
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum 
Nr 17 18 mars 
  
Nr 18 2 april 
  
Nr 19 15 april 
 
 

Hej! 
 

Efter de jätteloggar som har varit en tid tillbaka innehåller det här numret av MV
För dem som koncentrerar sig på Nordamerika är vi redan inne i eftersäsongen och nya bandfynd från 
midvintern är det viktigaste inslaget. Latinamerika puttrar vidare på ett annat sätt,
mellan olika geografiska områden när årstiderna har sin gång.
 

Solrapport 
Solen har varit ganska stillsam under den senaste månaden. Prognosen att vi passerade solfläcksmaximum 
för ett år sedan håller fortfarande. Solar flux för 
över ett år. Solfläckstalet blev 38,0. Det är långt under medelvärdet för den senaste tolvmånadersperioden, 
men ett lite överraskade faktum är att det var ändå lägre just under den månad (februari 20
preliminärt utnämnd till solfläcksmaximumsmånaden, men det beror på att man bestämmer tidpunkten för 
maximum genom att man drar en medelkurvlinje som sträcker sig över åtminstone tolv månader. 
Medelvärdet av A-index för februari blev 5,48, vilke
 

Vad hittar du i detta nummer förutom logg och kommentarer?
* News from the British Isles – trots att detta är ett tipsnummer!
* QSL från R Lagarto, Chiapa de Corzo 
* Bättre sent än aldrig – ytterligare ett QSL fixat av HK, denna gång från R
* Birth of an all news radio station by 
* ”Nostalgiskt” QSL från WGBW till JOB + en 
* WMNY – JOB 
 

                                                                                    
 
 
 

 

Säsong 53, nr 16
4 mars 2013 
Ljungbyredaktionen 

Huvudredaktör 
OA (tips, även info, QSL till resp red) 
e-post: o.alm@telia.com 
BE (tips) 
e-post: bengt.ericson@telia.com 
BE (tips, även info, QSL till resp red) 

en tid tillbaka innehåller det här numret av MV-Eko en mer normal logg. 
För dem som koncentrerar sig på Nordamerika är vi redan inne i eftersäsongen och nya bandfynd från 
midvintern är det viktigaste inslaget. Latinamerika puttrar vidare på ett annat sätt, eftersom det mest växlar 
mellan olika geografiska områden när årstiderna har sin gång. 

Solen har varit ganska stillsam under den senaste månaden. Prognosen att vi passerade solfläcksmaximum 
för ett år sedan håller fortfarande. Solar flux för februari blev 104,3, vilket är det lägsta månadsvärdet på 
över ett år. Solfläckstalet blev 38,0. Det är långt under medelvärdet för den senaste tolvmånadersperioden, 
men ett lite överraskade faktum är att det var ändå lägre just under den månad (februari 20
preliminärt utnämnd till solfläcksmaximumsmånaden, men det beror på att man bestämmer tidpunkten för 
maximum genom att man drar en medelkurvlinje som sträcker sig över åtminstone tolv månader. 

index för februari blev 5,48, vilket är ett snäpp upp från januari. 

r du i detta nummer förutom logg och kommentarer? 
trots att detta är ett tipsnummer! 

QSL från R Lagarto, Chiapa de Corzo – läs hur HK:s ”dörröppnarbrev” gav trevligt QSL till bl
ytterligare ett QSL fixat av HK, denna gång från R Sensación, Yarumal till Sim

by Ken Foote, CBS via Mike Terry 
från WGBW till JOB + en annons från Damernas Värld 1954 –

                                                                                     

  
                    
 

   Trevlig stationslogo från WREY Saint Paul MN
    QSL inrapporterat i föregående nummer av 
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Säsong 53, nr 16 
4 mars 2013 - tips 
Ljungbyredaktionen - OA 

Eko en mer normal logg. 
För dem som koncentrerar sig på Nordamerika är vi redan inne i eftersäsongen och nya bandfynd från 

eftersom det mest växlar 

Solen har varit ganska stillsam under den senaste månaden. Prognosen att vi passerade solfläcksmaximum 
blev 104,3, vilket är det lägsta månadsvärdet på 

över ett år. Solfläckstalet blev 38,0. Det är långt under medelvärdet för den senaste tolvmånadersperioden, 
men ett lite överraskade faktum är att det var ändå lägre just under den månad (februari 2012) som är 
preliminärt utnämnd till solfläcksmaximumsmånaden, men det beror på att man bestämmer tidpunkten för 
maximum genom att man drar en medelkurvlinje som sträcker sig över åtminstone tolv månader. 

läs hur HK:s ”dörröppnarbrev” gav trevligt QSL till bl a TN 
ón, Yarumal till Sim 

– KAJ  

Trevlig stationslogo från WREY Saint Paul MN-630 kHz. 
av TBV 

Nästa  
Stoppdatum 

18/3 
OA (allt) 
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                                                                   ARC Newsflash: 
                                                        För bidrag: info@rock.x.se  
                                              Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.com 
                              
 
 
 
 

Några noteringar i loggen: 
JOB/F = Jan Oscarsson som lyssnat i Bosse Olofssons QTH i Furuögrund  
 

Europa 
1449 24.2 1500 R Rossii, Unecha. QTH a bit tentative, but that's what the direction finding from 

Ukraine and Russia suggests. Has been here for over a month at least. MR 
Asien 
 675 20.2 1600- Cheng Sheng Yunlin Branch, Peikang. Björn Tryba reported hearing an interesting 

UNID via my remote rx. I was walking the dog, but fortunately had left TOH 
recording on and could pick up this afterwards. IDed by my Taiwan contact as the 
Yunlin branch. MR  

1233 12 3.10 1630- IRIB R Fars, Abadeh. Found on old recording. [from 12/3 2010]  MR  
1242 31.1 1500- Qianjiang PBS. Releär Wuhan PBS news px(88.4 ja 873). TK 
1242 12.2 1459- Yunnan Nongchun Guangbo, Kunming. Brukar höras bättre än Qianjiang här. TK 
 

Nordamerika 
 600 10.1 0700 KSJB Jamestown ND. MR 
 600 12.1 0550 CJWW Saskatoon SK ett fynd härifrån södern från den fina toppen i vecka 2. 

Återstår en hel del att mangla fortfarande. RÅ  
 610 24.2 0500 WIOD Miami FL “South Florida´s News, Traffic and Weather”. Fox News. 

Tillsammans med (svagare) HJKL. JE 
 

 
 
 
  

 
 620 1.1 0300 WTMJ Milwaukee WI “Newsradio 620 WTMJ” JOB/F 
 690 22.12 0759 CBU Vancouver BC “This is CBC Radio One 88.1 FM and 690 AM in Vancouver” 

JOB/F 
 790 12.1 2148 WTNY Watertown NY helt dominant med flera snygga ID mm. BOS 
 800 13.1 0600 CHAB Moose Jaw SK  med väder, ID och OLD.  BOS 
 860 6.1 1100 CBKF-2 Saskatoon SK har hoppat över callet “Vous ecoutez la premiere chaine de 

Radio Canada Saskatchewan” JOB/F 
 870 11.1 2147 CFSX Stephenville NL "Here on CFCB" BOS 
 890 12.1 2244 WAMG Dedham MA med ett bra "890 La Mega" BOS 
 900 10.1 0900 KZPA Ft. Yukon AK. MR 
 910 10.1 0700 KCJB Minot ND. "Classic Country KCJB Minot." Thanks for the tip, Alf! MR  
 920 10.1 0700 CKNX Wingham ON. "In Midwestern Ontario just for you, this is CKNX AM 920" MR 
 930 4.1 1035 CFBC St. John NB tuffade på hela förmiddagen: “The music you grew up with, St. 

