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 Säsong 55, nr 1 
 7 juli 2014 - allt 
 Ljungbyredaktionen - OA 
 

Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 2 11 augusti TL (tips, även info QSL till resp red) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 3 1 september TL (tips) 
Nr 4 15 september TL (tips, även info, QSL till resp red) 
 
 

Hej! 
 

Så har då stafettpinnen återkommit till Ljungby. Mellan ogräsrensning, snigeljakt och gräsklippning ska ett 
nytt Eko, det första av årgång 55, produceras av vad som kommit redaktionen till del från medlemmarna. 
Den här gången dominerar QSL-en, så konditionerna har kanske inte varit de allra bästa.  
 
Stopptider till spaltredaktörerna: Bidrag till QSL-spalten och nyhetsspalterna ska nu helst vara hos resp. 
redaktör senast ett dygn före själva bulletinens stopptid, vilken som vanligt är 1200 svensk tid på 
stoppdatumet. Bulletinredaktörerna är i regel också spaltredaktörer, och eftersom redigeringen av loggen 
ofta är tidskrävande är det bra att kunna avsluta de övriga spalterna lite i förväg. 
 
För ny medlemsavgift och beställning av NRC AM Radio Log, se ”Sekreteraren”. 
 
Solrapport maj-juni: Enligt sakkunskapen har vi nu ganska säkert passerat den innevarande solfläcks-
cykelns riktiga maximum. Det slutliga statistiska värdet för maximum kan inte bestämmas ännu på en tid, 
men är just nu preliminärt 77,1 enligt Alvestads solsida. Detta inträffade i mars 2014. Vid nästa minimum 
är vi kanske om så där en fem år. 
 
Värdena för maj/juni blev enligt Alvestads sida 129,7/122,0 för fluxen, vilket är ett kliv nedåt från april, 
75,2/71,0 för solfläckstalet, vilket är en fortsatt nedåtgående tendens, och 5,75/6,7 för medelvärdet av A-
index, vilket är en ganska normal nivå. 
 
Velille de Chumbivilcas. Denna lilla ort i Cuscoområdet har plötsligt blivit aktuell sedan vår oöverträffade 
problemknäckare Henrik hjälpt flera medlemmar med ID på 1600. Orten i kombination med Henrik var 
dock aktuell redan 1966, när Henrik hade vänligheten att för min räkning från ett besök i Lima ta med sig 
hem en LP med blandade huaynoorkestrar. En av mina favoriter på den skivan är en fartig huayno framförd 
av just Conjunto Velille de Chumbivilcas med sång av systrarna Valencia och komp av mandolin/gitarr.  
 
Ordföranden har ordet: Innan vi går över till logg och annat innehåll har vi en kommentar från klubbens 
ordförande till de medlemmar som alltför sällan eller aldrig syns i spalterna. MV-Eko är ju tänkt att vara en 
bulletin för snabbt och ömsesidigt informationsutbyte mellan aktiva DX:are, inte något man kan prenu-
merera på utan att själv bidra aktivt efter förmåga. 
 
Forts nästa sida .... 

Nästa  
Stoppdatum 

11/8 
TL (allt) 
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Bidrag önskas! 
Allt sedan Arctic Radio Club gav ut sin första bulletin år 1960 har syftet varit att sprida information 
medlemmarna emellan. Tack vare våra flitiga bidragsgivare kan vi varje säsong ge ut ett stort antal 
välmatade MV-Ekon. Säsongen 2013-2014 var inget undantag och jag vill här tacka alla de medlemmar 
som gjorde detta möjligt. 
  

Tyvärr hade vi också ett antal medlemmar som endast kom med något enstaka bidrag under säsongen. Här 
ser vi gärna att det blir betydligt fler under 2014-2015. Vid redaktionsmötet i Växjö den 13 oktober 2013 
togs detta upp. Endast med många aktuella bidrag från läsekretsen har redaktionen för MV-Eko möjlighet 
att producera informativa och läsvärda bulletiner. Här gäller att vi alla hjälps åt med att snarast 
rapportera in våra senaste loggningar och annan information som kan vara av intresse för ARC:s 
medlemmar.  
 

Med detta vill jag önska alla våra medlemmar spännande DX-upplevelser under den säsong som nu tar sin 
början. Christer Brunström/Ordförande 
 

Lite om innehållet i detta nummer förutom de fasta avdelningarna: (NA-spalten utgår då det i mitten av 
augusti kommer en ny NRC AM Radio Log, lagom till säsongstarten) 
 

* Semesterresa i Tyskland/Schweiz – BE 
* Sven Jerring - radiolegenden. En artikel som BN funnit i tidningen Kvällsstunden som ARC fått speciellt 
  tillstånd av författaren Helge Ståhlberg och Kvällsstunden att publicera 
* Grimeton – världsarvet som sticker ut – Borås Tidning Sommar – bild OA 
* Flera bilder från vårt konvent 
* XERED Mexico FD och KAAY Little Rock AR – JOB och RÅM 
* HCLD2 Ecos de Naranjito 38 år den 4 juli – HK 
* QSL från OAU7Z R Carráviz, Juliaca till TN – kommentar och bild på sändarmasten – HK 
 
Vi är dessutom lovade ett antal artiklar från våra medlemmar som vi hoppas kunna presentera framöver.   

 

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

Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/ 
                
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Europa 
1386 15.6 2100 SummerFest Radio, Haddenham Gardens, Aylesbury, UK som normalt sänder på FM 

hördes denna kväll på MV för första dagen. Någon pirat som reläar stationen, 
troligen med sändare i norra Italien. Det är inte Radio AM1 som sänder på denna fq 
för det har kollats av Dario Monferini. Stationen har gått fint varje kväll och 
streaming finns på www.summerfestradio.co.uk. De verkar köra med DJ fram till 
2100, sedan blir det mest nonstop. Underligt att piraten testsände så många dagar i 
förväg, för den officiella starten var den 22.6. De kör t.o.m. den 6 juli. BE 

1386 23.6 2112 SummerFest Radio bra id! (officiell RSL tx 87,9 Haddenham, Aylesbury) Men lär 
vara inofficiellt relä av dem själva i UK!! Detta bekräftas också av MWC. Så skedde 
även i fjol sägs det! Annars misstänktes till en början en IT-pirat men har uteslutits!! 
(ref BE) min enda logg detta datum!! Ingen info direkt från stn såklart!! HM 

