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Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 8 11 november TL (tips) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 9 25 november TL (tips, även info, QSL till resp red) 
Nr 10 9 december TL (tips) 
 
 

Hej! 
 

Löven singlar ner, ett efter ett, snart står vissa trädslag helt kala. Stararna har ännu inte rest söderut. I stora 
flockar samlas de i rönnbärsträden här utanför i parken för en sista? gourmetmåltid innan färden går. 
 

Vännen TN spådde i SWB i går om goda NA-konditioner och detta stämmer verkligen. Nordamerika- 
loggen är den dominerande i detta nummer! Ett antal daytimers är hörda, kolla själv!  
 
WRTH 2014  
Det är dags att beställa den nya WRTH. Gör din beställning till Bengt Ericson, tel 0470-80100 eller mobil 
0709 9851860, men helst via mail - bengt.ericson@telia.com  
 

Deadline för beställningar är söndagen den 17 november. Böckerna levereras från England den 6 decem- 
ber och bör vara beställarna tillhanda runt 16 december. I år kommer vi att utnyttja Postens nya system 
"Skicka Lätt" vilket gör att mottagaren får ett SMS en dag innan boken ankommer samt att försändelsen är 
registrerad. För information om WRTH 2014, se detta nummers sistasida! Du vet väl att du får Sveriges 
snabbaste leverans och bästa pris genom ARC? 
 
Redaktionsmöte i Växjö 
Ett redaktionsmöte ägde rum den 16 oktober. I första hand gällde det inaktiva medlemmar, men även 
medlemmar som är aktiva, men som av en eller annan anledning inte bidrar till MV-Eko med loggar, QSL 
eller annat material. Läs en rapport från mötet i detta nummer. 
 
Jul- och nyårssändningar 
Söndagen den 22 och lördagen den 28 december blir det jul- och nyårssändningar för ARC via R Merkurs. 
Läs mer hur du kan medverka längre fram. 
  
Utöver ovanstående, lite om innehållet 
* News from the British Isles – JW  
* CB har botaniserat i frimärken med radioanknytning från Paraguay 
* JER skriver vidare om sina minnen, nu nummer 5 
* Pågående och just avslutade expeditioner 
* The Rise and Decline of AM Radio – Pittsburgh Post-Gazette via Kevin Redding, ABDX via DXLD 
* Info-sheet från WRTH 
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Noteringar i loggen: 
OJS/S = Odd-Jørgen Sagdahl, Smøla
OJS/K = Odd-Jørgen Sagdahl, Kongsfjord 
 
 

Europa 
 612 25.10 0525 RNE R1 Cataluña, Lérida m. reg.px. TW
 873 23.10 2104 SER R Galicia, Santiago de Compostela 

stasjonene kan høres med lokale innslag ut
 
 
 
 
 
 
  
 963 23.10 1858 Buzz Radio, London m.
 918 24.10 1410 R Rossii, Arkhangelsk startet opp Radio Pomorye. 
1026 21.10 1958 SER R Asturias
1044 21.10 1958 SER R San Sebastián, San Sebastiá

Valladolid anas. 
1116 21.10 2159 SER R Pontevedra
1134 21.10 1959 COPE Salamanca, Salamanca . 

kunde tydas. JE
1143 21.10 2159 COPE Ourense
1224 12.10 0728 COPE Lugo 
1259,845 24.10 2200 R Filia är en station som ligger lite snett, har en stark sändare på 500 kW på Rho

ID 25 sek efter heltimman med ”Edo Radio Filia”. Härlig blandning på frekvensen 
med bl a Spanien på 1260.  TN

1314 24.10 0645 RNE R5TN, Tarragona 
1386 20.10 2030 R One AM med sändarort i norra Milano

klockslag, som reläades från en italiensk nyhetsbyrå. De kör 24h med mest 
automatiserad musik förutom nyheterna. ID bara vid nyheterna. Hördes hyggligt 
fram till 2100, då Cairo och de två LPAM
Dario Monferini berättar han att de italienska stationerna får licens för 6 månaders 
provsändningar hur lätt som helst. Efter den perioden får de 6 månaders nytt tillstånd 
därför att de ändrat namn, men behåller samma sändare och frek
”typical Italian nonsense”. BE

1575 21.10 2059 SER R Córdoba
1602 25.10 0300 ”Radio AM Kraków 1602 kHz” låte
 
Afrika 
 927 24.10 2104 R Algérie Internationale, Timimoun.
 
Asien 
 773,973 26.10 1630 IRIB R Arak
 774 24.10 1455 IRIB R Arak

QRK5. TW 
 801 27.10 1426 Voice of Kuanghua //981
 
 

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

Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.com 

ørgen Sagdahl, Smøla 
Jørgen Sagdahl, Kongsfjord  

RNE R1 Cataluña, Lérida m. reg.px. TW 
Galicia, Santiago de Compostela slapp et ID 2103. Virker som om SER

kan høres med lokale innslag utenom de vanlige tidene. TW

Buzz Radio, London m. reklameblokk før 2 min nx 1900. TW
Rossii, Arkhangelsk startet opp Radio Pomorye. TW 

Asturias, Oviedo med lokalanrop och lokala reklamer. JE
San Sebastián, San Sebastián dominant. I bakgrunden kunde ett svagt id från 

Valladolid anas. JE 
SER R Pontevedra, Pontevedra, stark. JE 

Salamanca, Salamanca . Många samtidigt här men Salamanca e
kunde tydas. JE 

Ourense, Ourense med frekvensuppgifterna för FM och AM. JE
 med lokalsnutten. TW 

R Filia är en station som ligger lite snett, har en stark sändare på 500 kW på Rho
ID 25 sek efter heltimman med ”Edo Radio Filia”. Härlig blandning på frekvensen 
med bl a Spanien på 1260.  TN 

, Tarragona overraskende brukelig med sin nye sendetid. TW
One AM med sändarort i norra Milano-regionen. Nyheter på italienska 31 över helt 

klockslag, som reläades från en italiensk nyhetsbyrå. De kör 24h med mest 
automatiserad musik förutom nyheterna. ID bara vid nyheterna. Hördes hyggligt 
fram till 2100, då Cairo och de två LPAM-sändarna i UK tog öv
Dario Monferini berättar han att de italienska stationerna får licens för 6 månaders 

sändningar hur lätt som helst. Efter den perioden får de 6 månaders nytt tillstånd 
därför att de ändrat namn, men behåller samma sändare och frek
”typical Italian nonsense”. BE 

rdoba, Córdoba. Lokal reklam och id. JE 
”Radio AM Kraków 1602 kHz” låter ID här efter gökuret. Stark. 

Algérie Internationale, Timimoun. ID på fransk e. nx på arabisk, så fr.px. TJ

IRIB R Arak, Markazi uppe en stund. Lät också som Egypten finns med där. 
Arak, Markazi hadde fint regionalt ID og annonsering

Voice of Kuanghua //981 och //711 där 711 var svagast. TN 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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. Virker som om SER-
enom de vanlige tidene. TW 

reklameblokk før 2 min nx 1900. TW 

med lokalanrop och lokala reklamer. JE 
I bakgrunden kunde ett svagt id från 

samtidigt här men Salamanca enda som 

Ourense med frekvensuppgifterna för FM och AM. JE 

R Filia är en station som ligger lite snett, har en stark sändare på 500 kW på Rhodos. 
ID 25 sek efter heltimman med ”Edo Radio Filia”. Härlig blandning på frekvensen 

overraskende brukelig med sin nye sendetid. TW 
gionen. Nyheter på italienska 31 över helt 

klockslag, som reläades från en italiensk nyhetsbyrå. De kör 24h med mest 
automatiserad musik förutom nyheterna. ID bara vid nyheterna. Hördes hyggligt 

sändarna i UK tog över. Efter kontakt med 
Dario Monferini berättar han att de italienska stationerna får licens för 6 månaders 

sändningar hur lätt som helst. Efter den perioden får de 6 månaders nytt tillstånd 
därför att de ändrat namn, men behåller samma sändare och frekvens. Enligt Dario 

r ID här efter gökuret. Stark. TN 

ID på fransk e. nx på arabisk, så fr.px. TJ  

kså som Egypten finns med där. TN 
hadde fint regionalt ID og annonsering 1500. Til rett tid er det 
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 927 20.10 2200 Liaoning PBS som kom upp en stund. Ganska stark med ytterligare en station under. 
Inspelningen lades ut på REALDX men bara stationen under kunde identifieras av 
Paul Logan och Mauno Ritola. Det är Iran som hörs i bakgrunden. Skickade 
inspelningen till Mika Mäkeläinen som är på expedition och där man hör oerhört 
många kineser. Han svarar så här: I don't speak Chinese, but I'm pretty sure that the 

ID is for Liaoning PBS. Congrats! Thanks, conditions are fairly good, and 
improving. I'm blogging at 

http://www.dxing.info/community/viewtopic.php?f=21&t=2763&p=5292#p5292 
about the AIH29 DXpedition. Keep an eye on the fq of 927, it is fairly free, and you 
might catch the Philippine station there as well. 73, Mika. Many thanks for your 
help, guys. Om man lyssnar noga när man vet så hörs det bl a AM + FM frekvenser 
samt ”Liaoning Guangbo Dienshitai” TN 

 963 21.9 1900 Cyprus Bc.Corp., Nicosia ann og ID. TW 
 981,007 24.10 2157 CNR1 störd av Iran samt ytterligare en kines. TN   
1017 24.10 2200 CRI med koreanska, jättestark. ” Zhongguo Guoji Guangbo Diantai, Jungguk gukje 

bangsonggugimnida”. TN 
1070,99 27.10 1500 AIR Rajkot mycket stark med mx. TN  
1124,985 26.10 1500 IRIB Qazwin en av många iranier som hördes denna dag. TN  
1242 20.10 1545 JOLF Tokyo i kamp med flera andra stationer. TN  
1260 26.10 1600 R Pakistan, Peshawar  med ID och därefter EE nyheter. Stark. Lär ha 400 kW. TN 
1287 26.10 1601 AIR Panaji, Goa  med ID på engelska. Stark ett tag. TN 
1340,95 22.10 1627 R Pakistan, Bahawalpur inte allt för stark i kanten av BBC.  Tipset om denna kom 

via Christoph Ratzer. TN 
1359 24.10 2200 CNR1 också här. Stark. TN 
1367,965 26.10 1500 IRIB R Golestan, Gorgan på sin lite sneda frekvens och jättestark.  TN 
1386 18.10 2200 Tianjin Shenghuó Guangbò, Yangliuqing låter det som här. Även hörd 1527 den 21. 

På EE kallar man sig AM Life Radio. Den 26 cd kl 1600.  ID låter precis som JKZ i 
Finland skriver i HCDX online log: ”Tiānjīn Shēnghuó Guǎngbò, Yangliuqing. "FM 
91,1 (jiǔ yī diǎn yī) AM 1386 (yī sān bā liù) Tiānjīn Shēnghuó Guǎngbò".  Stark som 
bara den. TN 

1413     28.9   1400   Nei Monggol PBS "Voice of Green Field" (绿野之声), unknown location. Not 
listed anywhere. Tnx for Jonathan Short for listening to the file. MR 

1413 26.10 1656 JOIF Fukuoka kom upp en stund med snx. TN  
1422 26.10 1500 Xinjian RGD med största sannolikhet, ganska stark men svårt att få säkert id. TN 
1466,98 26.10 1429 IRIB R Qom stark med koranläsning och-koranmx. TN  
1467 26.10 1458 TWR Asia, Bishkek med EE uppe en kort stund med rel px. TN 
1493,94 26.10 1500 Xinjian RGD bör det vara som hörs här. "Xinjiang Renmin Guanbo Diendai - 

Xinjiang People's Radio Station" låter det som. Ganska stark. TN 
1521 26.10 1500 CRI Ürümqi med anrop på flera språk. Stark. TN 
 
Oid/Tent Asien 
1205,962 26.10 1500 Lät som en IRIB station. R Azna lär ha hörts på 1206. TN  
1206 24.10 2200 Kines som är väldigt stark en stund. Lät som koreanska. Ev Yanbian? TN. 
1287 26.10 1600 OID kines ganska hyggligt här i en röra av stationer. TN 
1350 26.10 1500 En kines här spelade mycket märklig musik. Kollade med Mauno Ritola och han 

säger: ”Tongliao PBS often plays that kind of music”. Flera andra stationer på 
frekvensen vid denna tid. Tack Mauno för att du tog dig tid att lyssna. TN  

1503 26.10 1433 Kines som kan vara Fuyang? Inte så stark. TN 
 
Nordamerika 
 610 20.10 0508 WIOD Miami FL mycket vanlig, ofta stark. ODD 
 680 21.10 0502 CFTR Toronto ON, “At 6-80 on your AM dial and live on line, 6-80 news.com”. 

Lustigt att de säger “live” på nätet, som om det inte var live på AM. A 
 680 28.10  0630 CFTR Toronto ON ”6-80 News CFTR”. Stark. TN 
 740 27.10 0424 CFZM Toronto ON  ”AM 7-40” och mx. ODD 
 
 
 



 790 21.10 0311 WAXY South Miami FL, ”
    /En uppdatering har kommit, se late, late news OM! 
 800 21.10 0340 VOWR St John’s NL, ”You are tuned to 800 VOWR in St John’s”. 

music, jazz, klassiskt hela kvällar och nä
 830 27.9  0401 WFNO Norco LA. Massive signal! Frequently heard in October. OJS/K
  830 26.10 0602 WFNO Norco LA. ”Caliente Caliente 830 AM”. 
 
 
 
 
 
 
 830 26.10 0700 WCRN Worcester MA med ett ID som hördes trots att den var my

egentligen WFNO LA som hördes upp o
 830 27.10 0604 WCRN Worc
 870 21.10 0500 WWL New Orleans LA, ”The news, talk and sports leader, the Big 8

Orleans”. Går förvånansvärt ofta här, även då det inte är cx mot sydstaterna. 
 890 22.10 0501 WLS Chicago IL visade att det var slut 
 910 10.10 0500 KPOF Denver CO. OJS/K
 920 26.10 0700 WHJJ Providence RI kom upp ur ON
 920 21.10 0551 CKNX Wingham ON id och country
 960 29.9 0400 WSBT South Bend IN. OJS/K
 960 23.10 0332 WEAV Plattsburgh NY med “The Zone 9
 960 29.9 0200 WFIR Roanoke VA. OJS/
 970 24.10 0600 WZAN Portland ME äntligen fast i nätet med ett ordentligt id. RÅ
 980 21.10 0500 WHSR Pompano Beach FL med snx på creole och nämnde bl a en sångerska som 

hette något i stil med ”Jean”. En rolig logg som verkligen uppskattades. 
1000 26.10 0600 WMVP Chicago IL med id i form av ”Chicago´s 1000”. RÅ
1010 26.10 0600 WINS New York NY med “WINS 10

world!”. RÅ 
1020 26.10 0535 KDKA Pittsburg PA med id i break och sen snx om ”hummingbirds”. RÅ
1050 12.10 0900 KTCT San Mateo CA. OJS/K
1060 10.10 0500 KRCN Longmont CO. OJS/K
1100 21.10 0500 WTAM Cleveland OH, ”Newsradio”, ”WTAM 1100”. A
1130 26.10 0600 KWKH Shreveport LA. Offset 1130.

OJS/S 
1140 21.10 0600 WQBA Miami FL, SS “10
1160 26.10 0620 WYLL Chicago IL id:ade bara “AM 11

format? RÅ /Finns inget om detta ännu på deras hemsida 

1170 26.10 0559 WWVA Wheeling WV med bra id: ”Newsradio 11
1230 10.10 0459 KKPC Pueblo CO
1230 26.10 0517 WEEX Easton PA. OJS/K
1250 22.10 0526 WSSP Milwaukee WI 
1250 22.10 0526 CHSM Steinbach MB “AM 12
1250 21.10 0516 CJYE Oakville ON, “You are listening to Overnight on …. Communication Family 

of Radio Stations, CJYE Joy 12
1260 26.10 0530 WSUA Miami FL än en gång uppe ur jumblet på QRG:n! Låter nästan som en vanlig 

hederlig colo
1260 27.10 0537 WMKI Boston MA med ett ”R. Disney” 
1290 14.10 0500 WJNO West Palm Beach FL id och news, RPC nästan helt borta. 
1290 26.10 0540 WJNO West Palm Beach 
1290 22.10 0529 CFRW Winnipeg MB 
1290 21.10 0500 CJBK London ON med fint id på timmen! Trodde jag hade en ny men det visade sig 

att den redan fanns i samlingen. Kul ändå! RÅ
1290  28.10 0600  CJBK London ON “Newstalk 12
1300 22.10 2130 WJDA Quinc
1300 24.10 2200 WJDA Quincy MA med EE
 
  

WAXY South Miami FL, ”ESPN Radio”. Står inte NRC-loggen att de kör ESPN. 
/En uppdatering har kommit, se late, late news OM! –tl/ 
VOWR St John’s NL, ”You are tuned to 800 VOWR in St John’s”. 
music, jazz, klassiskt hela kvällar och nätter. Är tyvärr väldigt snåla på ID. 
WFNO Norco LA. Massive signal! Frequently heard in October. OJS/K
WFNO Norco LA. ”Caliente Caliente 830 AM”. FD 

WCRN Worcester MA med ett ID som hördes trots att den var my
egentligen WFNO LA som hördes upp och ner med WCRN uppe på Smöla. 
WCRN Worcester MA väder och id. LA-mx under. ODD 
WWL New Orleans LA, ”The news, talk and sports leader, the Big 8

år förvånansvärt ofta här, även då det inte är cx mot sydstaterna. 
S Chicago IL visade att det var slut på LA och i stället öppna

KPOF Denver CO. OJS/K 
WHJJ Providence RI kom upp ur ON-stationen lagom till timmen. RÅ
CKNX Wingham ON id och country-låt. ODD 
WSBT South Bend IN. OJS/K 
WEAV Plattsburgh NY med “The Zone 9-60 AM” släppte inte fram något annat. JE
WFIR Roanoke VA. OJS/K 
WZAN Portland ME äntligen fast i nätet med ett ordentligt id. RÅ
WHSR Pompano Beach FL med snx på creole och nämnde bl a en sångerska som 
hette något i stil med ”Jean”. En rolig logg som verkligen uppskattades. 
WMVP Chicago IL med id i form av ”Chicago´s 1000”. RÅ 
WINS New York NY med “WINS 10-10 – give us 22 minutes and we´ll give you the 

 
KDKA Pittsburg PA med id i break och sen snx om ”hummingbirds”. RÅ
KTCT San Mateo CA. OJS/K 
KRCN Longmont CO. OJS/K 
WTAM Cleveland OH, ”Newsradio”, ”WTAM 1100”. A 
KWKH Shreveport LA. Offset 1130.009 - good signals from the south this morning! 

