6.4 0400 R Diagonal de la Plata, Salguero har hörts ofta på senare tid. Denna dag med bra 

styrka. TN 
1630 9.4 0100  R Diagonal de la Plata med stark och stabil i förhållande till vad som hördes i  
    övrigt. JE 
 
Oid/Tent Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
1310 10.4 0344 Lät som franska! Så tanken gick till Martinique!?  HM 
1350 11.4 0352 OID SS spt – R. América BOL??!! (tnx BIH för hägrande förslag!)  HM 
1380 5.4 0328 OID brasse med A Voz de Liberaçao-programmet. Stark stundtals. 1380,002. JE 
 
 

����� 
 

� Från e-posten 
Jan Edh 8.4.2012: 
Jag åkte tidigt ut till Fredriksfors den 4 april för att hoppas höra t ex Radio Fly på kortvåg eller något från 
Filippinerna. Inte ens en bärvåg. Däremot gick en del Afrika på kv. Natten var också mycket klen – milt 
uttryckt. Några brassar letade sig igenom men läsbart bara på sin höjd någon halvminut i taget. 
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Jan Edh 11.4.2012 
Åter ett försök men där det var väldigt trögt att få fram något i Fredriksfors. 
Mitt i natten var det lite öppet mot La Plata men väldigt instabilt och där det i de flesta fall bara handlade 
om någon halvminut åt gången som signaler var läsbara. 
Senare mot gryningen var det i stället lite Venezuela och Puerto Rico på övre delen av bandet och en kort 
stund med några av de vanligaste Peruanerna. Märkligt nog däremot inget från Colombia där möjigen en 
oid religiös på 1580 kan ha varit enda undantaget. 
 

15.4.2012 
Lördagskvällens besök i Fredriksfors blev nog det sista, åtminstone tillsammans med radion, på en tid. Det 
blev också en riktigt dyster "final" eftersom det är få gånger som så lite hörts; Läsbart egentligen bara 
Radio Ideal 1130, Cordillera 1190, Calidad 1230, Ondas del Mar 1380, Harbour Light 1400, Vibración 
1470 och troligen Dos Mil 1500. Dessutom tidigare på natten argentinarna på 1010, 1620 och 1630. Några 
till anades i nivån mellan "bärvåg och mummel", men jag tror knappast något kom upp läsbart där. 
Och nu är det alltså slutlyssnat för överskådlig tid i Fredriksfors. 300- och 317-gradarn har fått plockas ner 
på grund av kommande skogsarbete, och på måndagseftermiddagen ska vi enligt planerna ta ner också 285-
an av samma skäl. Vi har ingen tidsplan för när vi eventuellt kan få börja dra ut nya antenner, men det lär 
knappast bli något lyssnande förrän till (förhoppningsvis) hösten. 
 
Ullmar Qvick 6.4.2012 
Har under grävandet i källaren äntligen lyckats hitta MV-Eko i årgångar för Sigges räkning. Ett annat fynd 
var en Spanien-QSL-lista, sammanställd av Bosse Nensén 1980! Den har jag lovat Tore att ta med till 
konventet, tillsammans med tidningarna med min Radio España Independiente-artikel, vilka jag sparat för 
er båda. Här snöar det för fullt denna långfredag, har just återkommit efter en uppfriskande (?) promenad 
till andra kanten av stan. 
10.4.2012 
Hans Östnell har skrivit till mig om sin lilla Degen DE-1103, som han sätter lite högre i prestanda på MV 
än Tecsun PL600, som han också har. I WRTH:s översikt får däremot inte Hans' mottagare bra poäng. Har 
nu läst en bedömning från Ryssland som är mycket positiv för Degen. Hur som helst är det märkligt vad 
dessa små kinesiska mottagare presterar, och mycket bättre kan det knappast gå i en brusfylld omgivning i 
ett stort bostadskvarter med spårvagnar och .... plasma-teve! 
 
Fredrik  Dourén 15.4.2012 
Lyssning många tidiga morgnar nu på slutet då knastret upphört efter påskhelgen. Ibland blir det tyvärr 
väldigt snabbmanglat då solstörningarna kommit tätt. Även ett fåtal trevliga svar har trillat in. 
 
Thomas Nilsson 15.4.2012 
Höjdpunkterna  de senaste veckorna var de fina konds den 8/4 som bjöd på en riktig liten pärla, den nya 
peruanen på 1590,077, R Municipal San Marcos. Vidare har R Fe på 1390 svarat. HK ägnade enormt med 
tid för att plocka fram info om den stationen så jag tyckte den loggningen förtjänar en helt egen liten artikel 
med diverse bilder. 
En lika stor överraskning var att den 10/4 hördes ännu en Peruan, Agro Radio på 1590,473. FD var också på 
denna samtidigt, men sunrisekonds peakade precis 0401z här så jag lyckades få med en snutt av ett ID.  
Igen har Henrik Klemetz lyckats leta fram massor med information om denna ovanliga station och 
dessutom lyckats prata med ansvarig pastor och förklarat att det kommer ett par rapporter från Sverige. 
Från denna Agro Radio ramlade det ner ett mail från Pastor Mamerto på söndagseftermiddagen samtidgt till 
mig och FD. Henrik kommenterar svarstexten så här: Ni har fått samma brev. Nu är det väl olika med 
bedömningen om vad som är det viktigaste i meddelandet, men där står det ju faktiskt också " muchas 
gracias por sintonizar nuestra emisora, es una gran bendición saber que llegamos por su nacion" och 
därmed är ju saken klar "tackar så mycket för att ni lyssnat på vår station, det är en stor välsignelse att 
veta att vi nått fram till er nation".  När jag säger till min hustru att jag fått brev från en person som heter 
Mamerto så skakar hon på huvudet.  I Colombia används ordet ofta som ett /snällare/ skällsord när man 
talar om FARC-gerillan.  Men i bibeln står det ju om "i barns och spenabarns mun finns sanningen..." osv. 
Och nu får ni vara glada och nöjda hela resten av dagen!  Det är jag också å era vägnar!  /HK 
Vi är jätteglada! Stort tack från både FD och mig till HK för hans outtröttliga slit med att våra knepiga 
stationer. Längre norrut har TJ hört en del CP-stationer lite tidigare på natten, men tyvärr syns dessa 
stationer bara som tunna streck i waterfall på min Perseus. 
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Odd Påg 15.4.2012 
Knackiga cx på radion gör att man får glädja sig åt en del annat denna årstid, men så är det, vi har 4 årstider 
och dom kan vara ganska olika i mycket. Tråkigt ändå för en del som råkar ut för skogsägarnas framfart, det 
är inte alla som är så hyggliga som min d:o här. Han kom och undrade var mina trådar låg, Dom skulle upp 
med en maskin snart, men det ser ut som om mina antenner klarar sig om nu maskinen kommer under 
ledningen just när han passerar på skogsvägen här intill. Har höjt dem så gott det går. 
Om dessa dåliga cx fortsätter så får man väl dra ner lite på lyssnartiden, Det börjar bli allt tidigare man får 
upp, har man då sovit dåligt tidigare på natten så blir det lite för jobbigt. 
 
Vi har plats över och på detta utrymme kan vi visa några av de bilder som inkommit till redaktionen. 
 

ID- och QSL-hjälpen till FD och TN från HK rörande OBU2C Agro Radio åtföljdes av, som framgår av 
loggen ovan, av två bilder: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Från FD kommer denna logotype från ZYH650 Nova R Iracema, se QSL-spalten, men även loggen i detta 
nummer: 

Denna sista bild  kommer från R Bayamo på Cuba  via TN. Tnx alla! 
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Radio Nord Revival update 
Från Ronny har vi fått en aktuell rapport, allt gäller inte MV, men kan ju ändå vara av intresse: 
 

”Vad gäller Radio Nord Revival så finns just nu inget ytterligare att rapportera mer än att vi också jobbar på 
att få en FM-frekvens för att täcka Stockholm. Bernt i Sala som körde ut programmet på kortvåg har ett 
antal 
FM-sändare på lager men problemet är att den FM-kanal som är reserverad för tillfälliga FM-sändningar i 
Stockholm används av Skärgårdsradion under den aktuella tiden. Jag har pratat med PTS och de ska 
försöka att ordna en annan tillfällig frekvens åt oss. Sändningstillstånden är förhoppningsvis klara under 
april-maj. 
 