1386 4.7 2015 SummerFest Radio-sändningarna hade upphört och istället sändes nonstop pop, som 
inte var SummerFest. Loopens bäring och stationens styrka var densamma som 
innan. Jag drar slutsatsen att SummerFest-relä var från Radio AM 1, som annonserat 
att de startar sina sändningar den 4 juli. De har nu effekten 10 kW enligt Dario 
Monferini. Den 6.7 gick Radio AM 1 mycket bra vid 21-tiden, så nu är fallet löst! BE 

 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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1386 4.7 0058 R Jcom, Leeds, som ju 10-dubblat sin effekt nu till 10 w!! – ett par id – inget relä! HM 
1530,06 1.7 0200 R Pulse "3 DAB digital radio online on G2.net". Pulse som sänder både på 1278 och 

1530 kHz TN 
     
Nordamerika 
1130 1.6 0206 WBBR New York NY bra en stund, men 0235 försvann de flesta. ODD 
1400 3.7 0202 CBG Gander NL kanske starkaste overseas-stn denna morgon, annars har Harbour 

Light varit dominant för det mesta. ODD 
1440 1.6 0410 WRED Westbrok ME med Fox sport, hörd flera ggr. ODD 
1510 5.7 0200 WUFC Boston, MA – nytt format – Talk. TBV 
 
Mexiko, Centralamerika och Västindien 
1350 24.6 0131 CMLM R Libertad Puerto Padre med ett tydligt ID. Ganska bra styrka. TN 
 
Sydamerika 
 920 18.6 0205 ZP1 RN Paraguay – klart id o sedan tel px. Bara kort. HM 
 930 28.6 0130 CB93 R Nuevo Mundo på split. Hørt med webadresse [929.805]. TBV 
 930 30.4 0200  CX20 R Monte Carlo, Montevideo med nyheter. AN 
 980 27.6 0250 ZYH707 R Nacional, Brasília – svag HM 
 
 
 
 
 
 
1190 18.4 0305  LR9 R América, Buenos Aires med  ”Panorama 11-90”. AN 
1190 3.7 0200 LR9 R América, Buenos Aires med  "Esta es LR9 América---" ODD 
1190 3.7 0200 LR9 R América  "1190 kcs R América Argentina" svagt men klart i bruset. TN 
1200,03 7.6 2352 ZYH585 R Clube, Fortaleza CE. Mycket bra detta datum. FD 
1250 8.6 0005 ZYH594 R Educadora, Crateús CE. FD 
1310 23.6 0359 ZYI691 R Cidade Esperança, Esperança PR med stora anropet. FD 
1319,94 1.7 0001 OAU7W R Perú, Juliaca med ID efter reklamblock. FD 
1320 1.7 0030 OUU7W R Perú, Juliaca [1319.941]. TBV 
1350 3.7 0200 LS6 R Buenos Aires svag men med tydligt ID. Även den 25/6 men fick då ta hjälp av 

HK för att uppfatta anropet. Tyckte det lät som en helt annan station. Stort tack till 
Henrik för hjälpen. TN 

1360 16.4 0209  OZX7R R Sicuani, Sicuani. ID med “En el Corazón del pueblo”. AN 
1399,85 5.6 0005 CP.. R Antena 2000, Sucre. FD 
1440 14.5 0204 OAM7L R Solar, Espinar CU bra id solklart!! HM 
1440 17.6 0201 OAM7L R Solar, Espinar har gått vid flera tillfällen. Lätt att få ID på, kastar ur sig 

ett Solar då och då. TN 
1470 26.6 0202 OAU4B R Capital Lima med ID "en Radio Capital ...." stark. TN 
1470 30.4 0152  CX147 R Cristal del Uruguay, Las Piedras med Super Clube Real. Också den 
     29.4. AN 
1470 27.5 0310 CX147 R Cristal del Uruguay id. Totalt kall vad betr kontakt!! HM 
1510 29.4 0208  R Belgrano, Suardi. HK verifierade min gissning. AN 
1510 1.7 0030 OCX6Q R Alegría, Arequipa [1510.018]. TBV 
1510 1.7 0100 OCX6O R Alegría, Arequipa AQ intensiv, ett par id. HM 
1510,016 6.6 0200 OCX6Q R Alegría, Arequipa har hörts ett flertal gånger i sommar och dessutom 

ganska starkt. TN 
1510,088 14.6 0200 OZX4J R Tarma gick igenom svagt här ovanför R Alegría som då gick bra. TN 
1510 27.6 0102 OCX4J R Tarma JN med knasigt id tyckte jag, men BIH knäckte den galant – tnx! HM 
1540 1.7 0112 R Bendita Trinidad, El Alto [1539.992]. TBV 
1540 1.7 2346 CP.. R Bendita Trinidad, El Alto. FD 
1540,113 14.6 2300 OBX4N R Corporación, Cerro de Pasco starkt med ID. Gått ett flertal gånger. TN 
1570 7.6 2259 ZYH621 R Sertão Central, Senador Pompeu CE anropade. FD 
1570 16.4 0057  OAU7Z R Carráviz, Juliaca med bra ID. Faktiskt läsbar. Men naturligtvis distad. AN 
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1569,984 14.6 0200 OAU7Z R Carráviz, Juliaca med La Voz de la Liberación och ett tydligt ID. Ganska 
bra styrka men låter lite darrig i signalen. TN 

1590,45 16.4 0103  R Kollasuyo Marka, Tiawanaku. Hördes åter igen och med läsbart ID! Hördes senast 
11.4. AN 

1590,45 8.6 0016 CP.. R Kollasuyo Marka, Tiawanaku. FD 
1610  2.5 0100  R Guayviyú, Gregorio de Laferrere under Caribbean Beacon men fullt läsbar AN 
1620 17.4 0101  LRI309 AM 1620, La Plata med ID. Länge sedan den hördes! AN 
1620 28.6 0244 AM 16-20 id precis så med La Radio . HM 
1629,828 1.7 0200 AM América, San José med fint ID. En timme senare samma natt hade Christoph 