Miami FL, SS “10-40 Miami”. A 
WYLL Chicago IL id:ade bara “AM 11-60” och skulle ha en comedy

/Finns inget om detta ännu på deras hemsida –tl/ 

WWVA Wheeling WV med bra id: ”Newsradio 11-70 WWVA Wheeling”. 
KKPC Pueblo CO. Coloradio Public Radio. OJS/K 
WEEX Easton PA. OJS/K 
WSSP Milwaukee WI “CBS Sports Radio”. JE 
CHSM Steinbach MB “AM 12-50 Radio” och klassisk musik. JE
CJYE Oakville ON, “You are listening to Overnight on …. Communication Family 
of Radio Stations, CJYE Joy 12-50 and CJMR AM 13-20”. A
WSUA Miami FL än en gång uppe ur jumblet på QRG:n! Låter nästan som en vanlig 
hederlig colombian. Kul att de svarar! RÅ 
WMKI Boston MA med ett ”R. Disney” – id. Bör vara denna. RÅ
WJNO West Palm Beach FL id och news, RPC nästan helt borta. 
WJNO West Palm Beach FL med id i ett break. RÅ 
CFRW Winnipeg MB ”TSN Big Show”. JE 
CJBK London ON med fint id på timmen! Trodde jag hade en ny men det visade sig 
att den redan fanns i samlingen. Kul ändå! RÅ 
CJBK London ON “Newstalk 12-90 CJBK AM London” Stark vid ID.

WJDA Quincy MA. Kanonstark med portugisiska “Fabiola Miranda show”. 
WJDA Quincy MA med EE-ID i det portugisiska programmet. 
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loggen att de kör ESPN. A 

VOWR St John’s NL, ”You are tuned to 800 VOWR in St John’s”. Spelar still 
värr väldigt snåla på ID. A 

WFNO Norco LA. Massive signal! Frequently heard in October. OJS/K 

WCRN Worcester MA med ett ID som hördes trots att den var mycket svag. Jagade 
ch ner med WCRN uppe på Smöla. TN  

WWL New Orleans LA, ”The news, talk and sports leader, the Big 8-70 WWL New 
år förvånansvärt ofta här, även då det inte är cx mot sydstaterna. A 

öppnade det för NA. JE 

ationen lagom till timmen. RÅ 

60 AM” släppte inte fram något annat. JE 

WZAN Portland ME äntligen fast i nätet med ett ordentligt id. RÅ 
WHSR Pompano Beach FL med snx på creole och nämnde bl a en sångerska som 
hette något i stil med ”Jean”. En rolig logg som verkligen uppskattades. RÅ 

give us 22 minutes and we´ll give you the 

KDKA Pittsburg PA med id i break och sen snx om ”hummingbirds”. RÅ 

good signals from the south this morning! 

60” och skulle ha en comedy-show. Nytt 
tl/ 

WWVA Wheeling”. RÅ 

50 Radio” och klassisk musik. JE 
CJYE Oakville ON, “You are listening to Overnight on …. Communication Family 

20”. A 
WSUA Miami FL än en gång uppe ur jumblet på QRG:n! Låter nästan som en vanlig 

id. Bör vara denna. RÅ 
WJNO West Palm Beach FL id och news, RPC nästan helt borta. ODD 

CJBK London ON med fint id på timmen! Trodde jag hade en ny men det visade sig 

Stark vid ID. TN 
isiska “Fabiola Miranda show”. JE 

det portugisiska programmet. FD 
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1300 26.10 2055 WJDA Quincy MA kom igenom redan nu med PP. Senare fint heltimmesID BIH 
1300 26.10 2215 WJDA Quincy MA återigen nu när det var daytimers på gång. Numera en f d 

svarting som behagade ge sig till slut. RÅ 
1300 22.10 2210 WOOD Grand Rapids MI när C2C tog paus så hade man reklam där man “kräktes” 

över Obamacare. JE 
1300 24.10 0600 WOOD Grand Rapids MI ”News Radio, 1300 Wood Radio” ODD 
1300 15.1. 0248 KOLY Mobridge SD. OJS/K 
1310 27.9 2300 WRVP Mt Kisco NY blev en rejäl överraskning med ett ”Radio Vision Cristiana 

Internacional” ID BIH 
1320 25.9 0106 KWHN Fort Smith AR. Very weak id at the top of the hour just before KLWN-KS 

so I decided listen some more to see if it got any better. I did! Several call-ids with 
the weather forecast after the news. OJS/K 

1320 10.10 0400 KRLW Walnut Ridge AR. "KRLW – Walnut Ridge, Hoxie, Pocahontas. We are 
Oldies 1320" - very nice signal! Tnx Bjarne for the tip! OJS/K 

1320 25.9 0100 KLWN Lawrence KS. CE said that they were operating at 250 watts at the time. 
Quite likely since the conditions were very good this evening. OJS/K 

1320 22.10 2130 WDER Derry NH med “Lifechanging Radio”. JE 
1330 22.10 0530 WLOL Minneapolis MN “Relevant Radio”. JE 
1330 26.10 0600 WYRD Greenville SC. OJS/K 
1340 10.10 0500 KTMM Grand Junction CO. OJS/K 
1340 10.10 0428 KVOQ Denver CO. OJS/K 
1340 26.10 2200 WMID Atlantic City NJ dök upp en stund vid 

heltimmen där jag uppfattade en del av deras slogan 
”..powered by a million watts of memories”. Hörde 
systerstationen på 1230 WCMC för nåt år sedan med 
samma slogan. BIH 

1340 26.10 0600 WQSC Charleston SC. OJS/K 
1350 13.10 0500 WTDR Gadsden AL. "Thunder 92.7". OJS/K 
1350 24.9 2300 WEZS Laconia NH. OJS/K 
1350 26.10 2105 WEZS Laconia NH  gick fint närmaste timmen med många Idn. Efter en stund 

började en stn med gospel bubbla upp högt i frekvens, förmodligen WGPL. BIH 
1350 23.10 0002 WOYK York PA med NBC Sports. JE 
1350 23.10 0200 WGPL Portsmouth VA med id och gospel. Stark bärvåg men svag modulation och 

bara tidvis läsbar. Ligger högt som alltid. JE 
1360 12.10 0048 WWOW Conneaut OH. Nice "1360 WOW"-jingle, still offset at 1360.032. OJS/K 
1360 22.10 0530  KKMO Tacoma WA “El Rey” och mexikanskt. JE 
1360 22.10 0534 WTAQ Green Bay WI med lokalt väder efter nyheterna innan C2C kom tillbaka. JE 
1370 18.10 0600 KSOP South Salt Lake UT. OJS/K 
1380 10.10 0400 WMJR Nicholasville KY. EWTN. OJS/K 
1380 22.10 0530 KRKO Everett WA. Fox Sports och trängde bort WOTE. JE 
1380 22.10 0528 WOTE Clintonville WI “The Lounge 13-80”. JE 
1390 26.10 2030 WFBL Syracuse NY tog över frekvensen med sitt ”CNY Talkradio” ID BIH 
1400 15.10 0421 KWYN Wynne AR. OJS/K 
1400 21.10 1300 KQMS Redding CA. OJS/K 
1400 18.10 0600 KCOG Centerville IA. OJS/K 
1400 24.9 2348 WLLH Lowell MA. ”La Mega” .OJS/K 
1400 21.10 0500 WCCY Houghton MI. OJS/K 
1400 25.9 0056 KFRU Columbia MO. OJS/K 
1400 18.10 0500 KCOW Alliance NE. OJS/K 
1400 26.10  2200 WOND Pleasantville NJ hördes svagt när CBC var tyst nån sekund BIH 
1400 27.9 0200 WZNG Shelbyville TN. “ You are listening to the best of AM talk, this is WZNG 

AM 1400 The Zinger – in Shelbyville, Tennessee”. OJS/K 
1410 22.10 2200 CJWI Montréal QC med franska och haitimusik. JE 
1410 26.10 0700 CJWI Montréal QC. CPAM R Union.com FD 
1420 10.10 0100 KULY Ulysses KS. OJS/K 
1420 26.10 2200 WKCW Warrenton VA var ett roligt återseende, svart som natten tyvärr vad det 

Gäller QSL. Härlig daytimerkväll! BIH 
 
 



1420 22.10 2200 CKDY Digby NS med AVR
1430 12.10 1500 KWAP Wasilla AK. Offset 1430.
1430 22.10 0558 KEZW Aurora CO “The Studio” med nostalgi. JE
1430 22.10 2217 WKOX Everett MA med “Mia AM” och “Mia Radio”. Spanska. Indiskt från CHKT 

störde. JE 
1430 21.10 0449 WENE Endicott NY kom med id en bit innan timmen i form av ”Sports Radio 14

30” och även ett ”Fox 
1430 22.10 0600 KCLK Asotin WA ESPN. 
1440 12.10 0800 KRDZ Wray CO
1440 23.10 0130 WHKZ Warren OH blev starkare än “The Big Jab” här och en dryg halvtimme 

framåt. “The Word”. JE
1450 25.9 0058 KOKO Warrensburg MO. OJS/K
1450 15.10 0244 KYLS Fredericktown MO

here for you to enjoy 24 hours a day. 103.9 FM KTNX, 1450 AM KYLS, 1140 KPWB. 
A free service of the Dockins Broadcast Group of Missouri.”

1450 15.10 0356 WROX Clarksdale MS
1450”.  OJS/K

1450 10.10 0500 KWBE Beatrice NE. OJS/K
1450 10.10 0418 WLEC Sandusky OH. OJS/K
1450 10.10 0100 WMOH Hamilton OH. OJS/K
1450 10.10 0333 WJPA Washington PA
1450 26.10 0600 WQNT Charleston SC. OJS/K
1460 22.10 0300 WDRC Hartford CT med ett skol
1460 26.10 0630 KXNO Des Moines IA kom fint denna tid, men inget västligare. 
1460 23.10 0130 WHIC Rochester NY med EWTN. 
1460 10.10 0100 WBNS Columbus OH. OJS/K
1470 22.10 2240 WWNN Pompano Beach FL med
1480 25.9 0106  KQAM Wichita KS

Gibson on Fox  on Wichita’s big station, The Big Talker 14
the tip! OJS/K  

1480 22.10 0603 WLMV Madison WI “La Movida 14
1490 21.10 0100 WMBM Miami Beach FL med ”South Florida´s Gospel…AM 14

att äntligen få nita denna rejält. Sen lär svar vara tröga härifrån. RÅ
1490 25.9 0000 WKYW Frankfort KY
1490 22.10 0704 WBAE Portland ME 

gamla” id-et och inte dubbelid 1400
brukligt. JE 

1490 22.10 2215 WBAE Portland ME löste “problemet” 
callet “14-90 AM The Ba
“tillsammans” med 1400, utan har bytt format till “standards”

   (från talk) och kör eget igen. 
1490 10.10 0429 WBEX Chillicothe OH
1490 25.9 2319 WLPA Lancaster PA. OJS/K
1490 10.10 0121 KQTY Borger TX. OJS/K
1500 22.10 2202 WFIF Milford CT “This is Lifechanging Radio WFIF”. 1499,
1500 26.10 2159 WFIF Milford C
1500 26.10 2200 WFIF Milford CT körde över Federal News Radio totalt denna tid BIH
1500 26.10 2200 WFIF Milford CT inledde denna Daytimer
1500 23.10 0403 WLQV Detroit MI spelade “My Way” och startade programmet “Hope of the night”.

Samma som WARV 1590. JE
1500 22.10 0600 KSTP St Paul MN. 
1510 26.10 0535 WLAC Nashville TN med fint id 
1510 22.10 0600 KGA Spokane WA Fox Sports och kampanj mot bröstcancer. JE
1520 22.10 2200 WIZZ Greenfield MA

Stängde 22,15. 1520,
1520 26.10 2126 WIZZ Greenfield MA Dominer

ID och väder för Franklin County 
 
 

CKDY Digby NS med AVR-anrop. Hade hoppats på daytimer... JE
KWAP Wasilla AK. Offset 1430.0291. OJS/K 
KEZW Aurora CO “The Studio” med nostalgi. JE 
WKOX Everett MA med “Mia AM” och “Mia Radio”. Spanska. Indiskt från CHKT 

WENE Endicott NY kom med id en bit innan timmen i form av ”Sports Radio 14
30” och även ett ”Fox – Sports”. RÅ 
KCLK Asotin WA ESPN. JE 
KRDZ Wray CO. OJS/K 
WHKZ Warren OH blev starkare än “The Big Jab” här och en dryg halvtimme 

“The Word”. JE 
KOKO Warrensburg MO. OJS/K 
KYLS Fredericktown MO. “Your favorite songs from the 60’s, 70’s and 80’s are 
here for you to enjoy 24 hours a day. 103.9 FM KTNX, 1450 AM KYLS, 1140 KPWB. 
A free service of the Dockins Broadcast Group of Missouri.” OJS/K
WROX Clarksdale MS. Several times during the night with 

OJS/K 
KWBE Beatrice NE. OJS/K 
WLEC Sandusky OH. OJS/K 
WMOH Hamilton OH. OJS/K 
WJPA Washington PA. Very nice "95.3 WJPA Washington"

Charleston SC. OJS/K 
WDRC Hartford CT med ett skol-id innan timmen, men hade hoppats på annat. RÅ
KXNO Des Moines IA kom fint denna tid, men inget västligare. 

Rochester NY med EWTN. JE 
WBNS Columbus OH. OJS/K 
WWNN Pompano Beach FL med program om hälsosam mat. 
KQAM Wichita KS. "This is Jason Lewis, weekday afternoons at 5, and this is John 
Gibson on Fox  on Wichita’s big station, The Big Talker 1480 KQAM"
the tip! OJS/K   

Madison WI “La Movida 14-80 AM”. JE 
WMBM Miami Beach FL med ”South Florida´s Gospel…AM 14
att äntligen få nita denna rejält. Sen lär svar vara tröga härifrån. RÅ
WKYW Frankfort KY. OJS/K 
WBAE Portland ME “AM 14-90 The Bay”, alltså “det 

et och inte dubbelid 1400-1490 som varit 

WBAE Portland ME löste “problemet” med nygamla 
90 AM The Bay”. Stationen är inte längre 

“tillsammans” med 1400, utan har bytt format till “standards”
(från talk) och kör eget igen. JE /Se även late, late news! –ed/ 
WBEX Chillicothe OH. OJS/K 
WLPA Lancaster PA. OJS/K 
KQTY Borger TX. OJS/K 
WFIF Milford CT “This is Lifechanging Radio WFIF”. 1499,
WFIF Milford CT. FD 
WFIF Milford CT körde över Federal News Radio totalt denna tid BIH

rd CT inledde denna Daytimer-rusning. RÅ 
V Detroit MI spelade “My Way” och startade programmet “Hope of the night”.

Samma som WARV 1590. JE 
KSTP St Paul MN. Fox Sports. JE 
WLAC Nashville TN med fint id i nx-break. RÅ 
KGA Spokane WA Fox Sports och kampanj mot bröstcancer. JE

IZZ Greenfield MA “Your radio station for music memories” och Nat King Cole. 
Stängde 22,15. 1520,004. JE 
WIZZ Greenfield MA Dominerade av och till över Boston med sin Jazz. Denna tid 

och väder för Franklin County BIH 

sid 6 

anrop. Hade hoppats på daytimer... JE 

WKOX Everett MA med “Mia AM” och “Mia Radio”. Spanska. Indiskt från CHKT 

WENE Endicott NY kom med id en bit innan timmen i form av ”Sports Radio 14-

WHKZ Warren OH blev starkare än “The Big Jab” här och en dryg halvtimme 

from the 60’s, 70’s and 80’s are 
here for you to enjoy 24 hours a day. 103.9 FM KTNX, 1450 AM KYLS, 1140 KPWB. 

OJS/K 
. Several times during the night with ”105.7 WROX and AM 

"95.3 WJPA Washington"-jingle. OJS/K 

id innan timmen, men hade hoppats på annat. RÅ 
KXNO Des Moines IA kom fint denna tid, men inget västligare. RÅ 

program om hälsosam mat. JE 
"This is Jason Lewis, weekday afternoons at 5, and this is John 

80 KQAM". Tnx ABU for 

WMBM Miami Beach FL med ”South Florida´s Gospel…AM 14-90 WMBM”. Kul 
att äntligen få nita denna rejält. Sen lär svar vara tröga härifrån. RÅ 

 
ed/ 

WFIF Milford CT “This is Lifechanging Radio WFIF”. 1499,983. JE 

WFIF Milford CT körde över Federal News Radio totalt denna tid BIH 

V Detroit MI spelade “My Way” och startade programmet “Hope of the night”. 

