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 Säsong 53, nr 5 
 1 oktober 2012 - tips 
 Falköpingsredaktionen - TL 
 
Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 6 15 oktober TL (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 7 29 oktober TL (tips) 
Nr 8 15 oktober TL (tips) 
 
 

Hej! 
 

Skörden är bärgad, flyttfåglarna programmerar sina gps söderut och vi MVDX-are har just börjat en ny, fin 
säsong. Dessutom får du här i din hand ett nytt rykande färskt nummer av MV-Eko!   
 

I Postens ”Uppslaget” nr 52 står följande intressanta data att läsa under rubriken ”Teknikens tidslinje”: 
1970 Färgtelevision i Sverige; 1971 Första e-postmeddelandet sänds; 1977 Första datorn för privat bruk; 
1981 Serietillverkad bärbar dator; 1987 Handburna telefoner tas i bruk; 1992 Första SMS:et; 2004 Face- 
book lanseras; 2007 Iphone släpps. Här skulle vi kunna fylla på: Vem var först med den nu så vanliga 
”trålen” och vilket år? 
 

Medlemslista 

En aktuell medlemslista bifogas detta nummer. Kontrollera dina uppgifter i listan, är det något som inte 
stämmer, meddela detta till redaktionen. 
 
Innehållet i detta nummer utöver logg och kommentarer 
* News from the British Isles – trots att detta är ett tipsnummer. ARC’s och MWC’s deadlines är inte 
   koordinerade 
* Nytt radiomuseum i Skruv – BE och HM/Dödsstöten för DRM – Kai Ludwig och OA  
* Wonderful Indonesia Quiz Winners 2012 – ett reportage från MR 
* Andernas Röst, en annons från tidningen Se år 1946 - KAJ 
 

Ett par noteringar i loggen: 
LSX = LSD som varit hos Odd och lyssnat 
OJS/S = OJS Smøla; OJS/K = OJS Kongsfjord 
 

Stort tack till alla bidragsgivare. Loggen innehåller flera finingar, NA-delen bl a en förmodad Norden-etta! 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Logo, tnx FD 
 

Nästa  
Stoppdatum 

15/10 
TL (allt) 



                                                                  
                                                        För bidrag: info@rock.
                                              Blogg: 
 
 
 
 
 

Europa 
 549 11.9 0415  Spirit Radio, 
 549 23.9 0300 Spirit Radio, Carrickroe
     Music – Spirit Radio”. 
 549 1.10  0435  Spirit Radio, Carrickroe
    övrigt pop (spiritual). Väl
     Slovenien. 3. UQ 
 549 1.10  0429  R Koper, Beli Kriz, t
     Tyskland. 3. UQ 
 585 21.9   0355  BBC R Scotland, Dumfr
 648 22.9 1938 R Murski Val, Nemcavci. 
     jinglade “Murski Val” HR
 738 1.10  0345  RNE Barcelona, morgonens
     Carmen, bl.a. om den katalonska frågan. 
     olika nyheter 
 900 22.9 0504 R Popular, Bilbáo HM
 900 30.9 0435  R Cope endast! 
  936 11.9    1915  Stray FM, Hawes med rek
 990 1.10 0700 Deutschlandradio Kultur har många fina program för

under oktober kommer stationen att vara tyst långa 
    river den gamla sändaren på 855 kHz i Berlin
    ännu ej bestämt. BE
1107 29.9 2136 AFN, Vilseck. Spelade country och körde en promo i vilket det anno
    AFN Bavaria. Dessutom en afrikan på frekvensen. Ganska säkert KBC, Nairobi, 
    eftersom man gick över till att reläa CRI efter heltimmen. 
1179  1.10  0325  SR Antenne Saar
     gamla nyheter om
                    färska nyheter 0330, sen ner. 3. 
1206 29.9 2051 R Mayak, Plesetsk. Spelade ”Winds of Change” med Scorpions. 
1350   16.9    2100   Kingstown Radio, 
1359   14.9    1957   Gold South Wales, Cardiff med e
1359   16.9    1900   Free Radio 80´s, Coventry är ex Gold Coventry LSX
1368 30.9 2000 Challenger Radio i Padova
    italiensk musik samt religiösa och IRRS program. Inte så bra signal som tidigare
    men ändå stabil. BE
1395 30.9 1600 R Seagull ligger nu i Harlingens hamn och kör engelskt program 0500
    Effekten ”skall” vara c:a 2
    inget nytt om Radio Marinas start via Jenni Baynton. BE
1395   16.9    0335   Energy Power FM med blandad popmusik 
1440  1.10  0310  R Zwezda, S:t Petersburg dominera
     försvann sedan helt.
1521   11.9   2005  Flame CCR, Upton hördes varje
 

Asien 
 558 23.9 1459 Xinjiang PBS, Urumqi, drog telefonnr och diverse andra annonseringar. 
 675 22.9 1534 AIR, Itanagar, med EE och ”News at Nine”. HR
 675 23.9 1544 Voice of Vietnam, My Hao. 
 693 29.9 1425 Bangladesh Betar, dominerade frekvensen med kricket. 
 729 29.9 1510 Đài Tiếng nói Vi
    vietnamesiska och // 783 KHz. HR
 

                                                                  ARC Newsflash: 
För bidrag: info@rock.x.se  

Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.com 

Spirit Radio, Carrickroe med modern kristen musik LSX 
Spirit Radio, Carrickroe. Annonserade “Your Life, Your 

Spirit Radio”. HR 
, Carrickroe kom upp i styrka med ID, i  

(spiritual). Väl blandad med Tyskland och 
3. UQ  

R Koper, Beli Kriz, tidssignal och nyheter ½ min för tidigt. Slovenska. QRM
Tyskland. 3. UQ  
BBC R Scotland, Dumfries (2 kW) // 810 kHz. Radio Scotland

Murski Val, Nemcavci. Hade phone-in px, spelade massor med bra musik och
jinglade “Murski Val” HR 
RNE Barcelona, morgonens starkaste spanjor. Telefonprat med gamla 

bl.a. om den katalonska frågan. RNE 729 kHz hade annat program, bl.a.
olika nyheter 0400.Blir inte klok på nationellt/regionalt i Spanien! UQ
R Popular, Bilbáo HM 
R Cope endast! – är väl den starkaste då i Cáceres. Inga LA i dag. HM

Hawes med reklam för Skipton Garden Center LSX
Deutschlandradio Kultur har många fina program för den som förstår tyska. Nu 
under oktober kommer stationen att vara tyst långa perioder under tiden man
river den gamla sändaren på 855 kHz i Berlin-Britz. Exakt datum i oktober är
ännu ej bestämt. BE /Se artikel längre fram i detta nummer! –
AFN, Vilseck. Spelade country och körde en promo i vilket det anno
AFN Bavaria. Dessutom en afrikan på frekvensen. Ganska säkert KBC, Nairobi, 
eftersom man gick över till att reläa CRI efter heltimmen. HR
SR Antenne Saar förde ojämn kamp med rumänska Actualitati, som körde mycket

nyheter om dinasaurer på Madagaskar. Tysken dominerade bara med
rska nyheter 0330, sen ner. 3. UQ 
Mayak, Plesetsk. Spelade ”Winds of Change” med Scorpions. 

Kingstown Radio, Hull kom upp med nyheter och id LSX 
Gold South Wales, Cardiff med ett lokalt reklamfönster LSX 
Free Radio 80´s, Coventry är ex Gold Coventry LSX 
Challenger Radio i Padova-provinsen i Italien är åter i fullt sving med trevlig
italiensk musik samt religiösa och IRRS program. Inte så bra signal som tidigare
men ändå stabil. BE  

Seagull ligger nu i Harlingens hamn och kör engelskt program 0500
Effekten ”skall” vara c:a 2 kW och signalen före cd är starkare än 1602 kHz. Ännu
inget nytt om Radio Marinas start via Jenni Baynton. BE 

Power FM med blandad popmusik LSX 
R Zwezda, S:t Petersburg dominerade helt över Luxemburg ba

sedan helt. 4. UQ 
Flame CCR, Upton hördes varje kväll när CRI stängt kl 2000 

Xinjiang PBS, Urumqi, drog telefonnr och diverse andra annonseringar. 
Itanagar, med EE och ”News at Nine”. HR 

Voice of Vietnam, My Hao. Väldigt vanlig på frekvensen. HR
Bangladesh Betar, dominerade frekvensen med kricket. HR 

ng nói Việt Nam (Voice of Vietnam), Dong Hoi. Stark med prat på 
vietnamesiska och // 783 KHz. HR 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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idssignal och nyheter ½ min för tidigt. Slovenska. QRM 

and-ID 0400. 3 UQ 
spelade massor med bra musik och 

med gamla damen 
RNE 729 kHz hade annat program, bl.a. 

