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Hej! 
 

Sommaren går mot sitt slut och vi har redan börjat nagga på september månads dagar. Vädret i sommar har 
inte varit bra, vi har bjudits på alltför många regndagar och genomsnittstemperaturen har varit lägre än 
normalt. Enligt SMHI har vi inte haft någon ”tropisk natt” d.v.s. då nattemperaturen aldrig får understiga 20 
grader sedan 1998. 
 
Mellanvågen i Europa har under senare tid drabbats av många nedläggningar, kanske inte MVDX-aren 
emot? Flera av de stora stationerna, framför allt i Tyskland, har slagit igen. Nu är det England som står på 
tur, läser att BBC under ett 5 veckors försök från den 17 augusti till 24 september upphör med sändningar 
på mellanvåg från de lokala stationerna i Kent (774, 1602), Lincolnshire (1368), Merseyside (1485) och 
Nottingham (1584 kHz). Eftersom samma program sänds parallellt på MV och FM, försöker man nu få 
lyssnarna att gå över till det senare alternativet. Stationerna i Kent, Merseyside och Nottingham är 
dessutom tillgängliga i DAB. En medlem i MWC har nyligen hört BBC R Merseyside med annonsering att 
man i fortsättningen endast kommer att höras via VHF/FM, DAB och Freeview radio. Det förefaller alltså 
att man inte tänker återkomma på MV. Du kan läsa mera om detta under ”News from the British Isles”. 
 
I föregående Eko kunde du läsa att den kubanska regeringen lättat på musikcensuren. Nu meddelar HK att 
kubanerna backar. Myndigheterna meddelar att varken Celia Cruz eller Gloria Estefan samt många andra 
landsflyktiga kubaner inte kommer att höras i den kubanska radion än på ett tag. Censuren fortsätter. (HK) 
 
Solrapport för augusti från OA: 
När detta skrivs på söndag kväll har solen haft en lugn period, men en måndag med protonstorm väntas 
enligt prognosen. Medelvärdet för solar flux under augusti var 115,4, vilket är något lägre än föregående 
period. Solfläckstalet var 63,1, vilket är ganska oförändrat, och medelvärdet av A-index var 7,53, vilket är 
betydligt lägre än juni-juli. 
 
Den sedvanliga ”löpsedeln” får denna gång stå över p.g.a. platsbrist här på förstasidan. Det finns dock en 
del läsvärt förutom logg och kommentarer. Men vi är också stolta att kunna presentera en oerhört intressant 
logg. Vi har valt att inte kommentera någon speciell hörighet, så det finns all anledning att ta noga del. I 
loggen står OJS/S för hörigheter i Smøla och OJS/K för Kongsfjord. Tack till alla som gjort detta nummer 
möjligt. 
 
 

Nästa  
Stoppdatum 

17/9 
TL (allt) 
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                                                                   ARC Newsflash: 
                                                        För bidrag: info@rock.x.se  
                                              Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.com 
 
 
 
 
 

Europa 
 657 13.8 2215 RAI Radiouno, kom fram ganska fint när lokalpesten Murmansk loopades bort till 
    100%. Jo, jag kan definitivt rekommendera QX-loopen! HR 
 657 14.8 1400 GTRK ”Murman” med regionalt för Murmansk och Kola. HR 
 666 13.8 2225 ERA Radio Filia, Athens. Med prat i kamp med R Iran. HR 
 729 13.8 2315 ERA NET, Athens med folkmusik och sånger. HR 
 828 28.8 1945 Radiogazeta Slovo, St. Petersburg. Med engagerad kulturspalt. HR 
 927 28.8 2024 ERA 2, Zakynthos med folkmusik. HR 
 954 13.8 2350 Onda Cero Radio, Madrid hade phone-in px. HR 
 963 13.8 2355 R Euskadi, Donostia-San Sebastián, hade också phone-in. Dock ej //954. HR 
  980.97 14.8 0004 ERA Spor, Athens läste nx och var enormt stark. HR 
1008 14.8 0007 Groote Nieuws Radio, Zeewolde. Stark med kristen pop. HR 
1035 14.8 0010 R Eli, Tartu med religiöst på ryska. HR 
1170 14.8 0030 R Koper, laddade upp med slovensk jazz och körde över R Sawa totalt. HR 
1179 19.8 2105 R Macedonia 2, Thessaloniki med nx och sedan ballader bakom rumänen. HR 
1350  1.9 2100 Kingstown Radio Kingston upon Hull “On 13-50 AM, this is Kingstown Radio, first 
    the news”. Också bra senare på natten. JE 
1359 27.8 1800 R Tsentr, Dokuchaievsk, Ukraina med fin signal. ID, nyheter och mx. BE.  
1368 1.9 2130 Villa Estense, Padovaregionen har kommit igång igen. Italiensk toppenmx, men 
    svagare än tidigare. Kör även religöst. BE  
1395 15.8 0516 R 19 med ett ”Tribute Offshore”-px över Seagull’s tx på båten. Full info fanns på 
     Seagull’s web. HM 
1395 30.8 1645 R Seagull ute på Waddenzee med test av högre effekt. Troligen 5 kW. S/off 
    1658 innan de växlade över till den landbaserade frekvensen 1602 kHz kl.17. BE 
1395  1.9 2102 Energy AM med sång-jingle och fin mix av pop/rock. JE 
1484.99 14.8 0040 R Merkurs drog en tysk version av Elton John’s ”I’m Still Standing”. Det var  
    minst sagt en bisarr upplevelse. HR 
1494 26.8 2045 ERA Spor, Rhodos med intervjuer och fotbollsresultat. 2100 ID som eventuellt kan 
    vara lokalt. Får kolla upp inspelningen noga. HR 
1503 14.8 1925 R Tsentr, Moskva. Vi den här tiden px från Family Radio. Tryckte undan  
    iraniern ordentligt, tack vare QX-loopen. HR 
1512 14.8 0102 ERA NET, Chania. Överraskade med att spela salsa på morgonkvisten. HR 
1602 14.8 0054 R Seagull, Harlingen. Letade sig minsann hela vägen upp til Vardø. Har inte hört 
    stationen här uppe förrän nu. Kul! HR 
 

Oid/Tent Europa 
1530 29.8 0345 OID med vad jag först fick till SS men vid eftertanke kanske snarare ROU – analys 
     pågår och åsikter finns. Hoppas kunna återkomma! HM 
1593 23.8 1700 En tysktalande station som inte var rumänen. ID ”Radio….” medan rumänen hade  
    timepips. Stationen var mycket svag och hördes inte senare trots koll. Kan ha varit  
    någon provsändning från Radio 700 i Kall-Krekel, Tyskland. Effekten skall ha 
    varit endast 500 watt p.g.a. sändarproblem. BE 
 

Afrika 
1053 19.8 2231 Tripoli, Libyen med TV-audio. R Iasi helt borta denna kväll. HR 
1125 19.8 2135 Idhaat sout Libya al Hurra, El Beida med phone-in px och musik. Stark! HR 
1223.98 17.8 2200 Em Prov. De Cabo Delgado, Pemba, Mocambique. Annonserade för nyhetspx:et 

“Último Jornál” och släppte ett präktigt ID: ”Rádio Mocambique – Cabo Delgado”. 
Gick i en timme med härlig afromusik. Mycket annat fanns inte att lyssna på, då 
kondx var minst sagt störda. Audioclip finns att avlyssna via bloggen. HR* 

    Angående signaturen HR*, se från e-posten nedan –tl/ 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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1296 18.8 2020 SRTC, Khartoum sände fotbollslandskamp. HR* 
1386 26.8     2120 ERTU Koran Programme, Luxor. Kom upp ur bruset med koranrecitation. HR 
1431 14.8 2345 R Sawa, Djibouti, drog nx-rubriker i hård batalj med Radio Iran, Habibabad. HR 
1530 26.8 2035 VOA, Sao Tomé med vernacularsång och kamp om frekvensen med rumänen. HR 
1550.02 27.8 2130 R Nacional de RASD, Ribouni ganska bra med spanska när R Sawa och annat skräp 

på 1548 loopades bort. HR 
1566 28.8 2112 TWR, Parakou, Benin, predikade på franska. Hörs inte alltför ofta häruppe. HR 
 

Asien 
 540 13.8 2110 R Kuwait, Main Program, Kabd. Med nx-kommentarer om läget i Syrien. HR 
 558 13.8 2120 IRIB R Farhang, Gheslagh. Enormt stark med sina 1000 KW. HR 
 576 13.8 2157 R Sultanate of Oman, dominerar frekvensen, men även BSKSA med Qu’ran        
    Programme i bakgrunden. Fint ID på heltimmen. HR 
 603 13.8 2203 Cyprus BC, prgr 3, Nicosia med nx på grekiska i kamp med tre rumäner. HR 
 657 16.8 2120 Kol Israel Reshet Bet, Yavne. Körde en munter revy med mycket skratt. Murmansk 
    loopades återigen bort. HR 
 657 16.8 2130 Asianet Radio, Abu Dhabi, tog över frekvensen, jinglade ”Asianet Radio” och drog 
    telefonnummer på engelska. HR 
 675 13.8 2230 Qatar Media Corp., Doha. Underhöll med radioteater. Återigen ett triangeldrama, 
    något som de verkar gilla i mellanöstern. Tvenne herrar i kamp om en och  
    samma dam. HR 
 783 17.8 2127 Syrian Radio 1, Tartus. Dånade in vid denna tid. HR* 
 791.9 17.8 1815 IRIB Regional, Zanjan ligger snett här. HR* 
 
 
 
 

