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  Säsong 54, nr 20 
                                                                                  12 maj 2014 - allt 
   Växjöredaktionen - BE 
 
Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 55/1 7 juli (prel)  OA (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: o.alm@telia.com 
Nr 2 11 augusti  TL (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 3 1 september TL (tips)  
 
 

Hej! 
 

Vilket härligt konvent det var i Lessebo den 3-4 maj! ARC/SWB hade tagit över hela värdshuset med sina 
24 gäster. Som det brukar vara på våra möten: God stämning, god mat, bra rum/sängar, fint väder, proffsiga 
föredragshållare samt en gäst Tony Lopes från WVBF-1530, Taunton, MA. Vid museibesöket på söndagen 
hittade jag gamla RiR, Röster i Radio från 50/60-talet, tidningen som Sveriges Radio publicerade varje 
vecka och som ibland innehöll DX-tips av Arne Skoog. Minnena flödade under några minuter! Läs mera 
om konventet i HM:s artikel. 
 

Vår gäst Tony var en trevlig bekantskap och jag vill tacka SA och HM för det arbete de lade ned för att få 
honom till Lessebo. Vid samtal med honom förstod man att driva en liten AM-station inte är någon dans på 
rosor. Du skall jaga annonsörer och samtidigt göra program live. Jag lyssnade på hans program ”A Touch 
of Sweden” som sändes original i torsdags kl. 14:00-16:00 SST samt återutsändes på lördagen kl. 19:00. 
Här intervjuades Lisette Åkesson, Ronny Forslund samt Björn Fransson. De gjorde god reklam för Sverige. 
Ronny Forslund intervjuade Tony och det kan höras i hans program över Radio Merkurs den 14 maj kl. 
20:00 SNT. Streaming är ju underbart i dessa fall! 
 

Solrapport från OA 
Solen fortsatte att lugna ner sig under april, men de senaste dagarna har det varit ganska hög aktivitet. Just 
nu ligger solfläckskurvans maximum i mars 2014 med värdet 77,9, men det kan ändra sig. Solvärdena för 
april blev 143,9 för solar flux (lite nedåt från mars), 84,7 för solfläckstalet (också lite nedåt från mars) och 
7,8 för medelvärdet av A-index (ganska högt värde). 
 

Innehållet i detta nummer utöver de fasta avdelningarna: 
* En konventrapport signerad HM 
 

Vad hittar du då för QSL denna gång? Jo följande: 
* HLKC KBS Hwaseong-1134 – LSD 
* KNSP Staples MN-1430 och WMLM Saint Louis MI-1520 – JOB 
* YVNS R Reloj, Maracaibo-1300 – TBV och en oldie R Victoria-925 – TL 
 

Bilagor: 
* Preliminärt utgivningsschema för MV-Eko säsongen 2014/2015 
* KONG og SMØLA – ”alt jeg har funnet etter 2.2.2014 (mitt forrige bidrag) tom 10.5.2014” – ABU 
 

I och med detta nummer är vår säsong 54 till ända. Vi startar i juli vår 55:e säsong! 
 

Nästa  
Stoppdatum 

7/7 
OA (allt) 
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                                                                  ARC Newsflash: 
                                                        För bidrag: info@rock.x.se  
                                              Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/ 
                              
 
 
 
 
 

Europa 
 729 17.4 0550 RNE R1 Asturias, Oviedo med regional sending. Endel QRN. TW 
 774 17.4 0525 RNE R1 País Vasco, San Sebastian  regionalt, veldig bra. TW 
 873 18.4 2155 SER, Zaragoza lokalt, men en arabisktal. kommer 2156. TW 
1134 15.4 2156 COPE, Pamplona ikke så verst, fader etter hvert. TW 
1224 16.4 2021 COPE, Lugo meget bra lokalt i 2 min, uortodoks tid pga 

fotball? TW 
1350 18.4 2145 Kingstown Radio, Kingston upon Hull gick starkt men med 

väldig långfading. Det är ett väldigt oväsen just på den här 
frekvensen med 240-gradsantennen för övrigt och krävs starka signaler för att gå 
igenom. JE 

1386 18.4 2155 Jcom Radio, Leeds med slingan om att programmet kommer tillbaka efter helgen 
som körs varje fredag. JE 

1386 18.4 2203 Carillon Radio, Loughsborough stark och dominant (även om Jcom-slingan gick 
igenom ibland) med vad som kanske kan betecknas som en mix av Oldies och 
Nostalgi. Långa musiksjok mellan id. JE 

1476 29.4 2010 R Cosmo, Milano upp en liten stund med "You are listening to R Cosmo Milano" 
Klart och tydligt ID. Pop i kamp med Egypten. TN  

1539 16.4 0526 SER, Manresa med fint ID etterhvert, SER Elche kommer opp og overtar fq. TW 
 
Afrika 
1350  20.4  2100  ERTU, Quesir med klockspel liknande Big Ben. Därefter nyheter på arabiska 

givetvis. Störningar från ljudgröt på samma QRG 3+  SA 
 
Asien 
1125 16.4 1745 IRIB Qazvin, Qazvin m. et par ID som "Radio Qazvin", helt uten QRM. TW 
1368 16.4 1735 IRIB Golestan, Gorgan  dame med ann. vedr.Golestan, deretter fq-ann, nevner både. 

FM, mhz, kHz, og AM. Tlf.nr også nevnt.. TW 
 
Nordamerika 
1430 27.4 0300 WNSW Newark NJ med ID på EE för att därefter gå över till SS. Hårt trängd.  TN 
1440 27.4 0200 WRED Westwood ME ”Big Jab” gick igenom här med ID. Också en intressant 

frekvens med många möjliga stationer.  TN 
1660 7.5 0320 WCNZ Marco Island FL nytt format SS musikaliskt (tnx BIH) id ”Calor Musical”  
    HM 
 
Oid/Tent Nordamerika 
1440 28.4 0159 Oid ESPN som nämndes flera ggr – tent WVEI // 850 WEEI – inget lokal-id  
    dessvärre. Big Jab under just då! HM 
 
Mexiko, Centralamerika och Västindien 
1349,999 27.4 0230 WEGA Vega Baja PR med programannonsering/reklam/ID för Faro de Santidad, 

fixat av HK. GNH 
1390 19.4 0301 WISA Isabella PR id-ade efter en påskpredikan. Väldigt ren och fin. JE 
1680 26.4 0200 HIC82 R Senda, San Pedro de Marcorís id-ade svagt. Bättre senare med livfull 

predikan. JE 
 
 
 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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Sydamerika 
 770 3.5 0155 CX12 R Oriental, Montevideo idade i ett nyhetsprogram. GNH 
 920,002 26.4 0155 ZP1 R Nacional, Asunción gav tiden GNH 
 930 3.5 0122 CX20 R Monte Carlo, Montevideo med reklam, väder, anrop och CNN- 
    nyheter. GNH 
 939,998 3.5 0130 ZYJ453 Super Rede Boa Vontade, Rio de Janeiro RJ med sitt religiösa. GNH 
 940,013 27.4 0148 HJGB R Calima, Cali anropade snyggt GNH 
 959,995 29.4 0140 ZYH793 R Jovem Palmas AM, Palmas TO spelade trevlig musik. Anropade vid 

denna tid, låg sedan kvar med bärvågen men ingen modulation. Även snyggt anrop 
0119. GNH 

1000 27.4 0145 HJAQ RCN, Cartagena med lokal fotbollsmatch, anrop för Rumba 102.5! GNH 
1020,025 29.4 0130 ZYK513 R Cancão Nova, Cachoeira Paulista SP med religiöst, GNH 
1070,012 23.4 0330 HJCG R Santa Fé, Bogotá med ett klart ID, ensam på 

frekvensen.  TN 
1100 29.4 0145 ZYK694 R Globo, São Paulo SP stark med sport men 

väldigt mycket Europa-splatter. GNH 
1120,002 29.4 0135 ZYJ253 R Maís, São José dos Pinhais SP med traditionell 

musik. GNH 
1120,004 24.4 0144 ZYH598 R Tupinambá, Sobral CE var det troligen som hade 

lokal fotboll följt av pausmusik vid denna tid. Märkligt nog hoppade de upp till 
1120,049 kl 0154. Man sände Campeonata do Ceara med Fortaleza mot ett annat lag. 
GNH 

1120,004 26.4 0146 ZYH598 R Tupinambá, Sobral CE med massor av Sobral-reklamer. 1120,004. JE 
1129,978 23.4 0626 HJVA R Vida, Bogotá igenom en liten stund. TN 
1140 9.5 0217 OCY4C RPP, Pilcomy med bl a ”RPP Noticias ” ligger lite  
    högt ,27. HM 
1150,004 29.4 0145 ZYK656 R Tupi, São Paulo SP med ett trevligt musikprogram. GNH 
1189,997 23.4 0157 HJCV R Cordillera, Bogotá med reklam. ID som bara R Cordillera eller "Cordillera 

la nueva radio de Bogotá." TN 
1189,999 26.4 0207 LR9 R América, Buenos Aires med nyheter GNH 
1190 18.9 0157 HCDE2 UCSG Radio, Guayaquil med ett id som HK hjälpte mig med – lite oväntad 

med tanke på övriga konditioner. Svag men helt ostörd. JE 
1190 23.4 0326 HCDE2 UCSG Radio, Guayaquil igenom en liten stund denna natt. Svag. TN 
1190 26.4 0300 YVZD R Dif Cultural de Tachira, Tachira med ID, ej så stark. 0330 var det WLIB 

som dominerade. TN 
1190 9.5 0200 OAX7B R Tawantinsuyo, Cusco med TOH id och en slogan ”...de los Andes” 
    också hög i fq ,06. HM 
1190,069 24.4 0300 OAX7B R Tawantinsuyo, Cusco var nästan helt ensam på bandet från Peru. Stark 

och ren signal. Även den 11/5 men då svag. TN 
1190,007 24.4 0102 ZYJ594 CBN, Natal med fotboll. Tyckte de sade Tupi? Relä? Senare dök det upp en 

annan brasse med lite hackigt ljud på 1189,995 + América på 1189,999. Bärvågen 
från Tawantinsuyo fanns även där på 1190,063 GNH 

1200 26.4 0130 ZYH585 R Clube, Fortaleza CE 1200,032 hade vare sig fotboll eller religiöst utan 
spelade popmusik. JE 

1200,035 24.4 0320 HJGC RCN La Radio, Sogamoso med fotboll mest hela tiden.  TN 
1260 29.4 0150 ZYK588 R Morado do Sol, São Paulo SP annonserade IDPA programmet Voz de la 

Libertacão GNH 
1289,915 9.5 0226 OAX7X R Juliaca, Juliaca med timecheck 0227.  TN 
1289,977 29.4 0147 ZYJ310 R Brasil Sul, Londrina PR mixade med Timbira 20 Hz högre + givetvis RPC 

GNH 
1290 25.4 0300 ZYH888 R Timbira do Maranhao, São Luis med fin brassemx samt ett klart ID.  TN 
1290 26.4 0159 ZYH888 R Timbira, São Luís MA. Id-ade tydligt för att vara brasse med fotboll, och 

nästan inte ett spår av Puerto Cabello.1289,994. JE 
1300 26.4 0200 ZYH586 R Iracema, Fortaleza CE. Jag hade alldeles glömt bort att den finns här på 

1299,982 numera. JE 
1310 19.4 0300 ZYJ684 R Globo, Porto Velho RO gick starkt och fint. Bra signaler också på 1430 

Caiari, 1470 Rondônia och 1570 Soc Espigao. Alla i Rondônia. JE 

 
 



1310 27.4 0303 ZYJ684 R Globo Rondônia, Pôrto Velho 
1320 29.4 0200 OAX4I R La Crónica, Lima id

hörbarheten. 1319,994. JE
1320,011 24.4 0054 ZYH597 R Regional
1350 28.4 0315 LS6 R Buenos Aires on top i bara 3
1350 7.5 0300 LS6 R Buenos Aires, Burzaco 
1350 27.4 0300 ZYH201 R Capital
1350 23.4 0300 HJHL Oxígeno, Ibagué 
1350 19.4 0306 HCVP2 Teleradio

stationen tycks för övrigt aldrig kalla hemstaden “Guayaquil” utan pratar alltid 
“Guayas”. JE