KGA Spokane WA Fox Sports och kampanj mot bröstcancer. JE 
“Your radio station for music memories” och Nat King Cole. 

ade av och till över Boston med sin Jazz. Denna tid 



1520 26.10 2200 WIZZ Greenfield MA med en hel del QRM från Buffalo, men kanske kan bli en rpt. 
Hade bl a senare en låt med Frank Sinatra. RÅ

1520 27.10 2200 WIZZ Greenfield MA. FD
1520 22.10 0540 KKXA Snohomish WA “Classic Country 15
1530 22.10 0600 WCKY Cincinnati OH hade lämnat ESPN för morgonen och övergått till Brother 

Stair. JE 
1540 21.10 0625 KXEL Waterloo IA reklam och fl
1540 26.10 0600 KXEL Waterloo IA med ”1540 

Åseda – hör t ex sällan CHIN. RÅ
1540 22.10 2159 WDCD Albany NY “15
    minuter. JE 
1550 22.10 0700 CBEF Windsor ON med “Premiere Chaine”. JE
1550 27.10 0059 CBEF Windsor ON med ”Ici Radio Canada”. 
1560 22.10 0600 KKAA Aberdeen SD med Fami

ju problem med de internationella programmen. JE
1570 27.9 0159 KBCV Hollister MO
1580 10.10 0428 KREL Colorado Springs CO. OJS/K
1580 24.10 0605 CKDO Oshawa ON tipsas igen eftersom den helt klart är bandets trevligaste stn att 

lyssna på. Ofta bra styrka och denna gång var det ”Satisfaction” från ´65. R
1590 29.9 1000 KVTA Ventura CA. OJS/K
1590 13.10 0500 KWBG Boone IA. OJS/K
1590 24.10 2200 WHGT Maugansville MD. FD
1590 26.10 2200 WHGT Mauganville MD bubblade upp precis vid heltimmen BIH
 
 
 
 
 
 

 
1590 28.9 0411 WCSL Cherryvill

WLON Lincolnton, 1590 AM WCSL Cherryville Gastonia".
time. Offset 1590.014. OJS/K

1590 23.10 0400 WAKR Akron OH med id och nyheter. Några Hz högre än WARV och växlade med 
denna. JE 

1590 22.10 0659 WARV Warwick RI “Lifechanging Radio”. Sedan nyheter. JE
1590 22.10 2202 WARV Warwick RI med Lifechanging Radio. 

heltimmen. JE
1590 23.10 0602 WARV Warwick RI 
1590 27.10 0600 WARV Warwick RI 
1590  21.10  0500  WKTP Jonesboro TN kom upp lagom till toh och ".....1490 97.9 FM WKTP 

Jonesboro Johnson City 1590 97.7 FM 
uppfattas, ESPN i övrigt. TJ

1600 22.10 0618 WKWF Key West FL med fina id och sport. 
1600 27.10 0848 KLEB Golden Meadow LA. 
1610 25.10 0600 CINA Toronto ON ”Voces Latinas” med id och nästan helt fri! RÅ
 
Oid/Tent Nordamerika 
1320 26.10 2200 Tent WDER Derry NH där orten går fram och man körde igång SRN News BIH
1450 22.10 2215 OID med nostalgi. Ej AM Gold utan den här ligger på 1450,

CFAB men i så fall inte country? JE
1570 22.10 2200 OID med sport. Troligen 
1590 22.10 0600 OID som bör höra hemma i nordvästra USA 

Indisk musik. Hittar inget som passar in. JE
1590,015 26.10 0626 Tent WCSL Cherryville NC uppe en liten stund. Hörbar tack vare tips på NORDX 

från OJS. Tyvärr borta vid ID dags.  TN 
 
 

WIZZ Greenfield MA med en hel del QRM från Buffalo, men kanske kan bli en rpt. 
Hade bl a senare en låt med Frank Sinatra. RÅ 

reenfield MA. FD 
KKXA Snohomish WA “Classic Country 15-20 KXA” och nästan lokalstyrka. JE
WCKY Cincinnati OH hade lämnat ESPN för morgonen och övergått till Brother 

KXEL Waterloo IA reklam och flera id. ODD 
KXEL Waterloo IA med ”1540 – KXEL” och ABC news. Ofta den starkaste här i 

hör t ex sällan CHIN. RÅ 
WDCD Albany NY “15-40 AM WCDY” och otaliga varianter av detta på ett par

CBEF Windsor ON med “Premiere Chaine”. JE 
CBEF Windsor ON med ”Ici Radio Canada”. RÅ 
KKAA Aberdeen SD med Family Radio som tycks funka natione

problem med de internationella programmen. JE 
KBCV Hollister MO. OJS/K 
KREL Colorado Springs CO. OJS/K 
CKDO Oshawa ON tipsas igen eftersom den helt klart är bandets trevligaste stn att 
lyssna på. Ofta bra styrka och denna gång var det ”Satisfaction” från ´65. R
KVTA Ventura CA. OJS/K 
KWBG Boone IA. OJS/K 
WHGT Maugansville MD. FD 
WHGT Mauganville MD bubblade upp precis vid heltimmen BIH

Snygg logo  – tnx TN 

WCSL Cherryville NC. "... Big O’ Country - 1390 AM WOHS Shelby, 1050 AM 

WLON Lincolnton, 1590 AM WCSL Cherryville Gastonia". Very nice signal at this 
time. Offset 1590.014. OJS/K 
WAKR Akron OH med id och nyheter. Några Hz högre än WARV och växlade med 

WARV Warwick RI “Lifechanging Radio”. Sedan nyheter. JE
WARV Warwick RI med Lifechanging Radio. Olika program mot 1500 WFIF före 
heltimmen. JE 
WARV Warwick RI id ihop med flera andra. ODD 
WARV Warwick RI avslutade Focus on the Family pxet BIH 
WKTP Jonesboro TN kom upp lagom till toh och ".....1490 97.9 FM WKTP 
Jonesboro Johnson City 1590 97.7 FM - a Holston Broadcasting Station" kunde 
uppfattas, ESPN i övrigt. TJ  
WKWF Key West FL med fina id och sport. JE 
KLEB Golden Meadow LA. "The Ragin' Cajun KLRZ". Offset 1599.9888. 
CINA Toronto ON ”Voces Latinas” med id och nästan helt fri! RÅ

Tent WDER Derry NH där orten går fram och man körde igång SRN News BIH
med nostalgi. Ej AM Gold utan den här ligger på 1450,000

CFAB men i så fall inte country? JE 
med sport. Troligen daytimer. JE 

ör höra hemma i nordvästra USA med tanke på vad som hördes i övrigt. 
Indisk musik. Hittar inget som passar in. JE 

WCSL Cherryville NC uppe en liten stund. Hörbar tack vare tips på NORDX 
OJS. Tyvärr borta vid ID dags.  TN  

sid 7 

WIZZ Greenfield MA med en hel del QRM från Buffalo, men kanske kan bli en rpt. 

20 KXA” och nästan lokalstyrka. JE 
WCKY Cincinnati OH hade lämnat ESPN för morgonen och övergått till Brother 

KXEL” och ABC news. Ofta den starkaste här i 

40 AM WCDY” och otaliga varianter av detta på ett par 

ly Radio som tycks funka nationellt i USA men fick 

CKDO Oshawa ON tipsas igen eftersom den helt klart är bandets trevligaste stn att 
lyssna på. Ofta bra styrka och denna gång var det ”Satisfaction” från ´65. RÅ 

WHGT Mauganville MD bubblade upp precis vid heltimmen BIH 

1390 AM WOHS Shelby, 1050 AM 

Very nice signal at this 

WAKR Akron OH med id och nyheter. Några Hz högre än WARV och växlade med 

WARV Warwick RI “Lifechanging Radio”. Sedan nyheter. JE 
Olika program mot 1500 WFIF före 

 
WKTP Jonesboro TN kom upp lagom till toh och ".....1490 97.9 FM WKTP 

Broadcasting Station" kunde 

. Offset 1599.9888. OJS/S 
CINA Toronto ON ”Voces Latinas” med id och nästan helt fri! RÅ 

Tent WDER Derry NH där orten går fram och man körde igång SRN News BIH 
000. Möjligen tidig 

med tanke på vad som hördes i övrigt. 

WCSL Cherryville NC uppe en liten stund. Hörbar tack vare tips på NORDX 



sid 8 

Mexiko, Centralamerika och Västindien 
 710 18.10 0520 CM.. Cuba, (finns flera) blev sittande och njöt av musiken, dom spelade 50-tals- 
    låtar med Abelardo Barroso, bl.a. ”El Manisero”. ODD 
 840 22.10 0559 HOL80 R Nacional, Panama hörd flera gånger, kuban samtidigt. ODD 
  870 25.10 0600 WQBS Vintage 870, San Juan PR. ”Vintage 870”. FD 
 940 26.10 0550 XEQ Mexico DF med prat-px, eventuellt reklam, ligger under 940. ODD 
 960 16.10  0500  WDNO Quebradillas PR har haft en bra period. TJ 
1000 21.10 0359 CMNM R Granma, Media Luna GR. FD 
1000 23.10 0232 CMNM R Granma, Media-Luna ropade “Granma” flera gånger. JE 
1020 23.10 0400 CMCW R Artemisa, Artemisa kom upp med fint id på timmen. Svarar ju! RÅ 
1020 27.10 0256 CMCW R Artemisa, Artemisa, AR fick jag ID på till slut på denna grötiga fq.   FD 
1060 21.10 2300 HIAJ R Amanecer, San Pedro de Macorís – religiöst och id. Radio Delfín 

dominerade. JE 
1060 22.10 0300 HIAJ R Amanecer, San Pedro de Macorís FD 
1060 26.10 0548 XEEP R Educación, Mexico DF spelade Miriam Makeba-mx. ODD 
1060 27.10 0800 XEEP R Educación, México DF. Mex även på 900, 940 och 1570.   FD 
1070 21.10 2258 CMKS R Trinchera, Guantánamo gick starkast bland flera den här tiden. JE 
1120 21.10 0132 WMSW R Once, Hatillo PR FD 
1140 20.10 0300 CMHA R Cadena Agramonte, Camagüey CM var cubanen här denna gång.   FD 
1140 20.10 0159 WQII Once Q, San Juan PR  FD 
1140 22.10 0134 WQII Once-Q, San Juan PR med sitt “Once-Q”. Verkar ha glidit upp ytterligare till 

1140,008. Trodde f ö jag hade något annat här senare på natten, men HK konstaterade 
att också den inspelningen var “Once-Q”. JE 

1240 22.10 0100 HI.. R María, Santo Domingo med lokalt för DR.   FD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1300 25.10 0559 PJD2 The Voice of St Marteen, Philipsburg FD 
1350 25.10 0000 CMFL R Ciudad del Mar, Aguanda CI. FD 
1350 27.10 0000 CMLM R Libertad, Puerto Padre ”Radio Libertad 1350 Amplitud Modulada 93,3 de 

la FM  desde Puerto Padre, la Villa Azul de Cuba” en trevlig överraskning  BIH 
1350 21.10 2356 WEGA Vega Baja, PR med fint bokstavs-id och “palabra de dios”. Fortsätter gå 

väldigt bra i höst och dominerar tillsammans med cubanerna. JE 
1350 22.10 0000 WEGA Vega Baja PR nu // 1660 som ju hörs bättre!   FD 
1430 23.10 0010 WNEL R Tiempo, Caguas PR. 1429,989. JE 
1440 21.10 2359 HIAK R Impactante, Santo Domingo starkare än Saudi Arabien runt heltimmen. JE 
1480 20.10 0301 WMDD Fajardo, PR. FD 
1480 22.10 0005 WMDD Fajardo, PR – en av många PR som gick bra. JE 
1570 27.10 0600 TGVE Radio VEA, Guatemala överraskade med ett pampigt ID BIH 
1570 26.10 0539 XERF La Poderosa, Ciudad Acuña med kanonsignal och ”Aquí suena el Instituto 
     Mexicano de la Radio…” (IMER-kedjan) RÅ 
1620 21.10 0500 CMNL R Bayamo, Bayamo md snx om staden 500-års jubileum som man verkar 

annonsera friskt om. Rebelde jämnstark. Hoppas de går att beveka. RÅ 
 
Sydamerika 
  560 19.10 2300 The Voice of Guyana, Georgetown anropade och hade sedan blandad musik fram 

tills BBC tog över ca 0400 UTC. FD 
 570 15.10 0545 HJND R Nacional, Santafé de Bogotá, dyker ofta upp över Cuba. ODD 
  660 25.10 0600 HJEZ R Auténtica, Cali ”Radio diferente, Auténtica 660 kilociclos en amplitud 

modulada”. FD 
 700 22.10 0533 YVMH R Popular, Maracaibo, med id och mer mx. ODD 
 



  750 22.10 0200 YVKS RCR, Caracas. 
  790 20.10 0531 YVXM R Minuto, Barquisimeto
 830 22.10 0416 YVLT R Sensación, San Antonio de los Andes. 

tydligen så nu igen efter en tid som “Nueva Sensación” och sedan “Radio 8
04.29 flera “Radio Sensación”
säkerhets skull konstaterar att man grävt fram ett gammalt anrop där man även säger 
“6000 kc/s banda de 49 metros”.

  830 25.10 0559 YVLT R Sensación, Caracas. 
  850 25.10 0600 HJKC Candela, 

Candela Candela solo exitos solo exitos Candela Candela Candela Candela solo 
exitos Candela Candela Candela Candela Candela Candela Cande
Candela Solo Exitos… Esta es Candela 850 AM otra emisora Radiopolis”. Ingen 
tvekan!!! FD

  890 22.10 0106 YVLW R Amé
  890 22.10 0424 YVLW R Amé

minutos”. JE
 970 22.10 0459 HJCI R Red,
  970 25.10 0601 HJCI R Red, 
1020 23.10 0332 YVTW R Alegrí

Artemisa dominerade. JE
1040 21.10 2317 Colmundo – 

Colmundo-sångjingeln efter “un buena senal”. JE
1060 22.10 0000 HJLY R Delfín, Riohacha fint stundvis. FD
1100 21.10 2300 HJCN BBN, 
1160 25.10 0601 HJOC Fuego AM, 
1190 21.10 2232 HJCT La Voz de la Costa

natten - inget alls Cordillera den här tiden, däremot WBMJ. JE
1190 22.10 0101 HJCT LV de la
1200 21.10 2231 HJNF R Red
1200 25.10 0600 HJNF R Red, Cali. ”Radio Red en 1200 de la AM
1200 21.10 2259  YVOZ R Tiempo

med Sidney Bechet. Äntligen 
den här. Religiöst senare på 

1320 20.10 0100 HJNO La Cariñosa, Girardot med eget anrop.   FD
1350 23.10 0150 HJQA R Uno

hade WEGA gått starkt medan cubanerna var ovanligt besked
1390 20.10 0003 YVZA R Fé y Alegrí
1450 23.10 0602 HJNL R Cariñ
1470 27.10 0259 HJTB Ondas de Ibagué, Ibagué med anrop och lite kass modulation.
1470 21.10 2340 YVSY R Solar
1550 23.10 0600 HJZI G 12 Radio,

fantastisk styrka under någon minut innan bandet dog helt. JE
 
Oid/Tent Mexiko, Centralamerika och Sydamerika
 560 15.10 0527 BBC WS har gått flera morgnar,

Guyana. ODD
1300 26.10 0540 OID som id:ade ”Radio Trece” 
     vid denna tid, så kanske ändå stn i México City. Får kolla mer. RÅ
 

 

� Från e-posten 
Jan Edh 25.10.2013: 
Jag var tidigt på plats i Fredriksfors 
Inte ens CBG började komma förrän vid 21 UTC. Däremot kom en del Västindien och
Venezuela förhållandevis tidigt. Även de fadade dock ut och det blev en ganska lång “lucka” med tämligen 
ointressanta signaler innan det fram mot 05 UTC började gå västlig
soluppgången mattades även de signalerna och i stället kom en stund med östliga NA innan det var slut 
strax efter 07 UTC. 

YVKS RCR, Caracas. “RCR 750 AM”. FD 
YVXM R Minuto, Barquisimeto FD 
YVLT R Sensación, San Antonio de los Andes. Tidsannonsering och musik. Heter 
tydligen så nu igen efter en tid som “Nueva Sensación” och sedan “Radio 8
04.29 flera “Radio Sensación” innan nationalsången och HK som fick lyssna för 
säkerhets skull konstaterar att man grävt fram ett gammalt anrop där man även säger 
“6000 kc/s banda de 49 metros”. JE 
YVLT R Sensación, Caracas. Gammalt Sensación anrop inkl KV 6000 kHz. 
HJKC Candela, Santafé de Bogotá. ”Candela Candela Candela Candela solo exitos 
Candela Candela solo exitos solo exitos Candela Candela Candela Candela solo 
exitos Candela Candela Candela Candela Candela Candela Cande

a Solo Exitos… Esta es Candela 850 AM otra emisora Radiopolis”. Ingen 
FD 

YVLW R América, Valencia. FD 
YVLW R América, Valencia. Enligt HK säger man “Reloj Radio Amé

JE 
, Santafé de Bogotá med RCN-anrop. JE. 969,987. JE

HJCI R Red, Santafé de Bogotá. ”970 Exitos en Radio Red”.   FD
YVTW R Alegría, Chivacoa kom upp men bara sporadiskt. R Reloj och även R
Artemisa dominerade. JE 

 troligen Bogotá men finns två på frekvensen. HK kände ig
sångjingeln efter “un buena senal”. JE 

HJLY R Delfín, Riohacha fint stundvis. FD 
 Santafé de Bogotá med id och nationalsång. JE 

HJOC Fuego AM, Santafé de Bogotá. FD 
HJCT La Voz de la Costa, Barranquilla 1189,998 dominerade frekvensen tidigt på 

inget alls Cordillera den här tiden, däremot WBMJ. JE
HJCT LV de la Costa, Barranquilla med skapliga anrop. FD 

Red, Cali. 1199,993. JE 
HJNF R Red, Cali. ”Radio Red en 1200 de la AM”. FD 

Tiempo, Caracas med id och spelade en låt 
med Sidney Bechet. Äntligen  ett “användbart” id  på 
den här. Religiöst senare på natten. JE 
HJNO La Cariñosa, Girardot med eget anrop.   FD 

Uno, Santa Marta med flera fina id. Tidigare 
hade WEGA gått starkt medan cubanerna var ovanligt besked
YVZA R Fé y Alegría, Caracas tampades med WISA. FD 
HJNL R Cariñosa, Manizales för första gången i höst hos mig. JE
HJTB Ondas de Ibagué, Ibagué med anrop och lite kass modulation.