Ratzer denna med ID som R Melody. Bra styrka för en gångs skull. TN 
1630  2.5 0059  LRM991 R América, San José. Ytterligare en ARG på frekvensen. AN 
1630 1.7   0203 LRM991 R América, San José ER id ”AM América”, skol id. Hela sommaren. HM 
1630 18.6 0103 R Santa Mónica, Peru – ett par bra id – bekr av HK tnx, men tyx vara inofficiell, 

illegal, ännu så länge!! HM 
1640 28.4 0130  R Kalikanto, Chamaca. Vid 0131 minskade signalen plötsligt och tent. en tent ARG 

kom fram! Hosanna? AN 
1670,008 1.7 0200 Radio Rubí, Rafael Castillo, Matanza BA med sin typiska mx. TN 
1690  2.5 0100  R Cristo la Solución, San Justo med ID. AN 
1710 18.4 0219  R Imagen svag men läsbar igen. Hallåan påminner faktiskt om den hallåa som hörs 

på R Rubí! Har gått hyfsat i början av maj också. AN 
1710 11.6 0006 R Imagen, Castelar, BA. FD 
 
Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
1440 1.7 0135 OID SS and – väljer på R Santa Mónica o R Solar, men oklart – clip på analys! Kan 

vara AQ stn eftersom den gick på 1510! HM 
1570 28.6 0203 Tent OAU7Z R Carráviz, Juliaca PU med endast LV de Liberación x 2. HM 
1589,93 30.6 0200 Tent. R Correio do Vale, Itaporanga med fin mx. Uppe ganska starkt en stund. 

"Correio" uppfattades, så ganska säkert denna. TN 
1590 24.6 0159 OID brasse – kort jingle o ett ”Nr One”!! GN förslag R Correio do Vale – tnx – även 

hrd i UK så kanske även här!!? Ovanlig fq för mig. HM 
1650 18.4 0215  OID med hymner etc. Inget tal. Det finns ytterligare en station på denna QRG, den 
    hördes 17.4 och nämnde Buenos Aires. Den med REL hymner också hörd tidigare 
    en gång. Kan det vara R Antares?? HK (och jag) tror att formatet kan stämma, men 
    inget ID finns, inte ens tal har hörts. AN 
1680  4.4 0208  OID PP! Är nog en överton fr 560 eller 840. Från RealDX: ”Tack vare 
    programannonsen på Gerts inspelning kan man nu se att det är en harmonika. 
    3x560 kan mycket väl vara lösningen. 
    http://www.miliciadaimaculada.org.br/ver3/radio.asp?pag_ID=2075 De stationer 
    som räknas upp tas från ovanstående lista. Den första som jag uppfattar är Rádio 
    Cultura de Taubaté, SP.” säger HK. Rocco Cotroneo: “For sure this is the Milicia 
    Sat list (program Igreja no Radio). I would say that Difusora do Maranhao 560 is 
    the first choice, Excelsior Bahia 840 the second. It must be a powerful station.” 
    Thanks Rocco and HK. Och GN som också hört samma station. Den hördes också 

den 16.4 AN 
1700,26  2.5 0109  Tent ARG med musik denna gång. Hittills alltför svag hos mig för ett ID. 

Frekvensen varierar upp mot 1700.320. AN 
 

� Från e-posten 
Bo Nensén 30.5.2014: 
Till veckan ska Gert och jag börja ta ner våra antenner... tveksamt om det blir något mera lyssnande i 
Hanabäckliden. /Tråkigt, tråkigt, men det kanske finns flera lämpliga ställen? –ed/ 
 
Jan Edh 27.6.2014: 
DX-ingen har legat på säsongmässig sparlåga. Kanske till och med mer än vanligt. "Antennparken" har 
också varit mycket begränsad (285 grader bara) eftersom det varit skogsarbeten för att få ut stormfällen ur 
antennskogen. Nu (26/6) kunde vi (Dan Andersson, Rolf Larsson och jag) dock återställa 240-gradaren och 
nästan också 165/345, men där visade det sig att det fattas 1,5 - 2 meter... Snart blir nätterna mörkare. 
Passar i stället på att "slutrapportera" säsongens QSL. 
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Hasse Mattison 5.7.2014: 
En del NA anas också allt emellanåt liksom några diverse brassar. ARG verkar också vara vanliga på X nu i 
sommar – 1710 endast som tent – där brukar annars vara en oid GRC när Stockholm Sjöradio är off. 
 
Jan Oscarsson 6.7.2014: 
Här kommer ett QSL-bidrag till sommarnumret. Har under våren testat att skicka mailrapporter till 8 
COPE-stationer och 5 SER-dito. Hittills 6 svar från COPE och inget alls från SER. Trenden verkar vara 
ganska tydlig? Det är ännu för ljust för MV-DX här uppe i Norra Västerbotten. I stugan i Petiknäs testade 
jag under natten mot idag (6/7) med min Perseus + den modesta SW-antennen på altanen men bara de allra 
vanligaste européerna hördes en liten stund mellan 23 och 01 UTC. Enda ID:ade blev NDR på 972. Men 
antennen funkar troligen i alla fall eftersom tex. VL8A i Alice Springs hörs fint på 4835 kvällstid just nu.  
 
Odd Påg 6.7.2014: 
Känns onekligen lite konstigt att tänka på att "höst-säsongen" redan börjar, det var ju nyss vår! Hittills har 
sommaren här varit mycket torr, flera av de mindre bäckarna är uttorkade på en del sträckor, har plockat 
upp öringungar, födda i våras vilka dött av syrebrist då vattnet tagit slut. Att samtidigt höra hur andra klagar 
på en regnig sommar låter otroligt. 
Kanske är det den långa skuraktiviteten med flera åskvarningar, som inte gett varken åska eller regn här, 
som bidragit till den magra loggen. Antennerna har varit bortkopplade, dessutom har mitt QTH varit 
upptaget av min äldsta dotter som varit mammaledig och bott där några veckor.  
Förhoppningsvis blir det väl lite bättre läge för lyssning mot slutet av sommaren. 
 
Thomas Nilsson 7.7.2014: 
Har spelat in MV de flesta nätter sedan senaste utgåvan av ARC. De flesta nätterna har det varit ganska 
tunnsått med stationer och man har inte orkat sitta och gräva. Men ibland har det glimtat till. Framför allt 
har en del brassar gått på en hel del frekvenser och speciellt då över 1300 kHz. Men som vanligt är de här 
brassarna jättesvåra att få ID på. Bryr mig inte om att ta upp dessa bland OID. 
En kul station hördes nere i Salzburg hos Christoph Ratzer på 1289,98 den 6/7 kl 0252 och det var Rádio 
Estado, São José dos Campos. Precis då under c:a 4 min hördes också ett ID. Denna är förmodligen ganska 
ovanlig. 
På tisdag åker vi till Köpenhamn för att se Dolly Parton på Forum. Utsålt sedan länge så hon är nog 
fortfarande gångbar. Vi får väl se när showen är över ....  
 

