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 Säsong 54, nr 2 
 12 augusti 2013 - allt 
 Falköpingsredaktionen 
 

Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 3 2 september TL (tips) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 4 16 september TL (tips, även info, QSL till resp red) 
Nr 5 30 september TL (tips) 
 
 

Hej! 
Som framgick av förra numret, har vi just startat vår 54:e säsong! Det trevliga är att vi faktiskt är ett antal 
medlemmar som varit med från start! Mycket vatten har runnit under broarna sedan 1960, och det är nu en 
viss skillnad på MVE:s utseende om man jämför med de första årens duplicerade alster. 
 

Här i västra Sverige kan ingen klaga på denna sommar vad gäller vädret, solsken i stort sett varje dag under 
hela juli. Någon åskskur har kommit, men det regn som då kommit har torkat bort lika fort. Bryggarna och 
glasstillverkarna har kunnat skratta hela vägen till banken. Nu i inledningen av augusti har vädret återgått 
till ett mera ”normalt sommarväder”, d.v.s. fortfarande ganska fint fast blandat med en del regndagar. Dessa 
senare uppskattas säkerligen av lantbrukarna eftersom skörden på många höglänta åkrar var på väg att torka 
bort här i Skaraborg.  
 

För ny medlemsavgift, beställning av den nya NRC AM Radio Log, också nya NRC Antenna Pattern Book  
och Odd’s DVD från konventet, se ”Sekreteraren” för all information, men nu brinner det i knutarna!  
 

Solrapport från OA 
Efter ett par månader med ökad aktivitet i våras har solen återgått till den fallande trenden och både juni och 
juli har haft relativt låga värden på fluxen och solfläckarna. A-index har däremot hållit sig ganska högt på 
grund av envisa koronahål. Värdena för juli enligt Alvestads solsida: Solar flux 115,5, solfläckstalet 57,0 
och medelvärdet för A-index 9,47. Augusti har börjat med ännu lägre värden. 
Vetenskaparna tror nu allt mer på ett rekordlågt maximum. Den som vill läsa lite mer kan gå till den 
följande länken, som kommer via Hardcore DX: 
http://www.skyandtelescope.com/news/The-Weakest-Solar-Cycle-in-100-Years-216752671.html 
 

Lite om innehållet utöver de fasta spalterna: 
* Harry Holms QSL-samling – A 
* Som prolog till de avsnitt ur ”Etersvep” från åren 1953-56 som vi återkommer till, finner du första 
  avsnittet av ”Hur det var att DXa för 70 år sedan”. Författare: JER 
* Deutsche Freiheitssender 904 – UQ har samlat info från nätet 
* På resa till mitt Hilversum – från Svenska Dagbladet via BN 
* Presentation av R Dechovka, Prag – CB + Aktuell info om Radio Tacna – Tetsuya Hirahara, RNM   
* Regionalradio i Rumänien – CB  
* Så ytterligare några QSL: WQBV 569-1610 – HS, WKAQ-580 – FD och XEFV La Rancherita-1000 – 
  JOB. /Ett stort grattis till dessa finingar – tl/ 
* En CM från KPRZ avrundar detta Eko – LSD 
 
Tack till alla som bidragit på ett eller annat sätt – vi gjorde det tillsammans! 

Nästa  
Stoppdatum 

2/9 
TL (tips) 
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                                                                 ARC Newsflash: 
                                                        För bidrag: info@rock.x.se  
                                              Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.com 
                              
 
 
 
 
Europa /längesedan vi hade så många européer i loggen. Trevligt! –tl/ 
 783 7.8 2059 COPE Miramar, Barcelona. ”COPE Catalunya”. FD 
 873 31.7 2159 SER R Galicia, Santiago de Compostela. FD 
 873 7.8 2155 SER R Zaragoza. FD 
 963 22.7 2101 R AM, Brzesko hade eget ID med frekvensangivelse. BE 
 990 10.8 0159 SER R Bilbao. ”93.2 FM Radio Bilbao”. FD 
1026 31.7 0159 SER R Vigo. ”Radio Vigo Cadena SER”. FD 
1026 9.8 0229 SER R Jaén. ”Radio Jaén Cadena SER”. FD 
1044 1.8 2058 SER R Valladolid. ”Radio Valladolid Cadena SER”. FD 
1044 8.8 2359 SER R San Sebastián. ”102.0 FM 1044 onda media Radio San Sebastián Cadena 

SER”. FD 
1044 11.8 1930 UR 1, Verkhovyna, Ukraina hörd f.f.g. i Växjö med sina 1 kW. Fantastisk signal och 

ett utmärkt musikprogram med bl.a. Jerry Mulligan fram till 1950, då det var 
uppläsning med musikbakgrund. 1959 kom den kända paussignalen samt  ID 
”Ukrainske Radio” 2 ggr och sedan nyheter. Stn var ensam på frekvensen. BE 

1080 7.8 0229 SER R Huesca. ”Radio Huesca onda media”. FD 
1080 6.8 2159 SER R Coruña, A Coruña. ”1080 onda media 93.4 FM Radio Coruña Cadena SER”. 

FD 
1116 9.8 2359 SER R Pontevedra. ”Radio Pontevedra onda media y FM”. FD 
1179 9.8 2359 SER R Rioja, Logroño. ”Radio Rioja Cadena SER”   FD 
1224 10.8 2059 COPE Huelva. ”97.0 FM 1224 onda media COPE Huelva”. FD 
1233 28.6 2045 R Dechovka, Prag med hornmusik och bompa- 

bompa. Tydliga ID. Vid detta datum hade man 
höjt effekten till några 100 watt, men nu kör man 
med full effekt 10 kW. Dominerar nu frekvensen 
på kvällarna, men ibland kommer Cyprus in. BE  

 1233 20.7  2150  R Dechovka, Prag med tjeckisk schlagermusik. 
Täta anrop. Man är tydligen nu igång med sin 
huvudsändare. 3 CB /Se CB:s artikel om stationen 
längre fram i detta nummer –tl/ 

1260 12.8  0229 SER R Algeciras. FD 
1278 25.7 2015 Pulse 2, Bradford gick bra efter Irans stängning. Kollade med deras streaming. Under 

gick en arabisktalande, men det var nog Asswan, Egypten. BE 
1287 7.8 2059 SER R Lleida. ”Radio Lleida 93.4 FM”. FD 
1287 7.8 2155 SER R Castilla, Burgos ”Radio Castilla de Burgos, 1287 onda media, 97.1 FM” FD 
1296 8.8 2159 Babcock Media Services, Orfordness med en testslinga en timme. Planerar tydligen 

att hyra ut sändningstid här. FD 
1296 9.8 2059 COPE Valencia. ”93.4 FM y 1296 onda media COPE Valencia”. FD 
1314 18.7 2059 R Oltenia, Craiova, Rumänien med eget ID före nyheterna. Hade trumpetstötar före 

sitt ID. Var mycket starkare än de andra på frekvensen. BE 
1368 20.7 1915 Harvest Radios program på engelska reläades av Padova-sändaren. Hade mycket bra 

signal. 1932 började italienska program. BE 
1386  2.7   0101  Carillon Radio, Loughborough vanligast här med sina golden oldies och lite jazz, 

Hade häng på den nya i Yorkshire, men det smög sig. Det enda jag hörde var ett 
”children of Yorkshire”, men knappast ett id. RÅ 

1386 19.7 2157 Carillon Radio, Loughborough är åter dominanten här i sommar. Flera sångjinglar 
och gamla godingar, som här “I´m a wanderer”. JE 

1386 20.7 2343 Carillon Radio, Loughborough med en jingle 4 ggr per timme. FD 
1521 31.7 2157 SER R Castellón. FD 
1539 31.7 0159 SER R Elche. ”Radio Elche Cadena SER”. Väldigt stark. FD 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 



sid 3 

 
1539 31.7 2159 SER R Manresa.”Sintonizas Radio Manresa”. FD 
1575 31.7 0229 SER R Pamplona. FD 
1584 31.7 0159 SER R Gandía. FD 
1584 10.8 2157 SER R Ourense. ”Radio Ourense 96.1 FM 1584 onda media”. FD 
1584 12.7 2055 R Hami, som använde MV-sändaren i Virrat (SWR), då deras egen var paj. Körde 

”Staying Alive” i finsk rap-version. Riktigt kul. Stationen var kraftigt störd av 
Seagull, men kom upp riktigt bra några minuter. BE 

1602 2.8 2030 R AM, Kraków, Polen (huvudsändaren för hela kedjan) hördes utmärkt. Spelade fin 
musik och hade ett fullt ID ”Radio AM, Kraków…..1602 kHz” De slog ut alla de 
andra sändarna på fq, t.o.m. Radio Seagull, som nu är en plåga i Växjö. Här visade 
min renoverade loop sin styrka. BE 

1602 31.7 0229 SER R Ontinyent. ”Radio Ontinyent Cadena SER 1602 onda media 89.5 FM”. FD 
 

Oid/Tent Europa 
1278 25.7 2040 Flera LPAM slogs med Pulse 2 och vissa kom upp i riktigt bra styrka någon minut, 

sedan bytte de plats. Enligt snacket mellan musiken bedömer jag det var BFBS. BE 
 

Afrika 
1296 12.7   2055  Omdurman, Sudan kom in stötvis med sin vackra musik. 2100 nx AA. Q3. UQ 
1386 19.7 2003 KBC, Maralal, Kenya med kanonstyrka. DJ-program med kvinna som pratade 

engelska som var obegriplig. Jag var tveksam tills det kom reklam och ID ”KBC 
English service” Under mina drygt 60 år som MVDX-are har jag aldrig hört en 
station från sub-Sahara med sådan lokalstyrka. Spelade härlig lugn pop. Dagen efter 
gick knappt stationen. Det är tjusningen med MV. BE 

 

Asien 
1071 12.7   2035   R Al-Nour, Syrien med nx AA och sen en politisk-religiös diskussion. Q3. UQ 
1134 12.7   2025   Kuwait med ganska vild mx, överröstade först Kroatien som dock vann mot slutet. 

Q4-5. UQ 
1188 12.7   2010   R Payam, Tehran med blandat pgm. Q4. UQ 
1278 25.7 1845 Radio Iran, Kermanshah. France Bleu, Strasbourg med sändaren i Sélestat hade 

stängt sändaren p.g.a. ett mycket kraftigt lokalt åskväder. Då kom Radio Iran, 
Kermanshah upp med mycket fin styrka. De firade Ramadan med mat, dryck och 
sång. Man hade ett intervjugäng ute och kollade hos olika familjer. Intressant trots att 
man bara förstod vissa ord. Förvånande var att Iran stängde 2003 med national- 
hymnen. BE 

1323 20.7 2010 IRIB Regional, Jolfa dominerade fq med tråkigt Radio Iran-px. BE 
 
Nordamerika 
1310  1.8    0205  CIWW Ottawa ON med ”13-10 News” plus en annan mer intressant. RÅ 
1310 1.8 0207 CIWW Ottawa ON med väderrapport efter nyheterna.  TN 
1320  1.8    0216  CJMR Mississauga ON känns lätt igen med t ex hindi. RÅ 
1370  1.8    0207  WDEA Ellsworth ME vanlig sommartid. ”AM 13-70 WDEA”. RÅ 
1400 2.8 0200 CBG Gander NL blev första NA för säsongen i Fredriksfors. Bara en kort stund. 

Tidigare på natten var det Harbour Light som gick här. JE 
1440 2.8 0100 WRED Westbrook ME ”The big Jab” med sport.  TN  
1520 1.8 0206 WWKB Buffalo NY stark med ”This is KB AM 15-20”  TN 
1540 1.8 0500 WDCD Albany NY “15-40 WDCD” också denna starkt.  TN 
1600  1.8    0200  WUNR Brookline MA id:ade fint på SS med call och allt, vilket är ytterst ovanligt 

för denna buse som aldrig svarar. RÅ 
1700 10.8 0300 WJCC Miami Springs FL. FF px, men sen kom ID på EE.  ”WJCC … Palm Beach”.  

TN 
 

Oid/Tent Nordamerika 
1640 10.8 0214 OID NA, tänkte pirat ett tag, men kan nog vara Biloxi MS med mx och lät delvis 

som Disney, men tentar enl ovan. Formatbyte, någon? (RÅ hade samma) HM /WTNI 
Biloxi MS skall enligt uppgift vara off the air för närvarande beroende på problem 
med strömförsörjningen –tl/  



 
Mexiko, Centralamerika och Västindien
1400 1.8 0128 Harbour Light med rel. sånger. Ganska bra styrka.  TN
1520 17.7 0122 WVOZ Sun Juan PR ett svagt ”R Voz” med lite 

härlig mix av mina två intressen!!
”ta”!! HM 

1540  10.7  0215  ZNS1 R Bahamas tittade upp lite oväntat mitt i sommaren! RÅ
1680 17.7 0106 HISV R Senda, San Pedro de Macorís ett par id, promo och hymner HM 
 
Sydamerika 
 920 10.8 0345 ZP1 R Nacional, Asunción t
 930 7.8 0327 HJCS LV de Bogotá, Santafé de Bogotá, DC id. HM
1050 1.7  0140  LV27 R San Francisco hittades tack vare Odd som hörde den något bättre.  Ack så 

svag, men tidvis läsbar. Var på 1440 innan, tror jag. 
1100 2.7  0141  ZYK694 R Globo de São Paulo uppe en stund. 
1130 10.8 0159 ZYJ460 R Nacional, Rio de Janeiro med lo
1140 5.7 0037 ZYH449 R Cultura, Salva
1190 5.8 0250 R Somzoom Sat

”radio a mais popular do Brasil”. En sökning på webben 
returnerade en station i Sao Paulo, vilken var helt
för mig. Skickade därför över en bit av inspelningen till 
HK som svarar så här:  
på frekvensen. Geografiskt sett borde den ligga bättre till än São Paulo: 
Rádio Somzoom Sat,
www.radios.com.br/
tycker jag borde kunna
osagt, men den geografiska belägenheten gör den helt klart möjlig. /Henrik

    Detta stämmer med största sannolikhet då många stationer från den regionen gick 
denna natt. Denna station gick upp och ner med CBN. Stort tack till HK som ig
fick bistå med information. 
UCSG (1189,994) i Ecuador från 0320z samma natt där UCSG är den klart 
dominerande stationen
annat. TN /Stort
tl/ 

1190 13.7 0057 ZYJ594 CBN, Natal, RN. Lokal
1190 5.8 0250 ZYJ594 CBN, Natal, RN var den andra stationen här

snackeprogram. Uppfattade bara ID på ett enda ställe.  TN
1190,069 11.7 0130 OAX7B R Tawantinsuyo

fint ID.  Kollade även KV 6173,92
1200 5.8  0201  ZYH585 R Clube, Fortaleza, CE ”A emi” stack in ett id efter timmen. RÅ
1200 6.7 0009 ZYH585 R Clube, Fortaleza, CE. 
1230,061 11.7 0139 OBZ4Y R Selecciones

innan lösningen så småningom dök upp. Först kontaktade 
jag de riktigt aktiva, FD, BIH, HM samt JE i hopp om att 
någon fångat denna station. Ingen hade hört denna vid den 
här öppningen. Inspelningarna gick även till HK. Hen
säger: ”På 1230.061 har du otvivelaktigt en ny station. 
Namn finns på en av de senaste inspelningarna, "Radio 
Firmín" (arbetsnamn). Ska lyssna flera gånger. 
avsnitten är ganska hyggligt läsbara, men som vanligt 
"snubblar" man över det som kan

    Kontaktade sedan Mauricio Molano Sanchez i Salamanca och Pedro Arrunategui i 
Lima. Inte heller någon av dessa kunde lura ut stationens namn. De föreslog bl a R 
Peruana och 
även ut en blänkare på NORDX och endast TBV i Norge hörde av sig. Han hade 
noterat en bärvåg utan audio vid samma tillfälle. I ett senare mail skriver HK ”
har länge gnetat på 0131 men det är ju 0139 inspelningen som gäller.  "Radio 
Turbanes..."  Jag har påkallat förstärkning! 

