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Nr 20 13 maj BE (tips, även info, QSL till resp red) 
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Hej! 
 

Nu är sommaren här enligt övergången till SST, svensk sommartid. Tyvärr hänger inte vädret med, då 
nätterna här i Småland är mycket kalla. Flera nätter under minus 10 grader. 
 

Den 22 mars besökte BE Jan Erik Räf i Stockholm för att kolla allt hans material som rörde ARC innan det 
går till sopcontainern. Det var ett härligt möte med mycket nostalgi. Tack för din gästfrihet! JER skänkte 
fina vimplar till ARC för att auktioneras ut på konventet. Se konventprogrammet! 

 

På grund av platsbrist fick ”löpsedeln” utgå i förra numret, så även ”illusar” i loggen. Även om vi nu sedan 
snart två säsonger övergått till digital utgivning, försöker vi behålla det ”gamla formatet”, d.v.s. att alltid ha 
jämnt antal sidor för de som vi vet printar ut bulletinen, fram- och baksida (och de är ganska många). 
 
Lite om innehållet 
* News from the British Isles 
* I föregående nummer inleddes en trevlig reseberättelse vi fått från Christer Koivuranta efter ett besök i 

USA hösten 2010. Berättelsen är stor och innehåller många fina bilder varför vi fått lov att dela upp 
artikeln på flera nummer. I detta nummer hittar du nummer två i serien. Resan gick från Chicago- St. 
Louis- Memphis- New Orleans- Dallas- Wichita- Kansas City- Des Moines- Davenport och tillbaka till 
Chicago. Tack CKL för trevlig artikel! 

* BE bidrar med en reseberättelse från Florida, där han reste runt i den vackra och vintervarma staten. 
* En inbjudan till vårens ARC/SWB-konvent bifogas detta nummer. 

I vår preliminära inbjudan (MVE 53/7) fanns planer på att besöka Lessebo Handpappersbruk. Tyvärr, 
ville de ha för mycket betalt en söndag, så denna programpunkt utgår. Istället blir det ett besök på Radio- 
muséet i Skruv och därefter avslutning av konventet. 

* QSL från Amor Stereo och KDAL avrundar detta Eko, tnx JE resp. JOB  
 

Solrapport från OA, se nästa sida. Nedan en stilig logo vi fått från JOB, tnx 
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Stoppdatum 

15/4 
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Solrapport från OA 
Efter de ovanligt låga solvärdena i februari har mars bjudit på mer normalt väder i de högre rymderna, fast 
knappast vid jordytan. Solar flux blev 111,3,  vilket fortfarande är relativt lågt. Solfläckstalet blev 57,9, 
vilket är relativt högt och ledde till en liten höjning av prognosvärdena. Medelvärdet av A-index blev 9,86, 
vilket är en betydande höjning över det föregående halvåret. Vi hade ju också ett praktfullt norrsken en natt. 
Värden enligt Alvestads solsida. 
 

Det finns en utbredd uppfattning bland prognosmakarna om att vi faktiskt passerade en solfläckstopp för ett 
år sedan, men samtidigt tror man att det kommer en andra topp under 2014. Därmed skulle aktiviteten öka 
igen under den senare delen av det här året. Tvåpuckliga toppar är inte ovanliga. 
 

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 
1134 23.3 0655 L&D Hospital R, Luton med id och www.ldhr.co.uk ett par ggr. Mkt svag, men 
    med lupp och pincett så! BFBS Gurkha R fanns också med. Säsongsny! HM. 
 
Nordamerika 
 600 12.1 0600 WMT Cedar Rapids IA  ID genom CBN och Cuba. BOS 
 610 9.1 0700 KVNU Logan UT  med ett par ID mm. BOS 
 710 6,1 0900 KXMR Bismarck ND brusigt ID ”..710 KXMR Bismarck-Madan” JOB/F  
 790 9.1 0700 KJRB Spokane WA  med bra ID. BOS 
 800 9.1 2259 VOWR St John's NL  läste dödsrunor med fin signal. Dödade annat DX oxo.  BOS 
 920 9.1 2257 WMNI Columbus OH  fint ID och fint QSL!  För mer om denna loggning kolla in 

kommande DX-Aktuellt och Jannes NA-Horisont där! BOS 
 920 9.1 2130 WHJJ Providence RI  ännu på dageffekten. BOS 
 920 10.1 2303 WOKY Milwaukee WI  "The Big 920 in Milwaukee" fint i sporten. BOS 
 940 8.1 2300 WCPC Houston MS  ID, px-annons, tc. Nämnde "Wilkins Radio Network"   
1030 6.1 1030 KTWO Casper WY “Coast to Coast AM on AM 1030 K2 Radio”. JOB/F 
1150 6.1 1032 KSAL Salina KS utmanade WHBY med ett par ID:n,”ksal.com” JOB/F 
1180 6.1 1100 KOFI Kalispell MT ”..and we will 
    give you something to talk about, 
    1180 News, Talk, Oldies KOFI 
    Kalispell” ABC Nx. JOB/F 
1180 7.1 1300 KOFI Kalispell MT förstås snyggt 
    vid dessa fina MST-cx.  BOS 
1230 6.1 0232 WHUC Hudson NY lurades men 

lyckades inte i längden! "WRWD 
Country"-id visade på nya tider. Nu 
// FM alltså. BOS 

1260 7.1 1200 KROX Crookston MN får en  ny rapport. Ville inte svara för några år sedan. Bättre 
tur nu kanske. Ny GM nu även om titeln stannat inom familjen.  BOS 

1260 7.1 1300 KPOW Powell WY  mycket fint ID mm. BOS 
1270 7.1 1200 KIML Gillette WY  "You're listening to KIML Gillette." BOS 
1300 25.12 0800 WKZN West Hazleton PA  när jag blev nyfiken på Jannes loggning och kollade. I 

övrigt har jag inte haft tid att kolla just något av december-insp. BOS 
1310 30.1 0650 WYND Deland FL  hade även jag ett svagt ID på denna FL-dag! BOS 
1340 12.1 0630 KWOR Worland WY  med ID, promo och C2C-annonsering. Även 7.1 BOS 
 
 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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1350 6.1 1021 WOAM Peoria IL fint över KRNT här ”America’s Best Music plays right 
    Here on Peoria´s Hometown Radio 1350 WOAM”. JOB/F  
1390 26.3 0451 WSPO Charleston, SC många mornar över WEGP. ODD 
1410 7.1 1303 KIIX Fort Collins CO  med legal ID och nyheter lite senare än de flesta.  BOS 
1410 1.1 0747 WTIQ Manistique MI  när jag kom fram till aktuell inspelning. Svarade bums. Jag 

hörde WTIQ minst lika bra för några år sedan men rapporten kom aldrig iväg då. 
Händer tyvärr nu och då med mina rapporter att de förblir ogjorda.  BOS 

1410 29.12 0300 CKSL London ON mycket vanlig vid dessa cx “Funny 1410 CKSL London! JOB/F 
1430 6.1 1049 KEZW Aurora CO ”Studio 1430” och NOS, men en Mex (?) och en med oldies 
    (MO?) intresserade. JOB/F 
1430 17.3 0500 WOIR Homestead FL  “Esta es WNEL 14-30 AM” fadade upp till id där  
    Aparecida/Caiari annars dominerade. Jag var helt inställd på WNEL, men tyckte inte 
    det stämde. Vilket det inte gjorde när HK lyssnade...  JE 
1470 23.3 0445 WWNN Pompano Beach FL har varit dominanten en längre tid. ODD 
1600 23.12 0900 KEPN Lakewood CO drog längsta strået på timmen. JOB/F 
1600 6.1 100 KGYM Cedar Rapids IA ID:ade för 1800, 106.3 och 107.5. Hmong-QRM. JOB/F 
1600 7.1 1200 KTUB Centerville UT  "1600 AM Centerville …."  upp genom ID-röran. I övrigt 

musik i MEX-stil. Samma ID klockan 1300z också.  BOS 
1630 6.1 0902 KRND Fox Farm WY fint “La J Mexicana” och Mexmusik. JOB/F 
1660 6.1 1050 KQWB West Fargo, ND ”AM 1660 The True Oldies Channel” JOB/F 
1690 5.1 0503 CHTO Toronto ON nämnde sin websida, www.am1690.ca. JOB/F 
 
Oid/Tent Nordamerika 
1290 3.1 2144 Radio Disney bra stötvis men tyvärr inte vid lokal-ID. Ska ju vara sökta 