1350,001 24.4 0120 ZYI675 R Clube AM 1350
1360 26.4 0215 OAX7R R Sicuani
1360,001 26.4 0210 OAX7R R Sicuani

musikhälsning. GNH
1369,988 24.4 0121 ZYH628 R Vanguarda

GNH 
1379,999 29.4 0157 ZYK751 R Globo

Radio Globo Sao Paulo. GNH
1380 2.5 0228 CB138 R Corporación
1380 29.4 0207 OCY4U R Nuevo Tiempo

id mellan nästan varje stycke. Gli
1389,979 24.4 0117 ZYI788 R Jornal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1389,996 23.4 0230 YVZA R Fé y Alegrí
1390 2.5 0222 ZYI788 R Jornal

emellanåt. JE
1390 16.4 2330 OCU1G R Fé

kommit på den. 1390,071. JE
1390,069 11.5 0230 OCU1G R Fé, Chiclayo låg här men ganska s
1399,851 24.4 0105 Antena 2000
1400 29.4 0205 OBX4W Callao

CBG med inslag av Harbour Light. 1399,995. JE
1400 1.5 0258 OBX4W Callao Súper R
1430 17.4 0229 ZYJ671 R Caiari

Religiös på 1430,014 möjligen Emanuel, Dom Rep
1430,010 30.4 0301 ZYJ671 R Caiari
1430 29.4 0159 ZYJ200 R B2

med läsbar signal. JE
1430 26.4 0201 ZYJ604 R Libertadora Mossoroense

strax före 02 också med audio och gick fint en stund. 1430,014. JE
1430 2.5 0226 ZYJ604 R Libertadora Mossorense

musik. Mindre störd den här gången. 1430,016. JE
1440 1.5 0230 ZYH466 R Independência, Santo Amaro
1440,010 9.5 0202 OAM7L R Solar

på denna och håller möjligen en slant på att det kan vara R Solar. HK säger 
på avsnittet 0202 innehål
vad vet jag inte, men det kan vara kvinnan. Det är ju mors dag i Peru nu i helgen så 
det kommer att bli full rulle på alla peruansk stationer, särskilt dom i söder

 

ZYJ684 R Globo Rondônia, Pôrto Velho med ID som " Globo do Brasil". Störd. 
OAX4I R La Crónica, Lima id-ade. Svag men ensam på frekvensen så inget fel på 
hörbarheten. 1319,994. JE 

Regional, Sobral CE med fotboll med lokala reklamer GNH
R Buenos Aires on top i bara 3-4 minuter för att sen dyka. 

LS6 R Buenos Aires, Burzaco med TOH id - flera mornar nu. 
R Capital, Rio Branco hörd flera nätter med tydliga och fina ID. Stark.  TN
geno, Ibagué var det som hördes här på denna spännande frekvens. 

HCVP2 Teleradio, Guayaquil med annonseringar, fotbollspromo m m. Den här 
stationen tycks för övrigt aldrig kalla hemstaden “Guayaquil” utan pratar alltid 
“Guayas”. JE 

Clube AM 1350, Campina Grande PB med egen fotbollssändning. GNH
Sicuani, Sicuani stark. JE 
Sicuani, Sicuani skapligt med peruansk folklore. Tidsannonsering och 

musikhälsning. GNH 
Vanguarda, Caridade CE med lokal annonsering i fotbollsreportage. 

Globo, Presidente Prudente SP med lokalt nyhetsprogram. 
Radio Globo Sao Paulo. GNH 
CB138 R Corporación, Santiago med religiöst. Länge sedan jag hörde den. JE

Nuevo Tiempo, Lima spelade “smetig halvklassisk” religiös musik, kort 
id mellan nästan varje stycke. Glidit ner ytterligare till 1379,992. JE

Jornal, Pesqueira PE även de med fotboll. Lokalt inslag här. GNH

R Fé y Alegría, Caracas gick igenom en stund.  TN 
Jornal, Pesqueira 1389,982 var den starkare men Educadora stack  upp 

emellanåt. JE 
Fé, Pimentel med dålig modulation, men det närmaste “acceptabelt” jag 

kommit på den. 1390,071. JE 
G R Fé, Chiclayo låg här men ganska svag.  TN 

Antena 2000, Sucre anropade och stängde 0117. HKs kontakter gav fint QSL!
OBX4W Callao Súper Radio, Lima dominerade under fem minuter här 
CBG med inslag av Harbour Light. 1399,995. JE 
OBX4W Callao Súper Radio, Lima gick igenom en stund.  TN

Caiari, Porto Velho RO lät fotbollen gå före religionen den här natten. 
s på 1430,014 möjligen Emanuel, Dom Rep på vift? JE

R Caiari, Porto Velho RO med "Com Mae e Aparecida" px efter ID. 
B2, Curitiba PR id-ade lokalt och körde “Amigos pela Fé”. Enda brassen 

med läsbar signal. JE 
Libertadora Mossoroense, Mossoró RN. Stark bärvåg länge men kom 

strax före 02 också med audio och gick fint en stund. 1430,014. JE
604 R Libertadora Mossorense, Mossoró id och annonseringar och religiös 

musik. Mindre störd den här gången. 1430,016. JE 
Independência, Santo Amaro. Svag. TN 

R Solar, Espinar. En Peruan hördes här med Aymara. Henrik lyssnade även 
på denna och håller möjligen en slant på att det kan vara R Solar. HK säger 
på avsnittet 0202 innehåller något lite på ayamara också samt en "betraktelse" om 
vad vet jag inte, men det kan vara kvinnan. Det är ju mors dag i Peru nu i helgen så 
det kommer att bli full rulle på alla peruansk stationer, särskilt dom i söder
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som " Globo do Brasil". Störd. TN 
Svag men ensam på frekvensen så inget fel på 

Sobral CE med fotboll med lokala reklamer GNH 
ter för att sen dyka. TN 

flera mornar nu. HM 
hörd flera nätter med tydliga och fina ID. Stark.  TN 

r på denna spännande frekvens. TN 
Guayaquil med annonseringar, fotbollspromo m m. Den här 

stationen tycks för övrigt aldrig kalla hemstaden “Guayaquil” utan pratar alltid om 

Campina Grande PB med egen fotbollssändning. GNH 

skapligt med peruansk folklore. Tidsannonsering och 

annonsering i fotbollsreportage. 

Presidente Prudente SP med lokalt nyhetsprogram. Annonserar 

Länge sedan jag hörde den. JE 
Lima spelade “smetig halvklassisk” religiös musik, kort 

dit ner ytterligare till 1379,992. JE 
Pesqueira PE även de med fotboll. Lokalt inslag här. GNH 

squeira 1389,982 var den starkare men Educadora stack  upp 

Pimentel med dålig modulation, men det närmaste “acceptabelt” jag 

HKs kontakter gav fint QSL! GNH 
Lima dominerade under fem minuter här – annars mest 

gick igenom en stund.  TN 
Porto Velho RO lät fotbollen gå före religionen den här natten. 

på vift? JE 
Mae e Aparecida" px efter ID. TN 

ade lokalt och körde “Amigos pela Fé”. Enda brassen 

Mossoró RN. Stark bärvåg länge men kom 
strax före 02 också med audio och gick fint en stund. 1430,014. JE 

id och annonseringar och religiös 

Espinar. En Peruan hördes här med Aymara. Henrik lyssnade även 
på denna och håller möjligen en slant på att det kan vara R Solar. HK säger Början 

ler något lite på ayamara också samt en "betraktelse" om 
vad vet jag inte, men det kan vara kvinnan. Det är ju mors dag i Peru nu i helgen så 
det kommer att bli full rulle på alla peruansk stationer, särskilt dom i söder. Dock 



     inget ID på de 8 minute
Henrik så hörde Lars Simm Radio Solar in Quechua/Aymara me
Solar-manta" 
Simm lyssnade. 
11/5 kl 0203. 

1469,827 5.5 0100 ZYJ781 R Record
jag hörde "Record" nämnas. 

1469,99 30.4 0130 CX147 R Cristal, Las Piedras med slogan "Cristal está en aire". 
GNH 

1470 24.4 0129 ZYH665 R Guanancés
GNH 

1470 24.4 0300 OAU4B R Capital, Lima 
mindre stark. Pratprogram.  TN

1470 17.4 0229 ZYJ676 R Rondô
1470,983 26.4 0200 ZYJ676 R Rondô
1510 24.4 0100 ZYI896 R Progresso

först lite religiöst, sedan givetvis fotboll. GNH
1510,016 26.4 0215 OCX6Q R Alegrí

morgon”. 1510,016. JE
1510,016 9.5 0229 OCX6Q R Alegría, Arequipa 

signal som Tarma.  TN
1510,088 16.4 2330 OCX4J R Tarma
1510,088 25.4 2320 OCX4J R Tarma

starkt i förhållande till vad som hördes i 
övrigt. JE 

1510,088 9.5 0201 OCX4J R Tarma
inte uppmärksammat denna om inte Valter Comuzzi skickat en inspelning 
kontroll om han hört rätt. 

1539,999 28.4 0200 ZYL226 R Globo
Snackprogram, dock ej REL som grannen 8 Hz längre ned. GNH

1539,991 24.4 0045 ZYH611 R Sant’
1540 11.5 0209 CP.. R Bendita Trinidad, El Alto LP med bra id 
    1440 R Yaguary i mixen) HM
1540 26.4 0102 ZYH611 R Sant’
1540,072 16.4 2330 OCX7V R Los Andes

nästan varje låt. 1540,072. JE
1540,072 26.4 2340 OCX7V R Los Andes

Stängde 2345. GNH
1540,110 29.4 0159 OBX4N R Corporación

1540,110. JE
1540,110 1.5 0300 OBX4N R Corporació

denna natt.  TN
1549,992 24.4 0059 ZYI700 R Jardim do Borborema

stark. ID även 0121, då även med frekvens. GNH
1570 24.4 0200 ZYH621 R Sertão Central Senador Pompeu CE tar över "Sertao Central a sua rádio" 

GNH 
1570 17.4 0257 ZYJ678 R Sociedad

den här tiden. 1570,007 JE
1570,005 26.4 0225 ZYJ678 R Sociedade de Espigã
1570,005 2.5 0215 OAU7Z R Carraviz

och säger…. En radi
låter inte så illa längre. GNH

1579,999 29.4 0157 ZY… R Terra Nativa
reklam. GNH

1599,805 2.5 0149 CB160A R Nuevo Tiempo
fram med ett ID i ett program som bestod av 
instrumental musik. GNH

1599,997 1.5 0200 ZYK779 R Nove de Julho
 

inget ID på de 8 minuter som jag hade inspelat. Ganska bra styrka. Enl info från 
Henrik så hörde Lars Simm Radio Solar in Quechua/Aymara me

manta" vid c:a 0150. Detta hördes bara en gång under den 11 
Simm lyssnade. Tack till Henrik för lyssning och kommentarer. 
11/5 kl 0203. TN 

Record, São Jose SC gick stabilt men alldeles för svagt utom precis när 
jag hörde "Record" nämnas. GNH 
CX147 R Cristal, Las Piedras med slogan "Cristal está en aire". 

Guanancés, Itapajé CE idar i anslutning till en reklam. Osäker på split. 

OAU4B R Capital, Lima har hörts de flesta nätter de senaste veckorna, mer eller 
mindre stark. Pratprogram.  TN 
ZYJ676 R Rondônia, Cacoal RO med musik och fina id. 1469,984. JE

Rondônia, Cacoal som väntat vid denna typ av konditioner. GNH
Progresso, Corrente PI kämpade med ett par till på samma split. Hade 

först lite religiöst, sedan givetvis fotboll. GNH 
OCX6Q R Alegría, Arequipa kom igenom trots att det inte var någon bra
morgon”. 1510,016. JE 
OCX6Q R Alegría, Arequipa hade nu tagit över frekvensen från R Tarma. Inte så ren 
signal som Tarma.  TN 

Tarma, Tarma med sport. JE 
Tarma, Tarma på 1510,088 gick 

starkt i förhållande till vad som hördes i 

X4J R Tarma, Tarma gick igenom här med trumpet och därefter ID. Hade nog 
inte uppmärksammat denna om inte Valter Comuzzi skickat en inspelning 

m han hört rätt. TN 
Globo, Conselheiro Lafaiete MG med ett svagt Radio Globo. 