John’s Greatest Hits 93 CFBC”  JOB/F  
 940 6.1 0820 CJGX Yorkton SK “GX-94”. Hade -7 sade dom JOB/F 
 950 4.1 2359 WWJ Detroit MI “Newsradio 950 WWJ” JOB/F 
 960 1.1 0816 WTCH Shawano WI upp med ett ID “Moose Country WTCH 960 and 96.5 FM”. 

Bara andra gången jag hör dem tror jag JOB/F 
 970 10.1 0800 WDAY Fargo ND. MR 
1020 11.1 1000 KOAN Eagle River AK. MR 
1100 12.12 1200 KFAX San Francisco CA  nämnde call, ort och Salem Communications. BOS 
1110 4.1 2234 KFAB Omaha NE var tidigt ute! “1110 KFAB” JOB/F 
1120 19.2 0600 WBNW Concord MA. “This is the Money Matters Radio Network”. FD 
1230 10.1 0800 KTRF Thief River Falls MN. MR 
1250 12.12 1200 KBRF Fergus Falls MN med ett svagt ID. BOS 
1270 6.1 1052 KNWC Sioux Falls SD “Faith 1270” JOB/F 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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1290 6.2 0600 WJNO West Palm Beach FL. Thanks for the tip, TK! MR 
1300 12.1 2101 WJDA Quincy MA stark med PP och ID. BOS 
1330 25.12 0802 WJNX Fort Pierce FL gladde genom att komma upp ganska bra över WRCA en dryg 

minut så pass att några “La Gigante 1330”-IDs fastnade! Premiär för JOB/F 
1360  3.1  2200  WMNY McKeesport PA hade passerat förbi mitt jaktpass oupptäckt men tack vare 

JOB hittade jag den på min inspelning också! Tack Janne! BOS 
1370 6.1 1032 KSUM Fairmont MN skapligt med C&W och “ksum.com” JOB/F 
1370 1.1 0830 WSPD Toledo OH fint stötvis: “...and the more news, weekday mornings 6 until 9 on 

WSPD” JOB/F 
1380 10.1 0700 KLIZ Brainerd MN. MR 
1400      30.1     0701  WZHR Zephyrhills FL med relä av 1340 WTAN.  TJ 
1400      30.1     0700  WGTN Georgetown SC ”This is WGTN Georgetown”. TJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1410      30.1     0700  WNGL Mobile AL “WNGL 14-10 AM Mobile”. TJ 
1410 30.1 0647 WIQR Prattville AL  klämde i med ett bokstavs-id!  Inte så mycket mer noterat, 

men då har jag inte kollat alla filer från denna morgon. WYND 1310 gick denna tid 
också men inget ID hittat. Sämre här uppe än söderut men tidigare! BOS 

1430 30.1 0630 WTMN Gainesville FL med ett hyfsat ID när jag kollade den fil som omfattade 
denna tidpunkt! I stort höll inte detta datum samma klass i F-ö-g-d som längre 
söderut  men tydligen var denna station tillräckligt stark! Kul!  Även 0647.  BOS 

1430      30.1     0647  WTMN Gainesville FL “Gospel 14-30 Gainesville´s Inspiration Station”. TJ 
1430 28.2 0502 WOIR Homestead FL med regelrätt id ”Esta es dobleve-ou-i-erre …” HM 
1430 28.2 0530 WOIR Homestead FL med ok id på SS ”Doble-ú...”. Trodde på annat först. RÅ 
1430      30.1     0704  WLKF Lakeland FL med promo för Dennis Miller i Lakeland 29.3 TJ 
1430 25.2 0643 WKOX Everett MA SS med id ”….. Mía – 14-30”. HM  
1430 25.2 0659 WNSW Newark NJ med Voice of Russia och id för både New York 1430 AM och 

Washington 1390 AM. Dock ej prefix id. HM 
1430      12.1     2200  WVAM Altoona PA ”..here on ESPN Radio 14-30 WVAM Altoona”. TJ 
1460 5.1 0457 WDDY Albany NY “This is WDDY and WDDY HD-1 Albany” JOB/F 
1470 6.2 0500 WWNN Pompano Beach FL. MR 
1470 24.2 0530 WWNN Pompano Beach FL med sitt hälsosnack – och telefonprogram. Vibración 

“störde” stundtals. JE 
1480 19.2 0603 WSAR Fall River MA med id efter nx: ”14-80 WSAR”. Hoppades på annat. RÅ 
1490 1.1 0748 WTIQ Manistique MI roade några sekunder med promo och ett par ID:s “1490 

WTIQ”. En slumpens skörd detta med GY men alltid kul när någon fastnar…  JOB/F 
1550 10.1 0800 KZDG San Francisco CA. "Radio Zindagi". QRM by CBEF. MR 
1620 6.1 1038 WDND South Bend IN väldigt modern musik här var något nytt men enkelt när man 

väl vet vad man ska leta efter, dvs häftiga “U93”-IDs! Reläar 92.9 WNDV tydligen 
JOB/F 

1620 6.1 1100 KOZN Bellevue NE “1620 The Zone KOZN Bellevue-Omaha” JOB/F 
1620 6.1 1006 WTAW College Station TX “Newstalk 1620 WTAW” ID före och efter wx. C2C 

JOB/F 
1640 6.1 1000 KOAG Enid OK “KOAG 1640 AM Enid-Oklahoma City – All Ag All Day!”. Nytt 

format och call sedan 1.1 JOB/F 
1660 24.12 0800 WCNZ Marco Island FL “WVOI Marco Island and WCNZ Marco Island-Naples” 

JOB/F 
1680 24.12 0700 WOKB Winter Garden FL mycket fint och bra ID “You’re listening to The Urban 

Empowerment and Inspiration Station 1680 WOKB” JOB/F 
1690 24.12 0700 WPTX Lexington Park MD fint “You’re listening to Newstalk 1690 WPTX” JOB/F 
1700 24.12 0600 WJCC Miami Springs FL “WJCC 1700 AM” fint hela julaftonsmorgonen JOB/F 
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Oid/Tent Nordamerika 
1490   13.11.09 1041 Rättelse/dementi för kalenderbitare och andra: KZZN Littleton, TX musik och ”AM 

15-90 AM KZZN, Littleton”. JE (MV-Eko 50/13) - GN hittade vid en 
"skrivbordsrensning" en gammal fil på sitt skrivbord nu i februari 2013 som 
ljudbildsmässigt troddes komma från mig, vilket efter lite kontroll mycket riktigt 
stämde. Vid genomlyssning upptäckte han att det inte alls var KZZN på inspelningen 
utan KDBM Dillon MT. JE 

 

Mexiko, Centralamerika och Västindien 
 580 24.2 0500 WKAQ San Juan PR. Telefonprogram som så många andra, Unavision”. JE 
 590 20.2 0558 CMBF R Musical Nacional, La Julia med ID och klassisk musik som sig bör.    FD 
1060 5.1 0400 XEEP Mexico DF skapligt ID “...Radio Educación - XEEP...” JOB/F 
1120 24.2 0230 WMSW Hatillo PR “Radio Once”. JE 
1180 28.2 0559 CMBV R Rebelde, Villa María med den välkända trdelutten på timmen som gör att 

man inte missar att id:a. Radio Progreso är nästan vanligast här nu. RÅ 
1230 27.2 0533 CMBC R Progreso med ett tydligt ID ”…Progreso.cu…. ”   TN 
1340 28.2 0651 CMFL R Ciudad del Mar, Palmira kom igenom rätt ok trots Ulster-1341. Nämnde bl 

a ett  px med namn ”Triangulo de confianza”, men också en del son cubano. RÅ 
1350 18.2 0559 CMFL R Ciudad del Mar, Aguada  med TOH prefix id – ”Esta es … etc” HM 
1350 26.2 0600 CMFL R Ciudad del Mar, Aguada lagom till id-dags, nästan ensam, ODD 
1350 24.2 0600 HOZ38 BBN, Panamá en av de sista identifierbara signalerna för morgonen. JE 
1470 10.2 0530 WKCK R Cumbre, Orocovis. En av de många PTR-stationer som var framme idag. 