WDZY.JOB/F 
1380 4.1 0557 R Disney skapligt några sekunder efter lokal-ID… WWMI gäckar onekligen. JOB/F. 
1430 7.1 1306 OID oldies-stn öppnade fint med nationalsång och direkt på med musiken utan 
    ID:a. Lite snopet! Hann förstås fada ut innan låten var slut. BOS 
1610 19.3 0459 OID SS, Jag gissar CHHA Toronto, ON.”R Voces Latina-möjligen ett ”Canada” 
    uppfattades. HM 
 
Mexiko, Centralamerika och Västindien 
 940 2.4 0450 WIPR San Juan PR spelade åter igen gammal Kuba-mx, just nu ”Seis Lindas 
    Cubanas, en av mina favoriter med Orq del 40, 50-tals popgrupp. ODD  
1050 17.3 0315 CMLL R Victoria Las Tunas fram stundtals under ESPN Deportes och RCN. JE 
1060 17.3 0331 HIAJ R Amanecer Santo Domingo med ganska trist religiös musik. JE 
1060 9.3 0457 WCGB La Roca, Juana Diaz PR//1190 och faktiskt lika bra här vid ID. FD 
1060 9.3 0502 HJAJ R Amanecer, San Pedro de Macorís tog över efter La Roca. FD  
1140 17.3 0316 CMIP R Surco id-ade i programmet. Flera gick samtidigt här; en med orkestral  
    nostalgi (WQII möjligen?), WBQA, CBI. JE 
1160 17.3 0310 WBQN Borinquen, Barceloneta PR “Super Borinquen”. 1160,033. JE 
1300 31.3 0402 PJD2 The Voice of St. Maarten dök upp med id ”This is PJD2 Radio”. Sim 
1330 23.3 0431 WENA La Buena del Sur, Yauco med id mellan låtarna ”Desde Yauco y para todo 

   Puerto Rico escucha WENA La Buena 13-30..” . Sim 
1350 17.3 0158 CMLM R Libertad Puerto Padre vände sig i ett anrop till “Todo trabajadores”. JE 
1350 17.3 0230 HOZ 29 BBN, Panamá med id och telefonnummer. “Ovanligt tidigt”. JE  
1390 17.3 0202 WISA Isabela PR “oisa-id” och “wisa1390.com”. JE 
1410 17.3 0300 HOH 779 R Mensabé, Las Tablas med sin “typiska” musik med mycket dragspel 
    gick bra en dryg timmas tid. JE 
1440 17.3 0200 HIAK R Impactante, Santo Domingo “Esta es HIAK 14-40 AM desde Santo  
    Domingo, capital de Republica Dominicana”. Ovanligt bra. En med fotboll betydligt 
    svagare, sannolikt Antena 2. JE 
1480 17.3 0142 WJMD Fajardo PR upprepade telefonnumret flera gånger, men det verkade vara  
    trögt att få folk att ringa in... JE 
1530 17.3 0500 R Avivamiento, Panama med id och “sprucken” modulation som vanligt. En  
    spansktalande till skymtade, men ej id. JE 
1619,98013.3 0500 CMNL R Bayamo, Bayamo godt over Rebelde. TBV 
 



1619,99121.3 0500 WDHP Christiansted, St.Croix med BBC
    overkjort. TBV
1660 23.12 0556 WGIT Canóvanas PR fint med music och “Noticias 1660”
 
Sydamerika 
 850 4.3 0505 HJKC Candela, Bogotá. ”C
 930 22.3 0425 HJCS LV Bogotá , Bogotá DC  inget spår av NA. HM
1009,997 16.3 0500 OAX4U R Cielo, Lima med sitt vanlig ID på heltimen  TBV
1020 17.3 0330 YVTN R Alegrí

stund. JE 
1030 17.3 0332 HJOT Antena 2
1040 17.3 0330 YVLB La Voz de 
1050 17.3 0345 RCN-station med bl a välkända “RCN 
1060 17.9 0332 HJME R Litoral
1070 23.3 0401 HJCG R Santa Fé, 
1070 2.4 0450 HJCG R Santa Fe, Santafe de
1080 17.3 0400 HJAX La Voz de la Nostalgia

spelade nationalsång. Det märkliga är att stationens id med cal
som “HKAG” noterade Henr
HJAX. Det är nog som med en historia som man berättar till en kedja av personer, 
nämligen att 

personer" hela processen mellan mikrofon och högtalare, och den är ju egentligen 
ganska invecklad.

1100 17.3 0305 HJAT Caracol Radio
1100 17.3 0400 HJCN BBN, 
1120 17.3 0306 HJKO Bésame

av en mycket stark WMSW Radio Once med pratprogram fram till att den stängde 
0402 och då hade Besame fadat bort sedan tidigare. JE

1129,920 16.3 0500 OAX4N R Bacan, Lima på sin vanlige split  TBV
1130 27.3 0441 HJQQ Oxígeno, Pasto ett enkelt ”Oxí
1130 17.3 0310 HJVA Vida AM

dominerade. JE
1130 23.2 0436 YVRL R Ideal, Maiquetí
1130 1.4 0400 YVRL R Ideal, Maiquetí
1140 16.3 0500 OCU2D Chami Radio, Otuzco
1170 17.3 0305 Caracol Radio jättestark. Finns åtminstone två att välja på... 1170,
1180,003 16.3 0502 OCE4K NSE Radio, Lima 

sammen  et lydspor som jeg sendte til Lima og fikk en positiv tilbakemelding. NSE i 
Lima produserer ikke egne programmer, men ”importerer” alt fra Barcelona. Det 
sendes også fra stasjoner i Cusco og Arequipa skriver 
ikke – det var en fin Peru
med en topp omkring 

1190 23.3 0431 HJCV R Cordillera, Santafé de Bogotá
 
 
 
 
 
 
  

1200 17.3 0305 HJNF R Red
1200 29.3 9299 ZYH 585 R Clube

Fortaleza. Nu på 1200,009. JE
1239,996 16.3 0500 OAU4V R Maria, Chilca.TBV
1239,97 20.3 0437 OAU6D R Lider, Arequipa idade mellan låterna. Sim
1240 17.3 0436 HJJA Radio Buenventura

säkrade (alltså inget ”Buenaventura”). Som flera gånger förr hade stationen inte alls 
stsrkaste bärvågen på frekvensen, men tydligen en modulation som går in strålande. 
Ligger på 1240,

WDHP Christiansted, St.Croix med BBC-relé. Rebelde-stasjonene ble totalt
TBV 

WGIT Canóvanas PR fint med music och “Noticias 1660”-IDs. 

HJKC Candela, Bogotá. ”Candela te pone solo èxitos”. Tnx HK för stavningen!
HJCS LV Bogotá , Bogotá DC  inget spår av NA. HM 

Cielo, Lima med sitt vanlig ID på heltimen  TBV 
YVTN R Alegría, Chivacoa med trevlig musik och tryckte undan Reloj under en bra 

HJOT Antena 2, Cali med fotbollsprat. JE 
YVLB La Voz de Carabobo, Valencia men svårt stöd. 1039,612.

station med bl a välkända “RCN – La Radio”. Antena 2 Espinal? JE
HJME R Litoral, Turbo “Litoral, su emisora”. JE 
HJCG R Santa Fé, Santafé de Bogotá bra id o fin mx. HM 
HJCG R Santa Fe, Santafe de Bogota mycket pålitlig dessutom ofta ID. ODD
HJAX La Voz de la Nostalgia, Medellín med ett id när Radio Ci
spelade nationalsång. Det märkliga är att stationens id med cal
som “HKAG” noterade Henrik Klemetz som påpekar: “Anropssignalen bör vara 
HJAX. Det är nog som med en historia som man berättar till en kedja av personer, 

 slutversionen låter helt annorlunda.  I det här fallet är "en 

personer" hela processen mellan mikrofon och högtalare, och den är ju egentligen 
ganska invecklad.” JE 
HJAT Caracol Radio, Barranquilla annonserade. Störd av religiös (nedan). JE

 Bogota med programinfo och id. Långa musikblock. JE
same, Tunja med sång och musik och id mellan låtarna. Dock illa pressad 

av en mycket stark WMSW Radio Once med pratprogram fram till att den stängde 
0402 och då hade Besame fadat bort sedan tidigare. JE 

Bacan, Lima på sin vanlige split  TBV 
Oxígeno, Pasto ett enkelt ”Oxígeno 11-30 AM”. HM 