Snackprogram, dock ej REL som grannen 8 Hz längre ned. GNH
ZYH611 R Sant’Ana, Tianguá CE hade fotboll även de! Lokal sändning! GN
CP.. R Bendita Trinidad, El Alto LP med bra id – rel (samtidigt gissningsvis 
1440 R Yaguary i mixen) HM 

Sant’Ana, Tianguá CE med eget id och väldigt stark. 
Los Andes, Cusco klämmer i med ett ganska skrikigt “Los Andes” mellan 

nästan varje låt. 1540,072. JE 
Los Andes, Cusco ganska stark och ende peruan på frekvensen denna tid. 

Stängde 2345. GNH 
Corporación, Cerro del Pasco med fina id men ganska svag signal. 

1540,110. JE 
R Corporación, Cerro de Pasco starkt med ID. Inget spår av TurboMix 

denna natt.  TN 
Jardim do Borborema, Areia PB Split kan även vara .996 som var lika 

stark. ID även 0121, då även med frekvens. GNH 
Sertão Central Senador Pompeu CE tar över "Sertao Central a sua rádio" 

ZYJ678 R Sociedade Espigão, Espigão d´Oeste RO id-ade men började fada ut vid 
den här tiden. 1570,007 JE 
ZYJ678 R Sociedade de Espigão RO med lite Carraviz QRM GNH

Carraviz, Juliaca bör det vara som har La Voz de la Liberación program 
och säger…. En radio 1570 AM…..en ciudad de Juliaca…. . Justerat frekvensen och 
låter inte så illa längre. GNH 

Terra Nativa, Cambé PR anropade och presenterade sitt program efter lite 
reklam. GNH 

Nuevo Tiempo, Santiago klämmer 
fram med ett ID i ett program som bestod av 
instrumental musik. GNH 

Nove de Julho, São Paulo med religiöst GNH 

sid 5 

r som jag hade inspelat. Ganska bra styrka. Enl info från 
Henrik så hörde Lars Simm Radio Solar in Quechua/Aymara med ett enda "Radio 

vid c:a 0150. Detta hördes bara en gång under den 11 minuters period 
ning och kommentarer. Fullständigt ID den 

o Jose SC gick stabilt men alldeles för svagt utom precis när 

CX147 R Cristal, Las Piedras med slogan "Cristal está en aire". Har drivit lite neråt. 

Itapajé CE idar i anslutning till en reklam. Osäker på split. 

nätter de senaste veckorna, mer eller 

Cacoal RO med musik och fina id. 1469,984. JE 
Cacoal som väntat vid denna typ av konditioner. GNH 
Corrente PI kämpade med ett par till på samma split. Hade 

m trots att det inte var någon bra ”peru- 

hade nu tagit över frekvensen från R Tarma. Inte så ren 

Tarma gick igenom här med trumpet och därefter ID. Hade nog 
inte uppmärksammat denna om inte Valter Comuzzi skickat en inspelning för 

Conselheiro Lafaiete MG med ett svagt Radio Globo. 
Snackprogram, dock ej REL som grannen 8 Hz längre ned. GNH 

Tianguá CE hade fotboll även de! Lokal sändning! GNH 
rel (samtidigt gissningsvis  

CE med eget id och väldigt stark. 1359,991. JE 
igt “Los Andes” mellan 

Cusco ganska stark och ende peruan på frekvensen denna tid. 

el Pasco med fina id men ganska svag signal. 

Cerro de Pasco starkt med ID. Inget spår av TurboMix 

Areia PB Split kan även vara .996 som var lika 

Sertão Central Senador Pompeu CE tar över "Sertao Central a sua rádio" 

ade men började fada ut vid 

o RO med lite Carraviz QRM GNH 
Juliaca bör det vara som har La Voz de la Liberación program 
o 1570 AM…..en ciudad de Juliaca…. . Justerat frekvensen och 

Cambé PR anropade och presenterade sitt program efter lite 



sid 6 

1600 15.4 2330 R Andina, fortfarande från okänt QTH, gick relativt starkt men med lite vissen 
modulation. 1600,018 JE 

1609,995 29.4 0159 R Guabiyu, Gregorio de Laferrere annonserade sin musik, anropade och hade reklam. 
GNH 

1610 2.5 0201 R Guabiyú, Gregorio de Laferrere. Tyckte först det lät andinskt när det kom upp  
    något under Caribbean Beacon  men tyvärr... JE 
1629,827 29.4 0156 LRM991 R América, San José idade starkt och följde upp med reklam. GNH 
1629,828 28.4 0230 LRM991 R América/Melody, San José nu första skymten. Denna natt med fotboll, 

men hörd flera nätter senare. Starkaste ARG på X-bandet här hos mig. TN 
1630 7.5 0243 LRM991 R América, San José id ”AM América”, bäst/endast AM o UK-antenn. HM 
1640 26.4 0240 R Kalikanto, Chamaca med id mellan musiken. 1640,011. JE 
1640 11.5 0155 R Kalikanto, Chamaca med andinsk mx, kändes igen, men snart borta.HM 
1640,01 29.4 0152 R Kalikanto, Chamaca stängde GNH 
1640,012 30.4 0302 R Kalikanto, Chamaca med lite darrig audio men ganska stabil signal. Gick bättre 

dagen efter. Även den 11/5 0200. TN 
1670 28.4 0230 R Rubí, Rafael Castillo, Matanza BA med fin mx. Ibland ligger en grek här och 

förstör. TN 
1670 29.4 0200 R Rubí, Rafael Castillo id-ade och spelade musik. 1670,007. JE 
1670 10.5 0406 R Rubí, Rafael Castillo – bra id o skön ARG mx. Endast med AM-inst och UK-

antenn här hos mig!! Tror det är typiskt för ARG på X-bandet. HM 
1670,005 29.4 0200 R Rubí, Rafael Castillo riktigt stark en stund. GNH 
1689,963 29.4 0200 Apocalipsis II stördes av drivande grek. GNH 
1709,996 19.4 0233 R Imagen, Castelar med en programannonsering i sitt musikprogram GNH 
1710 2.5 0202 R Imagen, Castelar BA hördes med ett ytterst svagt id som inte alls duger för rapport. 

På USB helt “stängt” av svenska sjöfartsvarningar. JE 
 
Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
 930 24.4 0130 Oid ZY med non stop Copa Brasil fotboll med Fortaleza så högst troligt Radio 
    Metropolitana. GNH 
 949,975 24.4 0123 Oid ZY även denna med fotboll. Just här något slags annonsering inkl 

tidsannonsering. Fotbollen även på denna från Ceara. GNH 
1020 29.4 0145 Oid ZY med sport tog över så småningom. Tyckte Radio Globo nämndes. GNH 
1060,031 29.4 0140 Oid ZY REL, för mycket splatter. GNH 
1120,05 29.4 0130 Oid brasse stängde 0153. För svag för att få fram ID. GNH 
1129,914 24.4 0300 Tent OAX4N R Bacán, Lima som hördes en kort stund här, svag.  TN 
1130,051 24.4 0140 Oid ZY stark med fotboll GNH 
1140,001 24.4 0140 Ännu en brasse med fotboll från Ceará. GNH 
1290 17.4 0230 Tent R Río Mar, Manaus AM. Rocco Cotroneo konstaterar att det är ett relä från R 

Nacional i Río (1130) med fotboll mellan Flamengo och Vasco da Gama och som 
troligen återutsändes av Río Mar. 1289,997. JE 

1310 1.5 0000 Oid brasse gick starkt. Drev mellan .033 och 047. GNH 
1310,066 24.4 0050 Tent R Progresso med fotboll. Drev lite upp och ner. GNH 
1319,942 9.5 0226 Tent OBU4T R Bacán, Huancayo med stark signal och bra modulering. Gick starkt 

de 8 minuterna som inspelningern varade, men inget ID ....  TN 
1319,981 1.5 0140 Oid brasse med fotboll GNH 
1319,995 29.4 0130 Oid Brasilien annonserade något som skulle hända den 11 maj. Tidsannonseringar 

finns men tveksam om det finns ID. GNH 
1380,001 27.4 0120 Oid brasse i en gröt av stationer GNH 
1389,976 27.4 0126 Oid PP som kämpar med WISA (.998) FyA (996) och en lite instabil signal på 

1390,001. Den här stationen fadade ner redan 0150 medan de andra höll i nästan två 
timmar till, vilket är länge för årstiden. Tent Jornal Pesqueira GNH 

1389,991 1.5 0226 Två oid brassar gick här, den andra på 1389,981. Båda körde fotboll och släppte inte 
ifrån sig några ID. TN 

1390,001 29.4 2300 Oid brasse som var ganska stark med A Voz do Brasil men som blev svagare under 
fotbollen som följde. Så småningom tog WISA över. GNH 

1399,987 24.4 0104 Oid brasse stänger vid denna tid. Har massor av 60 Hz övertoner. GNH 
1399,989 3.5 0125 Oid SS troligen REL kom fram en stund, ensam på frekvensen. Lät argentinskt. 

Cumbre? GNH 
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1439,951 27.4 0212 Oid SS med fotboll. Är det Radio Santa Monica? Fanns en distad signal på 
frekvensen. GNH 

1440,001 9.5 0100 Oid som jag trodde först var R Imperial 2. Campesinas nämndes flera gånger. 
Skickade filen till HK för utlåtande men han hittade inget direkt ID på den snutten. 
Även Valter Comuzzi i Italien hörde denna och tyckte sig höra Imperial. Henrik har 
lyssnat och säger om det förmodade ID-et: Något som låter radio-liknande, men jag 
tycker inte det stämmer. Jag tycker man talar om "la comunidad de Huaraz" eller 
"Ancash"?  Hoppas någon annan hört denna peruan. Stort tack till Henrik Klemetz 
för lyssning och slutsatser. TN 

1450 9.5 0226 "En programa La Voz de la Liberación" hördes här. Mest troligt är denna station från 
Peru. Den är även hörd i Finland den 3/4 och tipsad som möjlig Ecuador/Peru, men 
utan säkert ID.  HK lyssnade även på denna och säger:  1450 - jag vet inte om jag 
hört La Voz de la Lib. från Ecuador överhuvudtaget - så det är nog en peruan. Det 
du har med "Radio" i första klippet, åtföljt att ett tvåstavigt ord med "i" och "e" men 
det räcker tyvärr inte långt. På frekvensen finns flera stationer som det bara anges 
anropssignal på, men vi vet att det inte hjälper, för alla - skriver ALLA - använder 
sig av ett namn som inte är baserat på anropssignalen.ID på La Voz de la Lib.-
stationerna brukar man lättast få när reläet från Lima sätter igång, t ex 0300 utc 
eller så.  Men nu finns förstås några med lokala program också, t ex Carráviz 1570. 
 Men den finns inte angiven på IPDA:s sida där man förstås gluttar i första hand: 
 http://www.ipda.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Ite
mid=145  Stort tack till HK för kommentarerna om denna. TN  

1459,988 24.4 0059 Oid ZY med religiösa program. Kan vara Alvorada GNH 
1459,989 26.4 0200 Oid brasse med ett TLK-program där lyssnarna ringde in. GNH 
1489,991 27.4 0220 Oid SS med fotboll. Trodde först att det var Radio Isla men ej // med 1320 som också 

hördes. Punto Cinco + Barranquilla gick upp och ner med denna så kanske en 
colombian. GNH 

1519,995 20.4 0200 Oid brasse som annonserar en samsändning med Radio Globo och Radio Brasil. 
Senare REL och då nämns Cachoeira ett par gånger. GNH 