Två andra specialsändningar kommer under sommaren: dels på kortvåg från DX-parlamentet i Delsbo 1-3 
juni och dessutom kommer gruppen Scandinavian Offshore Radio Project, där jag är medlem, att 
högtidlighålla minnet av stängningen av Radio Mercur från båten Lucky Star den 31 juli 1962. Planen är att 
samla så många som möjligt av Radio Mercur-veteranerna till en återförening den 31 juli och det blir på 
muséet i Dragör som samtidigt kör en 50/60-talsutställning. Nu sände ju Radio Mercur endast på FM men 
vi ska ändå sända ut programmet på kortvåg, antingen med hjälp av entusiaster i Danmark eller via 
sändaren i Sala. Dessutom blir det FM-sändningar lokalt för Köpenhamn. Konceptet är detsamma som för 
Radio Nord 
Revival: originalinspelningar av sända program och tidsenlig musik blandat med aktuella intervjuer och 
inslag från träffen. En av Radio Mercur-medarbetarna, John Steenberg, har förklarat sig villig att ställa upp 
som programledare.” 
 
ARC/SWB-konvent 5-6 maj 2012  
 

I går, den 15 april, var sista dagen för anmälningar, men som framgår av 
inledningen, det går säkert fint att anmäla sig även i kväll eller tidigt i 
morgon. Ring, skriv eller mejla HM eller BE. Antalet anmälda är i kväll 
23! I inbjudan till konventet förra numret blev tyvärr HM:s e-mailadress 
felaktig, rätt adress skall vara hasse.mattisson@telia.com 
 

Liten kompletterande vägbeskrivning: 
När man ser bif skylt svänger man in till Bergdala Wärdshus och 
checkar in i receptionen. Vårt hus Vega skymtar vid skyltens högra kant 
liksom själva värdshusbyggnaden. 

 

HH Harry Holms radioutrustning 
Budgivningen är nu slut, resultat: 11) Winradio WR-LWA 0130 100kr 
1) Perseus HF Receiver 6600kr 12) Koaxialomkopplare 300kr 
2) Perseus FM+ 2100kr 13) Sennheiser HD201 hörtelefoner 15Euro 
3) SONY AM/FM Tuner ST-SA3ES 400kr 14) Sennheiser HDR140/TR140 hörtelefoner 650kr 
4) Sansui AM/FM Tuner TU717 200kr 15) Påse med kontakter 40kr 
5) Revox AM/FM Tuner B760 700kr 16) 20m RG58 med BNC-kontakter --- 
6) Uniden Bearcat scanner UBS 9000 XLT 500kr 17) Ca 600m DL-1000 200kr 
7) SONY AM/FM Tuner XDR-F1HD 1000kr 18) WRTH 2012 100kr 
8) Perses WB 80-120 konverter 750kr 19) Bok DX 1923 – 1945 70kr 
9) Conrad Antenn Rotor 500kr 20) Bok DX 1945 to today 100kr 
10) 3 st maströr 50kr 21) Conrad RDS Manager 150kr 
 

Sigvard: Betr objekt 16), 20m RG58 med BNC-kontakter – tas med till konventet för ev försäljning. 
Jag kontaktar nu dem som lagt högsta bud på respektive objekt, för att få veta hur/var de ska hämtas/ev. 
skickas, för att sedan meddela kontonummer för inbetalning.” 
 

/Ett stort tack Sigvard för att du skött detta på ett förträffligt sätt –tl/ 
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Med normala bidrag från flera regelbundna bidragslämnare och en längre sammanställning (tack för det!) 
från vår nye medlem HS blir det en riktigt fyllig QSL-spalt till säsongens näst sista nummer. Sedan hoppas 
jag att alla som har något nytt att anmäla till nästa stoppdatum också hör av sig, så att inga intressanta QSL 
blir liggande oanmälda över sommaren. Veriesigners och epostadresser har blivit hårdvaluta i dagens 
internetvärld, så alla som får QSL per epost uppmanas att vara generösa med att dela med sig av sådana 
uppgifter, särskilt när det gäller ovanliga eller svårflörtade stationer. 
 
LSD – Lars Skoglund 
Radio Neumarkt/Miercurea Ciuc 1593 brev, kort, 
dekal. V/s Virgil Natea, Marketing Manager 
Radio Bulgaria/Petrich 747 kort. Sändaren stängdes 
2012-02-13 
WIPR San Juan PR 940 brev. V/s Joel E. Rivera, 
Vicepresidente de Radio 
KTCT San Mateo CA 1050 kort. V/s John 
Buckham, Chief Engineer 
KUAU Haiku HI 1570 brev. V/s Dave Footitt, 
General Manager 
 
UQ – Ullmar Qvick  
Orfordness 1296 kHz kort från RNW Hilversum 
efter 2 månader. 
Régió Rádió Miskolc 1116 kHz svarade 
överraskande med utförligt e-brev efter 2 månader. 
Mer om detta i en liten artikel längre fram. V/s 
Tamás Terenyei, sound engineer.  
 
TW – Torgeir Woxen 
Muravidéki Magyar Rádió, Nemcavci 558 e-post (f-
up), v/s Vlado Polak 
R.Sim, Muge 594 k, 2 plastkort m. tx-oversikt, v/s 
Marketing Dir. 
RNE R1 Extremadura, Badajoz 648 Word-brev, 
stort billedmateriale,  
Cáceres-historie, fq-tab, v/s Juan Antonio Barroso 
Aparicio, Jefe Dpto. de Emisiones y Producción 
(Cáceres) 
R.Oltenia Craiova 1314 epost, v/s Veronica 
Goiceanu, Marketing (f-up) 
AIR Gatwick 1584 epost, v/s Will Jackson som var 
Manager for AIR i 1990 ! 
AIR Heathrow 1584 epost, v/s Will Jackson. 
Bretagne 5, St.Gouéno 1593 epost, v/s Frédéric 
Guyon 
HLKR Gangneung 864 epost fra R.Korea World (f-
up). To uker senere kom kort med alle detaljer, 
sked, 4 ikke utfylte QSL-kort, rptformular på 
koreansk fra R.Korea World, Korean Section. 
KBYR Anchorage, AK 700 epost, v/s Chris 
Meadows (f-up) 

ZNS1 Bahamas 1540 e-post, v/s Deon Morris 
Jeg regner med at AIR-stasjonene (Airport 
Information Radio) kunne trenge litt utfyllende info. 
De ble hørt med veldig bra kvalitet i nov. 1990. Rpt 
ble sendt, muligens til feil adresse, i alle fall kom 
det aldri noe QSL. Høsten 2011 begynte jeg å grave 
litt, jeg syntes disse loggingene "fortjente" QSL. 
Flere aktuelle personer dukket opp, men den mest 
aktuelle var Will Jackson som hadde vært Manager 
i 1990. Arbeidsstedet hans ble funnet, men da jeg 
(måneder ettrpå) sendte en forespørsel, kom eposten 
raskt tilbake: mottakeren fantes ikke! En ny runde 
ga fort resultater (nytt arbeidssted) og denne gangen 
fikk jeg et hyggelig svar etter et par dager, det var 
bare å sende opptak. Dette ble gjort og QSL kom, 
her skrev han også ".... This is a really impressive 
bit of DX-ing." Nice! 
 
FD – Fredrik Dourén 
ZYH650 R Iracema de Ipu 1360 epost 
HJCZ  R Recuerdos 690 epost v/s Hernando Galvis 
Caballero, Director 
HCHD2 R Naval 1500 brev, kort från INOCAR 
OCU1G R Fé 1390 epost TNX HK v/s Josué 
Huamán Quevedo, Pastor 
OBU2C Agro R 1590 epost TNX HK v/s Mamerto 
Vega Vera 
YVQU R San Carlos 920 epost v/s William Vera, 
Operador 
 