HJVA Vida AM, Bogotá – vartefter tiden led blev det R Ideal och WBBR som 
dominerade. JE 
YVRL R Ideal, Maiquetía bra id. HM 
YVRL R Ideal, Maiquetía med ett klart och tydligt ID. TN 
OCU2D Chami Radio, Otuzco – goodis i mine ører – premiere her hos meg  TBV

Radio jättestark. Finns åtminstone två att välja på... 1170,
OCE4K NSE Radio, Lima – rlg SS kom i fraksjoner opp godt forbi Rebelde. Satte 
sammen  et lydspor som jeg sendte til Lima og fikk en positiv tilbakemelding. NSE i 

produserer ikke egne programmer, men ”importerer” alt fra Barcelona. Det 
sendes også fra stasjoner i Cusco og Arequipa skriver Oscar F. Messier T. 

det var en fin Peru-åpning denne morgenen med fade inn 0450 og ut 0515 
med en topp omkring heltimen.TBV 
HJCV R Cordillera, Santafé de Bogotá, dominanten, sällan någon annan LA.ODD

Red, Cali “Escucha Radio Red 1200 AM”. Ligger på 1199,
Clube, Fortaleza CE. Religiöst, om jag fattade rätt, från en  lokal kyrka i 

Fortaleza. Nu på 1200,009. JE 
Maria, Chilca.TBV 

OAU6D R Lider, Arequipa idade mellan låterna. Sim 
HJJA Radio Buenventura, Buenaventura med ett par ”Caracol Radio” som HK 
säkrade (alltså inget ”Buenaventura”). Som flera gånger förr hade stationen inte alls 
stsrkaste bärvågen på frekvensen, men tydligen en modulation som går in strålande. 
Ligger på 1240,043. JE 
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stasjonene ble totalt 

IDs. JOB/F 

HK för stavningen! FD 

 
Chivacoa med trevlig musik och tryckte undan Reloj under en bra 

612. JE 
Antena 2 Espinal? JE 

Bogota mycket pålitlig dessutom ofta ID. ODD 
n med ett id när Radio Ciudad de la Habana 

spelade nationalsång. Det märkliga är att stationens id med call-bokstäver låter precis 
“Anropssignalen bör vara 

HJAX. Det är nog som med en historia som man berättar till en kedja av personer, 
I det här fallet är "en kedja av 

personer" hela processen mellan mikrofon och högtalare, och den är ju egentligen 

Störd av religiös (nedan). JE 
id. Långa musikblock. JE 

Tunja med sång och musik och id mellan låtarna. Dock illa pressad 
av en mycket stark WMSW Radio Once med pratprogram fram till att den stängde 

Ideal och WBBR som 

premiere her hos meg  TBV 
Radio jättestark. Finns åtminstone två att välja på... 1170,012. JE 

rlg SS kom i fraksjoner opp godt forbi Rebelde. Satte 
sammen  et lydspor som jeg sendte til Lima og fikk en positiv tilbakemelding. NSE i 

produserer ikke egne programmer, men ”importerer” alt fra Barcelona. Det 
Oscar F. Messier T. Så hvorfor 

åpning denne morgenen med fade inn 0450 og ut 0515 

, dominanten, sällan någon annan LA.ODD 

Ligger på 1199,990. JE 
Religiöst, om jag fattade rätt, från en  lokal kyrka i 

Buenaventura med ett par ”Caracol Radio” som HK 
säkrade (alltså inget ”Buenaventura”). Som flera gånger förr hade stationen inte alls 
stsrkaste bärvågen på frekvensen, men tydligen en modulation som går in strålande. 
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1260 23.3 0429 YVRM BBN, Caracas hördes ett ”BBN Caracas” i surret på frekvensen. Sim 
1249,998 16.3 0505 OAX4L R.Miraflores, Lima – lenge siden jeg hadde  denne. TBV 
1300 31.3 0401 OAX4S R Comas, Comas gav sin Internet-adress och id på heltimmen.Sim 
1300 29.3 0254 YVKH Recuerdos 1300, Caracas tittade upp där Reloj annars dominerade. Stillsam 

“muzakliknande” musik. Ett id med den lilla “Tu AM-trudelutten” och ett id med “en 
Recuerdos 1300”. JE 

1300 1.4 0326 YVKH Recuerdos 1300, Caracas spelade gamla pops bl.a.”Spinning Wheel”. Sim 
1300 1.4 0403 YVKH Recuerdos, Caracas DC med px som jag fick till ”Gloria Musicales” och i id- 
    ramsan ett förlösande ”…tu AM Center..” enl en tidigare GNH-logg. HM 
1300 1.4 0400 YVKH Recuerdos 1300, Caracas gick igenom en stund här men svårt med ID.  TN 
1309,68 1.4 0400 HJAK La Voz de la Patria, Barranquilla hörs då och då här. TN 
1310 17.3 0402 ZYJ 684 R Globo, Porto Velho RO väldigt bra och med id. Samtidigt gick Caiari om 

möjligt ännu vassare på 1430 med Aparecida-relä. JE 
1320 17.3 0201 HJNO La Cariñosa, Girardot rejält stark. “La Cariñosa Girardot 13-20 AM RCN....” 

Ligger på 1319,970. JE 
1320 1.4 0400 YVWP R Apolo, Turmero med ett långt och fint ID. TN 
1340 20.3 0448 OAQ4Q R Alegría, Pucasana LI med LV de la Liberación (tnx HK) toppade med  
    nära nog QSA4!! 0502 avsevärt sämre, men komplett id. Var en bra perumorgon på 

många håll ryktades det. Annan SS under som jag gissar till R Ciudad del Mar. Min 
spökfrekvens har gett mig en del på sistone. HM  

1340 27.3 0424 HJFB Amor, Bogotá DC id mellan låtarna såsom ”Amor Estereo” svag. HM 
1350 17.3 0259 HJOA R Uno, Santa Marta överraskade med lokalt id som HK tydde ut till 

"Mensaje.desde Santa Marta.  Yo si te amo.  Radio Uuuuuuno"  JE 
1360 17.3 0207 HJUO Oxígeno, Cartagena har börjat driva neråt igen. Nu 1359,992. Gav en 

webbadress som också HK hjälpt mig med” som dock INTE fungerar även när jag 
försökt med ”strategiska” punkter, kompletterat med frekvens etc. JE 

1360 29.3 0216 HJUD Oxígeno, Cartagena med fina id “En Cartagena Oxigeno 13-60 AM”.Nu på 
1359,998. En oid brasse gick bra en stund tidigare. JE  

1360 29.3 0410 OCU4I Nueva Q FM Lima id-ade med sina “ku” och spelade. 1360,007 som  
    vanligt. JE 
1360 1.4 0329 YVTZ R Armonía, Charallave körde id”..Armonía 13-60 AM…” mellan en del 
    av låtarna de spelade. Sim 
1360,007 16.3 0512 OCU4I R La Nuevo Q, Lima – lettkjennelig format  TBV 
1369,997 1.4 0400 HJBO R Minuto de Dios, Barranquilla gick igenom här. TN 
1370 29.3 0410 YVSV RNV, Acarigua på 1369,988 betydligt vassare än vanligare Minuto/Mundial 

som brukar dominera helt här. JE 
1380 17.3 0244 YVNG Ondas del Mar, Puerto Cabello tycks också vara på sakta drift neråt 

igen1379,994. Efter 04 var det en (trolig) brasse på 1380,003 som dominerade en 
stund. JE 

1380,002 16.3 0505 OCY4U R Nuevo Tiempo, Lima  TBV 
1390 1.4 0400 YVZA R Fe y Alegría Caracas lät det på denna frekvens. TN 
1399,942 25.3 0426 Z-Uno överröstad av R Callao på 1400, men signalen gick igenom emellanåt. TN 
1399,995 16.3 0515 OBX4W R Callao, Lima  TBV 
1400 17.3 0410 OBX4W R Callao, Lima stark med sport (fotboll) samtidigt våldsamma signaler på 

TurboMix (1540,5) och Bethel (1570), dock inget annat id-bart Peru. JE 
1429,905 21.3 0455 YVNB Llanerísima, Guacar – bra fart mot Venezuela denne morgenen TBV 
1429,905 1.4 0455 YVNB Llanerísima, Guacar – denna morgon hördes många Venezuela stns. TN 
 
 
 
 
 
 
 