Ny för mig. TK 
1550 2.3 0539 CMBA R Rebelde i princip det enda som gick igenom denna extremt störda morgon.  
1600 18.2 0600 WCMA Bayamón PR  med ett "WCMA 1600 AM Bayamón" BOS    
 

Sydamerika 
  570 24.2 0500 HJND R Nacional, Santafé de Bogotá stark och utan ett spår av Reloj. Fyren här 

fungerade utmärkt och därmed inget oljud på frekvensen. JE 
1010 20.2 0612 OAX4U R Cielo, Lima anropade då 1008 var tyst några sekunder. FD 
1190 19.2 0559 HJEO Ondas del Valle, Cartago. ”Esta es Ondas del Valle emisora HJEO …  
    favoritas 1190 kilohertz transmitiendo desde Cartago …” FD 
1240 20.2 0600 OAU4V R Maria, Chilca med ett par anrop på heltimmen. FD 
1250 24.2 0248 HJFV R Viva, Pasto dominerade över “AM 12-50”, d v s Capital. JE 
1260 19.2 0605 HJOH RCN, Valledupar med Nocturna RCN. Ej lokalt.   FD 
1300 29.12 0558 YVKH R Recuerdos 1300, Caracas “Recuerdos 1300” och lugna låtar JOB/F 
1319,94 20.2 0603 OBU4T Bacan Sat, Huancayo tyvärr lite störd av en tonmyriad!   FD 
1340 20.2 0515- OAQ4Q R Alegría, Lima. Dominera först, vid 0525 en annan, kanske från 

Kolumbien (RCN?) på 1339.995, Alegría låg på 1339.999. TK 
1350 20.2 0601 HCVP2 Guyaquil id ”Teleradio 13-50 AM digital estereo …” säsongspremiär HM 
1360 24.2 0559 HJUO Oxígeno, Cartagena med Oxigeno 13-60 AM”. JE 
1380 19.2 0604 HJMM Vida AM, Valledupar. ”Comunidad Manantial de Vida Eterna  
    Valledupar” två ggr. Även ett ID med frekvensen.   FD 
1380 20.2 0605 OCY4U R Nuevo Tiempo, Lima ”Nuevo Tiempo La Voz de la Esperanza”. FD 
1470 16.2 0530- HCLD2 R. Ecos de Naranjito, Naranjito. Direktören själv vid mikken och 

nattprogram fr.til 02 lokal tid. TK 
1470 1.2 0545- OAU4B Lima rel.R Capital 96.7 FM. Hörs nu ganska ofta även den 16.2. (med 

Naranjito). TK 
1540 20.1 0539 HJHD LV del Petróleo, Barrancabermeja tyvärr med Caracol Radio-relä. FD 
1560 23.12 0702 HJXZ Santa Maria de la Paz R, Medellin fint och ID:ade snällt JOB/F 
1570 1.3 0536 HJZT R Auténtica, Manizales. ”1570 AM de Radio Autentica en Manizales”. FD 
1570 19.2 0618 R Bethel, Lima grymt stark denna morgon, då jag mest låg på 1320 där Perú också 

gick. RÅ 
1590 29.12 0600 YVUD R Deporte, Caracas “Radio Deporte” JOB/F 
 

Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
1140,25 20.2. 0510- Tentative OCY4U R Programas del Peru. Torde vara den här som har hörts just här 

på (1140.25).TK 
1140,25 20.2 0603 SS, troligen Programas del Peru uppe hyggligt, dock inget ID som fastnade.  TN  
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1320 23.2 0650 Tent en peruan som nämner ”Lima, Perú” men inte så mkt mer. Kände inte igen 
denna men får kanske sin förklaring. RÅ 

1530 1.3 0530 OID Latte med predikan samt en annan LA med tropical-format i bakgrunden. 
Rumänen var i princip ohörbar just denna tid och jag har en del kvar att mangla. 
Predikan lutar åt Panamá och om jag hittar mer så kan det bli en förfrågan till 
Avivamiento, men vi får se. Har lagt ut ett clip för koll eftersom 1530 vanligtvis är 
helt igenkorkad av Rumänien och UK, och detta var nog ett ovanligt ögonblick. RÅ 

 
����� 

� Från e-posten 
Jan Edh 28.2.2013: 
Det var dags för “nypremiär” i Fredriksfors sedan avverkningen var klar och vi under lördagsmiddagen fått 
ut 285-gradaren igen. Det återstod att hänga upp den på några sträckor, men det fixade Dan och Rolf sedan 
under söndagen. 
Resultatet var dock minst sagt mediokert – vilket förvisso inte var antennens fel. Konditionerna vsr mycket 
matta och i stort sett ointressanta med få, svaga och brusiga signaler. “Glädjeämnet” var att Radio Caski 
kunde loggas på kortvåg. 
 

3.3.2013: 
Konditionerna var så urbota usla i Fredriksfors på lördagsmorgonen, så det var inte svårt att gå igenom och 
skriva ut en "logg" innan stopptid. Efter ett par väldigt blåsiga dagar är det i dag minusgrader även mitt på 
dagen  men strålande sol. Ha det gott! 
 
Tarmo Kontro 3.3.2013: 
Inte så mycket att lyssna på, dock ett par ganska intensiva morgontoppar vid soluppgång bl.a. mot Peru och 
Ecuador (& Västindien den 10.2.). Dock inte många nya stationer hörts, kanske kommer det lite bättre mot 
Andier i Mars-April. När detta skrivas måste man börja skottningen igen efter en snöoväder i natt (den 2-
3.3). 
 
Hasse Mattisson 3.3.2013: 
Några få loggar. Som synes har jag jagat mycket smalt men i alla fall fått en ny på kroken - 1430 Voice of 
Russia/WNSW efter att egentligen enträget men utan napp jagat 1430 WTMN. Har varit svaga cx under 
perioden men ngt har hörts varje morgon utom 2.3 som var helt 0 mot TA. Verkar som det redan tar sig 
sakteligen och kanske kan LA-fronten komma i gång framöver. 
 
Odd Påg 3.3.2013: 
Har egentligen nästan inget att komma med, men det får bli ett litet livstecken ändå. 
Man har avverkat en del i skogen ovanför mitt hus, därför har timmertransporterna gått förbi intill ett hörn 
av min tomt. Detta gjorde att jag fick ta ner antennerna, 3 st. som korsade vägen, den fjärde låg så högt så 
jag trodde den skulle klara sig. Men det gjorde den inte, revs ner och därmed även en antennstötta. Efter-
som markägaren inte heller visste när "köraren" skulle komma så var jag utan antenn nästan 14 dagar, hade 
den 4:de något längre tid. Nu är ordningen återställd, gjorde klart den sista i går morse, då cx var i botten. 
 