Spanien! UQ 

då i Cáceres. Inga LA i dag. HM 
LSX 

den som förstår tyska. Nu 
perioder under tiden man 

Britz. Exakt datum i oktober är 
–tl/ 

AFN, Vilseck. Spelade country och körde en promo i vilket det annonserades för 
AFN Bavaria. Dessutom en afrikan på frekvensen. Ganska säkert KBC, Nairobi, 

HR 
Actualitati, som körde mycket 

dinasaurer på Madagaskar. Tysken dominerade bara med 

Mayak, Plesetsk. Spelade ”Winds of Change” med Scorpions. HR 

 

i fullt sving med trevlig 
italiensk musik samt religiösa och IRRS program. Inte så bra signal som tidigare 

Seagull ligger nu i Harlingens hamn och kör engelskt program 0500-1700. 
kW och signalen före cd är starkare än 1602 kHz. Ännu 

  

Luxemburg bara några minuter – 

kväll när CRI stängt kl 2000 LSX 

Xinjiang PBS, Urumqi, drog telefonnr och diverse andra annonseringar. HR 

Väldigt vanlig på frekvensen. HR 

Stark med prat på  
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 747 23.9 1500 Sichuan PBS, Chengdu. Annonserade sina frekvenser för hugade lyssnare. HR 
 792 29.9 1524 R Nepal, Kathmandu. Trodde först på Azad Kashmir Radio, men ID:ade väldigt  
    fint vid denna tid, vilket följdes av en promo för VM i kricket. Har jagat denna sedan 
    förra säsongen! HR 
 864 29.9 1459 AIR, Shillong, ID:ade på EE efter att man spelat ”Ruby” med Kenny Rogers! HR 
 882 29.9 1550 TWR, Puttalam. Tokstark förstås, med religiöst på hindi. HR 
 891 23.9 1600 Sor. Wor. Thor. (Radio Thailand), Sara Buri. Stark med nyheter och raspig  
    modulation. HR 
 891 23.9 1700 Ningxia PBS, upprepade sitt ID hela tre gånger! Sedan s/off. HR 
 918 23.9 1459 Sor. Wor. Thor. (Radio Thailand), Nakhon Pathon, med ID och sedan prat om  
    Vietnam. HR 
 972 29.9 1430 Henan PBS, Zhengzhou. Släppte ID på halvtimmen, minsann! HR 
 972 12.9 2000 HLCA, Dangin. Popmusik, id med bl a två frekvenser angivna. Utlandsprogram. 

Mycket stark. JE 
 972 23.9 1521 HLCA, KBS, Dangin. ID:ade fint och annonserade sina frekvenser. HR 
 999 23.9 1459 Liaoning PBS, Shenyang. Stark med ID och annonseringar på heltimmen. Har varit 
    tämligen vanlig på frekvensen i september. HR 
1062 29.9 1459 Zhujiang EBS, Guangzhou, Guangdong. Med uppsluppet prat. ID på heltimmen, följt 
    av annonsering som lät som ”Eight FM”. HR 
1071 23.9 1435 AIR, Rajkot. Är redan en pest på frekvensen. HR 
1107 29.9 1350 Xinjiang PBS, Urumqi. Väldigt vanlig i år med px på kazakh. HR 
1125 29.9 1428 Wuhan PBS Economic Service, med fläskiga annonseringar som bland annat  
    innehöll telefonnr. HR 
1134 12.9 2100 HLKC KBS, Hwaseong. Id-ade med "bokstäver" på engelska. JE 
1143 12.9 2100 Henan PBS, Zhengzhou med "Chinese Opera Channel". JE 
1161 29.9 1501 Wor. Sor. Or., Bangkok. Dök upp med annonseringar för något som lät som ”Thani 
    Radio”. Återigen får kollegans thailändska hustru rycka in och assistera… HR 
 
 
 
 
 
1170 29.9 1348 VOA, Poro Point. Stark redan vid denna tiden. HR 
1170 16.9 2100 HLSR JBS, Gimje id-ade. Utlandsprogram. JE 
1179 22.9 2000 Hubei PBS, Wuhan med “Hu-Bei info Channel” med id tack vare Jeff på real-dx. JE 
1179  29.9 1442 Hubei PBS, Wuhan. ID:ade med sin FM-frekvens. HR 
1179 23.9 1459 AIR, Rewa, ID:ade ”Ye Akashvani Rewa” och fortsatte sedan ”Here is the news in 
    Bengali”! HR 
1197 29.9 1450 Jor. Thor. Lor., Lop Buri, med phone-in px. Reklamer och ID på heltimmen. HR 
1224  22.9  1800  JOJK, Kanazawa NHK1 men dessvärre ingen lokal annonsering den här tiden. JE 
1242 22.9 1830 JOLF, Tokyo med en japansk popshow blandad med Absolute Radio. JE 
1242 23.9 1430 Voice of Vietnam, Thoi Long. Stark med utlandspx på vietnamesiska. HR 
1278 22.9 1714 JOFR, Fukuoka, dök upp snabbt med popmx och prat. HR 
1278 22.9 1800 JOFR, Fukuoka  med fina “aarkebi” (RKB) id strax före heltimmen (då France Bleu 

blev för starka). JE 
1278 29.9 1430 Hebei PBS, har ett flertal stationer på frekvensen. Minst två av dom hördes  
    samtidigt, med påföljande eko som resultat. HR 
1287 22.9 1843 JOHR, Sapporo, med phone-in px i röran av stationer på frekvensen. HR 
1287 29.9 1435 Kirghiz Radio, Bishkek, dök upp släppte ett ”Birinchi Radio”, och  
    därmed var saken klar. HR 
1287 22.9 1800 Sor Or Tor Samut Prakahn (Metreological Dept.) sände förmodligen på övertid 

eftersom det var lördag. Nationalsång och id 18. Mycket bra stundtals, bl a “ganska 
tydligt” en väderrapport 1830, annars mest musik. JE 

1296 22.9 1800 BCC Tainan med den unika signaturmusiken. JE 
1296 29.9 2120 VOA, Kabul. Jättestark med kurs i business English. HR 
1332 29.9 1459 Henan PBS, Zhengzhou, annonserade på heltimmen. Kör för övrigt px för turister på 
    den här frekvensen. HR 
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1350 22.9 1733 JOER, Hiroshima, med snacketolva och promo för ”All Night Nippon”. Stundtals 
    väldigt stark och dominerade frekvensen denna eftermiddag. HR 
1350  12.9  1900  JOER, Hiroshima med “bokstäver” och RCC. Mycket prat med en del romantisk  

musik. JE 
1350 22.9 1900 JOER, Hiroshima med jazziga toner före id på heltimmen, sedan massor av reklamer. 

Stark men störd av TWR med engelsk predikan. JE 
1377 29.9 1377 CNR1, allt som oftast en av de första som hörs när bandet öppnar mot Asien. HR 
1386 29.9 1500 Tianjin PBS Life Service, Tianjin. ID:ade med bade FM och MV-frekvenserna, i ett 
    px där två damer verkade diskutera sociala relationer. HR 
1413 22.9 1652 JOIF, Fukuoka, med promo för kbc.radio.net. HR 
1422 29.9 1345 CNR1/CRI är en pest på frekvensen, även i år. HR 
1467 23.9 1500 Sor. Wor. Thor. (Radio Thailand), Phatom Thani. Dominerade over  
    TWR Bishkek. HR 
1467  29.9  1445  TWR, Bishkek, Kirgistan. Med paussignal och ID på EE under R Thailand, Phatum 
     Thani. HR  
1476 29.9 1425 Sor. Wor. Thor. (Radio Thailand), Lamphun. Pratade, musicerade och körde  
    stundtals över CNR2 på frekvensen. HR 
1485 29.9 1430 Hubei PBS, Shiyan, med annonseringar och pop. Kör trafikinfo på denna  
    frekvensen. HR 
1503 29.9 1430 CBS, Taiwan, stundtals urstark med sina 600 KW i hatten. HR 
1530 29.9 1500 Zheijiang PBS, Hangzhou, med ID och skvalmusik på heltimmen. HR 
1539 29.9 1430 CNR1, stark med rekar och annonseringar. ”Bara” 10 KW på denna. HR 
1548 23.9 1420 Deutsche Welle, Triconmalee, dominerar frekvensen fram till att  
    R Sawa tar över. HR 
1557 23.9 1420 Family Radio, Taiwan predikade på engelska. HR 
1566 29.9 1500 HLAZ, Cheju. Jättestark med px-start och annonseringar på mandarin. HR 
1566 29.9 1500 AIR, Naghpur, annonserade och bråkade med en lokalkines som körde tidssignal i 
    bakgrunden. HR 
1575 23.9 1415 VOA, Ayutthaya, stark med px på thai. HR 
1593 29.9 1447 AIR, Bhopal, med rekar och Bollywoodmusik. HR 
 
Oid/Tent Asien 
 945 29.9 1459 OID Thai som gick väldigt starkt. Ligger flera thailändare på frekvensen, frågan är 
    alltså vilken… HR 
1098 12.9 2100 Tent CBS Kouhu, Taiwan tillsammans med "Voice of China". JE 
1224 22.9 1830 OID Thailand med troligt övertidsprogram. Gissningsvis Thor Or 015 Mae Lao, 

Chiang Rai. JE 
1233 29.9 1459 Tent Turkmen Radio, Asqabat uppe över Xinjiang en kort stund. Tycker mig höra 
    ”Asqabat” i pratet. Problematiskt, eftersom Xinjiang kör px på kazakh här, ett språk 
    som är förvillande likt turkmen… HR 
1260 29.9 1430 OID Taiwan som dök upp med annonseringar, där Taipei nämndes. Skall kollas noga 
    och undertecknad återkommer i saken… HR 
1296 22.9 1800 OID kines med “id” “Guang-Zhou News welcome join us” (på kinesiska). Jeff på 

RealDX som hjälpte mig har dessvärre däremot inte kunnat lista ut vad det är för 
station som kör det programmet. JE 

1350 29.9 1458 OID Thai uppe med annonseringar och ID på heltimmen. Det ligger två thai-stationer 
    på frekvensen, frågan är alltså vilken det är. Har en bra inspelning med ID, tror jag, 
    så kollegans thailändska hustru ska få mer att bita i. HR 
 