1430 17.3 0156 HJKU 14-30 AM Radio ”Emisora Kennedy”, Bogotá. Använder nu alltså ”gamla 

namnet ”Emisora Kennedy” flitigt i annonseringar och finns även med på hemsidan. 
”La frequencia del Senor, 14-30 AM Emisora Kennedy” som HK bidrog med. JE 

1430 29.3 0410 YVTP R Bahía, Puerto de la Cruz fantastiskt fint med id och musik sedan 
Caiari/Aparecida fadat bort.1430,010. JE 



sid 6 

 
1450 29.3 0330 YVKJ R María, Caracas med id och “typiskt” Maria-program. JE 
1450 1.4 0332 YVKJ R María, Caracas med lugna låtar och religiöst px. Sim 
1450 1.4 0400 YVKJ R María, Caracas med ID och rel.px. Inget spår av Carinosa TN 
1450 17.3 0446 HJMX La Cariñosa, Manizales var som vanligt flitig med att lägga in ”La Cariñosa-

id:n”. JE 
1470 16.3 0515 OBX4B R Capital, Lima med fin ID  TBV 
1470 25.3 0418 OBX4B R Capital, Lima med ett klart ID. Stark. TN 
1470 29.3 0400 YVJW Unión Radio (Cultural?) Valencia starkast på dena livliga frekvens på 

1470,036. Inget “Cultural” längre i id som var “Union Radio 14-70”. JE 
1470,036 1.4 0400 YVJW Unión Radio, Valencia går ganska ofta här. ID ”Unión Radio 14-70” TN 
1470,070 25.3 0415 HJNT R Huellas, Cali en trogen gäst på denna sneda fq. Ofta stark. TN 
1490 17.3 0458 HJBS R Punto 5, Bogotá med musi och id mellan låtarna. JE 
1490,013 1.4 0356 YVXD La Dinámica, Caracas här med tydligt och klart ID. TN 
1499,8 26.12 0629 OBX4I R Santa Rosa, Lima ID:ade “Radio Santa Rosa” och körde sedan kyrkosång 

till fin styrka en stund. Rejält snett som vanligt.JOB/F 
1500,007 1.4 0400 YVRZ R 2000 AM, Cumana med fin musik och ett ID. Stark. TN 
1510 25.3 0430 R Monumental med väldigt distad signal. Bäst på bred bandbredd. Jättestark signal 

flera morgnar. TN 
1519,995 1.4 0400 HJIQ R Minuto lät det som här. Mx i kamp med WVOZ. TN  
1570 26.12 0658 R Bethel, Lima fint “En..sintoniza Bethel 96.1 FM”.JOB/F 
1579,997 16.3 0525 HJQZ R.María, Barranquilla TBV 
1580 25.3 0425 HJRM Caracol R, Sincelejo SU var mig oklar tills HK ryckte in o bekräftade stn o px 

namn – stort tack HK. (helt olik vanligare R Maria!!) HM 
1590 1.4 0400  YVUD R Deporte 15-90, Caracas med fotboll ”Radio Deporte 15-90 el mundo 
    de futbol”. TN 
1590 1.4 0401 YVUD R Deporte 15-90, Caracas gick bra men med lite murrigt ljud. Sim 
 
Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
1300 7.1 1311 XEP Cd Juárez CH med ”Radio Mexico Noticias”. Dock inget “Radio 13” hört, 
    så inte hundra % antar jag. Har hörts bättre. BOS 
1360 1.4 0400 Venezuela hördes här, men lyckades ej få ID, men AHK hörde vid 0344 ID som 

”Armonía 13-60 AM”, så det är mest troligt den jag hade här. Tyckte först de sa 
Alegría men det är nog Armonía trots allt.  Lite starkare hos mig men mer störd. TN 

1390,065 25.3 0420 En ganska svag SS låg här och mest troligt R Fe som hördes för något år sedan på 
denna fq. En viss öppning mot Peru denna morgon, då även 1129,924 samt 1319,94 
låg på, dock utan att jag kunde få ID på någon av dem. TN 

1410 17.3 0200 oid med stark bärvåg men dålig audio som gjorde att bara lite mummel kom fram. 
Stängde 02.05,40. Snett; 1409,967. JE 

1520 29.3 0410 Tent HJIQ R Minuto, Barranquilla nu på ny frekvens 1520,010 (förr på ca 1520,136). 
Inget säkert id då Voz och Libertad var för starka på timmen, men HK som lyssnat är 
ganska säker på Minuto. “Hetsig” predikan. JE 

1540 29.3 0500 Oid brasse med Aparecida-relä på 1539,990 och parallellt med 1430. Har trotts vara 
Santa Ana i CE-provinsen, men HK tror att det är en betydligt västligare station på 
gränsen mot Bolivia, eftersom han helt klart kan känna igen en typisk 
bärvågsstörning från R Bendita Trinidad (som dock aldrig kom fram med audio) på 
inspelningen. Kanske ZYL 226 R Globo i Mato Grosso? JE 

1570 29.3 0410 Tent OAU7Z R Carráviz, Juliaca. Bethel började tappa i styrka den här tiden. HK 
säger “bör vara Carráviz med A Voz da Libertacão under Bethel. Låter som 
portugisiska ibland och det är det nog ”portuñol.”. JE 

1580 26.3 0508 Todelar-stn med reklam, tydligen för ”Banco de Colombia” vid ett par ggr. ODD 
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� Från e-posten 
Jan Edh 20.3.2013: 
Äntligen var det lite drag i signalerna när jag var på plats i Fredriksfors 17 mars. Framför allt var det 
Colombia som bjöd på en hel del trevliga och riktigt njutbara signaler. Detta trots att det t ex kommit ett 
rejält protonutbrott under lördagen. 
Störningen tilltog dock mot morgonen och innan “morgontoppen” så hade det svängt ganska rejält med 
fladdrigare signaler med en del brassar men även några vanliga NA och redan efter 05 UTC var det nästan 
bara brus kvar av transatlanterna. 
 

31.3.2013: 
Det var ganska “fladdrigt” men stundtals också ganska bra signaler på långfredagsmorgonen i Fredriksfors. 
Framför allt visade det sig vara Venezuela som utmärkte sig. Däremot gick Colombia inte alls bra. En del 
brassar av och till visade på att det ändå var stört. Lite bättre också mot Peru, men ingen riktig öppning. 
Nästan helt tyst på bandet redan 030 UTC nu. 
 
Jan Oscarsson 1.4.2013 
Här kommer ett litet bidrag till Ekot inkl. illusar. Trevligt brev från WCTS med posten överraskade. KTIL 
blev NA1000 i QSL-pärmen så nu börjar det bli lite spännande! /Gratulerar! BE/ 
 

Fredrik Dourén 1.4.2013 
Håller på att sätta upp en fjärrstyrd Perseus här i närheten. Datorn är färdig med Perseus, StationList, 
Conrads USB-reläkort samt uppkopplad via Bredbandsbolagets (Telenor) Mobila bredband (4G). Tyvärr 
funkar inte Perseus server i Telenors nät, men Teanviewer fungerar utmärkt. Återstår att ställa ut prylarna 
på ett säkert sätt samt inte minst antennarrangemangen med antennomkopplingsbox osv,osv. Har testat att 
det kommer att fungera på plats. 
  
Thomas Nilsson 2.4.2013 
Den 1 april var det ganska hyggliga konds mot bl a Venezuela och ett antal stationer gick igenom. Dock 
inte så bra strykor mer än på några få. Under påsken var det någon som startat nån elektrisk pinal med ett 
switchat nätaggregat som störde alldeles för mycket. Det var inte ens lönt att lyssna igenom inspelningarna. 
En kraftig 15 kHz bred signal låg på 500 kHs och alstarde överton runt 1000 kHz och sedan en massa skit 
på KV. Som tur var tystnade den på söndagskvällen och allt återgick till normala förhållanden. Det är snart 
dags att man tar avstörning på allvar nere i Kina med omnejd. 
 
Odd Påg 2.4.2013  
Den här tiden borde man skicka vårhälsningar, men det blir väl snarare en vinterhälsning, 10-12 
minusgrader flesta morgnar och på dagtid smälter inget alls av isen I skuggan. Kanske våren kommit längre 
i södra Småland? /nej!BE/ Påsken passerade med besök av bartn och barnbarn, huset fullt och därmed mitt 
QTH ej tillgångligt på hela helgen och dagarna före var det hjulbyten och bilbesiktning. Nu tycks lugnet 
vara återställt, bara det att man måste upp på obekväm tid om man skall kolla konditionerna, vilket alltid är 
intressant. 
 