HS – Håkan Sundman 
Tack till många för hjälp med v/s – ingen nämnd; 
ingen glömd! Epost ifall inte annat nämns. 
/Men Håkan, om du själv har haft nytta av v/s-
uppgifter från andra, borde du inte själv då också 
dela med dig av dina egna v/s-uppgifter till dem 
som läser dina QSL-anmälningar? – red/ 
RNE1 Canarias, Las Palmas 576 
6PNN ABC Busselton WA 1152 
JOHM BSS Hamada/Kurayoshi 1557 kort, brev 
CFAR Flin Flon MB 590 
WZON Bangor ME 620 epost, logo 
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HS – Håkan Sundman forts 
KOAL Price UT 750 
WOSU Columbus OH 820 
KKNX Eugene OR 840 
KVOZ Laredo TX 890 
KNEB Scottsbluff NE 960 
KLAD Klamath Falls OR 960 
KFTA Rupert ID 970 epost, logo 
KTNQ Los Angeles CA 1020 
KMAS Shelton WA 1030 
KTCT San Mateo CA 1050 epost, kort, stickers, 
post-it 
KRCN Longmont CO 1060 
KGFX Pierre SD 1060 
KWWN Las Vegas NV 1100 epost, foton 
KWDB Oak Harbor WA 1110 daytimer 
KPWX Mount Angel OR 1130 
KQQQ Pullman WA 1150 
KJOC Davenport IA 1170 
WCXN Claremont NC 1170 
KEBR Rocklin CA 1210 
KBAR Burley ID 1230 epost, logo 
WSBB New Smyrna Beach FL 1230 
WOMT Manitowoc WI 1240 
KQEN Roseburg OR 1240 
KBLL Helena MT 1240 
KJCR Billings MT 1240 
WMMB Mdelbourne FL 1240 
KMHI Mountain Home ID 1240 
KIKC Forsyth MT 1250 
KWYR Winner SD 1260 epost, logo, info 
KSFB San Francisco CA 1260 
WTSN Dover NH 1270 
WGBF Evansville IN 1280 
WHKT Rochester NY 1280 
WNBF Binghamton NY 1290 
WJDA Quincy MA 1300 
WLQY Hollywood FL 1320 
KDZA Pueblo CO 1350 
KCTC Sacramento CA 1320 
KNSS Wichita KS 1330 
WJNX Fort Pierre FL 1330 
KWLM Willmar MN 1340 
KCAP Helena MT 1340 
CINL Ashcroft BC 1340 
KBNW Bend OR 1340 
KVBR Brainerd MN 1340 
KACH Preston ID 1340 
WROD Daytona Beach FL 1340 
WOYK York PA 1350 
WPDR Portage WI 1350 
WMOB Mobile AL 1360 
KZSF San Jose CA 1370 
KART Jerome ID 1400 
 

KXGN Glendive MT 1400 epost, coverage map, 
info-doc 
KRSC Othello WA 1400 
WMYR Fort Myers FL 1410 
WDOE Dunkirk NY 1410 
KMAJ Topeka KS 1440 
KBBS Buffalo WY 1450 
WLEC Sandusky OH 1450 
KLMX Clayton NM 1450 
KCLX Colfax WA 1450 
KVSI Montpellier ID 1450 
KEZJ Twin Falls ID 1450 
CKBC Fort Vermillion AB 1460 
KAUS Austin MN 1480 
KTEL Walla Walla WA 1490 
KBZY Salem OR 1490 
WRRD Waukesha WI 1510 
KKXA Snohomish WA 1520 epost, kort 
WNWT Rossford OH 1520 
WKBH Holmen WI 1570 
KPRO Riverside CA 1570 
KCVR Lodi CA 1570 epost, kort 
WKWF Key West FL 1600 
WRPN Ripon WI 1600 
KUBA Yuba City CA 1600 
WAOS Austell GA 1600 
KTIQ Merced CA 1660 
CMDL R 26, Jovellanos, MA 1060 
CMKO R Angulo, Holguin 1110 
XERFR Mexico DF 970 
XEQR Mexico DF 1030 
XERED Mexico DF 1110 
XECT Monterrey NL 1190 
XESR Santa Rosalia BS 1320 
XENM Aguascalientes AG 1320 
XERW Leon GJ 1390 
XEUR Mexico DF 1530 
WMIA Arecibo PR 1070 
PJD2 Voice of St. Maarten 1300 
ZYN210 R Vitoriosa, Uberlandia, MG 1390 
HJAT Caracol, Barranquilla 1100 
HJBX Ondas del Meta, Villavicencio 1170 epost, 
QSL-brev-jpg 
HJKM Em Mariana, Bogota 1400 epost, logo 
HJXZ Santa Maria de la Paz R, Medellin 1560 
HCVS2 R San Francisco, Guayaquil 850 epost, 
QSL-doc 
HCRS3 R Superior, Machala 890 
OAX4Y R Nueva Q-FM, Lima 1360 
R Turbo Mix AM, Cajamarca 1540 
Bethel R, Lima 1570 
YVRL R Ideal, Maiquetia 1130 epost, foto 
YVZZ R Eclipse, El Tigre 1350 
 
 

 
 
 
 



sid 11 

ARC                     INFORMATION DESK                     16/4 2012 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

                                   Olle Alm, Timotejvägen 14, SE-341 38  LJUNGBY 
                                       Tel: +46-372-14179; e-mail: o.alm@telia.com 

 
 
Copyright notice: The ARC supports the free flow of information policy. Items from any MV-Eko section may be quoted freely in other 
publications applying the same policy, but full credits, including a reference to the specific section or to ARC MV-Eko, must be given for all items 
quoted. For other uses normal copyright applies. Items from commercial sources (e.g. BBCM) are subject to the copyright of the respective sources. 
Photo-graphic reproduction of full sections or large portions thereof in other publications permitted only after previous agreement. 

  

Burma/Myanmar 
639 Nautel 200 kW at Pyin Oo Lwin, Pyin U Lwin, with Thazin Radio, Myawaddy R. Coordinates 
22 00'59.20"N 96 32'52.87"E. (Alan Davies, Wolfgang Büschel, dxldyg via DX LISTENING DIGEST) 
 
Canary Islands 
1269 I am back from a trip to the Canary Islands and found that Radio Ecca is not active on 1269 kHz. 
All other mw stations listed are active. (Harald Kühl via mwcircle 9.4.2012) 
 
Germany 
The two antenna masts of the Rodgau-Weiskirchen 594 kHz transmitter have been demolished today at 
12:30 local time.http://www.youtube.com/watch?v=He-XBjXb008. The transmitter was off since 1 Jan 
2010, 00:05 local time. (A-DX list, 11 April 2012) 
 
Italy 
From 10 April to 4 May a series of special broadcasts are scheduled on Rai Radio 1 FM and MW 
frequencies throughout Italy. Parties and candidates campaigning for local elections on 6-7 May 2012 will 
have their opportunity to talk to voters at 21.05-21.57 UTC. Medium wave listeners can tune in and identify 
RAI regional stations.  

The programmes (Tribuna elettorale, i.e. Election’s Tribune) will be aired at 21.05 for a maximum of 52 
minutes (40 minutes debate and interviews plus two 6 minutes sections for candidates' message to voters) 
from 10 April to 4 May 2012 (Monday to Friday, excluding national holidays on 25 April and 1 May). On 
24 and 26 April all broadcasts will be aired at 13.05 UTC instead of 21.05 UTC. Radio 1 has also planned a 
second broadcast at 15.05 UTC to be made available under local requirements. All times are subject to 
changes which may affect each broadcast duration.  

Night times should be very useful to listeners outside the single transmitters coverage to identify Italian 
local stations. 

A list of Rai Radio 1 transmitters (Region – City, frequency): 
 

Abruzzo - Pescara 1035 kHz, L'Aquila 1575 kHz 
Basilicata - Potenza 693 kHz, Matera 1314 kHz 
Calabria - Capo Vaticano 999 kHz 
Emilia-Romagna - Rimini 999 kHz 
Friuli-Venezia Giulia - Trieste 819 kHz 
Lazio - Roma 1107 kHz 
Liguria - Genova 1575 kHz 
Lombardia - Milano 900 kHz, Como 1449 kHz, Sondrio 1449 kHz 
Marche - Ancona 1062 kHz 
Molise - Campobasso 1575 kHz 
Piemonte - Torino 999 kHz, Cuneo 1116 kHz, Biella 1449 kHz 
Puglia - Bari 1116 kHz, Squinzano 1449 kHz, Foggia 1431 khZ, Taranto 873 kHz 
Sardegna - Cagliari 1062 kHz, Nuoro 1575 kHz, Sassari 1143 kHz 
Sicilia - Palermo 1116 kHz, Caltanissetta 567 kHz, Trapani 936 kHz 
Toscana - Pisa 657 kHz 
Umbria - Perugia 999 kHz, Umbria 1575 kHz 
Valle d'Aosta - Aosta 1116 kHz 
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Veneto - Venezia 936 kHz, Belluno 1449 kHz, Cortina 1449 kHz 
http://portale.italradio.org/index.php?name=News&file=article&sid=2413&newlang=eng 
(Osservatorio Radiofonia Internazionale 4.4.2012 via Mike Terry, MWDX) 
Please add to the list: SICILIA : CATANIA 1035 kHz. (Dario Monferini MWDX www.playdx.com) 
PMJI, but Catania tx is listed and active on 1062 kHz. (Günter Lorenz, MWDX) 
 
Lithuania 
Radio Baltic Waves International A-12. All times UT. 
612 kHz - Vilnius - 100 kW: 0300-0500 and 1500-2100 - Radio Liberty in Belarusian 
2100-2130 - Polish Radio External Service in Belarusian 
1386 kHz - Sitkunai - 500 kW: 0330-0400 - NHK World Radio Japan in Russian 
1386 kHz - Sitkunai - 150 kW: 1900-2000 - Polish Radio External Service in Belarusian, 
2000-2100 - Polish Radio External Service in Polish. (Rimantas Pleikys, RBWI, via Dmitry Kutuzov, 
deneb-radio-dx gg via Aleksandr Diadischev, Ukraine, April 10, dxldyg via DXLD) 
 
The Netherlands 
1395 R Seagull started transmissions on 1.4.2012 as previously announced. Schedule: 0500-1700 UTC.  
 