Oceanien 
 729 23.9 1625 5RN, ABC Adelaide. Upp och ner bland andra stationer på frekvensen med prat. 
    1630 annonserades ABC-news, vilket kunde avnjutas i sisådär fem minuter. Första 
    gången denna säsongen. HR 
1152 29.9 1438 6PNN, ABC NewsRadio, Busselton. Reläar BBC flera gånger om dygnet och vid 
     tiden då jag lyssnade sände man ett sammandrag av kommunikéer från BBC- 
    korrespondenter som jobbar för ABC HR  
 
 



Nordamerika 
 560 27.9 0528 WQAM Miami FL bra över WGAN
 580 30.9 0444 CFRA Ottawa ON med C2C ganska stark särski
    antennerna ODD
 650 27.9 0454 WSM Nashville TN
 710 28.9 0455 WOR New York NY med 
 729.992 29.9 2300 WACE Chicopee MA fullt id på heltimen. 

svakere signal. Kanskje 
tidligere på 729

 870 27.9 0427 WWL New Orleans LA 
 890 19.9 0432 WAMG Dedham MA med mycket reklam,
 900 27.9 0500 CHML Hamilton 
1050 17.9 0250 WEPN New York NY. Efter att inte ha fattat något a

sportstationens jinglar här, hjälpte mig HK. Jag 
formatbyte till ESPN 

1060   16.9    0400   WQOM Natick MA med EWTN program 
1140 23.9 0300 WQBS Miami FL betydligt starkare än CBC. JE
1140 28.9 0500 CBC R 1 med ”This is the CBC news” Strax över, på 1140

och tar över frekvensen.
1200 18.9 0200 WCHB Taylor MI
    /Välkommen till loggen Bosse 

1230 18.9 0248 KSST Sulphur Springs TX var vel kanskje den mest overraskende stasjonen denne 
fine morgenen. OJS/K

 
 
 
 
 
 
                                            
  

1240 18.9 0323 WNBZ Saranac Lake NY med ” It’s AM 920 and 1240 
morning – WNBZ”
ESPN Deportes Radio) så har je

    /Tack för att jag fått lyssna på ljudklippet OJS! 

1240 18.9 0334 WATN Watertown NY ”News and Talk Authority 
1240 18.9 0359 KCCR Pierre SD med Monday Night Football. OJS/K
1250 27.9 0600 WGHB Farmville NC med fint signal. OJS/S
1270 29.9 0506 CJCB Sydney NS

längre.  Åker till Parka 11.10 och då går
1290 31.8 0200 WJNO West Palm Beach F

senare blir det dess tur. 
 
 
 
 
 
1290 29.9 0331 WKBK Keene NH
1290 14.9 0203 WHIO Dayton OH
1290 18.9 0157 WMCS Greenfield WI
1300 31.8 0200 KGLO Mason City IA
1300 28.9 0532 WXRL Lancaster NY  "AM, 13 hundred WXRL"
1310 29.9 0400 WLOB Portland ME
1310 15.9 0300 WCCW Traverse City MI nå med FSR og id ”Fox Sports Radio 1310 The Score 

WCCW Traverse City”. Selskap av WIBA og CIWW. OJS/K
1310   16.9    0410   CIWW Ottawa ON med 
1310 28.9 0500 CIWW Ottawa ON 
1320 28.9 0524 CJMR Oakville
 

Miami FL bra över WGAN ODD   
wa ON med C2C ganska stark särskilt på den sydligare av NA
ODD 

Nashville TN, säsongsförsta, roligt varje gång, bra över VOCM
New York NY med id "Talk Radio 7-10 WOR" ODD 

WACE Chicopee MA fullt id på heltimen. Hørt en gang tidligere også, men da med 
svakere signal. Kanskje jeg lykkes med å få svar denne gangen? Ligger skjevt som 
tidligere på 729.992. OJS/S 

New Orleans LA har gått de flesta dagar ODD 
Dedham MA med mycket reklam, annars SS-mx, "La Mega"

Hamilton ON tog över nästan helt en stund "The Information Station"
WEPN New York NY. Efter att inte ha fattat något av den starka men splashade 
sportstationens jinglar här, hjälpte mig HK. Jag var helt okunnig om WEPN:s 
formatbyte till ESPN Deportes och alltså spanska. JE 

OM Natick MA med EWTN program LSX 
WQBS Miami FL betydligt starkare än CBC. JE 
CBC R 1 med ”This is the CBC news” Strax över, på 1140.026

frekvensen. TN 
WCHB Taylor MI med bara ett basigt "WCHB Taylor" BOS 
/Välkommen till loggen Bosse –tl/ 

KSST Sulphur Springs TX var vel kanskje den mest overraskende stasjonen denne 
fine morgenen. OJS/K 

                                        Logo, tnx OJS 

WNBZ Saranac Lake NY med ” It’s AM 920 and 1240 - WNBZ” fulgt av en ”Good 
WNBZ”-jingle. Nå gjenstår det bare å få skikkelig id på WVOS (hørt med 

ESPN Deportes Radio) så har jeg alle NY-stasjonene på 1240. 
/Tack för att jag fått lyssna på ljudklippet OJS! –tl/ 

WATN Watertown NY ”News and Talk Authority – AM 1240 WATN”. OJS/K
KCCR Pierre SD med Monday Night Football. OJS/K 
WGHB Farmville NC med fint signal. OJS/S 
CJCB Sydney NS stark och stadig denna sena timme visar att polarnatten snabbt blir 
längre.  Åker till Parka 11.10 och då går det kanske lyssna dygnet runt. 
WJNO West Palm Beach FL för svagt för rapport även denna gång. Men förr eller 

blir det dess tur. BOS 

WKBK Keene NH med dubbel-ID:et // 104.1. BOS 
WHIO Dayton OH ID:ade i röran av stationer BOS  
WMCS Greenfield WI "The Talk of the Town" och callet BOS
KGLO Mason City IA en prärie som kom igenom med ID. KXEL en annan 

Lancaster NY  "AM, 13 hundred WXRL" ODD 
WLOB Portland ME hade inga problem med ON-stn denna dag. 
WCCW Traverse City MI nå med FSR og id ”Fox Sports Radio 1310 The Score 
WCCW Traverse City”. Selskap av WIBA og CIWW. OJS/K 
CIWW Ottawa ON med id “13-10 News” LSX 

Ottawa ON i kamp med WLOB Portland ME, båda dock ganska mediokert. 
Oakville ON med hindi, jag begrep inte ett dugg! ODD
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lt på den sydligare av NA- 

, bra över VOCM ODD 

Hørt en gang tidligere også, men da med 
jeg lykkes med å få svar denne gangen? Ligger skjevt som 

mx, "La Mega" ODD 
d "The Information Station" ODD 

v den starka men splashade 
var helt okunnig om WEPN:s 

026 WQBA med sitt SS px 

 

KSST Sulphur Springs TX var vel kanskje den mest overraskende stasjonen denne 

WNBZ” fulgt av en ”Good 
jingle. Nå gjenstår det bare å få skikkelig id på WVOS (hørt med 

stasjonene på 1240. OJS/K 

AM 1240 WATN”. OJS/K 

och stadig denna sena timme visar att polarnatten snabbt blir 
det kanske lyssna dygnet runt. BOS 

för svagt för rapport även denna gång. Men förr eller 

BOS 
KXEL en annan BOS 

stn denna dag. Även 23.9 BOS 
WCCW Traverse City MI nå med FSR og id ”Fox Sports Radio 1310 The Score 

 

, båda dock ganska mediokert. TN 
ODD 
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1340 19.9 0200 KROS Clinton IA med CBS nx. OJS/K 
1340 16.9 0228 WMBN Petoskey MI nå også med FSR ”The all new 1340 AM The Ticket”. OJS/K 
1340 18.9 0328 WIRY Plattsburgh NY. OJS/K 
1360   17.9    0425   WMOB Mobile AL kändes igen på det vanliga inspelade idet LSX 
1360 28.9 0400 WKAT North Miami FL med "1360 AM Radio Luz" BOS 
1360 18.9 0159 KSCJ Sioux City IA ensam på frekvensen vid ID BOS 
1370   14.9    0420  WDEA Ellsworth ME med den vanliga NOS-musiken LSX 
1370 31.8 0228 WTAB Tabor City NC med bra ID verkade lovande för säsongen. September blev 

dock en flopp utom sista dagarna. BOS 
1380 18.9 0200 KLIZ Brainerd MN har gått bättre men 100% ID i alla fall. BOS 
1390 18.9 0200 WRIG Schofield WI gick fint. BOS 
1400 15.9 0335 WQXO Munising MI. OJS/K 
1420 29.9 0431 CKDY Digby NS med en AVR-sponsrad PSA. Alla lågfrekventa NL gick kanon 

också så här dags. BOS 
1430 16.9 2330 WENE Endicott NY med en promo för en tillställning 3 oktober. JE 
1450 17.9 0340 WENJ Atlantic City NJ med ESPN. JE 
1470   13.9    0340  WLAM Lewiston ME med The True Oldies Channel LSX 
1470 29.9 2300  WLAM Lewiston ME min vanligaste NA f n. Ofta tydligt id. HM 
1480 17.9 0359 WSAR Fall River MA med sport före heltimmen. JE 
1490 28.9 0359 WMBM Miami Beach FL har jag hört ett par gånger tidigare men bedömt som väl 

dåligt för rapport så nu när de gick över en längre period och med ett flertal bra ID  
mm så får jag väl fresta med en rapport. Säsongens första nya. BOS 