1520 24.4 0103 Tent R Regional, Campeonata Cearense do futbal. Tidsannonsering och reklam för 
Diario Nordeste GNH 

1520 25.4 0316 Oid brasse här som skulle kunna vara R Regional de Ipu, men uppfattade inte helt 
ID.  TN 

1520 26.4 0159 Oid brasse på 1519,994. Rocco Cotroneo säger att det är ett relä av Verdes Florestas i 
Fortaleza på 810. Ett statligt nätverk i Ceará och det här måste därför också vara en 
av de två CE-stationerna som finns.  Trots efterforskningar har man inte lyckats 
komma fram till vilken. JE 

1520 30.4 0003 Tent R Guairacá, Terra Rica PR nämner ID svagt annars stark men distorderad i ett 
pratprogram. GNH 

1579,995 24.4 0130 Oid BOL med lite märligt brum på signalen. REL. Stängde 0203. Den 26.4 låg den 
på .991 men stängde vid samma tid. GNH 

1600 2.5  0159 Tent R Nuevo Tiempo, Santiago med religiös musik och en del prat. Musiken gick 
“hyggligt” men för stört här. 1599,805. JE /Se GNH-logg ovan OM –ed/ 

1600 2.5 0200 Tent R Andina, Velille – stört och svagt, men knappast någon tvekan om Peru. 
1600,020 nu. JE, 

1629,99 9.5 0058 Oid peruan här. Argentina-stationerna på X-bandet hördes knappast denna natt.  
Valter Comuzzi hörde samma station som jag också denna natt något tidigare och 
något starkare där man anropar R Santa Monica. Inspelningen gick till HK som lagt 
ner ett stort artbete med att försöka gräva fram vad denna station heter och var den 
sänder ifrån. "Henrik menar att han hör Radio eller Barrio  Sacsayhuamán vid flera 
tillfällen och att det är samme hallåman som JE hörde för ett år sen och då man 
annonserade Radio Santa Mónica helt tydligt". Jan Edh hörde denna 23/4 2013 och 
där fanns också ett R Santa Monica ID.  Således är ID fortfarande olöst. /HK  
Möjligen kan den ju reläa andra stationer och kan ev. också vara en piratstation. Tack 
Henrik för allt ditt arbetemed att gräva fram info.  TN 

1630 11.5 0225 Oid Peru mx och talade avsnitt, stark – HK sliter med fallet, Cuscu-station möjligen 
HM 

1639,98 7.5 0306 Tent R Juventus don Bosco, SS mycket svag, hördes bara i några få minuter.  TN 
 



sid 8 

 
1679,983 26.4 0200 Oid brasse religiöst troligen en överton från 560 eller 840 kHz GNH 
1680 2.5 0030 Oid brasse med religiöst program. Ska enligt uppgift troligen vara Excelsior, 

Salvador 2 x 840 och som inte har några egna id under nattprogrammet. 1679,983. JE 
1700,005 19.4 0234 Oid Argentina med annonseringar som jag inte begrep. GNH 
1700,306 29.4 0155 Oid SS är väl troligen en argentinare även detta. GNH 
 
MVE rättar 
Nedanstående loggar från Sim i MVE 54/19 skall plockas bort, de har av misstag kommit med, samtliga är 
från föregående år:  
Mexiko, Centralamerika och Västindien 
1300 31.3 PJD2 The Voice of Sint Maarten, 1330 23.3 WENA La Buena del Sur 
Sydamerika 
1239,97 20.3 OAU6D R Lider, 1260 23.3 YVRM BBN, 1300 1.4 YVKH R Recuerdos 1300, 1300 21.3 R 
Comas, 1360 1.4 YVTZ R Armonia, 1450 1.4 YVKJ R María och 1590 1.4 YVUD R Deporte 15-90. 
 

Den colombianska kedjan Todelar fyller 60 år i år. Alltså är man något äldre än ARC 
 
 

� Från e-posten 
Jan Edh 21.4.2014: 
En kort sunset-öppning mot Peru var väl vad som ”förgyllde” natten den 17 april. Men det blev inget riktigt 
krut i den. Sedan var det nästan dött i ett par timmar innan det började röra sig lite och då främst med några 
brassar – tyvärr väldigt många med diverse fotbollsmatcher och därmed klent med id. 
 

En riktigt dålig natt för mellanvågslyssning den 19 april! Inte förrän strax före 03 UTC började det komma 
igenom några läsbara signaler. Det var dock en mycket kort “topp” och tämligen ointressant. Mest 
anmärkningsvärt kanske att det gick fyra brassar riktigt hyggligt – samtliga från Rondônia (1310, 1430, 
1470, 1570) däremot räckte det inte ända fram till Peru där Bethel på 1570 möjligen kunde anas men inget 
annat. 
 
1.5.2014: 
Det var inte samma drag i brassarna som de hade som var i farten dagarna närmast innan, men det var 
huvudsakligen brassar (med några inslag av Peru) den 26 april också i Fredriksfors. Lyssnarnatten börjar 
för övrigt bli kort nu – redan vid 0230 UTC fadade stationerna slutgiltigt bort. 
 

Den 29 april var ingen bra natt i Fredriksfors... 
Vid 00 UTC gick CBG 1400 som ensam transatlant (men mycket bra). En timme senare hade den fått 
sällskap med 1390 och 1510 och ytterligare lite senare flera NA-östkust. Vid 02 UTC kom en lite LA-
öppning med några peruaner, främst från Lima. Men det tog också mycket fort slut och var som helhet 
ointressant. 
 

9.5.2014: 
Det dröjde länge den 2 maj innan det kom upp några transatlantiska signaler – och någon riktig fart blev det 
aldrig. En hel del brassar men som vanligt svårt att få fram något från dem, och när man väl lyckas är det 
oftast kedjeprogram med fotboll eller religiöst. Så också nu... 
 

Första resan till Fredriksfors efter konventet. Jag har nog inte upplevt något liknande sedan jag blev med 
SDR... Natten blev verkligen något extra - om det nu var i extasen över att det äntligen kom några regn- 
droppar, även om det inte blev några mängder. 
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Jan Edh 9.5.2014 forts: 
Det fanns inte en signal under en stor del av natten! Inte ens en bärvåg, där jag har inställt på -100 dB som 
"undre" gräns. På 285-gradaren kom Harbour Light (av split att döma) upp med hörbar signal under några 
minuter efter 02 UTC. Bärvåg, ej ljud, från Caribbean Beacon 1610. 
På 240-gradaren gick R Buenos Aires 1350 läsbart ett par omgångar runt 02 UTC. Dessutom fanns med ej 
tydbart "mummel" 1660, 1620, 1130 och "synliga" bärvågor på 1670 1100, 930. 
Jag  trodde ett tag antennerna var av, men eftersom backriktningarna 105 resp 60 grader fungerade på de 
dubbeltrådiga bävrarna var de intakta.  
Ett stort tack för ett trevligt ordnat konvent! 
 

Stig Adolfsson 10.5.2014: 
Tack för ett väl arrangerat konvent i Lessebo! Trevligt att se gamla DX-kollegor igen. Tony från WVBF 
och jag hade en bra färd i bilen från Sthlm till Lessebo. Solsken i stort hela vägen. Han var imponerad av 
våra bra vägar samt givetvis utsikten över Vättern från Brahehus. Han nämnde att han alltid söker besvara 
rapporter från DX-are. Dessutom gillade han räksmörgåsar. 
Jag har provisoriskt satt upp min MV-dipol i Sjöändan beläget på gränsen mellan Västmanland och 
Dalarna. Den sitter på ca. 4-6 meters höjd men till hösten så kommer matningspunkten att flyttas upp till ca. 
25 meters höjd. På MV blir det nog ingen skillnad i hörigheter men på 80 meter amatörband så ska väl 
strålningsvinkeln sänkas något. Lyssnade några nätter och kvällar kring påsk och de signaler som hördes 
var riktigt starka; iranier kvällstid på nästan varje frekvens samt på morgonsidan OID spansktalande på 
1690 och 1630 (utan annonsering och halvreligiös mx). På 1670 gick "Voz Popular, Radio Rubi, Rafael 
Castillo" och på 1470 hördes Radio Capital i Peru med mycket god styrka. Inga NA alls. På kvällen flera 
kineser, engelsmän m.m. Där finns inga störningar alls så då kan man verkligen dra nytta av mottagares 
höga känslighet. Har satt ordentlig fart på en NC-400 och en väldigt känslig Hammarlund SP-600. Jag tror 
dock att CR 91:an är känsligare; har uppmätt ca.16 nanovolt i CW-läge varefter signalen försvinner. 
 

Torgeir Woxen 11.5.2014: 
En aldri så liten logg. Denne sesongen har vært min dårligst siden 2003, håper inderlig at den kommende 
blir bedre. Har kjøpt en ALA100, ser fram til å bruke den. 
 

Thomas Nilsson 12.5.2014: 
Stort tack till Bengt Ericson och Hasse Mattisson för ett mycket trevligt konvent. Fantastiskt att så många 
som ett 25-tal mött upp. Kanske det blir så när ganska många gått i pension ... 
Det har varit trevliga SA konds några dagar och flera av ARG stationerna på X-bandet har gått flera gånger. 
Den 9 maj slog det till med trevliga Perukonds som verkar ha gällt från Uppsalatrakten ner till norra Italien. 
  

Har under en längre tid ganska ofta haft utbyte med Christoph Ratzer i Salzburg. Eftersom antalet stationer 
på tropikbanden (som varit hans specialitet) minskat drastiskt, har han kommit igång riktigt ordentligt på 
MV. Ett antal mycket fina loggningar har hamnat i nätet. Han har sin utrustning uppe i Alperna på 800-900 
m höjd och i det närmaste helt störningsfritt. Den 24 april kl 0329 hörde Christoph Ratzer en mycket 
ovanlig station. Han skrev så här i ett exalterat mail till mig:  
 

Found a special signal on my Friday (poor - but best of the week) recording: Highway Advisory Radio on 
1680 from Virginia. Never heard before about this station, but I found a webpage which also mentioned 
this system: http://www.virginiadot.org/travel/highway_advisory_radio.asp And in my clip you can listen to 
a clear ID  „VDAT Highway Advisory Radio on 1680“. Only for 2 minutes audible, a seldom catch? 
73 Christoph 
 

Och naturligtvis blev det sensation hos stationen och först kom ett ganska kort svar: 
 

Dear Mr. Ratzer, 
Thank you for contacting the Virginia Department of Transportation (VDOT) regarding the Highway 
Advisory Radio (HAR) station. How exciting that you have heard the station in Austria! 
 

Thank you, and we send you our best wishes from the United States, Jennifer Gwaltney 
 

Public Information Officer 
Hampton Roads Transportation Operations Center Virginia Department of Transportation Hampton Roads 
District 
1700 N. Main Street, Suffolk, VA 23434 
757-925-2583 
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Thomas Nilsson 12.5.2014 forts: 
Lite senare kommer så ett mycket trevligt brev från deras maintenance manager: 
 

Dear Mr. Ratzer,  
 

The Virginia Department of Transportation (VDOT) sincerely appreciates receiving your reception report 
from Salzburg, Austria dated April 24, 2014. I can authenticate the audio you sent me was from our AM 
Highway Advisory Radio transmission and this e-mail will serve as an official confirmation for your DX 
records. 
 

I brought your e-mail report to the attention of our consultant engineer and he was very excited when he 
listened to the audio clip that you recorded of our 1680 KHz AM radio station broadcasting the FCC ID 
and scheduled transmission for 23:30 EST, 4/24/14.  
 

We did not anticipate Short/Mid Wave Listener reports since the station footprint is intended for local 
motorist in the Hampton Roads area in Virginia, USA. and therefore VDOT does not have an official 
confirmation card (QSL) to reply on SINPO reception reports.  
 

Technical Info: 
Our Highway Advisory Radio (HAR) comprises of 8 transmitters located throughout the Hampton Roads 
Area, Virginia. USA. Each transmitter is simultaneously broadcasting on 1680 KHz. AM running 10 Watts 
RMS and are GPS coordinated for simultaneous transmission using "Text To Speech" software. 
The antennas are vertically polarized with a 40 ground radials. The antenna height is restricted to 49 ft. 
maximum as per federal regulations. 
 