  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…        7/7 2014 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 

Vi kan hälsa två medlemmar välkomna: en ”nygammal” och en helt ny 
GL Göte Lindström, Backegården, Bogla 10, 560 29  TENHULT. Tel 036-93234, mobil 076-1429828, 
e-mail: gote.lindstrom@svf.fhsk.se 
 

”För ganska länge sedan var jag medlem i ARC i två omgångar, dels på 70-talet, dels några år i mitten av 
90-talet. Jag var också med på några konvent i Hökensås och på Fiskartorpet. Det sammanföll med några 
mycket aktiva DX-perioder i mitt liv, jag hade också en i mitten av 80-talet. Framförallt var det MV-DX 
som intresserade mig. Totalt blev det 144 verifierade länder och 601 verifierade stationer. 
 

Jag har dock aldrig lämnat intresset för radio och DX-ing. På senare år har jag läst MV-Eko och SWB på 
nätet. Jag har också det senaste året på allvar börjat bygga upp en anläggning både för DX-ing och 
amatörradio, jag har ett amatörradiocertifikat med signalen SM7XUF. För DX-ingen har jag förutom min 
gamla ICOM R-71E en SDR-IQ och funderar på ytterligare en SDR-mottagare. 
 

Som alltid kom det andra saker emellan som tog upp tiden. Familj, vi har två numera utflugna döttrar på 20 
och 23 år. Arbete, jag arbetar som ekonomi- och fastighetschef på Södra Vätterbygdens Folkhögskola 
(SVF) i Jönköping. SVF har en stark radioanknytning, på SVF startades närradion i Sverige och vi har en 
framgångsrik journalistlinje med radio, tidning och TV. Sedan har min hustru Karin och jag en gård utanför 
Jönköping där vi bedriver lammuppfödning i relativt stor omfattning, vi har ca 65 tackor.” 
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TNY Torgeir Nyen, Stordamsnaret 54, N-0671 OSLO, Norge. Tel +47-95068232, e-mail:  
torgeirny@gmail.com 
 

”Jeg bor i Oslo sammen med min samboer og vår 15 år gamle datter. DXing har jeg hatt som hobby siden 
1983, de seneste ti årene har jeg vært periodevis aktiv som mellombølge-DXer, om enn ikke på samme nivå 
som endel andre i ARC! Jeg har 186 verifiserte land og 573 verifiserte stasjoner.  
 

De seneste årene har det vært mest NA-DX, der jeg har 338 verifiserte stasjoner, hvorav 85 prosent øst for 
de store sjøene. Flere VA enn WA i min samling! Ettersom jeg bor i en by og ikke har satt opp noen remote 
radio, så blir mye av MB-DXingen basert på 3-4 dagers ekspedisjoner, noen litt uhøytidelige fjellturer og 
noen litt mer "seriøse" turer til kysten i Sør-Norge. Jeg sender et QSL-bidrag.” 
/Välkomna till klubben båda två – vi hoppas få se era signaturer ofta i MVE! –tl/ 
 

Ändrad e-mailadress 
WIK Rolf Wikström - wicstrom@tele2.se (obs c i namnet istället för k som Rolf normalt använder). 
 
Förändringar i medlemsregistret 
Som framgår av vår ordf CB:s kommentar i inledningen, så uppmanas våra medlemmar till större aktivitet. 
De medlemmar som inte hörts av på hela förra säsongen – vissa på längre tid än så – har kontaktats om sitt 
intresse för klubben. Följande har antingen tackat nej eller inte hörts av:  
ALE, APF, CKL, CS, ESN, SND och VMA. 
BT har på egen begäran lämnat klubben. 
Om/när intresset för mellanvågen åter vaknar är ni hjärtligt välkomna tillbaka till klubben. 
 
Ny säsong – ny medlemsavgift 
Medlemsavgiften för denna säsong beslutades vid årsmötet vara lika som föregående, nämligen SEK 100:- 
eller 15 Euro för medlemmar utanför Sverige. Klubbens pg är 80 76 79-6 ARC. Om du vill betala via 
bank: SE2880000000075712805251.BIC/SWIFT SWEDSESS. Senast den 11 augusti 2014 vill vi gärna ha 
in din medlemsavgift. 
 
NRC AM Radio Log 
Är du intresserad av att hänga med på klubbens gemensamma beställning av ”NRC-loggen”? Hör då av dig 
så snart som möjligt till TL. Sista dag för beställning är den 11 augusti 2014. 
 

Rapport från DX-Parlamentet 
Veckoslutet den 7-8 juni 2014 ägde DX-Parlamentet rum på Fredgagården strax utanför Norrköping. En 
trevlig anläggning vid Bråviken (och även lämplig för eventuella ARC-konvent i Norrköping). Enligt beslut 
på vårt årsmöte i Lessebo är Arctic Radio Club numera en av SDXF:s medlemsklubbar och vi var 
representerade på förbundets årsmöte för första gången. 
 

Bland besluten kan nämnas ett aktivitetsbidrag till föreningar på maximalt 2 000 kronor per år för att stödja 
utåtriktade aktiviteter eller verksamheter för våra medlemmar. ARC kan komma i fråga först under 2015. 
 

Även DX-Vännerna hade sitt årsmöte i Norrköping. Auktionen på lördagskvällen inbringade strax över 1 
800 kronor till Vännerna vars uppgift är att stödja förbundets olika verksamheter. DX-Vännerna har funnits 
i 51 år. 
 

Förbundet driver lyssningsanläggningen i Parkalompolo. Här har främst Sigvard Andersson lagt ner ett 
enormt arbete under årens lopp. För detta (och andra insatser) belönades han med årets stipendium ur Johan 
Berglunds minnesfond. Förutom diplom fick han 5 000 kronor som en liten uppskattning för sina 
mångåriga insatser för svensk DX-hobby. Vi inom ARC gratulerar naturligtvis Sigvard till denna 
utmärkelse. 
 

Jag vill här nämna att förstagångsbesökare till Parkalompolo kan ansöka om ett bidrag på 500 kronor. Det 
som krävs är att man är medlem i SDXF. Pengarna kommer från DX-Vännerna och fyra "stipendier" står 
till förfogande varje år. Intresserade ARC-medlemmar kan lämpligen kontakta mig för närmare detaljer 
eller läs om Parkalompolo på förbundets hemsida www.sdxf.se. (Christer Brunström) 
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Den nya säsongens första spalt börjar bra med många anmälda QSL från flera flitiga medlemmar. Kom ihåg 
att inte samla QSL:en till någon enstaka storanmälan, utan rapportera av lite då och då, så att vi får snabb 
rotation på informationen. 
 