ARC late, late news 
Bulgaria 
576 BNR has tested a new Thomson 200 or 400 kW transmitter March 23-25th on this frequency. It will 
officially start March 31st  at 22 or 23 UTC. It will run the Horizont program. 
(Ivo Ivanov, Bulgaria 26.3.2013) 
 
Finland 
963 CRI programs from Pori will be cancelled from April 15th. All languages/ed/? 
(Kai Ludwig via OA 28.3.2013) 
 
Germany 
I just saw it reported that MDR Info, the program carried on the Wiederau, Wilsdruff and Reichenbach 
transmitters on 783, 1044 and 1188 kHz, respectively, today let the cat out of the bag and started to advise 
about the closure of these transmitters on April 30. Actually the planned, now broken communications 
strategy was to sneak this fact into a big PR puff about the addition of further DAB transmitters. 
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Background is that the responsible body called KEF does not acknowledge a budget for the operation of 
these transmitters anymore, effective 2014. Now MDR choose to use the money left for the remaining 
months of this year for the mentioned further DAB transmitters instead. 
 

I don't know about the situation for the AM transmitters of other public broadcasting organizations in 
Germany, but it could be that more closures are around the corner. 
(Kai Ludwig, direct to OA 20.3.2013) 
 
1179 Antenne Saar will leave this frequency during the first week of May. 
(Kai Ludwig via OA 29.3.2013) 
  
Morocco 
595 RTM has returned to the old fq and opens up for FRCN Kaduna in Nigeria on 594 kHz. 
(Giampiero Bernardini via MWC) 
 
Philippines 
1170 VOA Poro seems to be off the air. For ever? (HCDX via Wolfgang Bueschel 1.4.2013) 
 
USA  
1300 WMEL Cocoa Beach FL - One four towers used by WMEL was brought down by a tornado that 
struck the talk station yesterday afternoon.  The twister also ripped off part of the studio’s roof, allowing 
rain to pour in cause damage to electrical equipment.  Fortunately no one was hurt.  Electricity fluctuations 
also damaged the transmitter, which has knocked WMEL off the air until repairs can be made.  The station 
is still streaming. (Inside Radio 25.3.2013 via Mike Terry, MWDX 25.3.2013) 
1630 KKGM Fort Worth TX now Southern Gospel, dropping TLK (DX-midAMerica via Barry Davies, 
mwcircle 20.3.2013) 
 
Virgin Islands (American) 
1000WVWI Charlotte Amalie, St Thomas adds ESPN Sports Radio (IRCA’s “soft” DX Monitor 50/26) 
 
  

  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…          2/4 2013 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 
MV-Eko når ut i världen 
Svar från Gabriel Sosa Plata efter att Henrik sänt honom artikeln om Radio Lagarto, se MV-Eko 53/16: 
 

”Muchas gracias Henrik por compartir esta interesante información.  
Qué buena manera de contribuir a un mejor conocimiento de la radio y qué gusto saber que Radio Lagarto 

se logra escuchar en ciudades de países tan lejanos geográficamente. 
Recibe un fuerte abrazo y seguimos en comunicación.” (Henrik Klemetz 17.3.2013 via Thomas Nilsson) 
 

Equinox 
Nu när natten och dagen är ungefär lika långa - i mars och september - är det rätt tid för att logga Australien 
på mellanvåg. Och det behöver inte alls vara goda konds. "Polarrutten" behöver inte vara öppen, och om det 
hörs japaner eller inte är oväsentligt. Det var inte särskilt goda konds när jag hörde 3LO för många år 
sedan. Den hördes i över en halvtimme med godtagbar signal och utan fading på 770 (det var länge sen 
alltså!) mellan européerna (Sottens och Nacka) kl 1930 och till efter 2000 UT. (Henrik via NORDX 
22.3.2013) 
--------- 
På tal om vår- och höstdagjämning; det sägs ju att då är dag och natt lika långa, men det stämmer inte, i alla 
fall inte på de datum som anges. Inte heller preciseras vilken natt som avses; är det natten före eller natten 
efter? 
 



sid 9 

Vid soluppgång och -nedgång passerar strålarna snett ner genom atomsfären, och eftersom atmosfären är 
tätare längre ner, böjs strålarna så att de når en liten bit "bortom horisonten". Därför är det mera sol än 
skugga på jorden. 
 

På norra halvklotet inträffar egentliga vårdagjämningen tidigare och höstdagjämningen senare än resp. 
utsatt datum. Här på Sveriges latitud rör det sig om en eller två dagar (beroende på den exakta tidpunkten 
"jämningen" inträffar), och det kan vara natten före eller natten efter som dagen ska jämföras med (också 
det beroende på den exakta tidpunkten). 
 

På södra halvklotet är det samma sak, före vårdagjämningen resp. efter höstdagjämningen. MEN där nere 
har man ju vår då vi har höst och vice versa. 
 

Om vi sätter "rätt" datum, skulle det bli den 18 mars i år för oss, och ca 22 mars på södra halvklotet (vid 
samma latitud som vi har, fast sydlig bredd). För att det ska vara samma datum på hela klotet har man alltså 
gått medelvägen och satt 20 mars. Detsamma gäller för "jämningen" i september. 
 

Det är inte bara ljusvågorna som böjer av i atmosfären, det gör också våra kära radiovågor, både då 
rymdvågen går ut mot jonosfären och då de reflekterats ner mot jordytan igen. De går alltså inte rakt utan i 
bågar; i normala fall en cirkelbåge med radien 4/3 av jordens radie. Tack vare detta når DX-signalerna 
betydligt längre på varje reflexion och behöver därför färre hopp för att nå fram. Vid reflexion dämpas 
signalen, så färre hopp betyder starkare signal. (Sigge via NORDX 22.3.2013) 
 

50 years ago 
”Besök i Skara av sailor Chris Hederström med den svenska guiden Per-Olof Edberg. Här samlades TK, TL 
och red. Under kvällen den 13 april diskuterades klubbfrågor och DX. Kaffe dracks i vanlig ordning och 
sedan visade CH de bilder i färg han tagit under de talrika tripperna Sydamerika-Asien. Mycket intressant! 
Ett band med Hawaii-stationer var verkligt toppmaterial. Detta band kan erhållas efter kontakt per vykort 
eller telefon till LR (Lars Rydén), eftersom bandet kommer att gå till UQ och sedan LR. 
Ha det så skönt nu i vårtider och värm upp radion lite då och då. Våren brukar ju bjuda på en hel del 
överraskningar, se förra årets Ekon! BE” 
__._,_.___ 
Tråkig utveckling 
Från Friedhelm Wittlieb via Barry Davies, mwcircle 26.3.2013 saxar vi följande: 
 

I recently contacted a college station in York to try and get a name and email address for WOYK. I received 
the following reply: 
 

“I was a transmitter engineer and announcer for WOYK 1350AM many years ago. We would receiver QSL 

requests from Europe about once or twice a month, usually just before we would drop power from 5kw to 1 
kw at local sunset, or sometime just after we raised power at local sunrise. WOYK is fully automated with 
sports network programming. It is almost impossible to get a verification any more, they just don't have the 

time or inclination to respond. There is no manager, program director or anyone running the station at 
all. The entire station consists of a rack of electronic equipment in the back room of another station. No 

local sales force, no local news or anything local except except a part time tech to keep things running. You 
might have some luck with a twenty dollar bill in an envelope but I wouldn't chance it. 
73, Tom Gibson, York, PA WVYC WA3HWY and long time SWL” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

För sent för en pensionerad MVDX-are? 
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  ARC           NEWS FROM THE BRITISH ISLES        2/4 2013 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 
 

Ofcom News 
Ofcom awards Community Radio Grants …………………………………... 14 February, 2013 
Ofcom's Community Radio Fund Panel met on Tuesday 12 February 2013 to consider applications in the second 
round of grant awards for 2012/13. The Department for Culture, Media and Sport (DCMS) allocated £429,000 
for the Community Radio Fund for 2012/13. The Fund also received £24,980 in returned grant payments and this 
was added to the amount available for the year. In summary, at the meeting; 45 applications for grants were 
considered: 
• The total amount of funding requested in these applications was £733,942 
• 16 applicants were awarded grants which totalled £249,639 
• 29 applicants were not awarded a grant  

In the first round of grant awards for 2012/13 the Panel awarded 16 grants totalling 
£196,841. After this second round of awards, the Panel can confirm that the total 
amount of funding available to it for 2012/13 has been allocated in grants to the sector.  
Second round of applications for funding in 2012/13: 
The Panel reviewed each application and awarded funding based on the information provided, and with 
reference to the Community Radio Fund guidance notes. The Panel’s decisions were for: 

• a full award;  partial award; or not to award any funding. 
The average grant in this round was £15,602; the size of award ranged from £9,880 to £27,428 (for a project 
that will benefit the whole community radio sector). A few examples of the awards given are as follows: 
 

Station Location Purpose Amount 

107.8 Academy FM Thanet and 
105.9 Academy FM Folkestone  

Thanet, Kent and 
Folkestone, Kent  

Business Development Officer working across 
both stations  

£16,092 

Preston FM (with partners 
across the sector)  

Preston  
Training Toolkit Project and Coordinator. 
Sector project to improve training delivery and 
revenue.  