1490 17.9 0358 WBAE Portland ME annonserade. JE 
1490 18.9 0330 WICY Malone NY med oldies og fine ”WICY-FM”-jingler. OJS/K 
1490 17.9 0112 WVGB Beaufort SC oppe en liten stund, men lenge nok til å gi fra seg et ”This is 

94.5 The Coast”. OJS/K 
1500 18.9 0200 KSTP St Paul MN slapp WLQV och IDade som "1500 ESPN" men även 

"1500espn.com" vilket var lite mer precis. BOS 
1540 14.9 0200 CHIN Toronto ON ren och fin. WDCD är väl silent nu!? Legal ID i RCI-px BOS 
1560 18.9 0159 KKAA Aberdeen SD som alltid med lokal-id en minut före timmen. BOS 
1580 17.9 0402 CKDO Oshawa ON “rockade” rätt bra. Annonserade “107,7 and 15-80” JE 
1590 28.9 0500 WPSL Port Saint Lucie FL. OJS/S. 
1590 26.9 0300 WAKR Akron OH vanligast här med WARV fast bara svaga här. HM  
 
 
 
 
 
 
 
1590 17.9 0400 WARV Warwick RI med “Life Changing Radio” var överraskande nog den som 

dominerade här. CBS:s “nyhetspling” slog också in. JE 
1600 17.9 0400 WKWF Key West FL med “Sportsradio 1600” kom upp några korta stunder. Annars 

var det WUNR med “Radio México” som dominerade. JE 
1600 14.9 0200 WCGO Evansville IL med heltimmes-callet BOS 
1630 14.9 0200 KCJJ Iowa City IA fint BOS 
1640 20.9 0415 WTNI Biloxi MS ”The Champ” ad för ”Golf Coast Health---”-någonting, men där 

fanns även Kalikanto samt någon dag senare Juventus Don Bosco (rel) HM 
1650 28.9 0400 WHKT Portsmouth VA väldigt stark med nx. TN 
1650 23.9 0200 CINA Mississauga ON fint "Seena Radio" BOS 
1660 18.9 0200 WQLR Kalamazoo MI sjönk lite just vid Id men annars OK. BOS 
1670 28.9 0500 WPLA Dry Branch GA med ID ”WPLA Dry Branch” ganska bra en stund. TN 
1680 28.9 0500 WOKB Winter Garden FL med ett religiöst px. ”tune in next week at the same time 

to the world live broadcast”. Stark. TN 
1700   13.9    0400  WJCC Miami Springs FL med Creole och engelskt id LSX 
1700.006 28.9 0400 KVNS Brownsville TX  i kamp med WJCC Miami Springs FL på 1700,012. WJCC 

dominerade.  TN  
 
 



Oid/Tent Nordamerika 
1360 28.9 0500 Här hördes en NA som inte var WDRC, 

frågan är vilken av de andra som är möjlig nere i Skåne? Inget ID på heltimman. 
1360 29.9 0526 Tent WMOB Mobile AL med rel. mx. Starkast 0523 och nån minut framåt.

Schotmans la ut en inspelning på RealDX från exakt samma tid och mx s
överens, men  p
Christian Voice ” dyker stationen ner under en annan NA, tyvärr. Så i
klokare av de

1470 16.9 0302  OID dam CC låt mig tenta CJVB Vancouver BC bara i något ögonblick HM
 
Centralamerika och Västindien
  580 17.9 0400  WKAQ San Juan 
 630 30.9 0400 WUNO San Juan PR med ID. 
  710 29.9 0400  CMBA R Rebelde 
 760 23.9 0400  WORA NotiUno, Mayaguez. AN
 800 17.9 0400  PJB Trans World Radio, Bonaire REL SS. 
 820 17.9 0345  R Paradise, Charlestown (Nevis
  840 29.9 0400  CMKC R Revolu
 

 
 
 
 
 
 890 23.9 0443 HOQ62 Ritmo Stereo
    väldigt få annonseringar. HK satte mig “på spåret” vid 03.23 men det satt hårt åt att 
    få id. JE 
 900 23.9 0502  CMBC R Progreso, San Germán
 900 27.9 0514 XEW México DF
 910 23.9 0502 CMHA R Agramonte
    Växlade hela morgonen med RQ910, men först den här tiden 
    tillräckligt dämpat för att det skulle gå igenom ett id. JE
 939.874 28.9 0500 XEQ AM Bésame igenom här på si
 939.98 18.9 0506 WIPR Sun Juan PR “M
 940 17.9 0400  WIPR San Juan PR “..Máxima en noticias..”. AN
1000 23.9 0400 CMCW R Artemisa
1020 23.9 0400  CMKS R Trinchera, Baracoa  med en march + ID. 
1020 30.9 0402 CMKS R Trinchera Antiimperialista, Baracoa  fadade
     som IDade strax innan. Massor av Cubaner i 
1020 29.9 0355  CMBD R Reloj, Victoria de las Tunas/CTOM2. AN
1060   12.9    0400   CMDL R 26, Jovellanos med id LSX
1060 17.9 0259 CMDL R 26, Jov

tydligt. JE 
1060.003 17.9 0300 HIAJ R Amanecer

ett utförligt id och “La Voz de la Esperanza
1070 17.9 0229 CMKS R Trinchera Antiimperia

program,. Gick också på 1020 men mer störd där. JE
1070 23.9 0400  CMKS R Trinchera, Guantánamo/CTOM1. AN
1070 30.9 0402 CMKS R Trinchera Antiimperialista, Guantá

inte jag noterat denna eller 102
1119.996 23.9 0100 WMSW R Once, Hatillo PR. 
    ganska högt tidigare, nu här
1140 23.9 0046 CMIP R Surco, 
1140 29.9 0400 CMIP R Surco, Cieg
1140 29.9 0400  CMIP R Surco, Morón trängdes med R Cordillera. 
1150 29.9 0400 CMKX R Bayamo, Entronque Bueycito
1160 17.9 0350  WBQN Super Borinquen, Barceloneta

Här hördes en NA som inte var WDRC, trodde först på WKAT
frågan är vilken av de andra som är möjlig nere i Skåne? Inget ID på heltimman. 
Tent WMOB Mobile AL med rel. mx. Starkast 0523 och nån minut framåt.
Schotmans la ut en inspelning på RealDX från exakt samma tid och mx s
överens, men  precis när hallåmannen på Guidos inspelning säger “this is Mobile’s 
Christian Voice ” dyker stationen ner under en annan NA, tyvärr. Så i
klokare av detta. TN     

0302  OID dam CC låt mig tenta CJVB Vancouver BC bara i något ögonblick HM

Centralamerika och Västindien 
WKAQ San Juan med nx. AN 
WUNO San Juan PR med ID. Stark och stadig. Annan SS upp ibland.BOS
CMBA R Rebelde med ID. AN 
WORA NotiUno, Mayaguez. AN 
PJB Trans World Radio, Bonaire REL SS. AN 
R Paradise, Charlestown (Nevis) REL EE. AN 
CMKC R Revolución “Desde Santiago…”. AN 

HOQ62 Ritmo Stereo, Chitré gick av och till i ett par timmar med bl a livemusik men 
väldigt få annonseringar. HK satte mig “på spåret” vid 03.23 men det satt hårt åt att 

0502  CMBC R Progreso, San Germán HO id (tnx TJ) HM 
México DF gladde mig med "camino"-px-et och id för både MV och FM

Agramonte, Camagüey med programinfo och vad de kallade nyheter. 
Växlade hela morgonen med RQ910, men först den här tiden 
tillräckligt dämpat för att det skulle gå igenom ett id. JE 

AM Bésame igenom här på sin sneda frekvens. Starkast en stund. 
WIPR Sun Juan PR “Máxima 9-40 AM” flera id. HM 

IPR San Juan PR “..Máxima en noticias..”. AN 
Artemisa, Artemisa med ett svagt men tydligt anrop. JE

CMKS R Trinchera, Baracoa  med en march + ID. AN 
Trinchera Antiimperialista, Baracoa  fadade upp med ID ur Radio Reloj

som IDade strax innan. Massor av Cubaner i övrigt också. BOS
Reloj, Victoria de las Tunas/CTOM2. AN 

CMDL R 26, Jovellanos med id LSX 
, Jovellanos (har ju “alltid” stått Matanzas förr?) med ett id. 

Amanecer, Santo Domingo helt plötsligt ren och fin och med bra styrka 
ett utförligt id och “La Voz de la Esperanza” JE 

Trinchera Antiimperialista, Guantánamo med id och jingle för ett salsa
Gick också på 1020 men mer störd där. JE 

CMKS R Trinchera, Guantánamo/CTOM1. AN 
inchera Antiimperialista, Guantánamo  // 1020 men stabilare signal. Tror 

inte jag noterat denna eller 1020 tidigare. Inte kondsens fel … 
WMSW R Once, Hatillo PR. “Radio Once 11-20 AM”. Har väl brukat ligga 

nska högt tidigare, nu här. JE 
CMIP R Surco, Morón, Ciego Ávila “CMIP Radio Surco...”. JE
CMIP R Surco, Ciego de Avila  med massor av "Radio Surco" id 

Surco, Morón trängdes med R Cordillera. AN 
Bayamo, Entronque Bueycito med flera ID BOS 

WBQN Super Borinquen, Barceloneta-Manatí. AN 

sid 7 

WKAT, men den är ju SS, så 
frågan är vilken av de andra som är möjlig nere i Skåne? Inget ID på heltimman. TN  
Tent WMOB Mobile AL med rel. mx. Starkast 0523 och nån minut framåt. Guido 
Schotmans la ut en inspelning på RealDX från exakt samma tid och mx stämmer 

recis när hallåmannen på Guidos inspelning säger “this is Mobile’s 
Christian Voice ” dyker stationen ner under en annan NA, tyvärr. Så inte blev man 

0302  OID dam CC låt mig tenta CJVB Vancouver BC bara i något ögonblick HM 

Stark och stadig. Annan SS upp ibland.BOS 

gick av och till i ett par timmar med bl a livemusik men 
väldigt få annonseringar. HK satte mig “på spåret” vid 03.23 men det satt hårt åt att 

et och id för både MV och FM ODD 
ey med programinfo och vad de kallade nyheter.  