Thank you very much for contacting us and sharing your reception report with us.  
 

All the Best and Sincerely, 
 

Frank Shearman 
 

Frank Shearman, Maintenance Manager, Hampton Roads TOC, 970 Reon Drive, Virginia Beach, VA 
23464 
  
Gert Nilsson 12.5.2014: 
Kör numera med inspelningar varje dag ute i stugan, byter hårddiskar en gång i veckan. När jag lyssnat 
igenom senaste så börjar jag misstänka att LA Plata antennen inte är OK. Synd att det då tar en vecka innan 
det fixas. Har tidvis varit mycket signaler från Brasilien. Tycker de är extremt svåridade, dels beroende på 
stundtals grötig dov modulation dels på denna fotboll som sänds i tid och otid. Verkligen synd att det var 
fotbollskväll den 24.4 då det gick enormt många stationer från nordöstra Brasilien. De växlar dessvärre 
direkt från fotboll till religiösa kedjeprogram. 
 

Har kopierat lite från loggen, där höjdpunkten givetvis är Bolivia på 1400. Även en del brassar tillhör de 
mindre vanliga skulle jag tro, fast jag har dålig koll. Någorlunda komplett fram till 30.4, därefter finns lite 
som jag skall kolla lite grundligare. 
 

Kommande vecka är nog den sista som jag spelar in ute i stugan. Hörs knappast något nu när det blir allt 
ljusare. Just nu är det en topp kring 0130 UTC. 
 

����� 
 

  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…        12/5 2014 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 
ARC-SWB konvent Lessebo 3-4 maj 
Ett STORT tack till arrangörerna BE och HM. Jag, som på avstånd fått ta del av förberedelserna, vet hur 
mycket jobb som ligger bakom. Det är inte bara ett besök på Flustret som företagits. Vi som bara har att 
sätta oss vid dukat bord tackar ännu en gång och säger grattis till ett hellyckat konvent. 24 deltagare är 
sannerligen inte dåligt. Om hälsan står oss bi så ses vi om ett år igen!  
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Preliminärt utgivningsschema för MV-Eko säsongen 2014/2015  
Ett preliminärt schema bifogas som bilaga till detta nummer. Observera att spalterna ”Information Desk” 
och ”Ur brevlådor och inkorgar” med OA som redaktör, i fortsättningen kommer att ha deadline dagen före 
utgivningsdag kl 1200. För tipsbidrag gäller dock samma tid som tidigare, vanligen måndagar kl 1200 SNT. 
 

Radio Merkurs 
Ett specialprogram med inslag från Tony Lopes, WVBF, besök vid konventet i Lessebo sänds över Radio 
Merkurs 1485 kHz onsdagen den 14 maj kl. 2000 svensk tid. (Ronny Forslund)  
       

DX Test QSL 
1330 KCKM Monahans TX 
"Just a quick note, the QSL-cards are going in the mail this afternoon for everyone verified as receiving the 
DX test for KCKM 1330 Monahans TX March 22nd. I have been CE for some big power AM's but this one  
takes the cake with 42 confirmed reports. And I was told this hobby is dead. Hah!!" (Bob Souza, Owner and 
CE, KCKM via Paul Walker, NRC 17.4.2014) 
/Minst två ARC-are hörde denna test: OJS, se MVE 54/19 och ABU, se KONG-rapport som bilaga till detta 
numer –ed/ 
 

Fotbolls-VM i sommar 
För brasselyssnande ARC-are. Här spelas matcherna i sommar, start den 12.6 på tolv arenor: 
Estádio do Macaraná, Rio de Janeiro, Estádio Nacional, Brasília, Arena Corinthians, São Paulo, 
Estádio Castelão, Fortaleza, Estádio Mineirão, Belo Horizonte, Estádio Beira-Rio, Porto Alegre, Arena 
Fonte Nova, Salvador, Arena Pernambuco, Recife, Arena Pantanal, Cuiabá, Arena Amazônia, Manaus, 
Estádio das Dunas, Natal och Arena da Baixada, Curitiba. (GP 13.4.2014) 
 

Ny nordisk NA-rank 
En del av oss som driver med NA-DX synes det er moro med statistikk og telling, så da LHUs utmerkede 
NA-rank gjennom mange år (takk LHU!) ble stengt oppsto det et lite vakuum. Vi har nå etablert et Google 
Spreadsheet som oppdateres av de enkelte deltagerne. Per i dag har 11 nordiske DX-ere lagt inn sine tall og 
kanskje flere er interessert? Ta kontakt med meg for å motta en link til dokumentet. Dette er «work in 
progress» så forlag og kommentarer ønskes velkommen! (Odd-Jørgen Sagdahl) 
/OJS har e-mailadress: ojs@sagdahl.no –ed/ 
   

Transmitter sites 
I april pågick i amerikansk DX-press en diskussion huruvida KYHN-1650 skall räknas till AR eller OK. 
Enligt senaste uppgifter finns stationens ”city-of-licence”i Arkansas, medan ”transmission facilities” ligger 
i Oklahoma. Med anledning av detta skriver David Yocis, NRC följande:   
 

“It is actually quite common for a US station to be licensed in one state, with transmitters in another.  For 
example, most of the stations licensed to New York City actually have their transmitters in New Jersey.  I 
think 660, 880, 1560, and 1600 are the only exceptions. KMOX-1120 St. Louis, Missouri actually 
broadcasts from Illinois, and WWVA-1170 Wheeling WV has its transmitter site in Ohio. As long as the 
transmitter provides the minimum signal strength to the actual community of license, the FCC permits the 
transmitter to be located wherever is convenient.  
 

North American medium wave DX clubs have generally counted stations based on the official city of 
license, regardless of transmitter site. The rule usually (but not uniformly) even applies to non-North 
American stations ... I believe most North American DXers would say that logging BBC Radio Wales on 
882 counts as hearing Wales, even if the transmitter site is in England. Shortwave clubs, of course, are a 
different story - there actual transmitter site matters, where it is known. 
 

Of course, this practice developed in the era before the actual transmitter location of a medium wave 
station could be quickly and accurately found online”  

 
Logo nedan, tnx HS 
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OBS OBS!! Från och med den nya säsongen ska QSL-anmälningar och bidrag till Infodesk vara hos mig 
senast 1200 (i ömmande fall allra senast kl 1800) på dagen FÖRE stoppdatum. När jag även är huvud-
redaktör är det annars svårt att hinna med allt på stoppdatumsdagen om det är stor logg. Till nummer där 
jag inte är huvudred är det dock inte lika noga. 
 

RÅM – Rolf Åhman 
WOTE Clintonville WI 1380 mejl v/s Nick Shannon, OM 
KAGY Port Sulphur LA 1510 mejl v/s Patrick Andras, Owner /Se snygg dekal nästa sida –ed/ 
WUNO San Juan PR 630 mejl v/s Estherlinda Asencio, Assistant to the President 
HJCV Radio Cordillera, Bogotá 1190 mejl v/s Yaned Caro, Coordinadora Administrativa 
HJDU Emisora Cultural Universidad de Antioquia, Medellín mejl, foton, PDF-bilagor  v/s Beatriz Elena 
Mejía Mejía, Directora och Ana Cristina Guisao David, Secretaria 
YVRZ Radio 2000, Cumaná 1500 mejl v/s Carlos Alfonzo 
 

LSD – Lars Skoglund 
Deutschlandfunk 756 kort 
GTRK Radio Vahnah, Grozny 1287 snyggt kort från RTRN i Grozny 
Kavkaz Radio, Tbilisskaya 171 kort, väggaffisch från RTRN i Krasnodar 
FEBC DZAS Valenzuela 702 brev, kort. V/s Norita P. Estabillo, Program Support Supervisor 
KMBZ Kansas City MO 980 brev, visitkort. V/s Jack Landreth, Program Director 
KUDL Kansas City KS 1660  brev, visitkort. V/s Jack Landreth, Program Director 
 

TW – Torgeir Woxen 
R.Dechovka 1233 Brno/Praha e-kort 
Lutherische Stunde, Oranienburg 693 st.b, pxinfo 
COPE Astorga 1134 epost, v/s Luis Jaramillo, Dir.Reg. COPE CyL (f-up) 
COPE Mallorca 1224 epost, v/s Cristina Requena 
CJBC Toronto, ON 860 epost, v/s Carl Swanston 
AM 16-20, Mar del Plata 1620 epost, v/s Ana Apezteguia 
 

JER – Jan-Erik Räf 
1485 Radio Merkurs, 22/12 2013 15.35-16.00 SNT med Tecsun PLP-505 fickradio. Trots störningar som 
från tusen transingar, typiskt överallt i Stockholm, kunde jag få fram detaljer när jag höll mig längs Norra 
Hammarbyhamnens kaj med fri sikt mot Lettland. 
 

RÅ – Lisette Åkesson 
Först av allt – tack till alla som hjälpt till på traven med adresser! 
China Radio International, Changchun, Jilin – 1017 epost v/s Ying Lian 
/Ying Lian betyder ungefär English Contact och är alltså inget personnamn – oa/ 
HLSR KBS, Gimje -1170 kort, kalender, dekal, mm 
Voice of Vietnam, Thoi Long – 1242 epost v/s ”VoV Online” 
Radio Maria, St. Petersburg – 1053 epost v/s Alexey Pirogov 
Radio Dechovka, Predboj - 1233 epost v/s Jana Pusova 
Celtic Music Radio – 1530 epost, bilder, mm v/s Alex Jenkins  
Scandinavian Weekend Radio, Virrat – 1602 epost v/s Tapani Häkkinen 
WLW Cincinatti OH – 700 kort, brev, dekal, mm v/s Ted Ryan, CE 
WCRN Worcester MA – 830 epost v/s Tony Chavez 
WZAN Portland ME – 970 epost v/s “Neil” 
WHSR Pompano Beach FL – 980 epost v/s Karen Ruggiere 
WQBA Miami FL – 1140 epost v/s Loreta Amaya, Univisión.com 
WWVA Wheeling WV – 1170 via facebook (ingen v/s) 
WLIB New York NY - 1190 epost v/s Skip Dillard, Op. Mgr WLIB/WBLS 
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WSUA Miami FL – 1260 “Radio Caracol” epost v/s Tomas A. Martínez, General Mgr. 
WJMO Cleveland OH – 1300 “Praise 1300” epost v/s Elisabeth Logan 
WJDA Quincy MA – 1300 epost v/s Fabiana Miranda som har sin show på stn.  
CIWW Ottawa ON – 1310 epost v/s Matt Shumsky, Px Director 
WILS Lansing MI – 1320 epost v/s Scott Loomis 
WLCM Holt MI – 1390 epost v/s Kim Bailey, Op. Mgr. 
CJWI Saint Constant QC – 1410 epost v/s Jean Ernest Pierre 
WNSW Newark NJ – 1430 epost från VoR som numera upphört med px v/s Helen Grigoriev 
WUNR Brookline MA – 1600 “Radio Internacional” via Facebook v/s “Lino” 
WKWF Key West FL – 1600 epost v/s Randall M. Perry, CE 
Radio Anguilla, The Valley – 1505 epost v/s Lester Richardson, Tech. Dept. (numera bara på FM 95.5 
MHz och slutade enligt uppgift sända på MV 1998.) 
CMAM Radio Artemisa, Artemisa – 1020 epost v/s Sra. Aleida Ledón Masip 
CMDL Radio Veintiseis, Jovellanos – 1060 via Facebook v/s ”Arturo” 
CMKS Trinchera Antiimperialista, Guantánamo – 1070 via Facebook ingen v/s 
CMBF Radio Musical Nacional, Santa Clara – 1140 v/s Ernesto Guerra via Facebook 
CMIP Radio Surco, Ciego de Avila – 1140 via Facebook v/s “Elvira” 
CMBA Radio Rebelde – 1180 vacker epost v/s Oscana Osoria 
CMFL Radio Ciudad del Mar, Cienfuegos – 1340 via Facebook v/s Jorge Dominguez Morado, Managing 
Editor (!) 
CMKX Radio Bayamo, Bayamo – 1620 via Facebook v/s “Armando”, Periodista 
HOZ38 BBN, Ciudad de Panamá epost v/s Hugo Salinas, Dir. (Panamá nr.10!) 
HO- Radio Avivamiento, Ciudad de Panamá – 1530 epost v/s Ricardo Lay López 
L.. Radio Guabiyú, Gregorio de Laferre – 1610 epost v/s Paola Carabajal 
L.. Radio Rubí, La Matanza – 1670 epost v/s Pablo Ruben Herrera 
L.. Radio Fantastico, Tigre – 1700 epost v/s Percy Adrian Angulo Alvarez, Gerencia de R. Fantastico 
ZYH888 Rádio Timbira do Maranhão, São Luís – 1290 epost v/s Luís Barreto 
ZYK766 Rádio Iguatemi, São Paulo – 1370 epost v/s Carlos Augusto Ferreira de Medeiros 
OAY4V Radio Maria del Perú, Chilca – 1240 epost 
OCY4U Radio Nuevo Tiempo, Lima – 1380 epost v/s Juan Carlos Torrealva Callirgos, Director 
O.. Radio Kalikanto, Chamaca – 1640 epost med hälsning till FD (!) 
YVLW Radio América, Valencia – 890 via Facebook (ingen v/s) 
YVNE Radio Uno, Caracas trevlig epost v/s Lic. Carolina Martínez P., Directora General  
HJCL Radio Panamericana, Girardot – 1140 via Facebook v/s Mario Alberto, Op. Técnico 
HJLK Radio Calidad, Cali – 1230 epost v/s Nelson Moreno Holguín, Dir. 
HJAY Vida Nueva, Barranquilla – 1490 via Facebook (ingen v/s) 
CX147 Radio Cristal del Uruguay – 1470 via Facebook v/s Walter Martínez, Periodista 
Radio Astronaut, Wierden – 1636 trevlig epost  
Radio Blauwe Reiger – 1646 epost 
Radio Witte Tornado – 1647 trevlig epost 
Radio Zwarte Panter – 1675 epost 
 