Lisette Åkesson 3.3.2013: 
Några enstaka tips från Åseda denna gång. Har lyssnat sporadiskt innan det är dags att dra till jobbet på 
morgonen, och en del tillfällen har varit spännande. Men det märks att vi närmar oss ljusare tider på bandet. 
Hoppas nu på lite mer halvstörda morgontoppar så Ecuador/Perú kan komma igång på allvar. 
 
Bo Olofsson 4.3.2013: 
Några kompletteringar. Min Perseus gick i ide den 28.2 och förväntas ligga still de närmaste sex 
månaderna. Under tiden kommer jag att utforska på vad som hörts i vinter. Jag inkommer med 
fyndredovisningar om något mer ovanligt hittas. /Du är välkommen OM! –oa/ 
 
Fredrik Dourén 4.3.2013: 
Har experimenterat med ALA100 lite på slutet. Svårt att få den lika bra som en bäver. I 9 fall av 10 
märkbart bättre med bäver. En morgon var knastret tillbaks igen på frekvenser under 1200 kc. Knaster 
enbart på bävern. ALA100 var helt immun. Har hittills provat med 20 m och 40 m i omkrets. Proven 
fortsätter. Kan ev. sätta upp Perseus remote via 3G i närheten där det inte finns plats för lika långa bävrar. 
På KV slår ofta ALA100 bävern, även på lattar. 
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  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…          4/3 2013 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 

Ändrad e-mailadress 
GN Gert Nilsson – gertdx@gmail.com 
 

Efterlysning: Rullbandspelare med fyra kanaler 
Har någon en sådan som fungerar? Hos JER finns det fina rullband med inspelningar från SM i kortvågs- 
lyssning 1963 – femtioårsminne! 
Mycket av materialet råkar ligga på fyra kanaler på tejpen, och JER har bara en Tandberg för två kanaler. 
Vi behöver därför hjälp genom att låna eller på annat sätt överföra inspelningarna till modernt medium. 
Kanske kan det bli ett inslag under kommande weekend i Lessebo! Hör av dig till JER / Jan Erik Räf,  Tel  
08-6443548 eller till <lagerman-raf@swedemail.se> 
 

DX Tests 
1480 KBXD Dallas TX will test on Sunday, March 17, 2013 from 0100-0300 ELT with its new 50 kW six-
tower day pattern. The test will include Morse code, sweep tones, special music, and other easily 
identifiable content. QSLs will be issued for mail reports only, no e-mail reports accepted. Return postage 
not needed for this one. Reports must include the listener’s location, equipment used, and details about 
content heard. If possible, please provide an audio recording. Reports to Jerry Kiefer, KBXD, 8035 East 
R.L. Thornton Freeway, Dallas TX 75228. Arranged by Paul Walker, Jr. (NRC DX News 80/22) 
 

1490 WVBG Vicksburg MS will test on Monday, March 18, 2013 from 2132-2200 ELT with 1000 Watts 
nondirectional. Test will begin around local sunset and will run around 20-25 minutes including music, 
Morse code, IDs, tones, and sound effects. The test will need to be concluded before the Jim Bohannon 
show begins at 2200. 
Reports sent by postal mail should include a self-addressed stamped envelope (SASE) if possible. Audio 
clips may be sent on cassette tape, CD and USB stick. Reports sent by E-mail should include an MP3 audio 
file. Reports must include written or printed information with the listener’s location, equipment used, and 
details about content heard. Please note that audio materials will not be returned. 
Please send reports to: Dailon Huskey, Operations Manager, WVBG, Post Office Box 46, Vicksburg, MS 
39181. E-mail: dailon@vicksburgv105.com 
 

When you write, be sure to thank Dailon for running the test. This test was arranged by Saul Chernos, with 
thanks to station owner Mark Jones and Operations Manager Dailon Huskey. (NRC DX News 80/22 and 
IRCA’s “soft” DX Monitor 50/24)  
 

1230 KSEY Seymour TX will test on Sunday March 24, 2013, from 0100-0300 ELT with 1000 Watts 
nondirectional. The test will include Morse code, sweep tones, sound effects, odd music, and other easily 
identifiable content. QSL information to be announced. The station’s mailing address is KSEY, Post Office 
Box 471, Seymour, TX 76380-0471. Arranged by Paul Walker, Jr. (NRC DX News 80/22) 
 

1400 WKBI St. Marys PA will test on Sunday, March 31, 2013, from 0000-0001, 0100-0101, 0200-0201, 
and 0300-0301 ELT with 1000 Watts nondirectional. Test will be 60 seconds of Morse code and sweep 
tones at the top of each hour. QSLs by postal mail ONLY, please include a SASE. No e-mail requests or 
phone calls for any reason. QSL requests to Paul Walker, Jr., c/o WKBI 1400 DX Test, P.O. Box O, 
Ridgway PA 15853. Arranged by Paul Walker, Jr. (NRC DX News 80/22) 
 
DRM utmanövrerat från europeisk radiokonferens 
Radio Days Europe är en konferens för den europeiska radiobranschen som i år går av stapeln i Berlin 17-
19 mars. Bland aktuella frågor kan man räkna med ett intresse för digitalradiofrågorna bl.a. diskussionen 
om de olika systemen DAB och DRM liksom kampanjen för att stänga FM-bandet. 
 

Nu har dock DRM Consortium helt dragit sig ur deltagande och kommer inte ens finnas med på anslutande 
utställning. 



  

Skälet är inte bristande intresse utan arrangörerna gav DRM en undanskymd roll. DRM f
panelen för det enda seminariet om digitalradio 
Som det ser ut idag har en DAB-
Europe. Konferensorganisationen be
servicebolag främst NRK och SR. (Digital Radio Sverige via Christer Hederström via Bengt Ericson)
 

WHBL Signal reaches Finland 
 

http://whbl.com/news/articles/2013/feb/06/whbl

stränga DX-regler. Det låter inte lyckat.
 

Egentligen ska väl inte jag bry mig, eftersom jag har slutat skicka rapporter; (jag njuter av lyssningen i 
stället och samlar ID-inspelningar. Och
med lyssningen på mina Perseusinspelningar!)
 

Men jag kan berätta hur rapportskrivandet gick till på DXpeditionerna i Killingi på 1970
hittade en NA-station som vi inte hade, 
rapporter, de blev naturligtvis likalydande, och jag funderade på vad stationerna tänkte om det, när de fick 5 
exakta lika rapporter. Men oftast fick alla svar. Det hördes bäst på min rx, efter
antennen. 
 

Uppmärksammar ni att till höger om artikeln om att WHBL hörts i Finland är det passande nog en annons 
om tinnitus, jag menar, vi DX-are utsätter oss för den risken om vi lyssnar för mycket!
 

The Days of Glory of Shortwave Radio
…. men inte enbart kortvåg, även ett par mellanvågsstationer har letat sig in. Det är SWLD Bulgaria som 
lagt ut denna 41 minuter långa video och man har gjort ett fantastiskt arbete. Henrik tipsade på NORDX om 
videon: http://www.youtube.com/watch?v=sf_UzdvTyKQ&feature=youtu.be
    

”En riktigt kul grej!” som Henrik skriver. Bengt säger ”
dessa stationer.” Ullmar skriver: ”
saker för gamla dx-are. Intressant att lokala ID från relästationer som VOA Rhodes och BBC Ascension 
finns med. Att det blivit en sådan nedgång inom internationell radio kan nog tillskriv
kalla krigets slut. 2. De ökande energikostnaderna. 3. Internets tillkomst, ett billigt
jämfört med radio. – Men för oss gamla dx
för en sportfiskare att gå in i en fiskaffär och inhandla sin fisk i stället för fiske i naturen! Med andra ord: 
spänningen är borta! ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                             
 
 

Skälet är inte bristande intresse utan arrangörerna gav DRM en undanskymd roll. DRM f
panelen för det enda seminariet om digitalradio ”Digital Future – where does digital radio stand today?