 801 13.8 2320 R Bahrain, Manama med lugnt prat. Vanlig på frekvensen. HR 
 828 28.8 1947 IRIB Regional, Tabaz, när ryssen loopades bort. Dessvärre med R Iran-relä och 
     bland annat //900. HR 
 882 13.8 2340 VOIRI, Tehran, startade här med paussignal och hymn. HR 
 882 19.8 2238 TWR, Puttalam, Sri Lanka. Återigen bra signal på QX-loopen. HR 
 909 26.8 2156 Yemen Radio & TV Corp, Hudaydah. Tryckte ner rumänen en stund med arabisk 
    music och dito prat. HR 
 954 18.8 2035 Qatar RTC med Al-Jazeeras audiokanal. Hörs nästan alltid här. HR* 
 963 13.8 2357 Cyprus BC, prgr. 1, hade (som vanligt) nonstop grekiska sånger vid denna tid. HR 
1026 19.8 1927 IRIB Regional Tabriz, med avannonseringar och c/d med hymn. HR 
1098 17.8 1859 Bayrak Radyosu, drog av en turkisk rökare. HR* 
1098 27.8 1910 CNR1 med pekingopera. Våldsamt stark stundtals. HR 
1107 19.8 1900 RTV Afghanistan, Pol-e-Charki kom upp ur bruset med annonseringar. Första  
    gången denna säsongen. HR 
1206 14.8 2110 Reshet Bet, Acre med reportage om och från Irak. HR 
1224 17.8 2204 Galei Zahal, Bersheeba. Uppe en stund och bråkade med Mocambique. HR* 
1251 19.8 2040 R Iran, Kiasahr. Nationellt px med phone-in. HR 
1269 26.8 2135 R Asia, Ras al Khaimah, UAE. Dominerar denna frekvens med eftertryck. Hörs  
    nio gånger av tio. HR 
1278 28.8 1900 JOFR Fukuoka “RKB” och en jingle när fransmannen lägligt nog var i en svacka. JE 
1278 31.8 1900 JOFR Fukuoka ”RKB” med annonseringar och rekar. Blev första japs denna 
     säsongen. Gick en halvtimme och var stundtals förbluffande stark på QX-loopen. HR 
1287 28.8 1900  JOHR Sapporo “HBC”, mycket svagare än 1278. JE 
1296 13.8 1940 IRIB Reg. Oazvin. Dessvärre med Radio Iran-relä, men dominant på frekvensen vid 
    denna tid. HR 
1296 26.8 2130 VOA, Pol-e-Charki, Afghanistan körde historiepx:et ”The Making of A Nation” på 
    Special English. HR 
1314 13.8 1930 R Iran, Ardabil. Drog av en rökare till marsch efter ”riks-ID”. Jättestark, trots  
    ”bara” 50 kW i hatten. HR 
1323 30.8 1723 IRIB Regional, Jolfa har jagats en stund nu. 1729 annonseringar och ID som ”Radio 
    Azeri”. HR 
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1340.6 17.8 2109 R Iran, Bam/Sirjan. Ytterligare en iranier som ligger på sniskan. HR* 
1341 30.8 1738 PBC Radio 2, Bahawalpur, Pakistan. Med musik på stränginstrument följt av raga-
    liknande sång. Loggades redan förra säsongen, men nu förvånandsvärt stark på QX-
    loopen hemma i sovrummet. 1800 ID som ”Radio Pakistan”. C/d 1810 efter nx,  
    koranrecitation och hymn. HR 
1359 23.8 1859 R Mayak, Perm kom upp fint ur bruset innan c/d kl 1900. HR 
1359 23.8 1930 IRIB Regional, Darab med regionalt ID vid denna tid. HR 
1359 29.8 1725 CNR1? Hördes ofta förra säsongen och det verkar bli så också denna. //4800 och 
    1377, med flera frekvenser. HR 
1377 29.8 1715 CNR1, Yingyang pratade och spelade smörsånger. //4800. HR 
1422 31.8 1810 RCI/CNR1 via supersändaren i Xinjiang. Kommer att bli en pest i höst. HR 
1440 16.8 2020 BSKSA, General Program, Riyadh. Våldsamt stark med nyheter och sport. HR 
1449 13.8 1920 VOIRI, Bandar-e-Torkamen, drog igång nx på turkmen. HR 
1449 26.8 2110 BSKSA, General Program, med okänd sändarort. //1440, men med några sekunders 
    fördröjning, vilket stundtals lät ganska kul. HR 
1476.24 17.8 1930 IRIB Regional, Marivan upp ur bruset med regionalt ID. Sedan Radio Iran-relä. HR* 
1476.266 1.9 1930  Iran, enligt WRTH Marivan, med risig signal och förfärligt snett. JE 
1485 18.8 1953 IRIB Flera stycken samtidigt. Här hördes minst två IRIB-stationer. Tyvärr med R 
    Iran-px. Dock finns tre stycken regionala stationer på frekvensen, som absolut skall 
    bevakas! HR* 
1503 27.8 1930 IRIB Regional, Busehr med regionalt ID, följt av hurtfrisk kampsång och  
    R Iran-relä. HR 
1512 23.8 1827 IRIB Regional, Ardabil, musicerade inför regionalt ID som kom 1830. HR 
1557 18.8 1950 R Iran, Zabol med rikspx. Inget regionalt på denna frekvens. HR* 
1557 27.8 1845 Family Radio, Taiwan med ”Reading lesson” i special english. HR 
1566 17.8 2010 AIR Nagpur, med en massa bra rockmusik. Övermodulerad sändare, dock. HR* 
1566 26.8 2015 R Iran, Bandar Abbas. Jämnt skägg med AIR som ofta kör popmusik här på  
    söndagskvällarna. HR 
1566 28.8 1840 HLAZ, Jeju, med predikan på ryska. Annonseringar och ID på heltimmen. Ffg denna 
    säsongen. HR 
1575 23.8 1950 IRIB Regional, Qayen ganska bra tillsammans med Farda. Inget ID, men var inte // 
     med R Iran på 900 kHz. HR 
1584 13.8 1830 IRIB Regional Semnan, upp ur bruset med regionalt ID och sedan nx. HR 
1593 17.8 2133 VOA/R Free Iraq, Kuwait med nx på arabiska. HR* 
1602 18.8 1930 IRIB Regional, Semnan ID:ade ”Inja Semnan”. HR* 
 
Nordamerika 
 540 7.8 0200 CBT Grand Falls NL klar dominant her. OJS/S /Välkommen Odd-Jørgen! –tl/ 
 570 7.8 0201 CFCB Corner Brook NL. OJS/S 
 570 1.9 0400 WMCA New York NY. OJS/S 
 590 7.8 0200 VOCM St. John’s NL meget bra signal nå, og har vært jevnt å høre hele sommeren, 

noe som ikke har vært så vanlig tidligere. OJS/S 
 600 7.8 0200 CBNA St. Anthony NL også med fint signal. Jeg hadde gleden av å besøke 

antennene dette signalet kommer fra i slutten av juni. OJS/S 
 620 7.8 0200 CKCM Grand Falls NL. OJS/S 
 620 2.9 0202 CKCM Grand Falls NL //590 VOCM med gamla fina låten “Tre klockor”, fast EE. A 
 640 7.8 0200 CBN St. John’s NL. OJS/S 
 650 7.8 0200 CKGA Gander NL. OJS/S 
 650 2.9 0202 CKGA Gander NL //590 VOCM med gamla fina låten “Tre klockor”, fast på EE. A 
 680 1.9     0336  CFTR Toronto ON "680 News", lär väl bli den som kommer att dominera  
    framöver! ODD 
 710 7.8 0200 CKVO Clarenville NL sammen med Cuba. OJS/S 
  730 28.8     0304   CKAC Montréal QC , "ici---" ff enda NA under 900 kHz ODD 
 740 7.8 0200 CHCM Marystown NL. OJS/S 
 740 2.9 0201 CHCM Marystown NL //590 VOCM med gamla fina låten “Tre klockor”, fast EE. A 
 750 7.8 0200 CBGY Bonavista Bay NL. OJS/S 
 770 16.8     0245  WABC New York NY måste väl komma med i listan som hörd! ODD 
 
 



 790 27.8     0312   WAXY South Miami FL
 800 7.8 0148 VOWR St. John’s NL. 
 850 2.9     0330  WFTL West P
     styrka. ODD 
 920 13.8 0300 WHJJ Provid
 930 7.8 0204 CJYQ St. John’s NL. OJS/S
 950 29.8 0050 CKNB Campbellton NB ”95 CKNB” 
 950 1.9 0000 CKNB Campbellton NB, väldans bra med mx o. fint ID. 
 960 28.8     0316  WEAV Plattsburgh NY me
 970 2.9 0106 WZAN Portland ME, “9
1070 1.9 0500 WINA Charlottesville VA pent opp med dual

Charlottesville and WQMZ HD
fikk meg til å stoppe opp ved første passering på frekvensen. Selskap fra Cuba og en 
annen LA. Ny for meg og en fin åpning på sesongen! Det kan aldri bli for mange 
VA-stasjoner i loggen ... 

1190 29.8 0200 WLIB New York NY svängde loss rejält med
     ligga exakt på 1190 den här säsongen. JE
1200 2.9 0100 WXKS Newton MA, “WXKS Newton Boston, Matte’s 
     format! A 
1210 7.8 0200 VOAR Mt. Pearl NL. OJS/S
1240 1.9 0400 WBUR West Yarmouth
1260 1.9 0359 WMKI Boston MA. OJS/S
1260 1.9 0400 WSKO Syracuse NY. 
1260 1.9 0400 WSUA Miami FL sistemann med id på denne heltimen. OJS/S
1270 28.8 0400 WTSN Dover NH Fox Sports Radio med selskap av CJCB
1270.015 29.8 0117 CJCB Sydney NS med country 
 
 
 
 
 
 
 
1280 29.8 0102  CFMB Montré
     den här stationen med grekiskt program. 
1290 2.9 0205 WJNO West Palm Beach FL, “12
1300     16.8     0335  WFFG Marathon FL denna har hörts nästan varje morgon 
1300 2.9 0233 WFFG Marathon FL, ”You’re listening to WFFG 1300 AM, your news, talk and
     sports station…” kanonbra ID
1310     14.8     0212  CIWW Ottawa ON
1310 1.9 0200 CIWW Ottawa ON
1340       1.9     0501  WYCB Washington DC 

WYCB” OJS/S
1350 1.9 0400 WEZS Lacon
1360 1.9 0100 WDRC Hartford CT
1360 1.9 0401 WYOS Binghamton NY under WDRC og WMOB 
1370 28.8 0300 WDEA Ellsworth ME med sitt nye id: ”You are listening to a 

tradition – AM 13
ABC nx. WDEA inngikk i handelen mellom Cumulus og Townsquare i april 2012 
der Townsquare overtok 55 Cumulus
mot 10 Townsqua

1370 1.9 0400 WTAB Tabor City NC med godt signal i år også 
ME som kjørte SPO // med mange av 

1390 1.9 0400 WFBL Syracuse NY. OJS/S
1410 28.8 0400 WPOP Hartford CT nå Fox Sports Radio, byttet fra ESPN i mars 2012. 
1440 29.8 0230  WRED Westbrook ME
1450 29.8 0258 WENJ Atlantic City NJ med ESPN. 
     “Killing me s
 

South Miami FL bra med sport, id just nu ODD 
VOWR St. John’s NL. OJS/S 

West Palm Beach FL  med nyheter och väder, låg mest över WEEI i
 

WHJJ Providence RI med bra signal denne morgenen. OJS/S 
Q St. John’s NL. OJS/S 

CKNB Campbellton NB ”95 CKNB” – bra på id. HM 
CKNB Campbellton NB, väldans bra med mx o. fint ID. A 

Plattsburgh NY med reklam ODD 
WZAN Portland ME, “9-70 WZAN, Maine’s talk station 9-70 WZAN Portland”. A
WINA Charlottesville VA pent opp med dual-id ”Newsradio 10
Charlottesville and WQMZ HD-2 Charlottesville” før CBS nx. 
fikk meg til å stoppe opp ved første passering på frekvensen. Selskap fra Cuba og en 
annen LA. Ny for meg og en fin åpning på sesongen! Det kan aldri bli for mange 

stasjoner i loggen ... OJS/S 
WLIB New York NY svängde loss rejält med härlig gospel och “inspiration”. Tycks

exakt på 1190 den här säsongen. JE 
WXKS Newton MA, “WXKS Newton Boston, Matte’s Comedy

VOAR Mt. Pearl NL. OJS/S 
WBUR West Yarmouth MA bra oppe sammen med CKIM. OJS/S
WMKI Boston MA. OJS/S 
WSKO Syracuse NY. OJS/S 
WSUA Miami FL sistemann med id på denne heltimen. OJS/S
WTSN Dover NH Fox Sports Radio med selskap av CJCB-NB. OJ
CJCB Sydney NS med country – lika snett den här säsongen också. 

CFMB Montréal QC – ringrosten mot NA lyste igenom innan jag fattade att det var
stationen med grekiskt program. JE 

WJNO West Palm Beach FL, “12-90 WJNO”. A 
Marathon FL denna har hörts nästan varje morgon jag kollat!