Solar, Carúpano – första gången för mig med det nya anropet/namnet. 
HJZI G 12 Radio, Santafé de Bogotá var en av de colombianer som kom upp med 
fantastisk styrka under någon minut innan bandet dog helt. JE

entralamerika och Sydamerika 
BBC WS har gått flera morgnar, tidvis riktigt bra, inga NA! Bör vara Georgetown, 
Guyana. ODD /Kan mycket väl vara så, se loggen ovan!! –tl/ 
OID som id:ade ”Radio Trece” – kan ju vara vad som helst, men flera mexare gick
vid denna tid, så kanske ändå stn i México City. Får kolla mer. RÅ

����� 

i Fredriksfors 21-22.10 och hoppades på någon daytimer, men det var inte ens “nära”. 
ens CBG började komma förrän vid 21 UTC. Däremot kom en del Västindien och

Venezuela förhållandevis tidigt. Även de fadade dock ut och det blev en ganska lång “lucka” med tämligen 
ointressanta signaler innan det fram mot 05 UTC började gå västligare NA på 317
soluppgången mattades även de signalerna och i stället kom en stund med östliga NA innan det var slut 
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Tidsannonsering och musik. Heter 
tydligen så nu igen efter en tid som “Nueva Sensación” och sedan “Radio 8-30 AM”. 

innan nationalsången och HK som fick lyssna för 
säkerhets skull konstaterar att man grävt fram ett gammalt anrop där man även säger 

Gammalt Sensación anrop inkl KV 6000 kHz. FD 
Candela Candela Candela Candela solo exitos 

Candela Candela solo exitos solo exitos Candela Candela Candela Candela solo 
exitos Candela Candela Candela Candela Candela Candela Cande-la solo exitos. 

a Solo Exitos… Esta es Candela 850 AM otra emisora Radiopolis”. Ingen 

Reloj Radio América 11.54 

. JE 
. ”970 Exitos en Radio Red”.   FD 

R Reloj och även R 

men finns två på frekvensen. HK kände igen den svaga 

dominerade frekvensen tidigt på 
inget alls Cordillera den här tiden, däremot WBMJ. JE 

hade WEGA gått starkt medan cubanerna var ovanligt beskedliga. JE 

Manizales för första gången i höst hos mig. JE 
HJTB Ondas de Ibagué, Ibagué med anrop och lite kass modulation. FD 

första gången för mig med det nya anropet/namnet. JE 
var en av de colombianer som kom upp med 

fantastisk styrka under någon minut innan bandet dog helt. JE 

! Bör vara Georgetown, 
 

st, men flera mexare gick 
vid denna tid, så kanske ändå stn i México City. Får kolla mer. RÅ 

och hoppades på någon daytimer, men det var inte ens “nära”. 
ens CBG började komma förrän vid 21 UTC. Däremot kom en del Västindien och Colombia/ 

Venezuela förhållandevis tidigt. Även de fadade dock ut och det blev en ganska lång “lucka” med tämligen 
are NA på 317-gradaren. Vid 

soluppgången mattades även de signalerna och i stället kom en stund med östliga NA innan det var slut 
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Jan Edh 27.10.2013: 
Ganska överraskande kom det igenom en del daytimers från nordöstra USA på onsdagskvällen 22/10, även 
om det inte ser ut som jag kan få ut något nytt. Sedan fortsatte det med huvudsakligen NA under större 
delen av natten, men irriterande starkt Europasplatter gjorde att det var hopplöst få fram något mer än 
dominanter. Några korta avbrott för Västindien och Colombia/Venezuela. Sista timmen mot soluppgången 
försvann NA i snabb takt och i stället kom några minuter med starka Colombia-signaler vid 06 UTC innan 
bandet bara någon minut senare var helt dött på transatlanter. 
 
Lisette Åkesson 27.10.2013: 
Det har gått en hel del den senaste veckan och igår kväll 26-27/10 var det rejäla daytimer-känningar här i 
Åseda. Har faktiskt för en gång skull lyckats hålla disciplinen och lyssna igenom inspelningar i någorlunda 
omfattning i takt med att man lyssnar, så man inte lägger för mkt på hög. Det kommer dock att behövas gott 
om tid för att kolla upp de senaste dygnen med tanke på att NA-cx slog till nu precis innan det är dags för 
en störning igen. Det stora glädjeämnet annars denna hösten är kubanerna som faktiskt verkar kunna gå att 
beveka med svar bara man har lite tålamod. Som en del är inne på – det gäller att passa på nu när det 
fortfarande finns mångfald och man vill ha kontakt med utlandet. Till sist, lycka till med skriverierna! 
Måste bli massor att redigera denna gången med de goda cx:en på sistone. 
 
Odd Påg 27.10.2013: 
Regnet öser ner sedan några timmar tillbaka efter att det varit torrt en längre tid. Samtidigt så kom cx 
tillbaka, i första hand NA, men hos mej utblandat med intressanta LA. 
Ett gammalt ordspråk är ”när det regnar manna så har den fattige ingen sked att äta med” och det kan 
stämma i mitt fall, det gäller förstås tiden. 
 
Bernt-Ivan Holmberg 27.10.2013: 
Här kommer ett litet bidrag av vad som hördes i Möklinta nu i helgen. Har haft trassel med min parallell- 
bäver denna höst med högt brus och att antennen lät väldigt illa. Allt mäter ok men bestämde mig för i 
lördags att helt byta ut trafosboxarna på antennen. Tydligen hade lindningarna fått stryk av ett nära 
åsknedslag i somras för med nya trafos fick antennen det rätta "suget" igen. Hörde fredags/lördagsnatten 
mexmusik på 830 som enligt OJS var WFNO LA men har själv inte hittat nåt ID än, dock rapporteras fler  
i församlingen ha hört dem, en riktig fining!  /Ja verkligen, kolla loggen OM! –tl/ 
 
Fredrik Dourén 27.10.2013: 
Mycket bekymmersamt sedan QTH-bytet. Kunde inte i min vildaste fantasi tro att det skulle vara så mycket 
elektriska störningar. Något digitalt låter det som, inte vanligt knaster, så morgonlyssningen får avslutas 
ganska tidigt. Har inte hunnit med så mycket pejlande, men skall göra ett rejält försök iaf. Undrar varför det 
är så svårt att rekrytera nya DX-are!!! Bara att bryta ihop och komma igen! Lite tips har jag skrapat ihop. 
 
Thomas Nilsson 28.10.2013: 
De senaste dagarna har det varit väldigt bra konds både mot NA och speciellt mot Asein. Massor med 
kineser samt några japaner har hörts. Tyvärr är kineserna väldigt svåra att få ID på när man inte kan språket. 
På de flesta frekvenser har ytterligare asiater gått på eftermiddagarna och som gör det ännu svårare att få 
grepp om var de kommer ifrån. På många frekvenser hörs stationer från Iran och flertalet går starkt. Dessa 
ligger ofta på nån split en bit ifrån nominell frekvens. Men kul är det att hitta nåt intressant nästan på varje 
frekvens. 
Har en dröse kineser inspelade. Vem av våra Asienspecialister kan ta sig tid att lyssna på dessa? Kanske 
någon uppe i Finland är Kinaspecialist? 
 
Sigvard Andersson 28.10.2013: 
En bra NA-vecka, må 21- sö 27, och det fortsätter; må 29 var den hittills bästa, dvs starkaste NA-signaler. 
Kul, även om det inte blir så mycket nytt. Det mesta är de starka ostkuststationerna. Jag har spelat in med 
Perseus och växlat QTH mellan hemma i Norrköpingsutkanten med min 440m-antenn i 296 grader och 
NDL:s klubbstuga vid Väsby (sydsidan av sjön Glan) med 480m i 300 grader. Lägre störnivå ute vid 
Väsby. Tyvärr har jag inte fått så mycket tid till lyssning av inspelningarna utan det får bli en längre logg i 
kommande MVE. 
 
Torgeir Woxen 28.10.2013: 
Noen logginger fra hytta, hjemme blir det lite. En ny Spania-antenne siste sesong har gitt brukelige 
resultater, regner med en fortsatt bedring i år. 
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  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…      28/10 2013 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 

Komplettering av medlemslistan 
A Sigvard Andersson – mobiltelefonnummer 070-6671712. 
 
Ändrad e-mailadress 
TW Torgeir Woxen – torgeir.woxen@gmail.com /Den tidigare gäller inte längre/ 

 
IRCA Mexican Log, 18th Edition (Winter 2013) 
The IRCA Mexican Log lists all AM stations in Mexico by frequency, including call letters, state, city, 
day/night power, slogans, schedule in UTC/GMT, formats, networks and notes. The call letter index gives 
call, frequency, city and state. The city index (listed by state, then city) includes frequency, call and 
day/night power. The transmitter site index (listed by state, then city) tabulates the latitude and longitude of 
transmitter sites. This is an indispensable reference for anyone who hears Mexican radio stations. Size is 8 
1/2” x 11”. 
Prices: IRCA/NRC members - $9.50 (US), $10.50 (Canada), $12.00 (México), $13.00 (rest of the world). 
Non-IRCA/NRC members - add $2.00. 
To order from the IRCA Bookstore, send the correct amount to: IRCA Bookstore, 9705 Mary NW, Seattle 
WA 98117-2334 (PayPal (add $1.00) e-mail: phil_tekno@yahoo.com 
 
Sprängning av MDR-sändaren i Leipzig 
URL för sprängningen den 25.10.2013 av den 236 m höga MDR-sändarmasten i Wiederau (Leipzig) som 
sände på 783 kHz med 100 kW. Den ursprungliga masten var 156 m hög byggd 1935 i trä. Se hur snyggt 
masten faller här: 
http://www.mdr.de/nachrichten/sprengung-sendemast-wiederau100_zc-e9a9d57e_zs-6c4417e7.html (BE) 
 
Från Odds kamera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

De dåliga hörigheterna kanske kan förklaras med att någon tjuvkopplat mina antenner! 
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ARC late, late news 
 
China/Luxemburg 
CRI på tyska har ju nyligen utökat sina sändningar via Luxemburg 1440 mycket kraftigt. Nu har man också 
lagt ut en enkät där man vill veta mer om lyssnarnas önskemål på programmen. Kanske lottar man ut några 
priser också. Den som vill delta och känner sig behärska die deutsche Sprache tillräckligt väl kan gå till 
länken http://contest.cri.cn/Show.aspx?surveyid=1388&Type=Template&TemplateName=Default--20131014 
(Akbar Indra Gunawan, HCDX via Olle Alm, ARC) 
 
Italien 
Nyheter från Dario Monferini gällande Italien: 
 

1233  R Azzura, Toscana is still reported active and monitored along the southern coast of Toscana. 
  The station relays “Studio DX” produced by Roberto Scaglione at 0100 UTC. 
1359  R One AM has also a transmitter on 1359 kHz located downtown Milano, but has a fair signal by 
   Dario Monferini. Same program as 1386 kHz. 
1403,93 Gruppo R Luna 106 has just been reactivated in late September 2013. Located at Casalgrande 
  Reggio Emilia between Parma and Modena. Schedule 0500-1700 UTC. It is all automated operation 
   with some jingles. It is a legal station, but has been inactive for almost 2 years.   
 
Puerto Rico 
Changes to NRC AM Radio Log: 
 960 WDNO Quebradillas – CP for U4 1/1 kW from a new site is on the air 
1520  WVOZ San Juan – delete group La Gigante, adds // WEKO-1580 
 1540 WIBS Guayama – slogan to ”R Caribe” – delete group La Gigante 
 1560 WRSJ Bayamón – format to SS REL (ex SS Tropical), slogan to “Pura Palabra 15-60”, delete group 
   La Gigante 
 1580 WEKO Morovis – delete group La Gigante, adds // WVOZ-1520 
 1590 WXRF Guayama, slogan to “La Voz Boricua” 
 1660 WGIT Canóvanas, format to SS NWS/TLK   (ex SS Tropical), slogan to “Noticias 1660”, delete 
   group La Gigante.  
La Gigante – delete, no longer exists. (NRC DX News 81/05 and 06) 
 
USA 
 660 KEYZ Williston ND – Format to TLK/C&W (ex C&W); delete slogan; add talk to networks from 
   WW1/P/Mt/B. (Note: these changes were not reflected on the station’s web site as of this issue’s 
  deadline – Wayne) (NRC DX News 81/06) 
 790  WAXY South Miami FL – Network update to ESPN. Listed as Fox Sports Radio. (NRC DX News 
   81/06) 
 1280  WFAU Gardiner ME  – Format to NOS (ex Silent). (NRC DX News 81/06) 
 1490  WBAE Portland ME – Format to NOS (ex TLK), slogan to “1490 The Bay,” (NRC DX News 81/06) 
   /Se loggen i detta nummer –tl/  
 1630 KRND Fox Farm WY – granted to move to a new site remaining 10/1 kW. (NRC DX News 81/06)  
 

En härlig logotype vi fått från JOB – tnx! 
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  ARC           NEWS FROM THE BRITISH ISLES     28/10 2013 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 
 

Ofcom News 
Not Much Interest in Buying DAB ………………………………………….. 27 September 2013 
The latest annual report on digital radio from Ofcom shows people are still buying more FM radio sets than 
DAB, and 60% of new cars still don’t have DAB as standard. 
Forty-six per cent of people claimed ownership of a DAB digital radio, but out of those who do not have 
access to a set at home, only 14% claim that they are ‘likely’/’very likely’/’certain’ to buy a set in the next 
12 months. 
The Government is expected to announce the future of platforms for radio in the UK before the end of the 

year. 
The Digital Radio Action Plan emphasises that digital radio switchover should 
begin only when the market is ready and that it should be predominantly 
consumer-led. The Action Plan stated that a decision on setting a date for 
digital radio switchover will be made when the following criteria are met: 
•when 50% of all radio listening is via digital platforms; and 
•when national DAB coverage is comparable to FM, and local DAB reaches 

90% of the population and all major roads. 
Listening on a DAB digital radio set was the most widely-used method of listening to digital radio in the 12 
months to the end of Q2 2013, accounting for 64.9% of all digital listening hours. The proportion of digital 
listening through the internet or apps grew by 1.6pp year on year to account for 14.9% of digital listening. 
William Rogers, UKRD Chief says: “This report tells us what we already know to be true. There will be no 
switchover to DAB in 2015, the choice of DAB as the alternative platform to FM for local radio was an 
error, DAB has failed to become the choice of platform for those listening to local radio stations, more sets 
are sold today without a DAB enabled receiver than those that have one, the choices people are making in 
terms of listening to a digital platform are increasingly those that are not DAB related and the coverage for 
local radio on DAB remains totally inadequate. This is an inferior and more costly platform. 
(radiotoday.co.uk) 
 
Licence re-advertisements ………………………………………………………. 1 October, 2013  
Ofcom has today invited declarations of intent to apply for the following  local commercial radio licence.  

Area/current Licensee Current expiry Proposed expiry date 
following re-award 

Closing date for 
declarations of intent 

Tendring Mellow 1557 AM 31 December 2 2014 31 December 2021 3pm, 22 October, 2013 
 
Ofcom receives  Community Radio Applications ……………………………. 23 October, 2013     
Almost 40 community radio applications have been received by Ofcom, including for areas which have 
been specifically excluded from the latest round of FM licensing. 
 
There are 38 applicants in total for Ofcom’s community radio Region 5, which is classified as West and 
South Yorkshire, Humberside and North West England. But when the region was advertised in June, 
Ofcom said there are no FM frequencies available in places such as Manchester, Liverpool, Warrington, 
Cheshire (with the exception of Crewe or Nantwich), Leeds, Bradford, Scunthorpe, Barnsley, Doncaster 
and Rotherham. 
 
Some of the 38 includes proposed stations in Leeds, Bradford, Bury, Manchester, Trafford (Gtr 
Manchester), Saddleworth and Crewe and Nantwich. 
 
It’s not known at this stage if all these applications are for FM or AM, as whilst Ofcom has specified no FM 
frequencies in these areas, AM may still be available (www.radiotoday.com) 
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BBC News 
BBC to add 162 Digital transmitters ………………………………………….. 14 October, 2013 
The BBC’s Director of Distribution has announced plans to add 162 new digital 
radio transmitters to improve national DAB coverage for its national network 
stations to more than 97%. 
The corporation says transmitters will be added at a rate of more than three every 
two weeks between now and Christmas 2015. Coverage at the moment is just 
over 93% of the UK. The fourth-phase of the roll-out will bring network BBC 
radio on DAB to an extra 2.5m people and improve coverage for millions of 
others. 
Dr Alix Pryde, Director of BBC Distribution, made the announcement at 
Techcon at the start of the 2013 Radio Festival in Salford. She said: “We’re not 
just building transmitters to bring new towns and villages into coverage; we’re 
also building ones to reinforce coverage in key areas. Glasgow, Liverpool, 
Oxford, Leicester, Coventry, and Eastbourne are all examples of places which will get improved coverage 
for many, as well as coverage for the first time for a few. When we’ve finished, around 49 in 50 people in 
the UK will be covered by our digital radio network.” 
The first transmitter in this phase to come on-air will be for Basingstoke – likely to happen before 
Christmas. 
 
* City-centre boosts 
Aberdeen, Bournemouth, Coventry, Glasgow, Leicester, Lincoln, Liverpool, Oxford and Plymouth. 
 
* England 
Berkshire (2) – Wokingham, Maidenhead 
Buckinghamshire (3) – Chesham, Aylesbury, High Wycombe 
Cambridgeshire (1) – Wisbech 
Cornwall (2) – St Just, St Erth 
County Durham (1) – Weardale Valley 
Cumbria (1) – Barrow-in-Furness 
Derbyshire (6) – Ashbourne, Glossop, Chapel-en-le-Frith 
Devon (10) – Ashburton, Bampton, Beer, Brixham, Dartmouth 
Dorset (3) – Lyme Regis, Blandford Forum 
Essex (2) – Braintree, Harlow 
Gloucestershire (2) – Stow-on-the-Wold 
Hampshire (4) 
Hertfordshire (2) – Letchworth, Stevenage 
Isle of Wight (1) – Ventnor 
Kent (4) – Folkestone, Faversham, Dover, Deal 
Lancashire (5) – Darwen, Blackpool, Whalley, Whitworth 
Lincolnshire (7) – Boston, Bourne, Grantham, Scunthorpe, Skegness 
Norfolk (11) – Brandon, Fakenham, Downham Market, Kings Lynn, Thetford, Wells-next-the-Sea 
North Yorkshire (3) – Harrogate, Pateley Bridge, Skipton 
Northampton (1) 
Northumberland (3) – Haydon Bridge, Hexham, Alnmouth, Alnwick 
Oxfordshire (1) – Banbury 
Redcar and Cleveland (1) – Skinningrove 
Shropshire (4) – Bishop’s Castle, Church Stretton, Ludlow, Oswestry 
Somerset (2) – Chard, Weston-super-Mare 
South Yorkshire (1) – Stocksbridge 
Suffolk (7) – Southwold, Bungay, Felixstowe, Sudbury, Ipswich 
Surrey (4) – Caterham, Haslemere, Dorking, Leatherhead 
West Sussex (3) – Crawley, East Grinstead 
East Sussex (2) – Rye, Eastbourne 
Teesside (1) – Barnard Castle 
West Yorkshire (4) – Hebden Bridge, Calder Valley 
Worcestershire (1) 
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* Scotland 
Aberdeenshire (3) 
Argyll and Bute (2), including Islay 
Borders (3) – Innerleithen, Jedburgh, Peebles 
Dumfries and Galloway (4) – Kirkconnel, Langholm, Moffat, Thornhill 
Ross-shire and the isles (1) 
Isle of Skye (1) 
Perthshire (1) – Montrose 
South Ayrshire (2) 
South Lanarkshire (1) 
 
* Wales 
Bridgend (1) 
Camarthenshire (1) – Kidwelly 
Ceredigion (2) – Lampeter, Newcastle Emlyn 
Conwy (1) 
North Anglesey (1) 
Flintshire (1) 
Neath Port Talbot (1) 
North Wales (5) – Deiniolen, Dolgellau, Cefn Mawr, Wrexham 
Pembrokeshire (2) – Haverfordwest, Tenby 
Powys (4) – Brecon, Hay-on-Wye, Llanidloes, Machynlleth 
South Wales (1) – Aberdare 
Swansea (1) 
 
* Northern Ireland 
Ballycastle (1); Bangor (1); Newtownards (1) 
     
* Channel Islands    
Guernsey (1) 
 
* Isle of Man     
Ramsey (1); Port St Mary (1) (BBC website) 

Commercial Radio News  
LBC 40 years old …………………………………………………………………. 8 October 2013 
A number of original presenters are making an appearance on LBC 97.3 today to mark the 40th anniversary 
of the London talk station. 
 