Centralamerika och Västindien 
Harbour Light med rel. sånger. Ganska bra styrka.  TN 
WVOZ Sun Juan PR ett svagt ”R Voz” med lite fågelkvitter från oid eu antar jag. En 
härlig mix av mina två intressen!! Splash, spegling naturligtvis, men som jag får 

ZNS1 R Bahamas tittade upp lite oväntat mitt i sommaren! RÅ
HISV R Senda, San Pedro de Macorís ett par id, promo och hymner HM 

ZP1 R Nacional, Asunción tel px i ca en timma, då och då hela sommaren. HM
HJCS LV de Bogotá, Santafé de Bogotá, DC id. HM 
LV27 R San Francisco hittades tack vare Odd som hörde den något bättre.  Ack så 
svag, men tidvis läsbar. Var på 1440 innan, tror jag. RÅ 
ZYK694 R Globo de São Paulo uppe en stund. RÅ 
ZYJ460 R Nacional, Rio de Janeiro med lokalanrop. FD 
ZYH449 R Cultura, Salvador, BA. Bara “Rádio Cultura”. FD 
R Somzoom Sat. Uppfattade först bara deras slogan 
”radio a mais popular do Brasil”. En sökning på webben 
returnerade en station i Sao Paulo, vilken var helt okänd 
för mig. Skickade därför över en bit av inspelningen till 
HK som svarar så här:  ”Nja, du har ju en annan kandidat som tillhör Somzoom Sat 
på frekvensen. Geografiskt sett borde den ligga bättre till än São Paulo: 

Somzoom Sat, Guaraciaba 1190 AM - Guaraciaba Do Norte
www.radios.com.br/  Guaraciaba anges också som Fortaleza ( Ceará
tycker jag borde kunna höras här.  Om den rapporterats tidigare vill jag låta vara 
osagt, men den geografiska belägenheten gör den helt klart möjlig. /Henrik
Detta stämmer med största sannolikhet då många stationer från den regionen gick 
denna natt. Denna station gick upp och ner med CBN. Stort tack till HK som ig
fick bistå med information. Christoph Ratzer skickade över en jättefin inspelning på 
UCSG (1189,994) i Ecuador från 0320z samma natt där UCSG är den klart 
dominerande stationen och man kan skymta svagt i bakgrunden CBN, men inget 

/Stort tack för logotypen Thomas, både för denna och Selecciones nedan 

CBN, Natal, RN. Lokal-ID. FD 
ZYJ594 CBN, Natal, RN var den andra stationen här och med bäst styrka. Mest 
snackeprogram. Uppfattade bara ID på ett enda ställe.  TN 

R Tawantinsuyo, Cusco kom upp här ganska starkt och släppte ifrån sig ett 
fint ID.  Kollade även KV 6173,92 vid 0232 och då gick den starkt också där. TN.
ZYH585 R Clube, Fortaleza, CE ”A emi” stack in ett id efter timmen. RÅ
ZYH585 R Clube, Fortaleza, CE. Komplett ID och hörs ibland. FD

R Selecciones, Tarma blev en riktig rysarhistoria 
innan lösningen så småningom dök upp. Först kontaktade 
jag de riktigt aktiva, FD, BIH, HM samt JE i hopp om att 
någon fångat denna station. Ingen hade hört denna vid den 
här öppningen. Inspelningarna gick även till HK. Henrik 

På 1230.061 har du otvivelaktigt en ny station. 
Namn finns på en av de senaste inspelningarna, "Radio 
Firmín" (arbetsnamn). Ska lyssna flera gånger.  Några av 
avsnitten är ganska hyggligt läsbara, men som vanligt 
"snubblar" man över det som kan vara viktigt. /HK”  
Kontaktade sedan Mauricio Molano Sanchez i Salamanca och Pedro Arrunategui i 
Lima. Inte heller någon av dessa kunde lura ut stationens namn. De föreslog bl a R 
Peruana och Radio Turmal ? eller Turmai, vilket man lätt kunde få det 
även ut en blänkare på NORDX och endast TBV i Norge hörde av sig. Han hade 
noterat en bärvåg utan audio vid samma tillfälle. I ett senare mail skriver HK ”
har länge gnetat på 0131 men det är ju 0139 inspelningen som gäller.  "Radio 

..."  Jag har påkallat förstärkning!  JEÖ. /Henrik”  
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från oid eu antar jag. En 
gtvis, men som jag får 

ZNS1 R Bahamas tittade upp lite oväntat mitt i sommaren! RÅ 
HISV R Senda, San Pedro de Macorís ett par id, promo och hymner HM  

el px i ca en timma, då och då hela sommaren. HM 

LV27 R San Francisco hittades tack vare Odd som hörde den något bättre.  Ack så 

 

Nja, du har ju en annan kandidat som tillhör Somzoom Sat 
på frekvensen. Geografiskt sett borde den ligga bättre till än São Paulo: 

Guaraciaba Do Norte ...  
Guaraciaba anges också som Fortaleza ( Ceará ) och den 

Om den rapporterats tidigare vill jag låta vara 
osagt, men den geografiska belägenheten gör den helt klart möjlig. /Henrik” 
Detta stämmer med största sannolikhet då många stationer från den regionen gick 
denna natt. Denna station gick upp och ner med CBN. Stort tack till HK som igen 

Christoph Ratzer skickade över en jättefin inspelning på 
UCSG (1189,994) i Ecuador från 0320z samma natt där UCSG är den klart 

och man kan skymta svagt i bakgrunden CBN, men inget 
Thomas, både för denna och Selecciones nedan –

och med bäst styrka. Mest 

, Cusco kom upp här ganska starkt och släppte ifrån sig ett 
vid 0232 och då gick den starkt också där. TN. 

ZYH585 R Clube, Fortaleza, CE ”A emi” stack in ett id efter timmen. RÅ 
Komplett ID och hörs ibland. FD 

Kontaktade sedan Mauricio Molano Sanchez i Salamanca och Pedro Arrunategui i 
Lima. Inte heller någon av dessa kunde lura ut stationens namn. De föreslog bl a R 

vilket man lätt kunde få det till.  Lade 
även ut en blänkare på NORDX och endast TBV i Norge hörde av sig. Han hade 
noterat en bärvåg utan audio vid samma tillfälle. I ett senare mail skriver HK ”Jag 
har länge gnetat på 0131 men det är ju 0139 inspelningen som gäller.  "Radio 
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    Lite senare kommer ett nytt mail från HK: ”Jag skickade JEÖ din originalinspelning 

(0139) och pekade på sek. 12-13 ca och JEÖ skriver "Jag kan bara få det till R 
Selecciones, Tarma".  Jag har lyssnat med den mentala inställningen och har inga 
större problem med att läsa in "Radio Selecciones". Skickligt av Janne, tycker jag. 
/HK”  

    Stationen hördes bara denna enda dag, trots 3 dagars fina konds mot Juliaca området. 
Ytterligare mail utväxlades på olika håll innan den slutliga lösningen dök upp. Ett 
jättestort tack till i första hand JEÖ med HK i centrum samt till er övriga som lyssnat.  
Tyvärr har stationen inte svarat ännu. TN /Thomas meddelar att gerente på stationen 

    är Anaya Bazan America Dida – tl/  
1289,916 10.7 0153 OAX7X R Juliaca gick bra här en stund.  TN.  
1290 12.7 0037 ZYH888 R Timbira do Maranhão, Sao Luís, MA störd av SS station. FD 
1290  12.7  0141  ZYH888 R Timbira de Maranhão, São Luís, MA vanlig i sommar. RÅ 
1290 5.8 0257 ZYH888 R Timbira med ett ID denna natt som var väldigt givande mot Brasilien. TN 
1290 31.7 0101 YVLF R Puerto Cabello, Puerto Cabello blev inte oväntat säsongens första YV. FD 
1290 1.8 0300 YVLF R Puerto Cabello var det här som körde sin sedvanliga mx stil.  TN  
1309,974 10.7 0151 OAU6N R Libertad,  Arequipa stark här en stund.  TN 
1310 10.7  0128  OUA6N R Libertad, Arequipa, AQ ny för mig. RÅ 
1310 11.7 0101 OUA6N R Libertad, Arequipa, AQ flera id. HM 
1310 5.7 0009 ZYH501 R Jaraguar AM, Jacobina, BA hördes mycket bra. FD 
1310    5.8  0237  ZYH602 R Progresso de Juazeiro, Juazeiro do Norte, CE slängde in ett ”uma tristesa 

de Juazeiro” efter en låt. Lugn px-stil på denna. RÅ 
1310 19.7 0058 ZYI691 R Cidade Esperança, Esperança, PR med ett lättytt anrop. FD 
1310,007 5.8 0101 CBN, Porto Velho, RO med Noticias. Ytterligare en svagare brasse på frekvensen. 

TN  
1319,947 10.7 0153 OAU7W R Perú, Abancay/Juliaca var det som hördes. Inte ett spår av La Crónica.  

TN  
1320 26.7 0200 OAU7W R Peru, Juliaca, PU kort id. HM 
1350  10.7  0136  LS6 R Buenos Aires, Buenos Aires med ett px som hette ”Cristo Hoy”. RÅ 
1350 2.8 0200 LS6 R Buenos Aires, Buenos Aires är nog den station som gått vid nästan varje 

tillfälle jag lyssnat i sommar. Kanonstark nu. JE 
1350 8.8 0100 LS6 R Buenos Aires, Buenos Aires med ett par anrop. FD 
1360 10.7 0103 R 24 de Septiembre, Santa Cruz, SC, BOL svår, oväntad, bara kort id ”R 24 Santa 

Cruz” (tnx BIH och även tnx FD/TJ som kunde intyga) – själv hörde jag bara R 24 – 
förmodligen var även Nueva Q med i smeten. HM 

1360 10.7 0102 OAX7R R Sicuaní, Sicuaní, CU kort, svårt id (tnx HK). HM 
1360 7.8 0200 OAX7R R Sicuaní, Sicuaní, CU upp en stund och med ID. FD 
1370 21.5 0028 ZYH628 R Vanguarda, Caridade, CE hade mycket musik men här kom ett id och 

reklam (“1370 kilohertz Vanguarda AM”). JE 
1370 5.7 0108 ZYK766 R Iguatemí, São Paulo, SP med ID men lite splashad. FD 
1370  10.7  0200  ZYK766 R Iguatemí, São Paulo, SP id:ade fint flera ggr. RÅ 
1370,01 10.7 0146  HCAO5 R El Rocio, Biblán med ett snabbt och svårtytt ID ”El Rocío”. Störd.  TN 
1390 12.7 2300 ZYI535 R Educadora, Bragança, PA. Komplett ID. Vanlig gäst.   FD 
1390 20.7 0131 ZYI535 R Educadora, Bragança, PA fadade upp med ett ett fint id här – som så ofta 

bästa brassesignalen. JE 
1390 5.7 0110 ZYI788 R Jornal, Pesqueira, PE med ett par ”Radio Jornal” bara. FD 
1390 5.8 0257 ZYI788 R Jornal, Pesqueira loggades tack vare tips från Christoph Ratzer i Salzburg. 

Han skickade en väldigt stark och fin inspelning på denna. Styrkan här hos mig dock 
mycket sämre.  TN 

1390 30.7 0223 ZYN210 R Vitoriosa, Uberlândia, MG gick ganska bra. FD 
1400 10.8  0233  HJAS Antena Dos de RCN, Barranquilla med fotbollsreferat och rekar. RÅ 
1430 5.7 0102 ZYJ200 R B2, Curutiba, PR med ett par ”Erre Be Dois Felicidades”. FD 
1430 2.8 0220 ZYJ200 R B2, Curitiba, PR har varit en av sommarens “pålitligaste” stationer i 

Fredriksfors. JE 
1430 10.8 0201 ZYJ200 R B2, Curitiba med ett långt ID med MV och KV frekvenser. Loggningen 

kom till tack vare FD som skickade över en fantastiskt fin inspelning på denna och 
som gjorde att jag kollade frekvensen. Styrkan här c:a en tredjedel av FD:s.  Lång, 
fin ID sekvens. TN 
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1430,009 6.7 0100 ZYJ671 R Caiarí, Poto Velho visade sig det vara när HK lyssnat. HK säger: ”Vid sek. 

hör man något som liknar Caiarí (ska betonas på sista i, och det är också fallet) och 
sedan säger mannen att man börjar med A Mãe Aparecida. Det är rätt tid för att ta 
fram ett lokal-ID men den här gången var det kanske en aning  för dåligt. /Henrik” 

    Tack HK för hjälpen. Tycker att brassarna ofta är ganska svåra att höra ID på. TN  
1440 12.7  0155 CP107 R Yaguarí, Vallegrande fint med hela c/d-ceremonin. RÅ 
1440 2.8 0200 CP107 R Yaguarí, Vallegrande med slutannonceringen. Även 7/8 och 10/8. FD 
1440 5.8 0201 CP107 R Yaguarí, Vallegrande denna gång med ett ganska otydligt ID, mest på 

grund av andra stationer på frekvensen. Annars har man ett mäktigt slutanrop strax 
före 02z. TN 

1440 15.6 0101 ZYH466 R Independência, Santo Amoro, BA. Komplett ID. FD 
1440 4.7 0201 ZYH466 R Independência, Santo Amoro med ett ID som lät som ”R Independencia 

de Tupamar” men det måste väl ändå vara felhörning?  TN 
1440 31.7 0206 ZYH603 R Canaã Araripe, Crato, CE som HK fick hjälpa till med. OBS! att ordet 

Canaã inte står med i WRTH. Snyggt Henrik! FD 
1440 17.7 0101 OAX6R R Santa Monica, Arequipa, AQ QSA1 id!! Än en gång! HM 
1440 10.7 0144 OAM7L R Solar, Espinar med flera ID, hade en period då man hördes vid flera 

tillfällen. Ovanligt stark denna natt. TN 
1469,76  12.8    0228   ZYJ781 R Record, São José, SC. "Rádio Record, musica e informacão". Klassisk 

EE-pop, t ex Queen, ABBA, Gary Moore. FD 
1470 11.8 0301 ZYI214 R Globo, Barra de São Francisco, ES. “Rádio Globo” anrop bara. FD 
1470 7.7   0142  ZYJ676 R Rondônia, Cacoal, RO var den som gäckade här. Id med hjälp av att HM 

var på alerten! RÅ 
1470 7.7 0157 ZYJ676 R Rondônia, Cacoal med ett klart och fint ID, stark.  Även den 5/8 0232 där 

jag skickade inspelning till HK då jag inte kunde själv uppfatta ID. HK säger: 
"....Rádio Rondônia, 1.470 kHz ondas médias, 1.000 Watts de potência, 24 horas no 
ar,rua Rui Barbosa 3.375, bairro Floresta, Cacoal, Rondônia, emissora do Sistema 
Rondônia de Comunicação"   Stort tack till HK som alltid har ett bra svar!  TN 

1470 2.8 0215 ZYJ676 R Rondônia, Cacoal, RO med id mellan musiken. JE 
1470 2.7  0129  CX147 R Cristal, Las Piedras ganska vanlig i sommar. RÅ 
1470 10.7 0135 CX47 R Cristal del Uruguay, Las Piedras 

med flera Cristal ID. ”La programación de 
Cristal”. Ovanligt med URU-stationer här 
nere, så en riktigt kul loggning. Ganska bra 
styrka. Även noterad den 17/8. TN 

1470 10.7 0136 CX147 R Cristal, Las Piedras ganska bra och 
rent. Många ID. FD 

1470 20.7 0127 CX147 R Cristal, Las Piedras med massor av id:n. JE 
1470 12.7 0033 OAU4B R Capital, Lima. Gick bäst av Lima-stationerna. FD 
1490 10.8  0245  HJAY Vida Nueva, Barranquilla ny för mig! RÅ 
1500 12.7 0036 OBX4I R Santa Rosa, Lima ganska bra. FD 
1500 10.8  0300  OBX4I R Santa Rosa, Lima med id som ”La primera emisora católica del Perú” och 

andinsk mx. Låg en annan lite lägre som jag jagade. RÅ 
1500 2.8 0223 YVRZ Dos Mil, Cumaná var det “tyvärr” när det kom ett id i musiken. Visar att 

mörkret så sakta kommer och konditionerna drar norrut. JE 
1510  10.7  0122  OCX6Q R Alegría, Arequipa kom fint. Ganska vanlig. RÅ 
1510 7.8 0156 OCX6Q R Alegría, Arequipa med ID och efter ett 9 min långt reklamblock. FD 
1510,02 10.7 0153 OCX6Q R Alegría, Arequipa med ett ID. Bra styrka. TN 
1520 30.7 0200 ZYH530 R Povo, Pocoes, BA med ett kort anrop efter ett litet pling. FD 
1520 10.8 0218 HJLQ R Minuto, Barranquilla, AT. Rätt på fq’n. Religiöst. FD 
1520   10.8 0221 HJLQ R Minuto, Barranquilla, AT med några ”Minuto” och px möjligen ”Ritmo.. 

romantica” (tnx FD) HM 
1520 10.8  0231  HJLQ R Minuto, Barranquilla med id. Bättre 0245! RÅ 
1540 21.5 2300 ZYH611 R Sant´Ana, Tianguá, CE kom med ett efterlängtat “eget” id i en paus 

mellan A Voz do Brasil och Aparecida-relä. JE 
1540 6.7 0009 ZYH611 R Sant'Ana, Tianguá, CE hörs ofta, men lokal-ID kommer inte så ofta. 