WFFG Marathon FL, ”You’re listening to WFFG 1300 AM, your news, talk and
sports station…” kanonbra ID! A 

Ottawa ON  "13-10, all news Radio" ODD 
CIWW Ottawa ON med ”13-10 news”. A 
WYCB Washington DC “Need a song of inspiration? Here is one now on 1340 

OJS/S 
WEZS Laconia NH + WOYK & Cuba. OJS/S 
WDRC Hartford CT med sin vanliga gamla slogan och ID. A 
WYOS Binghamton NY under WDRC og WMOB – sistnevnte riktig bra. OJS/S
WDEA Ellsworth ME med sitt nye id: ”You are listening to a 

AM 13-70 WDEA Ellsworth – A Townsquare Media Station” fulgt av 
WDEA inngikk i handelen mellom Cumulus og Townsquare i april 2012 

der Townsquare overtok 55 Cumulus-stasjoner i AL, CO, MA, ME, NY, ND,SD, TX  
mot 10 Townsquare-stasjoner i IL og 116M USD. OJS/S 
WTAB Tabor City NC med godt signal i år også – selskap av WXXI
ME som kjørte SPO // med mange av New England-stasjonene på denne tiden.
WFBL Syracuse NY. OJS/S  
WPOP Hartford CT nå Fox Sports Radio, byttet fra ESPN i mars 2012. 
WRED Westbrook ME “The Big Jab” och “Red Sox”. JE 
WENJ Atlantic City NJ med ESPN. AM Gold gick mestadels bättre och spelade t ex

me softly”. JE 
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väder, låg mest över WEEI i 

 

70 WZAN Portland”. A 
id ”Newsradio 10-70 WINA 

før CBS nx. Det var CBS-nx som 
fikk meg til å stoppe opp ved første passering på frekvensen. Selskap fra Cuba og en 
annen LA. Ny for meg og en fin åpning på sesongen! Det kan aldri bli for mange 

härlig gospel och “inspiration”. Tycks 

Comedy 1200”. Nytt kul 

MA bra oppe sammen med CKIM. OJS/S 

WSUA Miami FL sistemann med id på denne heltimen. OJS/S 
NB. OJS/S 

lika snett den här säsongen också. JE 

ringrosten mot NA lyste igenom innan jag fattade att det var 

jag kollat! ODD 
WFFG Marathon FL, ”You’re listening to WFFG 1300 AM, your news, talk and 

“Need a song of inspiration? Here is one now on 1340 

 
sistnevnte riktig bra. OJS/S 

WDEA Ellsworth ME med sitt nye id: ”You are listening to a downeast radio 
A Townsquare Media Station” fulgt av 

WDEA inngikk i handelen mellom Cumulus og Townsquare i april 2012 
stasjoner i AL, CO, MA, ME, NY, ND,SD, TX  

selskap av WXXI-NY og WDEA-
stasjonene på denne tiden. OJS/S 

WPOP Hartford CT nå Fox Sports Radio, byttet fra ESPN i mars 2012. OJS/S 

AM Gold gick mestadels bättre och spelade t ex 
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1470 2.9 0232 WWNN Pompano Beach FL, “This is WWNN…”, dåligt ID. A 
1470 30.8 0356 WLAM Lewiston ME släppte ifrån sig ett ”LAM”, bra styrka. TN 
1470 2.9 0100 WLAM Lewiston ME kom upp med id. NA också på t ex 1290 (WJNO?), 1330,  
    1360, 1370, 1490. JE 
1480 29.8 0259 WSAR Fall River MA med sport, troligen “Red Sox”. JE 
1490 28.8 0400 WBAE Portland ME. OJS/S 
1490 31.8 2359 WBAE Portland ME överraskade och dessutom bra, dubbel-ID, dvs. även för 
     WVAE-1400. A 
1490 1.9 0500 WXTG Hampton VA. OJS/S 
1510 5.8 0300 WWZN Boston MA den vanligste USA-stasjonen i sommer. OJS/S 
1540 1.9 0200 CHIN Toronto ON med bokstavs-ID “CHIN”. A 
1560 29.8 0230 WQEW New York NY med “Radio Disney”. Har justerat frekvensen under 
     sommaren och tycks nu ligga rätt på 1560. JE 
1570  16.8  0200  WOKC Okeechobee FL dök upp till heltimmen 
     "Okeechobee´s True Country 100.9 FM 1570 AM WOKC 
     Okeechobee and Ft Pierce". TJ 
1580 29.8 0230 CKDO Oshawa ON trängdes med María men spelade 
     mycket trevligare musik. JE 
1590 29.8 0359 WAMS Ocean City MD med id og 1 min Fox News før heltimen. OJS/S 
1590     16.8     0303  WARV Warvick RI bra med id, nästan ensam på frekvensen. ODD 
1590 28.8 0400 WARV Warwick RI med selskap av mye LA. OJS/S 
1600 30.8 0400 WUNR Brookline MA anropade med ett R Internacional och WUNR på SS. TN  
1650 29.8 0300  CJRS Montréal QC med program på franska. Bästa signalen på X-bandet. Inte ett 
     spår av den när jag bytte till 240 grader.JE 
1660 2.9 0204 WCNZ Morco Island FL, “The Avenue, WMYR Fort Myers, WZOI(?) Marco 
     Island, WCNZ Marco Island, this is Southwest Florida’s…” A 
1670 1.9 0336 CJEU Gatineau QC och WPLA Dry Branch GA i kamp, ungefär lika starka. WPLA 

blev starkare efterhand. TN 
1670.009 21.8   0300  WPLA Dry Branch, GA ID "Fox Sports", stationen har en svagt svängande  
    bärvåg. AHK 
1690 1.9 0400 CHTO Toronto ON med grekisk mx och bra styrka. TN 
 
Oid/Tent Nordamerika 
1640 29.8 0240 Tent WTNI Biloxi MS med SPT (ESPN), närmaste jag kunde komma stormen Isaac. 
     Mycket svag, så ren gissning, men enda alternativ menar jag. HM 
 
Centralamerika och Västindien 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HIDB R Jesús, Santo Domingo – 750 kHz 

En något ödesmättad logo som FD sänt oss. Stationen hörd i oktober 2010, QSL rapporterat i MV-Eko  
53-1. Tack Fredrik och grattis till en jättefin station! -tl 

 
 660 1.9 0400 HIAM R Vision Cristiana, Santiago med kjent id i mix med WFAN. OJS/S 
 940 2.9 0240  WIPR San Juan PR ser ut att bli helt dominant på frekvensen också den här 
     säsongen. Inte så många id nu, men 0240 kom ett ”Maxima 9-40 AM”. JE 
1190 29.8 0140 WBMJ San Juan, PR id-ade mitt i programmet. JE 
1230 29.8 0315 CMBC R Progreso hade tydligen frekvensen för eget bruk den här natten. JE 
1280 25.8 0100  BBN, Hamilton kom fram precis över heltimmen, men annars var det NotiUno som 

dominerande. Hamilton (AM Gold) också på 1450, men väldigt svag modulation 
     gjorde att musiken bara sporadiskt kom igenom trots stark bärvåg. JE 
 



1320 25.8  0100  WKSN R Isla
1340 2.9 0100 CMFR R Ciudad del Mar
1350 2.9 0100 CMCM R Libertad
    störde. Teleradio? JE
1390 2.9 0058 WISA Isabella PR har en väldigt bra period. Religiöst på lördagskvällen m
    kom ett “ooisa”. JE
1400 2.9   -0249 Harbour Light, Carriacou med sign off med sin NA efter att ha kört sitt vanliga 

religiösa px. TN. 
1440.001 25.8 0202  HIAK R Impactante Santo Domingo helt dominant oc

livemusisk och sedan något slags predikan. 1440
1440.007 18.8 0237 HIAK R Impactante, Santo Domingo me
1480 25.8 0200 WMDD Fajardo
1519.995 17.8 0300 WVOZ San Juan 
1540 25.8  0200  ZNS, Nassau väldigt stark men fading. Väderprognos och varning för orkanen som
     var på väg in. JE
1620 23.8 0355 WDHP Frederiksted
 
Sydamerika 
  710 24.8 0300  LRL202 R Diez, BA/San Martin
  790 1.9 0300 LR6 R Mitre AM, BA/Hurlingham med “Mitre informative”. 
 900 3.9     0408  YVMD R Mara Ritmo, Maracaibo, lär väl
     jag. ODD 
 920 31.8    0544  ZP1 R Nacional, As
 970 2.9 0300 HJCJ R Super
1050 1.9 0300  CX26 SODRE Uruguay AM, Santiago Vázqez. 
     ruggigt störd frekvens (spla
1070 27.8 0345  LR1 R El Mundo, Buenos Aires BA ganska svag. 
1100 2.9 0230 HJAT Caraco
    långa stunder. JE
 
 
 
 
 
1129.926 17.8 0300 OAX4N R Bacán, Lima stark med mx. ID 0301. TN
1129.93 17.8 0250  OAX4N R Bacán, Lince spelade en slags lista nr 5, nr 6 osv 
    ”Cadena Bacán” 
1190     14.8    0201 HJCV R Cordillera, Santafé 
1190 29.8 0153 HJCV R Cordillera
     Cordillera”. JE
1230     14.8     0135  HJLK R Calidad, Cali
1289.986 6.8    0200  LRJ212 R Murialdo, Villa Nueva de Guallmallén med flera ID. AHK
1289.994 17.8 0254 ZYH888 R Timbira do Maranhã
1290 29.8 0355 YVLF R Puerto Cabello släppte ifrån sig ett ID. 
1299.984 25.8 0052  YVNS R Reloj
    frekvens. JE 
1319.997 17.8 0301 OAX4I R La Crónica, Lima kom upp en liten stund här med lite störningar från R 

Peru, Juliaca på 1319
1320 29.8 0100 HJNV La Cariñ
1340 18.8 0300 HJFB Amor Estér
1350 25.8 0100  LS6 R Buenos Aires 
1359.950 25.8 0110 HJUO Oxígeno
1370.040 18.8 0301 HJKI R Mundial
1380.002  6.8    0158  CB138 R Corporación, Santiago, Chile. 
1390 25.7 0030 R Andina, Pongo K´asa, 
    couple of times, but only this day reception was good. Henrik has called station
    many times but so far no QSL.MKA
 

Isla, San Juan, PR med www-adressen (radioisla1320.com
Ciudad del Mar, Palmira med heltimmes id. JE 
Libertad, Puerto Padrre med id och prat om Puerto Padre. Sportstation 

störde. Teleradio? JE 
WISA Isabella PR har en väldigt bra period. Religiöst på lördagskvällen m
kom ett “ooisa”. JE 
Harbour Light, Carriacou med sign off med sin NA efter att ha kört sitt vanliga 
religiösa px. TN.  

Impactante Santo Domingo helt dominant och stark under lång tid med 
ch sedan något slags predikan. 1440.001 den här gången. JE

Impactante, Santo Domingo med id i en sångjingle. JE
WMDD Fajardo, PR med “El 14-80” och romantisk musik. JE

San Juan med ID, 2-3 TN 
Nassau väldigt stark men fading. Väderprognos och varning för orkanen som

in. JE 
WDHP Frederiksted, USVI då och då över kubanerna. HM 

Diez, BA/San Martin gick stadigt förra säsongen och kom nu också. 
LR6 R Mitre AM, BA/Hurlingham med “Mitre informative”. 