Portugal 
 1035  Star FM, Lugar de Belmonte has reduced power further to only 10 kW (ex 100). (Carlos Gonçalves 
via Ydun’s Medium Wave Info 26.3.2012) 
 
Saudi Arabia 
BSKSA General prgr. is reported on new frequency: 1449 kHz. (2.4.2012 WRTH) 
 
South Africa 
576 R Veritas, the Catholic radio station, is now using this frequency. On the air with strong signal. 
WRTH lists as 10 kW, but signal is more like 50 kW. (John Plimmer, South Africa 30.3.2012) 
 
Ukraine 
1044 In March, due to heavy interference from Romania's Radio Vocea Sperantei, Ukrainian Radio 1st 
channel has changed 1584 kHz (Verkhovyna, Ivano-Frankivsk region, 1 kW) to 1044 kHz. 
The schedule has remained unchanged: 0330-2300 (Sa/Su 0400-); also relay of regional programme (Ivano-
Frankivske Oblasne Radio): Mo-Fr: 0445-0455, 0610-0630, 1340-1400, 1610-1700, 1800-1830, Sa: 0410-
0430, 0610-0630, 1545-1600, 1610-1700, 1800-1830, Su: 0410-0430, 0610-0630, 1345-1400, 1610-1700, 
1800-1830. (Aleksandr Diadischev, Ukraine 25.3.2012 via Ydun’s Medium Wave Info) 

1377 Nearly a week ago, Ukraine's Radio Khvylia (Zarvantsi, Vinnytsia region, 7 kW) moved from 873 
kHz to 1377 kHz. Thanks to Serhiy Panasiuk (Vinnytsia, Ukraine) for observations. (Aleksandr Diadischev, 
Ukraine via Ydun's Medium Wave info 12.4.2012) 
 
United Arab Emirates 
Ras al-Khaimah 1152 kHz 200 kW carries now Voice of Kerala ( radiovok.com ) between 0200-2100. 
(2.4.2012 WRTH) 
 
United Kingdom/The Netherlands 
1296 Orfordness - RNW will air a special programme on 10-11 May as a farewell to their Dutch listeners. 
”The 24-hour marathon starts on 10 May at 22:00 and lasts until 11 May 22:00 (Dutch summer time). The 
radio broadcast can be heard via shortwave in Europe (with summaries on shortwave in the rest of the 
world), satellite (BVN) and www.wereldomroep.nl (with video). Listeners can tune in to 1296 AM. Look 
for all frequencies www.wereldomroep.nl/ontvangst” (via HCDX) 
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Ofcom News 
Ofcom  -  Community radio licences in Scotland ……………………………….. 3 March, 2012 
Ofcom has received 19 applications for community radio licences in Scotland under the third phase of 

community radio licensing. Applications had to be in to the regulator by the middle of 
February, and will now be considered by the body’s licensing committee. 
Applicants include Celtic Music Radio, who already are on medium wave and as a pop-

up service on DAB but are after an FM licence, and online stations Generate Radio and TD1 Radio. 
 
Ofcom advertises Community radio licences in Northern Ireland …………… 20 March, 2012 
Ofcom has today opened the licensing process so that groups can apply for a community radio licence to 
broadcast in Northern Ireland. Applications cost a non-refundable £600 and the regulator is accepting 
proposals for stations on either FM or AM. 
Community radio licences in areas where there is a commercial radio station with a under 150,000 potential 
audience may have restrictions placed upon them in terms of their ability to attract revenue from advertising 
and sponsorship. Ofcom says no FM frequencies are available in the Derry District Council area so it won’t 
be accepting applications for community radio licences in that area. 
The closing date for applications in Northern Ireland is 5pm on Thursday 7th June 2012. 
 

Commercial Radio News  
County Sound 1566 kHz changes format …………………………………………7 March, 2012  
The station, broadcasting to Surrey and North East Hampshire as County Sound Radio on 1566 kHz, says 
there is demand for a service providing content created and contributed to by local communities on AM. It 
is the sister service of Eagle 96.4 and are both based together in Guildford.  
In asking for the changes, owner UKRD said: “Our aim is it minimise change to the 
main daytime output of the station. The majority of the current play list will remain 
with any additional music complementing the existing sound.  
“The departure from the current format will not narrow but in fact widen the range 
of programmes available to the people of Surrey and N.E. Hampshire on AM. It 
will enable us to produce a vast range of highly targeted programmes of relevance and interest to the 
communities in the many boroughs within the broadcast area. “Being the only commercial enterprise to 
offer such a service will not affect any commercial competition.” 
 Ofcom said the changes would make relatively little difference to the station’s overall Format proposition, 
which would continue to be a locally-based music and information station playing “melodic” hits dating 
back to the 1960s. 
County Sound has gained Ofcom approval to change its Format from an over 40s Gold/Easy listening 
service to a local music and information station for adults.  
The new format includes extra community programming in the evenings and at weekends and will be re-
branded as “Eagle Extra” and will commence in April. (www.radiotoday.co.uk) 
 
UKRD says Fresh Radio licence now in profit …………………………………. 14 March, 2012 
Less than three months after taking over the commercial radio licence for Skipton and the Yorkshire Dales, 
new owner UKRD says it has already turned around the station’s fortunes.  
The group merged Fresh Radio with its existing station Stray FM in January, extending the Harrogate patch 

to cover areas including Skipton, Ilkley, Grassington, Richmond and the Dales. 
UKRD CEO William Rogers told RadioToday.co.uk: “The team at Stray has done an 
outstanding job with the changes and the response from the local community has not 
only been great in terms of listeners, but equally so in terms of advertisers and local 

businesses. The licence has now moved into a marginally profitable trading position in just three months 
and results such as these are precisely why we are confident about trading going forward. We still have 
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much work to do and more investment to make but the early signs in terms of commercial viability and 
delivery are good.” 
Radio Today understands the profitability has been achieved by saving on premises and presenter costs by 
sharing all programmes and studio facilities with Stray FM. UKRD say they have employed an additional 
journalist to cover the extended patch as well as two sales personnel. “Revenues have 
improved sharply and now stand at levels sufficient to deliver profitability when set against 
revised costs,” added Rogers. Meanwhile UKRD says it will pay an interim dividend to 
shareholders in April this year and it will be marginally increased on what was paid last 
year. (www.radiotoday.com) 
 
talkSport to switch to 24  hour sports …………………………………………... 20 March, 2012 
talkSPORT will fully live up to its name from April 2nd when it switches to a 24 hour sports station. It will 
offer breaking sports news both day and night and increase its coverage of international sports, including 
NBA, NFL and MLS updates, with correspondents around the globe.  
talkSPORT has been extending its sports focused output over the past couple of years, with Richard Keys 
and Andy Gray joining the station in February 2011 to take over the mid -morning 10am to 1pm slot and 
The Sports Bar joining the schedule last September.  
The station is an official broadcaster of the Barclays Premier League and will broadcast every match of 
UEFA EURO 2012 live. Last autumn talkSPORT was the exclusive UK radio broadcaster of the 2011 
Rugby World Cup, the first time a commercial station has been the sole holder of the rights.  
From this Friday evening The Sports Bar will be extended to five nights a week, replacing The Week With 
George Galloway on Friday nights and from 2 April overnight programming will focus on sport. 
(www.radiotoday.co.uk) 
 
UTV reveals increase in profits …………………………………………………. 20 March, 2012 
UTV Media’s Preliminary Results for the year ended 31 December 2011 show pre-tax profits are up around 
the group by 10% to £23.3m. In the Radio GB division, revenue has grown 6% to £12.4m whilst Irish 
Radio Revenues are down by 4%. 
In Ireland, operating profit fell by 8% to £6.4m, but “significantly out-performed the Irish radio market”. 
John McCann, Group Chief Executive, UTV Media plc, said: “I’m very pleased with the company’s 
performance against what has remained a testing economic background. The strength of these numbers 
firmly reflects UTV’s commitment to deliver innovative programming across platforms, driving audience 
share while at the same time effectively managing costs within the business and paying down our debt 
facilities. We remain committed to our strategy of delivering value through the development of a diversified 
portfolio of leading media assets. I am confident this foundation will see the business continue to perform 
into 2012.” (www.radiotoday.co.uk) 
 
 
RSL & LPAM News 
The following football clubs broadcast their home games as follows: 
 

Football Club Station April fixtures May fixtures 
Crystal Palace Palace Radio 1278 kHz 28 Cardiff Nil 
Blackburn Radio Rovers 1404 kHz 21 Norwich 6 Wigan 

 
Radio BGWS 1197 kHz the Farnborough station for the Gurkhas is on air 6 hours a day from noon until 
1800 hours. The transmitter is switched on at 1145 with continuous music until sign on at Noon. Web site 
www.bgws.org/radio-bgws/ (Dave Kenny BDXC-UK) 
 
Dave also says that Range Radio 1350 kHz the Manchester LPAM station has not been heard for ages and 
no mention is made on their web site. 
 