JOB – Jan Oscarsson 
Sunshine 855, Ludlow 855 epost v/s Nick Jones, Station Manager 
KSDN Aberdeen SD 930 epost v/s Les Cummings 
KNSP Staples MN 1430 epost v/s Mark Persons, CPBE & W0MH lade upp min rapport bland andras här: 
http://mwpersons.com/Stations/KWAD/dx-reports.html /QSL:en från KNSP och WMLM finns längre fram/  
WMLM St. Louis MI 1520 epost v/s Dawn Augustine, Sale/Station Manager 
XENT México DF 620 epost, logga v/s Adolfo Valencia, Director Comercial 
HJNT R Huellas, Cali 1470 epost, loggor v/s Pedro Arturo Suarez Rojas, Gerente 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Snygg logga från KAGY-1510  – tnx RÅM! 
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France 
Bretagne 5 soon on 1593 kHz? The first step towards a new AM station? After six months, the Conseil 
supérieur de l'audiovisuel has just published the result of a public survey which was established on March 
19, 2013 as a foundation for an application of MW radio in Ile-de-France, Aquitaine and Bretagne. At the 
moment, although no definite date has been set for the application, it is a step forward for the MW 
transmissions of Bretagne 5. The board of the station will now be asking the CSA to set a date for further 
discussions about establishing a MW station in our region. (Bretagne 5 via Bengt Ericson, ARC) 
 

Germany 
1143 AFN Power Network in Heidelberg is now leaving the air. According to Südwestrundfunk´s webpage 
titled " Die Amis gehen heim" (the Americans go home) this AFN outlet was one of the first AFN-stations 
in Germany 70 years ago. Heidelberg was one of the first cities where the American soldiers settled down 
after WWII. (1.5.2014 Bengt Ericson, ARC) 
 
India 
Lists of AIR mediumwave stations and schedules for AIR shortwave stations are available on this AIR 
webpage http://allindiaradio.gov.in/Profile/Radio%20Network/Pages/default.aspx  
(Jose Jacob. 2 May 2014 via BE) 
 
Ireland 
1386 The CE of Energypower AM, John Power, has sent me a mail saying:"Apologies for reply very late. 
Storm damage back in November knocked the station off the air and has not been possible to repair as it 
requires a hazardous operation to put the antenna back. A rope supporting the antenna T-section has come 
off one of the support poles. We hope to get it back at some stage soon. Many thanks and I am sure we will 
be in touch again". They were on the air on the 21st of April at 2300 UTC after the antenna was assembled 
and fixed. (Bengt Ericson, ARC) 
 
Italy 
The antenna mast of Radio Vaticana 1530 kHz 600 kW in Santa Maria di Galeria is dismantled. 
Another piece of the historical radio station was cancelled. (Carlo Tenga via Ydun’s Medium Wave Info 
9.5.2014) 
 

Morocco 
594 SNRT-"A", Oujda, has been on 595 since the 1st April. Their modulation level is fair at best; 
sometimes, it´s rather weak, but not as weak as their neighbour Algeria on 891 which is using this Ouled 
Fayet-located tx at an extremely or then very poor modulation level at best. At my Lisbon location, it 
should almost block R Sim tx at Vilamoura, but it´s the Portuguese tx that´s on top instead, "courtesy" of 
the weak Algerian modulation level. (Carlos Gonçalves 26.4.2014 via Ydun’s Medium Wave Info)  
 
Portugal 
594 R Sim, Muge, 1 kW, is officially off the air since the 27th March due to tx problems, as reported by the 
station. I have, however, noticed it several times with an empty carrier. 
The site houses not less than 1x100 kW MF tx, 2x10 kW MF txs (stand by units) and 1x100 kW HF tx, all 
Harris. For quite some time, the half wave monopole has been connected to one of the 10 kW reserve units 
at reduced  power, about 1 kW, probably 2. The modulation was poor lately, with some AC-type noise, and 
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they switched it off for this reason; a number of faulty  components need replacement, which acc. to the 
station is not longer easy  due to the age of the txs (put into service in 1981). 
 

That information triggered off my [immediate] comment to them saying "why don´t you just activate the 
other reserve tx, or even the main tx albeit at reduced power like it happened before (meaning not 100 kW 
but 60~80 kW)? "Good question" was their short reply, meaning such a decision is not in the hands of the 
engineer I called, and such an alternative is probably not planned by the chief engineer and/or the station 
administration either. 
 

Muge was meant to provide a much wider coverage, thence a half wave monopole, and not just 10 kW, let 
alone 1 kW. 
 
963 R Sim, Seixal, is still using the 1 kW reserve tx.  Both this and the  main tx, 10 kW, offer a much better 
modulation quality using PDM or PWM  which acc. to the official who provided me the information about 
all this generates a 12 kHz bandwith on 963 thus making the signal to have a very  good audio. This site, 
and all their other MF sites, use a quarter wave monopole antenna system. 
(Carlos Gonçalves, 26.4.2014 via Ydun’s Medium Wave Info) 
 
United Kingdom 
Absolute Radio and Talk Sport have had their txs moved from Droitwich as work is being undertaken on 
the tx. (John Williams, mwcircle 1.5.2014)  
The site is on a farm near Kenilworth. There are temporary transmitters in use during the day on 693, 1215 
and 1053. (Dave Thorpe, mwcircle 1.5.2014) 
 
1386 Radio Jcom, Leeds has recently changed sites and had a small power increase. The signal into the city 
of Leeds is much better now than before. Can any one hear it that couldn't previously. (Dave Thorpe, 
mwcircle 3.5.2014) 
 
1386 Radio Jcom goes 24 hour broadcasting! 
Following requests from listeners in Israel and the States, Radio JCom will broadcast 24 hours of home-
made programmes, starting Monday April 8th. 
The new times will allow JCom to reach a wider audience, and allow people all over the world to listen via 
the internet, at a more user-friendly time. (Dave Thorpe, mwcircle 3.5.2014) 
 
The following items are continuations to items found in this month’s News from the British Isles. 
 
1458, 1035 The British media regulator, Ofcom, has recently approved the transfer of all the radio stations 
Lyca Media acquired in February 2014. Lyca Media bought several stations previously owned by Avtar Lit 
including 1458 kHz (ex Sunrise Radio) and 1035 kHz (ex Kismat Radio) after they fell in administration. 
The stations have been broadcasting under temporary licences, which is the normal procedure after a sale.    
Earlier this year Sunrise Radio owner, Avtar Lit, had been declared bankrupt after a long legal battle 
between Lit and Geeta Kohli (founder director and shareholder of Sunrise Radio Ltd) and other creditors. 
The Lycamobile Group, originally in the business of prepaid international calling cards, is a new player in 
British radio, but is set for further expansion onto different media platforms. 
(Radio Broadcast Update April 2014 via Dr Hansjoerg Biener via Ydun’s Medium Wave Info 7.5.2014) 
 
1584 The British media regulator, Ofcom, has approved the transfer of the North London medium wave 
station 1584 kHz from Kirmizi Beyaz Kibris Ltd (on air as London Turkish Radio) to Panjab Radio London 
Limited (Panjab Radio House, Springfield Road, Hayes, Middlesex, UB4 0TH) which has been in the 
British radio market since 2000 und for the time being intends to continue the Turkish format as Turkish 
Gold Radio. The licence which is running until 16 August 2015 is up for renewal this summer. When 
checked, the new website www.turkishgoldradio.com was not yet available. 
(Radio Broadcast Update April 2014 via Dr Hansjoerg Biener via Ydun’s Medium Wave Info 7.5.2014) 
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Ofcom News 
Ofcom invites applications for Community radio …………………………….. 24 March, 2014 
Ofcom is today inviting applications for community radio licences in the East and West Midlands. The 
closing date is 24 June 2014. The application allows for AM and FM licences although there are no FM 

frequencies for the following locations: 
City of Birmingham; • Solihull; • City of Coventry; • Derby; • Nottinghamshire (with the 
exception of Newark on Trent); • Nottingham; • Lincoln; • Leicestershire; and • Leicester. 

A similar licence was issued for Guernsey recently – again on AM and FM – but the closing date was 24 
March, 2014. Both applications required a payment of a non refundable fee of £600. 
 

BBC News 
Radio 4 LW and Radio 5 Live on reduced power ………………………………... 4 April, 2014 
There will be Daily shutdowns on Radio 4 LW between 1000-1730hrs and daily reduced power on Radio 5 
693 kHz between 1000-1730hrs. 
  
For Radio 4 LW (198kHz) From Saturday 29th March until June/July, 2014 the BBC Radio 4 LW 
Droitwich transmitter will be subject to daily shutdowns between 1000-1730hrs. We are undertaking 
required maintenance on the two 700ft masts that support the Radio 4 LW antenna. This involves 
inspecting and then painting the masts and greasing the stays that support them. We need to do this level of 
maintenance about every 10 years. We are also taking the opportunity to 
undertake some upgrades to the transmitter itself. As the work will take 
place between 1000 and 1730 the long-wave only.  
Yesterday in Parliament and Daily Service programmes will continue to be 
transmitted normally each day. In addition, we have planned the work to 
ensure Test Match Special coverage is not affected. However, the LW only shipping forecast at 1201 will 
not be available. Warning announcements will continue to be broadcast for three weeks only on the LW 
audio feed. Radio 4 LW will continue to be available on DAB, Sky, Freesat and the Radio Player. 
  
For Radio 5 Live from Droitwich (693 kHz) There will also be corresponding periods of reduced power 
for Radio 5 Live on 693 kHz from Droitwich, as the service will need to be broadcast from a nearby site. 

However, the service will return to full power each day. Reception may be noticeably 
diminished for Medium Wave listeners in Oxfordshire and Hampshire, and in mid- and 
West Wales during the times of reduced power. Listeners in the South of England 
should try 909 kHz and those in mid and West Wales may find the Cardigan Bay 

transmission on 990 kHz is an alternative. 
    