Mara Ritmo, Maracaibo, lär väl bli rena pesten framöver misstänker

R Nacional, Asunción tycks bli det enda som hörs ibland från "syden"
Super, Santafé de Bogotá “Esta es Radio Super”. JE 

CX26 SODRE Uruguay AM, Santiago Vázqez. Jag kunde precis höra deras ID på en
ruggigt störd frekvens (splatter). HK verifierade att jag hört rätt! AN
LR1 R El Mundo, Buenos Aires BA ganska svag. HM 
HJAT Caraco,l Barranquilla stark i toppar, men väldigt mycket fading och helt borta 
långa stunder. JE 

4N R Bacán, Lima stark med mx. ID 0301. TN 
OAX4N R Bacán, Lince spelade en slags lista nr 5, nr 6 osv –
”Cadena Bacán” – möjligen annan SS under – intet spår av WBBR. HM

R Cordillera, Santafé de Bogotá, denna och WLIB dominerar här!
Cordillera, Santafé de Bogotá med en hel rad  id t ex “11

Cordillera”. JE 
R Calidad, Cali, dominanten på 1230 ODD 

Murialdo, Villa Nueva de Guallmallén med flera ID. AHK
R Timbira do Maranhão, São Luis också en ganska vanlig brasse. 

YVLF R Puerto Cabello släppte ifrån sig ett ID. Fin mx, ”Buenos Recuerdos”. TN
Reloj, Maracaibo på 1299.984. En till spansktalande lite högre i

 
OAX4I R La Crónica, Lima kom upp en liten stund här med lite störningar från R 
Peru, Juliaca på 1319.944 som var lite starkare.  TN 
HJNV La Cariñosa, Girardot med id “Cariñosa Girardot” och musik. JE
HJFB Amor Estéreo, Santafé de Bogotá annonserade och “romantisk” musik. JE
LS6 R Buenos Aires går väldigt ofta. AN 

geno, Cartagena har tydligen halkat ner någon Hz till och är nu här 
Mundial, Santafé de Bogotá fortfarande lika snett. Stark. JE

Corporación, Santiago, Chile. AHK 
Andina, Pongo K´asa, Cochabamba was booming this time, has been there 

couple of times, but only this day reception was good. Henrik has called station
many times but so far no QSL.MKA 
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radioisla1320.com) JE 

Puerto Padrre med id och prat om Puerto Padre. Sportstation 

WISA Isabella PR har en väldigt bra period. Religiöst på lördagskvällen men 00.58 

Harbour Light, Carriacou med sign off med sin NA efter att ha kört sitt vanliga 

h stark under lång tid med 
den här gången. JE 

JE 
80” och romantisk musik. JE 

Nassau väldigt stark men fading. Väderprognos och varning för orkanen som 

gt förra säsongen och kom nu också. AN 
LR6 R Mitre AM, BA/Hurlingham med “Mitre informative”. AN 

bli rena pesten framöver misstänker 

som hörs ibland från "syden" ODD 

ecis höra deras ID på en 
tter). HK verifierade att jag hört rätt! AN 

l Barranquilla stark i toppar, men väldigt mycket fading och helt borta 

– senare id som 
intet spår av WBBR. HM 

denna och WLIB dominerar här! ODD 
med en hel rad  id t ex “11-90 AM Radio 

Murialdo, Villa Nueva de Guallmallén med flera ID. AHK 
också en ganska vanlig brasse. TN 

mx, ”Buenos Recuerdos”. TN 
. En till spansktalande lite högre i  

OAX4I R La Crónica, Lima kom upp en liten stund här med lite störningar från R 

dot” och musik. JE 
annonserade och “romantisk” musik. JE 

gon Hz till och är nu här JE 
. Stark. JE 

Cochabamba was booming this time, has been there  
couple of times, but only this day reception was good. Henrik has called station 



1390.000 25.7    0031  R Andina, Pongo K’asa, 
     "native" musikstycke med sång. AHK
1400 18.8 0300 HJKM Em Mariana
     Collectivo”. JE
1410 24.8 0200  CX44 AM Libre, Montevideo. 
     fann: ”Bingo! It is AM
     "Rumbo a la cancha"
     (0303'55) contains just at the beginning a mention of the program name
    ("... amigos... al micrófono.... 
     UFB job!! Splitten var .
1430 18.8 0231 ZYJ200 R Clube B2, Curutiba, PN stark och bra nu, även om det var lite störningar
     från 14-30 A
     1440 (utövr Independê
1440 4.8 0229  LRA53 R Nacional, San Martín de los Andes, NE med ”R Nacional” och ”R
     Pública”. Således riks
     logg. Tnx HK som instämde i mina förmodanden. Lokalt endast över FM 92,5. HK
     kryddade min rapport med sina personliga upplevelser i staden för ca 40 år sen. Det
     blev därmed napp på direkten med s
     riktigt glad och tacksam blev därmed HM. Dir önskade några väl valda ord från mig,
     vilket blev en ”intervju”, som HK formligen bokstaverade för mig, ord för ord som
     jag läste upp i telefon för HK s
     detta som om jag själv hade gjort det!! Extra tack HK för den finessen. Skulle ev
     spelas upp i lokala FM
1440 28.8 2302 ZYJ930 R Educa
     Voz do Brasil” till eget program. HK tror inte den är hörd i Sverige, men ABU ha
     hört den två gånger i varje fall i Norge. JE
1440.000 12.8    0230  OAX6R R Santa Monica, Arequipa b
     hjälp. AHK 
1440 24.8 0217  CX144 R Rivera, Rivera
     omväxlande med en brasse och ytterligare en SS stn.
1440.012 12.8    0215  R Yaguarí, Vallegrande. C/d 02.23
1450 18.8 0301 YVKJ R Marí
     Ovanligt ren. JE
1460  18.8 0300 HJJW Nuevo Continente

och annonsering. JE
1470 30.8 0305  CX147 R Cristal del Uruguay, La P
    ID. Den kvinnliga hallåan
     dialekt/uttal, som genast för tankarna mot södra SA.
1480 2.8 2300 R Amor de Dios, El Alto. 
     calling to station, to p
     reception report is now on the way. TNX Henrik of the big help with this one! 
1490 25.8 0209  HJBS Punto 5, Santafé de Bogotá med id mellan nästan varje melodi. 
     spännande var en 
     i närheten av id. JE
1499.832 17.8 0317 OBX4I R Santa Rosa, Lima som vanligt stark. 
1509.988 6.8    0212  LRI253 R Belgrano, Suardi. 
1510 25.8 02.08 HC... R Monumental

signal man släpper ut. Har också ofta något slags “umpa
     inslagen. Samtidig
     inte de sedvanliga 
     tipsa Cuba vad bröderna i 
     så många Rebeldesändare på t ex 
     för NA utan så stor energiåtgång... JE
1510.012 6.8    0252  CC151 R Poder Pentecostal, Rancagua, Chile med klart anrop denna tid. Stationen
     svarade snabbt på min rapport. AHK
1520 28.8  2301  ZYJ491 R Continental
     Libertação" JE
 
  

Pongo K’asa, Cochabamba med prat på Quechua och sed
musikstycke med sång. AHK 

HJKM Em Mariana, Santafé de Bogotá starkast på bandet “Estamos escuchandos El
Collectivo”. JE 
CX44 AM Libre, Montevideo. Jag skickade ett par clip till Mauricio Molano

”Bingo! It is AM-Libre. I have found a recording of Jorge Baillo, the host of
"Rumbo a la cancha" the voice matches. But there is more: the third recording

contains just at the beginning a mention of the program name
("... amigos... al micrófono.... -7" - Rumbo a la cancha...). Thanks to Mauricio for a
UFB job!! Splitten var .986. AN 
ZYJ200 R Clube B2, Curutiba, PN stark och bra nu, även om det var lite störningar

30 AM. Bra styrka på brassar under en kort stund också på 1370 (Iguatemi)
1440 (utövr Independência), 1470 och 1500 men inget id där. JE
LRA53 R Nacional, San Martín de los Andes, NE med ”R Nacional” och ”R
Pública”. Således riks-px men jag har inga problem, för detta är min första RN mv
logg. Tnx HK som instämde i mina förmodanden. Lokalt endast över FM 92,5. HK
kryddade min rapport med sina personliga upplevelser i staden för ca 40 år sen. Det
blev därmed napp på direkten med snabbt @-svar från självaste directoran! Och
riktigt glad och tacksam blev därmed HM. Dir önskade några väl valda ord från mig,
vilket blev en ”intervju”, som HK formligen bokstaverade för mig, ord för ord som
jag läste upp i telefon för HK som jag sedan fick åter som ett ljud clip och kunde vbf
detta som om jag själv hade gjort det!! Extra tack HK för den finessen. Skulle ev
spelas upp i lokala FM-programmet. Men därom veta vi inget ännu!! HM 

Educadora, Frei Paulo, SE id-ad med hjälp av HK i övergången från “A
do Brasil” till eget program. HK tror inte den är hörd i Sverige, men ABU ha

gånger i varje fall i Norge. JE 
Santa Monica, Arequipa blev identifierad med Henrik Klemetz

CX144 R Rivera, Rivera med samhällsprogram och ID. Rörig frekvens, gick
omväxlande med en brasse och ytterligare en SS stn. AN 

Yaguarí, Vallegrande. C/d 02.23. AHK 
María, Caracas med María-annonsering fast det inte var heltimme där.

. JE 
HJJW Nuevo Continente, Santafé de Bogotá med musik 
och annonsering. JE 

Cristal del Uruguay, La Paz (Las Piedras) med  
Den kvinnliga hallåan har en ganska speciell 

dialekt/uttal, som genast för tankarna mot södra SA. AN 
R Amor de Dios, El Alto. After checking my clip HK was 
calling to station, to pastor Faustino Laura Alegria and 
reception report is now on the way. TNX Henrik of the big help with this one! 
HJBS Punto 5, Santafé de Bogotá med id mellan nästan varje melodi. 

e var en NA med religiöst prat (inte WBAE) som kom in en stund, men inte
i närheten av id. JE 
OBX4I R Santa Rosa, Lima som vanligt stark. TN 

Belgrano, Suardi. AHK 
Monumental, Quito med nästan “läsligt” id för en gångs skul

signal man släpper ut. Har också ofta något slags “umpa-umpa
Samtidigt gick här också Oceanográfico i Guayaquil med tidssignal, men

inte de sedvanliga voiceannonseringarna på minuten. Skulle det kanske v
tipsa Cuba vad bröderna i Ecuador har åstadkommit – då skulle man ju inte behöva

ånga Rebeldesändare på t ex 1180 och 1620. Man skulle ödelägga frekvenserna
NA utan så stor energiåtgång... JE 

Poder Pentecostal, Rancagua, Chile med klart anrop denna tid. Stationen
svarade snabbt på min rapport. AHK 

Continental, Rio de Janeiro, RJ med id, programinfo och "Voz da
JE 
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a och sedan ett långt 

starkast på bandet “Estamos escuchandos El 

till Mauricio Molano och han 
found a recording of Jorge Baillo, the host of 

the voice matches. But there is more: the third recording 
contains just at the beginning a mention of the program name   

Thanks to Mauricio for a 

ZYJ200 R Clube B2, Curutiba, PN stark och bra nu, även om det var lite störningar 
ka på brassar under en kort stund också på 1370 (Iguatemi), 