TNY – Torgeir Nyen hälsas välkommen till klubben 
Radio Las Palmas 1008 e-post v/s David Garcia Sanz, Departemento Tecnico 
AIR Indore 648 k (fra Delhi) 5u 
WGR Buffalo NY 550 e-post  v/s Kevin Carr, Assistant Program Director 
CFCO Chatham-Kent ON 630 e-post v/s Janel Steeper 
WHCU Ithaca NY 870 e-post v/s Chris Allinger, Operations Manager (svært kort svar) 
CHML Hamilton ON 900 e-post v/s Rick Zampieri 
WDLX Washington NC 930 e-post v/s Troy Dreyfus, Chief Operator 
WPAT Paterson NJ 930 e-post m.vedl. v/s Mark Buniak, C.O. 
WBEN Buffalo NY 930 e-post v/s Kevin Carr, Assistant Program Director 
CJCA Edmonton AB 930 e-post v/s Robert Dean, Morning Man 
WHSR Pompano Beach FL 980 e-post v/s Jodi Mibaum 
WYSL Avon NY 1040 e-post v/s Robert D’Angelo, Business Manager 
CJMS Saint-Constant QC 1040 e-post v/s Pascal Poudrier 
CKWX Vancouver BC 1130 e-post v/s Denise Wong, Managing Editor 
WCJW Warzaw NY 1140 e-post og Facebookmelding v/s Rick Jordan (RJ), PD og John Willyard 
CKOC Hamilton ON 1150 e-post v/s Tom Cooke, GM 
WCRW Leesburg VA 1190 e-post v/s Brian C. Edwards, Vice President of Operations and Engineering 
CFMB Montréal QC 1280 e-post v/s Maria Esperanza Zuccolotto 
WCCW Traverse City MI 1310 e-post m.vedl. v/s Brian Hale, Operations Manager 
WLQY Hollywood FL 1320 e-post v/s Rick Santos, Senior Vice-President 
WDER Derry NH 1320 e-post 
WESR Onley-Onancock VA 1330 e-post v/s Will Russell 
KRKO Everett WA 1380 k, e-post v/s Andrew Skotdal 
WSLB Ogdensburg NY 1400 e-post v/s Michael R. Guimond, Station Manager 
CKSL London ON 1410 e-post v/s Tom Cooke, GM 
WGIG Brunswick GA 1440 e-post v/s Dick Boekeloo 
WNYY Ithaca NY 1470 e-post v/s Chris Allinger, Operations Manager  
KKXA Snohomish WA 1520 k, e-post v/s Andrew Skotdal 
KFBK Sacramento CA 1530 e-post v/s Ken Charles 
WDJZ Bridgeport CT 1530 e-post v/s Bob Radil 
WXEX Exeter NH 1540 e-post v/s Steve Thomas 
CBEF Windsor ON 1550 e-post v/s Carl Swanston 
WEAM Columbus GA 1580 e-post v/s Bobby Z 
WHGT Maugansville 1590 e-post v/s Bob Mullinax 
WAKR Akron OH 1590 e-post v/s Chuck Collins 
CHHA Toronto ON 1610 e-post 
KYHN Fort Smith AR 1650 e-post v/s Eric Morris, CE 
WWRU Jersey City NJ 1660 e-post v/s Mark Buniak, C.O. 
CJEU Gatineau QC 1670 e-post v/s Nathalie Bernard, Directrice 
KKLF Richardson TX 1700 e-post v/s Dan Bennett, Vice President 
 
RÅM – Rolf Åhman 
France Bleu Elsass 1278 mejl  v/s Félicien Muffler, Responsible Programmes Elsass 
WPRO Providence RI 630 mejl  v/s Craig Schwalb, GM 
KXOR Junction City OR 660 mejl  v/s Charo Schaeffer, SM 
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WAYY Eau Claire WI 790 mejl, pdf-fil  v/s Bill Holden, Engineering 
WOKY Milwaukee WI 920 mejl  v/s Gregory Jon, PD 
WFXJ Jacksonville FL 930 mejl  v/s Tommy BoDean, OM 
WNWI Oak Lawn IL 1080 mejl  v/s Jovan Marinkovic, Electronic Eng 
KAAY Little Rock AR 1090 brev och kort  v/s Gordon Ross Stephan, PD /Se QSL:et längre fram –ed/ 
KQQZ Fairview Heights IL 1190 mejl  v/s Ray Diamond, Production Manager 
KRSV Afton WY 1210 mejl  v/s Jerry Hansen, GM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KFPW Fort Smith AR 1230 mejl  v/s Karen Pharis, GM 
WENK Union City TN 1240 mejl  v/s Terry Hailey, President/GM 
WSDZ Belleville IL 1260 mejl  v/s Jeff Laramie, GM 
KOWB Laramie WY 1290 mejl  v/s David Settle, OM & Sports Director 
WHBL Sheboygan WI 1330 mejl  v/s Kelly Meyer, PD 
CHOU Montréal QC 1450 mejl  v/s Tony Karam, CEO/GM 
KVSI Montpelier ID 1450 mejl   
WATZ Alpena MI 1450 mejl  v/s Eric Send, Engineering/IT 
KZZJ Ruby ND 1450 brev  v/s Lila D. Harstad, Owner/GM 
KGFF Shawnee OK 1450 mejl  v/s  Mike Askins, GM 
WOSH Oshkosh WI 1490 mejl, QSL och info som pdf  v/s Steve Griesbach, CE 
HIJB Radio, Santo Domingo 830 mejl  v/s Ing. Luis A. Guaba, Director Ingenieria 
XENL Radio Recuerdo, Monterrey 860 mejl  v/s Pablo Guerrero Salazar, Gerente Comercial 
XET La T Grande, Monterrey 990 mejl  v/s Pablo Guerrero Salazar, Gerente Comercial 
XEB Mexico DF 1220 mejl  v/s José Pablo Dueñas Herrera, Gerente 
HJNT Radio Huellas, Cali 1470 mejl  v/s Pedro Arturo Suarez Rojas, Gerente 

 
LSD – Lars Skoglund 
RNE5 Zaragoza 936 brev och kort från Madrid trots direktrapport 
KCOW Alliance NE 1400 brev, dekal. V/s Jason Wentworth, Program Director 
WAPA San Juan PR 680 brev. V/s José Raúl Arriaga, Periodista 
CB57 Radio Agricultura, Santiago 570 brev. V/s Luis Langois Dias, Gerente General. Har numera flyttat 
till FM. 