Insanity radio 1287 kHz the station run by Royal Holloway College Egham Surrey has been granted and 
is also using the FM frequency 103.2. I have written to the station to enquire whether they will continue 
with the AM outlet. I have not yet received a response. 
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Cuba 
 1620  R Bayamo - On March 30th at 0600z I received a clear ID of this Cuban station broadcasting from 
    the Capital city of the Granma province. This is one of the unlisted tx. on the RadioCuba 2009 list. I 
    sent an e-mail reception report to one of the addresses published on the station web 
    (cmkx@rbayamo.icrt.cu) and asking for the site where this tx. is. The reply arrived 23 hours after: 
    "Nuestro centro transmisor por los 1620 kHz está ubicado en la ciudad de Bayamo, la capital de la 
    provincia oriental de Granma, donde además radica nuestra emisora CMKX Radio Bayamo." 

  That is: “1620 kHz is located in the city of Bayamo, the capital of the eastern province of Granma, 
   from where our station CKMX Radio Bayamo is also on the air”. 
  The v/s is Mr. Armando Yero La O, Editor Jefe de la Redacción Digital. (Maurico Molano, MWDX 
   8.4.2012) 
 

Mexico 
Slogans: 
40 Principales: “la radio de los éxitos” 
Bésame: “la Q940”, “la radio apasionada” 
Ke Buena:  “la estación que soñé” 
Estadio W: “donde vive tu pasión” (Prisa Radio via Henrik Klemetz, Arctic Radio Club blog) 
 

Puerto Rico 
 580 WKAQ  San Juan runs 10 kW during the day and switch to 5 kW at night and are always non- 
   directional. They are using two SX5 Harris transmitters with a combiner to produce the 
    daytime 10 kW signal. The company have two more stations in Puerto Rico: WUKQ in 
    Ponce, southern part of the island on 1420 kHz with 1 kW non-directional and WYEL in 
    Mayagüez, western part of the island on 600 kHz with 5 kW, directional.  
   V/s. Néstor Pérez, Engineering Manager (Al Muick 11.2.2012 via DXLD) 
 
 

  ARC           SOUTH AMERICAN NEWS DESK       16/4 2012 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

                                 Tore B. Vik, Kirkåsveien 15, NO-1850 MYSEN, Norway 
                                         Tel: +47-69891192; e-mail: tvi2@online.no 
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Argentina 
 1630  AM 1630, La Plata - suggested QSL address is as follows: AM1630 Radio Diagonal de 
   La Plata, Jefe Técnico, Salguero 2745, 6to. Piso Of. 63, C1425DEL Ciudad Autónoma de 
   Buenos Aires. (D. Camporini via H. A. Nigro, 19.3.2012 via Henrik Klemetz in 
    Arctic Radio Club blog) 
   Reports sent to Red 92 or Radio Buen Ayre are not likely to receive a reply. 
    (M. Cornachioni, 5.3.2012 via Henrik Klemetz in Arctic Radio Club blog) 
 

Brazil 
 1230 ZYI670 R Jovem Pan, João Pessoa (PB12) – ex. CBN (web) 
 1260 ZYJ740 R Arca de Aliança, Blumenau (SC46) – ex. R Blumenau (web) 
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Brazil cont 
 1310 ZYJ684 CBN, Porto Velho (RO17) – ex. R Tropical. Web: 
   http://www.tudoradio.com/noticias.php?noticia=6600 (Henrik Klemetz in Arctic Radio 
    Club blog)  
 1400 ZYJ339 R Ágape, Balsa Nova (PR119) - ex. R Gospel (web) 
 1480 ZYJ731 R Arca de Aliança, Joinville (SC67) – ex. R Difusora (web) 
 
Chile  
 660 CB66 The station run by the Communications Department of the Universidad Católica on 
    660 is listed as “Radio UC” in the WRTH. (MS26). Their slogan is however “Radio UC.cl” 
    Which difficult to solve under DX condition. Listen to the recorded excerpt where the 
    station slogan is heard as “radioce punto ce-ele”: 
   http/www.thomas.n.sverige.net/ARC/660_radiouc.cl.mp3  
   (A. Bue and reporters to RealDX site via Henrik Klemetz in Arctic Radio Club blog) 
 910  R Tropical Latina (RTL) is a new station from Talca (Maule). Address: Manuel Montt 198, 
    Curico. Web: http://www.radiortl.cl (Miguel Castellino in ConDig) 
 
Ecuador (ed: TL) 
Joint DRM tests to be conducted by HCJB and Unión Radio on 820 kHz later this year. (radioworld.com 
via Y. Gaviria via Henrik Klemetz, Arctic Radio Club blog) 
  
Paraguay 
News from Adán Mur: 
 610 ZP30 La Voz del Chaco Paraguayo - now operates with 25 kW. 
 620 ZP40 R Ñasaindy - San Estanislao - operates with 5 kW. 
 640 ZP19 R Caaguazú - now operates with 15 kW. 
 660 ZP26 R Itapirú - now operates with 5 kW. 
 680 ZP11 R Cáritas - has a new 50 kW transmitter. 
 700 ZP12 R Carlos Antonio López - Pilar- has a new 12 kW transmitter 
 920 ZP1 R Nacional del Paraguay - has a new 100 kW transmitter. 
 1020 ZP14 R Ñandutí - is operating at 25 kW at all hours. 
 1080 ZP25 R Monumental - 10 kW - takes the place of R Nanawa. 
 1140 ZP22 R Central de Notícias - Atyrá - takes over the Villarrica frequency. 
 1260 ZP34 R Panambí Verá -Villarrica- now operates with 5 kW. 
 1300 ZP10 R Fé y Alegría - Villa Hayes- operates with 5 kW. 
 
Peru 
 700 OBZ4H Red Radio Integridad (LI09) - will raise power from 1 to 25 kW shortly. (Henrik 
    Klemetz in Arctic Radio Club blog) 
 980 OCX2R Andina Radio (CJ42) – ex. R  TV Chota on 1550. Address: Anaximandro Vega 481, 
    Plaza de Armas, Chota. Web: www.andinaradio.net  E-mail: webmaster@andinradio.net 
     (web) 
 1390 OCU1G R Fé, Chiclayo (CU69) – logged on 1390.058 by Fredrik Dourén, Torolf Johnsson, Anders  
   Hultqvist and Thomas Nilsson, ARC. According to information, the station is 
    retransmitting programs from R Fé in Lima on 1220 kHz. 
   Henrik Klemetz did a very nice piece of work when putting the information together and 
    finding the solution. He also got in contact with Pastor Josué Huamá who verified the 
    reports. This according to http://dxperseus.blogspot.com and ARC MV-Eko 52-18. 
 
Venezuela (ed: TL) 
The missing signals from this country may not entirely be caused by propagation conditions. 
As reported by José Elías Gómez, several stations in his area in E. Venezuela are having problems to make 
ends meet.  Failing to comply with power bills may cause forcible close down. Says José Elías, 
“1210 Radio Anzoátegui, 760 Radio Puerto La Cruz and 870 Unión Radio Deportes are virtually 
eliminated”. (Sintonía DX via Henrik Klemetz, Arctic Radio Club blog)  
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Hur ett förfluget Radio Fé-anrop på 1390,058 fick sin lösning 

Thomas Nilsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Denna story tycker jag är väl värd att dela med sig. Den innehåller allt från att ett Radio Fe anrop inte 
kunde placeras, till ett riktigt detektivarbete av HK samt senare en nöjd pastor som besvarade 
lyssnarrapporterna från oss som loggat stationen. Dessutom var den gode pastorn oerhört glad att ha fått 
tala med Henrik och av att få lite material från olika delar av Sverige. 
 