Douglas Cameron, who co-hosted The AM Programme in the 
1970s, will be reading the 8am news bulletin, while Channel 4 
News presenter Jon Snow will be reviewing the papers. 
Later at 9pm, LBC 97.3 will broadcast a special hour-long 
programme called LBC @ 40. Hosted by Clive Bull, it will look 
back at how the station has covered the biggest stories and events 
in London and beyond, from the Falklands War, the Iranian 
Embassy Siege and the Poll Tax riots through to the 7/7 London 
bombings, the 2011 Royal Wedding and last year’s Olympic 
Games. 

 
Richard Park, Global Radio’s Director of Broadcasting, said: “When LBC launched on the 8th October 
1973, it transformed the radio landscape in this country forever. Forty years on, the station remains a true 
pioneer in UK broadcasting and we are proud to celebrate this landmark birthday as we look forward to 
serving London for the next forty years.” (www.radiotoday.com) 
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Caroline Film …………………………………………………………………… 11 October, 2013 
The production will use feature previously unseen images from the time and rare concert performances 
from rock icons and is set to open in 2014 to coincide with Radio Caroline’s 50th birthday. Hans Fjellestad 
directs. 
Hans states “This film is very much about the music, but it’s also filled with fascinating and eccentric 
characters. These guys launched some of the most iconic bands in the world during a very repressive time.” 
Steve Young reports “I will look forward to seeing this. As a former deejay on Radio Caroline South (1966-
67) I have many great memories of the days spent out in the North Sea playing some of the greatest music 
of all time and experiencing many fantastic moments in the company of my colleagues and some of the pop 
icons of the era. Good luck with the filming of this, I will be watching for it when it is released. 
(http://www.screendaily.com/news/production/radio-caroline-starts-
shoot/5062390.article?blocktitle=MORE-TOP-NEWS&contentID=40294 via Steve Whitt) 
 
Sunrise Radio settles Tax debt ………………………………………………… 14 October, 2013 
Sunrise Radio will be settling its tax dispute with HMRC today over a debt of nearly £400,000. According 
to a news report on Sunrise Radio today, the dispute arose when HMRC demanded £390,000 but only 
£352,000 was due. Sunrise Radio Group Chairman, Avtar Lit said, “We are big brands and therefore big 
news but most did not know the details. But the whole issue, like I said from the very beginning will be 
resolved and HMRC has been paid the correct amount.”  
At a court hearing last month, Sunrise Radio Group was given 42 days (until Monday 14th October) to pay 
the overdue amount. HMRC had filed a “wind-up” petition against Sunrise Radio for money the radio giant 
owed.  (www.media247.co.uk/bizasia/sunrise-radios-hmrc-debt-to-be-settled-today) 
  
Commercial radio worth £1.5bn to listeners in its 40th year ………………... 23 October, 2013 
Commercial radio provides content worth £1.5 billion and is more entertaining than BBC radio, according 
to findings to be presented this afternoon at an event to celebrate 40 years since the launch of the medium. 
Of the 3,003 listeners surveyed, 83 per cent felt the way commercial radio presented news was easy to 
digest, while 77 per cent believed commercial radio keeps them up to date with what’s going on locally, 
higher than BBC radio at 61 per cent, TV (64 per cent) and national press (34 per cent). 
Overall, the report showed that more listeners found commercial radio to be friendlier (62 per cent) and 
more entertaining (67 per cent) than BBC radio, which fared better in characteristics such as being cultured 
and informative. 
Meanwhile, the research also found that on average, listeners would be willing to pay £42.48 each year for 
the mix of content commercial radio offers, if it no longer existed – a total value in kind of around £1.49 
billion.*(I find this statement unbelievable. Try and get the money from them! –Ed) 

Good music, local news and information such as traffic updates were also highlighted as being important 
factors that listeners liked about commercial radio, while 72 per cent said local commercial radio gave them 
a chance to discuss important issues, more than BBC radio (70 per cent), local newspapers (66 per cent), 
TV (53 per cent), and national newspapers (49 per cent). 
The results will be unveiled as part of a celebratory event at the House of Commons terrace today to mark 
40 years of commercial radio. Politicians will attend the event, as well as key figures including members of 
the industry’s own ‘Roll of Honour’ – the 40 people who have done most to shape the sector across the last 
40 years. 
Linda Smith, the interim chief executive of the commercial radio trade body RadioCentre, said: "Our 
message to Government and Ofcom is that this value is at risk unless they provide clarity on digital radio 
and take a fresh look at commercial radio regulation." 
(This article was first published on campaignlive.co.uk via Steve Whitt) 
  
Radio attracts one million more listeners …………………………………….. 24 October, 2013 
RAJAR stands for Radio Joint Audience Research and is the official body in charge of 
measuring radio audiences in the UK. It is jointly owned by the BBC and the 
RadioCentre on behalf of the commercial sector. 
There are currently approximately 310 individual stations on the survey and results are 
published every quarter. RAJAR measures live radio listening in the UK and recruits 
roughly 100,000 respondents per year. Details of the latest quarterly figures (Quarter 3) . 
– for the period June to September 2013 are as follows:  
Year on year figures show an extra million adults are listening to UK radio in the latest 
RAJAR results when comparing Q3 2013 with Q3 2012. 
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However, quarter on quarter figures see a drop of one per cent, taking the figure from 90.8 to 89.6% since 
this time three months ago. The total average number of weekly hours listened to radio remains over a 
billion, and average hours per listener has gone up from 21.3 to 21.5. 
Digital share of all radio listening is up 14% year-on-year but just down on the quarter. Listening to radio 
via digital platforms is down from 52.5% to 51% this quarter but is up year-on-year in terms of reach, with 
51% of the population now tuning in each week. 
It’s a similar story for digital listening hours too. DAB is the most popular device for digital listening – 
65% of all digital hours. 24 million adults have access to a DAB digital radio, up 10% year on year. 
(www.radiotoday.co.uk) 
 

RSL & LPAM News 
The following football clubs broadcast their home games as follows: 
 

Football Club Station 
 

Nov  fixtures Dec fixtures 

Crystal Palace Palace Radio 1278 kHz 9 Everton   3 West Ham* 
  7 Cardiff 
21 Newcastle 

Blackburn Radio Rovers 1404 kHz 2 Middlesborough 
23 Reading 
30 Leeds 

14 Millwall 
26 Sheffield Wed 
29 Birmingham 

* Evening game 
 
  

Brill 1449 kHz is now on air. The station commenced on 1 
September 2013 and is run by BDXC member Paul Ewers. Their 
web address is http://www.brill1449.co.uk/. The station broadcasts 
from the Brill Sports and Social Club Church St, Brill Bucks HP18 

9RT (Dave Kenny BDXC-UK Oct 2013) 
At the time I had checked Ofcom - and could not find any mention of the station commencing broadcasting! 
(They are now listed.) I am about 25 miles (as the Crow flies) from the station - cannot hear it on my 
normal radios (Only the BBC Asian station in Peterborough comes in ) - but on the AOR 7030 +flag  the 
station comes in but is mixing with the BBC outlet. I passed– daytime -  (to the East of Brill) and only 
heard them on the car radio without co channel interference about 8 miles from Brill. At night I was about 4 
miles away and I found it difficult to hear the station without interference. 
 
Transmitter problems 1350 kHz York & Kingstown Radio Hull  
Steve Whitt reports “URY York still thinks it is on 1350 kHz according to its website and on air 
announcements. However it is only available via its webstream. At the start of the Autumn student term the 
1350 tx was reactivated as usual. Then it disappeared on 3rd October - and off air since then. Found this 
message dated 6th October on URY facebook ; “A message from the Engineering team: As of 5pm on 
Friday, a fault has occurred leading to the AM part of our broadcasting service not working (i.e. we are not 
transmitting on 1350AM). We are working to fix this and hope to have it up and running again soon. 
Apologies for any inconvenience this may cause.” 
  

Meanwhile Kingstown Radio in Hull puts out mostly a blank carrier alternating with low level distorted 
modulation (problems for many weeks now). 
   

Andrew Brade adds “hopefully the URY “engineering team” will find the fault impossible or uneconomical 
to repair! I wonder how many people actually listen to it via AM. This station completely dominates the 
channel here, about 20 miles from York, despite its permitted 1W power.” 
 

As regards the stations, on 20 October Steve Whitt wrote “Still no sign of repair in York or in Hull 
(Kingstown still blank carrier)”. 
 
 
 
 
 
 



sid 18 

MV-Eko, redaktionsmöte i Växjö 13.10.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
OA, TL, TN och BE 

 
En del av ARC:s redaktionsgäng var samlat i Växjö onsdagen den 13.10.2013. Bland annat diskuterades 
aktiviteten i klubben. Vi har flera gånger uppmanat medlemmarna att höra av sig åtminstone en gång per 
säsong, men få av de inaktiva har hörsammat detta. Vi har ofta påpekat, att det är inte enbart hörigheter som 
räknas, det kan vara info, artiklar, reseberättelser etc. Nu förväntar vi oss att ALLA som känner på sig 
tillhöra denna grupp tar detta till sig. 
 

Vi har även konstaterat att vissa medlemmar är aktiva, kanske på egna bloggar etc, men rapporterar inte in 
vare sig hörigheter eller QSL till MV-Eko. Det är inte solidariskt och ger inte heller MV-Eko den bredd vad 
gäller t ex hörigheter som är önskvärt. Därför, är man aktiv skall man självklart regelbundet bidra till MVE 
med tips, QSL och annat material. Vad gäller tips, är det önskvärt att så många som möjligt använder sig av 
vår tipsmall, dock inget krav.    
 

Vi tar gärna emot expeditionsrapporter från Finland, Norge och Sverige. Dessa rapporter kommer att läggas 
som en bilaga till MVE och i namnsatta filformat. 
 

����� 
 

Arctic Radio Club sänder jul- och nyårsprogram 
 

Den 22 och 28 december kommer ARC att sända jul- och nyårsprogram via Radio Merkurs i Riga, 
Lettland. Dessa program produceras av vår medlem Ronny Forslund (Ronny B Goode) i studion i Svartsjö 
utanför Stockholm och sänds mellan kl. 1500 och 1600 svensk tid den 22 och 28 december 2013. 
Programmen kommer att bestå av julmusik från 60-70 tal samt julönskningar med hälsningar som 
medlemmarna sänder in per mp3-fil. Skulle du önska en mera ovanlig musik, som inte RFK har i arkivet, 
kan du bifoga musiken per mp3-fil. Du kan även sända önskan per post/e-mail enligt adresserna nedan. 
 

Frekvensen är 1485 kHz och hörbarheten bör vara god i de södra och mellersta delarna av vårt land samt 
södra och mellersta Finland. Sändningstiden ligger mellan solnedgång i Riga och Växjö. Sändaren som 
ligger strax utanför badorten Jurmala på den lettiska västkusten kommer momentant att höja effekten upp 
till 80 % under vår sändningstimma. Därför vill vi ha in så många lyssnarrapporter som möjligt för att se 
hur lång räckvidden blir. De som önskar erhålla ARC:s speciella verifikationskort skall sända med 
svarsporto annars besvaras alla korrekta rapporter med ett e-mail. 
 

Mp3-filer och önskningar kan sändas till Ronny Forslund, Vita Huset, 179 95 SVARTSJÖ eller till 
info@rock.x.se senast den 15 december. Lyssnarrapporter sänds till samma adress.  
For English translation, see our website.  
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Radiofrimärken från Paraguay 
Christer Brunström 

 

Radio Cáritas 75 år 
 

Från 1932 till 1935 pågick ett blodigt krig mellan 
Paraguay och Bolivia. Det handlade om kontrollen över 
det oljerika Chaco. Fler än 80 000 människor omkom i 
kriget. 
 

I Paraguay behövdes en röst som kunde förmedla tröst och 
framtidstro för en krigstrött nation. Den katolska kyrkans 
budskap borde kunna höras även utanför kyrkornas 
väggar. Den katolska gruppen San Francisco de Asís 
beslöt då att starta en egen radiostation. Den började sända 
den 21 november 1936. I min WRTH från 1963 hette 
station Radio Charitas med ZP11 på 1200 kHz och ZPA11 på 6110 kHz. Jag vill minnas att Radio Charitas 
ibland hördes på kortvåg och att man bland annat svarade med en trevlig vimpel. 
 

År 1986 överlämnades Radio Cáritas till Asuncións ärkebiskop som i sin tur lämnade stationen vidare 
landets katolska universitet vid millennieskiftet. Idag är stationens hela namn ”Radio Cáritas – Universidad 
Católica”. Stationens namn kan associeras med spanskans caridad som betyder människokärlek eller kärlek 
till nästan. 
 

År 2011 kunde Radio Cáritas fira sitt 75-årsjubileum. ZP11 finns nu på AM 680 där man sänder dygnet 
runt med 10 kW (senaste WRTH uppger 50 kW vilket nog inte riktigt stämmer). Programutbudet består av 
en blandning av nyheter, kultur och kristen undervisning. 
 

Stationens studios finner vi i huvudstaden Asunción. Sändaren finns i förorten Ñemby. 
 

År 2011 gav Paraguay ut ett frimärke med talong som uppmärksammade jubileet. Det har valören 700 
guaraníes. 
  
 
Radio Ñanduti 50 år 
 

Vi fortsätter vår frimärksresa i Paraguay med ett frimärke 
som gavs ut år 2012. Det uppmärksammar att det då gått 50 
år sedan Radio Ñanduti grundats år 1962. 
 

I min gamla och mycket väl använda WRTH från 1963 
fanns ZP14 på 970 kHz med 5 kW. Även idag har Radio 
Ñanduti samma anropssignal men man återfinns numera på 
1020 kHz med 25 kW. 
 

Stations slogan är: ”Tu primera fuente de información”. På 
svenska blir det något i stil med att stationen är lyssnarnas 
första och bästa källa till god information. Radio Ñanduti 

sänder nyheter och diskussionsprogram dygnet runt. 
 

Paraguay uppmärksammade Radio Ñanduti med ett frimärke med talong år 2012. Valören är 1 400 
guaraníes.  
 

Man kan fråga sig varför just dessa två radiostationer har uppmärksammats med frimärken. Kanske har 
posten i Paraguay ett system som gör det möjligt för företag att finansiera frimärksutgivningar? 
 

Jag har några extraexemplar av frimärkena om någon skulle vara intresserad. 
 

Ovanstående text har tidigare publicerats i DX-Aktuellt, en tidskrift som ges ut av Sveriges DX-Förbund. 
 

 
 



 
Det här är femte avsnittet i en serie minnen skrivna av 
 

Hur det var att DXa för sjuttio år sedan
 

Jag blev mellanvågsredaktör 

 
Med mina tips från bl a Japan och Kina blev jag för en tid litet av en sp
jag många fina brev och vackra QSL
varit svårflörtade. Många DXare fann väl liksom jag att Radio Peking hellre svarade genom att skicka 
boken Maos lilla röda plus foton och info om Kina. Ibland fick man svaret ”dina uppgifter stämmer inte 
med vårt program". Och några uppgifter om mellanvågssändares frekvenser eller effekter lämnades inte ut. 
Kanske med tanke på rikets säkerhet…
  
Jag samlade emellertid ihop mina avlyssningar av stationen i Wuhan på 1320 kc under nästan två månader 
över nyåret 1954-55. Kunde ge hyfsade rapporter om programdata och hörbarhet för tio dagar, och 
uppgifter om 16 tillfällen då jag försökt ta in stationen utan att lyckas. Den tre
med en lista över samtliga de kinesiska frekvenser jag avlyssnat gick till Wuhan, med begäran om uppgifter 
om vilka dessa stationer var. Det kom ett vänligt brev från stationen med dessa uppgifter ordentligt ifyllda. 
Det ledde dels till att jag kunde skicka rapporter till en del av dem och få svar, dels till att mina uppgifter 
kunde skickas till O. Lund Johansen för publicering i World Radio Handbook.
 
Det här är ett litet exempel på hur vi redan då kunde bearbeta radiostationer
avsedda för handböckerna. Mina kompisar bland MV
bidragslämnare till WRH på skilda områden, vilket framgått av bokens förteckningar över 
samarbetspartners. 
 
I de kommande numren 1955 var det fortfarande fullt av DX
Intressant så här långt efteråt är att erinra om att USA hade baser i Nordafrika. Detta bekräftades genom ett 
brev jag äntligen fick från WIND i Nouasseur, Franska Marocko 1
100 watt i antennen. De andra var: 1484 WNAF Port Lyautey, Fr. Maroc
Tripoli, Libyen, 1594 WCOX Sidi-Slimane, Tanger, 1594 WBOS Sidi Slemaine samt KFAD Rabat, båda 
Fr. Marocko; samtliga 100 watt utom WNAF.
 
 

Det här är femte avsnittet i en serie minnen skrivna av JER/Jan Erik Räf 

Hur det var att DXa för sjuttio år sedan

Från januarinumret 1955 av Etersvep lämnade Lasse 
Rydén över redaktörskapet till mig. Lasse skulle ta 
studentexamen och sedan göra lumpen. Han lämnade över 
en tidnings- avdelning som hade funnit sin form och fått 
DXare att helt eller tidvis ägna sig åt mellanvågen. Till 
januarinumret bidrog sålunda åtta DXare med späckade 
rapporter. Ungefär 240 stationer omnämndes
sidorna vi fick den gången, varav ett hundratal i USA (ett 
fåtal med prefixet K…, dessa var inte så vanliga på den 
tiden) och ett 60-tal i Mellanamerika och Sydamerika.
 