-lobby tagit full kontroll över agendan för digitalradio på Radio Days 
Europe. Konferensorganisationen består till större delen av personer verksamma inom nordiska public 

(Digital Radio Sverige via Christer Hederström via Bengt Ericson)

WHBL Signal reaches Finland – eller nytt sätt att räkna QSL 
2013/feb/06/whbl-signal-reaches-finland/ 

 

En kommentar från Sigvard som p.g.a. platsbrist fick utgå i 
föregående nummer: 
”I alla fall förr höll ni DX-are i Finland en strängare linje när det 
gäller att räkna radiostationer och länder, och det uppskattade jag; jag 
gick på er linje. (Dock vet jag inte hur ni förhåller er i dag). Men det 
här att skicka en kollektiv rapport och sedan att var och en får räkna 
verifikationen i sin egen samling, det är ett stort avsteg från era 

regler. Det låter inte lyckat. 

Egentligen ska väl inte jag bry mig, eftersom jag har slutat skicka rapporter; (jag njuter av lyssningen i 
inspelningar. Och hur får man tid med rapportskrivande? Jag kommer efter mer och 

med lyssningen på mina Perseusinspelningar!) 

Men jag kan berätta hur rapportskrivandet gick till på DXpeditionerna i Killingi på 1970
station som vi inte hade, då samlades alla kring min mottagare och vi skrev individuella 

rapporter, de blev naturligtvis likalydande, och jag funderade på vad stationerna tänkte om det, när de fick 5 
exakta lika rapporter. Men oftast fick alla svar. Det hördes bäst på min rx, eftersom jag hade den bästa 

Uppmärksammar ni att till höger om artikeln om att WHBL hörts i Finland är det passande nog en annons 
are utsätter oss för den risken om vi lyssnar för mycket!

Shortwave Radio 
ett par mellanvågsstationer har letat sig in. Det är SWLD Bulgaria som 

lagt ut denna 41 minuter långa video och man har gjort ett fantastiskt arbete. Henrik tipsade på NORDX om 
http://www.youtube.com/watch?v=sf_UzdvTyKQ&feature=youtu.be 

som Henrik skriver. Bengt säger ”Man blir tårögd av nostalgi när man åter 
”Verklig nostalgi och väldigt intressant, även om det mesta är kända 

are. Intressant att lokala ID från relästationer som VOA Rhodes och BBC Ascension 
finns med. Att det blivit en sådan nedgång inom internationell radio kan nog tillskriv
kalla krigets slut. 2. De ökande energikostnaderna. 3. Internets tillkomst, ett billigt

Men för oss gamla dx-are är det lika spännande att lyssna på webbradio som det är 
tt gå in i en fiskaffär och inhandla sin fisk i stället för fiske i naturen! Med andra ord: 

                                                                                                                                                        

sid 7 

Skälet är inte bristande intresse utan arrangörerna gav DRM en undanskymd roll. DRM får inte delta i 
where does digital radio stand today?” 

lobby tagit full kontroll över agendan för digitalradio på Radio Days 
står till större delen av personer verksamma inom nordiska public 

(Digital Radio Sverige via Christer Hederström via Bengt Ericson) 

 

som p.g.a. platsbrist fick utgå i 

i Finland en strängare linje när det 
gäller att räkna radiostationer och länder, och det uppskattade jag; jag 
gick på er linje. (Dock vet jag inte hur ni förhåller er i dag). Men det 
här att skicka en kollektiv rapport och sedan att var och en får räkna 
erifikationen i sin egen samling, det är ett stort avsteg från era 

Egentligen ska väl inte jag bry mig, eftersom jag har slutat skicka rapporter; (jag njuter av lyssningen i 
hur får man tid med rapportskrivande? Jag kommer efter mer och 

Men jag kan berätta hur rapportskrivandet gick till på DXpeditionerna i Killingi på 1970-talet. När någon 
då samlades alla kring min mottagare och vi skrev individuella 

rapporter, de blev naturligtvis likalydande, och jag funderade på vad stationerna tänkte om det, när de fick 5 
som jag hade den bästa 

Uppmärksammar ni att till höger om artikeln om att WHBL hörts i Finland är det passande nog en annons 
are utsätter oss för den risken om vi lyssnar för mycket! Sigge” 

ett par mellanvågsstationer har letat sig in. Det är SWLD Bulgaria som 
lagt ut denna 41 minuter långa video och man har gjort ett fantastiskt arbete. Henrik tipsade på NORDX om 

nostalgi när man åter hör alla 
Verklig nostalgi och väldigt intressant, även om det mesta är kända 

are. Intressant att lokala ID från relästationer som VOA Rhodes och BBC Ascension 
finns med. Att det blivit en sådan nedgång inom internationell radio kan nog tillskrivas tre faktorer: 1. Det 
kalla krigets slut. 2. De ökande energikostnaderna. 3. Internets tillkomst, ett billigt sändningsalternativ 

are är det lika spännande att lyssna på webbradio som det är 
tt gå in i en fiskaffär och inhandla sin fisk i stället för fiske i naturen! Med andra ord:  

                           tnx TBV 
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  ARC           NEWS FROM THE BRITISH ISLES        4/3 2013 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

                   John Williams, 100 Gravel Lane, Hemel Hempstead, Herts, UK HP1 1SB 
                                Tel: +44-1442-408567; e-mail: homefront@mwcircle.org 

 
 

Ofcom News 
Ofcom invites Gtr London AM and FM applications ………………………. 5 February, 2013 
Ofcom is inviting community radio applications on AM and FM within the M25 in 2014.  
There are at least three AM frequencies available, because three groups which were offered licences to 
operate on medium wave have not launched their services. This could be more good news for the Radio 
Caroline AM licence campaign. (Ofcom web site via Steve Whitt) 
  
Community Radio Applicants for NorthEast England ...……………………12 February, 2013 
The full applications for the NE England are as follows, and licences are expected to be awarded once the 
current round of Scottish and Northern Ireland applications have been processed 
Applicants should note that there are currently no suitable FM frequencies available for community radio 
services in the following unitary authority areas, and we will not be accepting applications for services 
wishing to broadcast on FM within these areas: 
 

• Tyne and Wear; • Stockton-on-Tees; • Middlesbrough; • Hartlepool and • Durham 
 

The applicants are as follows: 
 

•Dales Radio, Yorkshire Dales; •Derwent FM, Malton (North Yorkshire); •Koast Radio, Ashington 
(Northumberland); •Palace FM, Redcar; •Radio Northumberland, Bedlington; •Radio Selby; •Radio Skipton 
and •Synergy Radio, South-East Northumberland. 
 
Commercial Radio News 
Magic AM station’s drops local output ……………………………………….. 1 February, 2013 

Magic AM’s 8 North of England stations have been given permission to drop local 
output by the broadcasting regulator Ofcom. This will mean shared content across all 
stations and no requirement for local news. 
The format change, approved by Ofcom, will mean: 
 

“Locally made programming must be produced within England. At least 4 hours a day 
during daytime weekdays must be produced in England. All programmes may be shared 
with other AM stations in the Magic AM Network within England. No requirement for 

local news, but UK- wide, national and international news should feature.” 
Bauer put in the proposal arguing that the changes would not substantially alter the character of the service 
because “Magic is a soft pop station and listener’s choice is driven by its music.”  
The Magic AM stations are in Humberside, Leeds, Liverpool, Manchester, Preston, South Yorkshire, 
Teeside and Tyne & Wear. (www.prolificnorth.co.uk) 
 
Isle of Man to drop TT Radio on AM ...………………………………………12 February, 2013 
The island’s state-subsidised broadcaster is to drop its TT-only service after the government refused to 
devote extra taxpayers’ cash to it.  
 