Växlade hela morgonen med RQ910, men först den här tiden var europasplattret  

a frekvens. Starkast en stund. TN 

Artemisa med ett svagt men tydligt anrop. JE 

upp med ID ur Radio Reloj 
BOS 

alltid” stått Matanzas förr?) med ett id. Svagt men 

och fin och med bra styrka med 

id och jingle för ett salsa-

1020 men stabilare signal. Tror 
0 tidigare. Inte kondsens fel … BOS 

20 AM”. Har väl brukat ligga  

JE 
dio Surco" id BOS 
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1180 23.9 0400  CMBA R Rebelde ”Musica para todos”. Stark. AN 
1190 23.9 0100 WBMJ San Juan PR berättade att nästa program var “Palabra de Dios”. Väldigt  
    dominant i höst. JE 
1190 23.9 0400  WBMJ San Juan PR ”La Roca”. AN 
1280   11.9    0445  WCMN Arecibo PR med id ”NotiUno” LSX 
1280 23.9 0400  WCMN Arecibo PR “Contacto Noti Uno”. AN 
1299.991 16.9 2310 PJD2 Voice of Sint Maarten, Philipsburg sportprogram, huvudsakligen europeisk 
     fotboll på “en sorts” holländska. JE 
1320 22.9 2300 WSKN R Isla, San Juan PR – var precis en minut sen med tidssignal. JE 
1320 23.9 0400  WSKN R Isla, San Juan PR AN 
1350   16.9    0500  CMFL R Ciudad del Mar, Aguada med id LSX 
1480 29.9 0500  WMDD Tropical del 1480, Fajardo. AN 
1570 28.9 0500 TGVE R VEA visade detta sig vara som låg under R Bethel. HK lyssnade och säger 

så här:  Sek 30 ca "sintonice mañana a esta hora La Oración Pastoral"  Esta es 

TGVE ....  senare  "Radio VEA.."  Kul loggning. Tack HK för hjälp med ID. TN 
1570 14.9 0204 XERF Cd Acuña CO med sina "La Poderosa" annonseringar BOS 
1570 17.9 0220  XERF La Poderosa, Cd Acuña med telefonprogram. HK placerade YL  
    hos XERF. AN 
1610 23.10 0240 Caribbean Beacon, The Valley. Religiös phone-in stod på menyn här. HR 
1660   13.9    0420  WGIT Canóvanas PR med id ”Noticias 16-60” LSX 
 
Sydamerika 
  730 17.9 0400  HJCU Melodía Estéreo, Santafé de Bogotá. (Radio Lider?). AN 
 830 23.9 0330 YVLT R 830 AM, Caracas med anrop. Non stop romantiskt. JE 
 850 17.7 0400  YVZC R Fe y Alegría, Maracaibo. Ofta ID. AN 
 859.997 23.9 0431 YVYE Enlace 8-60, Valle de Pascua med nationalsång och anrop. JE 
 880 23.9 0320 YVYM R Venezuela, Puerto Ordaz (enligt split) med id, jngle och  
    tidsangivelse. Verkade vara “unikt” program, men inget lokalt heller vid 03.30. JE 
 900 25.9  0510 YVMD ”Mara Ritmo” (R Venezuela) Maracaibo med tydliga id, de senaste  
    dagarna. HM   
 920 17.9 0428 YVQX R Nueva Esparta, Porlamar med tidsannonsering och senare nationalsång. 

Rörig frekvens. JE 
1010 23.9 0200 HJQP Oxígeno, Barranquilla IDade med frekvensen BOS 
1049.764 23.9 0415  RCN Colombia. Samma program fanns på 770 och 980. HK undersökte: ”Det lutar  

    nog mest år RCN” På frågan vilken station det kan vara svarar HK: ”Montería. 
     WRTH anger ingen station i Montería här, men det gör RCN:s hemsida. Det är f d  
    Ondas de Urrá som blev Radio Uno som blev RCN básica.” Tack, HK! AN 
1070 17.9 0237 HJAH Emisora Atlántico, Barranquilla med sport (fotboll). JE 
1070 17.9 0154 YVMA R Mundial Zulia, Maracaibo i en “fotbollsröra” på frekvensen. JE 
1190 30.9 0400  HCDE2 UCSG R-TV, Guayaquil. HK hjälpte med ID. AN 
1200   12.9    0450  HJNF R Super, Cali med id LSX 
1200 17.9 0348  HJIJ La Voz de la Raza, Medellín. Tydlig split: .174. AN 

 

 
 
 
 
 
 

R Colina, nu CARACOL – tnx TBV 
 
1250   12.9    0510  HJCA Capital Radio, Santafé de Bogotá LSX 
1290 29.9 0523 YVLF R Puerto Cabello hade nu tagit över frekvensen från de NA som hördes där 

tidigare. TN 
1300 29.9 0400  YVKH R Recuerdos 1300, Caracas. HK IDade. Tack! AN 
1310 17.9 0400  HJAK La Voz de la Patria, Barranquilla, på splitten .679. AN 
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1340 23.9 0412 OAQ4Q R Alegría, Lima anropade.  JE 
1360 23.9 0417 OAX4Y Nueva Q FM, spelar cumbia och är nog en av bandets mest lättid-ade  
    med sina otaliga “Q”. JE 
1360 29.9 0432 OAX4Y Nueva Q, Lima lyssnade jag in på ffg. Många 107.1-hänvisningar BOS 
1379.980 17.9 0200 HJMM Vida AM, Valledupar klart starkare än Ondas del Mar. Inget lokalt id. JE 
1450.004 28.9 0500 HJNL La Cariñosa med ”1450 AM La Cariñosa” men hårt trängd. TN 
1470.08 19.9 0339 HJNT R Huellas, Cali id ”…internacional 14-70 AM” hög i fq. HM  
1489.978 17.9 0346 HJAY R Vida Nueva, Barranquilla med id och programinfo och lite musik. Har 

aldrig hört den så rent även om WBAE slog in emellanåt. JE 
1490 17.9 0400 HJBS R Punto 5, Santafé de Bogotá är dominanten här. JE 
1550 23.9 0400  HJCB R El Sol, La Cariñosa, Barranquilla. Jag har ofta rätt mycket QRM på den här 

frekvensen. AN  
1570 29.9 0425 OCU4J Bethel Radio, Lima f f g för mig. Så stark och stadig som den var kan man 

undra varför. Hänvisade bl a till hemsidan på www.mmmperu.org. BOS 
1579.995 17.9 0328 HJQZ R María, Barranquilla tycks ha glidit några Hz neråt och är nu här. JE 
1580 17.9 0355  HJQZ R María, Barranquilla. Ytterligare en SS fanns där. AN 
1630 23.10 0120 Diagonal AM, La Plata. Med annonseringar och rekar. Efter en stund hördes  
    ”mil cien trienta en Diagonal”. Hjälp med att tyda inspelning mottages tacksamt. HR 
 

 
Oid/Tent Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
 860 17.9 0420 Tent Curom med musik. Faktiskt lite prat också, men alltför splattrat för att få ut  
    något av. JE 
 919.985 23.9 0400 OID, troligen Colombia, med fotboll. JE 
1400 17.9 0130 Antena 2, tent HJAS Barranquilla med tanke på att Barranquilla-stationer gick starkt 

också på flera andra frekvenser. Fotboll. JE 
1400 28.9 0500 En HJ station gick här med riktigt fin mx. Inget religiöst. Tyckte mig höra Antena 2 

mellan två låtar, men ej säker. Förmodligen då HJAS. TN 
1470.072 29.9 0501 Med all säkerhet HJNT R Huellas som brukar ligga här. Hördes ganska bra en liten 

stund. Fick dock inget ID.  TN  
 
 

����� 
 

� Från e-posten 
Jan Edh 20.9.2012: 
Natten den 17.9 bjöd på växlande konditioner där det stundtals blixtrade till med bra styrkor och 
omväxlande NA, Västindien eller norra SA, men också med långa stunder då det i princip var dött på 
bandet. Noterbart var också att det i princip var dött mot Peru – möjligen var det Bethel som gick på 1570, 
men inget annat. Trots bra styrkor på många stationer var det dock ganska svårlyssnat eftersom också 
européerna splashade betydligt mer än vanligt. 
 

26.9.2012 
Det var inga toppkonditioner precis den 22-23.9 när jag var ute i Fredriksfors, men inte heller riktig dåligt. 
Problemet var framför allt att splattret från européer var ovanligt besvärande, både när jag lyssnade mot 
Asien på kvällen, och senare under natten, vilket gjorde det väldigt svårt att få fram några id även om det 
blev något bättre fram mot morgonen. Var det möjligen regnandet som gjorde splattret starkare än vanligt? 
 