Lättast strax efter 23z. FD 
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1540 11.7 0137 CP.. R Bendita Trinidad, El Alto med sedvanligt rel px. TN  
1540,27 7.8 0159 CP.. R Bendita Trinidad, El Alto som HK hjälpte mig med: ”todas las familias que 

están en sintonía con Radio Bendita”. Stängde 0203 efter en kort hymn. FD 
1550 29.7 0230 ZYI700 R Jardim, Aréia, PB. “Nova Rádio Jardim da Borborema AM”. TNX HK 

som bekräftade mina misstankar och förtydligade anropet. FD 
1550 10.8 0218 HJCB R El Sól, Barranquilla. FD 
1550  10.8  0246  HJCB R El Sól, Barranquilla fint vid denna tid. Lät först som en andinsk liten stn när 

man drog bl a ”El Condor Pasa”, men har denna. QSL:ad från förr som ”Emisoras 
Voz Porteña” anno dazumal. RÅ 

1560 2.8  0259  ZYJ825 R Cidade, São Miguel d´Oeste med tidvis fin hörbarhet, men tog lite att 
definitivt fastställa identitet här. Tack BIH, m fl! RÅ 

1570 11.8 0311 ZYH496 R Povo, Jaguaquara, BA. Tack HK som bekräftade mina misstankar. FD 
1570 5.7 0059 ZYH621 R Sertão Central, Senador Pompeu, CE anropade. FD 
1580  10.8  0247  HJQZ Radio María, Barranquilla dominant som vanligt, men annat spännande under 

som inte ville id:a. RÅ 
1589,998 5.8 0300 ZYI… R Restauração, Caruaru, PE med ett ID bland musiken.  TN 
1590 11.8 0317 ZYI… R Restauração, Carauru, PE anropade med webadressen. FD 
1590 10.8 0230 YVUD R Deporte, Caracas tyvärr. FD  
1600 20.7 0103 ZYK779 R 9 de Julho, São Paulo, SP med ett brukbart id. Religiöst förstås JE 
1600 10.8 0302 CV160 R Continental, Pando. Religiösa px. FD 
1610    8.7  0143  R Guabiú, Gregorio de Laferrere med ett fint id efter många försök och störningar 

från Caribbean Beacon. RÅ 
1610 10.8 0306 R Guabiyu, Gregorio de Laferrere, BA äntligen med ett ID, som webadressen 

www.guabiyu1610.com.ar  Annars mycket non-stop mx. FD  
1620 8.7 0200 R AM 1620, Mar del Plata, BA anropade. Ej ren signal. FD 
1629,83 30.7 0231 R América, San José, Entre Rios med ett “Canal 10” anrop. FD 
 
 
 
 
 
 
1640 9.7 0200  R Kalikanto, Chamaca äntligen efter många försök. RÅ 
1670 2.7  0149  R Rubí, la Matanza mycket vanlig och ofta bra. QSL:ar ju! Spelar ofta vacker 

chamamé-mx från Corrientes och Paraguay. RÅ 
1670 8.7 0200 R Rubí, Rafael Castillo, BA med jättestyrka och ett långt och fint ID. Musica 

romantica. Även den 10/8 men inte särskilt bra. FD skickade över en mycket fin 
inspelning från samma natt och samma tidpunkt. Vilken skillnad ….. TN 

1670 8.7 0200 R Rubí, Rafael Castillo, BA med ett bra (bandat) anrop. Ännu bättre 10/8! FD 
1670 20.7 0102 R Rubí, Rafael Castillo, BA hittade även till Fredriksfors till slut med brukbar signal. 

Ännu lite bättre vid 02 den 2.8. JE 
1700 8.7  0159  R Fantastico, Tigre var det som lurades med att säga ”saludos desde Bolivia”! En 

rolig logg i alla fall då jag jagat den länge. RÅ 
 
Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
 980 10.8 0331  OID SS verkar vara rel mx och ev id här ”Visión” mkt osäkert. HM 
1130 20.7 0202 OID 2 oid ss a) ….escucha Popular  b) flera ARG nämnes – gissar på 2 ARG stns – 

sommarens mest spännande oids samt 1660 nedan! HM 
1239,96 11.7 0141 OID Peru-station denna fantastiska natt mot Juliaca området. För svag för att få fram 

mer. TN 
1290,02 11.7 0130 OID Peru-station också här, betydligt svagare än Juliaca, möjligen R Programas del 

Peru. TN 
1469,76 5.8 0300 Tent R Record som loggats av Paul Crankshaw i Skottland. HK lyssnade på hans 

inspelning och säger: “Sounds like "Rádio Record" and there is in fact such a ZY 
listed on 1470. The clip is a bit too short though. /Henrik.”  Betydligt svagare här.  
TN 

1590 9.7 0220 OID, endast instrumental mx non stop religiös stil från 0220. Kl 0248 ton från 1593. 
     Bör vara LA. HM 
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1639,969 8.7 0200 Förmodligen Hosanna som hördes här med pratpx. Kunde inte uppfatta nåt ID då 
styrkan var lite låg. TN 

1660 21.7 0300 OID SS 5 tids-pip och en na som jag gissar är ARG – strax en amstämma, men OID. 
HM 

1660 6.8 0258 Tent PR stn WGIT som vanligen tel-pratar men nu ”Ritmos de la noche”. HM 
 

����� 
 

� Från e-posten 
Ullmar Qvick 13.7.2013: 
Var igår ute en timme i parken här intill. Trots att jag var välklädd kände jag mig frusen efteråt, kvällsluften 
ganska fuktig. Men lite loggat blev det, trots mediokra condx. 
Det var Tecsun PL600 med AN-200 loop som användes. Som livstecken får väl detta duga! Vi får se om 
det blir mer turer. Ska nu sätta upp en rätt kort antenn utomhus, utöver den 50 m L-antenn jag har. Grannen 
har godhetsfullt gett sitt bifall. 
 
Jan Edh 7.8.2013: 
Det har varit en fantastisk sommar. 
Alldeles för fin för att locka till mellanvågsdx-ing. Och vid de tillfällen jag trotsat ljuset och åskspraket 
(åskan själv har däremot helt lyst med sin frånvaro här) har det i de flesta fall varit rent bedrövliga 
konditioner. Resultatet är en tunn sommarlogg där flera besök i Fredriksfors inte givit en enda signal värd 
att identifiera om det nu överhuvudtaget hörts något alls. 
 
Bengt Ericson 7.8.2013: 
Den senaste veckan har låg- och högtrycken kämpat om makten över Östersjön och Kattegatt. Åskstör- 
ningarna har förstört flera kvällar som verkat lovande. Efter kontakt med Andy Ikin på Wellbrooks har jag 
utfört smärre justeringar på min loop och det har gett positiva resultat. 
 
Hasse Mattisson 11.8.2013: 
Hoppas allt är väl - frid och fröjd! Full rulle igen med MVE! Säkert många som ser fram emot MV-Eko! 
Jag bifogar min lilla mall och hoppas den funkar som sådan. 
Nu har det kommit med en del NA i bilden och i morse, dvs söndagen den 11.8 kunde jag notera ett par 
dussin av de allra vanligaste NA, medan i går morse lör 10.8 nära nog tvärtom bara LA. 
Sommarens mest intressanta för min lilla del var nog annars den 20-21 juli med ett par tre tent ARG, som 
fortfarande är endast tent. Så har jag också en oid brasse ute på analys. 
Summan av kardemumman är dessvärre  - INGET SÄRSKILT, men jag intygar att jag kollar regelbundet 
varje gryning ett par timmar! och sällan är den ena morgonen den andra lik. Alltid lika spännande - visst 
kan det vara helt 0, men även det är ju en notering! ..... så länge skutan kan gå ...... /Nåja, R 24 de 
Septiembre kan väl knappast gå under beteckningen ”inget särskilt”? Grattis! –tl/ 
 
Lisette Åkesson 11.8.2013: 
Lite tips från Åseda efter lite strölyssnande i sommar. Lite har det blivit i alla fall bland bärplockning, 
resande och arbete på huset. Har nu med HM:s hjälp (tack Hasse!) utökat parken med en bakloob på 500 m 
för att bakvägen försöka ta in La Plata och lite brassar. Verkar funka ok, men inte testad under riktigt bra 
cx. Och nu börjar det så smått röra på sig på allvar. HJ-stationer häromdagen. 
 
Fredrik Dourén 11.8.2013: 
Har kommit igång lite remote från en sommarstuga där det finns en Super-KAZ antenn med basen ca 40 
meter. Perseus, TeamViewer samt mobilt bredband. Det tar nog ytterligare en månad innan det blir på 
"riktigt" från ett annat QTH där bävrar kan dras. Mest brassar som har hörts hittills, men även Bolivia  
och Peru t ex. 
 
Thomas Nilsson 11.8.2013: 
Det har blivit ganska lite lyssnat på MV i sommar. De flesta dagar ganska kass. Men en och annan dag har 
bjudit på lite speciella konds. Några dagar i juli, 9-11, var det fina konds mot Peru och speciellt Juliaca 
området. Lyckades höra R Selecciones i Tarma som vållade mycket huvudbry innan JEÖ kom med ett ID 
på en ovanlig station. Fantastiskt att JEÖ med en gång hörde det som vi andra inte kunde höra. Bra 
brassekonds var det den 5 augusti då ovanligt många stationer hördes här nere.   
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Ny säsong, ny medlemsavgift 
Det här är det sista numret av MV-Eko du får om du inte betalt din medlemsavgift. Denna är SEK 100:- 
eller 15 Euro för medlemmar utanför Sverige. 
Klubbens pg är 80 76 79-6 ARC. Om du bor utanför Sverige och vill betala via plusgiro, lägg till SEK 30:- 
som utgör pg:s avgift. Om du vill betala via bank: SE2880000000075712805251.BIC/SWIFT SWEDSESS. 
 
NRC AM Radio Log – NRC Antenna Pattern Book 
NRC har, vid sedan om AM Radio Log, även utkommit med en ny Antenna Pattern Book. Vi tar emot 
beställningar även på denna. Priset är US$39.00 via Global Priority Mail, kanske kan priset reduceras något 
om man beställer båda, men det är oklart just nu. I morgon kl 1200 avgår vår beställning till USA. Så här 
skriver NRC om nya Antenna Pattern Book, 7th edition: 
 

“This all new edition prepared by NRC’er Paul Swearingen is an all-inclusive book of patterns for both 
Day and Night operation of stations in the USA, Canada and selected foreign stations. The data for this 
comes from the forthcoming 34th edition of the AM Radio Log and NRC’er John Callerman’s 
comprehensive Mexican Station listing. 
  

The book comes shrink wrapped in 8½ by 11 three hole punch format for placement in your own three ring 
binder. There are 240 pages and the book has maps covering 530 through 1700 Kilo Hertz depicting the 
lower USA, Canada and Mexico. Hawaii and Alaska are shown on separate maps at the end of the book.” 
  

DVD från vårt konvent 2013 
Om du vill du vara med på beställningen av Odd Pågs trevliga DVD från konventet, hör av dig till BE 
redan i kväll. DVD:n speglar fint vad som hände. Om du var med, blir det ett minne och för övriga kan det 
vara trevligt att se hur konventdeltagarna hade det. BE har hittills endast fått två beställningar, fler kan vi 
väl bli? Pris kr 100:- till pg 402179-6 och du har DVD:n omkring den 1 september.  
 
Ny medlem 
FC Francesco Clemente, Via Monfalcone, 12/4, I-33100 UDINE, Italy - effecidx@gmail.com  
 

”Jag föddes i Buenos Aires men sedan 1966 bor jag i Udine i Italien, just nu på landet i Ceresetto di 
Martignacco strax utanför Udine.  
Under 70-talet höll jag i flera italienska radiotidningar bl a Radiorama och Radio Kit Elettronica. Liksom 
många andra har jag gått från Drake-mottagare via JRC till Perseus.  Udine har nu förresten blivit något av 
ett "SDR Valley" för här tillverkas inte bara Perseus (Microtelecom, Nico Palermo) utan också den nya 
SDR-transceivern FDM-DUO (ELAD, Franco Milan). Jag har rest i arbetet i alla världsdelar och jag har 
spelat in radio där det gått. Tillsammans med andra har jag sett till att Italien fått ett DXpeditionsställe. Det 
heter Piancada och ligger vid havet och har ett litet behagligare klimat än Parkalompolo där jag förresten 
varit och loggat jänkar. Brr!! Jag fick en hel del QSL och vimplar på 70-talet men samlar nu helst på 
ljudfiler.” /Welcome to ARC Francesco! Thanks for your kind words! –tl/ 
 
DX-Tests 
550 WDEV Waterbury VT Saturday, August 17, 2013 1203 AM - 1206 AM ET (same as 0403-0406 UTC). 
1070 KHMO Hannibal MO Saturday, August 24, 2013 1200 AM - 1:00 AM CT (same as 0500-0600 UTC). 
1530 WLIQ Quincey IL Saturday, August 24, 2013 0130 AM to 0230 AM CT (same as 0630-0730 UTC). 
(via NRC. Övriga uppgifter finns hos redaktionen) 
 

EDXC, Figueira da Foz, Portugal 6-9 September, 2013 
Anmälda deltagare från ARC: BE, HS och THE. Någon mer? 
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Den nya säsongen  fortsätter bra med många bidragsgivare och en hel del läckra svar. 
A special welcome to our new member Francesco Clemente! 
 
JOB – Jan Oscarsson 
WTCM Traverse City MI 580 epost med Word-bilaga v/s Brian Hale, Paul Binsfield, och Ross Biederman 
WHGT Maugansville MD 1590 epost v/s Bob Mullinax, Chief Radio Operator 
WQLE259 Prudhoe Bay AK 1610 epost v/s Paulette Hobbs, OPS Central/East AOM Team Assistant 
XERLA Santa Rosalia BS 940 epost special tnx Henrik Klemetz som ringde upp dem och Gert Nilsson 
som var förste rapportör här! 
XEFV Ciudad Juárez CH 1000 epost med Word-bilaga v/s Luis Armando Ortiz, Director Artístico 
 
JE – Jan Edh 
Radio Rubí, Rafael Castillo BA 1670. Email. V/s Pablo Ruben Herrera, Operador Technico 
Radio Yaguarí, Vallegrande 1440. Via Facebook. V/s Santiago Sandoval,seceretario 
ZYH611 Radio Sant´Ana, Tianguá CE 1540. Via Facebook 
HJAX La Voz de la Nostalgia, Medellin 1080. Via Facebook 
HJKQ Besame 11-20, Tunja. Email V/s Maritza Caballero 
HJCL Rado Panamericana, Girardot 1140. Via Facebook. V/s Mario Alberto Andrade Roa, operador de 
sonido y locutor 
OAU4I Radio La Luz, Lima 1080. Via Facebook. V/s Juan Cesar Salgado Caldas 
OAX4N Radio Bacán Sat, Lima 1130. Email.  
OUA6N Radio Libertad de Arequipa 1310. Via Facebook 
OAU7W Radio Tv Peru, Juliaca 1320. Via Facebook 
OCX6N Radio La Luz, Arequipa 1560. Via Facebook. V/s Juan Cesar Salgado Caldas 
 
FC – Francesco Luigi Clemente, Udine, Italy. 
AFN Europe Weisskirchen, 873, card, 9d. v/s Glenn L. Wells, Frequency Manager 
e-mail: glenn.l.wells@us.army.mil 
NRK Nork Rikskringkasting, 1485, e-letter, 2d. v/s Svein Olav Pedersen, QSL Manager DXLC 
e-mail: nrk_qsl@solen.info (f/up from PAX59, 2006!) 
Radio Euskadi Irratia, 1386, card, T-shirt, 20d. v/s Cristina Goikoetxea Ensunza 
e-mail: goikoetxea_cristina@eitb.com 
KAGV Big Lake AK, 1110, e-message, 2d. v/s Brian Blair, Interim Station Manager 
e-mail: kagv@vfcm.org (f/up from PAX59, 2006!) 
V7AB Radio Marshall, 1098, e-card, 14d. v/s Antari Elbon, Director of Broadcasting 
e-mail: majuro.letao@gmail.com (f/up from PAX59, 2006!) 
TWR Bonaire, 800, card, 9d. v/s Joe Barker, Station Director 
e-mail: am800@twrbonaire.org 
ZNS Radio Bahamas, 1540, e-letter, 2hours! v/s Deon Morris, Programming Manager 
e-mail: d.morris@znsbahamas.com 
XEPE Tecate (now ESPN 1700 AM), 1700, e-message, 1d. v/s Bill Lipis, Chief Engineer 
e-mail: blipis@earthlink.net (f/up from PAX59, 2006!) 
 