Manx Radio TT 365  - broadcasting on 1368 kHz - will close on April 26 – just 12 months after it launched. 
Presumably it will continue to relay the FM outlet. 
  
The project was conceived to provide TT fans worldwide with access year-round to the Manx Radio TT 
archive. The station’s press statement reads: ‘It is with deep regret that the service and the associated 
website have had to be closed. 
  
‘Manx Radio had an agreement in principle for government financial support for this project, however, it 
has failed to materialise during the financial year 2012/13 and, in the current economic climate, all of Manx 
Radio’s income is required to maintain our core public service broadcasts on Manx Radio.’  
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Since the launch, 430,000 visits have been made to Manx Radio TT 365 (web site) by 165,000 unique 
visitors from 153 countries. 
  

Visitors from the UK, Isle of Man, Ireland, USA and Australia make up the top 
five, however, visitors came to the site from as far afield as Brazil, India, Japan, 
China, United Arab Emirates, South Africa and every European country. Those 
TT fans spent, on average, 59 minutes and 52 seconds re-living the racing and 
immersing themselves in the culture and history of the Isle of Man each time they 
visited the site. 

  
Manx Radio’s managing director, Anthony Pugh, said: ‘Manx Radio TT 365 was an exciting new product 
devised to bring the TT to life all year round and it certainly achieved that in its short existence.’ 
  
‘I would like to thank Dan Walker, whose tremendous enthusiasm and hard work brought the project to 
fruition and delivered first rate entertainment which has been clearly enjoyed by TT fans.’ 
  
The coverage for TT fortnight will continue as usual. (via Steve Whitt) 
 
Competition Commission delays Global Radio take over ..………………… 21 February, 2013 
The decision on whether Global Radio can take over all GMG Radio assets has been delayed, with a final 
decision not expected till May 22nd. Global Radio own a number of FM stations and also  the AM Gold 
Brand and  LBC the London talk station. Whereas GMG own the Smooth and Real Radio brands. 
  
RadioToday has learnt that “sufficient time” is needed to take full account of any 
comments received in response to the provisional findings and that the need to 
provide a fully reasoned decision within the statutory time frame has arisen. 
  
“The range of possible remedies to be considered in this case is complex and that 
all possible remedies need to be explored with the parties to the merger and third 
parties,” the Competition Commission said today. 
  
An industry insider told RadioToday: “The delay proves that the provisional findings were just an initial 
decision, and that there is clearly a great deal of work still to do to in working out one of the biggest 
decisions our industry has been faced with.” 
  
The takeover of GMG Radio by Global Radio was subject to a report by the Office of Fair Trading last year 
who referred it to the Competition Commission, and a decision was due to be prepared and published by 
27th March 2013.  
 
It adds another two months of uncertainty to staff at both companies before any announcement can be made 
on the future of all the stations and staff involved. (www.radiotoday.co.uk) 
 

RSL & LPAM News 
It is presumed that the following football clubs’ will broadcast their home games: 
 

Football Club Station March fixtures April Fixtures 

Crystal Palace Palace Radio 1278 kHz   5 Hull* 
  9 Leeds 
29 Birmingham* 

  6 Barnsley 
20 Leicester 

Blackburn Radio Rovers 1404 kHz 17 Burnley 
29 Blackpool 
 

13 Derby 
16 Huddersfield* 
27 Crystal Palace 

*Evening games 
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Radio Lagarto 1560 kHz 
Thomas Nilsson med benäget bistånd av Henrik Klemetz 

 
I MVE 53-14 och på nätet kunde man hitta dessa tre tips på en sällsynt gäst på 1560 kHz, nämligen R 
Lagarto i Mexico. Lars Simm och Saverio de Cian hörde stationen den 14 dec 2012. Tidigare hade Valter 
Comuzzi loggat IMER-stationen Radio Azul på denna frekvens och också fått svar från stationen. 
Att döma av nedanstående loggningar, så var den 4 och 14 december en fin dag mot Mexico där Saverio 
också hörde mexare på både 1590 och 1650. 
 
1560 14.12 0700 XECHZ R Lagarto, Chiapa de Corzo, CS med heltimmes id "...con 20 mil vatios 
    de potencia - somos Radio Lagarto - Voz viva de Chiapas... Radio Lagarto - es una 
    emisora del Intituto de Mexicano de la Radio" hörde faktiskt samma id igen 31.1 
    0701 men då med mer konkurrens från Radio Disney, stort tack till både HK  
    och FD för assistans. Sim  
1559,99  14.12  0700- XECHZ R Lagarto, Chiapa de Corzo; px mx locale, Id “En Radio Lagarto, la una 

de la mañana” (TNX Valter e Alessandro) 13321 
1590  14.12  0700- XEVOZ R Mexicana, Ciudad de México; mx, Id “La Mexicana” 22322 
1649,91   4.12  0559- XEARZ Zer Radio, Ciudad de México; px mx, Id “Zer Radio” 22322 

Saverio de Cian, Sedico (BL) / Italy 
 
Dessa loggningar från mitten på december kom så småningom till Henrik Klemetz kännedom och 
föranledde honom att skriva ett “dörröppnarbrev” den 25 januari till Radio Lagarto och berätta om att det 
förmodligen inom kort kommer rapporter från tre olika DX-are som hört stationen samma natt.  
Inom några dagar svarade stationens direktör med ett trevligt mail där hon uttrycker stor glädje över  att 
stationen hörts här. 
 
Asunto: Radio Lagarto escuchada en Europa 
  
Lic. Yenny Muñoz, Gerente de Radio Lagarto 
  
Le escribe Henrik Klemetz desde Suecia para poner en su conocimiento que Radio Lagarto 
a mediados de este mes fue escuchada en 1560 AM en Suecia, Escocia e Italia. La recepción 
fue prácticamente simultánea, a eso de la 1 am, hora mexicana. 
  
Si a usted le parece, les comunicaré a las personas que sintonizaron la radio que le escriban a usted 
directamente, dandole parte de lo sucedido. 
  
Si yo le escribo ahora es por ser amigo de los radioaficionados en cuestión y, de alguna manera, 
artífice en la identificación de la radio.  Por la página de Gabriel Sosa Plata, director del programa 
Mediador, veo que usted estuvo en su programa hace pocos días. 
  
Atentamente 
Henrik Klemetz 
 
From: Radiolagarto  
 
Estimado Henrik: 
  
Muchísimas gracias por la información, para nosotros es de suma importancia contar con estos datos, pues 
nos da gusto que nuestra emisora sea escuchada en otros países, mucho le agradeceré que nos pudieran 
contactar con los demás radioescuchas pues para nosotros sería importante saber sus impresiones al 
respecto y ver de que forma nos pudieron sintonizar. 
  
Esperando continuar en contacto con usted, me permito enviarle un cordial saludo. 
  
Atentamente  
Yenny Muñoz Trinidad 
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Inget av dessa tips hade nått ut i offentligheten när jag den 31 januari i år hörde en station på frekvensen 
som inte lät som någon av de vanliga där. Så här såg den loggningen ut i ARC 53-14. 