Storyn är också ett gott exempel på hur delar av vad som snappats upp av några stycken väldigt aktiva 
DX-are på olika håll kan hjälpa till för att få fram tillräckligt material för att, som i detta fall, HK kan 
rycka och dra i några trådar och så småningom kunna plocka fram rätt station och dessutom grundlägga 
för oss att få stationen verifierad.   
 

Henrik Klemetz är ständigt och jämt oerhört engagerad i att hjälpa DX-are med oidentifierade stationer 
och man kan tro att han är superaktiv på banden. Men verkligheten är helt annorlunda. Han säger att 
hans DX-ing sedan många år tillbaka inskränker sig till att lyssna på inspelningar han får sig tillsända 
som han - i de fall det behövs - jämför med tillgänglig information på nätet.  Där finns nästan allting på 
ett eller annat sätt, men den aktuella informationen är ofta blandad med gammal och felaktig sådan.  Att 
informationen ofta saknar datum ställer ofta till det för oss. 
 

AHK har redan lagt upp en inspirerande ”kortversion” av denna historia på sin blog 
http://dxperseus.blogspot.se/ . Egentligen räcker den sammanfattningen mer än väl, men jag tycker det 
kunde vara intressant för ARC:s medlemmar att få en ännu mer detaljerad beskrivning av hur mycket 
arbete som kan ligga bakom några av de verifikationer som vi har nöjet att få. 
  

Några länkar av inspelningar som figurerat i sammanhanget är upplagda på min hemsida. Det kan ju 
vara kul att höra hur stationen lät på olika håll: 
FD, den 12/2:   http://www.thomasn.sverige.net/ARC/1390 20120212-0624 OCU1G Radio 

Fe.mp3    
Pedro Arrunátegui:  http://www.thomasn.sverige.net/ARC/1390.05 R. Fe, Chiclayo sign PFA Marzo 

28.2012.mp3 
TJ, URL 2ggr:   http://www.thomasn.sverige.net/ARC/URL 2 ggr.mp3  
TJ, TC 11,5 minutos:  http://www.thomasn.sverige.net/ARC/TC 11, 5 minutos.mp3   
HK, TC och anrop:   http://www.thomasn.sverige.net/ARC/TC och anrop.mp3  
 

Vi som deltagit i mailkonversationen där HK varit centralgestalten är: 
Henrik Klemetz (HK) Fredrik Dourén (FD) 
Torolf Johnsson (TJ) Anders Hultqvist (AHK) 
Thomas Nilsson (TN) Bernt-Ivan Holmberg (BIH eller Bepp) 
 



sid 18 

 
 
Det hela börjar med att Fredrik Dourén hör ett Radio Fé-anrop den 12 februari på 1390,058 kHz. 
Fredrik var väldigt osäker på vad det var för något han hört och hittade inte tillräcklig information för att 
kunna säkerställa vilken station det var han hört. Ett av förslagen som dök upp, var att det kanske kunde 
vara Radio La Luz som hörts på denna frekvens något år tidigare. 
 
Det dröjde sedan fram till den 21 mars då Anders Hultqvist observerade stationen för första gången hos 
sig. AHK mailar mig dagen efter med info om denna mystiska station och vid koll av min Perseus- 
inspelning så går det att höra den precis över brusnivån, tyvärr så svagt att något ID inte kan uppfattas. 
Dagen efter, den 22, går stationen ännu något bättre och AHK spelar in en längre snutt som så 
småningom hamnar hos HK.  
 
AHK mailar HK och kommenterar:  Den 22 mars var det ganska intressanta cx. Nästan bara Peru och 
Ecuador hos mig (förutom de allra vanligaste). På 1390,058 fanns den station som finns på bifogade 
inspelning. Jag har inte hittat något anrop, men det verkar vara en religiös station. Mannen pratar om 
psalm 27 och 23 (som jag uppfattar det), och sedan kommer ett släpigt musikstycke som aldrig verkar ta 
slut.  
 
HK svarar lite senare:  Det var flera år sedan som Radio La Luz i Trujillo loggades med eget anrop i 
England. Jag tog fram ID. En engångsföreteelse. Med tanke på kondsbeskrivningen är den kanske 
tänkbar. Har du registrerat någon annan La Luz-frekvens, t ex 1080, från denna morgon? Psalmerna 
har du fått rätt nummer på.. Om man visste varifrån programmet kom skulle man kunna tillfoga vilken 
bibelöversättning som användes. Det är en intressant aspekt.  
 
Lite senare samma dag genmäler AHK:  Tyvärr är 1080 en Europafrekvens som är omöjlig för mig att 
hitta riktig DX på. Och stationen gick som bäst under den evighetslånga musiken (som var av samma 
"Celestial"-typ som Nuevo Tiempo och Bethel spelar) och sedan tog kondsen slut. Typiskt!  
Bifogar en ny inspelning som startar minuten innan den förra. Snack om "esperanza"? hör jag, men om 
det ger något vete katten.  
 
Också TJ hörde den här stationen och säger:  För mig började det hela med en fråga från Henrik om jag 
hade hört något på 1390.058, vilket fick mig att kolla lite noggrannare på spliten. Jag hittade bärvåg 
och svag audio den 21 och 24/3 men inget som kunde avslöja vilken station det var. Jag fortsatte 
bevakningen de följande nätterna och 27/3 trodde jag mig ha fått ett svagt ID. Jag skickade clipet till 
Henrik och hans analys avslöjade att det var Radio Fe. Avgörande insatser av FD och HK var nyckeln 
till att lösa problemet - min insats var nog mera perifer i sammanhanget.  
 
Den 28 mars skriver HK efter att ha lyssnat på AHK:s inspelning:  Efter 2:00 på din långa inspelning, 
Anders, hörs under en sekund "que mueve montañas" vilket är del i den slogan som Radio Fé 1220 am 
använder sig av.  Jag känner dessutom igen den unge killens röst - samma röst kan höras på stationens 
ljudström. 
 
Det är också "Radio Fe" som Torolf  föreslagit. Jag tvivlade för det finns ju inget relä angivet för denna 
station -  ända fram till att jag körde den med PolderbitS ekvalisering. Då hörde jag också att man 
nämnde "radiofe1220.com" i slutet på TJ:s inspelning. 
 
Ovanstående tre ord, från Anders' inspelning, har också varit av betydelse. 
 
Jag började med att söka igenom Radio Fes hemsida och hittade på albertosantana.org en lista på 
"ministerios" (tjänster) där det framgår att det ska finnas radiostationer här och var. 
 
Jag lusläste också deras facebook-meddelanden (hundratals meddelanden) och fann hänvisningar till 
sändningar från Sicuani, Juliaca (på 88.3), Chiclayo och Huacho. 
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Sedan har jag sökt bland peruanska ministeriets auktoriseringar och funnit att Radio Fe-ägaren 
Ministerio Mundial Asociados-dr. Alberto Santana har tillstånd att köra ut 1 kW på 1390 i Chiclayo. 
Tillståndet är inte nytt utan åtminstone två-tre år gammalt. 
 
Mitt förslag är alltså Radio Fe-reläet i Chiclayo! Callsign anges i WRTH 2012, men inget 
stationsnamn. Adressen i WRTH stämmer med den som anges i tillståndet från Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 
 
Observera att Torolf bör krediteras i första hand eftersom han uppfattade namnet OK, i andra hand 
mig, nu när jag äntligen lyckats "knyta ihop säcken".  /HK 
 
Lite senare denna dag kompletterar HK med att:  OK, rätt ska vara rätt: Fredrik hade "Radio Fe" på ett 
tidigt stadium, redan den 12/2, men inspelningen stannade på hans hårddisk och därför halkade jag in 
på Radio La Luz, Trujillo, som tidigare hörts. Jag ber om ursäkt - fue sin querer, som man säger på 
spanska, "det var inte meningen".  /HK 
 
FD har under tiden varit ute på nätet och hittat en intressant sida, vilket han meddelar HK:  Då får jag 
trots allt plocka fram min inspelning från den 12/2 med mitt "Radio Fé" anrop. Trodde att det rörde 
sig om R La Luz. Hittade tidigare bilder från mastbygget och tittade på dem igen på http://es-
es.facebook.com/pages/Pastor-Josu%C3%A9-Huam%C3%A1n/243446242383058?sk=photos. samt 
deras logga med "La señal que Mueve Montañas". 
  