LSD – Lars Skoglund 
MR6 Régió Rádió Debrecen 1251 rekommenderat brev från Budapest. V/s Miklós Kenderessy, Director, 
Technical Department, MTVA 
CMHW, Santa Clara 840 2-sidigt brev, vykort. V/s Lic. Maria Teresa Valdés Sosa, Directora General 
KKTL Casper WY 1400 brev. V/s Mark Chanez, Market Engineering Director 
XERCN Radio Hispana, Tijuana 1470 brev. V/s Ing. Luis Carlos Astiazarán Orci, Director General 
 
(Fortsättning av QSL-spalten efter ARC Information Desk) 
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Cyprus 
1233 TWR in Arabic is on the air 1940-2100 and Arabic programmes to Syria 2100-2130. 
(O Barth via Ydun’s Medium Wave Info 2.8.2013) 
 

Cyprus Northern 
1098 Radio Bayrak returned to the air today on MW. (O Barth via Ydun’s Medium Wave Info 2.8.2013) 
– The station was reported off in late July. /ed 
 

Czech Republic 
1233 R Dechovka, address: U Prutníku 232, 250 72 Predboj, Czech Republic. The station has already 
replied to reports, www.radiodechovka.cz  (SDXL and Christer Brunström) 
 
“We started with the project of the first brass music radio in the Czech Republic in July 2009 via internet 
broadcasting. We tried and it seems to be interesting for people in our country (age of 40+, mainly) and for 
Czech natives living abroad. 
We play folk and brass music (back to traditions), a little bit of country, Czech 60?, songs of "old Prague" 
and a little bit of foreign brass music. No news, just weather forecast and cultural invitations, because we 
want people to come and relax here.” (Jana Pušová / Radio Dechovka) 
 

Greece 
Some activity, but apparently not official, has been noted from ERA. 
One report dated 22 July says:  
“Greece has reactivated today it's radio programs. On MW, I noted at 2330 local time here at holidays in 
northern Greece (Chalkidiki): 
On air: 729, 1008, 1260, 1404, 1512 (bad modulation, like always) 
Not on air: 927, 1278, 1305, 1431, 1602 
By the way, the FM transmitters are also modulated again. Until yesterday, there were only unmodulated 
carriers. RDS is the same as always, also the ID "Elliniki radiophonias" and the interval signal. So, maybe 
the name has not yet changed officially. (Udo Isaenko, mwcircle 22.7.2013)” 
------------------------ 
Another report dated 23 July says:  
“The chaotic situation at the Greek radio, ERA, continues. Interviews with employees for the new 
organization have not yet begun and will take quite some time. In the meantime, former employees are 
running a “free” radio on some MW transmitters and on shortwave 9420 kHz. (Active MW transmitters as 
above.) 
In Växjö the following MW transmitters have been heard: 729, 1260, 1404 and 1512 kHz. (Bengt Ericson) 
 

The Netherlands 
828 Radio 10 Gold as from the beginning of September will leave their AM frequency 828 KHz, in 
Heinenoord near Rotterdam. The commercial radio organisation AdVenture Radio is in the process of 
taking over a majority-owned part from Radio Gold from the Talpa organisation. 
At this moment a sort of test programme, with the name Radio 10, is running on a recently acquired FM 
network. As from September, the new Radio 10 will be here officially. Simulcasting on AM and FM is not 
allowed here in the Netherlands. Radio 10 is the oldest commercial radio station in the Netherlands. This 
year they are celebrating their 25th birthday. (Willem Prins via Ydun’s Medium Wave Info 4.8.2013) 
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Syria 
Actually, I'm still trying to keep an ear on the MW frequencies in Syria to see if the Free Syrian Army is 
taking over one of the MW tx. Just like the Libyan case....but so far all the MW freq are carrying the 
official point of view of Dr. Bashar al Assad. (Tarek Zeidan via Ydun’s Medium Wave Info 30.7.2013) 
 
United Kingdom 
The media company behind some of the UK's best-known magazines has bought Absolute Radio in a deal 
reported to be worth up to £25m.  
Bauer Media, which has publications such as Heat and Bella in its stable, already owns several other radio 
stations, including Kiss and Magic. Absolute Radio, which evolved out of Virgin Radio, has Frank Skinner 
and Christian O'Connell among its DJs.  
Absolute was first put on the market in 2011 by its owners, Times of India.  
Paul Keenan, the chief executive of Bauer Media UK said he had the "greatest respect for what it has 
achieved." "We are excited about welcoming this contemporary music radio business with renowned digital 
assets in Bauer," he added. 
Donnach O'Driscoll, chief executive of Absolute Radio, said: “Bauer Media UK is a business that really 
cares about building famous media and entertainment brands and music radio in particular." "This brand 
will continue to thrive as part of the Bauer group," he said. The deal is subject to regulatory approval. 
(www.bbcnews.com via Tibor Gaal, Ydun’s Medium Wave Info 29.7.2013) 
 

����� 
 
Fortsättning av “Ur brevlådor och inkorgar” 
 

CB – Christer Brunström 
Radio Dechovka, Líbeznice u Prahy 1233 kHz, 1 kW, epost-QSL samt meddelande med diverse 
informationer om denna nya tjeckiska station. 
 
FD – Fredrik Dourén 
CKGM Montreal QC 690 epost v/s Chris Robitaille, CE 
KVRI Blaine WA 1600 epost, Word-brev v/s Michael H Gilbert, Regional Broadcast Engineer. TNX JOB 
KKLF Richardson TX 1700 epost v/s Tyler Cox, PD 
ZYJ200 R RB2 1430 epost v/s Lauro Pazeto 
ZYJ678 R Sociedade Espigão 1570 epost v/s Franciela 
R Rubí 1670 epost v/s Pablo Ruben Herrera, Operador Tecnico 
 
Vi avslutar sidan med två trevliga logos vi fått från HS till föregående nummers QSL-spalt: 
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  ARC           NEWS FROM THE BRITISH ISLES       12/8 2013 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 
 

Annual summary of LPAMs 
It’s that time of year again - when I provide details of all the Low Powered stations broadcasting. These 
licences allow freely radiating transmissions with a maximum effective radiated power of 1 Watt e.r.p. 
There are now 67 stations (including relays) listed although not all stations are broadcasting.  The Ofcom 
web site is far from accurate, and unfortunately neither is station web sites! I have personally checked all 
the web sites listed and surprisingly quite a number have set up new sites over the past 12 months. 
 

1134 kHz 
BFBS Gurka Radio 1134 kHz Catterick Barracks Shute Road Catterick Garrison North Yorks DL9 4AF. 

Telephone 01748 830050. Relaying output from Shorncliffe studio. (See listing 
under 1278 kHz) 
  
BFBS Gurkha Radio, Gamecock Barracks, Bramcote, Nuneaton 1134 kHz, Relays 
programmes from Shorncliffe. 
 
BFBS Gurkha Radio 1134 kHz, Royal Military Academy Sandhurst, Berks.  Also 
relays the programmes from Shorncliffe. 

 
L&D Radio from Luton and Dunstable Hospital. Their website is: www.ldhr.co.uk Address: L&D Hospital 
Radio, c/o L&D Hospital NHS Trust, Lewsey Road, Bedfordshire, LU4 0DZ, United Kingdom. Tel: 01582 
582313. 
   
1179 kHz 
Radio BGWS 1179 kHz is broadcasting from the Farnborough and Aldershot area to the large Gurkha 
Nepali community. The station is run by the British Gurkha Welfare Society. The station is on air 6 hours a 
day from noon until 1800 hours. The transmitter is switched on at 1145 with continuous music until sign on 
at Noon. Web site: www.bgws.org/radio-bgws 
 

1251 kHz 
BFBS Gurkha Radio 1251 kHz broadcasts from Imphal Barracks  Fulford Road, York.  Programmes are 
fed by satellite from Shorncliffe Barracks in Kent and there is no local studio. 
 
RaW. Address: Students’ Union, University of Warwick, Coventry, CV4 7AL. 
Web http://www.radio.warwick.ac.uk/.  Tel: 024 7657 3077. Fax: 024 7657 
2759. 24 hour local programming. 
  
The Cat 1251 kHz broadcasts from the University of Chester, based at 
Warrington. Web www.thecatradio.co.uk, address Cat 1251am, UCC, Padgate 
Campus, Crabb Lane, Warrington, Cheshire WA2 0DB. 
 
1278 kHz 
BFBS Nepali Service 1278 kHz  – BFBS Shorncliffe, Sir John Moore Barracks, Shorncliffe near 
Folkestone, Kent CT20 3HJ. Programmes in Nepali language for Gurkas based at the barracks. 
 
1278 kHz BFBS Gurkha Radio Beacon Barracks, Stafford Staffs. (see below) 
  
Crush (University of Hertfordshire) Address Students Union, College Lane, Hatfield AL10 9A. 
www.crushradio.co.uk/  Telephone 01707 261312 and fax number 01707 268736.  
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Trust AM  Address: The Studio Bassetlaw District General Hospital, Blyth Road Worksop, 
Nottinghamshire S80 0BD. Telephone 01909 502929. Web site listed www.trustam.com. The station 
broadcasts to Doncaster and Bassetlaw Hospitals. 
 

1287 kHz 
Acacia Radio. The station is based at Acacia Community Centre Kirby-in-Ashfield Nottingham  NG17 
9BH. Their address is Acacia Avenue, Annesley Woodhouse Notts and telephone number is 01623 721056. 
Web site: www.accaciaradio1.weebly.com 
 

Basildon Hospital Radio Telephone: 01268 282828.Address: Basildon Hospital 
Radio, Basildon Hospital, Nether Mayne, Basildon, Essex, SS16 5NL. Web site: 

www.bhr1287.net 
 
The following Gurkha stations relay the output from the Shornecliff Barracks (1278 kHz): 
BFBS Gurkha Radio 1287 kHz  IBS Brecon  
BFBS Gurkha Radio 1287 kHz, Maidstone  
BFBS Gurkha Radio 1287 kHz at Buckley Barracks Wiltshire 
BFBS Gurka Radio 1287 kHz Blandford Canp Blandford Forum Dorset 
 
Garrison Radio closed on 31 March 2013 when its contract to provide Army 
bases expired. BFBS is now being carried on former Garrison FM and LPAM 
frequencies. Garrison Radios' web site states that they are continuing to broadcast on the Internet only. 
 
BFBS Bassingbourn 1287 kHz relays the FM output from Colchester. (Although I was within 5 miles of 
the station recently and never heard them on my car radio.) 
BFBS Edinburgh 1287 kHz Glencorse Barracks, Milton Bridge, Edinburgh, Contact Number: 0131 310 
2758 
BFBS Wattisham 1287 kHz; Wattisham Garrison Ipswich Suffolk IP7 7RA. Tel: 01206 782589  
BFBS Woodbridge 1287 kHz Woodbridge Suffolk 
BFBS Ripon 1287 kHz Claro Barracks Ripon  
BFBS Bovington1287 kHz Armour Centre, Bovington, Dorset. Contact Number: 01748 830 050 
BFBS Thirsk 1287 kHz Dishforth Airfield Thirsk and  
BFBS Catterick 1287 kHz Alanbrooke Barracks Topcliffe, Catterick 
 
Hospital Radio Crawley. Crawley Hospital, West Green Drive, Crawley West Sussex RH11 7UD. 
Telephone 01293 534859. Web site http://www.hospitalradiocrawley.org.uk/ Email: 
HospitalRadioCrawley@hotmail.com  
 
Insanity Egham Surrey Royal Holloway College – University of London. Address: 
Students’ Union, RHUL, Egham, Surrey, TW20 0EX. Tel: 01784 414267, Fax: 01784 
486312. Web site http://www.insanityradio.com: Email studio@su.rhul.ac.uk Has now been 
awarded an FM “Community Radio” licence. However in early May I heard them on 1287 
kHz. 
 

Nevill Hall Sound 1287 kHz broadcasts from Nevill Hall Hospital Abergavenny. They broadcast 24/7 and 
carry back to back music when not carrying full programming. The address is: Nevill Hall Sound (Hospital 
Radio for Abergavenny), The Old Workhouse, Hatherleigh Place, Abergavenny NP7. Telephone 01873 
858633; Email nhsound@aol.com http://www.nhsound.co.uk/ 
 

Old Trafford Cricket Club Manchester 1287 kHz. The station has been listed by Ofcom but is not yet on 
air 
 

Radio Ysbyty Glan Clwyd / Rhyl 1287 kHz. Glan Clwyd Hospital, Rhuddlan Road, Bodelwyddan, 
Denbighshire LL18 5UJ . 01248 670033.Web site for the station is www.hbulk.co.uk 
 

Radio Gwendolen  1287 kHz is the hospital broadcasting station of Leicester General Hospital. Cannot 
find a web address.  Contact detail is via Hospital Radio Gwendolen, Leicester General Hospital, 
Gwendolen Road, Leicester LE5 4PW or 0116 2584290 



Radio Hotspot 1287 kHz. The only web site 
on the station. I telephoned the school and the operator was certain that they are still broadcasting. She said 
she that someone would reply to my email address. Unfortunately no one has. The following may be 
correct; they broadcast from a studio at the School in Holbrook, Ipswi
and on Tuesday and Thursday evenings between 9pm and 9.30pm. Term time only.
  
Solar AM. St Helens College, Water Street, St Helens, Merseyside WA10 1PZ, telephone 01744 733766. 
Unable to find a web site for them. Telephon
 
VRN (Victoria Radio Network) Kirkcaldy 1287 kHz.  
Address: Victoria Hospital, PO Box 1287
KY2 5RA. Web site www.vrnkirkcaldy.com
  
1350 kHz 
Dorton College Radio. Dorton College, Seal Drive, Seal, Sevenoaks Kent TN15 0AH; Web site: 
http://www.dortonradio.co.uk/.  Telephone 
  
GU2 1350 kHz.  Surrey UNI Radio, University of 
Surrey Guildford GU2 5XH. Web address 
number: 0870 2820415. Fax 01483 534749.
 
Hemel Hospital Radio Their address is Hemel hospital radio, Hillfield Rd, Hemel Hempstead HP4AD. 

Telephone no 
 
Hospital Radio Yare

Yarmouth, Norfolk Tel: 01493 452689. Studios are at Northgate Hospital, 
transmitter is at James Paget Hospital. Web site
Station is on air 24 hours a day.

 
Kingstown Radio Address: The Fulstow Studios, Hull Royal Infirmary, Anlaby Road, Kingston upon Hull. 
Telephone: 01482 327711. Fax 01482 327711, Web 
www.webdo.com/web/kingstownradio/i/index.html
  
Livewire (University of East Anglia) Address: Union House, University of East  Anglia, Norwich NR4 
7TJ. Web site: www.livewire1350.com
October 2013. 
 
Mid Downs Radio Address: The Princess Royal Hospital, Lewes Road, Haywards Heath, West Sussex 
RH16 4EX. Phone No: 01444 441881 ext 4139. Fax: 01444 443392. Web site: 
Email  studio@mdr.org.uk. Broadcasts 24 hours a day.
 
Radio Cavell. The Studios, The Royal Oldham Hospital,
http://www.radiocavell1350.org.uk/
 
Radio Hope 1350 kHz. The College has modern studios and the latest computer automation software 
which allows programming to be scheduled 24 hours 
Hope Park Liverpool L16 9JD  Web site is listed as 
find another site. I have confirmed they are still broadcastin
 
Radio Nightingale. Rotherham District Hospital, Moorgate Road Rotherham S60 2UD telephone: 01709 
304244. Web site http://www.radionightingale.org.uk
   
Radio RamAir. The Communal Building, Richmond Road, Bradford, BD7 1DP
Web  http://www.ramair.co.uk  
  
University Radio Nottingham 1350 kHz. 
2RD. Web site www.urn1350.net 
  

. The only web site http://www.royalhospitalschool.org/  provides 
honed the school and the operator was certain that they are still broadcasting. She said 

she that someone would reply to my email address. Unfortunately no one has. The following may be 
correct; they broadcast from a studio at the School in Holbrook, Ipswich from 7.00 to 7.30 each morning 
and on Tuesday and Thursday evenings between 9pm and 9.30pm. Term time only. 

. St Helens College, Water Street, St Helens, Merseyside WA10 1PZ, telephone 01744 733766. 
Unable to find a web site for them. Telephoned the college and they confirmed they are still broadcasting.

VRN (Victoria Radio Network) Kirkcaldy 1287 kHz.  
Address: Victoria Hospital, PO Box 1287 Kirkcaldy Fife 

www.vrnkirkcaldy.com 

. Dorton College, Seal Drive, Seal, Sevenoaks Kent TN15 0AH; Web site: 
Telephone 01732 592554. 