Bo Olofsson 30.9.2012: 
Försiktig början i Furuögrund. Har en del okollade inspelningar men verkar inte värt besväret att gå igenom 
dem.  Eftersom jag inte tipsat tidigare under säsongen tar jag med ett par äldre tips också. Mycket mer har 
förstås hörts men inte noterats. I väntan på NA har några av de SS som loggats fått komma med denna 
gång. Brukar hamna på undantag annars. 
LSD, JOB, RÅM och BOS åker till Parkalompolo om knappt två veckor så får vi se om vi kan lura pro- 
tonerna. ALF och KEL ansluter några dagar senare. /Lycka till i Parka – vi hör gärna ifrån er! –tl/ 
 

 
 



sid 10 

 
Odd Påg 30.9.2012: 
Dagarna börja bli allt kortare och det konstiga är att även tiden blir allt kortare, svårt att förstå detta, trodde 
att jag skulle få all världens tid då jag blev pensionär! Men det var ett stort misstag. Men man får skylla sig 
själv när man frivilligt tar på sig mer än man hinner med. 
Sista dagarna har det varit ganska bra när det gäller NA, men det fanns även en del LA inemellan, flera oid 
som jag får kolla upp senare. 
Regnet har sista veckan strömmat ner även över norra Bohuslän, "mer än jag hunnit ta reda på", lagom är ju 
alltid bäst. 
 
Arne Nilsson 30.9.2012: 
Konditionerna har varit spretiga här i norr med loggningar från ARG till CAN på samma antenn och samma 
tid! Just nu testar jag min nya antenn och så långt ser det bra ut, jag tycker den har plockat upp klart mer än 
min gamla 500m bäver. Men det ska bli intressant att se hur men går mot NA. Riktningen är 300 grader 
(mot 270 på den gamla) så aningen bättre skall det väl gå. Redan nu märker jag att den går bättre mot 
CA/Karibien än den gamla. Jag kör inspelningar på båda antennerna nu, med Perseus och AFEDRI, så det 
ska bli kul att se om man får vara med på ev öppningar då de behagar komma! 
 
Thomas Nilson 30.9.2012: 
De senaste dagarna har bandet varit fullt med NA östkust. Dock inte med några riktigt bra styrkor. 
Dessutom har lite Colombia och de vanliga Peru stationerna också hörts. Det enda som sticker ut är TGVE 
på 1570. 
Den 29 var det bra fart fram till 0530z då alla stationer dök ner i bruset mer eller mindre. Den 30 var inget 
alls att yvas över. Inspelningarna har redan hamnat i stora arkivet. 
 
Hans Östnell 1.10.2012: 
Har varit ute och busklyssnat de två senaste helgerna, vilket har resulterat i ännu en logg som klart 
domineras av Asien. Konditionerna har varit lite upp och ner och just nu har vi en ganska rejäl störning. 
Tidigare i veckan bör det ha varit relativt hyfsat, men då hade man ju inte tid med någon lyssning - 
naturligtvis. Tror jag måste investera i mer tid. Frågan är vad jag skall ta den någonstans, ty trålandet med 
Afedrin medför en herrans massa filer som måste manglas. Det som presenteras i loggen denna gång är bara 
lite skrap på ytan, efter att jag gått igenom Afedri-filerna ytterst summariskt. Finner garanterat mer, och 
bättre, godis att finna i filerna - förutsatt att man har tiden att gå igenom dem noga. Alla loggningar denna 
gång är gjorda i Smelror, ett riktigt bra QTH på fastlandssidan i Vardø, som medger bättre plats för 
antennerna än vad jag har ute på Skagen. Då jag inte alls har lyssnat hemma, så är alla loggningar signerade 
med "HR". Utan asterisk ;). Åker ut och lyssnar kommande helg igen, och då hoppas jag att det äntligen 
öppnar mot NA. Vid de tillfällen jag lyssnat hittills i höst har bandet varit mer eller mindre dött västerut och 
norrut. 73 de HR i Barents Hawaii. 
 
Odd-Jørgen Sagdahl 1.10.2012: 
September er alltid en spennende måned, spesielt i nord. Da har ikke dominantene kommet på plass ennå og 
det åpner for interessante stasjoner, også på graveyardene. Det var noen gode dager fra 15. til 20. september 
og jeg regner med å finne mer i disse opptakene.  
 

WNBZ-NY har jeg vært på jakt etter lenge. Det har undret meg litt at den ikke har vært hørt tidligere (i 
følge KOJE) siden den ligger ganske langt nord i New York. Når slike stasjoner endelig dukker opp har det 
ofte skjedd en endring med ny sender eller antenne, så jeg spurte Chief Engneer Chris Brescia om dette 
kunne være årsaken eller om det bare var spesielle lytteforhold denne morgenen? Han svarte:  
 

”WNBZ is using a plate modulated all tube transmitter, a Gates BC-1T that has been on the air since 
September 11, 1961. Atmospheric conditions most likely were a factor in your reception of WNBZ 1240, 
although we did replace the antenna about six years ago.  The old one was 180 feet high, the right height 

for 1470, the frequency the station was on in 1946 when it was installed.  The old antenna was series fed.  
The present antenna is of the same height, but is a folded dipole with a grounded base.” 
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ARC late, late news 
Frankrike 
Har Radio France helt diskret börjat nedmontera sina MV-sändare? Den frågan ställer Atlantic 2000 i sin 
senaste sändning igår söndag. 
Man meddelar, och som vi kunde läsa i föregående MV-Eko, så har i sändarna i Pau 1404, Grenoble 1404 
och Besançon på 1494 kHz stängts av utan något officiellt meddelande från France Info, som använt dessa 
sändarna. Vidare har France Bleu Alsace beslutat upphöra med sändningarna på elsassiska (elsassertyska) 
som har utsänds över Strasbourg 1268 kHz. Lyssnarna ska istället hänvisas till att skaffa sig 
satellitmottagare för mottagningen, vilket uppgiftslämnaren ifrågasätter om de kommer att göra. Frågan är 
om den starka Strasbourgsändaren ska läggas ner eller övergå till att sända andra program.  
(Atlantic 2000 via UQ) 
 
United Kingdom 
Just noticed that Stray FM (formerly Fresh Radio) has gone silent on MW. This morning 1.10.2012 no sign 
of usually good signal on 936kHz. After much searching I found this online: 
“Ofcom today announces that the local commercial radio licence for the Yorkshire Dales & Skipton has 
been surrendered by the licensee, Stray FM Ltd, with effect from midnight on Monday 1 October. 
The commercial radio licence for this area will not be re-advertised, but next week Ofcom will 
invite applications for community radio licences in the North East England, Cumbria and North Yorkshire 
area, which includes the areas previously served by the Yorkshire Dales & Skipton licence.” 
(Steve Whitt, mwcircle 1.10.2012) /LSD hade tur som loggade stationen 11.9, se loggen ovan! –tl/  
 
USA 
 810 KGO San Francisco CA new slogan “KGO 810 AM News and Information” (IRCA’s “soft” DX 
   Monitor 50/04) 
 950 WPEN Philadelphia PA - Harold Camping’s Family Stations Inc. (aka “Family Radio”) has 
   purchased this station, will flip from sports, //97.5 which will remain allsports “The Fanatic”, 
   to Christian format. (NRC via Barry Davies, mwcircle 30.9.2012) 
 1050 WEPN New York NY – SS Sports – “ESPN Deportes Nueva York” (IRCA’s “soft” DX 
   Monitor 50/04) 
 1510 WWZN Boston MA – “1510 NBC Sports Radio” (IRCA’s “soft” DX Monitor 50/04) 
 1700 KVNS Brownsville TX – “Fox Sports Radio 1700” (IRCA’s “soft” DX Monitor 50/04) 
 

WGN Chicago says farewell to vinyl history 
 

As a final nail in the coffin of music broadcast on MW in the USA, historic station WGN has sold off its 
record selection. 
 

WGN radio recently moved to a smaller space in Tribune Tower and doesn’t have the room to store the 
collection, which contains about 45 000 records, said Bill White, the station’s director of programming and 
news. Station officials shopped the collection to dealers before choosing Dusty Groove based on its 
reputation as a quality store, White said. 
 

“With the advent of the Internet and digital music, the record library had become obsolete and was no 
longer being used,” he said in an e-mail. “Rather than have it sit in in off-site storage, we decided to put it 
on the hands of a true collector.” 
 

The selection is broad because WGN wasn’t bitched to specific music genre and kept all of the records it 
received, Morris said. The records are in excellent condition because they weren’t played a lot, according to 
Wojcik of Dusty Groove. “The wonderful thing for me taking this journey was they were all stocked 
chronologically,” he said. “You’d hit Christmas every year.” 
 

Opening one of the boxes in the Dusty Groove offices, Wojcik pulled out a random stack of LPs by artists 
including Motown star Mary Wells, jazz guitarist Grant Green and obscure British Invasion group Ian and 
the Zodiacs. The same box also included sets of classical recordings and Latin jazz compilations. 
 

Before WGN became a talk-radio station, it played music. Like radio stations across the country, WGN 
regularly received music in the mail from record companies hoping to get their acts on the air, White said. 
(via medium wave news 58/3) 
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  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…        1/10 2012 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 

“Nygammal” medlem 
BOS  Bo Olofsson, Hemgårdsgatan 67, 934 31  KÅGE (QTH Furuögrund) - Mobil 070-6525670; email  
furuogrund@gmail.com; hemsida http://www.furuogrund.se/bos/  (Ganska statisk utom PAX-loggar och 
nya QSL.) 
 