HK som kollat vad som finns på Facebooksidan skriver senare samma dag:  Vilken fin facebooksida! 
Och vad kul med radialerna.  Det var en sida som jag inte hittat.  Ska se om det finns någon annan 
information av värde där.   
 
Den här länken som FD hittat innehåller massor med av bilder från byggandet av både stationsmasten 
och alla radialerna. På samma sida finns ytterligare en hel del utlagt material från olika religiösa 
aktiviteter som personal på stationen varit engagerade i.   
 
Några dagar senare, den 2 april, meddelar HK följande:  Har just pratat 6-7 minuter med Pastor Josué 
Huamán  (se facebook-sidan som FD hittade, den med alla antennbilderna) på hans mobiltelefon som 
jag fått mig förmedlad av Pedro Arrunátegui. Pedro har själv inte lyckats få tala med någon, så det var 
ett smärre underverk att jag fick kontakt på direkten. 
  
Stationen sänder med ca 900 W just nu.  Jag förklarade att flera har hört stationen (som alltså inte 
alltid reläar Lima).  Jag har sökt förklara ärendet och "banat väg" för er. 
Det enklaste är kanske att skicka fotografier på er själva, utrustningen, naturen.  Inspelningarna som 
kanske mera avskräcker pastorn än gläder honom ska ni vara sparsamma med - JAG MENAR DET 
VERKLIGEN - de behövs egentligen inte - jag har lyssnat och nu förklarat saken för pastorn och 
sagt att han bara behöver trycka på svarsknappen (MEN DET BETYDER ATT NI LÄGGER IN EN 
VERIETEXT I RAPPORTEN).  Han har fått sig förklarat att signalen inte varit så pampig, men att den 
ändå gått fram.  Och då är det i detta fall helt OK, enligt min mening, att begränsa det s. k. 
bevismaterialet - det är ju redan ventilerat i spalterna och godkänt - och i stället skriva om hur 
överraskande det varit att kunna ta in en 1 kW-station från Peru på MV. 
Av de inspelningar jag hört är det kanske bara TJ:s som jag skulle godkänna, några där EN VANLIG 
DÖDLIG kan höra Radio Fes URL för 1220-sändningen.  Om man skickar en massa interferenser som 
ett ovant öra inte imponeras av, gör det enligt min mening mera skada än nytta. 
  
OCH DEN HÄR STATIONEN ÄR JU FAKTISKT REDAN VERIFIERAD (vi vet alla att det inte är 
fantasier utan att ni faktiskt har hört den,)  OCH NÄR JAG BERÄTTADE FÖR PASTORN ATT VI 
HÖRT DEN, TOG HAN MIG PÅ ORDEN OCH TRODDE!! 
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Adressen är  jhbendecido@hotmail.com    jh är pastorns initialer, 
Josué Huamán, och bendecido betyder "välsignad":  Alltså 
"välsignade JH". 
  
Paco har också ringt och talat med Huamán men också med en man 
som han inte ger namnet på men som säger sig kunna och vilja ta 
emot rapporterna också: Jesusmiguel077@hotmail.com    Nu har vi 
också gatuadress: Av. Víctor Raúl 293, Chiclayo. 
 
Ganska kvickt efter att HK skickat ut denna information meddelar FD 
glatt att han fått ett mail med verietext mm, från den gode pastorn och 
ytterligare lite senare meddelar AHK att han också fått svar.  
 
Mina egna kunskaper i spanska är lika med noll och jag måste ta 
Google till hjälp för att översätta den text som skall ingå i en liten 
rapport. Med denna skickas också några kort tagna i fjol över den fantastiska, gulblommande rapsåkern 
som omger vårt hus på tre sidor och dessutom med vy ner mot vår lilla by, Mardal, säkert en vy som den 
gode pastorn förmodligen aldrig sett förr.  
På morgonen dagen efter ligger ett svar även i min mailbox.  
Som avslutning på den här historien kommer ett mail till mig från HK med väldigt glädjande besked. 
Det är inte så ofta man får höra att ett telefonsamtal och några rapporter kan göra någon så glad – läs 
här:  
Jag skickade pastorn ett bibelord som är "dubbelverkande", ordspråksboken 25:25, för jag hörde och 
förstår av hans svar att han blivit jätteglad över rapporterna och telefonsamtalet. Titta särskilt på de 
bifogade bilderna. Utan radialer, ingen DX-signal! 
 
I pastor Josué Huamáns mail till HK inkluderar han ett antal länkar där man kan hitta en hel del olika 
bilder som är väl värda ett besök.   
 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=245581472169535&set=a.245291608865188.58687.243446
242383058&type=3&theater  
 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=245584375502578&set=a.245291608865188.58687.243446
242383058&type=3&theater  
 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=331475093580172&set=a.245291608865188.58687.243446
242383058&type=3&theater 
 
Slutligen, ett stort tack till alla inblandade och speciellt till HK vars engagemang både avslöjade en 
tidigare tämligen okänd station och dessutom möjliggjorde för oss att få verifierat denna rara pärla. 
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LEM 300 

JPR & JMS in Lemmenjoki 
 
28.12.2010 – 8.1.2011 
 
Eleven interesting days for dxing! And of course great skiing trips in the evenings to Inari and 
Saariselkä. Again a very nice ‘year end’ in Lemmenjoki! 
 
More loggings can be found at JPR’s blog Dx-ing America: http://dx-ingamerica.blogspot.com/ 

 

Asia 

864.9 28.12. 1300   CHN: Binzhou PBS, Binzhou. “Zhongbo 864 qianhe, xiaopin 107.6 
… Binzhou Xinwen Zhonghe Guangbo”. LEM300/JPR&JMS 

1161 28.12. 1300   CHN: Jingmen PBS, Jingmen. LEM300/JPR&JMS 

1161 5.1. 1200   CHN: Weifang PBS, Weifang. “FM 100.2, AM 1161, Weifand 
Guangbo, xinwen pinglu”. LEM300/JPR&JMS 

1215 5.1. 1200   CHN: CNR7 Huaxia Zhi Sheng, Zhuhai. Local id: “Zhongyang 
Renmin Guangbo Diantai, Huaxia Zhi Sheng … FM 87.8, 104.9, AM 
1215”. LEM300/JPR&JMS 

1287 3.1. 1100   CHN: Weifang iHome Radio, Weifang. “iHome Radio FM 93.3“. 
This station was the dominant this season, while Ningxia PBS was 
the second strongest. 9 months later – in September and October – 
Weifand was not hear anymore, and Ningxia took the dominant 
position. LEM300/JPR&JMS 

1377 31.12. 1320  + J: JOTC NHK2 Aomori via JOTZ Hachinohe. “JOTC NHK Aomori 
Daini Hoso Desu”. Please correct if we have used plus marks too 
optimisticly. LEM300/JPR&JMS 

1467 31.12. 1320  + J: JOTC NHK2 Aomori via JORC Hirosaki. “JOTC NHK Aomori 
Daini Hoso Desu”. LEM300/JPR&JMS 

1476 1.1. 1320   J: JOMC NHK2 Miyazaki. “JOMC NHK Miyazaki Daini Hoso Desu”. 
LEM300/JPR&JMS 

1476 1.1. 1400  + CHN: Heilongjiang Korean Radio, Harbin. Very strong signal. Was 
heard almost every day during this dx-expedition, but has never 
been heard before, and was not heard later that winter either. 
LEM300/JPR&JMS 

1512 31.12. 1320   J: JOFD NHK2 Fukushima via JOCD Koriyama. “JOFD NHK 
Fukushima Daini Hoso Desu”. LEM300/JPR&JMS 

1539 31.12. 1320  + J: JOJC NHK2 Yamagata via Shinjou. “JOJC NHK Yamagata 
Daini Hoso Desu”. LEM300/JPR&JMS 

Oceania 

3210 4.1. 1000    AUS: Ozy Radio, Schofields (Sydney). Test programme.  
LEM300/JPR&JMS   

North America 

750 5.1. 0900   USA: KHWG Fallon, NV. “KHWG AM and FM, serving the entire 
Silverstate. Thank you for joining us”. LEM300/JPR&JMS 
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780 6.1. 2200  + USA: WAVA Arlington, VA. The hour started with the ‘Quantum 
Healing Hour’. LEM300/JPR&JMS 

790 6.1. 2200  + USA: WAEB Allentown, PA. “Newstalk 790 WAEB Allentown”. 
LEM300/JPR&JMS 

850 2.1. 1000   USA: KHHO Tacoma, WA. “This is South Sound Sports 850 AM 
KHHO Tacoma”. LEM300/JPR&JMS 