£31,089 

Biggles FM 104.8  Biggleswade  Fundraiser / Income and Development Manager £15,000 

RWSfm  Bury St Edmunds   Station Manager  £15,000 
 
Analogue licence renewals granted: Seven-year renewal has been granted to the following: Licensee/service: - 
TIML Radio Ltd/Absolute Radio (London) New expiry date 9 April 2020. 
 

Commercial Radio News 
Global Radio offers to sell Gold East Midlands ………………………………… 13 March 2013 
Global Radio’s response to the Competition Commission’s provisional findings show how the company is 
prepared to sell three radio stations.  The Commission said it has identified seven areas which, if Global keeps all 
stations, may lead to a Substantial Lessening of Competition. They are East Midlands, Cardiff, North Wales, 
Manchester, The North East, South & West Yorkshire and Scotland. 
  

The provisional remedies proposed by Global Radio, should they be required at the conclusion of the process, 
are to sell Real XS in Manchester & Scotland & Gold East Midlands. (945 kHz 
Eastbourne Derby and 999 kHz Nottingham)  
 

This proposal ignores the highlighted problems in Wales, the North East and 
Yorkshire, but shows Global Radio is willing to meet the Competition Commission 
almost half way. 
  

“Global Radio believes that there is irrefutable evidence that this acquisition will not lead to a Substantial 
Lessening of Competition (SLC) in any of the regions identified by the CC, and moreover that there are 
significant benefits to advertisers and listeners which will result from the acquisition,” the company said today. 
  



sid 11 

In Manchester, Global Radio owns Greater Manchester stations Xfm and Capital FM, whilst its Hold Separate 
company Real & Smooth Ltd owns Greater Manchester’s Real XS and regional stations Smooth Radio and Real 
Radio based in Manchester. In Scotland, Global Radio owns regional station Capital FM. Whilst Real & Smooth 
Ltd operates Paisley station Real XS, Glasgow station Smooth Radio and regional station Real Radio. 
  

In the East Midlands, Global Radio owns Capital FM, made up of three stations previously 
known as RAM, Trent and Leicester Sound. Real & Smooth Ltd operates Smooth Radio.  
The Competition Commission has said that Gold been excluded from the list of possible 
divestitures as currently the Group does not consider it likely to be an effective divestiture 
in any local area either on its own or in combination with other divestitures, in light of its 

relatively low share of listeners and low share of advertising revenue, the fact that it is only broadcast on AM 
within the overlap areas and that it is a Global station, rather than part of the acquired business. 
The Competition Commission’s final report is due on or by 22nd May 2013. (www.radiotoday.co.uk) 
 
AM Radio on the way out in the UK? …………………………………………… 18 March 2013 
UK Government reports indicate an intention to abandon AM broadcast 
radio for emergency communications and to phase-out AM broadcasting 
from 2016. 
  

The report Impact of a Radio Switchover on the Government’s Emergency 
Communications Policy says: The coverage of AM services are near universal across the UK, delivered by a 
small number of transmitters which could more easily be restored in the in the event of a national disaster.   
However, while AM services are universally available, the number of households which both have access to and 
choose to access such services is on the decline. 
  

The declining value of the AM platform is best displayed in the case of the National Attack Warning System 
(NAWS). The use of the BBC Radio 4 LW frequency to broadcast emergency information nationally in the case 
of a nuclear attack or similar disaster was formalised through the NAWS arrangements between the BBC and the 
Cabinet Office. However, as a result of the limitations of this system in the present day, from the falling numbers 
of LW receivers in homes, to the delay incurred from having to restore transmitters following an attack, the 
Cabinet Office has since cancelled their NAWS arrangements with the BBC. 
  

While a radio switchover will result in the closure of AM services, which had historically been important to the 
Government’s protocols in this area, the diminishing value of this platform means it is increasingly less relevant 
as a universal communication platform. 
  
talkSPORT performing well for UTV Media ……………………………………19 March 2013 
talkSPORT has seen a 26 per cent rise in sales in 2012, as owner UTV Media posts pre-tax profits of £21m, 
down 1%. It’s a vast contrast from UTV’s television business which was down 39 per cent in the same period. 
  

The group said Radio GB operating profit is up 5% to £13.0m compared with £12.4m in 2011. Excluding 
talkSPORT International, Radio GB operating profit is up 12%. 
  

Chairman Richard Huntingford said: “Our local radio stations in GB attract 1.2 million listeners weekly by 
focusing on providing local content. That local content is attractive not only to local listeners, but also to local 
advertisers, a fact which the Competition Commission noted recently in its preliminary findings on the 
Global/GMG merger. However, while local advertising in 2012 performed strongly for us, up by 9%, national 
advertising on our local radio stations didn’t fare as well, decreasing by 9%.” (www.radiotoday.co.uk) 
 
RSL & LPAM News 
It is presumed that the following football clubs’ will broadcast their home games: 
 

Football Club Station April Fixtures May Fixtures 

Crystal Palace Palace Radio 1278 kHz   6 Barnsley 
20 Leicester 

4 Peterborough 

Blackburn Radio Rovers 1404 kHz 13 Derby 
16 Huddersfield* 
27 Crystal Palace 

Nil 

*Evening games 
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USA 2010, del 2 
Christer Koivuranta 

 

 
Mot  Södern 
Vi klev upp tidigt och runt 07.00 lämnade vi Lake St. Louis för den ca 5 timmar(42 mil) långa 
färden. Det fina vädret var med oss fortsättningsvis, det var runt 25 grader, soligt och mycket 
behagligt p.g.a. relativt låg luftfuktighet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi åkte längs Interstate 55 South som, från St. Louis till delstatsgränsen mot Arkansas, heter ”Rosa 
Parks Highway”. När vi passerade Sikeston så var jag bara tvungen att ratta in 1520 KRHW som 
jag loggat i Parka. Vi stannade till i Blytheville AR för en snabb lunch och biltankning. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till sist närmade vi oss Memphis och dess skyline på andra sidan Mississippifloden. Vi passerade 
WDIA/WHRK på väg mot Union Avenue, där vårt boende låg. Vårt hotell/motell var väl inte det 
allra flådigaste och låg i början på lite mer slitna kvarter, men det var rent, billigt och väldigt 
centralt. 
  
Memphis blev för oss, helt otippat, resans höjdare. Vi hade planerat en övernattning, med efter 
någon timme så kände både jag och min sambo att här skulle vi stanna något längre. Memphis 
Downtown är väldigt litet och mysigt. Det är korta avstånd mellan många av attraktionerna. Beale 
Street, FedExForum, Memphis Rock n’ Soul Museum, Gibsonfabriken m.m. ligger minuter ifrån 
varandra.  
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Beale Street. Ett måste för dig som gillar Blues/Rock och Southern Cooking! Musikklubbar och 
restauranger längs bägge sidor av gatan så det var bara att välja och vraka. Det kändes väldigt 
genuint och inte så tillrättalagt och ”turistfälla.” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Att besöka Graceland kändes ju som en självklarhet så det blev bussresa dit ut någon timme efter 
vi ankommit. Jag är inte rabiat Elvis-fantast men han är ju trots allt ”The King of Rock n’ Roll”. 
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Graceland är väl att betrakta som en turistfälla, men en väldigt omfattande och välorganiserad 
sådan! Vi bussades dit och blev hämtade på givet klockslag och allt flöt perfekt även om man 
kändes sig som att man tillhörde en fårskock. En kul detalj i sammanhanget var chauffören på 
vägen dit. Han pratade oavbrutet med extrem sydstatsdialekt och det var inte många ord man 
förstod. En sak som slog mig var att själva ”boningshuset” inte var särskilt stort i jämförelse med 
de megahus som dagens världskändisar har. Men det finns olika byggnader på tomten så utrymme 
saknas inte. 