”Född 1953, sambo med Gunnel och jobbar som servicetekniker åt InfoCare. Har DX:at kontinuerligt sedan 
hösten 1966! Blev tidigt MV-biten så efter att snabbt samlat ihop QSL från ett 150-tal länder blev det mest 
spanjorer och andra lokala europeiska stationer innan Amerika tog över. Sedan tidigt 70-tal med fokus på 
NA. Samtidigt slutade jag rapportera annat för att orka få iväg de få rapporter jag brukar skicka på en 
säsong. Men 40 år med några dussin nya NA per år har i alla fall resulterat i dagens 1342 verifierade NA. 
Många LA-stationer har IDats genom åren men oftast lägger jag inte ner någon tid på att få ut vilken station 
det är. Jag rapporterar ju bara NA. Av ett drygt 100-tal identifierade MV-mexikaner är bara XEG 
rapporterad för att få landet verifierat. En 70-talssynd ... Har haft bra antenner hemma mest hela tiden och 
dessutom gjort många expeditioner till Parkalompolo, Mertajärvi och andra ställen. Effektiviteten har väl 
inte varit på topp alltid. Har t ex potentiella follow ups till ca 300 NA liggande. Plus 30 TB SDR-
inspelningar om ork och tid gives. 
 

Mottagare som AR-88, SP-600 i början och sedan SPR-4. Allt för länge, upptäckte jag då, NDR-515 an- 
skaffades. Innan nästa lyft, SDR-14, dök upp körde jag några år med flera mottagare via fördelare. HF225, 
HF150, R75 och AR7030 mest.  Idag är det bara en Perseus och en SDR-14 som plågas.  Övriga pytsar har 
avyttrats utom min kära NRD-515 som står och samlar damm.  Jag har alltid satt aktiviteten och antennen 
före avancerade mottagare så fjärrstyrning lockar inte men det ska bli intressant att följa utvecklingen på 
dubbelbäver-fronten.  
 

Jag har flyttat från Furuögrund till Kåge i år men har kvar Furuögrund och därmed min 1030 m långa NA-
bäver. Övernattning med egen antenn kan ordnas för den som behöver en paus på sin resa eller vill 
provlyssna någon natt! Slå en signal eller skicka ett mail bara. Jag har ett förflutet som ARC-medlem men 
det var många år sedan senast. Signaturen BOS har mest synts i Distance och i Eter-Aktuellt genom åren 
men nu ska det bli intressant att läsa Ekot igen. Jag dyker snart upp i tipsspalterna! 
/Hjärtligt välkommen tillbaka till ARC Bosse! –tl/ 
 

Ändrad e-mailadress: 
CS Christer Sandberg: christer.sandberg@gmail.com 
 

MVE rättar 
TK: “Hi all; Maybe as I was writing in English (not in Swedisch, sic!) I made a misprint in the article 
("PUDXK Summer Meeting”). Photo 1 should read "from right to left". The last photo - chef is LN 
(Lauri Niemi). 73, Tarmo” 
 

Andy Sennitt as DJ 
“I'm pleased to report that I am about to start a new chapter in my broadcasting career. I have been invited 
to join the team of volunteer presenters on Radio Seagull 1395 kHz, which broadcasts entirely in English 
from Harlingen in Friesland. All the presenters are, like me, experienced volunteers who do it for the love 
of radio and music, not because they have big egos. I'll be doing a two hour show every Tuesday at 1100-
1300 CET. My first show is pencilled in for 2 October. My presenter's page on the website will go online 
next Wednesday. I am currently awaiting delivery of a new microphone and desk mount. Everything else 
will happen inside the computer - I hope :-)” (Andy Sennitt on Facebook via Mike Terry, DXLD) 
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  ARC           NEWS FROM THE BRITISH ISLES      1/10 2012 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 
 

BBC News 
Radio Reunited, a global simulcast to mark 90 years of radio …………… 11 September, 2012 
The BBC today announced plans for an unprecedented global simulcast across its radio networks – 
including every UK station (local, network and national) and many World Service outlets – curated by 
Damon Albarn to mark 90 years of radio. 
 
The simultaneous broadcast, called Radio Reunited, will take place on November 14 at 17:33 GMT – 90 
years since the first broadcast from the British Broadcasting Company in 1922 - to a potential global 
audience of 120 million people across every inhabited continent. 
 
The three-minute transmission will be based on recorded messages from listeners around the world on the 
theme of the future. Each of an estimated 60 BBC radio stations will choose one message and many of them 
will then be mixed together and set to a musical score specially composed by the Blur frontman. It will 
form the centrepiece of the on-air celebrations to mark 90 years of BBC Radio, which will also feature a 
wide range of special programming across BBC stations, full details of which will be announced nearer the 
time. 

 
The process of gathering the messages begins this week, when listeners will be invited to 
contribute a single, short missive to their radio station addressed to future generations to be 
listened to 90 years from now. The message could be a hope, a fear, an observation, question 
or piece of advice, and could be tweeted, texted or e-mailed. Listeners whose messages are 
chosen will be invited by their chosen station to record their thought. One message from each 

of the stations involved (listed below) will be sent to Damon, who will use the recordings as the basis of the 
simulcast. 
  
All the messages received by the BBC will be passed on to the Mass Observation Archive at the University 
of Sussex to ensure they are preserved for another 90 years and can be made available for academic 
research. 
 
Listeners can find out more about the project and how to get involved at 
bbc.co.uk/reunited. The website will also showcase the best of the messages 
contributed by members of the public once the project is completed. Listeners will be 
encouraged to use the hash tag #bbc90 if tweeting their message. 
Tim Davie, Director BBC Audio & Music, said: “This ambitious project will bring all 
of the BBC’s UK stations together for the first time in their history to mark 90 years of 
radio broadcasting. It is great news that Damon has agreed to curate Radio Reunited 
and join us in looking forward to the next 90 years of radio.”  Tim has also blogged on the project here. 
 
“I love the idea of stations across Britain and the World Service coming together, with all of our different 
lives and circumstances, even if it's only for a few minutes. It's a powerful idea.”  
Radio Reunited is one of the key broadcasts to mark the anniversary. Two of the other major programming 
projects launched today to celebrate 90 years of BBC radio are: 
 
- The Listeners’ Archive – on October 11 the BBC begins a major initiative to recover the lost gems of the 
broadcasting archive by calling an ‘amnesty’ on recorded media.  Listeners are asked to scour their lofts, 
garages and cupboards for tapes, cassettes and other recordings of BBC radio programmes from 1936 to 
2000, and hand them in at BBC Centres around the UK on ‘Amnesty Day’. BBC Radio 2, BBC Radio 4, 
BBC Radio 5live, BBC Local Radio in England and the BBC Nations are all involved. Central to the 
project will be a series of shows on Radio 2 and 6 Music around the 90th anniversary, where clips of the 
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recovered content – and possibly whole programmes - will be played, and introduced by the person who 
originally recorded them.  
90 x 90 (from November 14) – a series of 90-second miniatures that celebrate, calibrate and curate the 
diversity of radio in its widest form. Serious, funny, evocative, personal, provocative - each episode 
represents one year of the 90. They will be broadcast across BBC Radio 4 Extra starting after Radio 
Reunited and continue for the next 11 days. They will also feature across other BBC radio networks over 
the same period. 
 
The BBC stations taking part in Radio Reunited are: 
BBC Radio 1, BBC Radio 1xtra, BBC Radio 2, BBC 6music, BBC Radio 3, BBC Radio 4, BBC Radio 4 
Extra, BBC Asian Network, BBC Radio 5live, BBC London 94.9, BBC Radio Berkshire, BBC Radio Kent, 
BBC Oxford, BBC Sussex, BBC Surrey, BBC Radio Solent, BBC Radio Cambridgeshire, BBC Essex, 
BBC Three Counties Radio, BBC Radio Norfolk, BBC Radio Suffolk, BBC Newcastle, BBC Tees, BBC 

Radio Cumbria, BBC Radio Manchester, BBC Radio York, BBC Radio Humberside, BBC 
Radio Sheffield, BBC Radio Lancashire, BBC Radio Stoke, BBC Radio Leeds, BBC Radio 
Merseyside, BBC Coventry & Warwickshire, BBC Radio Derby, BBC Hereford & 
Worcester, BBC Radio Leicester, BBC Lincolnshire, BBC Radio Northampton, BBC Radio 
Nottingham, BBC Radio Shropshire, BBC WM, BBC Wiltshire, BBC Radio 
Gloucestershire, BBC Radio Bristol, BBC Radio Cornwall, BBC Radio Devon, BBC 

Guernsey, BBC Radio Jersey, BBC Somerset, BBC Radio Ulster, BBC Radio Foyle, BBC Radio Nan 
Gaidheal, BBC Radio Scotland, Radio Wales, BBC Radio Cymru and many BBC World Service outlets, 
including Arabic, Swahili, Hausa, English Language services (via Steve Whitt) 
 
BBC local AM radio stations switched off …………………………………. 11 September, 2012 
The 4 BBC local AM stations which formed part of a 5 week trial were switched off on 11 September 
despite having 2 more weeks to run! The stations BBC Radio Kent 774 kHz and 1602 kHz; BBC Radio 
Lincolnshire 1368 kHz; BBC Radio Merseyside 1485 kHz,  BBC Radio Nottingham 
on 1584 kHz it was thought would return to regular programming on 24 September. 
The experiment was to ascertain what savings the BBC could make. Clearly there 
must have been very few people complaining about the loss of the AM programming 
for the experiment to finish early. Listeners heard a loop tape asking them to retune 
to FM or DAB – and if they required further information to ring the BBC help line. 
Our Hon. President Bernard Brown told me that in this week’s “Radio Times” they had no AM listings for 
the stations, so it was known well before that the AM transmitters would be turned off! 
PS. BBC Radio Lincolnshire noted back on air at 1243utc 24 September. Relaying BBC R Humberside 

1200-1400 local time (Steve Whitt) I have heard BBC R Kent 774 –so it looks like all the stations are back 
on AM. I rang the BBC to find out what is going on. (0370100123) They had no information – and were 
unaware that BBC Kent had returned! 