 
1560 31.1 0700 XECHZ R Lagarto var veckans höjdpunkt. Hörde Radio Publica och La una de la 

Manaña nämnas men kunde inte få till vilken station det passade in på. Som vanligt 
löste HK problemet och hittade på inspelningen följande:  ”En Radio Lagarto La 
Una de la Mañana    …. con 20 mil watios de potencia ....voz viva de Chiapas …….  
Emisora con personalidad proporia... una sola identidad sonora ... somos una radio 
participativa ….. Radio Lagarto una emisora a su servicio.” HK   

    Fick dessutom veta av Henrik att den även hörts både i Sverige, Skottland och i 
Italien. Stort tack till HK som direkt kunde höra vad det var.  TN 

 
Inspelningen skickades över till Henrik som direkt hörde vad det var och han plockade också ut de 
viktigaste detaljerna från inspelningen och uppmanade mig att skicka en rapport. Samtidigt bifogade Henrik 
skriftväxlingen ovan med stationen. Av Henriks mail framgick att det var några till som hört denna och 
nyfiken som man är så undrade jag vilka det kunde vara och fick reda på detta i ett mail från den 3 februari: 
 
Saverio di Cian, Italien (+ Valter Comuzzi) tydligen såväl i Italien som via remote rx i Skottland, (I Italien har 
man tidigare hört och QSL:at Radio Azul, 1560, också IMER, Jag har också den inspelningen i mitt arkiv). 
Lars Simm i Borlänge hörde den samtidigt, Fredrik D. likaså, fast mycket sämre (tydligen inte rapporterbart). 
Slutligen Andrew Brade i England; fast han hörde stationen för två år sen, också kl 07 utc. Han skickade mig 
den som oid  när han hörde den, så jag "bjöd in honom  till QSL-festen” när direktörskan efter 3-4 dagar 
besvarade mitt meddelande. Jag vet inte om han rapporterade för två år sen, men nu lär han ha gjort det. 
Lars Simm rapporterar inte normalt, men har den här gången gjort ett undantag. 
Jag har inte hört att man fått svar från något håll än, men i fallet Radio Azul har det blivit två eller tre svar till 
Valter. /Henrik 
 
Valter Comuzzi förtydligar i ett mail till mig att det var bara Saverio de Cian som avlyssnade R Lagarto och 
samtidigt på en remote anläggning i närheten av Edinburgh. You ask me about the remote Perseus in 
Scotland, and I can tell you that Saverio is checking every day if he happens to see it again on the map 
because also Henrik asked about it, but it never appeared again since that day, anyway Saverio remembers 
that it was in the Edinburgh area.  
 
Ett förtydligande till R Azul loggningen som nämns ovan av 1560 XELAC Radio Azul, kanske kan vara på 
sin plats. Det var Valter Comuzzi i Italien som till sin förvåning hittade denna station på sin inspelning från 
den 16 november och mer om hans svar följer längre fram. 
 
Henrik skickar senare över ytterligare lite information: 
 
Din inspelning håller ungefär likvärdig kvalitet med Saverios och Lasses.  Andrew Brades inspelning är 
marginellt något bättre. 
Sen jag fått larmet från Borlänge kontaktade jag Valter C. eftersom jag vet att han tidigare hört och verifierat 
Radio Azul.  Det var då fick jag beskedet om att Saverio också hört den samt en redogörelse för de två-tre 
reaktioner Valter fått på sin rapport. 
Morgonen därefter satte jag mig framför datorn och spelade in tillämpliga delar av Lagartos anrop. 
Musiken du hör på det längre klippet kallas för "música grupera".   
/73, HK 
 
Här kommer de två anrop som Henrik spelade in, varav de ena ackompanjerat av ”música grupera”. 
http://www.thomasn.sverige.net/1560_XECHZ_Radio_Lagarto_ToH.mp3 
 
http://www.thomasn.sverige.net/1560_XECHZ_Radio_Lagarto_grupera_ToH.mp3 
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Efter några dagar, närmre bestämt den 9 februari, kommer så ett mail från stationens direktör: 
    
Estimado Sr. Nilsson: 
 

Es un placer tener contacto con usted, efectivamente usted sintonizo nuestra emisora Radio Lagarto, esta 
emisora se encuentra en el Estado de Chiapas, en México y para nosotros es un enorme placer saber que 
nuestra emisora se escucha en otros países, agradezco el contacto que ha hecho con nosotros y espero que 
no sea la primera vez,  enviare su correo al programa el mediador donde a nivel nacional comentan que 
hemos tenido recepción en otros países. 
 

Muy agradecida del tiempo que se ha dado en escribir y saber que nuestro trabajo ha trascendido. 
 

Anexo encontrara una fotografía de donde nos encontramos y estaremos en contacto para enviarle 
posteriormente fotos de la fachada donde salga el nombre de la emisora. 
 
Atentamente  
Yenny Muñoz Trinidad 
 
Glad i hågen över detta trevliga svar så mailar jag svaret till Henrik som kommenterar svaret så här:  
 
Fint svar du fick från Lagarto.  Ser att hon skickat rapporten till huvudstaden så ev. kommer det mera så 
småningom... /HK 
 
Efter ytterligare några dagar översänder HK en inspelning han fått från stationen där man talar om Henriks brev 
till stationen och där också nämner de tre DX-are som hörde stationen den 14 dec.  
Hur ofta händer det att en station lägger ner så mycket arbete på några brev från utlandet? Inte ofta och ett 
mycket trevligt initiativ. Lyssna på deras programinslag här:  
 
http://www.thomasn.sverige.net/30_de_enero_2013.mp3  
och här 
  
http://www.thomasn.sverige.net/6_de_febrero_2013.mp3 
 
Henrik skickade också ett mail till oss alla berörda DX-are där han skriver: 
 
Este audio no suena muy bien así que intentaré descomprimirlo un poco mañana o pasado si así lo desean. 
I will try to obtain an audio clip that sounds better in a day or two. 
73, Henrik Klemetz 
 

PS. Thomas Nilsson's report was mailed at a later date, but this message probably helped secure his QSL as 
well. 
 
Inte nog med detta, stationen verkar ha tyckt att det varit väldigt trevligt med kontakten mot Europa och de 
rapporter man fått. Det framgår med all tydlighet av det programinslag som Henrik fått och av dessa små 
notiser från stationens blog:  
 
En la sección Los radioescuchas del IMER opinan…, se dio lectura a la recomendación de Luis Manuel 
Buendia Sánchez sobre la programación de Reactor 105.7 FM, también se leyó el comentario de Henry 
Klemenz sobre la señal de Radio Lagarto que ha sido captada en Inglaterra, Italia y Escocia, y finalmente 
se comentó una observación hecha por Carlos Lucio Ramos referente a la actualización de algunos 
podcasts del IMER. 
Escucha esta interesante conversación con el Lic. Fernando Moreno Arroyo, el Lic. Godofredo Rodríguez 
Díaz y el Mtro. Gabriel Sosa Plata. Esperamos tus comentarios y sugerencias. 
 
Från mediador_imer_30_01_2013 och  mediador_imer_06_02_2013  Se mer på deras hemsida  
http://www.blogs.imer.gob.mx/mediadorimer/  
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Och slutligen deras kommntar om Valter Comuzzis loggning av R Azul: 
 
Hola!  
Me llamo Valter Comuzzi, vivo en Udine en el nordeste de Italia y soy un aficionado de radioescucha de 
larga distancia (DXista). Hoy por primera vez he logrado captar la señal de Radio Azul 1560 AM Eran las 
5.58 UTC, dos minutos a la medianoche en Michoacán.  
Les envio la grabación donde oigo "Radio Azul....Instituto Mexicano de la Radio".  
Me gustaría muchísimo si me podrán contestar confirmando esta dificil escucha.  
Saludos muy cordiales  
 
RESPUESTA:  
Estimado Valter:  
Muchas gracias por compartir esta escucha, que comentaré hoy al aire en el programa de la Mediación del 
IMER.  
Saludos desde la capital de México.  
 