Surrey UNI Radio, University of Guildford Surrey Union House, The University of 
Surrey Guildford GU2 5XH. Web address www.gu2.co.uk  Studio: enquiries@gu2.co.uk

Fax 01483 534749. 

address is Hemel hospital radio, Hillfield Rd, Hemel Hempstead HP4AD. 
Telephone no 01442 262222. Web site: www.hemelhospitalradio.co.uk

Hospital Radio Yare. Address: Northgate Hospital, Northgate S
Yarmouth, Norfolk Tel: 01493 452689. Studios are at Northgate Hospital, 
transmitter is at James Paget Hospital. Web site www.hospitalradioyare.com
Station is on air 24 hours a day. 

dress: The Fulstow Studios, Hull Royal Infirmary, Anlaby Road, Kingston upon Hull. 
327711. Fax 01482 327711, Web site   

www.webdo.com/web/kingstownradio/i/index.html. 

(University of East Anglia) Address: Union House, University of East  Anglia, Norwich NR4 
www.livewire1350.com . Telephone 01603 250020. Now off air until new term commences 

Address: The Princess Royal Hospital, Lewes Road, Haywards Heath, West Sussex 
RH16 4EX. Phone No: 01444 441881 ext 4139. Fax: 01444 443392. Web site: http://www.mdr.org.uk

. Broadcasts 24 hours a day. 

The Royal Oldham Hospital, Rochdale Road, Oldham, Lancs. OL1 2 JH
http://www.radiocavell1350.org.uk/ Email: information@radiocavell1350.org.uk Tel: 0161 656 1350.

. The College has modern studios and the latest computer automation software 
which allows programming to be scheduled 24 hours a day. Address : Liverpool Hope University College, 
Hope Park Liverpool L16 9JD  Web site is listed as www.radiohope.co.uk; but does not work. Unable to 
find another site. I have confirmed they are still broadcasting. 

. Rotherham District Hospital, Moorgate Road Rotherham S60 2UD telephone: 01709 
http://www.radionightingale.org.uk. Email:admin@radionightingale.org.uk

The Communal Building, Richmond Road, Bradford, BD7 1DP Tel: 01274 233269

University Radio Nottingham 1350 kHz. Address: Portland Building, University Park
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provides no information 
honed the school and the operator was certain that they are still broadcasting. She said 

she that someone would reply to my email address. Unfortunately no one has. The following may be 
ch from 7.00 to 7.30 each morning 

 

. St Helens College, Water Street, St Helens, Merseyside WA10 1PZ, telephone 01744 733766. 
ed the college and they confirmed they are still broadcasting. 

. Dorton College, Seal Drive, Seal, Sevenoaks Kent TN15 0AH; Web site: 

Guildford Surrey Union House, The University of 
enquiries@gu2.co.uk. Telephone 

address is Hemel hospital radio, Hillfield Rd, Hemel Hempstead HP4AD. 
www.hemelhospitalradio.co.uk 

, Northgate Street, Great 
Yarmouth, Norfolk Tel: 01493 452689. Studios are at Northgate Hospital, 

www.hospitalradioyare.com. 

dress: The Fulstow Studios, Hull Royal Infirmary, Anlaby Road, Kingston upon Hull. 

(University of East Anglia) Address: Union House, University of East  Anglia, Norwich NR4 
. Telephone 01603 250020. Now off air until new term commences 

Address: The Princess Royal Hospital, Lewes Road, Haywards Heath, West Sussex 
http://www.mdr.org.uk.  

Lancs. OL1 2 JH. Web 
Tel: 0161 656 1350. 

. The College has modern studios and the latest computer automation software 
a day. Address : Liverpool Hope University College, 

; but does not work. Unable to 

. Rotherham District Hospital, Moorgate Road Rotherham S60 2UD telephone: 01709 
admin@radionightingale.org.uk 

Tel: 01274 233269.    

Park, Nottingham NG7 
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University Radio York (URY). Address: c/o Vanbrugh College, University Of York, Heslington, York, 
YO1 5DD. Tel: 01904 433840. Web details, www.ury.york.ac.uk  The station broadcasts 24 hours a day. 
 

1386 kHz 
Anker Radio 1386 kHz broadcast from George Elliot Hospital, College St, Nuneaton CV10 7DJ. They 
have a web site www.ankerradio1368am.org.uk/broadcast. The station broadcasts 24 hours a day. 

 
Blast 1386 is from Reading College of Arts and Technology Reading. 
Telephone 0118 967 506 8. Web site www.blast1386.reading-college.ac.uk  
   

Carillon Radio Loughborough Hospital. Telephone 01509 564433. Carillon Radio, Loughborough 
Hospital Eppinal Way Loughborough LE11 5JY. They broadcast to a number of hospitals in the area (see 
1431 kHz). Web site www.carillonradio.co.uk 
 
Radio City Swansea 1386 kHz Singleton Hospital Sketty Ln, Sketty, Swansea SA2. Contact Number: 
01792 704176. Unable to find a web address for the station. They broadcast 24 hours a day. 
  
Radio Clatterbridge 1386 kHz. Clatterbridge Hospital, Wirral CH63 4JY. Telephone 0151 482 7888. 
Web site  www.radioclatterbridge.co.uk 
 

1431 kHz  
Apple AM 1431 kHz commenced broadcasting from Musgrove Park Hospital 
Taunton, Somerset  TA1 5DA. Telephone 01823 342591. Web site  
www.appleam.com The station has recently been awarded a Community radio 
licence to broadcast on FM. 
 
Carillon Radio 1431 kHz at Ashby & District Hospital. Relaying the 1386 outlet. 
 
Carillon Radio 1431 kHz at Rutland Memorial Hospital also relays the 1386 outlet. 
 
Chichester Hospital Radio Address: Chichester Hospital Radio, The Studios, St Richards Hospital, 
Spitalfields Lane, Chichester, West Sussex Phone: 01243 788122 xt 3000, Web www.chr1431.org.uk.  
They broadcast 24 hours a day. 
  
Hospital Broadcasting  Services (HBS) 1431 kHz Sheffield. The station covers three hospitals. The 
studio is located at Royal Hallam, the transmitter is at the Northern General and they also broadcast to 
Western Park Hospital. Web site www.hbsradio.co.uk 
 
Radio Redhill East Surrey Hospital, Canada Ave Redhill Surrey RH1 5RH. Telephone: 01737 768511 Ext. 
6290. Web site www.radioredhill.co.uk 
 
Source Radio Coventry 1431 kHz. The station is run by Coventry University Students Union at their 
University Priory St, Coventry  CV1 5FJ. Web site http://www.sourceradio.co.uk. This is currently being 
updated. 
 
Xtreme AM. Address: Union House, Singleton Park, Swansea, SA2 8PP. Tel: 01792 295989  Fax: 01792 
206029. Website: www.xtremeradio.org 
 

1449 kHz 
The Hub 1449 kHz is a station at the University of Western England (UWE) in Bristol. Their web site is 
http://www.hubradio.co.uk. The address is: The Hub 1449, PO Box 2352, Bristol BS1 9NX and telephone 
number 01117 328 5940. 
 
Sunshine Radio 1449 kHz  Ruffwood School Huyton Hey Road  Huyton  Liverpool L36 5YH  Telephone:  
0151 443 3232. Fax: 0151 449 3852. Listed by Ofcom but unable to find a web site relating to the station. 
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Taunton School 1449 kHz. The web site is http://www.tauntonschool.co.uk/radio/index.html  Address 
Taunton School Radio, c/o Simon Smith, Taunton School, Taunton, Somerset TA2 6AD. Telephone 0870 
444 1449. 

 
1449 kHz University of Bath. The address is: Students Union University of Bath, 
Claverton Down, Bath BA2 7AY. Telephone 01225 826611. Web site. 
www.1449urb.co.uk). The station is on air 24 hours a day. 
 
1575 kHz 
Radio Tyneside. Address: Radio Tyneside, The Studios, Newcastle General 
Hospital, Westgate Road, Newcastle upon Tyne, NE4 6BE Telephone: 0191 
2736970 Web  www.radiotyneside.co.uk/ Email: info@radiotyneside.co.uk.  The 
station is on air 24 hours a day. 

  
Stoke Mandeville Hospital Radio. Mandeville Road, Aylesbury HP21 8AL, telephone 01296 433588 Fax: 
01296 332575. Web http://www.smhr.co.uk/ Email info@smhr.co.uk. 
  
As far as is known the following stations (from those listed last year) are not currently broadcasting on AM:  
Burst Radio1134 kHz (Bristol University Radio Station) Web site: www.burstradiot.org.uk  Looking at 
their web site they appear to be on Internet and possibly FM. No mention of an AM frequency. 
 
LCR Loughborough University 1350 kHz Ashby Road Loughborough LE11 3TT. Now Internet only. 
 
Knutsford AM 1350 kHz  Knutsford Academy  School. No web address or any reference on School web 
site. Ofcom has not listed the station. 
 
Community Radio Stations  
Community radio is a sector of radio being introduced in the UK. It will become the third tier of radio 
which will complement the mix of services already provided by the BBC and commercial radio sectors. 
The characteristics of community radio are distinct from commercial radio in that 
the services will cover a small geographical area and be provided on a not-for-
profit basis focusing on the delivery of specific social benefits to enrich a particular 
geographical community or a community of interest. Licences are issued for 5 
years. Five stations are currently broadcasting on AM under this sector:  
 

Leeds Radio JCom 1386 kHz broadcasts across Leeds with Jewish programming. 
Address: PO Box 1386,  Leeds West Yorkshire LS17 1FX. Phone: 01132 2661091 
Website: www.radiotojcom.com. e-mail: info@radiojcom.com 
 
Betar Bangla 1503 kHz. Address Unit-6 10-14 Hollybush Gardens, London E2 9QP. 
Web site www.betarbangla.org.  Telephone 02077294333. 
  

Flame Christian Radio 1521 kHz. Contact: Mr Norman Polden, Wirral Christian Media Limited, P.O. 
Box 53, Upton, Wirral CH49 3WB. Telephone: 0151 643 1696. Website: www.radio.pervil.com.  
 
Celtic Music Radio 1530 kHz Website: www.celticmusicradio.net. Email – studio@celticmusicradio.net  
Celtic Music Radio studio phone-in 0141 548 4041 Celtic Music Radio (Studio), Hunter Centre for 
Entrepreneurship, University of Strathclyde, Livingstone Tower, 26 Richmond Street, Glasgow G1 1XH. 
  
Desi Radio 1602 kHz. Address: The Panjabi Centre  30 Sussex Road  Southall  
Middx  UB2 5EG  Tel:  020 8574 9591. Email: info@desiradio.org.uk 
Website: www.desiradio.org.uk Tel: 020 8525 1111 
  
Generation Radio Clapham London SW although issued with a licence failed to 
commence broadcasting and the licence was withdrawn. 
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ARC           NORTH AMERICAN NEWS DESK         12/8 2013 
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                               Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING 
                           Tel: +46-515-13702; e-mail: tore.larsson@beta.telenordia.se 

 
 
Copyright: Cf. the statement at the beginning of Information Desk. 
 

Canada 
Bell Media Radio 

Dan Sys, IRCA’s ”soft” DX Monitor 50/30 
 

Here is a listing of all AM radio properties that Bell Media will have under their belt as of July 5, 2013 
when the merger with Astral Media officially takes effect. Due to the CRTC's Common Ownership Policy 
Bell will be forced to divest 10 fairly high profile radio stations. I might be wrong, but I'm guessing that in 
the future Bell will start unloading some of the smaller stations that they inherited in the deal (especially in 
the Interior of BC.). I don't really think that Bell is interested in small town radio. LOCAL stations 
originating their own programming are highlighted with LARGE fonts. Smaller fonts indicate that the 
station is a rebroadcaster or low powered translator. 
 
  580  CFRA Ottawa ON  News-Talk 
 580 CKWW Windsor ON  Oldies (AM 580) 
 590 CFTK Terrace BC  AC (EZ Rock) 
 610 CKTB Saint Catharines ON News-Talk 
 650 CISL Richmond-Vancouver BC   Oldies-Standards (AM 650) Must Spin This Station Off 
 690 CKGM Montéal QC  Sports (TSN Radio 690) 
 800 CKOR Penticon BC  AC (EZ Rock) 
 800 CKLW Windsor ON  News-Talk (AM 800) 
 800 CJAD Montréal QC  News-Talk 
 820 CHAM Hamilton ON  Comedy (Funny 820) 
 870 CKIR Invermera BC  AC (EZ Rock) 
 890 CJDC Dawson Creek BC Country 
 1010 CFRB Toronto ON  News-Talk (News Talk 1010) 
 1040 CKST Vancouver BC  Sports (Team 1040) 
 1050 CHUM Toronto ON  Sports (TSN Radio 1050) 
 1060 CKMX Calgary AB  Classic Country (AM 1060) 
 1070 CFAX Victoria BC  News-Talk (C-fax) 
 1150 CKFR Kelowna BC  News-Talk (AM 1150) 
 1150 CKOC Hamilton ON  Oldies (Oldies 1150) 
 1200 CFGO Ottawa ON  Sports (Team 1200) 
 1240 CJOR Osoyoos BC  AC (EZ Rock) 
 1260 CFRN Edmonton AB  Sports (Team 1260) 
 1260 CKHJ Fredricton NB  Country (KHJ) 
 1290 CFRW Winnipeg MB  Sports (TSN Radio 1290) 
 1290 CJBK London ON  News-Talk (News Talk 1290) 
 1340 CFKC Creston BC  AC (EZ Rock) 
 1400 CIOR Princeton BC  AC (EZ Rock) 
 1410 CFTE Vancouver BC  Sports (Team 1410) 
 1410 CKSL London ON  Comedy (Funny 1410) 
 

USA 
Legendary paranormal radio talk show host Art Bell is getting ready to take to the airwaves again, and we 
couldn't be more pleased. In our opinion his replacement on Coast to Coast AM, George Noory, could never 
hold a candle to the man, so the fact that he'll be doing his thing again fills us with joy! 
(via Steve Whitt, mwcircle 22.7.2013) 
 
970 WDAY Fargo ND on the air with U4 10/10 kW, new transmitter site 46’38’48/96’21’50. (NRC) 
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Argentina 
 710 LRL202 R Diez (CF13) – new � Uriarte 1899, (C1414DAU) CA Buenos Aires 
 1490  R Ciudad de Caá-Catí – new station “no oficial”. Possibly from Partido de José C.  
   Paz (Marcelo A. Cornachioni) 
 1500  R Federal – new station. From La Reja, Partido de Moreno, Buenos Aires. Retransmit 
   Frecuencia On – 90.7 MHz FM. (Sandra Karina Taboada via Marcelo A. Cornachioni) 
 1650  R El Mensajero – new station. � Carlos Cazón 2338, (B1755HDH) Rafael Castillo,  
   Buenos Aires. W: www.sendaantigua.com.ar E: radioelmensajeroam@hotmail.com  
   (Marcelo A. Cornachioni) 
 1650  R Guaraní AM, San Justo is reported inactive (Marcelo A. Cornachioni) 
 

Bolivia 
 1590  R Kollasuyo Marka, Tiawanaku (LP61) – ex.1580 (Tetsuya Hirahara) 
 

Brazil 
 670 ZYH420 R Globo, Macapá (AP02) – ex. CBN. W: www.zsistemaequatorial.com.br (web) 
 1020 ZYL260 R Globo, Uberlândia (MG51) – ex . R Cultura (web)  
 1160 ZYJ258 R Globo, Londrina (PR56) – ex. R Manchete. � Rua Machedo de Assis, 25 – Centro – 
    86070-620 Londrina W: www.radioglobolondrina.com.br E: 
    comercial@radioglobolondrina.com.br  
 1230 ZYH756 CBN Goiánia (GO27) – ex. R Daqui (web) 
 1430 ZYL371 R Globo, Perdizes (MG158) – ex. R Planalto. � Praça Governador Valadares, 255ª – 
    Centro, 38170-000 Perdizes W: www.planaltoam.com.br. (web) 
 1460 ZYJ932 R Abais, Estáncia – ex. 1450 (Dan Goldfarb/ANATEL) 
 1490 ZYI918   R Lagao, Buriti de Lopes (PI40) – delete (Dan Goldfarb) 
 1510 ZYJ499 R Musical, Cantagalo (RJ10) – delete (Dan Goldfarb) 
 1550 ZYJ371 R Globo, Jacarezinho (PR185) – ex. R Norte Sul. W: www.radioglobo1550.com.br 
   E: contato@radioglobo1550.com.br  (web) 
 

Peru 
 730 OAM7X New licence to Antonia Molina Ojeda – 1 kW. � Pasaje Echenique N⁰ 110, cercado, Dist. 
   de Macusani, Prov. de Carabaya, Dept. de Puno (MTS) 
 830 OAM7W New licence to Danisa Hancco Cáceres – 1 kW. � Pasaje Echenique N⁰ 110, cercado, 
    Dist. de Macusani, Prov. de Carabaya, Dept. de Puno (MTS) 
 940 OBU7E R Santa Beatriz, Cuzco (CU33) has joined the Grupo Vegas (ex 1350). Observed on this 
   new frequency  by Tetsuya Hirahara in July. 
 1130 OAU7B R Onda Popular, Juliaca (PU16) – ex. R San Gabriel. Operated by R TV Peru (Tetsuya  
   Hirahara) 
 1150  R Sureña “Radio Sureña, la número uno todo el sur” – location unknown (Tetsuya Hirahara) 
 1510 OAU3Y New licence to Fermina Rosa Jaramillo Silva – 1 kW. � Jr. Ambo N⁰ 112, 
    Paucarbambilla, Distr. de Amanlis, Huánuco (MTS) 
 1520 OCU1T  R Campesino, Ayabaca, Piura (Ref. SAND 8.7.2013). Logged by Pedro Arrunátegui in 
    Lima on 1519.98.  
 1570 OCU5O  New licence to Empresa Andina de Comunicaciones Musuq Chaski – 2.5 kW. � Av. 
    Javier Pérez de Cuellar N⁰ 546, Urb. José Ortiz Vergara Mx ”S”, Dist. De Ayacuchoa, 
    Prov de Huamanga, Dept. de Ayacucho (MTS) 
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Harry Holms QSL-samling 
Sigvard Andersson 

 
Det var många DX-are som var inblandade vad gäller Harry Holms QSL-samling, bl.a. på ARC/SWB-
konventet 2012 i Bergdala, också på DXP och NDL. Harry var dessutom medlem i ARC. Därför vill jag 
meddela i MV-Eko vad som hänt. 
 