BBC Radio 5 Live will continue to be available on DAB, Sky, Freesat, cable and the Radio Player. All the 
other BBC Radio 5 Live MW transmitters will be unaffected. 
 

Commercial Radio News  
No “blank cheque for Manx Radio” in Tynwald ………………………………. 21 March 2014 
A Tynwald (Isle of Man Parliament) select committee report recommended the Manx Treasury should fund 
Manx Radio (which celebrates its 50th Anniversary this year) by at least £850,000 each year. But during a 
three-hour debate, Tynwald only accepted funding of this amount for 2014/15, with funding for future years 
not guaranteed and subject to periodic reports to, and approval by, Tynwald. The Manx Government’s 
funding (“subvention”) to the station had risen from £245,459 in 2002/03 to £984,174 in 2008/09 but had 
been cut for the past three years to the current £850,000. 
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The report, the 12th into Manx Radio, rejected (in the short-term) the recommendation to 
relocate the Manx Radio studios from their prime site on Douglas Head, given that 
£800,000 had recently been spent on refurbishing Broadcasting House. The report also 
called on the Manx Radio management structure be reduced by one - the station’s Chief 
Executive was costing the Manx taxpayer £130,000 per year, whilst the station’s 
newsroom resources were “wilfully inadequate” 
 
The select committee's chairman Richard Ronan said pulling the plug on Manx Radio was always an option 
and the BBC would provide a radio station instead. But Tynwald had chosen Manx Radio and that was a 
much better choice, he said. But the report had suggested talks be held with the BBC with the aim of having 
Manx Radio broadcast BBC 5Live or the BBC World Service late at night. The Tynwald committee had 
also criticised the station's music choices, saying it feels the 'something for everyone' approach has ended 
up pleasing no one, and it should not try to compete with Energy FM and Three FM in providing music 
suitable for younger listeners. (Isle of Man Today reports 12 & 21 March via AP via BDXC-UK 
Communication April 2014) 
  
Sunrise Radio takeover being led by Tory donor facing £14m fraud trial ……26 March, 2014 
The takeover of London's biggest commercial Asian radio stations is being led by a former business 
associate of  Tory grandee Cecil Parkinson who is awaiting trial for fraud at the Old Bailey. 
 

Ketan Somaia, whose interests once included hotels, banking, motoring and media, is being prosecuted for 
fraudulently taking $23m (£14m) in a series of deals dating back to 1999. 
At a trial scheduled to begin this month, he faces 11 counts of obtaining money by deception, but the 
Guardian has learned he is playing a leading role in the acquisition of four broadcasting licences formerly 
owned by the Sunrise radio group. 
 

Somaia's involvement has been flagged to Ofcom, which has a duty to approve every change of ownership, 
though the media regulator is likely to delay any decision until the case has been heard. 
 

The stations were acquired by Lyca Mobile, a UK firm which specialises in cut price international phone 
calls. The company says it has hired Somaia as a consultant on the venture. Ofcom must now judge whether 
the company is a fit and proper holder of a broadcast licence. 
 

The Sunrise Radio Group, founded by the entrepreneur Avtar Lit, launched the UK's first 24-hour Asian 
radio station in 1989 and eventually reached millions of listeners each week through a variety of digital, 
analogue and satellite channels broadcasting from Scotland to Slough. But it had been struggling financially 
in recent years and was put into administration in January after a £400,000 tax dispute with HMRC. 
 

Four of the group's broadcasting licences covering London, Romford and Slough, and its studios in 
Romford, were bought in February by the Lyca group, in a deal arranged by administrators Grant Thornton. 
 

In a dramatic day during which the stations changed hands, presenters were pulled off air and automated 
music broadcasts switched on, observers say they were left with the impression Somaia was in charge. 
Allegedly, he and Shetty informed all employees that they had been made redundant, and then approached 
presenters and broadcasters to sign them up with new contracts. 
 

Ofcom declined to comment on the progress of its scrutiny of the Sunrise takeover. 
(http://www.theguardian.com/media/2014/mar/23/sunrise-radio-takeover-tory-donor-trial-fraud-ketan-
somaia) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



sid 18 

ARC             SOUTH AMERICAN NEWS DESK      12/5 2014 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

                                  Tore B. Vik, Kirkåsveien 15, NO-1850 MYSEN, Norway 
                                          Tel: +47-69891192; e-mail: tvi2@online.no 

 
 
Copyright notice: Material from MV-Eko may be quoted freely in publications applying the same policy, provided that full credits are given. For 
other use normal copyright applies. Advance agreement required for direct photographic reproduction of MV-Eko news sections in other 
publications. 
 

Argentina 
 1500  R Vida – new station. � Calle Alvear 767, Rio Cuarto, Prov. de Córdoba. W: 
   www.radiovida.tumblr.com  (ConDig) 
 

Bolivia 
 1400  R Antenna 2000 – new station. � Calle Lima 72 Esq Eliodoro Ayllón, Sucre. Logged by Gert 

Nilsson and Pekka Kostiainen. Henrik Klemetz got in contact with the station and verifications 
came from the director Hilton Taboada Castro. (http://gertsqsl.blogspot.no/and Puijo DX. 

 

Brazil 
 720 ZYK722 R Espaço Livre, Olímpia (SP37) – ex. R Menina (web) 
 870 ZYK620 R 870, Novo Horizonte (SP60) – ex. R Novo Horizonte (web) 
 

Colombia (ed: TL) 
Updates from Yimber Gaviria as follows: 
 790 HJDC Munera Eastman Radio, Medellín, ex Caracol Radio 
 830 HJDM Qhubo Radio, Medellín 
 980 HJJV Oxígeno, Cúcuta, ex Bésame 
 1010 HJCC Acuario Estéreo, Bogotá, ex Vibra FM 
 1070 HJCG R Santafe – Qhubo Radio, Bogotá 
 1090 HJOM Candela, Cartagena, ex Fuego AM,   
1220  HJKR Emisora 1220, Bogotá 
 1250 HJHS W Radio, Cúcuta, ex Oxígeno 
 1270 HJAR La Cariñosa, Cartagena ex Antena 2 
 1420 HJBH R Magdalena, Santa Marta, ex Caracol Radio 
 1450 HJNL La Cariñosa, Manizales, ex Antena 2 
 

Paraguay 
 660  R Regional, Concepción – new station. � Avenida Pinedo y Mayor Lorenzo Medina, 
   Concepción. W: www.radioregional660.com  E: contacto@radioregional.com (Adán Mur) 
 

Peru 
 1170 OAM4I New licence to Ovidio Pizarro Camarena – 1 kW. � Centro Poblado de Tzancuvatziari, 
   Prov. de Satipo, Dept. de Junín (MTC) 
 1190 OAX7B R Tawantinsuyo, Cusco: From Carlos Gamarra Moscoso: AHORA ESTOY AUTORIZADO A 
    ENVIAR QSLS DE R. TAWANTINSUYO DE CUSCO PERU EN 49M ME GUSTARIA 
    QUE LO INFORMES A TODOS LOS DIEXISTAS DE EUROPA QUE ESCRIBAN O 
    REENVIEN SUS CARTAS DE INFORME DE RECEPCION A adalidcusco@hotmail.com o a 
    carlos gamarra moscoso avenida garecilaso 411 distrito de wanchaq, Cusco, Peru. Se enviara qsl 
    electronica. cordiales dx 
   Summery in English: Carlos has been authorized to issue QSLs for R Tawantinsuyo. He will be 
    pleased to receive reports from all DXers in Europe. Send or resend your reports to the 
    electronic or physical address mentioned. QSLs will be sent electronically. 
 1200 OAM7O New licence to Universidad Altiplano – 1kW. � Jr. Lima 317, Puno, Dept. de  Puno. (MTC) 
 1210 OBU3D New licence to Dana Delia Revelo Quiñones – 1 kW. � Av. Jorge Chávez 364, Distr.  
   Chimbote, Prov. de Santa, Dept. de Ancash (MTC) 
 1370 OCU5Y New licence to Noticias Perú S.A.C. – 3 kW. � Comunidad de Fuerabamba, Distr. de 
   Challhuahuacho, Prov. de Cotabambas, Dept. de Apurímac. (MTC) 
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Colombianska och ecuadorianska slogans 
 

Yimber Gaviria har lyssnat i Santa Marta  • Honda • Ibagué • Armenia • Tuluá och Cali. Samtliga 
stationer loggade i slutet av mars, början/mitten av april. 

 
 620  Colmundo Radio, Cali, Colombia. Slogan "Colmundo Radio, más responsable". 
 720  Emisoras Unidas, Barranquilla, Colombia. Slogan "Emisoras Unidas, su emisora" 
 750  Radio Caravana, Guayaquil, Ecuador. Slogan "Radio Caravana, siempre contigo". 
 760  Radio Quito LV de la Capital, Quito, Ecuador. Slogan "Nos encanta acompañarte, Musicales 

Radio Quito La Voz de la Capital 760 AM". 
 780  LV del Valle, Cali, Colombia. Slogan "LV del Valle, más Sentimental". 
 790  Ecos del Combeima, Ibagué, Colombia. Slogan "Ecos del Combeima, líder regional de 

noticias",  - 43 años al aire. 
 820  Radio Vigía, Cartagena, Colombia. ID "Radio Vigía está presentando Quiere a 

Cartagena...Radio Vigía de Todelar". 
 860  Voces de Occidente, Buga, Colombia. ID "Voces de Occidente 860 AM afiliada a RCN Radio". 

Sked: *1200-0400* 
 870  Radio Cristal, Guayaquil, Ecuador. ID "Radio Cristal desde la Ciudad de Guayaquil” 
 940  Radio Calima, Cali, Colombia. Slogan "Radio Calima 940 AM, la más tropical" de la red 

Todelar, ID: "Desde Cali Radio Calima 940 AM HJGB, Todelar"  
1010  W Radio, Barranquilla, Colombia. Slogan "W Radio, más fiel, más W". 
1040  LV de Armenia, Armenia, Colombia. Slogan "La Voz de Armenia, una tradición de radio”. 
1080  Radio Eco, Cali, Colombia con el programa El Trancón de la tarde. Slogan "Radio Eco, la 

original". 
1110  Qhubo Radio, Cali, Colombia. ID por OM como "Qhubo Radio". 
1160  Radio Única, Cali, Colombia. ID "Estás escuchando la mejor, Radio Única 11 60 AM...Radio 

Única es Todelar". Slogan "R.Única es la evolución de la balada". 
 
 
 
 
 
 
 
1220  Emisora 1220, Barranquilla, Colombia. Slogan "Emisora 1220, su emisora...Diario la Libertad, 

cada día mejor!". 
1230  Radio Calidad, Cali, Colombia. "Aquí en Radio Calidad, las noticias Judiciales cada hora" 
1260  Radio María, Cali, Colombia. "Noticias Internacionales en la revista Informativa de la 

mañana...En María, Madre de Dios". 
1340  La Voz de su Amiga, Esmeralda, Ecuador. ID "Esta es La Voz de su Amiga 96.3" 
1350  Radio Armonía, Cali, Colombia, slogan "Radio Armonía con Cristo todo el día". Sked notado 

*0930-0300*. 
1380  Armonías del Palmar, Palmira, Colombia. ID "Armonías del Palmar 1380 AM...Armonías del 

Palmar, RCN" 
1410  Minuto de Dios, Radio Guadalajara, Buga, Colombia. "Red de emisoras Minuto de Dios - Radio 

Guadalajara 1410 AM. NOTA: Nuevo nombre de la emisora, creo luego le eliminará el R 
Guadalajara para dejarlo sólo como "Radio Minuto de Dios". 

1500  Sonora 1500 AM, Cali, Colombia con Rompiendo Barreras, slogan "Mil 500, Mil 500, la más 
Caleña". Sked notado *0930-0300* 

1530  Ondas Cañaris, Azogues, Ecuador. Slogan "Ondas Cañaris, como la querías". Ausencia de 1550 
Cali. 

1550  Vida AM, Armenia, Colombia. Slogan: "En todo momento, VIDA, más radio, más VIDA". 
 
 
 



ARC-SWB konvent Lessebo 3
Text Hasse Mattisson, bilder Bengt Ericson, Hasse Mattisson, Thomas Nilsson och på rapportens 

sista sida är Ronny Forslund fotografen
 
Succé! Är väl kort och gott ett uttryck!
 