70 och 1500 men inget id där. JE 
LRA53 R Nacional, San Martín de los Andes, NE med ”R Nacional” och ”R 

inga problem, för detta är min första RN mv- 
logg. Tnx HK som instämde i mina förmodanden. Lokalt endast över FM 92,5. HK 
kryddade min rapport med sina personliga upplevelser i staden för ca 40 år sen. Det 

svar från självaste directoran! Och 
riktigt glad och tacksam blev därmed HM. Dir önskade några väl valda ord från mig, 
vilket blev en ”intervju”, som HK formligen bokstaverade för mig, ord för ord som 

om jag sedan fick åter som ett ljud clip och kunde vbf 
detta som om jag själv hade gjort det!! Extra tack HK för den finessen. Skulle ev 

programmet. Men därom veta vi inget ännu!! HM /Kul! –tl/ 
ad med hjälp av HK i övergången från “A 

do Brasil” till eget program. HK tror inte den är hörd i Sverige, men ABU har 

ierad med Henrik Klemetz 

samhällsprogram och ID. Rörig frekvens, gick 

annonsering fast det inte var heltimme där. 

reception report is now on the way. TNX Henrik of the big help with this one! MKA 
HJBS Punto 5, Santafé de Bogotá med id mellan nästan varje melodi. Betydligt mer 

kom in en stund, men inte 

ångs skull i den förfärliga 
umpa-musik” mellan 

Guayaquil med tidssignal, men 
voiceannonseringarna på minuten. Skulle det kanske vara läge att 

då skulle man ju inte behöva 
1180 och 1620. Man skulle ödelägga frekvenserna 

Poder Pentecostal, Rancagua, Chile med klart anrop denna tid. Stationen 

RJ med id, programinfo och "Voz da 
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1520  18.8 0300 HJLI Libertad, Santafé de Bogotá kom starkt en ganska kort stund. Id:n och info om 
     “Vida-koncernen”. “Sneda” Minuto störde rejält tidvis. JE 
1520.055 24.8    -0205  R La Luz del Tiempo, El Alto. Finally with id and other good details. And again  
    nice help from Henrik to try verification! MKA 
1539.991 25.7   0100  R Bendita Trinidad, El Alto bra styrka. c/d 02.10. AHK 
1540 24.8 0200  R Bendita Trinidad, El Alto this time also with ID. Has been there occasionally  
    from April 2012. Henrik has again been helping with contacts to station. MKA 
1540.415 2.9 0230 ZYH921 R Santa Maura, Lago da Pedra, MA. Finally full id from this one minute  
    after the top of the  hour! MTM got first id from this in Aihkiniemi this spring. MKA  
1540.5 18.8 0232 OCU2X R TurboMix, Cajamarca svag men läsbar tack vare det sneda läget. Enda 
     peruan jag fick fram jämte Bethel. JE 
1560 17.8 03.00 LT11 R General Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay/Villaguay med ID och 
     s/off strax efter 0301. AN 
1560 28.8 0201 HJHE Voces Rovirences, Málaga. En trevlig överraskning från ett ”vanligt” land! 
     Jag spelade in och clippet skickades till HK, som naturligtvis löste det! ".... estación 
     colombiana HJHE en su frecuencia operacional de 1560 kHz con 5 mil watios de 
     potencia, transmitiendo desde  la ciudad de Málaga, capital de la provincia de García 
     Rovira en el departamento de Santander, ha llegado al final de otro día de labores.... 
     que esperamos haya sido de su agrado...." Det var alltså deras s/off.  Stationen är 
     alltså Voces Rovirences, och syns inte alltför ofta i spalterna. Mha HK sattes en 
     rapport ihop, och svar kom inom 4 tim! Superbt jobb av HK! Tack! AN 
1580 28.8 0200  HJQZ R María, Barranquilla med ID. AN 
1580 24.8 0200  CW158 R San Salvador, Dolores. Återigen fixade HK att IDa denna: ” …lyssnade 
     jag på AM1580 Radio San Salvador och si där hittade jag två reklamer som 
     otvetydigt utvisar att det var denna station du hörde.  Jag har spelat in en reklam och 
     det är samma som du har kl 0232.  Där finns ännu en reklam och den har jag också 
     löst. Så "misión cumplida", mission accomplished!” Imponerande deckarjobb av 
     HK!! Tack! AN 
1590 25.8  0300 HJIP BBN, Envigado gick bäst när de flesta signaler dött för morgonen. JE 
1599.804  9.8   0214  CB160 R Nuevo Tiempo, Santiago med ID och religiöst. Även den 6 augusti, men 
     sämre styrka då. AHK 
1599.805 26.8 0240 CB160 R Nuevo Tiempo, Santiago. BIG, BIG surprise! 250 watts from Chile.   
    Was not Peru, which Henrik was able to hear from my clip. Absolutely the best of 
    my SA stations heard in Southern Finland. MKA 
1600 18.8 0250 ZYK770 R Nove de Julho, São Paulo, SP. Aparecida-program ger väl inget 
     alternativ. JE 
1609.994 24.8   0300  R Guabiyú, Gregorio de Laferrere kom upp med skaplig hörbarhet när Caribbean 
     Beacon var svag en stund.  AHK 
1609.994 2.9 0316 R Guabiyú, Gregorio de Laferrere med tango och anrop och lite störd från  
    Caribbean Beacon. JE 
1620 24.8 0200 AM 16-20, Mar del Plata, hördes mycket bra och använde en slogan som jag 
      inte hört förut, man sade ”16-20 Aire nuevo” eller ”Ayre neuvo”. Jag skickade ett 
     clip till HK, som kontaktade stationen och återkom till mig med en adress som jag 
     kunde använda för en rapport. Ett mail skickades och svaret kom inom mindre än 
     20 min! Måste vara ett svårslaget rekord?? Men utan HK’s lobbying hade det nog 
     inte gått allas, dom brukar väl vara ganska svårflirtade? AN 
1629.825 24.8   0300  R América, San José. AHK 
1650.103 29.8 0302 R Guaraní, San Justo, BA med ett ganska kort men tydligt id trots klen signalstyrka. 

Dragspelsmusik sedan. Nu på denna fq. JE 
1650.127 2.9 0302 R Guaraní, San Justo äntligen så bra så att det gick att få ett “vettigt” id mellan 
     låtarna. Nu på denna frekvens. JE 
 1689.969 24.8   0304  R Cristo la Solución, San Justo. Jag hade stationen som tent, och Henrik Klemetz 
     fick fram ID.  AHK 
1699.993  6.8   0226  R Juventud, Florencio Varela, BA med ID denna tid och sedan tango. Innan massor 
     med reklam. AHK 
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Oid/Tent Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
1250 25.8  0050 Tent OAX4L R Miraflores, Lima. Program snarlikt La Voz de la Liberación men 
     ingen “Sportish”. Lite för tidigt för Peru egentligen, men det fanns ingen riktig sådan 
     öppning mot gryningen heller. TurboMix 1540,5 skymtade också nu, inte senare. Och 
     1350 i Guayaquil gick samtidigt så... HK som lyssnat kan heller inte finna något 
     annat rimligt alternativ, möjligen att man ha egen variant av programmet numer i 
     Peru? JE 
1289.805  3.9 0130 Tent - Sounds ZYK745 Radio Estadao  ESPN, São José dos Campos SP, but format 
     is different, no sports this time. MKA 
1349.995 25.8 0100  Tent HCVP2 Teleradio, Guayaquil. Jag trodde den var inaktiv och när den var igång 
     låg den betydligt högre än dagens 1349,995 men HK som lyssnat säger att fotboll med 
     Barcelona (som alltså också finns i Guayaquil) som ena lag knappast kan vara något 
     annat den här tiden. JE 
1390 23.8 0221  OID med typ mex mx och ett möjligt men ohörbart id-liknande. Bl a HK tackas för 
    lyssning, men förblir liggandes i ”omöjliga högen”. Hade själv en liten personlig tent 
     på CW45 men stämmer ej med musikvalet!! Så även där är jag fast!! HM 
1440  24.8 0242  OID PP med gamla kända ”Cocktail Tango” mkt NOS!! – har fått förslag på möjlig 
     RJ stn – i så fall tent R Livre – men dessvärre inget konkret. Rocco höll det ej för 
     omöjligt att denna religiösa station skulle kunna ha denna typ av px – där har jag 
     fastnat!! Lyckades ej finna några ledtrådar på deras web. Tnx HK och RÅ som uttalat 
     sig. HM 
1590    24.8    0130  Tent AM 1590 La Radio de la Región, BA. Hittade en OID SS på .005 och skickade 
     ett par clip till Mauricio Molano, som svarade: ”I can hear an ID as "AM mil 
     quinientos noventa (1590) y FM 9(4).9..." in what it seems a promo for a sports 
     program "Deportivo ????, Segunda Edición". The 4 in 94 is not very clear due to a 
     burst of noise. Searching the web I have found this page of the Grupo Radioescucha 
     Argentino:http://gruporadioescuchaargentino.wordpress.com/2011/05/23/argentina 
    desde-dolores-provincia-de-buenos-aires-transmite-una-nueva-emisora-de- 
    amplitud-modulada/ talking about a new non-licensed station in Dolores (porv. of  
    Buenos Aires): “AM 1590 LA RADIO DE LA REGIÓN” (The radio of "La Región", 
     a newspaper) They say that this station is operating from the same studios of the  
                                   legal station LRI-434 Radio Dolores (94.9 MHz) and that AM-1590 has been 
     observed relaying the whole programming of LRI434 94.9 MHz. The streaming is 
     not working at this time. But all points to this station.” 
                                    Verkar vara en ny station, alltså! Och snyggt jobbat av Mauricio! AN 
1590.410 25.7 0100  Bolivian, but location is still under work. This time enough good reception during 
     two minutes to get out some details, investigations are still on the way by HK. MKA 
 
 

� Från e-posten 
Jan Edh 20.8.2012: 
Besöket i Fredriksfors 18.8 kommer jag att minnas länge – men inte för de goda konditionernas skull. De 
var nämligen klart trista och där i princip inget hördes förrän fram emot 0230 UTC, då det först kom lite 
brassar, sedan de allra vanligaste Colombianerna. I och för sig bra styrka, men under kort tid. 
Vad som i stället satte sig i minnet var att när jag slog på lyset i torpet drogs som till en magnet mängder av 
svärmande flygmyror som tagit sig in. Förutom att deras bett svider rejält under en stund, så är det allmänt 
äckligt att ha dem krälande i håret, på kroppen och runt om på bänk och dator. 
Ett så kallat “biologiskt” och “miljövänligt” (och därmed kanske inte helt effektivt...) insektsmedel fanns i 
skåpet. Det hjälpte väl till en del, om inte annat dränkte jag kanske en del av “kräken”. Men det stoppade 
säkert inte med 200 som jag krossade “manuellt”. 
 

26.8.2012: 
Det var bättre, men för den skull långt ifrån bra, den här (25.8) morgonen i Fredriksfors. Det fanns inga 
som helst signaler från södra Sydamerika och 240-gradaren gav ingenting – inte ens någon brasse vare sig 
sent eller tidigt på natten. Det var 285-gradaren som gällde med en ganska blandad kompott med framför 
allt Colombia och Venezuela, men också uppblandat med Västindien och Ecuador och förmodligen Peru. 
NA svagt på 1400, 1490 och 1510. Vid gryningen när Peru brukar komma som bäst fanns dock ingenting 
därifrån... 
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Jan Edh 31.8.2012: 
Efter en kväll där vi kapade och bar in resten av vintervedförrådet stannade jag och lyssnade i Fredriksfors. 
Lite segt, men inte “helt dåligt”. Brassen på 1440 var en trevlig överraskning. Senare var det en mix av NA 
och framför allt Colombia men överlag ostadiga signaler och alldeles för mycket brus och åskstörningar. 
240-gradaren hade inte mycket att bjuda på så när som på brassen. Argentina på 1190, 1350, 1620 och 1630 
gick bra, 1650 svagt, men annars inget. 
 