920 6.1. 2200  + USA: WURA Quantico, VA. “WURA Quantico, Washington”. 
LEM300/JPR&JMS 

920 7.1. 1058   CAN: CBQI Tulita, NSW. CBC North from Yellowknife opened the 
broadcast day. Area manager in Yellowknife can be contacted at 1-
866-271 9957 or 873 4928. LEM300/JPR&JMS 

940 5.1. 0900   USA: KYNO Fresno, CA. “The New 940 Kyno, 50 000 watt KYNO”. 
LEM300/JPR&JMS 

990 2.1. 0800   USA: KTMS Santa Barbara, CA. ”KTMS Santa Barbara, 12 
midnight”. LEM300/JPR&JMS 

1110 5.1. 2200   USA: WJML Petoskey, MI. Old friend already, unfortunately. 
LEM300/JPR&JMS 

1130 7.1. 0030   USA: KPWX Mount Angel, OR. “1130 AM La Mexicana con los 
mejores canciones”. LEM300/JPR&JMS 

1170 3.1. 0800    USA: WCXN Claremont, NC. “Que Buena 11-70 AM”, “Radio 
Impactante, Que Buena” and also ads to Hickory, NC. There is also 
one Mexican with the slogan “Que Buena 1170”, but commercials to 
Hickory certified the identity. LEM300/JPR&JMS 

1220 2.1. 0915   USA: KWKU Pomona, CA. Simulcasting KWKW 1330. 
LEM300/JPR&JMS 

1230 7.1. 0500  + USA: KGHS International Falls, MN. “This is KGHS International 
Falls”. LEM300/JPR&JMS 

1240 31.12. 0800   USA: KOFE Saint Maries, ID. “AM 1240 KOFE Saint Maries”. 
LEM300/JPR&JMS 

1240 1.1. 1000   USA: KNRY Monterey, CA. “Community radio for the Central Coast, 
AM 1240 KNRY Monterey”. LEM300/JPR&JMS 

1240 6.1. 0022   USA: WCBY Cheboygan, MI. “1240 Big Country Gold, your station 
for classic country”. LEM300/JPR&JMS 

1260 7.1. 0900   USA: KBLY Idaho Falls, ID. ”Newstalk 1260 KBLY”. 
LEM300/JPR&JMS 

1280 2.1. 0900   USA: KFRN Long Beach, CA. Family Radio programme and 
unfortunately no local announcements on top of the hour. 
LEM300/JPR&JMS 

1350 5.1. 0925   USA: KTDD San Bernardino, CA. “Where the legends live: KTDD 
San Bernardino, Riverside, 1350 The Toad”. LEM300/JPR&JMS 

1350 3.1. 0800   USA: WBLT Bedford, VA. “… brought to you by ESPNinVA.com”. 
LEM300/JPR&JMS 

1370 6.1. 2150   USA: WTAB Tabor City, NC.  “1370 WTAB Radio”. 
LEM300/JPR&JMS 

1400 7.1. 0700   USA: WDUZ Green Bay, WI. LEM300/JPR&JMS 

1410 6.1. 2200   USA: WRIS Roanoke, VA. Black as …. LEM300/JPR&JMS 

1470 6.1. 2200    USA: WBTX Broadway-Timberville, VA. “This is 1470 WBTX 
Broadway, Timberville”. LEM300/JPR&JMS 
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1590 6.1. 2200    USA: WHGT Maugensville, MD. “This is WHGT Maugensville, 
Maryland, 1590 AM … WHGT means when heart gets transformed 
…”. LEM300/JPR&JMS 

1620 3.1. 0900   USA: WNRP Gulf Breeze, FL. Difficult to hear, and at least as 
difficult to QSL, but finally we succeeded. LEM300/JPR&JMS 

 

South America 

730 6.1. 0733   EQA: Radio Guayaquil, Guayaquil. “Radio Guayaquil 730 AM”. 
Was supposed to be a FFF, but then we found it also from our 
October recordings a few months earlier. LEM300/JPR&JMS 

730 6.1. 0803   PRU: RPP San Isidro. “RPP Noticias, La Voz del Peru”. 
LEM300/JPR&JMS 

790 6.1. 0800  + COL: Múnera Eastman Radio, Medellín. Promoting local bullfights. 
Many thanks to Henrik for solving this. Mr. Eastman himself verified 
the report! LEM300/JPR&JMS 

830 6.1. 0750  + EQA: Radio Huancavilca, Guayaquil. Audible over an hour. 
LEM300/JPR&JMS 

880 29.12. 0750   CHL: Radio Colo Colo, Santiago. LEM300/JPR&JMS 

990 6.1. 0830  +  ARG: AM990 Formosa, Formosa. Difficult to separate from 
Buenos Aires, because they both use the slogan AM 990. But luckily 
the www-address made this clear: www.am990formosa.com. A nice 
reply followed soon. LEM300/JPR&JMS 

1030 29.12. 0800   CHL: Radio Chilena de Concepción, Concepción. “Radio Chilena 
de Concepción, la radio de todos”. Thank you Henrik very much for 
your help in getting the QSL! LEM300/JPR&JMS 

1080 6.1. 0754  + PRG: Radio Monumental, Asunción. “Desde la ciudad de 
Asunción, transmite ZP25 Monumental”. LEM300/JPR&JMS 

1080 6.1. 0830   COL: La 1080, Medellín. Finally, because almost always Cali is the 
dominant Colombian here. LEM300/JPR&JMS 

1080 6.1. 0900   PRU: Radio La Luz, Lima. No reply yet, despite many different 
reports. LEM300/JPR&JMS 

1140 6.1. 0812   COL: Radio Panamericana, Girardot. “En Radio Panamericana 1140 
AM son las 3 de la mañana, 12 minutos”. LEM300/JPR&JMS 

1270 6.1. 0748   COL: La Cariñosa 1270, Cartagena. “La Cariñosa cartagena – que 
buena!”. LEM300/JPR&JMS  

1350 6.1. 0852   COL: La Cariñosa 1350, Santa Marta. ”En Su radio, La Cariñosa 
1350 AM” & ”Antena Dos La Cariñosa Santa Marta 1350 AM HJOC”. 
LEM300/JPR&JMS 

1350 6.1. 0927   COL: Ondas de la Montaña, Medellín. ”En el sur, en el oriente, en el 
norte, en el occidente, Atlantida, Ondas de la Montaña”. 
LEM300/JPR&JMS 

1370 6.1. 0915   EQA: Radio El Rocio, Biblián. “Desde Biblián, ciudad engalanada, 
por el Burgay, el Verdeloma y el Salado, emite sus ondas Radio El 
Rocio, la doble R.” LEM300/JPR&JMS 

1420 6.1. 0750   COL: Vida AM 1420, Manizales. Local ads to Manizales. 
LEM300/JPR&JMS 

1430 6.1. 0843   B: Radio Caiari, Porto Velho, RO.  Very strong signal! 
LEM300/JPR&JMS 
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Lima, 21 de febrero del 2012 
 
Señor: 
Hasse Mattisson 
Barkvagen 3 
SE-352 51 Vaxjo 
SWEDEN -  SUECIA 
e-mail: Hasse Mattisson hasse.mattisson@telia.com 
 
 
 

Estimado oyente: 
 
Sean nuestras primeras palabras para agradecer vuestra deferencia auditiva a nuestra 
emisora y programación expresada en vuestro Informe de Recepción del jueves 18 del 
presente mes, que reporta la Calidad de Recepción y la Valoración Global de nuestra 
señal de los 1130 Khz. como EXCELENTE y sin ruido, interferencias o perturbaciones. 
 
Esta carta tiene por finalidad no sólo acreditar la recepción de vuestro Reporte de 
Recepción, sino de incluirlos en la nómina de nuestros oyentes distinguidos de ultramar, 
por ello llegue a usted, de parte de quien suscribe, de los productores de los programas 
escuchados y de todo el personal técnico y administrativo de nuestra emisora Radio 
Bacán SAT 1130, los mejores saludos y deseos de dicha y prosperidad para usted y que 
siga en nuestra sintonía directa como hasta ahora y/o a través de nuestra señal vía la 
Web: www.radiobacan.com 
 

 
 

ATENTAMENTE, 
RADIO BACAN  SAT 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jr. Bernardo Alcedo 375 Lima 14 – Perú  Telf. (511)    265-2333    email: corplus@radiobacan.com                                  
    

                                                                                                                                    Tnx HM 
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Bilder från Radio Municipal San Marcos-1590 kHz 
Thomas Nilsson, tnx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