 
JE – Jan Edh 
Radio Nightingale Rotherham General Hospital Rotherham 1350. Email. V/s Mel Jaques, Station Manager 
WNZS Veazie ME 1340. Via Facebook. Ingen V/s. 
WMYF Portsmouth NG 1380. Email. V/s Tim Moore, Program Director och Jeff Naamani 
Marketing/Promotions Director 
WVEI Worcester MA 1440. Email. V/s Lou Muise, Chief Engineer Entercom Boston 
WMVX Beverly MA 1570 ”Radio Transamerica”. Via Facebook. Ingen V/s. 
XEVOZ La Mexicana Mexico City 1590. Email. V/s T Diaz, Webmaster 
HRVC La Voz Evangelica de Honduras Choluteca 1140. Via Facebook. V/s. Roger David Zelaya Diaz 
ZYI 535 Rádio Educadora Bragança PA 1390. Via Facebook. V/s Nazaré Barroso, Chefe de Programação  
ZYJ 604 Rádio Libertadora Evangélica Mossoró RN 1430. Via Facebook. V/s Efraim Macário, Controlador 
da Audio och Adriano Freitas, Locutor 
ZYJ 676 Rádio Rondônia Cacoal RO 1470. Via Facebook. V/s Radiolista Paulo Adriano, Locutor 
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HJHL Oxígeno 1350 Ibagué Tolima 1350.Email. V/s Camilo Pinto, Comentarista Caracol en Ibagué 
HJTB Ondas de Ibagué Tolima 1470. Via Facebook. V/s Mauricio Vargas Gerente y Codirector de Noticias 
HJRL Radio Antena de los Andes Santa Rosa de Cabal Risaralda 1520. Email. V/s Jorge Eduard Aguirre 
Restrepo 
OCU2D Chami Radio Otuzco 1140. Via Facebook. V/s Jimmy Ared, responsable de are de sistemas en la 
radio 
OAX7X Radio Juliaca ”La Decana” Juliaca 1290. Via Facebook. Ingen V/s. 
OBU7E Radio Santa Beatriz Cusco 1350. Email tnx to Carlos Gamarra. V/s ”oläslig” Director, Bernardino 
Merina Corrasco, Gerente General Discoteca Las Vegas och Elisabeth Barozota(?) , Secretaria 
OAX7W Radio Sol de los Andes Juliaca 1460. Via Facebook. Ingen V/s. 
QAZ7G Radio Espinar Yauri 1480. Email tnx to Carlos Gamarra. V/s Gerente General med oläslig signatur 
och fingeravtryck(!) 
OCX7V Radio Los Andes Cusco 1540. Email via HK/Carlos Gamarra. Stämplat på stationen men tyvärr 
oläsliga signaturer 
OAU7Z Radio Carráviz Juliaca 1570. Email. V/s Ivan Tito Viscarra, Manager 
Radio Andina Velille Cusco 1600. Via Facebook och HK. V/s Urbano Ahuatez Z. 
CX147 Radio Cristal del Uruguay Las Piedras 1470. Via Facebook. V/s William Pedeira, Ingeniero de 
audio 

 
JUS −Jussi Suokas 
Spirit Radio 549 v/s Anne Clarke  
RNE 1 Castilla y Léon, Salamanca/Ponferrada 855 v/s Mauricio Molano 
BBC R Jersey 1026 v/s Matthew Price, Assistant Editor 
COPE Reus-Tarragona 1134 och COPE Lleida 1224 v/s Alex García, Técnico Barcelona 
ERA Rodos 1251 konfirmation hittat på http://erarodou.blogspot.gr/p/blog-page_7556.html 
GTRK Vaynah, Groznyi 1287 v/s Ramzan Dzhavathanov  
R Khvylia Vinnitsa 1377 v/s Volodimir Danilchuk 
AFN Lajes 1503 v/s Christopher Jacobs, SSgt, USAF NCOIC, Radio Operations 
R Zelionyi Glaz, Moskva 1584 v/s Sergey Komarov 
WGR Buffalo NY 550 v/s Allan Davis, PD 
WQAM Miami FL 560 v/s Josh  
WROW Albany NY 590 v/s Jay Scott, Director of Programming and Music 
WNIS Norfolk VA 790 v/s Dave Morgan, Dir of engineering  
CJAD Montreal 800 v/s Chris Bury Program & News Director  
WDLX Washington NC 930 v/s Troy Dreyfus, Owner 
WMAC Macon GA 940 v/s Bobby Reed, Operations Manager Cumulus Macon 
KCTA Corpus Christi TX 1030 v/s Gracie Dinsdale 
WEPN New York NY 1150 brev v/s Bob Galerstein WB2VGD 
WAKI McMinnville TN 1230 v/s Anthony Griffith, Peg Broadcasting 
WTKG Grand Rapids, MI 1230 v/s Phil Tower, Director of Programming & Operations 
WCEM Cambridge MD 1240 v/s Shane Walker, Operations Manager & Production Director 
WJMC Rice Lake WI 1240 v/s Arnie Wheeler  
KNEU Roosevelt UT 1250 v/s Joe Evans, Owner Manager 
WGHB Farmville NC 1250 v/s Jonathan Ellerbe, Owner 
WGDJ Rensselaer NY 1300 v/s Mike Carey, News Director 
WOBL Oberlin OH 1320 v/s Doug Wilber, President/Station manager och också Ken Koyan, assistant 
engineer K8TV.  
WROD Daytona Beach FL 1340 v/s Joe Hopkins, Owner/ GM 
KTFI Wendell ID 1340 v/s Bill Teske, Vice President 
WJRW Grand Rapids MI 1340 v/s Dave Grant CE  
WARF Akron OH 1350 v/s Grant R. Lewis I Engineer/IT Director  
WTDR Gadsden AL 1350 v/s Mike Mitchell, News/Traffic Director 
KRKK Rock Springs WY 1360 v/s Tom Ellis, General Manager 
WSAI Cincinnati OH 1360  v/s Justin Tabas, Director of Integrated Marketing 
KSOP South Salt Lake UT 1370 v/s Jim Mickelsen PD 
WKPA Lynchburg VA 1390 v/s Larry Cobb, General 
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WRJN Racine WI 1400 v/s Chris Moreau, General Manager  
KCOW Alliance NE 1400 v/s Jason Wentworth, Creative Services 
WMYR Ft Myers FL 1410 v/s Ched Keiler, Consulting engineer 
WNSW Newark NJ 1430 v/s Rev Erick J Salgado 
WKOX Everett MA 1430 v/s Dylan Sprague, VP Programming 
WMFJ Daytona Beach FL 1450 v/s Bill Powell, President/General Mnager 
WRNN Myrtle Beach SC 1450 v/s Dave Priest 
WQOP Jacksonville FL 1460 v/s Tom Moran, General Manager 
KKTY Douglas WY 1470 v/s Dennis Switzer GM 
WNWT Rossford OH 1520 v/s Sarah Outman, Correspondence  
WXTG Hampton VA 1490 v/s Tom Davis, President & General Manager 
WKYW Frankfort KY 1490 v/s Kristin Cantrell Owner & operator  
KMRI South Salt Lake UT 1550 v/s Andy Acosta, General Manager 
WECU Winterville 1570 NC v/s Michael Afflerbach Vice President and General Manager Operations  
WVOK Oxford AL 1580 v/s Chuck Woodard, GM  
WKTP Jonesborough TN 1590 v/s George E. DeVault, Jr. President 
KLEB Golden Meadow LA  1600 v/s Andrea Galjour, Operations Manager  
KRZI Waco TX 1660 v/s Gary Moss, President 