3.9.2012: 
En ovälkommen och kraftig protonstorm bidrog inte precis till att göra lördagsnatten mot 2.9 till en höjdare 
i Fredriksfors. Överraskande nog gick trots det en hel östkust-NA, i första hand från NY-området på högre 
delen av bandet medan det var ostligaste Canada på den lägre delen. Fladdriga LA signaler som främst 
tycktes gynna Cuba och PR. 
 
Hasse Mattisson 2.9.2012: 
Asch, inget att komma med egentligen, mina mest spännande verkar förbli olösta!! 
Men jag kollar regelbundet vill jag som vanligt nämna - har väl bara missat ett par-tre mornar inkl 
midsommar. Senast i går kväll, kräftskiva hos grannarna och det kan man ju ej heller missa, fast jag kunde 
klara mitt morgonpass likväl!! Skam den som ger sig!! 
En hel del NA på sistone, men bara de allra vanligaste och det gör inte ens mig speciellt glad, så jag 
emotser "bättre tider" och börjar redan så smått hoppas på lite daytime-bevakning - troligen ej förrän under 
oktober - kanske slutet av september… Vi får se eller rättare sagt kanske höra något om den saken! 
 
Odd-Jørgen Sagdahl 2.9.2012: 
Se vedlegg for mitt bidrag til MV-Eko #3. For øvrig en ganske hyggelig åpning på sesongen på Smøla! 
Torsdag 6.9 reiser jeg til Kongsfjord for å sette opp antenner og utstyr der. Satser på enda mer spennende 
tips da! Et av målene for sesongen er å logge Tuvalu på 621 som har fått ny sender (5 kW?) og er hørt på 
New Zealand. /Hoppas det lyckas OM! –tl/ 
 
Thomas Nilsson 2.9.2012: 
En rejäl omsvängning den sista veckan mot NA. Några signaler från de vanliga Peru-stationerna har gått 
igenom, men inget att yvas över. 
Av någon anledning blåser signaler förbi Skåne innan de landar längre norrut. Mycket märkligt! 
Flera håller på med installationer av s k ”staggered beverages” och det skall bli intressant att längre fram i 
höst se loggningarna med dessa antenner. 
 
Hans Östnell 2.9.2012: 
Sänder över ett bidrag till kommande MV-Eko. Det börjar märkas att vi närmar oss hösten med stormsteg, 
då Asien börjar höras tidigare för varje kväll här uppe. Afghanistan, Pakistan och säsongens första japs är 
loggad, så nog rör det på sig, alltid! Det har blivit en hel del lyssning den senaste tiden, mest hemifrån 
sovrummet med min R8A och Quantum QX-loop. Var ute på Skagenudden här i Vardø på kvällarna den 
17/8 och 18/8, men det var väldigt störda konditioner dessa kvällar, vilket medförde att det inte hördes 
mycket från Asien, ingenting från Far East och absolut ingenting från NA, varför jag packade grejorna och 
rullade in mina BOG:s respektive kväll. Dock överraskades jag av att Emisora Provincial de Cabo Delgado 
i Mocambique gick en hel timme med fin styrka på 1223.98 kHz från ca kl 22 UTC den 17/8. Ett bra 
audioclip med ID finns att lyssna på i min blogg på http://barentsdx.wordpress.com och signalstyrkan på 
stationen säger väl en hel del om vad för slags konditioner som rådde denna kväll och hela helgen, för 
övrigt. Det lilla som loggades ute på udden har jag signerat med HR* för att skilja ifrån mina 
"hemmaloggningar". 
  

Hemma har jag som sagt lyssnat från sovrummet med min R8A och Quantumloop. Jag kan inte prisa denna 
antenn tillräckligt, känner jag, men den upphör aldrig att förvåna mig. Jag kan rekommendera denna antenn 
till alla som av olika anledningar behöver en liten och smidig MV-antenn med utmärkta prestanda. 
Antennen är lågbrusig, har utomordentligt god förstärkning, är mycket selektiv och har skarpa "nollor". 
Skulle kunna tänka mig att antennen skulle passa utmärkt till t ex Ullmar, då den har visat sig vara kapabel 
att nolla ut det mesta och därmed gett mig chansen att plocka fram det som hörs under en stark 
"peststation". Den versionen som jag använder, kostar $199.00 + frakt och beställes från RadioPlus genom 
att man sänder ett mail till Gerry på radioplus@bellsouth.net. Beställ gärna i god tid, ty Gerry tillverkar och 
testar just DIN antenn efter att beställningen kommit in. Mer information finner man här: 
http://www.dxtools.com/QX.htm 
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Hans Östnell 2.9.2012 forts 
För övrigt, så delar jag Ullmars uppfattning om Asien-DX:andet. Det är synd att inte fler lägger ner lite mer 
tid på denna spännande världsdel. En förklaring kan så klart vara att Asien är ganska svårt. Dels är språken 
mer eller mindre obegripliga, något som ofta gör det extra vanskligt att hålla reda på vilken station man 
egentligen lyssnar på. Kineserna är många gånger hopplösa att få ID på och man är mer eller mindre 
tvingad att ha en grayline-karta uppe för att kolla vilka provinser som är möjliga att höra vid varje given 
tidspunkt. Iranierna likaså. Hela MV-bandet är nerlusat med iranska stationer som hörs så gott som "jämt" 
här uppe i nord. Trots det är Iran ett fantastiskt spännande DX-område, och på något sätt har Iran blivit vad 
UK-DX:ingen var på 80 och 90-talen. På många frekvenser ligger det flera regionala IRIB-stationer som 
fadar ut och in och det gäller att hålla reda på vilken som är vilken. En annan sak som jag upptäckt vad 
gäller de regionala IRIB-stationerna, är att de tider som listas i WRTH vad gäller regionala sändningar skall 
tas med en stooooor nypa salt. Enligt WRTH skall de flesta regionala IRIB-stationer gå över till att reläa det 
rikstäckande programmet från Radio Iran kl 17:30 UTC, och det kan nog stämma. Ibland. Jag har hört flera 
regionala IRIB-stationer med regionala ID:n kl 19:30 UTC och som fortsatt med regionala/lokala 
produktioner till efter 20:00 UTC. Samtidigt har jag hört regionala IRIB's med c/d kl 17:30. Se'n vette 
tjyven om programmen är så speciellt intressanta. Min persiska är något rostig, för att uttrycka det milt. 
Musiken är många gånger väldigt fin och varierande hos de regionala stationerna, medan programinnehållet 
i riksprogrammet Radio Iran många gånger består av aggressiva tal och apeller samt hätska utfall mot USA 
och Israel. hur som helst, så har jag gett mig den på att få ID på så många regionala IRIB's som möjligt.  
  

Kommande helg blir det en ny runda ut på Skagen-udden, och om konditionerna är någorlunda hyfsade så 
kanske man kan hoppas på lite japsar i loggen. Kanske till och med lite annat från Far East och 
Filippinerna, och kanske, kanske säsongens första Aussie loggas - och vem vet, det kanske till och med 
öppnar upp mot NA. Det vore nå't! 
 
Arne Nilsson 2.9.2012: 
Nu kan man väl säga att säsongen har dragit igång. Under så gott som hela augusti har cx här uppe legat 
mot södra SA: ARG/URG/B men ca 28.8 vred det mer norrut, bl.a. CLM men också några NA har kommit 
in, men bara de allra vanligaste. Den 24.8 var rätt bra mot ARG/URG, med ett antal URG-stns. Det är en 
evig tur att det finns killar som Henrik K, annars skulle nog mappen med OID stns vara massiv! Jag har nu, 
med stor hjälp av bl.a. OJS, som gett goda råd och delat med sig av sina erfarenheter, också kommit igång 
med remote-körning, så nu kan man följa utvecklingen på bandet varje natt! Mitt bredband levereras av Net 
1, dvs ett mobilt bredband. Oftast är hastigheten helt OK: 2 MB nedladdning och 1 MB uppladdning. På 
programmet står nu utrustning för omkoppling av antenner och för filter för min AFEDRI. Work in 
progress…. 
 
Odd Påg 3.9.2012: 
Nu har då första höstmånaden infunnit sig, första isen på biltaket för någon vecka sedan. Det har märkts 
även när man startar radion på morgonkvisten, man behöver ju inte gå upp på natten längre för att höra 
något från andra sidan havet. 
Lingonen har nyligen mognat, plockade 10-12 liter häromdagen och det känns fortfarande i ryggen. Bären 
finns i massor på flera platser om man bara är lite lokalkänd. Lite sämre med svampen då det varit lite för 
torrt i sommar, men nu har det blivit lite fuktigare väderlek så nu kan man hitta några om man har tur. 
 

ARC late, late news 
 

Canada/USA 
Några saker som hänt sedan NRC-loggen publicerades: 
 690 CKGM Montréal QC testar nu på denna frekvens, ex 990 kHz. Officiell flytt i morgon, den 4 
   september. (Andy Reid, DXLD 31.8.2012) 
 820 CHAM Hamilton ON now Comedy “Funny 820”, was C&W. (DX-midAMerica via Barry Davies, 
   mwcircle) 
1570  CKMW Morden MB, will leave AM band within 90 days of FM coming on (DX-midAMerica) 
 
Puerto Rico 
1600  WCMA Bayamón, ex WLUZ, “Cima 1600”. The WLUZ call sign is believed to have been in use 
    since the station took to the air in 1966. The station is currently owned by Marketing 
    Promotion Network, Inc. (Andrew Brade, Medium Wave News 58/3 and Wikipedia via 
    Jan Edh, ARC) 
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  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…         3/9 2012 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 

Ny medlem 
VMA Veli-Matti Anttila, Tuohitie 21, FI-90820 KELLO, Finland.  
Telefon +358-40-5216219; e-mail: veli-matti.anttila@dnainternet.net 
”Min svenska är lite rostig så det vore bättre om jag ska hålla till engelska :) 
I'm 49 years old dx listener from Kello (Oulu), Finland. I started dxing already in 1978. I was inactive for 
many many years but in 2010 I found this wonderful world of radio listening again. In the past I have been 
in some dx-expeditions to Lapland (Lemmenjoki, Sirkka) but mostly I have listened at home in my current 
address in Kello. I have a couple of ALA100L (7x3m) loops and planning to set up also some beverages 
(300-600m). I have one Perseus SDR and also NRD-535D & Drake R8 receivers.” 
 

”Nygammal” medlem 
OJS Odd-Jørgen Sagdahl, Magnus Barfots vei 16A, NO-7562 HUNDHAMMEREN, Norge. 
Telefon: +47 92853500; e-mail ojs@sagdahl.no 
 

”Født 1964, gift, to barn, arbeider som Nordisk account manager for det canadiske selskapet GIRO Inc. 
(www.giro.ca). 
 