Från http://www.blogs.imer.gob.mx/mediadorimer/files/2013/01/Informe-2012-Septiembre-Diciembre-
Mediacion-IMER-VERSION-PUBLICA-SIN-DATOS-PERSONALES.pdf  
 
Dessa bilder följde med i svaret från stationens direktör: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

View from the director's office 
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La Pila Fountain in the main square of Chiapa de Corzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Antennbild som Saverio de Cian fick i sitt svar. 
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Bättre sent än aldrig 
Henrik Klemetz 

 
Jag fick för mig att jag kunde hjälpa Lars Simm med en SM-1:a, den nu uppgraderade Radio Sensación, i 
Yarumal, Colombia, 1430. I provinshuvudstaden Medellín skakade min kontakt på huvudet. ”Samma sorts 
folk som på La Voz de las Estrellas (1290). Det enda som intresserar är annonsörernas pengar, inte 
kontakten med lyssnarna”. 
  

På nätet hittade jag en möjlig veriesigner. Jag bifogade en av Lars’ utmärkta inspelningar. I brevet berättade 
jag att jag för 20 år sedan tittat in på stationen och tagit ett par fotografier. Kunde dessa två grejer kanske 
vara något för hans blogg? 
 

En vecka gick. Inget svar. Jag aktiverade min Skypeanslutning, slog den påtänkte veriesignerns mobil- 
nummer.  Det var den 28 februari kl 1830. Efter 4-5 signaler svarade han. Normalt är mobilsamtal med 
Colombia helt problemfria. I det här fallet fick jag gissa mig till vad han sa. Det lät som om ägaren hade 
lindat en näsduk runt mikrofonen. Jag fick i varje fall klart för mig att han fått mitt tidigare brev. Vi utbytte 
hövliga hälsningar.  Jag bekräftade genast samtalet via email, men när jag två minuter senare fick iväg 
meddelandet såg jag att mannen i Yarumal redan hunnit mejla mig och att han skulle hälsa till oss via 
radion. Jag letade febrilt och fick till slut fram stationens streaming men mitt inspelningsprogram 
krånglade, så jag fick bara med avslutningsorden, inte själva hälsningen. 
 

Det visade sig under programmets gång att mannen varit på väg till stationen och sitt dagliga 30-
minutersprogram med fotbollsnyheter. Men den 28:e var sista dagen, för han hade inte kommit överens 
med ägaren om fortsatta villkor. Så av Lars’ tilltänkta SM-1:a har det (hittills) bara blivit en högst virtuell 
verifikation.  Sådant som händer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaffedrickande locutora, tekniker i  
glasbur (1993) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Vy från Yarumal 
 
 

PS. På lördagen den 2 mars fick den här storyn en oväntad och ganska glädjande vändning, för då skrev 
journalisten också ett brev direkt till Lars.  Det var en väldigt bra inspelning Lars hade skickat, skrev han. I 
övrigt klagade han på att hans tidning och blogg inte publicerats på ett bra tag p g a bristande finansiering. 
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The birth of the all news radio station - CBS   
Ken Foote, Director of Programming for CBS-11 19.2.2013 via Mike Terry, MVDX 

 
This past weekend, my wife and I had the pleasure of spending a few hours with nationally known 
news reporter and author Diane Dimond. She has been a favorite of mine for years since she was 
on Hard Copy and later the Fox News Channel. When we said goodbye to her, it dawned on me 
that the next blog I would do would be how the all news radio format came about. 
 

From the time NBC and CBS started in the mid-1920’s until the late 1950’s, radio stations 
received a good portion of their programming from these two companies. While stations certainly 
had local programming, CBS, NBC Red, and the NBC Blue Networks provided prime time 
programming for radio and were the predominant suppliers. ABC was founded in the mid 1940’s 
as a result of a decision in a U.S. Supreme Court case, National Broadcasting Company vs. United 
States, 319 U.S.190, in 1943. The decision reaffirmed the authority of the Federal 
Communications Commission to regulate radio networks at that time. As a result, NBC was forced 
to divest itself of one of its networks and it became the American Broadcasting Company or as it is 
known today: ABC. The Mutual Broadcasting System (MBS) was a network that had more 
affiliates than anyone but was not as strong financially. 
  

When television began to grow rapidly in the 1950’s, the original radio network model began to 
erode and as a result network radio shows were being cancelled by the dozens, many of which 
made the transition to TV. Radio stations were faced with the question, “what are we going to do 
now?”  Many radio executives felt that going all-news was a way to distinguish themselves from 
other stations and compete for advertising dollars being spent with newspapers. By going all-news, 
they could control their destiny better while charging advertisers premium spot rates. 
 

WINS Radio in New York, which was owned by Westinghouse Electric Company and had been a 
Top 40 station in the early 1960’s, had some famous owners in its history such as the Gimbel’s of 
New York and William Randolph Hearst, who gave it the WINS call letters…..”International 
News Service”. WINS is credited for being one of the first stations in the U.S. to go all news. On 
April 19, 1965, WINS played it last top 40 song, “Out On The Streets” by the New York girl 
group The Shangri-Las, and then flipped formats (by the way, that song by the Shangri-Las didn’t 
even chart on the Billboard Top 40!). 
  

In his autobiography, “As It Happened”, CBS Founder and Chairman William S. Paley, recalled 
how WCBS Radio in New York went all news. Paley was concerned about the station’s low 
ratings and believed that with the resources that CBS News had that they could do all news radio 
better than anyone and could charge rates comparable to what the New York Times did. As the 
story goes, Mr. Paley summoned the radio division executives for a meeting, along with WCBS 
station management, to discuss the format change. Supposedly, the radio management did not 
share Paley’s views, believing that the station would be losing too much money over a long period 
of time. Paley asked for further information and analysis on this proposal. When the second 
meeting took place, the studies showed an even greater loss of money. Paley countered that the 
loss would actually be a profit in a shorter amount of time. After that meeting, Paley concluded 
that he needed a change in management at both the radio division and the station. Joseph Dembo 
was the man Paley selected to get WCBS Newsradio 880 going. The new format debut on August 
28, 1967……..BUT…….on WCBS-FM……as a small plane crashed into WCBS’s tower and 
destroyed it. Later on, CBS introduced this format to its other AM stations. 
  

Today, CBS owns nine of the country’s largest all news radio stations in America: WCBS and 
WINS New York, KNX Los Angeles, WBBM Chicago, KYW Philadelphia, KCBS San Francisco, 
WWJ Detroit, KRLD Dallas Fort Worth, and WNEW-FM Washington.   Nearly 50 years later, in 
spite of the Internet, Facebook, and Twitter, all-news radio lives on! 
  

http://dfw.cbslocal.com/2013/02/19/the-birth-of-the-all-news-radio-station/ 
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Här nästan man hör historiens vingslag! Visserligen är QSL-kortet ovan som JOB fått från WGBW 
Denmark WI nytt, men visst påminner det om forna tiders QSL-kort från USA? Även nedanstående annons 
från Damernas Värld 1954, som vi fått från KAJ, påminner om en gången tid.. Tnx till er båda! 
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