 
JOB – Jan Oscarsson 
COPE Salamanca 1134 epost v/s Silvia Merchán, Redactora 
COPE Jaén 1143 epost med PDF-bilaga v/s David Santos Aláez, Director 
COPE Cantabria 1215 epost, loggor 
COPE Albacete 1224 epost v/s Juan Carlos González Molina, Director 
COPE Huelva 1224 brev på epost-rapport 
COPE Lugo 1224 epost v/s Chema Núñez Losada, R. Dto. Técnico 
KXOR Junction City OR 660 epost, foto v/s Caro Schaeffer, Sales Manager fixade en misstänkt primula. 
Loggad samtidigt av BOS vid PAX98 
CKOR Penticton BC 800 epost v/s Jon Ferebee, Assistant PD/News Director 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KJJQ Volga SD 910 epost v/s Bryan Waltz 
WNZS Veazie ME 1340 epost 
XEHS Los Mochis SN 540 epost 
HIJB Radio, Santo Domingo 830 epost, loggor v/s Ing. Luis A. Guaba, Director Ingenieria 
XEYJ Nueva Rosita CO 940 epost 
XET Monterrey NL 990 epost v/s Pablo Guerrero Salazar, Gerente Comercial 
XERED México DF 1110 epost med en hel hög bilagda bilder på anläggningen v/s Ing. Juan Carlos de 
Lassé, Gerente de Ingeniería /En av bilderna återfinns längre fram –ed/ 
XEB México DF 1220 epost, logga v/s José Pablo Dueñas Herrera, Gerente 
HRVC La Voz Evangélica, Choluteca 1140 epost v/s Licda. Jessenia Zelaya de Mejía, Programación 
HRVC La Voz Evangélica, Tegucigalpa 1390 epost v/s Licda. Jessenia Zelaya de Mejía, Programación 
ZYJ462 R Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ 1400 epost v/s Ana Lúcia, Assistente de Suporte ao Cliente 
HJLT Revivir en Cristo, Cali 1550 epost, loggor v/s Pedro Arturo Suarez Rojas, Gerente 
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Abkhazia 
There was a coup attempt in Sukhumi yesterday. The leader of the breakaway territory has quit town. 1350 
kHz may be easier to hear these days now that Voice of Russia is no longer being relayed co-channel from 
Armenia. It always struck me as an odd frequency choice for Abkhazia (Chris Greenway, UK 28.5.2014 via 
DXLD) 
 
Czech Republic 
1233 Radio Dechovka has started transmitting from Ostrava/Svinov (MO) with 2 kW. It shares the antenna 
tower with ČRo Dvojka/ČRo Plus on 639 kHz. (Günter Lorentz via mwcircle 22.5.2014) 
 
A test broadcast was heard on 27.6.2014 on the air on 981 kHz from Libeznice (north edge of Prague) using 
Radio Impuls-FM modulation. A new station Radio Impuls-AM is planned for this frequency. The signal is 
aired from the same antenna as Radio Dechovka on 1233 kHz. (Karel Honzík via mwcircle 27.6.2014) 
 
Gibraltar 
1458 Radio Gibraltar - John Balestrino, the engineer at Radio Gibraltar, informed that the transmitter power 
at Radio Gibraltar is a constant 4 kW. Most lists are currently showing 2 kW or less.  
(Jean Burnell, yahoogroups 4.7.2014 via Bengt Ericson) 
 
Greece 
729 The government supported “Dimosia Radiofonia (‘Public Broadcasting Sce.’)” has started carrying its 
1st prgr. on 729 kHz. Web: hprt.gr .  
1485 ERT Open (the former public radio company) has reactivated the transmitter in Volos on 1485 kHz. 
(WRTH Update via Bengt Ericson) 
 
List of 24h/d MW unofficial stations. No comments here, just a short description of their programming:  
792 Studio 1 former on 909 with old Greek songs mostly rebetiko.  
828 UnIDed from poss Athens with old western pops. Sparingly heard in Salonica due to QRM from 
other stations  
846 Cannibal Athens, my fav in this band. Various music kinds from old Greeks (during night) old 
western, alternative etc also with live program. Currently inactive due to transmitter problems (unless 
they ceased transmissions)  
1044 Daffy, with programs mostly on nights but possibly irregular. Old western music (60-80 ), but also 
Greek sometimes  
1287 R322, Athens full 24h with old Greeks. Regular here  
1368 Elines Radio 24h Salonica. All kinds of Greeks. About 400 W  
1431 Polytechnic Station, Thessaloniki, abt 500 W with leftist program and commentaries, alternative 
music (Zacharias Liangas via HCDX 25.6.2014) 
 
India 
The State of Andhra Pradesh has been divided into two separate states as follows: 
Andhra Pradesh (now with reduced area) 
  837 Vijayawada 100 kW 
  900 Kadapa 100 kW (formerly known as Cuddapah) 
1503 Vijayawada 1 kW 



sid 12 

Telengana (new state): 
  738 Hyderabad 2x100 kW 
1485 Adilabad 1 kW 
Other useful link on the subject:  
http://www.rediff.com/news/report/map-what-telangana-state-will-look-like/20130730.htm 
(Jose Jacob, DSWCI 30.5.2014 via DXLD 15.6.2014) 
 