Själv bidrog jag främst med en laddning mer eller mindre 
identifierade stationer i östra Asien, de flesta i Japan och 
Kina. Jag lyssnade då mest i Roslagen någon mil innanför 
Ålands hav, och jag var benägen att tillskriva detta läge vid 
ett hav i öster som en bidragande orsak till att jag ofta hade 
mycket god mottagning av stationer i östlig eller sydöstlig 
riktning. 
 
T.v. Det här var ett av mina allra första svar från en

radiostation. Som synes var det bl a mitt musikintresse
som motiverade verifikationen. 

Med mina tips från bl a Japan och Kina blev jag för en tid litet av en specialist på Östasien. Från Japan fick 
jag många fina brev och vackra QSL-kort, en del "First from Sweden/Europe…". Kineserna hade tidigare 
varit svårflörtade. Många DXare fann väl liksom jag att Radio Peking hellre svarade genom att skicka 

röda plus foton och info om Kina. Ibland fick man svaret ”dina uppgifter stämmer inte 
med vårt program". Och några uppgifter om mellanvågssändares frekvenser eller effekter lämnades inte ut. 
Kanske med tanke på rikets säkerhet… 

op mina avlyssningar av stationen i Wuhan på 1320 kc under nästan två månader 
55. Kunde ge hyfsade rapporter om programdata och hörbarhet för tio dagar, och 

uppgifter om 16 tillfällen då jag försökt ta in stationen utan att lyckas. Den tresidiga rapporten tillsammans 
med en lista över samtliga de kinesiska frekvenser jag avlyssnat gick till Wuhan, med begäran om uppgifter 
om vilka dessa stationer var. Det kom ett vänligt brev från stationen med dessa uppgifter ordentligt ifyllda. 

dels till att jag kunde skicka rapporter till en del av dem och få svar, dels till att mina uppgifter 
kunde skickas till O. Lund Johansen för publicering i World Radio Handbook. 

Det här är ett litet exempel på hur vi redan då kunde bearbeta radiostationerna för att få bättre data även 
avsedda för handböckerna. Mina kompisar bland MV-DXarna blev under många kommande år ovärderliga 
bidragslämnare till WRH på skilda områden, vilket framgått av bokens förteckningar över 

1955 var det fortfarande fullt av DX-tips på de ibland tre sidorna med mellanvåg. 
Intressant så här långt efteråt är att erinra om att USA hade baser i Nordafrika. Detta bekräftades genom ett 
brev jag äntligen fick från WIND i Nouasseur, Franska Marocko 1586 kc, som sände dygnet runt med sina 
100 watt i antennen. De andra var: 1484 WNAF Port Lyautey, Fr. Marocko, 1 kW; 1585 Wheelus Field, 

Slimane, Tanger, 1594 WBOS Sidi Slemaine samt KFAD Rabat, båda 
0 watt utom WNAF. 
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Hur det var att DXa för sjuttio år sedan 

Från januarinumret 1955 av Etersvep lämnade Lasse 
över redaktörskapet till mig. Lasse skulle ta 
xamen och sedan göra lumpen. Han lämnade över 

avdelning som hade funnit sin form och fått 
DXare att helt eller tidvis ägna sig åt mellanvågen. Till 
januarinumret bidrog sålunda åtta DXare med späckade 
rapporter. Ungefär 240 stationer omnämndes på de två 
sidorna vi fick den gången, varav ett hundratal i USA (ett 
fåtal med prefixet K…, dessa var inte så vanliga på den 

tal i Mellanamerika och Sydamerika. 

Själv bidrog jag främst med en laddning mer eller mindre 
ioner i östra Asien, de flesta i Japan och 

Kina. Jag lyssnade då mest i Roslagen någon mil innanför 
Ålands hav, och jag var benägen att tillskriva detta läge vid 
ett hav i öster som en bidragande orsak till att jag ofta hade 

ner i östlig eller sydöstlig 

T.v. Det här var ett av mina allra första svar från en 

adiostation. Som synes var det bl a mitt musikintresse 

ecialist på Östasien. Från Japan fick 
kort, en del "First from Sweden/Europe…". Kineserna hade tidigare 

varit svårflörtade. Många DXare fann väl liksom jag att Radio Peking hellre svarade genom att skicka 
röda plus foton och info om Kina. Ibland fick man svaret ”dina uppgifter stämmer inte 

med vårt program". Och några uppgifter om mellanvågssändares frekvenser eller effekter lämnades inte ut. 

op mina avlyssningar av stationen i Wuhan på 1320 kc under nästan två månader 
55. Kunde ge hyfsade rapporter om programdata och hörbarhet för tio dagar, och 

sidiga rapporten tillsammans 
med en lista över samtliga de kinesiska frekvenser jag avlyssnat gick till Wuhan, med begäran om uppgifter 
om vilka dessa stationer var. Det kom ett vänligt brev från stationen med dessa uppgifter ordentligt ifyllda. 

dels till att jag kunde skicka rapporter till en del av dem och få svar, dels till att mina uppgifter 

na för att få bättre data även 
DXarna blev under många kommande år ovärderliga 

bidragslämnare till WRH på skilda områden, vilket framgått av bokens förteckningar över 

tips på de ibland tre sidorna med mellanvåg. 
Intressant så här långt efteråt är att erinra om att USA hade baser i Nordafrika. Detta bekräftades genom ett 

586 kc, som sände dygnet runt med sina 
W; 1585 Wheelus Field, 

Slimane, Tanger, 1594 WBOS Sidi Slemaine samt KFAD Rabat, båda 



Sensationernas man blev denna vinter Bengt Carlsson, som meddelade i 3/55 att han lyckats ta Durban, 
Sydafrika på 800 kc/s 20/2 kl 1600, "med dålig styrka". Och mera hade han: Kl 1100 samma dag på 660 
kc/s 2YC på Nya Zealand, men "europ
från kommentaren "Hur bar du dig åt för att identifiera den?" Det ledde till brevväxling m
förklarade  att "det var faktiskt 2YC! Den gick in ca två minuter i 11 och faded aw
tydligt call, men programmets namn fick jag inte, så det blev inget av rapporten."
  
Klockan var då 2200 i NZ och jag konstaterade med jordglobens hjälp att det teoretiskt hade varit möjligt 
att vågorna kommit ifrån norr över Norra 
inte var särskilt stort. – Den här teorin kom jag senare att byta ut mot annan, nämligen att vågorna i 
huvudsak följt en "skymningszon" ungefär från sydväst från Halmstad sett. En sådan "zon"
begrepp. Men till detta vill jag återkomma i ett avsnitt om radiovågornas utbredning.
 
Under 1955 fortsatte tipsen att 
strömma in, under goda 
konditioner. I nr 4/55 dök ffg 
signaturen BD (Bengt Dalhammar) 
upp. En mycket flitig ung man som 
fyllde spalterna var SD, Staffan 
Danell, som i nr 5 gick och 
"längtade efter de korta 
juninätterna, för den ransonerade 
vintersömnen tär på anletsdragen." 
 
I januari 1956 publicerade 
Radioklubben Universal en av mig 
redigerad "List of DX-stations in 
the Long and Medium Wave 
Bands". Nu hade den blivit en 
sammanställning av över 400 
stationer som 15 DXare rapporterat 
till Etersvep under säsongen  
oktober 1955–april 1956. Pris 50 
öre för medlemmar, 75 för övriga. 
 
 
 

 
Visst blir man glad när man får 

sådana här verifikationer! 
 
 
Under 1956 hade anstormningen av MV
tre sidor per nummer. Men vi sysslade inte enbart med långväga, rena DX
sida åt spanjorerna som det inte var någon ordning på. De utökades med tidigare okända eller nya stationer. 
I detta nummer hade vi fått grepp om närmare ett 40
ovanligt att vårt flitiga rapporterande ledde till specialprogram för os
1335 kc sända ett sådant 24 maj kl 24 GMT, som tack för Staffan Danells trägna uppvaktning.
 
I nr 4/56 dök det ånyo upp en sådan där avlyssning som läsarna skakade på huvudet åt. Det var Kjell Linder 
i Sundbyberg som den 4 januari hade hört VQO Honiara, Solomon Islands (nordost om Australien) kl 0750 
fram till sign off med God Save the Queen 0900, långa stunder under Tallinns bärvåg som förstörde det 
mesta. Han fick ett QSL på en uppenbarligen mager rapport. 
hänsyn till att det vid denna tid på året råder i stort sett mörker mellan Honiara och Sundbyberg.
 
I New Zealand DX Times nr 7 för 1956 läste jag om hur många länder några av de internationellt mest 
kända DXarna hade fått verifikationer ifrån. Arthur Cushen (DX Editor NZDXT) ledde med 149 länder, 
Sydney Pearce (England) hade 140 länder, och USAs Roger Legge hade fått ihop 135 länder. Det var väl 
MV-DXingen som hade bidragit till dessa resultat; vissa länder sände ju enbart på m

Sensationernas man blev denna vinter Bengt Carlsson, som meddelade i 3/55 att han lyckats ta Durban, 
Sydafrika på 800 kc/s 20/2 kl 1600, "med dålig styrka". Och mera hade han: Kl 1100 samma dag på 660 

2YC på Nya Zealand, men "européerna förstörde mottagningen". Som redaktör kunde jag inte avstå 
från kommentaren "Hur bar du dig åt för att identifiera den?" Det ledde till brevväxling m

att "det var faktiskt 2YC! Den gick in ca två minuter i 11 och faded away 11.00.30 efter call, 
tydligt call, men programmets namn fick jag inte, så det blev inget av rapporten." 

Klockan var då 2200 i NZ och jag konstaterade med jordglobens hjälp att det teoretiskt hade varit möjligt 
att vågorna kommit ifrån norr över Norra Ishavet och att avståndet mellan Halmstad och mörkrets "baksida" 

Den här teorin kom jag senare att byta ut mot annan, nämligen att vågorna i 
huvudsak följt en "skymningszon" ungefär från sydväst från Halmstad sett. En sådan "zon"
begrepp. Men till detta vill jag återkomma i ett avsnitt om radiovågornas utbredning.

signaturen BD (Bengt Dalhammar) 
 

 

Radioklubben Universal en av mig 

stationer som 15 DXare rapporterat 

Under 1956 hade anstormningen av MV-material blivit så omfattande, att det motiverade en tilldelning av 
tre sidor per nummer. Men vi sysslade inte enbart med långväga, rena DX-stationer. I nr 4 ägnade vi en hel 

t inte var någon ordning på. De utökades med tidigare okända eller nya stationer. 
I detta nummer hade vi fått grepp om närmare ett 40-tal av dem, genom trägen avlyssning. Det var inte 
ovanligt att vårt flitiga rapporterande ledde till specialprogram för oss. Sålunda skulle EAJ54 i Alcira på 
1335 kc sända ett sådant 24 maj kl 24 GMT, som tack för Staffan Danells trägna uppvaktning.

I nr 4/56 dök det ånyo upp en sådan där avlyssning som läsarna skakade på huvudet åt. Det var Kjell Linder 
4 januari hade hört VQO Honiara, Solomon Islands (nordost om Australien) kl 0750 

fram till sign off med God Save the Queen 0900, långa stunder under Tallinns bärvåg som förstörde det 
mesta. Han fick ett QSL på en uppenbarligen mager rapport. – Teoretiskt var mottagningen möjlig, med 
hänsyn till att det vid denna tid på året råder i stort sett mörker mellan Honiara och Sundbyberg.

I New Zealand DX Times nr 7 för 1956 läste jag om hur många länder några av de internationellt mest 
fikationer ifrån. Arthur Cushen (DX Editor NZDXT) ledde med 149 länder, 

Sydney Pearce (England) hade 140 länder, och USAs Roger Legge hade fått ihop 135 länder. Det var väl 
DXingen som hade bidragit till dessa resultat; vissa länder sände ju enbart på m
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Sensationernas man blev denna vinter Bengt Carlsson, som meddelade i 3/55 att han lyckats ta Durban, 
Sydafrika på 800 kc/s 20/2 kl 1600, "med dålig styrka". Och mera hade han: Kl 1100 samma dag på 660 

erna förstörde mottagningen". Som redaktör kunde jag inte avstå 
från kommentaren "Hur bar du dig åt för att identifiera den?" Det ledde till brevväxling med Bengt, där han 

ay 11.00.30 efter call, 

Klockan var då 2200 i NZ och jag konstaterade med jordglobens hjälp att det teoretiskt hade varit möjligt 
Ishavet och att avståndet mellan Halmstad och mörkrets "baksida" 

Den här teorin kom jag senare att byta ut mot annan, nämligen att vågorna i 
huvudsak följt en "skymningszon" ungefär från sydväst från Halmstad sett. En sådan "zon" var då ett nytt 
begrepp. Men till detta vill jag återkomma i ett avsnitt om radiovågornas utbredning. 

material blivit så omfattande, att det motiverade en tilldelning av 
stationer. I nr 4 ägnade vi en hel 

t inte var någon ordning på. De utökades med tidigare okända eller nya stationer. 
tal av dem, genom trägen avlyssning. Det var inte 

s. Sålunda skulle EAJ54 i Alcira på 
1335 kc sända ett sådant 24 maj kl 24 GMT, som tack för Staffan Danells trägna uppvaktning. 

I nr 4/56 dök det ånyo upp en sådan där avlyssning som läsarna skakade på huvudet åt. Det var Kjell Linder 
4 januari hade hört VQO Honiara, Solomon Islands (nordost om Australien) kl 0750 

fram till sign off med God Save the Queen 0900, långa stunder under Tallinns bärvåg som förstörde det 
var mottagningen möjlig, med 

hänsyn till att det vid denna tid på året råder i stort sett mörker mellan Honiara och Sundbyberg. 

I New Zealand DX Times nr 7 för 1956 läste jag om hur många länder några av de internationellt mest 
fikationer ifrån. Arthur Cushen (DX Editor NZDXT) ledde med 149 länder, 

Sydney Pearce (England) hade 140 länder, och USAs Roger Legge hade fått ihop 135 länder. Det var väl 
DXingen som hade bidragit till dessa resultat; vissa länder sände ju enbart på mellanvåg. 



  
Arne Skoog dök upp en dag i maj 1956 hemma hos mig i Stuvsta söder om Stockholm för att med 
mikrofonen i högsta hugg göra en intervju där jag främst fick redogöra för alla mina antenner, se bifogade 
figur. Jag redogjorde ganska ingående för mi
kunde ge ganska olika lyssningsresultat!
 
 
 
 Mina fyra antenner på en liten villatomt i
  Stuvsta år 1956. 

 
 •  A   13 meter + nedledning 2 meter

 
 •  B   21 meter + nedledning 9 mete
 
 •  C   riktningen av V-beam 2 x 19 meter,
          nedledning 6,5 meter 

 
 •  D  totalt ca 66 meter + nedledning 6 
                 meter 

 
 

 
Programmet som han kallade Världen i högtalaren gick över Riksradion 
uppnått! Jag hade då nyligen skaffat en av de första svenska bandspelarna, "Magnetone 3D". Den spelade 
visserligen in på bandet så att säga baklänges i förhållande till de andra bandspelare som snart fanns i 
marknaden. Men genom att utnyttja en radioapparat med både in
sedermera över programmet till normalband. Lasse har nyligen överfört det åt mig till cd
något att bevara åt eftervärlden? 
  

När vi kom mot slutet av 1956 hade de tidvis skrala konditionerna rott upp sig så att 
mindre än 128 nordamerikanska stationer, av vilka drygt 50 stycken var ffg hörda i Sverige. Det krävdes 
fyra sidor av tidningen för att täcka alla intressanta tips!
 

I det sista numret 1956 hade fenomenet Sven Elfving i Örnsköldsvik
Honolulu, Hawaii, en natt mot måndag 0130
var mest QSA1-2, men ett och annat kunde uppfattas av vad som sades. Detta föranledde mig att skriva 
följande lilla betraktelse.  
 
"Månadens rapportkarl. Vi har länge haft på känn att norra Sverige bör ligga väl till för mottagning av 
stationer inom Stilla Havsområdet. Under den mörkaste årstiden har ju polarområdet ständigt mörker, och 
de orter som ligger inom detta eller 
Sven Elfving har, beväpnad med en massa tålamod och en ny förnämlig Radiola lyckats ta en rapport på en 
Hawaii-station, KGMB i Honolulu, och en morgon hörde han en som mycket väl kan ha va
Dessa vågor har kommit rakt norrifrån över Nordpolen, och den vägen från Hawaii till Ö
kort, "bara" cirka 975 mil, eller sträckan Malmö
nordväst: både Okinawa och en mängd U
knappast hade några alls åt det hållet. Svens loggings ger stöd för bl a Henrik Nilssons tidigare iakttagelser 
att det uppenbarligen kan vara stor skillnad mellan mottagningsförhållanden i norra o
 
Detta kan man kanske säga inledde en senare epok då DXingen i norr och främst inom Nordkalotten givit 
fylliga spalter med DX från Stilla Havet och Australien.
 
 
 
 
 
 
 

Arne Skoog dök upp en dag i maj 1956 hemma hos mig i Stuvsta söder om Stockholm för att med 
mikrofonen i högsta hugg göra en intervju där jag främst fick redogöra för alla mina antenner, se bifogade 
figur. Jag redogjorde ganska ingående för mina erfarenheter av att jämföra fyra antenners egenskaper; de 
kunde ge ganska olika lyssningsresultat! 

Mina fyra antenner på en liten villatomt i 

13 meter + nedledning 2 meter 

21 meter + nedledning 9 meter 

beam 2 x 19 meter, 

totalt ca 66 meter + nedledning 6  

Programmet som han kallade Världen i högtalaren gick över Riksradion – så stor betydelse hade DX
å nyligen skaffat en av de första svenska bandspelarna, "Magnetone 3D". Den spelade 

visserligen in på bandet så att säga baklänges i förhållande till de andra bandspelare som snart fanns i 
marknaden. Men genom att utnyttja en radioapparat med både in- och utgång för bandspelare förde jag 
sedermera över programmet till normalband. Lasse har nyligen överfört det åt mig till cd

När vi kom mot slutet av 1956 hade de tidvis skrala konditionerna rott upp sig så att 
mindre än 128 nordamerikanska stationer, av vilka drygt 50 stycken var ffg hörda i Sverige. Det krävdes 
fyra sidor av tidningen för att täcka alla intressanta tips! 