På kvällen var det så dags för ytterligare en premiär, NBA. Visserligen ”bara” en träningsmatch 
mellan hemmalaget Memphis Grizzlies och New Orleans Hornets. Hallen heter FedExForum och 
rymmer just över 18000 åskådare när det är basket. Matcherna sänds över WRBO FM Soul 
Classics 103.5. 
 

 
Vår andra dag i Memphis gick i musikens tecken. Första stopp blev Rock n´ Soul Museum som 
hade en hel del radiorelaterat, bl. a en speciell utställning över WDIA. 
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Det fanns även annat för den radiointresserade att titta på och läsa om.  Till vänster en sändardel 
från WSM och till höger en mikrofon från 1430 WHER. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nästa stopp var Gibsonfabriken. Det är en av de tre fabriker som finns i USA, det två andra ligger i 
Nashville respektive Bozeman. Tyvärr så rådde fotoförbud i fabriken så jag har inga foton att 
bjuda på från det besöket. Kvällen och vårt Memphisbesök avslutades på Hard Rock Café som 
stoltserar med den största samlingen Elvis-memorabilia utanför Graceland. Vi valde med vilje bort 
några attraktioner(Sun Studios m.m) för att ha något nytt att besöka när vi åker till Memphis nästa 
gång, för fler besök kommer det att bli! 
 
Fortsättning i nästa nummer 
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Rundresa i Florida veckorna 5 och 6, 2013 
Bengt Ericson 

 
Växjö-Kastrup med Öresundståget går numera på 
drygt 2 timmar. Enkelt och bekvämt. Kastrup-
Reykjavik-Orlando (Sanford airport) med 
Icelandair och dess nya flotta av Boeing 757 är 
bekvämt och man landar kl. 20:05 samma kväll. 
Hela familjen skulle på Family reunion med min 
fru Gunnels släktingar i tredje led till de som 
utvandrade år 1870. Det avklarades på 3 dagar. 
Ingen talade svenska mer än tack och hej! Sedan 
bar det iväg mot S:t Petersburg på Floridas 
västkust i den hyrda Dodge van, som var en 
sjusitsig och mycket bekväm bil. Den var 
dessutom utrustad med en utmärkt AM radio – ett 
önskemål! Hyran för 14 dagar med alla 
försäkringar var 3900:- och bensinen kostade 

kring 5:- per liter! Vi var ju bara 4, så det blev gott om plats. WLBE 790 gick ganska länge med ID som”79 
AM” ”Mighty 790” samt ”Radio for real”. Med sina 5 kW från Leesburg/Eustis i Lake County gick musik-
50/60/70-stationen bra i minst 45 km på bilradion. Dessa lokala stationer, som ej var affiliated, var de 
trevligaste att lyssna på. Bra musik och mycket lokal info. Starkaste signalen gav WFLF Orlando, 50 kW 
som anropade ”News Radio WFLA 540 AM” och bara körde news och kallade sig ofta ”Where Orlando 
Talks”. WSDO 1400 i Sanford var helt spansktalande och med sina 1 kW hördes den OK 25 km därifrån. I 
Sanford hörde man ofta spanska på gatorna. 
 

Vägen vi körde var Interstate 4 och 75 mot Tampa och St. Petersburg, en storstadssamling runt Tampa Bay. 
Vilka underbara vägar Interstate-typen erbjuder. Visserligen får man betala, men med Sunpass på reg-
skylten var det bara att köra. Hyrbilsfirmorna har ofta det inbakat och det är bekvämt. I närheten av Tampa 
hördes WFLA-id igen på 970 kHz med en 25 kW-sändare med nyheter, trafik och sport. Vi hyrde en 
lägenhet vid St Pete beach och där gick WDAE 620 kHz mycket bra. Där var det bara sport eftersom Super 
Bowl skulle börja samma vecka. Staden St. Petersburg var mycken modern och trevlig, men många städer 
är slitna i ytterområdena. Tyvärr breder fattigdomen ut sig i många städer. Slitna, fallfärdiga huskomplex. 
 

Efter 3 dagars sol och bad gick färden vidare 
Highway 41 mot det subtropiska vildmarks- 
området Everglades. På vägen passerades 
Sarasota, Port Charlotte, Fort Myers och den 
vackra semesterstaden Naples. 
Trafikinformationen Highway Advisory Radio 
ITS i Florida låg alltid på 1620 eller 1630 kHz. 
Hwy 41 går rakt igenom det jättestora 
träskområdet Everglades, vars yta är 15 millioner 
acres.  En amerikansk acre är samma yta som en 
plan för amerikansk fotboll. På vägen varnade 
man med alligatorskyltar. Vi såg ingen alligator, 
men det berättades att nästan varje dag körde man 
på någon och det hårda skalet gav plåtskador. I 
Everglades city låg många hus på pålar för att 
skydda mot påhälsningar nattetid. Här gjorde vi en utflykt med airboat, en stålbåt försedd med stor 
luftpropeller i aktern, som drev och styrde båten. Hela träskområdet är ju grunt och därför använde man 
denna typ. De stora mangroveträden gör ett skrämmande intryck, då man vet att alligatorerna ligger och 
lurar mellan luftrötterna. Plötsligt hade vi en 4-meters alligator simmande längs båtsidan. Man ser bara 
överdelen av huvudet samt de stora knottrorna på övriga kroppen. På båtsidan är det kraftiga relingar, som 
gör att de inte kommer åt ”den goda maten”. Det var spännande! I Everglades city fanns inga lokalstationer 
utan där lyssnade man på WVOI Marco Island, som med sina 1 kW gick bra samt WNOG Naples 5 kW 
med mycket news. Här måste vara bra läge för MVDX-are att bo. Inga starka stationer i närheten (undantag 
Miami) samt vatten över allt! 
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Efter 2 dagar gick färden vidare till Key West, den yttersta udden mot 
sydväst. Där är ett starkt kubanskt inflytande. Färden dit över alla broarna 
mellan småöarna (160 km) på Hwy 1 var häftig. Vilken utsikt över Gulf of 
Mexico samt Floridasundet. På öarna finns städer bl.a. Marathon, som är 
känt för Radio Martí 1180 kHz + kortvåg. Det är en stor anläggning, som 
ligger på en egen ö (Vaca Bay) strax väster om Marathon. MVsändaren är 
inget märkvärdig, men masterna för kortvågen är desto fler. Radio Martí 
gick bra från Miami till Key West, men vilka tråkiga program. WFFG 
Marathon 1300 kHz sände mest DJ-shows och hade en bra signal lokalt. 
Sändarmasten låg på själva huvudön. Key West är en turistfälla, men den 
kubanska atmosfären gör den uthärdlig samt det sköna vädret. Där måste 
man ju besöka Ernest Hemingways hem samt se solnedgången från West 
Pier. Ser man solnedgången är man säkrad ett långt liv enligt legenden. 
Här hördes kubaner (Rebelde, Reloj, Progreso) på de flesta frekvenser. Det är bara 40 km över sundet till 
Havanna. Lokalstation är WKWF Sports Radio på 1600 kHz med sina 500 watt och tack vare vatten runt 
om gick den utmärkt i staden.  
 

3 dagar räcker och vi styrde åter kosan mot norr. Hemvägen gick över Miami, som med mindre förorter är 
jättestor till ytan. Man hade avrått oss från att övernatta i Miami p.g.a. kriminaliteten, så vi stannade för 
övernattning i Florida city några mil söder om Miami. Ett typiskt motell som man sett på amerikanska 
filmer, där man kör bilen till rummets entré. Billigt och bra. Frukosten var superb, men våfflor med 
lönnsirap var för mycket! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hela nästa dag tillbringades i Miami South Beach. En fantastisk strand och vattentemperaturen låg på 22 
grader. Ocean Drive är gatan som går närmast havet och där finns de kända kaféerna och restaurangerna. 
Här såg man flera kända ansikten. Många av stationerna var spansktalande, WQBA 1140 sports, WOCN 
1450 Frequencia Dominicana, 1260 WSUA 1260 körde Caracol-stil och reläade ibland program från 
Colombia. Engelsktalande är WINZ 940 ”Miami Sports”, WMYM 940 Radio Disney med massa 
skitprogram samt WIOD 610 med news, trafik och väder. 610 var den trevligaste stationen i Miami. 
Bahamas hördes svagt på 1540 kHz. 
 