Jeg kjøpte min første radio da jeg var 7 år gammel og sendte min første rapport da jeg var 13. Da jeg hørte 
KOA-CO 850 som min første NA noen år senere visste jeg at det var NA som var min type DX! Og 
allerede da tenkte jeg på hvor fantastisk det ville vært om det var mulig å ta opp alle frekvenser samtidig 
under NA-åpningene. Derfor var overgangen til SDR-lytting svært velkommen og noe som virkelig satte 
fart i min DX-aktivitet. Før SDR-radioene kom hadde jeg jobbet en del med remote-DX med 
konvensjonelle mottakere og dette ble svært interessant i kombinasjon med SDR. 
 

Jeg lytter i dag fra to remote QTH - ett hos Bjarne Mjelde i Kongsfjord helt nordøst i Norge - 
www.kongsfjord.no og ett hos Rolf Torvik (LA2XPA) på Smøla, vest for Trondheim - 
http://www.qrz.com/db/?callsign=la2xpa. Jeg bruker Perseus SDR-mottakere begge steder og vi har satt 
opp et utvalg av antenner - noen som fungerer riktig bra, og noen hvor det fortsatt må jobbes med 
forbedringer. Stor takk til Bjarne & Rolf som gjør det mulig for meg å holde et såpass høyt aktivitetsnivå og 
for mange fantastiske opplevelser - både on-site og remote! 
 

I tillegg til NA-DX er jeg interessert i Pacific, noe som Kongsfjord gir gode muligheter for. Smøla gir også 
svært gode signaler fra LA, men jeg har per i dag ikke kapasitet til å DXe mer enn jeg gjør. Kanskje når jeg 
blir pensjonist ;-) 
 

Jeg var medlem i ARC på 80-tallet og hadde stor glede av MV-Ekos høye kvalitet da. Jeg er glad for å 
komme tilbake og håper å kunne bidra til fortsatt høy kvalitet på tipsene.” 
/Hjärtligt välkommen till ARC VMA och välkommen tillbaka OJS! –tl/ 
 

Ljudklipp från Fredrik 
Fredrik har sänt oss en synnerligen fin inspelning på R Zaracay. Lyssna och njut! Tyvärr fick FD aldrig 
svar skriver han. Kanske trodde man inte på stationen att inspelningen var gjord i Sverige? 
http://www.thomasn.sverige.net/19820815-0258-3394,4-HCOT1-R-Zaracay.mp3 
/Tack Fredrik och tack Thomas som lagt upp länken –tl/ 
 

NRC Domestic Log 
Meddelande från NRC: “All 18 logs were shipped at 2100 UTC today (24.8.2012- ed) Global Priority Mail. 
Printer delivered early! 73 Wayne” /Rapporter förtäljer att loggen anlände i fredags. Vi återkommer med 
pris då vi fått faktura från NRC. tl/ 
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Radio Northern Star - new broadcasters and programming! 
Radio Northern Star is proud to welcome new broadcasters and programming to the station! 
*Adam O' Quinn will be hosting ”Country Roads” with great Country Classics on Saturdays at 2200-0000 
CET, starting August 25th with a repeat the coming Tuesday 2000-2200 CET, starting August 28th! 
*Ron O' Quinn is the host of ”Northern Star Rewind” playing great oldies on Sundays at 2000-2200 CET, 
starting August 26th with a repeat the coming Wednesday 2000-2200 CET, starting August 29th! 
*As our regular listeners have noted, Paul Graham’s ”Soundtrack of the 60s” has already been with us 
throughout the Summer. Paul is broadcasting on Radio Northern Star Saturdays at 1800-1900 CET, and his 
show is repeated on Tuesdays 0100-0200 CET. www.northernstar.no  (Svenn Martinsen)   
 

IFA 2012 
Den internationella radioutställningen vartannat år i Berlin går av stapeln i dagarna. Där samlas tillverkare 
och inköpare från hela världen. Det är en gigantisk mässa. Jag har varit där för några år sedan, men det har 
ofta inte varit så intressant för oss MVDX-are. De senaste åren har alltid DRM slagit på stort med ”nya” 
mottagare samt provsändningar. I år är de inte närvarande!!! Ett gott tecken för oss? (Bengt Ericson) 
 

Bildarkivet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Backspegeln får inte bli så stor att den helt täcker framrutan, en helt OK devis. Men eftersom vi passerat 
50-årsstrecket med god marginal, kan vi väl tillåtas lite nostalgi? 
Känner ni igen denne unge man med tangorabatt och fin knuten slips? Jo, det är vännen UQ på ett foto 
taget 1955 i det hus där Radiotjänsts utlandssändningar sköttes. ”Det är fantastiskt vad som finns i våra 
arkiv” skriver Ullmar  – vi instämmer! 
 

Motala långvågsstation på ett vykort insänt av BEFF. Eftersom Olle för ett antal år sedan publicerade ett 
stort antal vykort med radioanknytning ur sin stora samling, har detta kort möjligen funnits i Ekots spalter 
tidigare. 
 

 
 
 
 
 

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

 
 

BBC News 
BBC  Annual Spending Report …………………………………………………….. 23 July, 2012 
The BBC’s annual report shows the Corporation spent an extra £2.5m more on Radio 1 in 2011-2012 than 
it did in 2010-2011.During the same time, BBC Radio 5 live had £3.5m less spent on it whilst Radio 4 had 
its overall spend decreased by £4.8m. 

 
In the same report, BBC Local Radio spent just under a million less, but radio in 
general was up just £2m from £638.1m to £640.1m. 
 
Around the networks, total spend was up at 1 Xtra. Radio 2, Radio 3, 5 live 
Sports Extra, 6 Music Asian Network, Radio Wales and Radio Ulster/Foyle. BBC 

Radio Scotland, Radio nan Gaidhael and Radio Cymru managed to spend less than the previous 12 months. 
 
The amount spent on stations currently stands at £50.6m for Radio 1, £60.5m for Radio 2, £52.5m for 
Radio 3, £115.9 for Radio 4 and £69.3 for 5live. 1Xtra costs £11.1m, 6Music costs £11.7m and Radio 4 
Extra costs £8.2m BBC Local Radio (England) comes in at £146.5m for all 39 stations, which is approx 
three and a half million each. (www.radiotoday.co.uk) 
 
BBC All Local Radio Programmes …………………………………………………31 July, 2012 
BBC Commissioning has released tender details of the new all-local radio evening programme, which is set 
to start on January 7th 2013. The speech-led show, to be broadcast on all 39 local radio stations in England, 
will air from 7pm till 10pm. 
 
Applications are invited from all independent production companies who can clearly demonstrate relevant 
experience and expertise, the BBC says. All offers should reach them by 12 noon on August 23rd 2012, 
with decisions made by September 14th. The winning proposal will then just over three months to arrange 
the new show. 
 
The contract on offer will be for an initial 12 month period, with an option 
to extend by up to a further 24 months by mutual agreement and will be 
worth around £150,000. The presenter or presenters will be paid 
separately by the BBC. 
 
This programme forms part of the outcome of the Delivering Quality First 
process and follows the review of the BBC Local Radio service licence 
carried out by the BBC Trust. It will reach 17.4 per cent of adults (7.3m), 
the majority of which is over 50 years old. 
 
Local Radio stations will still opt-out for major local breaking news stories, and scheduled sports coverage. 
(www.radiotoday.co.uk) 
 
BBC Local Stations Switch Off …………………………………………………. 15 August, 2012 
The BBC is undertaking a 5 week trial from the 17th August to the 24th September to switch off existing 
MW services for four BBC local radio stations. 
  
They are BBC Radio Kent 774 kHz and 1602 kHz; BBC Radio Lincolnshire 1368 kHz; BBC Radio 
Merseyside 1485 kHz, and BBC Radio Nottingham on 1584 kHz. 
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Why are you doing this? The BBC is required to make savings. One option to make savings and preserve 
value to licence fee payers is to switch off MW services except where listeners depend upon MW as an 
alternative to FM and DAB. MW services mainly duplicate what is already available on FM and DAB, and 
most listeners will be able to hear their local stations on FM. The BBC is also committed to a full roll out of 
local radio stations across the DAB network. If local radio is not already available on DAB it will be in the 
future. 
  
The aim of the trial is to get a better understanding of the impact of the loss of MW for our core listeners 
and also enable us to ensure adequate coverage is available on other platforms in these. 
  
The four trial stations are already available on FM. BBC Radio Kent, BBC 
Radio Merseyside and BBC Radio Nottingham are also already available on 
DAB. Either retune your radio to the relevant FM frequency or search for the 
station listing on your DAB radio display. 
  
Q. Why did you choose these station areas for the trial? 
A. The areas chosen have different levels of MW coverage and allow us to test a spread of MW coverage in 
both rural and city locations. 
 
Q. Why does the BBC need to make savings? 
A. The trial is part of a wider cost saving program within the BBC.  
One BBC local radio manager told Radio Today “To commence this trial at the start of the football season, 
when some stations use their AM frequencies for extra football coverage in different parts of the county is 
absolutely absurd.” The BBC has chosen Kent, Lincolnshire, Merseyside and Nottingham areas because 
they have different levels of MW coverage and allow them to test a spread of MW coverage in both rural 
and city locations, they said. Steve adds  “ If you want to hear other stations on these channels (or adjacent 
trans-Atlantic channels) then you should find this a bit easier because the BBC stations are producing less 
modulation and splatter than usual.” (www.bbc.co.uk) (via Steve Whitt) 
 
At the time of writing all the stations have a recorded announcement requesting listeners to retune to FM or 
DAB. No mention why this is happening or that this is for a limited period is given. 
 
Do they really go to bed early at Radio Ulster? ……………………………….. 22 August, 2012  
“Radio Ulster 873/1341 kHz and FM has disappeared. (It's as if the whole province has changed from a 
gorgeous coach and four and turned into a giant pumpkin at midnight.  All the lovely dresses are gone, the 
witty ripostes forgotten, the glass slippers cracked and discarded.)  At least, that's how the world looks from 
Broadcasting House in Ormeau Avenue, Belfast. 

 
Rather than creaking on into the wee small hours with our very own homespun 
programming - racking up those hours to justify the local broadcasting quotas - 
Radio Ulster now closes down at the witching hour. 
  

Several familiar voices are now lost and truck drivers rattling down country lanes, security men dozing in 
their booths, shelf stackers smoking in the aisles, and students burning the midnight oil, are left listening to 
Radio Five Live broadcasting to Darkest Ulster from Real Civilisation across the water. We are awash with 
gratitude. Thank you, London. Thank you, Miss Vera Lynn. Thank you, Prime Minister Churchill. 
  
We can now listen to Stephen Nolan night and morning. Good night, everyone, good night”. 
(http://www.belfasttelegraph.co.uk/opinion/columnists/gail-walker/do-they-have-to-go-to-bed-early-at-
radio-ulster-16200467.html#ixzz24IxlUHFy) 
 
Commercial Radio News  
Talksport listening figures ……………………………………………………….. 2 August, 2012 

talkSPORT’s upward RAJAR trend has come to a halt this quarter with the station 
dropping from 3.2m to 2.9m weekly listeners. The figures cover the period the 
station switched to an “All Sports” format but station PD Moz Dee is confident the 
current line-up is performing well. 
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“While these figures are slightly down on the record highs that we achieved in recent quarters, we expected 
some fluctuations following our move to an all sports format. Our weekday programming is very strong 
with a record audience for Drive and while our weekends have been without live Premier League football 
this returns in just a couple of weeks time on the 18 August. This season we’re bringing listeners more live 
top level domestic football than ever before with the FA Cup, England games and our first ever 
commentary of the Community Shield, so we have every cause to be optimistic.” said Moz Dee. 
 
talkSPORT reaches 2.4 million men representing 82% of the audience, a 2% point increase on Q1. 55% of 
the total talkSPORT audience are categorised as ABC1. 
 