Vi kom samfällt överens om att samlingen inte skulle få säljas utan att en scannad kopia skulle till SDXF:s 
arkiv i Göteborg och originalen skulle till Eric Lund för SSA:s samling i Karlsborg. Kopia gick till SDXF, 
men originalen hamnade tyvärr inte hos SSA utan de ”togs om hand” av John Ekwall. Han är tydligen så 
förblindad av penning-hunger att han inte inser att han gjort sig skyldig till egenmäktigt förfarande. Han 
lurade mig genom att ljuga (se nedan), att han skulle ta hand om QSL:en eftersom han hade goda kontakter 
med Eric Lund. John skriver till mig att sedan blev QSL:en liggande hos honom och bortglömda i ett par 
månader. Men John hade ju lurats för att få ta hand om QSL:en för att han skulle se till att de kom Eric 
tillhanda och nu skyller han på Eric för att han inte hämtade QSL:en. Då tyckte John att han hade rätt att 
börja förhandla (!?) med Harrys dotter (som då inte längre var ägare till QSL-en, se nedan) om att han 
skulle få köpa samlingen och även detta på ett oärligt sätt (se nedan)! John hade över huvud taget ingen 
förfoganderätt till QSL:en. Han hade att rätta sig efter mig, som fått dotterns förtroende att ta hand om 
samlingen. Den här förklaringen från John vittnar redan den om oärligt handlande. Men jag tror inte att det 
var en plötslig ingivelse att köpa samlingen. Hela det här händelseförloppet från hämtningen av QSL:en till 
hans köp och nu försäljning av QSL:en hade han redan tänkt ut, då han fick mitt förtroende att få följa med 
till Harrys hem. Inte trodde jag han skulle svika mitt förtroende på detta sätt. 
 

Mera i detalj: 
Vid begravningen av Harry Holm fick jag kontakt med Harrys dotter, Sussie, och nämnde att jag kunde 
hjälpa till med antennedtagning och om hon ville skulle jag även hjälpa till med utrustning och QSL. 
Mycket jobb, tog två dagar. John Ekwall hörde av sig och ville följa med andra dagen, och jag tyckte att det 
var OK. Det visade sig att John var mest intresserad av QSL- och vimpelsamlingen. Jag talade om att jag 
fått dottern förtroende att ta hand om alltsammans och samlingen skulle till SDXF:s arkiv och sparas till 
minne av Harry. Det tyckte hon lät bra.  Då tyckte John det var bättre med SSA:s samling i Karlsborg, där 
var det välordnat med utställning av QSL:en  (se nedan, jämför med vad John säger till dottern). Eric Lund 
hade sagt att han ville ta hand om dem (lögn, se nedan), och eftersom John har goda kontakter med Eric, 
var det bäst att John tog hand om samlingen. 
 

Jag talade om att jag först vill ta hem samlingen och få titta på alla QSL:en. Då svarar John: ”Det är väl 
inget för dig! Du lyssnar ju bara på NA”. Han förvägrade alltså mig att få se samlingen. Jag kände inte för 
att ställa till med något bråk, så då avstod jag. 
 

Jag kontaktade Moritz Saarman och Eric Lund för att höra hur SDXF resp. SSA skulle kunna ta hand om 
QSL:en, och med dessa svar som grund diskuterade vi på ARC/SWB-konventet lämplig lösning. Förslag 
om försäljning av QSL:en förkastades; de skulle sparas som minne av Harry. Vi kom fram till att SDXF 
skulle få scannad kopia, SSA skulle få originalen. Med på mötet sitter John, och låter oss diskutera detta, 
trots att han tänkte strunta i vårt beslut! En sån DX- kamrat! QSL-frågan tog jag också upp på ett NDL-
möte och på DXP, och alla var överens om att beslutet från konventet var bra, det fick ligga fast. John 
erbjöd sig att scanna QSL:en åt SDXF. 
 

Ja, då visste ju John vad som gällde, scanning för SDXF och sedan originalen till Eric Lund. Jag litade på 
att så skulle ske. 
 

På ARC/SWB-konventet 2013 i Lessebo nämnde John inte ett ord om Harrys QSL, vilket han naturligtvis 
borde ha gjort. Så vid ett tillfälle då vi stod en grupp och ”minglade”, frågade jag John, hur det gått. –”Jodå 
scanningen var klar och skickad till SDXF”.  – Och originalen? – ”Ändrade planer”. Mer fick jag inte veta. 
En annan deltagare påpekade ”såg du hur John drog sig undan, då du frågade om QSL:en, verkade som att 
han har något att dölja”. 
 

På NDL fick jag veta att John varit i kontakt med dottern och köpt QSL:en! Skrev till John och han svarade: 
 

”Jag hade en del samtal med Sussie angående QSL:en. Eftersom jag hade lovat att digitalisera dem för att 
skicka en CD till SDXF var helt OK. När jag sedan nämnde om de olika "lagren" (Karlsborg-SDXF-
Radiomuseet i Gbg) samt att jag kunde ta hand om dem för en summa pengar, så accepterade hon mitt bud. 
Trots allt är det väl Sussie som bestämmer om arvet och inte du. Jag tror att Sussie är rätt nöjd över att få 
pengar och vetskapen att samlingen är digitaliserad (enligt avtal) och finns hos mig. John” 



sid 21 

Då gör John sig skyldig till egenmäktigt förfarande; han gick bakom ryggen på mig, och de ca 50 andra 
DX-are som varit med och fattat beslut om QSL:en! Och han har fel angående äganderätten till QSL:en. 
Den hade dottern frånhänt sig i och med att hon accepterade att skänka dem till DX-arkiv, SDXF eller SSA, 
där de skulle sparas till minne av Harry, och genom att överlämna dem och anförtro åt mig att ordna det 
hela. Därför kan han inte gå bakom ryggen på mig och erbjuda dottern en slant och därmed köpa QSL:en! 
Det var förstås enkelt för John att lägga fram sina argument. Dottern visste ju inte att övriga DX-are hade 
kommit fram till att en sådan försäljning inte fick ske; ingen var ju med vid Johns kontakt med dottern och 
kunde komma med motargument, och hon trodde ju att det var jag som hörde av mig (se nedan) med en ny 
ide, och accepterade därför Johns förslag. Och för att understryka sitt förslag, nervärderar han inte bara 
SDFX:s arkiv utan också  SSA:s arkiv som han tidigare påstod var så bra. Då ljuger han alltså för dottern 
för att få köpa!  
 

Jag ringde dottern för att höra vad hon sagt till John. Då blev hon förvånad och sade att hon har inte haft 
någon kontakt med honom, ”det är bara dig jag har haft kontakt med”. 
 

John vidhöll att han kontaktat dottern och talar om att han betalt på hennes konto. Jag ringde åter dottern 
och försöker få henne att minnas John, men hon hävdar fortfarande att hon bara haft kontakt med mig. Då 
förstår jag hur det gått till. Av någon anledning (?) tror hon att det är jag som kommit på en bättre idé om 
QSL:ens framtid, och med det förtroende hon gett mig, går hon med på Johns förslag! 
 

Jag ringde också Eric Lund för att höra vad han nu tyckte, eftersom han uttryckt önskemål om att få ta hand 
om Harrys QSL. Men John hade inte alls varit i kontakt med honom innan vi var till Harrys hem, så det 
John då sa var alltså ren lögn! Första kontakten han fått var då jag frågade om hur SSA skulle kunna ta 
hand om QSL:en. 
 

Sedan kom John med en märklig förklaring: 
”Jag föreslog att Eric kunde hämta en flyttkartong med DX-material i Backaryd när han hade vägarna förbi 
under sommaren. Men han hörde aldrig av sig och det hela glömdes bort. Därmed blev det ingen utveckling 
och diskussioner om omhändertagandet av Harrys samling”. 
 

Vad menar John egentligen? Det är ju bara skitsnack. Han skulle se till att QSL:en kom till Eric Lund och 
inte skulle det behövas någon diskussion om samlingen. John hade sett till att få ta hand om dem redan från 
början, då vi hämtade dem, han vägrade mig att få ta hem dem och titta på dem, han ”erbjöd” sig att scanna 
dem åt SDXF. Allt detta för att slippa lämna QSL:en ifrån sig! 
 

Och nu skyller han på Eric att han inte hämtade dem. Det hade inte ens gått två månader efter beslutet på 
DXP om QSL:en, förrän John kontaktade dottern om köp! Och hur kan John få för sig att han har 
förfoganderätt till QSL:en och börjar förhandla på detta sätt? 
 

Sedan skriver John att det är bättre med de scannade kopiorna, men där talar han mot sig själv; han säljer ju 
original, därför att det är det DX-are vill ha. Vad är kopior för minne efter en DX-are? Nej, det ska vara 
originalen. Det är ju de som fascinerar och ger den rätta känslan. 
 

Och sedan skriver han att han köpte QSL:en för att dottern skulle få en slant. Det kan han försöka inbilla 
någon annan. Jag är övertygad om att det han gjort är enbart för den egna plånboken. Om det är för dotterns 
skull, ska han väl inte ta någon provision då han säljer Harrys vimpelsamling, som vi lät honom ta hand om. 
Själv tog jag inte en enda krona betalt när jag under två dagar hjälpte till med antennerna och annan 
utrustning och sedan skötte utauktioneringen. 
 

Tog kontakt med Eric, och han var besviken att QSL:en inte kom honom tillhanda. 
 

Jag har uppmanat John att lämna QSL:en till mig, så ska jag se till att de kommer till Eric. John har nyligen 
varit på besök både hos Eric och här i Norrköping, men inte har han lämnat QSL:en. Jag vill inte att vi 
kontaktar dottern ytterligare, för det är väl risk att vi gör henne orolig och ledsen över det här. Det John 
betalt för QSL:en får han säkert in på försäljningen av vimplarna. 
 

John nöjer sig alltså inte med att tjäna pengar på vimplarna. Han ska tjäna pengar på QSL:en också.  Hur 
kan man profitera på en kamrat som gått bort? Hur girig får man bli?  
 

Jag har en gammal skolkamrat som varit förste rådman vid Norrköpings tingsrätt; han kanske kan uttala sig 
om detta fall med egenmäktigt förfarande, om John inte kommer på bättre tankar och ser till att samtliga 
QSL kommer Eric Lund tillhanda. 
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Det här är det första avsnittet i en serie minnen skrivna av JER/Jan Erik Räf 
 

Hur det var att DXa för sjuttio år sedan 
 
När DXing blev en folkrörelse 
 
Det här är inte ett foto av mig… Det 
visar ett okänt par med var sina 
hörlurar kopplade till en 
kristallmottagare. Året är sannolikt 
1925. Det var det året då Radiotjänst 
startade regelbundna sändningar och 
"alla" hade gripits av den stora flugan: 
RADIO.  
 
Det fanns väl inte en dagstidning 
eller veckotidning som inte hade 
notiser eller fasta spalter som var 
öppna för nyheter och tips om all nya 
stationer som successivt 
uppenbarade sig i etern. Den 
tekniska fackpressen utökades med nya 
organ som med framgång ägnade sig 
åt radiotekniken. 
  
Alla regelbundna radiosändningar gick 
då på långvåg eller mellanvåg. Redan 
på den här tiden myntades begreppet 
DXing för mottagning av stationer belägna utanför Europa, främst dem i USA där ju radion hade kommit 
igång ungefär fem år tidigare. – Allt det här har jag kortfattat behandlat i min skrift ”MV-DXingens historia 
fram till 1950-talet". 
 
När jag som tonåring i början av 1940-talet tillverkade min första kristallmottagare, så hade det bara gått 
litet mer än femton år sedan radion kommit för att stanna, i nästan varje svenskt hushåll. – Nu har det 
förresten gått drygt sjuttio år sedan jag vid denna tid fick låna mitt värdfolks Philips med kortvågsband (det 
var extra fint det) för att en eftermiddag lyckas ta in en kubansk station på 31-metersbandet. Ingen tonåring 
gör väl detta idag. Möjligen uppsöks nätet för att få nöjet lyssna på la Habana! – På sjuttio år har radion 
onekligen förändrats. 
 
Omkring 1943 då jag kommit igång med DXandet, hade kortvågen kommit att bli det forum där man kunde 
ta del av krigshändelser och aktuell politik som till innehåll och snabbhet slog vad tidningarna kunde 
prestera. Mottagare med kortvågsband hann dock aldrig bli någon storsäljare före krigsutbrottet 1939. Den 
svenska radioindustrin utvecklades emellertid under krigsårens isolering. Men radiorör måste tas från 
utlandet, bl a Holland. Jag gissar att en del av importen därifrån skedde i utbyte mot den malm som vi 
exporterade till Tyskland. Efterfrågan på mottagare med både LV/MV och kortvåg kunde därför så 
småningom mötas av en rad svenska tillverkare, låt vara till skyhöga priser i jämförelse med dagens. – Jag 
köpte mig själv en sådan mot krigets slut med pengar jag tjänade som brevbärare på lördagar och söndagar i 
några år. 
 
Kortvågen fick under kriget en snabbt växande betydelse för att de krigförande skulle kunna gå ut med sina 
krigskommunikéer och politiska budskap. Nu kunde man ju nå andra sidan av jordklotet med sina 
sändningar. I Sovjetunionen och inom de av tyskarna ockuperade delarna av Europa var det stränga straff 
att avlyssna en motståndarsidas radiosändningar. Men i Sverige var det fritt att lyssna på vem som helst. 
Och det ville vi. Detta gav i vårt land upphov till en ny sorts spalter och tidningar, som gav hjälp och tips 
om hur man skulle hitta stationerna på kortvågen. 
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Röster i Radio (RiR) 
Denna veckovis utkommande tidning omfattade det svenska riksprogrammet med kommentarer till detta, 
samt de viktigaste inslagen i kvällsprogrammen från ett antal europeiska radioföretag. För att göra det lätt 
att hitta de europeiska stationerna på radioskalan gav man emellanåt ut detaljerade förteckningar över 
"europeiska och angränsande utomeuropeiska stationer på lång- och mellanvåg" grundade på uppgifter från 
Radiounionens kontrollcentral i Bryssel. Den äldsta tabellen av detta slag jag har i min ägo publicerades i 
två delar: i RiR nr 29 och 30, 1942. Listan anger både frekvens och våglängd; på den här tiden var det 
våglängden som mest nämndes i radiosändningarna, men redaktören på RiR ville säkerligen försöka få 
läsaren att acceptera den mera användbara uppgiften om frekvens. 
 
Det förekom notiser från radioområdet under rubrikerna "Glimtar" och "Kring mikrofon och högtalare". 
Någon gång under året 1944 tycks man ha valt att redigera in allt som kunde hänföras till DXing under 
rubriken "För kortvågslyssnare". Dit fördes också lyssnarrön rörande de krigförandes rörliga eller fasta 
stationer, inklusive soldatsändare och andra propagandasändare, inkluderande mycket av det som vi numera 
betraktar som clandestine. 