De sista 2 dagarna bodde vi i Titusville och besökte Kennedy Space Center samt Cape Canaveral. Här finns 
allt för den som är rymdteknik-intresserad. Ett guidat besök på Space Center innehåller allt och det är 
otroligt att de får upp dessa tunga raketer. Mycket intressant filmmaterial visades. Söder om ”rymdstaden” 
fann vi vår favoritbadort som hade allt, Cocoa Beach. Dit planerar vi återvända. WIXC 1060 Titusville var 
en talk-station som ofta IDade ” AM 1060 News”. Med sina 50 kW hördes de långt i området och ute på  
öarna var det kanonsignal trots avståndet. 
 

Sista dagen i Florida turistade vi i storstaden Orlando och på kvällen kl. 18 lokaltid flög vi hem och landade 
i Köpenhamn kl. 12 lokaltid nästa dag. Ett mycket lyckat besök i Florida var till ända! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

ARC/SWB:s kon
Ni är alla hjärtligt välkomna till Lessebo och Värdshuset Flustret. Vi börjar lördagen den 4 maj

klockan 15 med kaffe/té och smörgås. Detta serveras i matsalen.

Lördag: 
16:00 Christer Brunström hälsar välkommen.
16:15 Ronny Forslund presenterar si
16:30 Rolf Larsson redogör varför en del el
 tackla problemet. 
17:15 Tävlingen leds av vår ordförande Christer Brunström.
18:00 Middag, som dukas fram i matsalen. 
19:30 Originalinspelningar från ARC:s specialprogram från 1962

de Albacete, Radio Juventud de Cartagena
20:15 Fjärrstyrda antenner. Bernt Ivan Holmberg och Fredrik Dourén presenterar.
21:00 Odd Påg visar bilder/film med 50
21:30 Auktion. Jan Erik Räfs förnämliga
22:00 Kvällsfika framdukas i konferenslokalen.
 
Söndag: 
08:30 Frukost serveras i matsalen.
09:30 Årsmöte för SWB och ARC
11:00 Resa till Radiomuséet i Skruv
  beskåda. 
12:00 Fika i Skruv samt avslutning av ARC/SWB konventet 2013.
 

Boendealternativ samt priser: 
A: Deltagande i hela konferensen. Enkelrum huvudbyggnaden med toa 1295:
B: Deltagande i hela konferensen. Dubbelrum huvudbyggnaden med toa 1195:
C: Deltagande i hela konferensen. Dubbelrum i annexet med toa/dusch i korridor 695:
D: Deltagande hela lördagen, men ej övernattning 375:
E: Deltagande lördag och söndag, men ej övernattning 400:
 
Priserna ovan inkluderar inte drycker till middagen eller ostkaka med kaffe som dessert. Detta beställs och 
betalas direkt till personalen. Vid e.m. kaffet kommer BE 
ovan. Ha gärna jämna pengar! För frågor 
  

Vänligen bekräfta er tidigare preliminära anmälan 
april!!  
 

Priser till tävlingen tas tacksamt emot!!
 
 
 
 

ARC/SWB:s konvent den 4-5 maj 2013 i Lessebo
Ni är alla hjärtligt välkomna till Lessebo och Värdshuset Flustret. Vi börjar lördagen den 4 maj

klockan 15 med kaffe/té och smörgås. Detta serveras i matsalen.
 

Program 

Christer Brunström hälsar välkommen. 
Ronny Forslund presenterar sitt projekt med boken ”DX-ingens historia”.
Rolf Larsson redogör varför en del el-utrustning stör och hur man gör för att

  
Tävlingen leds av vår ordförande Christer Brunström. 
Middag, som dukas fram i matsalen.  
Originalinspelningar från ARC:s specialprogram från 1962-65: AFN Berlin, Radio Juventud 
de Albacete, Radio Juventud de Cartagena, Radio Clube Norte och L.V. de Alcira.
Fjärrstyrda antenner. Bernt Ivan Holmberg och Fredrik Dourén presenterar.

d Påg visar bilder/film med 50-talets DX-are. 
Erik Räfs förnämliga vimplar m.m.  

Kvällsfika framdukas i konferenslokalen. 

Frukost serveras i matsalen. 
Årsmöte för SWB och ARC 
Resa till Radiomuséet i Skruv. 11 km. Äldre trafikmottagare + div. annat finns att

Fika i Skruv samt avslutning av ARC/SWB konventet 2013. 

 
A: Deltagande i hela konferensen. Enkelrum huvudbyggnaden med toa 1295:- 

nferensen. Dubbelrum huvudbyggnaden med toa 1195:- 
C: Deltagande i hela konferensen. Dubbelrum i annexet med toa/dusch i korridor 695:
D: Deltagande hela lördagen, men ej övernattning 375:-   
E: Deltagande lördag och söndag, men ej övernattning 400:- 

iserna ovan inkluderar inte drycker till middagen eller ostkaka med kaffe som dessert. Detta beställs och 
len. Vid e.m. kaffet kommer BE ta upp betalning för beställt konferenspaket enligt 

ovan. Ha gärna jämna pengar! För frågor kontakta HM eller BE. 

Vänligen bekräfta er tidigare preliminära anmälan senast söndagen den 14 

Priser till tävlingen tas tacksamt emot!!   
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5 maj 2013 i Lessebo 
Ni är alla hjärtligt välkomna till Lessebo och Värdshuset Flustret. Vi börjar lördagen den 4 maj 

klockan 15 med kaffe/té och smörgås. Detta serveras i matsalen. 

ingens historia”. 
utrustning stör och hur man gör för att 

65: AFN Berlin, Radio Juventud 
och L.V. de Alcira. 

Fjärrstyrda antenner. Bernt Ivan Holmberg och Fredrik Dourén presenterar. 

. 11 km. Äldre trafikmottagare + div. annat finns att 

  

C: Deltagande i hela konferensen. Dubbelrum i annexet med toa/dusch i korridor 695:-  

iserna ovan inkluderar inte drycker till middagen eller ostkaka med kaffe som dessert. Detta beställs och 
ta upp betalning för beställt konferenspaket enligt 

senast söndagen den 14 
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Bilder/QSL från HJFB Amor Stereo – 1340 kHz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hola mis queridos amigos en Suecia, gracias por la recepcion, soy Juan Carlos Marroquin, DJ de 
Amor Stereo y si desean escuchar la emisora pueden visitar http://www.amores.com.co 
http://www.rcnmundo.com  http://www.twitter.com/juankrcnradio 
 
Espero sigamos en contacto, bendiciones para todos, espero me envien fotos, ok. 
 
Juan Carlos Marroquin                                                                                                            tnx JE 
 
 
 
 



sid 20 

  
  Northlanders have relied on 610 KDAL for award winning news, weather and sports 
  coverage over 70 years. Heritage at a radio station is earned and KDAL has earned it. 
  610 KDAL signed on November 22, 1936. Reporters like Bill Krueger and Dick 
  Anthony and announcers like Hunter Como, Carl Casperson, Don Dahl, Jack 
  Brockway, Gil Fawcett, Liz Daniels, Eddie Williams, and Trav Bayly, voices all long 
  gone now, for decades provided news and entertainment for 610 KDAL listeners 
  across the Northland. From Fireside Chats, to the end of WWII, to JFK’s 
  Assassination, 610 KDAL has been there. 610 KDAL was there when we landed on the 
  Moon, and it was there when the Challenger fell to earth. More recently, and with 610 
  KDAL’s current award winning air staff, 610 KDAL was with you through 9-11 and 
  some of the most turbulent times in our history. 
  
  610 KDAL targets the 25 plus adult who desires to know what is going on their 
  community and in their world. The 610 KDAL veteran news staff covers breaking 
  news, while the on-air hosts take on the issues that affect listeners in their daily lives. 
  610 KDAL owns the severe weather coverage image in Northwest Minnesota with in- 
  depth, long form coverage whenever severe weather is the news of the day. 
  

 The 610 KDAL Superstars of the 21st Century  
  610 KDAL Morning Show Cadigan and Kelly 5A-9A  
  John Gilbert 9a-11a  
  America’s News Network 11a-1p  
  Clark Howard 1p-2p  
  Sports Talk 2p-4p  
  Garage Logic with Joe Soucherary 4p-6p  
  The Daily Wrap 6p-9p  
  Ground Zero 9p-11p  
  Home of the Minnesota Twins Baseball                                                                   tnx JOB 