The station’s website has continued to grow and has recorded its highest ever number of unique users – 
over three million people visited talkSPORT.co.uk in July2012. (www.radiotoday.co.uk) 
 
Licences Renewed ………………………………………………………………… 8 August, 2012 
 
The following licences have been renewed by Ofcom for 7 years: 
 
Licence Area Station Name Renewed until 

Aberdeen  North Sound 2 28 July 2019 
Leeds Magic 828 31 August 2019 
London LBC News   9 October 2019 
Ayr West Sound AM 15 October 2019 

 
RSL & LPAM News 
 
It is presumed that the following football clubs’ will broadcast their home games: 
 
Football Club Station Sept fixtures Oct fixtures 

Crystal Palace Palace Radio 1278 kHz 18 Nottingham* 
22 Cardiff 

  6 Burnley 
20 Millwall 

Blackburn Radio Rovers 1404 kHz 15 Barnsley 
22 Middlesborough 

  6 Wolves 
24 Sheffield Wed* 
27 Watford 

 

*Evening games 
 
I received this from Dave Porter: "Just a note, prompted by the receipt of MWN that there will be a new 
station on 1287 kHz soon. It's a 1 Watt emrp ticket for Old Trafford Cricket Club, Manchester. The 
transmitter is a 50W output unit into a 20m helically-loaded whip. I made the tx for the contractor DJ 
Broadcasting. It is a valved rf section with a solid-state modulator." No date yet given for start of station. 
 
Celtic Music Radio 1530 kHz is a station for those with an interest in contemporary and 
traditional Scottish music and song. It currently broadcasts on AM, but as a result of this 
licence award the station can move onto FM and will return the AM licence. (Ofcom 
information) 
 
Member Gary Drew points out to me that Garrison Radio Bassingbourn 1287 kHz is currently 
broadcasting. I reported last month in the LPAM listing that the station was not on air. Gary adds  “ it keeps 
phasing between loud and quieter every 15 seconds or so and the volume goes down low for about 4 
seconds each time. I tried this on other radios and it is the same, must be some kind of fault with a 
processor taking in the feed.” 
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Kvitsøy – en fyr och en nedlagd radiostation 
Gert Malmberg, Göteborgs-Posten 1.8.2012 

 
Varje månad har Göteborgs-Posten en fyr som vinjett på förstasidan. Augusti månads fyr var Kvitsøy. 
 

Kvitsøy är huvudön i en liten ögrupp som ligger alldeles 
utanför inloppet till Stavanger på Norges västkust. Kvitsøy är 
Norges minsta kommun med omkring 525 invånare, hela 
kommunen är 5,7 kvadratkilometer stor och är känd för sin 
fyr och sin radiostation. 
 
Den lilla hamnen på Kvitsøy når man efter en knixig 
insegling bland holmar och skär, men man får lön för mödan 
väl inne i den skyddade hamnen. 
 
Där klättar de vita skärgårdshusen på sluttningarna och lite 
längre upp på ön betar fåren i pastoral stillhet. 

 
Den lilla befolkningen livnär sig på fiske och jordbruk och det går regelbundet en färja in till Stavanger. 
Fyrpersonalen flyttade i land redan 1969 och kommunen övertog bostäderna som hörde till fyren. 
 
Alldeles nedanför det vita fyrtornet har kommunen ställt upp en så kallad vippfyr och det har sin särskilda 
historia. 
 
Det har nämligen funnits en fyr på Kvitsøy ända sedan år 1700, och den första fyren var just en sådan 
vippfyr med en korg som fylldes med brinnande kol och hissades upp i hävarmen. 
 
En man vid namn Henrik Pedersen fick av staten en förläning att bygga en fyr och i gengäld få rätten att ta 
upp tull från passerande fartyg. 
 
Själv bodde Pedersen inne i Stavanger och det förekom en del klagomål på tillförlitligheten hos fyreldarna, 
men släkten hade kvar fyren i åtskilliga år och familjen adlades så småningom med namnet von Fyhren. 
 
Den fyr som i dag står på Kvitsøy stod klar 1829 och därmed är den Norges äldsta fyr i sten som ännu är i 
bruk. 
 
När den byggdes var den 18 meter hög och fortfarande en koleldad fyr, men trettio år senare fick den en 
oljelampa och samtidigt höjdes tornet till 25,5 meter. 
 
Vippfyren som Pedersen en gång byggde skulle vara tänd under mörkertid mellan 20 augusti och 20 mars, 
men i dag brinner den året runt. 
 
1938 drogs ström upp till fyren 
och numer är den som sagt helt 
automatiserad. 
 
Angående radiosändarna på 
Kvitsøy så låg där en av 
världens starkaste mellanvågs- 
sändare. En gång var sändarna 
på Kvitsøy ett attraktivt mål för 
så kallade DX-are runt hela 
världen. 
 
                                                                                      Kvitsøy tx-center som det var en gång i tiden 
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Radio Seagull i sjönöd 
Bengt Ericson 

 
En svår storm utvecklades snabbt under torsdagskvällen (30 augusti) och Waddenzee-havet ligger helt 
öppet mot Nordsjön utanför staden Harlingen med undantag för några sandöar. Fartyget Jenni Baynton låg 
ankrat vid en av dessa sandöar för sina testsändningar på 1395 kHz med effekten 2,5 kW.  
 
Ankaret kunde inte hålla emot de hårda vindarna utan den 31 augusti drev båten mot sandbankarna. Så 
småningom grundstötte den vid en sandbank och då kunde inte båten manövreras utan den tog in vatten i 
den kraftiga sjöhävningen från sidan. En bogserbåt rekvirerades, men den kunde inte komma tillräckligt 
nära utan en kraftigare bogserbåt rekvirerades till lördagens högvatten. Någon fara för besättningen förelåg 
inte. 
 
Under väntetiden hade teknikern Walter demonterat 10 kW sändaren, så att den inte skulle ta skada av att 
vattnet på sina ställen blåste in under däck. Den gamla 2,5 kW-sändaren var igång på 1395 kHz under 
lördagen medan de väntade på bogserbåten, för då hade vindarna avtagit. 
 
På torsdagskvällen sände de med 5 kW och jag hade turen att höra dem strax före sign off 1700 UTC. Då 
var det över en timma kvar före den lokala solnedgången i Växjö. 
 
Eftersom det bara var 1½ dag kvar av testperioden, så beslöt man att låta bogserbåten ta Jenni Baynton till 
sin normala plats, hamnen i Harlingen. Nu vidtar förberedelser för frekvensbyte till 1485 kHz för Radio 
Marina, till vilket Sietse Brouwer har hyrt ut båten. När den starten blir är inte publicerat och de vill ju 
sända med den högre effekten (5/10 kW) och då måste de bogseras ut från hamnen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jenni Baynton bogseras här av grundet 
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WOR New York NY - 710 kHz 
David Hinckley, New York Daily News via Mike Terry, MWDX 13.8.2012 

 
WOR, New York’s oldest radio station and one of its last remaining independents, will be purchased by 
radio goliath Clear Channel. 
    

The news jolted the local radio community, leading to a blizzard of speculation on whether the new owners 
might at some point bring their syndicated hosts like Rush Limbaugh and Sean Hannity over from WABC.    
It also caused concern among radio fans and listeners about the fate of morning host John Gambling, whose 
family has been on New York radio since 1925. 
    

In announcing the deal Monday morning, Clear Channel CEO John Hogan gave no indication of personnel 
or format plans. 
    

But some clues could be coming soon. Hogan said he expects a Local Marketing Agreement (LMA) to be 
in place by Wednesday, which means Clear Channel could start programming the station while the deal is 
in progress. He said he expects the deal to close, pending expected FCC approval, within 90 days. 
    

Tom Taylor, editor of the newsletter Inside-Radio.com, said he “wouldn’t be surprised if Clear Channel has 
plans that involve at least two stages, short-term and long-term.” 
    

Taylor noted that the obvious value of WOR to Clear Channel, which already owns five music-formatted 
FM stations in New York, is that it would provide a New York home for talk programs that Clear Channel 
owns through its Premiere syndication. 
    

That includes WABC’s one-two afternoon combination of Rush Limbaugh and Sean Hannity, who 
according to Talkers magazine surveys are the two most popular talk hosts in America. 
 

Taylor notes that any such moves would probably not be immediate, depending on the length and the nature 
of their deals with WABC. Cumulus, which owns WABC, reportedly also has a management interest in 
Hannity’s show. 
 

Premiere syndicates about two dozen other shows, from Jesse Jackson and Randi Rhodes to Glenn Beck 
and the Bob and Tom morning show. It also distributes the Fox News Radio Network. 
 

WOR has long “gone its own way” in the New York radio market, notes Taylor. It has followed a 
traditional and conservative programming policy, serving an audience that in the case of many WOR 
listeners has been loyal for decades. 
 

Besides being the city’s last major independent station, it has been the final radio outpost with vestiges of 
old-style “full-service” programming, including political talk, lifestyle talk, personal advice and general-
interest talk with hosts like Joan Hamburg. 
 

Buckley Broadcasting, which bought WOR in 1989, built a network of small- and medium-market stations 
around the country - including WDRC in Hartford - and has seemingly been content with programming that 
would keep those stations and the company comfortably profitable. 
 

The sudden death last summer of President Rick Buckley apparently accelerated his family’s interest in 
selling WOR, which has been rumored to be on the market for years. 
 

Radio station values have fluctuated over the last few years, between the recession and the rise of alternate 
services like Pandora. Some radio industry people believe that AM signals will eventually disappear. 
In New York, however, AM remains a powerful force, with stations like WINS, WCBS, WABC, WFAN 
and others. 
 

WOR was founded in 1922. 
 
http://www.nydailynews.com/entertainment/tv-movies/new-york-oldest-radio-station-wor-710-bought-
monolithic-clear-channel-article-1.1135381 
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CW45 Difusora Treinta y Tres – 1390 kHz 
Tore B Vik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilden visar Carlos Correa, Jefe del Departamento de Prensa de Difusora Treinta y Tres. Stationen 
loggades under AND7 den 24.10.2011. /Grattis till denna OM! –tl/ 
 
 
 

El Alto, Bolivia 
 

Denna stad har den senaste tiden varit aktuell i samband med två hörda stationer; Radio El Fuego del 
Espíritu Santo – 1580 kHz och Radio Bendita Trinidad – 1540 kHz. 
 

El Alto (spanska för höjden, ursprungligen 
Alaj Pacha - "land i himlen") är en 
grannstad till La Paz i Bolivia. Staden är 
en av världens högst belägna och ligger 
4 150 meter över havet i Altiplano, 
omkring 12 kilometer från La Paz, längs 
vägen mot gränsen till Peru. I El Alto 
ligger El Alto International Airport. Staden 
har en beräknad folkmängd av 890 533 
invånare (2008), vilket gör den till landets 
näst folkrikaste efter Santa Cruz de la 
Sierra. Storstadsområdet runt El Alto och 
La Paz har över 1,7 mil miljoner invånare. 
(Wikipedia) 

 
 
 
 
 
 



sid 22 

En bildkavalkad från R Miskolc – 1116 kHz 
Ullmar Qvick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