I det sista numret 1956 hade fenomenet Sven Elfving i Örnsköldsvik dykt upp med tipset: 590 kc KGMB 
Honolulu, Hawaii, en natt mot måndag 0130-efter 02, med bl a en halvtimmes religiöst program. Styrkan 

2, men ett och annat kunde uppfattas av vad som sades. Detta föranledde mig att skriva 

Vi har länge haft på känn att norra Sverige bör ligga väl till för mottagning av 
stationer inom Stilla Havsområdet. Under den mörkaste årstiden har ju polarområdet ständigt mörker, och 
de orter som ligger inom detta eller i närheten därav bör teoretiskt kunna få DX-mottagning dygnet runt. 
Sven Elfving har, beväpnad med en massa tålamod och en ny förnämlig Radiola lyckats ta en rapport på en 

station, KGMB i Honolulu, och en morgon hörde han en som mycket väl kan ha va
Dessa vågor har kommit rakt norrifrån över Nordpolen, och den vägen från Hawaii till Ö
kort, "bara" cirka 975 mil, eller sträckan Malmö-Pernambuco. Sven har även haft tur åt nordost och 
nordväst: både Okinawa och en mängd USA-stationer har loggats i november, när vi i södra Sverige 
knappast hade några alls åt det hållet. Svens loggings ger stöd för bl a Henrik Nilssons tidigare iakttagelser 
att det uppenbarligen kan vara stor skillnad mellan mottagningsförhållanden i norra o

Detta kan man kanske säga inledde en senare epok då DXingen i norr och främst inom Nordkalotten givit 
fylliga spalter med DX från Stilla Havet och Australien. 
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Arne Skoog dök upp en dag i maj 1956 hemma hos mig i Stuvsta söder om Stockholm för att med 
mikrofonen i högsta hugg göra en intervju där jag främst fick redogöra för alla mina antenner, se bifogade 

na erfarenheter av att jämföra fyra antenners egenskaper; de 

så stor betydelse hade DX-ingen 
å nyligen skaffat en av de första svenska bandspelarna, "Magnetone 3D". Den spelade 

visserligen in på bandet så att säga baklänges i förhållande till de andra bandspelare som snart fanns i 
utgång för bandspelare förde jag 

sedermera över programmet till normalband. Lasse har nyligen överfört det åt mig till cd-rom. Kanske 

När vi kom mot slutet av 1956 hade de tidvis skrala konditionerna rott upp sig så att nr 11/56 omfattade inte 
mindre än 128 nordamerikanska stationer, av vilka drygt 50 stycken var ffg hörda i Sverige. Det krävdes 

dykt upp med tipset: 590 kc KGMB 
efter 02, med bl a en halvtimmes religiöst program. Styrkan 

2, men ett och annat kunde uppfattas av vad som sades. Detta föranledde mig att skriva 

Vi har länge haft på känn att norra Sverige bör ligga väl till för mottagning av 
stationer inom Stilla Havsområdet. Under den mörkaste årstiden har ju polarområdet ständigt mörker, och 

mottagning dygnet runt. 
Sven Elfving har, beväpnad med en massa tålamod och en ny förnämlig Radiola lyckats ta en rapport på en 

station, KGMB i Honolulu, och en morgon hörde han en som mycket väl kan ha varit New Zeeland. 
Dessa vågor har kommit rakt norrifrån över Nordpolen, och den vägen från Hawaii till Ö-vik är relativt 

Pernambuco. Sven har även haft tur åt nordost och 
stationer har loggats i november, när vi i södra Sverige 

knappast hade några alls åt det hållet. Svens loggings ger stöd för bl a Henrik Nilssons tidigare iakttagelser 
att det uppenbarligen kan vara stor skillnad mellan mottagningsförhållanden i norra och södra Sverige." 

Detta kan man kanske säga inledde en senare epok då DXingen i norr och främst inom Nordkalotten givit 
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Pågående och just avslutade expeditioner 
Sammanställning: Tore Larsson 

 
PAX100 28.9-11.10.2013 Deltagare: A 
 

För rapport, se föregående Eko! 
 
KONG23 11-19.10.2013: Deltagare ABU, OJS, Tore Johnny Bråtveit, Bjarne Mjelde 
 
Forberedelsene til KONG 23 startet allerede tidlig i september da Arnstein & OJS dro til Kongsfjord for å 
hjelpe Bjarne med å rigge antenner samt sett opp utstyr for vinterens remote-DX. Dette skulle vise seg å bli til 
mye glede! 
  

Den 11. oktober var det klart for KONG 23 med Arnstein Bue, Bjarne Mjelde, Tore Johnny Bråtveit og OJ 
Sagdahl. Forventningene var høye etter en god periode i slutten av september samt noen gode dager før den 11. 
Været var ganske dårlig på flyturen nordover og østover men vi fikk landet i Berlevåg som planlagt hvor 
Bjarne møtte oss. 
 
I Kongsfjord er det i år tre antenner – en 500-meter mot 50 grader for Pacific, en dual-beverage på 400 meter 
med 70 meter avstand i retning 340 grader, og en enkel-beverage i retning 310 grader. På mottakersiden er det 
ulike SDR-mottakere, primært Perseus og Winradio.  
Som nevnt var september ganske god, og vi hadde allerede notert en god del fine stasjoner i loggen: KTNF-
MN 950, WSLM-IN 1220, KVOC-WY 1230, WTPS-VA 1240, KRLW-AR 1320, KFIV-CA 1360, WIXI-AL 
1360, WMJR-KY 1380, WZNG-TN 1400, WZYX-TN 1440, WJPA-PA 1450, WTKI-AL 1450, WBEX-OH 
1490, KBCV-MO 1570, KAMI-NE 1580. Håper var naturligvis å fortsette denne gode trenden! 
 

 
 
Dessverre ble det ikke slik. Noen av dagene ga interessante signaler, men mange av dagene var rett og slett 
dårlige. Den mest spennende dagen var nok 15. oktober da KWYN-AR dominerte 1400 hele natten, og på 
1450 hørte vi henholdsvis KYLS-MO og WROX-MS. Sistnevnte var en ganske morsom sak! Eieren av 
stasjonen, Paul Wilson skrev til oss: «From 2001 to 2007 I was Director of Programming for Clear Channel’s 

stations in Honolulu. The three AMs were KSSK (a 7.5kw facility at 590 kHz), KHVH (10kw at 830 kHz) and 
KHBZ (now KIKI, 5kw at 990).  We regularly received reception reports from the Kongsfjord area for those 

stations but because 1450 is considered a “local” frequency in North America and there are a great many 

stations on the frequency it’s quite unusual for our signal to go so far. I am glad to know you got it!» 
Det er vel flere enn oss i Kongsfjord som har hatt kontakt med Paul Wilson! Se også en interessant artikkel om 
han her: http://smartsbroadcast.com/2013/09/paul-wilson-its-that-major-market-attitude/ 
 

 
 
Heldigvis hadde vi opptak fra september og særlig kvelden den 25. september viste seg å inneholde mye 
spennende. Dette reddet KONG23 for mange av oss. Tore Johnny hadde ikke opptak fra denne perioden, men 
hadde nok å henge fingrene i med nye NA (for han) + mange spennende stasjoner fra Filippinene. Det skal 
også nevnes at flere av dagene ga svært gode signaler fra Japan, med førstelogginger av flere stasjoner for 
Arnstein og Bjarne. Fra Pacific var det svært lite med unntak av X-band fra Australia – der var det mye å høre. 
Men fra New Zealand var den neste ingenting, og av de andre øyene var det bare Guam som meldte seg – da 
med riktig gode signaler på 567, 630 og 801. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Som mange kanskje vet er KONG-ekspedisjonene mer en
god tid til å forberede og nyte god mat. Se mer om dette i webloggen for KONG23 på 
de fleste menyene er godt beskrevet. Se også Bjarnes blogg p
KONG23 var – som vanlig – en svært hyggelig opplevelse, men forholdene kunne med fordel vært bedre. Men 
det regner vi med løser seg til neste år! I mellom tiden går det opptak for 
det fortsatt vil dukke opp gullkorn fra nord!
 
AND9 19.10-2.11.2013: Deltagare: 
 

Den første AND-ekspedisjonen gikk i slutten av oktober 2007 
De første to vintrene hadde vi også ekspedisjon til Andøya så årets ekspedisjon blir den 9..
Andøya er en av Norges største øyer og du finner den lengst nord i Nordland fylke mellom byene Bodø og 
Harstad. Langs sydvest kysten er store
  

Mottakerne er plassert på følgende posisjon 67° 0.90’N og 15° 30.47’Ø. Fra dette stedet er det rett ut i havet 
uten landkjenning før østkysten av Amerika.
 

Ettersom vi ikke disponerer området må vi for hver
innsats fra deltagerne. Pr i dag har vi 3 terminerte antenner på 800 m med retning Amerika.
 

Vi leier et hus et stykke fra mottakerne og gjør opptak på eksterne harddisker. Her har vi  
antennemateriell. 
 

Årets AND er altså den 9. i rekken med oppstart 19. oktober og avsluttes 2. november.
kjørte «som vanlig» nordover via Innlandsvägen over Kiruna til Narvik og Andøya 
timer. Ole Forr kommer langs E6. Geir Fredheim kommer luftveien til Andenes.
 

Den første dagen er alltid antennedag 
ble 2 antenner på lørdagen 286° og 305° pluss 264° på søndag. Vi har koplet opp to NetSDR o
 

I dag er det lørdag 26. oktober. Vi er halvveis i AND9. Forholdene beskrives godt ved det JA skriver i 
ANDDX. “DX conditions the first night and day were excellent. Huge signals from Brazil were noted from 
20h UTC and 1310 Rádio Cidade Esper
stations from the southwest were heard until the morning when there was a rapid shift to the Caribbean and 
North America. 1510 KMSD delivered an unbelievable local like signal and in g
Dakotas and Minnesota were superb. Later on the best conditions moved westwards (for instance 1360 KFIV 
had a good signal). Around noon Alaska and Hawaii dominated with nearly all AM stations on Hawaii moving 
into the log”. 
 

JA sier at imorgen (søndag) og mandag i neste uke er det tegn som tyder på NA
mens LA igjen får en topp. Når dette leses er det jo enkelt å kontrollere om han fikk rett.
Vi lagrer om lag 1 TB pr. døgn – ingen problemer med lange vint
 
PAX101 17.10-4.11.2013: Deltagare BOS, JOB (del) LSD, 
 

17.10 Rolf med tillfällig bas i Byske plockade upp Lasse på Kallax flygplats och mjukstartade PAX101.
 

18.10 Sedan JOB flyttat fram sin uppresa en vecka p g a mycket jobb kosta
start på denna expedition. Ägnade mig åt att göra färdigt hemma och på jobbet sådant som annars skulle stör
koncentrationen uppe i Parka och offrade första morgonens konds.
 

19.10 En behaglig uppresa i fullt dagsljus för en gångs
varit så tokig. Strax före mig hade även Kjell och Magnus 
installera sig själv och utrustningen. 
brasse före midnatt. 
 

20.10 Började någon gång mitt i natten och gick sedan till efter lunch trots att
västkustare. AK/HI-tråden lät helt sjuk så vi företog

ekspedisjonene mer enn bare DX, og i år ga de dårlige forholdene ekstra 
god tid til å forberede og nyte god mat. Se mer om dette i webloggen for KONG23 på www.kongsfjord.no
de fleste menyene er godt beskrevet. Se også Bjarnes blogg på http://arcticdx.blogspot.no/

en svært hyggelig opplevelse, men forholdene kunne med fordel vært bedre. Men 
det regner vi med løser seg til neste år! I mellom tiden går det opptak for alle 4 i Kongsfjord så vi satser på at 
det fortsatt vil dukke opp gullkorn fra nord! OJS 

Deltagare: TBV, Jan Alvestad, Ole Forr, Geir Fredheim

ekspedisjonen gikk i slutten av oktober 2007 – etter den tid har vi holdt 
De første to vintrene hadde vi også ekspedisjon til Andøya så årets ekspedisjon blir den 9..
Andøya er en av Norges største øyer og du finner den lengst nord i Nordland fylke mellom byene Bodø og 
Harstad. Langs sydvest kysten er store myrområder som er velegnet for lange antenner. 

Mottakerne er plassert på følgende posisjon 67° 0.90’N og 15° 30.47’Ø. Fra dette stedet er det rett ut i havet 
uten landkjenning før østkysten av Amerika. 

Ettersom vi ikke disponerer området må vi for hver ekspedisjon legge ut og ta inn antennene 
Pr i dag har vi 3 terminerte antenner på 800 m med retning Amerika.

Vi leier et hus et stykke fra mottakerne og gjør opptak på eksterne harddisker. Her har vi  

Årets AND er altså den 9. i rekken med oppstart 19. oktober og avsluttes 2. november.
kjørte «som vanlig» nordover via Innlandsvägen over Kiruna til Narvik og Andøya – kontinuerlig kjøring 22 

langs E6. Geir Fredheim kommer luftveien til Andenes. 

Den første dagen er alltid antennedag – det var 20-30 cm med snø og ekstra tungt å trekke ut 800 meter . Det 
ble 2 antenner på lørdagen 286° og 305° pluss 264° på søndag. Vi har koplet opp to NetSDR o

Vi er halvveis i AND9. Forholdene beskrives godt ved det JA skriver i 
DX conditions the first night and day were excellent. Huge signals from Brazil were noted from 

20h UTC and 1310 Rádio Cidade Esperança was the first station in the log. Even on the northernmost antenna 
stations from the southwest were heard until the morning when there was a rapid shift to the Caribbean and 
North America. 1510 KMSD delivered an unbelievable local like signal and in general conditions to the 
Dakotas and Minnesota were superb. Later on the best conditions moved westwards (for instance 1360 KFIV 
had a good signal). Around noon Alaska and Hawaii dominated with nearly all AM stations on Hawaii moving 

r at imorgen (søndag) og mandag i neste uke er det tegn som tyder på NA-condsen vil gå på sparebluss 
Når dette leses er det jo enkelt å kontrollere om han fikk rett.

ingen problemer med lange vinterdager. ToreB 

eltagare BOS, JOB (del) LSD, RÅM 

Rolf med tillfällig bas i Byske plockade upp Lasse på Kallax flygplats och mjukstartade PAX101.

Sedan JOB flyttat fram sin uppresa en vecka p g a mycket jobb kostade även jag på mig en smygande 
start på denna expedition. Ägnade mig åt att göra färdigt hemma och på jobbet sådant som annars skulle stör

och offrade första morgonens konds. 

En behaglig uppresa i fullt dagsljus för en gångs skull. Anlände 1700 och fick höra att sunrise inte hade 
varit så tokig. Strax före mig hade även Kjell och Magnus (PAX102) angjort skolan. Kjells tårta gick före att 
installera sig själv och utrustningen. I år med Parkalompolo påtextat. (sockerbagerskan.s

Började någon gång mitt i natten och gick sedan till efter lunch trots att det gick annat än rena 
tråden lät helt sjuk så vi företog en gåsmarch efter den. Vi försökte mäta fram problemet 
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n bare DX, og i år ga de dårlige forholdene ekstra 
www.kongsfjord.no der 

http://arcticdx.blogspot.no/. 
en svært hyggelig opplevelse, men forholdene kunne med fordel vært bedre. Men 

alle 4 i Kongsfjord så vi satser på at 

, Geir Fredheim 

etter den tid har vi holdt på denne tradisjonen. 
De første to vintrene hadde vi også ekspedisjon til Andøya så årets ekspedisjon blir den 9.. 
Andøya er en av Norges største øyer og du finner den lengst nord i Nordland fylke mellom byene Bodø og 

 

Mottakerne er plassert på følgende posisjon 67° 0.90’N og 15° 30.47’Ø. Fra dette stedet er det rett ut i havet 

ekspedisjon legge ut og ta inn antennene – det krever mye 
Pr i dag har vi 3 terminerte antenner på 800 m med retning Amerika. 

Vi leier et hus et stykke fra mottakerne og gjør opptak på eksterne harddisker. Her har vi  lagerplass for 

Årets AND er altså den 9. i rekken med oppstart 19. oktober og avsluttes 2. november. Jan Alvestad og jeg 
kontinuerlig kjøring 22 

30 cm med snø og ekstra tungt å trekke ut 800 meter . Det 
ble 2 antenner på lørdagen 286° og 305° pluss 264° på søndag. Vi har koplet opp to NetSDR og en Perseus. 

Vi er halvveis i AND9. Forholdene beskrives godt ved det JA skriver i 
DX conditions the first night and day were excellent. Huge signals from Brazil were noted from 

ança was the first station in the log. Even on the northernmost antenna 
stations from the southwest were heard until the morning when there was a rapid shift to the Caribbean and 

eneral conditions to the 
Dakotas and Minnesota were superb. Later on the best conditions moved westwards (for instance 1360 KFIV 
had a good signal). Around noon Alaska and Hawaii dominated with nearly all AM stations on Hawaii moving 

condsen vil gå på sparebluss 
Når dette leses er det jo enkelt å kontrollere om han fikk rett. 

Rolf med tillfällig bas i Byske plockade upp Lasse på Kallax flygplats och mjukstartade PAX101. 

en jag på mig en smygande 
start på denna expedition. Ägnade mig åt att göra färdigt hemma och på jobbet sådant som annars skulle störa 

ick höra att sunrise inte hade 
angjort skolan. Kjells tårta gick före att 
(sockerbagerskan.se)  Inget utom någon 

det gick annat än rena 
ökte mäta fram problemet 
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men det lyckades inte. Tråden inklusive jordning var hel i alla fall. Efter antennkollen i nollgradigt väder, 
solsken och byig nordlig vind bytte vi ut transformatorn vid koaxen och då hoppade antennen igång som den 
skulle med Hawaii och allt. 
 

21.10 Kom igång mot NA före 01 SST men då gick jag som siste man och la mig. Som hittills denna 
expedition var östkusttråden sämsta alternativ för ÖK-lyssning så fick bli att banda från gul tråd. Gick hela 
natten och dagen fram till 1330 SST och då gick det ändå inget väster om Rockies. Flera Daytimers noterades 
runt 11 UTC så ska bli kul kolla inspelningarna. BOS rusade ut mitt under lyssningspasset och bytte trafo på 
grön antenn och lite bättre då den var lindad med ett annat varvtalsförhållande blev det men inte alls bra. LSD 
och RÅM inspekterade själva tråden under eftermiddagen mellan NA och JO-passen. Både antennen och 
Japanerna utföll till belåtenhet. PAX102 företog en shoppingresa till Kangos efter lunch. Jag måste göra små 
pass av arbete nu och då under expeditionen och strax innan solen började gå ner körde det ihop sig med lite 
akut arbete samtidigt som jag skulle måta upp koaxen på grön antenn för att se om den var hel. Satte en 50 
ohms terminering på koaxen inne och sprang ut i skogen. Mätte avbrott!  Konstaterade att koaxen till den 
obefintliga röda antennen bara slutade knappt tio meter från den gröna så gick in efter diverse koaxar, bnc-
kontakter och Rolf för att skarva grön trafo in på röd koax. Inne igen konstaterades att det var ett helt annat 
drag i östkusttråden nu! Så vi hade nog fått ut mer fram till nu om den varit hel. Eftersom den fungerade 
halvdåligt så är det förmodligen skärmen som inte har kontakt hela vägen? Jord fås ju ändå på annat sätt. Nu 
blir vi ännu giftigare! 
 