  

BBC Local evenings outcome ………………………………………………. 18 September, 2012 
As part of the savings to be made a syndicated BBC Local Radio evening show contract has been awarded 
to a new company set up by a former BBC executive. 
   
Matthew Bannister and his partner former BBC Asian Network Head of Programmes, Husain Husaini have 
set up Wire Free Productions and this is their first major production. Plans were announced in May for the 
new show which will be syndicated across all 39 BBC local radio stations in England and the Channel 
Islands from Monday 7 January 2013, on weekdays between 7-10 pm. 
 
Speaking today, David Holdsworth, Controller, BBC English Regions, said, “The competition was 
extremely strong as you’d expect. We were looking for an organisation that understands the local radio 
audience and can deliver real experience and expertise in what we know is a very demanding slot. We 
believe we have found that combination in Wire Free Productions.” 
 
Matthew Bannister said, “I can’t think of a better way to launch our new journalistic production company, 
Wire Free Productions, than being given the opportunity to make this programme for all the BBC’s Local 
Radio stations. Husain Husaini and I both started our careers in local radio. We know it is a much loved 
service for millions of listeners – and we’re really looking forward to creating a new and very special show 
for them. The programme will be an engaging and lively companion to their evening – bringing the very 
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best of each day’s output on BBC local stations to a much wider audience and making connections between 
communities in different parts of the country.” 
Bidders for the contract were asked to submit their ideas for a speech-led programme that would entertain 
and inform adults aged 50+ with creativity and quality at its core. Central to the brief was how bidders 
might engage and interact with listeners as well as showcase the very best of BBC Local Radio output.  
All BBC Local Radio stations will broadcast the new show, except in instances such as major breaking 
news stories or sport commentaries. (www.radiotoday.co.uk) 
 
Commercial Radio News  
Heart Radio Breaches Ofcom rules …………………………………………. 9 September, 2012 
Global Radio’s Heart Network breached Ofcom rules with its ‘Who’s on Heart’ competition, the regulator 
has found.  A Heart Devon listener complained to Ofcom in May when, during “Mornings with Toby 
Anstis”, the presenter asked for entries three times without mentioning that the competition was running 
across the Heart network, and not just on the local station. 
  
Ofcom’s Broadcasting Code states that: “Broadcasters must draw up rules for a broadcast competition or 
vote. These rules must be clear and appropriately made known. In particular, significant conditions that 
may affect a viewer’s or listener’s decision to participate must be stated at the time an invitation to 
participate is broadcast.” 
  
Ofcom’s guidance for this rule says that where a competition is run simultaneously across a number of 

stations, and the main prize is not awarded by each local/regional 
service, it would normally expect that it has to be made clear that 
other services are participating. The guidance also advises that this 
should be done both on air and in any written rules, whenever the 
competition or its results are run. 
  
Another station, Northsound 1 has run into trouble with Ofcom after 
a Eurovision competition went wrong. 
  
In April, the Aberdeen-based station ran a competition saying they 
had “The chance to go to this year’s Eurovision Song Contest, 
flights, accommodation, show tickets – it’s all there for you.” Ofcom 

received a complaint from the winner, who discovered that the tickets he had won were not for the Contest 
itself, but for the dress rehearsal, scheduled for the previous day. 
 
The Bauer station explained that there was no formal written contract for the competition, and that it didn’t 
know until the competition had ended that the tickets on offer were for the dress rehearsal. Northsound then 
tried to arrange main event tickets, but as none were available, offered the winner £1,000 in compensation, 
in addition to the prize on offer. 
  
Ofcom said it was “concerned that the Licensee promoted the competition and described the prize on air 
without any guarantee from the prize provider (for example through any form of written agreement) about 
the details of the prize or that it could even be fulfilled.” Ofcom found that its rules were breached, as the 
competition prize was not described accurately. 
  

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

Crystal Palace Palace Radio 1278 kHz 6 Burnley 
20 Millwall 
 

  3 Blackburn 
  6 Ipswich* 
17 Derby 

Blackburn Radio Rovers 1404 kHz 6 Wolwes 
24 Sheffield Wed* 
27 Watford 
 

10 Birmingham 
24 Millwall 
28 Bolton* 

*Evening games 
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Skruvs radiomuseum 
Text: Bengt Ericson, foto: Hasse Mattisson 

 
Rolf Bergendorff jobbar oförtrutet vidare på att få sitt radiomuseum färdigt till vårt nästa konvent i 
Småland, men därom tvista de lärde! HM och BE ställde upp med bil och täckta släp den 22 september för 
flyttning av radio/TV-enheter från förrådet i Linneryd till museilokalen i Skruv. Det är flera tusen enheter 
som skall flyttas, så det är inte gjort på en dag. 
 

Många av radioapparaterna är från början av 1900-talet, så det gällde att vara försiktig i trappor upp resp. 
ned. Hasse och jag koncentrerade oss på delar till hyllor, som fanns i ”en masse”. De tyngsta TV-möblerna 
tog en ung kraftkarl hand om. Vi var totalt 6 personer som kämpade under lördagen i regn och blåst.  
Apparaterna fick ju inte bli blöta, då deras fina träytor kunde skadas av fukt. Med ett något för tungt lastat 
släp kördes försiktigt den kurviga vägen mellan Linneryd och Skruv. 
 

Vid elvatiden bjöd Rolf och hans föräldrar på fika med mycket goda smörgåsar i muséets lunchrum. Efter 
bärandet smakade det mycket gott. Sedan fortsatte bärandet. På kvällen bjöd Rolf på middag. 
 

HM hjälpte till även på söndagen, men det kommer att ta många dagar att flytta alla enheter. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hyllförrådet i Linneryd      BE och Rolf Bergendorff under en paus 
 

 
No more DRM from Deutschlandradio 

Kai Ludwig 
 

“It appears that Deutschlandradio this week finally finished off with the DRM 
system they considered a failure already two years ago. 855 kHz has 
apparently been turned off, and 177 kHz is reported as now always running in 
AM again. So far a token slot for DRM had still been kept here between 1 and 
4 AM after a fulltime use of DRM, introduced for IFA 2005 and commented 
there with "there are listeners calling, saying your transmitter is broken, putting 
out only noise, ha-ha-ha, how funny!", had been reverted after less than four 
months do avoid unwanted discussions. 
Deutschlandradio had, just like RTL, big hopes for DRM, leading to 
substantial investments. All MW/LW transmission facilities not only got new 
Transradio solid-state equipment, also a number of antenna systems had to be 
upgraded to achieve the bandwith necessary to run DRM. Quite a lot of licence 
fee payers money, wasted.”                    Berlin-Britz 855 kHz 
                                                                                                                                         som snart skall rivas 
 

OA kommentar: ”Deutschlandradio 177 kHz skippade alltså sina sista DRM-timmar i början av förra 
veckan och 855 kHz försvann samtidigt eller någon dag senare. Det har varit en lång dödskamp för DRM i 
Europa, men nu är nog slutet nått. Sedan får vi se hur Indien med flera i andra världsdelar gör, om 
förståndet ska ta överhanden eller inte. Indiens tröga byråkrati kan göra det svårt att få skutan på rätt köl 
igen när man nu investerat så mycket i DRM-kompatibla sändare.” 
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Wonderful Indonesia Quiz Winners 2012 
Mauno Ritola 

 

Actually it was the biggest possible surprise to me, because the winners had already been declared, but 
Tarek and I got included as runners-up, because the Chinese and Frenchman couldn't go! So we heard about 
it 9 days before travelling! 
 

The trip was very nice, although the schedule was tight and the transportation took a lot of time. Also three 
places: Jakarta, Bandung and Bali were covered in 6 days and that was one too much. Anyway, a lot of 
interesting stuff to see, but as they said this was a familirization trip and for holidays we can come back 
later! In RRI building we spent one day, meeting the President Director of RRI, Mrs. Niken Widiastuti and 
Director of VOI, Mr. Kabul Budiono. All person we met were very friendly and it was very easy to 
communicate with them. 
 

As for DX, no need talk about it, because I managed to do three Perseus recordings: The links are below. 
There was no time for proper antenna setup, but please check them and hopefully we can find some unlisted 
stations. I wish anyone travelling to interesting places would bring such a souvenir for other DXers! To 
make the recording in Jakarta on the top floor of the hotel took half an hour. So time is not the problem; 
what it is as we don't see much travel recordings? 
 

http://realmonitor.com/INS_Jakarta_120911_1500_short.wav> 
http://realmonitor.com/INS_Bali_120915_1600_short.wav> 
http://realmonitor.com/INS_Bali_120915_1500_short.wav> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This was a nice place: http://www.angklung-udjo.co.id/ The whole audience made a concert acc. to 
instructions and it sounded good. Two hours passed too quick. At the end dancing with the children. 

 
 
 
 

 
 
 
Also Sari Ater natural hot spring felt good. The water was really hot. First massage. 
http://www.sariater-hotel.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=56 
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Från tidningen Se 1946 – tnx KAJ! 
 
 