 
Logotypen för de spalter eller den sida som ibland helt fylldes med 
bidrag från svenska DXare framgår här. Spalten behölls i flera år, tills 
DXing med hjälp av andra medier blivit en folkrörelse. 
  

Vem var det som startade spalten För kortvågslyssnare? Jag känner visserligen inte till mycket om Arne 
Skoogs förehavanden under krigsåren, annat än att han bl a jobbade på FRA, Försvarets Radioanstalt. På 
den tiden bland det allra hemligaste… 
  
Arne S blev emellertid den som för Röster i Radio redigerade kortvågstabeller, som efter hand utkom i nya 
versioner allt efter som etern fylldes med nya eller ändrade stationer. Tabellerna var omfattande och delades 
upp på flera nummer av RiR, varvid de häftades in i mitten av RiR och trycktes s a s på tvären, så att man 
kunde ta loss dem och få ett behändigt litet häfte i ungefär A5-format. På nästa sida återger jag ett litet 
avsnitt av 31-metersbandet så som det såg ut i en tabell utgiven någon gång under 1944. 
 
Arne var inte den ende som engagerade sig i 
DXing i RiR under krigsåren. Under några 
år sköttes ”För kortvågslyssnare” av Lars 
Kalderén (sedermera bl a chef för Statsgälden), 
någon gång av Folke Isaksson (blivande 
författare m m, död i år), vilka bidrog flitigt med 
egna tips. Bland flitiga bidragslämnare fanns – 
förutom jag förståsss – sådana idag kanske ännu 
ihågkomna DXare som Rolf Fredriksson i 
Smedsträsk, Gert Ericsson i Särna, K G 
Dahlberg i Huskvarna och Sven Dahlberg i 
Västerås. Tilltalet i spalten var det gängse för 
sin tid, inget "du" eller "dig". Själv blev jag 
"herr" eller "hr" Räf, vilket framgår 
av vidstående klipp från 21/1 1945. 
 
Det var alltså på kortvåg det började för mig. 
Det var helt naturligt, eftersom kortvågen gav en 
tonåring en chans att uppleva länder och 
kulturer som man bara kunde drömma om, i 
väntan på fredligare förhållanden som påstods 
ha varit rådande före 1939. 
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Det här utsnittet ur Röster i Radios kortvågstabell över en del av 31-metersbandet, utgavs någon gång under 
1944. I kolumnen längst till vänster anas mina noteringar om var jag hade stationerna på min radios 
hjälpskala. 
 
Lägg märke till vad 
trångt det hade blivit 
på bandet redan vid 
denna tid! 
 
Jag skrev dagbok 
över vad jag lyssnat 
på. Det skedde i 40-
talets 
noteringssystem: 
Esseltes kollegiebox 
med lösa papper i 
formatet 20x17 cm. 
Dessa sattes in i 
pärmar, som förekom 
med antingen två 
eller fyra låsringar, 
avpassade till de 
vanliga hålslagens 
mått. Bilden nedan 
visar boxen med 
papperen.  
  
Ibland kunde jag på mellanvågen uppfatta stationer som var helt okända för mig. Omkring 1943 (för 70 år 
sedan!) fanns det i Sverige inga tabeller över stationerna utanför Europa-räjongen. Jag började därför bygga 
upp en egen MV-tabell som man kan ana i pärmen på bilden. I ett nummer av RiR i december 1943 fanns 
en sensationell artikel ”Sydamerika på mellanvåg”. I denna gavs en lista över ett 40-tal stationer som en 
DXare känd sedan 30-talet, John S. Bohm i Malung nyligen hade hört. Det sägs mot artikelns slut att "ingen 
yankee har rapporterats till dags dato", men att "det väntas gynnsamma omständigheter för avlyssning av 
Nordamerika under de närmaste vintrarna". Detta eggade mig att lyssna efter MV-DX, samtidigt som läget i 
Europa var så spännande att det räckte med denna krigsfronts mystiska stationer och sändarkedjor.  
(forts. följer) 
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Deutsche Freiheitssender 904 och andra liknande ”hemliga” 
östtyska stationer 

Ullmar Qvick 
 
I NORDX drog Torsten Söderström upp frågan om de östtyska ”frihetssändarna” och det väckte 
minnen, eftersom jag inte kunde undgå att höra Deutsche Freiheitssender 904 på den tid det 
begav sig. För den som kan tyska finns åtskilligt att läsa på webben. Jag ger en kort resumé från 
Wikipedia: 
 
DFS 904 drevs som hemlig frihetssändare mellan 18 augusti 1956 och 30 september 1971 från den 
östtyska MV-sändaren i Burg. (Den låg mitt emellan kanalerna 899 och 908 kHz, UQ). 
 
Sändningarna var en reaktion mot att KPD - Tysklands kommunistiska parti - hade förbjudits i 
Förbundsrepubliken. Namnet alluderade på Deutsche Freiheitssender 29,8 som varit igång på KV 
under inbördeskriget i Spanien och som av namnet att döma låg omkring 10070 kHz. 
 
DFS 904 hade först sin studio i Östberlin på flera ställen där men flyttade sedan till Königs 
Wusterhausen, som var ett radiocentrum i DDR. Genom att spela populär musik, som den lite 
träigare västtyska radion inte hade på repertoaren (jämför Radio Nord!!) kunde DFS 904 locka till 
sig många unga lyssnare. För att upprätthålla skenet av illegalitet skickade man fingerade 
kodmeddelanden som "Meddelande till kalenderbladet: Varje dag är inte söndag." (Det var samma 
typ av meddelanden, fast i det fallet var de inte fingerade, som BBC sände till norska hemma- 
fronten och som jag hörde 1944-45, typ "Haren spiller trekkspill" och "Frost i helvitte." UQ) 
 
En annan gimmick för att öka trovärdigheten var att hallåmännen pratade med västtysk accent! 
När avspänningen tog fart i början av 1970-talet upphörde motivationen för sändningarna, som då 
lades ner.  
  
Nästa ”frihetssändare” som DDR körde igång var Deutsche Soldatensender 935. Den var igång 
mellan 1960 och 1972 från MV-sändaren Burg på 935 kHz. Det man ville åstadkomma var att ha 
propagandasändningar direkt riktade till soldaterna i Bundeswehr – den västtyska armén. Två 
studios ”gömdes” inom en roddklubb i Berlin! Att sändaren lades ner hade liksom i fråga om DFS 
904 sin grund i den pågående avspänningen. Förbundsrepubliken hade minskat sitt propaganda- 
tryck mot DDR, därför svarade östtyskarna med samma mynt. 
  
Det var samma sändare i Burg på 250 kW som användes för både DFS och Soldatensender fram 
till DFS 904’s nedläggning, varför dessa sändningar aldrig skedde samtidigt. Man hade 15 minuter 
på sig för frekvensavstämning. Men sista året Soldatensender var igång kunde man utöka 
sändningen, då man hade sändaren helt till eget förfogande. Liksom DFS 904 kunde Deutsche 
Soldatensender 935 locka till sig unga lyssnare genom att spela den musik som var mest populär 
bland dem. Det gällde väl också att upprätthålla illusionen att man skulle ”befria” hela det tyska 
folket och skapa ett enat Tyskland – av DDR-modell. Det var mycket få människor i Västtyskland 
som lyssnade på sådana locktoner. I juni 2006 revs den mast i Burg som sänt ut de båda 
”frihetssändarnas” program. 
  
På http://www.deutscher-soldatensender.de/ finns en särskild hemsida med Soldatensender-
nostalgi, QSL-kort och foto på stationens medarbetare taget på gamla dar!  
 
Slutligen en falsk AFN Berlin, som jag också hörde. Tyvärr finns inte mina loggar från den tiden 
kvar, och jag har inte hittat mycket uppgifter om de sändningarna, som likaså skedde på MV. Det 
var vid tiden då Berlinmuren byggdes 1961 som den var igång under en kort tid, och som jag 
kunde bedöma var det äkta amerikaner som skötte pratet – kanske US-soldater som deserterat till 
”friheten” i öst?! Stationens signaturmelodi var ”Don’t fence me in”! 



På resa till mitt Hilversum
Karin Thunberg, Svenska Dagbladet 20.7.2013 via BN

Efter många utmattande tyska motorvägsmil kom skylten som fick mig 
att vakna upp. Hilversum?! 
  
Visst stod där Hilversum?! Precis som på min barndoms radioapparat, 
den som var stor som en halvrejäl 
i vardagsrummet. Bredvid stod fåtöljen där jag tillbringade så många 
timmar med att ratta mig runt i världen. Ut till de obegripliga språk som 
talades i Kalundborg, Hilversum, Berlin, Luxemburg och Strasbourg.
 
Det fanns en gång när jag tänkte att en dag ska jag ta mig till Hilversum. För där, det visste jag 
nästan bestämt, började den stora världen. Men först måste jag veta om Hilversum verkligen 
existerade, inte bara var ett avskavt namn på vår radioapparat.
 
Nu vet jag att Hilversum finns. På riktigt. Även om vi aldrig hann dit på vår tur genom norra 
Tyskland, på väg till Amsterdam och det nyfixade Rijksmuseet. Där vi också hann frossa oss 
genom van Gogh-museet och det spännande Stedelijk innan vi var tvungna att åka hem ige
Via nya långa motorvägar. Från skoltyskan minns jag bestörtande lite. 
eine Reise tut, so kann er was erzählen.”
 
Resor kan återberättas på olika sätt. Man kan hålla sig till de stora händelserna och intrycken. 
Bredvid finns småskavet, det som man kan grunna på minst lika länge. Som Hilversum. Eller 
dockskåpen på Rijksmuseet, de fantastiska dockskåpen framför vilka en liten flicka och jag 
blev ensamma kvar. I hennes ögon såg jag drömmen jag själv en gång hade: Å, tänk att få ha ett 
riktigt hus med små pyttedockor och pytteporslin och små sängar och …
 
Med från resan bär jag också minnet av mannen som sjöng på badorten, den som visst också 
var en kurort, uppe vid Nordsjön. Scenen på utomhuskaféet var stor, nästan gigantisk. Men där 
stod han. En man i övre medelåldern med vit skjorta och bakåtkammat gleshår. Sjöng rakt in i 
en mikrofon med sådant magstöd att det hördes långt bortanför blommande lindar. Framför 
scenen stod några kafébord där människor, inte särskilt många, festade på kaff
och vispgräddsberg. De flesta var klart mer intresserade av kaffet än schlagerkungen och allt 
blev plötsligt väldigt sorgligt. Å, där stod han som en gång säkert drömde om ett liv i 
rampljuset, en dröm som nu krympt till att underhålla spri
Eller också var det inte alls så. Kanske var det just detta han ville. Han hade kanske aldrig haft 
mer högtflygande planer – eller också var han den som insett att alla drömmer inte ska 
realiseras. Vi ska inte ens göra ett 
 
För då – å, då kan de fortsätta studsa runt inom oss som röda ballonger. Möjliga att plocka fram 
när vardagen behöver extra magi.
 
Man måste inte åka till Hilversum. Man klarar sig utan både dockskåp och schlagerkarriär. 
Drömmen räcker: ” Tänk om jag en dag skulle…”
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På resa till mitt Hilversum 
rin Thunberg, Svenska Dagbladet 20.7.2013 via BN 

 
Efter många utmattande tyska motorvägsmil kom skylten som fick mig 

Visst stod där Hilversum?! Precis som på min barndoms radioapparat, 
den som var stor som en halvrejäl byrålåda och tronade längst in 

vardagsrummet. Bredvid stod fåtöljen där jag tillbringade så många 
världen. Ut till de obegripliga språk som 

Kalundborg, Hilversum, Berlin, Luxemburg och Strasbourg. 

ång när jag tänkte att en dag ska jag ta mig till Hilversum. För där, det visste jag 
nästan bestämt, började den stora världen. Men först måste jag veta om Hilversum verkligen 
existerade, inte bara var ett avskavt namn på vår radioapparat. 

Hilversum finns. På riktigt. Även om vi aldrig hann dit på vår tur genom norra 
Tyskland, på väg till Amsterdam och det nyfixade Rijksmuseet. Där vi också hann frossa oss 

museet och det spännande Stedelijk innan vi var tvungna att åka hem ige
Via nya långa motorvägar. Från skoltyskan minns jag bestörtande lite. Förutom: ”Wenn jemand 
eine Reise tut, so kann er was erzählen.” 

på olika sätt. Man kan hålla sig till de stora händelserna och intrycken. 
et, det som man kan grunna på minst lika länge. Som Hilversum. Eller 

dockskåpen på Rijksmuseet, de fantastiska dockskåpen framför vilka en liten flicka och jag 
blev ensamma kvar. I hennes ögon såg jag drömmen jag själv en gång hade: Å, tänk att få ha ett 
iktigt hus med små pyttedockor och pytteporslin och små sängar och … 

Med från resan bär jag också minnet av mannen som sjöng på badorten, den som visst också 
var en kurort, uppe vid Nordsjön. Scenen på utomhuskaféet var stor, nästan gigantisk. Men där 

d han. En man i övre medelåldern med vit skjorta och bakåtkammat gleshår. Sjöng rakt in i 
en mikrofon med sådant magstöd att det hördes långt bortanför blommande lindar. Framför 
scenen stod några kafébord där människor, inte särskilt många, festade på kaff
och vispgräddsberg. De flesta var klart mer intresserade av kaffet än schlagerkungen och allt 
blev plötsligt väldigt sorgligt. Å, där stod han som en gång säkert drömde om ett liv i 
rampljuset, en dröm som nu krympt till att underhålla spridda äppelkaksätare vid Nordsjön. 
Eller också var det inte alls så. Kanske var det just detta han ville. Han hade kanske aldrig haft 

eller också var han den som insett att alla drömmer inte ska 
realiseras. Vi ska inte ens göra ett försök. 

å, då kan de fortsätta studsa runt inom oss som röda ballonger. Möjliga att plocka fram 
när vardagen behöver extra magi. 

Man måste inte åka till Hilversum. Man klarar sig utan både dockskåp och schlagerkarriär. 
jag en dag skulle…” 
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ång när jag tänkte att en dag ska jag ta mig till Hilversum. För där, det visste jag 
nästan bestämt, började den stora världen. Men först måste jag veta om Hilversum verkligen 

Hilversum finns. På riktigt. Även om vi aldrig hann dit på vår tur genom norra 
Tyskland, på väg till Amsterdam och det nyfixade Rijksmuseet. Där vi också hann frossa oss 

museet och det spännande Stedelijk innan vi var tvungna att åka hem igen. 
Förutom: ”Wenn jemand 

på olika sätt. Man kan hålla sig till de stora händelserna och intrycken. 
et, det som man kan grunna på minst lika länge. Som Hilversum. Eller 

dockskåpen på Rijksmuseet, de fantastiska dockskåpen framför vilka en liten flicka och jag 
blev ensamma kvar. I hennes ögon såg jag drömmen jag själv en gång hade: Å, tänk att få ha ett 

Med från resan bär jag också minnet av mannen som sjöng på badorten, den som visst också 
var en kurort, uppe vid Nordsjön. Scenen på utomhuskaféet var stor, nästan gigantisk. Men där 

d han. En man i övre medelåldern med vit skjorta och bakåtkammat gleshår. Sjöng rakt in i 
en mikrofon med sådant magstöd att det hördes långt bortanför blommande lindar. Framför 
scenen stod några kafébord där människor, inte särskilt många, festade på kaffe med äppelkaka 
och vispgräddsberg. De flesta var klart mer intresserade av kaffet än schlagerkungen och allt 
blev plötsligt väldigt sorgligt. Å, där stod han som en gång säkert drömde om ett liv i 

dda äppelkaksätare vid Nordsjön. 
Eller också var det inte alls så. Kanske var det just detta han ville. Han hade kanske aldrig haft 

eller också var han den som insett att alla drömmer inte ska 

å, då kan de fortsätta studsa runt inom oss som röda ballonger. Möjliga att plocka fram 

Man måste inte åka till Hilversum. Man klarar sig utan både dockskåp och schlagerkarriär. 
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Radio Dechovka 
Christer Brunström 

 
Det är glädjande att kunna rapportera om ett radioföretag 
som fortfarande anser att mellanvåg är ett bra sätt att 
förmedla sina program till oss lyssnare. 
 

Radio Dechovka har ett väldigt speciellt programformat. 
Man beskriver sig nämligen som den första radiostationen i 
Tjeckien med betoning på mässingsmusik. Verksamheten 
inleddes redan år 2009 och nu 2013 expanderar man till 
mellanvåg. I februari i år fick man sin licens för frekvensen 
1233 kHz. 
 