22.10 Jämntjockt med stationer på alla frekvenser. Svårt få ut något när det är en enda soppa. Blir att förlita sig 
på turen att någon häver sig upp över de andra en stund. Stora möjligheter alltså. I övrigt så ryckte patrullen 
Bävern ut i skogen och gjorde en inkoppling av grön antenn på röd koax som ska hålla denna säsong till att 
börja med. Bra drag i östkusttråden nu förresten. Nu väntar vi bara på lite uttalade östkustkonds. NA började 
tidigare och bättre i kväll än tidigare denna exp. 
 

23.10 Kondsen kom av sig helt vid midnatt. Geomagnetiska fältet började röra på sig. Kom dock igång igen ett 
par timmar senare och var på gång när protonerna slog till en stund före sunrise. Sedan heldött från alla håll 
hela dagen. Protonstörningen var dock väldigt blygsam så när solen gick ner lät det ganska normalt även om 
Iranier och Spanjorer/Engelsmän var överrepresenterade under kvällen. Blev lite tid att snickra ihop rapporter 
och det gav bra utdelning. Färskt smakar alltid bäst. Bastubad stod på kvällens program i övrigt. NA på plats 
igen före midnatt så nu håller vi tummarna att det inte inträffar så mycket av det som förvarnats. 
 

24.10 Skapligt ett tag på morgonsidan men dog ut ganska fort.  Själv har jag sysslat med annat mycket av 
dagen så har lite dåligt grepp. Roland tittade in på en kopp kaffe på förmiddagen i alla fall och både SW och A 
ringde och kollade läget under dagen. Snön har dalat stilla hela dagen men har inte byggt en deci än. Har låtit 
ganska ostört idag och ikväll och som ett brev på posten uppenbarade sig jänkarna en timme före lokal 
solnedgång. En störning av något slag kan väntas snart så gäller att hänga på eventuella punktkonds. 
 

25.10 Mycket trevlig DT-öppning i ett par timmar och sedan normala natt-konds. En mycket lätt störning mot 
sunrise-tid sänkte lyssningen hela förmiddagen men inget mer otäckt hände så redan efter lunch tog det sig 
igen. Mycket svaga signaler men bra läsbarhet. Delar av gänget plöjde sig genom snön ner till Kangos och 
tillbaks. Har snöat ett par dagar nu. Rolf firade NA-QSL nr 600 (KWAK AR) under dagen och hittade några 
nya att fresta.  Kjell putsade snön från och varmkörde bilen ett par gånger så att den skulle vara klar att ta för 
återresan tidigt lördag morgon. Magnus och Kjell packade fram mot midnatt ner det mesta, tackade för sig och 
gick och la sig. Det var det sista vi såg av PAX102. Utom loggen som Kjell anförtrodde åt mig att lägga ut när 
jag får tid. Svaga signaler från NA kunde anas tidigt men gav inget medan Spanien var lite småintressant. 
 

26.10 Började tveksamt och mest LA överallt. Jag startade en inspelning och gick och la mig. Sov dåligt så 
drog mig lite extra och litade på SDR:en. I tidiga morgonen avgick PAX102 mot Luleå och ungefär samtidigt 
stannade min inspelning av någon anledning. Vilket visade sig ödesdigert när OJS via NORDX tipsade om två 
oväntade stationer som plötsligt hade gått bra på morgonen. När Rolf kollade visade det sig att 1590 hade gått 
här också medan 830 inte verkar ha nått upp. LA-signalerna fortsatt nästan fram till lunch medan NA avtog 
tidigare. Protonerna började sakta öka och nådde en blysam högstanivå på eftermiddagen. Dock tillräckligt för 
att blåsa bort alla rymdvågor mitt på dagen från alla riktningar. Hämtade sig så skata när solen gick ner och 
Spanien/England ungefär som vanligt och CBG i god tid före midnatt. Men sedan hände inget spännande. 
 

27.10 Trög början på natten men efter lite LA på morgonen så tog det en otrolig fart mot sydstaterna! Länge 
och ganska stadigt. Flyttade sig i höjd mellan mellan Quebec och Alabama men inget väster om Mississippi. 
Höll inte ut tillräcklig länge för rena daytime-signaler tyvärr. Philippinerna visade sig på bra humör på 
eftermiddagen. Inga daytimers vid midnatt nu heller. LA dock på gång. 
För logg, se http://www.furuogrund.se/pax/PAX/pax101.rtf  BOS 
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The Rise and Decline of AM Radio 
 

Pittsburgh Post-Gazette via Kevin Redding, ABDX via DXLD 17.10.2013 
 

Radio, as we know it, may have begun on a bet. 
 

Frank Conrad, assistant chief engineer for Westinghouse in the early 20th century, wanted to see whether a new 
watch was keeping correct time. In 1912, he made a $5 wager with colleague Thomas Perkins. But how to verify 
his claim? 
 
Tinkering with materials in his Wilkinsburg garage, Conrad created a small receiver capable of picking up time 
signals from the U.S. Naval Observatory in Arlington, VA. 
 
He won his bet and went on to design bigger and better radios for Westinghouse. In turn, Westinghouse became 
a key player in turning the hobby of a few radio enthusiasts into an industry that changed the world. 
 
Pittsburgh`s radio history is the history of modern radio. 
 

For AM radio - and the radio industry in general - the hits just keep coming. Rapid technological changes, 
government legislation, aging demographics and a shifting media landscape have combined to erode AM's once 
massive audience. Better clarity through FM, HD and satellite, and more diverse programming have resulted in 
AM leaning heavily on two formats: talk and sports. 
 
Still, it all started here. 
 

"Most people don't know the name Frank Conrad. He's not thought of like Edison or Marconi or Bell," said 
Forest Hills' Rick Harris, whose drive to create a permanent radio museum has spanned decades. "It just so 
happened that Conrad worked for Westinghouse from around the 1890s as a boy and worked his way up. He 
didn't invent radio, essentially, but I think you could really say he pioneered the broadcasting industry. 
 
"He brought all the concepts that were in existence at that time and added them to others, like the transmitter. " 
 
Using a crystal set - basically copper wire wrapped around a cylinder and connected to a crystal that allowed the 
user to troll for signals without need of electricity - Conrad "was an unsung genius," Mr. Harris said. 
 
Conrad built a transmitter, then obtained an amateur license in the summer of 1916. In 1919, his station, 8XK, 
played music from phonograph records. A Wilkinsburg record store sponsored his show. 
 
"The store owner says, 'You can have anything you want as long as you tell people where they can buy the 
records,' " Mr. Harris said. "In effect, that created the first [radio] advertising." 
 
A KDKA program honoring the 50th anniversary of the station included ad copy from a 1920 edition of The 
Pittsburgh Sun. Beneath a Joseph Horne Co. advertisement for folding chairs (a steal at 40 cents each) was one 
describing the "wireless concerts" from Conrad's garage, mentioning that readers could join the fun by 
purchasing their own Amateur Wireless Sets for $10.00 up. 
 
Who was manufacturing those sets? Westinghouse, of course. The company had been involved in radio 
equipment during World War I and owned many patents. 
 
But it wasn't until the autumn of 1920 that Conrad's successful little radio show would inspire something even 
greater. Westinghouse vice president H.P. Davis pushed for the company to obtain a commercial license, which 
it received Oct. 27. 
 
With Conrad helping to quickly put together an equipment room - just a shack on the roof of a Westinghouse 
East Pittsburgh Works building in Turtle Creek - the newly christened KDKA read results of the presidential 
election between Warren G. Harding and James Cox. 
 
In between readings, KDKA played music. 
 

A photograph - often reprinted but occasionally misidentified as a shot of that first historic broadcast - shows 
operator William Thomas, announcer L.H. Rosenberg and telephone line handlers R.S. McClelland and John 
Frazier. 
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Two men most responsible for this historic achievement - chief engineer Donald Little and Conrad - are not in 
the picture. 
 
In the photograph, it is daytime. In reality, the world's first commercial broadcast took place in the dark of night, 
and it's possible McClelland wasn't there. 
 
Two months later, according to KDKA sources, a live broadcast from Calvary Episcopal Church in Shadyside 
became the world's first regularly scheduled church service and the first remote pickup. 
 
In the choir loft were Westinghouse engineers - one of them Jewish, another Catholic - dressed in surplices for 
anonymity. 
 
Edwin Jan van Etten, rector of Calvary, was quoted as saying, "Even now, as I think of their presence there, it 
seems to me that they symbolize the real universality of radio religion." 
 
Early adopters listened to radio broadcasts via fairly complicated receiver units sold by Westinghouse for $65 to 
$125. But home use really took off in 1921 when KDKA designed a small (6 inches by 6 inches by 7 inches) 
wooden box housing a crystal set. 
 
The Aeriola Jr. cost $25 and required headphones. Within the year, Westinghouse began manufacturing home 
radios incorporating vacuum tubes, and two years later, the first thermionic vacuum tube sets that could run on 
electricity instead of batteries. 
 
Broadcast radio was off and running. In 1926, Westinghouse, RCA and General Electric formed the National 
Broadcasting Co., which would spin off into two separate channels, Red and Blue. 
 
Although KDKA dominated the early years with its programming and superior signal and marketing, it wasn't 
alone on the airwaves. 
 
KQV-AM was another early pioneer. It signed on as experimental station 8ZAE in 1919. In 1921 it took the call 
letters KQV, which stood for "King of the Quaker Valley," and was licensed as a commercial station in 1922. 
 
In the next two decades, stations such as KDKA, WCAE and KQV would broadcast scripted dramas, boxing 
prizefights, newscasts, symphonic concerts from KDKA's Grant Building studio, church services, and even 
Dilworth' s Little German Band, with its canine mascot, Schnitzel. 
 
If Westinghouse was busy developing its broadcast technology during World War I, WWII brought drives to 
raise money for war bonds and a heightened sense of duty. 
 
Declaring "radio too important to victory," a wartime advertisement read: "At KDKA, high on a commanding 
hill, visitors are challenged by a searchlight, a directionally amplified voice and a gun, and they state their 
business into a microphone before they come near the tower." 
 
TV displaced radio as the main form of home entertainment in the 1950s. But AM radio found a new lease on 
life with the pop music explosion that began in the '50s. The repeated playing of top hits launched the Top 40 
format. Music gave rise to a new kind of radio star -- the disc jockey. Starting with Porky Chedwick at WHOD-
AM and later WAMO-AM/FM and other Pittsburgh stations, the Pittsburgh airwaves were filled with the voices 
of radio hosts who not only played the hits, but in some cases helped make them. 
 
Mr. Chedwick is credited with breaking some of R&B's earliest radio hits. He's also remembered for his one-of-
a-kind on-air patter and for coining nicknames for himself such as "Platter Pushin' Poppa," "Pork the Tork" and 
"Daddio of the Raddio." Now 95, Mr. Chedwick remains a beloved icon in Pittsburgh broadcasting. 
 
An African-American woman - Mary Dee Dudley - broke race and gender barriers with her popular "Movin&# 
39; Around" show on WHOD. Other African-American hosts such as Bill Powell and Sir Walter (real name John 
Christian) had solid followings on the former WILY-AM and WAMO. 
 
Rege Cordic's popular morning show on KDKA redefined radio as an entertainment medium during the '50s and 
'60s. "Cordic & Company" started on WWSW-AM and moved to KDKA in 1954. Cordic, along with Robert 
McCully, Sterling Yates, Bob Trow and Karl Hardman created memorable comedy sketches starring a zany cast 
of characters: space alien Omicron, Louie the Garbage Man and domineering station manager Mr. Murchison. 
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The show was a ratings hit for KDKA. 
 

Pittsburgh native David Brown was a big fan of Cordic and as a kid used a reel-to-reel recorder to tape some of 
the host's programs. Over the years, he has encountered others who loved Cordic's madcap humor. 
 
"Because it was AM radio, people would be listening to Rege's skits and they would pull off the road. They 
would not go through the tunnel at Mount Washington, because they knew they would miss the signal. 
 
"Another fellow who worked at a lab told me he would pull into the parking lot just before 8 o'clock, when Rege 
was doing one of his skits, then wait until he was finished. 
 
"He said 'When the skit was finished, car doors would open all over the parking lot with people getting out, 
having also waited.' " 
 
Cordic left for Los Angeles in 1965 and was replaced by Art Pallan and Bob Trow, and in 1968 by Jack Bogut. 
 
KDKA remained the dominant player in morning radio. 
 

During the '60s, hosts on some of the smaller AMs - such as Mad Mike Metrovich on the former WZUM-AM 
and Terry Lee on the former WMCK/WIXZ-AM - developed loyal teen followings. 
 
The advent of FM radio was a game changer for AM. In 1967, the Federal Communications Commission 
required station operators to have different programming on their AM and FM frequencies. Music formats 
moved to the FM dial, where the sound was better and where programmers weren't limited to playing short two- 
to three-minute pop songs. WAMO-FM host Ken Reeth, better known as Brother Love, was among the first to 
play records by Jimi Hendrix, Frank Zappa and the Mothers of Invention and The Doors. 
 
Veteran radio programmer Ed Salamon launched a successful career that started in Pittsburgh. He went on to 
program WHN-AM in New York and later became president of programming at Westwood One. He was hired 
in 1970 to work on KDKA's 50th anniversary, and then moved into programming music. He's the author of 
"WHN: When New York City Went Country" and "Pittsburgh&# 39;s Golden Age of Radio." 
 
"It was an exciting time to be in radio in Pittsburgh," Mr. Salamon says of the 1970s. "You had these AM 
stations that were king and trying to hold on to what they had, and FM stations were looking for something new, 
creating opportunities for young guys like me." 
 
Opportunity knocked on the AM side for him. WEEP-AM, a country music station that was at the bottom of the 
ratings chart, hired him in 1973. 
 
"I thought the audience for country music could be broader than it was - less of niche and more mass appeal," 
Mr. Salamon said. He added artists who weren't traditional country - like The Eagles and Olivia Newton-John. 
The station rocketed to second place. 
 
In 1975, KQV dropped Top 40 and switched to the all-news format it still has today. KQV-FM played music: it 
later switched call letters to WDVE. 
 
By 1978, FM's listenership overtook that of AM. 
 

With music migrating to FM, AM turned to talk radio. In 1987, the FCC repealed the Fairness Doctrine, which 
required radio operators to give both sides of an issue equal airtime. That opened the doors for a lineup of 
opinionated political talk show hosts such as Rush Limbaugh. These shows became ratings and revenue 
generators and gave AM a much needed boost. By the 1990s, many of those shows migrated to FM talk stations, 
leaving AM with a programming vacuum once again. 
 
April 10, 1992, is known as "The Day the Music Died" on KDKA: the station played Don McLean's "American 
Pie," and switched to all news and talk. Local talk hosts flourished here in the '90s, with Mike Pintek and the late 
Fred Honsberger on KDKA and Lynn Cullen and the late Doug Hoerth on the former WTAE and WPTT-AM. 
 
By the time radio moved into the 21st century, powerhouse AMs such as KDKA, WBZ-AM in Boston and 
KYW-AM in Philadelphia no longer topped the ratings charts. By 2011, AM listenership dropped to 15 percent, 
according to a survey by the investment firm Veronis Suhler Stevenson. 
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In 2001, the introduction of satellite radio and Apple's launch of the iPod further eroded AM's audience. 
SiriusXM Satellite Radio offers listeners a wide range of channels for every taste, along with conservative and 
liberal talk channels that carry most of the top syndicated radio hosts. iTunes, Internet radio services and mp3 
players let people create their own playlists. 
 
The car is where most people listen to radio. With satellite and Internet radio available in cars, AM began to lose 
the battle of the dashboard that started years ago with the introduction of cassette and 8-track players in cars. 
 
AM radio faces new competition from devices such as smartphones and other consumer electronics, which 
interfere with the AM signal. 
 
These days, the local AM band is a mix of news, talk, sports talk, ethnic and religious programming. There are 
only a handful of music stations, including WJAS-AM, with a standard hits/nostalgia format, WDDZ/Radio 
Disney, which is aimed at the teen/preteen audience and WZUM-AM, which plays classic R&B. 
 
Mel Check was the chief engineer at KDKA for 34 years and has a radio museum at his home in East Brady, 
Clarion County. "It' s to the point now where teenagers and kids coming through here, they don't know they have 
AM on their radios." 
 
Yet there are those who believe in a future for AM. FCC Commissioner Ajit Pai is committed to keeping AM 
alive. 
 
"I' m often asked why we should care about the future of AM radio ... . If you care about diversity, you should 
care about AM radio. If you care about localism, you should care about AM radio," he said in a  
speech at the 2013 Radio Show in September. "Many AM radio stations provide a vital forum for discussing the 
issues of the day." 
 
The FCC has proposed efforts to help AM operators, including access to translators, which would simulcast their 
programming on the higher quality FM band. 
 
Robert Dickey Jr. and his sister Cheryl Scott own KQV and are committed to keeping the all-news format their 
late father Robert Dickey launched 35 years ago. 
 
"The AM band is under a lot of strain," Mr. Dickey said. "Sound has been compromised terribly on the AM dial. 
It's a struggle for us as well as others." 
 
KQV's strategy has been to adapt to new technologies - such as apps for mobile devices and streaming online. 
 
"You have to continue to explore other platforms that allow you to extend," Mr. Dickey said. "We have to move 
forward. We have to keep our minds open to any and all new forms that allow us to do that in the most cost-
effective way." 
 
"My concern is not so much for AM radio, but the free over-the-air radio that allows information and 
entertainment at no cost to everyone," Mr. Salamon said. "I don't want to see that disappear. I don't want to see a 
gap in this country where people who can afford it are able to have more than they can watch or listen to, and 
other people have nothing."   
http://www.post-gazette.com/stories/ae/tv-radio/the-rise-and-fall-of-am-radio-707433/ 
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