Stort tack till alla och envar som kunde deltaga. Bland svenska deltagare hade BN rest längst väg 
(Örnsköldsvik), men delat upp resan i etapper. En extra eloge går därför till JE med RLH och 
DAD bilandes från Hudiksvall till Lessebo 
dag före 1500! Ett lunchstopp i Eksjö hanns dessutom med! BEFF hade rest över Östersjön, men 
passat på att fira Valborg i Stockholm tillsammans med släktingar.
 
Vi var som mest 24 deltagare – en stor del av medlemsskaran! 
fullbelagt både i huvudbyggnaden och annexet!! Stor del av den svenska DX
Visst kan vi ta fler deltagare en annan gång men då får man hyra in sig i andra hand med viss 
transport i så fall. Den tiden den ”sorgen”!
 

förtjusning. Därpå följde några intervjuer av mötesdeltagarna. Som ni sett på ARC
har han redan haft program om sin resa och de olika intervjuerna den 8 och 10
fick ett set stations-material som minne av besöket.
 

 
 
RÅ Lisettes (t.h.) redogörelse av en resa till Anguilla 
var fascinerande – otroligt vackra bilder 
på avsomnade 1505 R Anguilla (endast FM numera) 
samt mer än levande 1610 Caribbean Beacon.
 
 

SWB konvent Lessebo 3-4 maj 2014
Text Hasse Mattisson, bilder Bengt Ericson, Hasse Mattisson, Thomas Nilsson och på rapportens 

sista sida är Ronny Forslund fotografen 

Succé! Är väl kort och gott ett uttryck! 

tack till alla och envar som kunde deltaga. Bland svenska deltagare hade BN rest längst väg 
(Örnsköldsvik), men delat upp resan i etapper. En extra eloge går därför till JE med RLH och 
DAD bilandes från Hudiksvall till Lessebo – startade i ottan 06 och var framme i god tid samma 
dag före 1500! Ett lunchstopp i Eksjö hanns dessutom med! BEFF hade rest över Östersjön, men 
passat på att fira Valborg i Stockholm tillsammans med släktingar. 

en stor del av medlemsskaran! - rekord i modern tid? 
fullbelagt både i huvudbyggnaden och annexet!! Stor del av den svenska DX-
Visst kan vi ta fler deltagare en annan gång men då får man hyra in sig i andra hand med viss 
transport i så fall. Den tiden den ”sorgen”! 

Programmet som tidigare publicerats i mv
följdes i det stora hela och där var ju bara highlights. 
Pricken över i får väl ändå anses vara besöket av 
Tony Lopes, (t.v.), GM från WVBF
Middleborough MA som det står i NRC
med studios i Taunton. Han hade lyckats få sin resa 
sponsrad av sina annonsörer och märkligt nog! 
nappat på min inbjudan och sedan gjort sig all möda 
för att komma hit. (se story om besöket i tidigare mv
eko). Stort tack till SA som hämtade honom på 
Arlanda fvb hit till Lessebo. Tony höll sedan ett 
rafflande föredrag om sitt arbete på stationen till allas 

förtjusning. Därpå följde några intervjuer av mötesdeltagarna. Som ni sett på ARC
har han redan haft program om sin resa och de olika intervjuerna den 8 och 10

material som minne av besöket. 

RFK (t.v.) redogjorde för sändningarna och berättade 
om inkomna rapporter för ARC’s specialprogram 
över R Merkurs den 22 och 28 december förra året.
 
De tekniska, ja rent ut sagt, vetenskapliga inslagen, 
av SA samt TJ/RLH var lärorika, men kanske lite 
svåra, tyckte t ex otekniske undertecknad.
 
 
 
 
 

redogörelse av en resa till Anguilla 
otroligt vackra bilder – med besök 

guilla (endast FM numera) 
samt mer än levande 1610 Caribbean Beacon. 
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4 maj 2014 
Text Hasse Mattisson, bilder Bengt Ericson, Hasse Mattisson, Thomas Nilsson och på rapportens 

tack till alla och envar som kunde deltaga. Bland svenska deltagare hade BN rest längst väg 
(Örnsköldsvik), men delat upp resan i etapper. En extra eloge går därför till JE med RLH och 

framme i god tid samma 
dag före 1500! Ett lunchstopp i Eksjö hanns dessutom med! BEFF hade rest över Östersjön, men 

modern tid? - och därmed 
-eliten samlad!! 

Visst kan vi ta fler deltagare en annan gång men då får man hyra in sig i andra hand med viss 

Programmet som tidigare publicerats i mv-eko 
följdes i det stora hela och där var ju bara highlights. 
Pricken över i får väl ändå anses vara besöket av 

GM från WVBF-1530 
Middleborough MA som det står i NRC-listan men 

ton. Han hade lyckats få sin resa 
sponsrad av sina annonsörer och märkligt nog! 
nappat på min inbjudan och sedan gjort sig all möda 
för att komma hit. (se story om besöket i tidigare mv-
eko). Stort tack till SA som hämtade honom på 

sebo. Tony höll sedan ett 
rafflande föredrag om sitt arbete på stationen till allas 

förtjusning. Därpå följde några intervjuer av mötesdeltagarna. Som ni sett på ARC-bloggen (?!) 
har han redan haft program om sin resa och de olika intervjuerna den 8 och 10 maj. Varje deltagare 

redogjorde för sändningarna och berättade 
om inkomna rapporter för ARC’s specialprogram 
över R Merkurs den 22 och 28 december förra året. 

vetenskapliga inslagen, 
av SA samt TJ/RLH var lärorika, men kanske lite 
svåra, tyckte t ex otekniske undertecknad. 



 
Årsmötet följande morgon enligt gammal god mall. Hrr ordf CB och sekr TL omvaldes till sina 
poster på två år – utan votering! Några övriga beslut: 
* ARC skall ansluta sig till SDXF.
* BE, CB och TL utformar ett brev till medlemmar som ej på något sätt medverkar i klubben. Flera 

uppmaningar i mv-eko har, trots mycket låga krav, inte hörsammats.
* Konventet 2015 önskades på nytt på samma plats och samma arrangörer 

om inget oförutsett inträffar. Stockholm diskuterades annars som alternativ. 
Ett mötesprotokoll kan på begäran fås från sekreteraren.
 
Träffen avslutades med ett kulturellt besök på Lessebo Bruksmuseum varefter en sista kaffetår på 
Flustret satte punkt för det hela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Alla 24 deltagarna samlade framför Värdshuset Flustret.
 Rad 1 från vänster: HM, CB, RFK, UQ, BE och DAD
 Rad 2: TJ, RÅM, JE, RLH (delvis skymd)
 Rad 3: Tony Lopes, LSD, BIH och WA
 Rad 4: BD, BN, TN och DO
 Rad 5: SA, JOE, RÅ, BEFF, OB och TL
 
 

Middagen blev uppgraderad till hjortstek!! … inga 
invändningar!! (det var väl för tillfället lite dåligt med 
vildsvin i trakten!!) Alla lät sig väl smaka vid ett fint 
dukat långbord för 24 personer. (På vänster sida i 
förgrunden TJ, BE och RÅM, på höger RFK samt 
nacken på TL)   
 
Tävlingen var upplagd av förra årets segrare RFK och 
dagens segrare med bravur blev RLH tätt följd av BN 
och JE, vidare UQ, LSD, BIH, DAD, TN och JOE. 
RLH och BN klippte ju till med en extra 5
då dom klarade bonusfrågan! Stort grattis!

Årsmötet följande morgon enligt gammal god mall. Hrr ordf CB och sekr TL omvaldes till sina 
utan votering! Några övriga beslut:  

g till SDXF. 
BE, CB och TL utformar ett brev till medlemmar som ej på något sätt medverkar i klubben. Flera 

eko har, trots mycket låga krav, inte hörsammats. 
Konventet 2015 önskades på nytt på samma plats och samma arrangörer –
om inget oförutsett inträffar. Stockholm diskuterades annars som alternativ. 

Ett mötesprotokoll kan på begäran fås från sekreteraren. 

Träffen avslutades med ett kulturellt besök på Lessebo Bruksmuseum varefter en sista kaffetår på 
 

Alla 24 deltagarna samlade framför Värdshuset Flustret. 
Rad 1 från vänster: HM, CB, RFK, UQ, BE och DAD 
Rad 2: TJ, RÅM, JE, RLH (delvis skymd) 
Rad 3: Tony Lopes, LSD, BIH och WA 
Rad 4: BD, BN, TN och DO 
Rad 5: SA, JOE, RÅ, BEFF, OB och TL 
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Middagen blev uppgraderad till hjortstek!! … inga 
invändningar!! (det var väl för tillfället lite dåligt med 
vildsvin i trakten!!) Alla lät sig väl smaka vid ett fint 

(På vänster sida i 
förgrunden TJ, BE och RÅM, på höger RFK samt 

Tävlingen var upplagd av förra årets segrare RFK och 
dagens segrare med bravur blev RLH tätt följd av BN 
och JE, vidare UQ, LSD, BIH, DAD, TN och JOE. 

N klippte ju till med en extra 5-poängare 
då dom klarade bonusfrågan! Stort grattis! 

Årsmötet följande morgon enligt gammal god mall. Hrr ordf CB och sekr TL omvaldes till sina 

BE, CB och TL utformar ett brev till medlemmar som ej på något sätt medverkar i klubben. Flera 

– preliminärt 9-10 maj 
om inget oförutsett inträffar. Stockholm diskuterades annars som alternativ.  

Träffen avslutades med ett kulturellt besök på Lessebo Bruksmuseum varefter en sista kaffetår på 



sid 22 

Bilder från besöket på Lessebo Bruksmuseum. 
 

 
 
 
Från vänster BN, LSD (skymd) 
RÅM, JE, BEFF (skymd), BIH, 
TL, JOE, DAD, RLH, BD, BE, 
SA, OB (med ryggen mot 
kameran), Tony Lopes, CB, 
museiguiden och UQ som 
också passar på att ta ett kort 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Från vänster: Guiden på 
muséet, BEFF, BN, RÅM, LSD, 
JE, BE som undersöker något 
föremål, JOE och BIH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Avdelningen med gamla 
radiomottagare intresserade BN 
och RLH 
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tnx LSD 
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KNSP Staples MN - 1430 kHz 
 
 
 
 

 
 
Jan: 
                 The audio was not very clear, but yes, you did hear KNSP in Staples, MN, USA, when it was running just 
199 watts into a quarter-wave tower.  Your report is now listed at:  http://mwpersons.com/Stations/KWAD/dx-
reports.html   
Mark Persons CPBE  ham W0MH 
M. W. Persons and Associates, Inc. 
http://mwpersons.com 
 
 
 

WMLM Saint Louis MI - 1520 kHz 
 

 

 
Good Morning Jan! 
Yes that is WMLM!! Thank you so much for sending us the email, it is  
nice to know we are being heard around the world! We have had others  
from your area that have heard our station and we think it's GREAT! We  
are a county station in Alma Michigan we like to say we are right in the  
middle of the mitten! 
It was great to here from you and Keep listening maybe We will see you  
again on the Radio!! 
Dawn Augustine 
Sale/Station Manager 
 

Två trevliga QSL som anlänt till JOB. Tnx! 
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YVNS Radio Reloj, Maracaibo - 1300 kHz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tore B Vik: Gunnstig antenneplassering forRadio Reloj, Maracaibo – 1300 kHz 
 

 
����� 

 
 

PJA-6 Radio Victoria, Oranjestad, Aruba - 925 kHz 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Som utfyllnad på sedan en ”oldie” från TL:s QSL-pärm, PJA-6 Radio Victoria, Oranjestad, 
Aruba-925 kHz. QSL:et är från 1974. 
 
 
 
 
 



sid 26 

tnx JOB 