Sändaren på 1 kW finns i Libeznice u Prahy i närheten av Prag. Testsändningar pågår för fullt och stationen 
har redan hörts i Sverige sen kvällstid. Senare skall effekten ökas till 10 kW. Täckningsområdet är Prag och 
centrala Böhmen. 
 

Stationens musikutbud är verkligen blandat. Förutom mässingsorkestrar innehåller spellistorna tjeckisk 
folkmusik, country, ”gamla Pragsånger”, tjeckisk 60-talsmusik och utländsk mässing- musik. Vissa tider 
under dagen spelar man lyssnarnas önskemusik. 
 

Radio Dechovka har inga nyhetssändningar men däremot väderleksrapporter. Man har också inslag om 
konsumentfrågor och program om trädgårdsskötsel och tips för hemmafixare. Allt är naturligtvis på 
tjeckiska. 
 

Jana Pusova på Radio Dechovka berättar att stationen planerar att installera ytterligare två sändare i Brno 
(södra Mähren) och Ceske Budejovice (södra Böhmen). 
 

Stationen har redan svarat på rapporter. Adressen är Radio Dechovka, U Prutníku 232, 250 72 Predboj, 
Tjeckien. 
 

����� 
 

OAX6M Radio Tacna, Tacna, Peru – 1470 kHz 
Tetsuya Hirahara, Radio Nuevo Mundo, visiting Peru 19.5 – 7.6 2013 

 
Radio Tacna, 1470 kHz, was not heard during my stay in Tacna. According to a station personnel, they had 
abandoned this channel, as well as SW. 
 

Referring to my faint memory of transmitter site of Radio Tacna, located near to the Studios in Aniceto 
Ibarra some 30 years ago, I visited there once again. It had been abandoned, but MW and SW antennae 
remain as they were. No one was in the transmitter room. Here is a photo of the transmitter panels taken 
from a broken window. Some dials had been taken out. I managed to read out the words mentioned in the 
two clip files hung on the transmitter: 
  

The one on the right is “LIBRO DEL GUARDIA” 
(Fecha / Hora de Encendido / Hora de Apagado / 
Ocurrencias). Most of the words had been sun burn 
and the most legible date is 23/6/97, switched on at 
1:25 p.m. Other dates seem to be also in 1997. 
The other on the left hand is CONTROL DE 
HORAS GRUPO ELECTROGENO (Fecha / Hora 
de Encendido / Hora de Apagado / Horas de 
Funcionamiento / Horas Acumulados / Cambio de 
Aceite y Otros). Domingo 26 febrero 2006 05:00 
AM 10:22(?)AM This seems to the last day when 
they used their own generator. 
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Regionalradio i Rumänien 
Christer Brunström 

 
Rumänien är på många sätt ett mycket intressant land. Förutom den rumänska majoriteten finns 
det ett stort antal nationella minoriteter i landet. Under ett besök i Donaudeltat för några år sedan 
kunde jag konstatera att det fanns rumäner, bulgarer, turkar, ryssar, ukrainare, ryssar och romer i 
området. Även på det religiösa planet är det mycket stor variation; ortodoxa kyrkor finns vid sidan 
av moskéer. I vårt land har vi nog mest uppmärksammat de rumänska romerna som gärna söker sig 
till Sverige för att hitta arbete eller för att tigga i våra större eller mindre städer. Under mitt besök i 
Rumänien var det mycket uppenbart att romerna diskrimineras av den rumänska majoriteten. Man 
vill helt enkelt inte att de kallas romer eftersom detta skulle kunna sammanblandas med rumäner. 
 
Speciellt fascinerande är Transsylvanien. Här samsas rumäner med stora ungerska och tyska 
minoritetsbefolkningar. Städerna har ofta två olika namn – rumänska och tyska. Târgu Mures heter 
Neumarkt på tyska. De två namnen har i stort sett samma betydelse. Det rumänska ordet ”târg” 
betyder nämligen marknad liksom tyskans ”Markt”. 
 
Radio Românias (Rumäniens public service-radio) lokala station i ovannämnda stad heter Radio 
Târgu-Mures (RTM) och den inledde sin verksamhet den 2 mars 1958 på mellanvåg 1323 kHz. 
Numera sänder RTM också på 1197 och 1593 kHz. Stationen har dessutom tre FM-frekvenser. 
Två av FM-frekvenserna används för program på rumänska medan den tredje frekvensen har 
ungerska och tyska. På mellanvåg har man en blandning av de tre språken.  
 
RTM täcker hela Transsylvaniens 36 städer och 1100 byar. De tre frekvenserna på mellanvåg hörs 
även bra i Sverige under goda mottagningsförhållanden. Det tyska programmet heter Radio 
Neumarkt och det sänds vardagar kl. 18.00-19.00 (sommartid)/19.00-20.00 (vintertid). Det är 
faktiskt riktigt spännande att lyssna på detta mycket lokala program som är avsett för den tyska 
befolkningen i Transsylvanien. Varje sändning inleds med nyheter och väder. Därefter kommer 
olika informativa inslag och mycket tysk musik. Man uppmärksammar gärna födelsedagar och 
andra lokala jubileer.  

 
Det var länge stört omöjligt att få Radio Neumarkt verifierat 
men på senare tid har den 44-årige Virgil Natea intresserat sig 
för våra rapporter. Han är gift och har en sexårig son. Hustrun 
arbetar som lärare i rumänska. Virgil har hand om marknads- 
föringen av RTM. Som ett led i detta arbete har han låtit trycka 
upp ett mycket enkelt (men effektivt) QSL-kort. Man kan 
förmoda att han gör detta som en extratjänst för oss utländska 
lyssnare. 
 
Fram till nyligen hade RTM en regionalstation i Brasov – 
Antena Brasovului – på 1197 kHz. Den ekonomiska krisen i 
Rumänien ledde till att RTM fick ett sparbeting. Detta löste man 
genom att lägga ner regionalstudion i Brasov. Själv hörde jag 
Antena Brasovului med ett handbollsreferat den 9 januari 2011. 
Tack vare Virgil Natea finns numera även denna station i min 
QSL-pärm. (kommer i ett senare nummer av MV-Eko) 

 
Târgu Mures är enligt Virgil en mycket vacker stad. Den ligger vid floden Mures och grundades 
redan 1332. Idag har staden runt 125 000 invånare. I själva Târgu Mures bor endast ett par hundra 
tysktalande personer; flertalet tysktalande hittar vi på landsbygden i Transsylvanien.  
 
(Texten publicerades ursprungligen i min spalt Världsradiolyssnare i nummer 7/8 2013 av SSA:s 
medlemstidning QTC - där finns för övrigt ytterligare fotografier från RTM)  
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HS Håkan Sundman: Bifogar ett litet special-QSL. TIS/HAR-stationen WQBV 569 i 
Union Gap, WA, på 1610 kHz hördes i Lemmenjoki den 2. november 2012 i nästan en 
timmes tid. Normalt har ju Prudhoe Bay AK hörts här med sina väder- etc. med- 
delanden men nu var det en dator-röst som gav id:n och trafikmeddelanden. Trots bra 
hörbarhet hade vi problem med identifieringen då stationen enligt FCC:s listor borde 
vara på 1630 kHz.                                                                                                       tnx HS 

 
 
 
 



 
 
Memo 
         
TO: Sr. Fredrik Dourén 

RE: Verificacion de recepcion

 
 
 
 

Hemos recibido una comunicación suya informando de la recepción de nuestra 
señal de radio. Verificamos nuestra programación de dicha fecha y hora de 
recepción y hemos corroborado que la misma concuerda con la información 
suministrada por usted. De esta man
nuestra señal es genuina.
 
Nuestra estación opera en la frecuencia de 580KHZ con una potencia de 10,000 
watts de dia y 5,000 de noche. No direccional. Nuestra planta de transmisores 
esta ubicada en Cataño P.R.  a 10km al
transmisores son 2 SX5 de Harris Corp. Con un combiner para sumarlos y radiar 
los 10KW. 
 
En P.R. también tenemos dos estaciones más. Una en Ponce (sur de la isla) en 
1420KHZ con 1KW no direccional y otra en Mayagüez 
600KHZ con 5KW Direccional.
 
Con la idea de haber satisfecho su pedido:
 
Néstor Pérez Pérez 
Administrador de ingeniería
 
nestorperez@univisionradio.com
 

 
                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FROM: Nestor Perez 

Verificacion de recepcion DATE: January /22/2013.
 

 

Hemos recibido una comunicación suya informando de la recepción de nuestra 
señal de radio. Verificamos nuestra programación de dicha fecha y hora de 
recepción y hemos corroborado que la misma concuerda con la información 
suministrada por usted. De esta manera confirmamos que su recepción de 

genuina. 

Nuestra estación opera en la frecuencia de 580KHZ con una potencia de 10,000 
watts de dia y 5,000 de noche. No direccional. Nuestra planta de transmisores 
esta ubicada en Cataño P.R.  a 10km al oeste de la Capital San Juan. Nuestros 
transmisores son 2 SX5 de Harris Corp. Con un combiner para sumarlos y radiar 

En P.R. también tenemos dos estaciones más. Una en Ponce (sur de la isla) en 
1420KHZ con 1KW no direccional y otra en Mayagüez  (oeste de la isla) en 
600KHZ con 5KW Direccional. 

Con la idea de haber satisfecho su pedido: 

Administrador de ingeniería 

nestorperez@univisionradio.com 
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January /22/2013. 

Hemos recibido una comunicación suya informando de la recepción de nuestra 
señal de radio. Verificamos nuestra programación de dicha fecha y hora de 
recepción y hemos corroborado que la misma concuerda con la información 

que su recepción de 

Nuestra estación opera en la frecuencia de 580KHZ con una potencia de 10,000 
watts de dia y 5,000 de noche. No direccional. Nuestra planta de transmisores 

oeste de la Capital San Juan. Nuestros 
transmisores son 2 SX5 de Harris Corp. Con un combiner para sumarlos y radiar 

En P.R. también tenemos dos estaciones más. Una en Ponce (sur de la isla) en 
(oeste de la isla) en 

                                                                                                         tnx FD 



 

 
                                                                                                                             
 
 
 

                                                                                                                 
Sr. Jan Oscarsson 

Presente 
 
Buen día Jan,  es un gusto recibir  tu email, efectivamente la grabación que se oye es la de la identificación de XEFV   
La  Rancherita   1000 a.m. Te comento: 
 
Esta estación está  en ciudad Juárez Chihuahua México, muy al norte del país, es frontera  internacional con La Ciudad 
Del Paso Texas U.S.A.   
 
Su poder de 1000 watts alcanza de aproximadamente 100 millas a la redonda.
 
Nace el 20 noviembre de 1932, es la segunda estación que nació en esta ciudad y entre las primeras 50 de todo 
México. 
 
El género musical que se trasmite  es, banda (música hecha en el norponiente de México; Mazatlán Sinaloa, Obregón 
Sonora, Guadalajara Jalisco) también el norteño (música d
California, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí; El género ranchero, canciones con mariachi  nuevas y viejas.
 
Programas: 
 
6 a 10 de la mañana  MEGA NOTICIAS 1000 =  Programa de noticias, donde tamb
chistes, se felicita a quien cumpla años, se leen horóscopos, se ayuda a quien menos tiene (servicio social)
 
10 a 11  RANCHO GRANDE = Se escuchan canciones de dos grandes cantantes mexicanos Vicente Fernández y 
Antonio Aguilar. 
 
12 a 13 horas  CORRIDOS A LA CARTA PRIMERA EDICIÓN = Diferentes artistas o grupos musicales cantan 
canciones de tragedias sucedidas en viejo
 
14 a 15 horas CARA A CARA = Duelo musical entre las dos agrupaciones más famosas en esta ciudad  Conjunto 
Primavera y Los Rieleros Del Norte. 
 
16 a 17 horas  LA CHISPA DE LA VIDA = Se cuentan chistes se hacen bromas y se escuchan ca
público pide. 
 
19 a 21 horas  CORRIDOS A LA CARTA SEGUNDA EDICIÓN = Diferentes artistas o grupos musicales cantan 
canciones de tragedias sucedidas en viejos o recientes tiempos.
 
22 a 24 horas  EL MUNDO PARANORMAL DE VANNE = programa donde s
Ovnis, brujería, trol, Fantasmas. 
 
Los horarios que no están en esta hoja son horarios donde se toca la música que es base en esta estación; nos puedes 
oir en www.larancherita1000.com  Es un gusto poder darte esta orientación.
 

   
 
Chapultepec 316 Esq. Av. Lerdo Col. 
meganoticias1000@megaradio.mx 
 
                                                                                                                             
 
 

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                       

Buen día Jan,  es un gusto recibir  tu email, efectivamente la grabación que se oye es la de la identificación de XEFV   
La  Rancherita   1000 a.m. Te comento:  

Esta estación está  en ciudad Juárez Chihuahua México, muy al norte del país, es frontera  internacional con La Ciudad 

Su poder de 1000 watts alcanza de aproximadamente 100 millas a la redonda. 

a segunda estación que nació en esta ciudad y entre las primeras 50 de todo 

El género musical que se trasmite  es, banda (música hecha en el norponiente de México; Mazatlán Sinaloa, Obregón 
Sonora, Guadalajara Jalisco) también el norteño (música del norte; Chihuahua, Zacatecas, Durango, Sonora, Baja 
California, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí; El género ranchero, canciones con mariachi  nuevas y viejas.

6 a 10 de la mañana  MEGA NOTICIAS 1000 =  Programa de noticias, donde también se ponen canciones, se cuentan 
chistes, se felicita a quien cumpla años, se leen horóscopos, se ayuda a quien menos tiene (servicio social)

11  RANCHO GRANDE = Se escuchan canciones de dos grandes cantantes mexicanos Vicente Fernández y 

12 a 13 horas  CORRIDOS A LA CARTA PRIMERA EDICIÓN = Diferentes artistas o grupos musicales cantan 
canciones de tragedias sucedidas en viejos o recientes tiempos. 

14 a 15 horas CARA A CARA = Duelo musical entre las dos agrupaciones más famosas en esta ciudad  Conjunto 

16 a 17 horas  LA CHISPA DE LA VIDA = Se cuentan chistes se hacen bromas y se escuchan ca

19 a 21 horas  CORRIDOS A LA CARTA SEGUNDA EDICIÓN = Diferentes artistas o grupos musicales cantan 
canciones de tragedias sucedidas en viejos o recientes tiempos. 

22 a 24 horas  EL MUNDO PARANORMAL DE VANNE = programa donde se habla de sucesos sobrenaturales, 

Los horarios que no están en esta hoja son horarios donde se toca la música que es base en esta estación; nos puedes 
Es un gusto poder darte esta orientación. 

Luis Armando Ortiz 
Director Artístico 

Chapultepec 316 Esq. Av. Lerdo Col. Cuauhtémoc Cd. Juarez. Chih. Tel (656) 8921027 email: 
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                                                      30 julio 2013 

Buen día Jan,  es un gusto recibir  tu email, efectivamente la grabación que se oye es la de la identificación de XEFV   

Esta estación está  en ciudad Juárez Chihuahua México, muy al norte del país, es frontera  internacional con La Ciudad 

a segunda estación que nació en esta ciudad y entre las primeras 50 de todo 

El género musical que se trasmite  es, banda (música hecha en el norponiente de México; Mazatlán Sinaloa, Obregón 
el norte; Chihuahua, Zacatecas, Durango, Sonora, Baja 

California, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí; El género ranchero, canciones con mariachi  nuevas y viejas. 

ién se ponen canciones, se cuentan 
chistes, se felicita a quien cumpla años, se leen horóscopos, se ayuda a quien menos tiene (servicio social) 

11  RANCHO GRANDE = Se escuchan canciones de dos grandes cantantes mexicanos Vicente Fernández y 

12 a 13 horas  CORRIDOS A LA CARTA PRIMERA EDICIÓN = Diferentes artistas o grupos musicales cantan 

14 a 15 horas CARA A CARA = Duelo musical entre las dos agrupaciones más famosas en esta ciudad  Conjunto 

16 a 17 horas  LA CHISPA DE LA VIDA = Se cuentan chistes se hacen bromas y se escuchan canciones que el 

19 a 21 horas  CORRIDOS A LA CARTA SEGUNDA EDICIÓN = Diferentes artistas o grupos musicales cantan 

e habla de sucesos sobrenaturales, 

Los horarios que no están en esta hoja son horarios donde se toca la música que es base en esta estación; nos puedes 

Chih. Tel (656) 8921027 email: 

                                                                                                                                              tnx JOB 



sid 32 

                                                                                                                                                  tnx LSD 