The Netherlands 
Received a nice message from PanEuropean Radio, the organisation behind Radio Waddenzee and Radio 
Seagull. They are planning to go offshore again from the 2nd half of August. The Jenny (Baynton) shall be 
anchored 8 miles from the Dutch coast in open sea. This means a much better reception in The Benelux, 
UK and Scandinavia. The ship can be visited during the offshore event, ticketprice for boattrip plus visit 
shall be announced later. 
The event is a special one in memory of the end of the Dutch offshoreradio period and the start of the in 
Spanish/USA/Mauritian based Radio Caroline, Mi Amigo, Monique, Laser and Delmare. More information 
at the Facebookprofile of Radio Waddenzee and, in a short time, also at the site of both at 1602 kHz 
operating stations http://www.radiowaddenzee.nl/ and  
https://www.facebook.com/Waddenzee1602AM/photos/a.259819454096954.64599.121958351216399/652
277981517764/?type=1 
(Petris Knapas via Mike Terry, MWDX 21.6.2014) 
 
Ramadan 
Ramadan 2014 started on Saturday, the 28th of June and will end on Sunday, the 27th of July, it has a 
duration of 30 days. The celebrations at the end of Ramadan also include 28th and 29th of July. (web) 
 
Russia 
Russia will change to winter time from October 26th, 2014. i.e. Moscowtime will be UTC + 3 hours. 
Furthermore 2 new timezones will be introduced and the total zones will be 11. 
(3.7.2014 Voice of Russia via Bengt Ericson) 
 
MW frequency list: 
/see.also comments after the list/ 
Public radio broadcasting for listeners within Russia  
---------------------------------------------------------  
Radio Rossii  
Frequency kHz / kW / Location / Regional Transmission 
 567 / 500 / Volgograd, Russia / GTRK "Volgograd" 
 567 /  75 / Kyzyl, Tuva Republic / GTRK "Tuva" 
 576 /  50 / Khabarovsk, Russia / GTRK "Dalniy Vostok" 
 585 / 150 / Perm, Perm / GTRK "Perm" 
 594 /  40 / Izhevsk, Republic of Udmurtia 
 621/   50 / Makhachkala, Dagestan / GTRK "Dagestan" 
 621 /  50 / Syktyvkar, Komi Republic / GTRK "Komi" 
 639 /  75 / Omsk, Russia / GTRK "Irtysh" 
 657 / 150 / Murmansk, Russia / GTRK "Murman" 
 693 / 150 / Ufa, Republic of Bashkortostan 
 711 /   7 / Naryan-Mar, Nenetskiy Avtonomny okrus, Arkhangelskaya oblast / GTRK "Zapolyarje" 
 738 /  25 / Palana, Kamchatka Region / GTRK "Kamchatka" 
 738 /  40 / Chelyabinsk, Russia / GTRK "Yuzhny Ural" 
 792 /  25 / Abakan, Republic of Khakassia / GTRK "Khakassia" 
 792 /  50 / Aleksandrovsk -Sakhalinsk , Russia / GTRK "Sakhalin" 
 810 / 150 / Vladivostok, Primorsky Krai / GTRK "Primorye" 
 846 /  40 / Elista, Republic of Kalmykia / GTRK "Kalmykia " 
 855 /  50 / Penza, Russia / GTRK "Penza" 
 873 /  25 / Kaliningrad, Russia 
 873 / 250 / Radio Centre "Lesnoy" , Moscow region 
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 873 / 100 / Samara, Russia / GTRK "Samara" 
 873 /  75 / Saint-Petersburg, Russia 
 918 / 150 / Arkhangelsk, Russia / GTRK "Pomorje" 
 936 /   5 / Matveyevka, Orenburg region / GTRK "Orenburg" 
 945 /  40 / Novocherkassk , Rostov region / GTRK "Don-TR" 
 963 /  20 / Zakamensk, Buryatia / GTRK "Buryatia" 
1008 /   1 / Tuapse, Krasnodar region 
1080 / 100 / Kovylkino, Mordovia / GTRK "Mordovia" 
1089 /   5 / Tilichiki, Kamchatka Region / GTRK "Kamchatka" 
1089 /   5 / Nikolsk, Vologda Region / GTRK "Vologda" 
1116 /  30 / Sochi, Krasnodar Krai / GTRK "Kuban" 
1251 /   7 / Cherkessk, Karachay-Cherkess Republic / GTRK "Karachay-Cherkessia" 
1287 /  50 / Grozny, Chechen Republic / GTRK "Vainah" 
1350 / 2x5 / Ust-Kan and Ust-Ulagan Altai Republic / GTRK "Gorny Altai" 
1395 /   1 / Buguruslan, Orenburg region / GTRK "Orenburg" 
1458 /   7 / Kudimkar, Perm / GTRK "Perm" 
1476 /  20 / Onguday Altai Republic / GTRK "Gorny Altai" 
1485 / 2x1 / Kamenskoe and Keys, Kamchatka Region / GTRK "Kamchatka" 
1602 /   1 / Ust -Barguzin, Buryatia / GTRK "Buryatia" 
  
Radio Station "Mayak"  
 828 /  75 / Kyzyl, Tuva Republic  
 918 /  50 / Makhachkala, Dagestan / GTRK "Dagestan"  
  
Radio Station "Vesti FM"  
1089 / 1200 / Tbilisskaya, Krasnodar region  
1215 / 1200 / Sovetsk, Kaliningrad region  
1413 /  500 / Mayak village, Pridnestrovie 
Data as of March 2014, changes can be expected. http://www.dxcourier.ru/rrus.html 
(RusDX May 25 via DXLD) 
 
Comments 
Hi Ydun, Tibor and Anatoly, I'd guess RC means "Radiotsentr", i.e. Radio Centre. Anatoly, do you know 
the origin of this list? I don't think Vesti FM relays via ex-VOR MW transmitters are really internal,  
but mainly for Ukraine instead. I think there are also some errors; I think these are probably off: 
 711 Naryan-Mar 
1098 (not 1089 as in the list) Nikolsk 
1116 Sochi 
1458 Kudymkar 
 
And I am also doubtful about these: 
 738 Palana 
1008 Tuapse 
1089 Tilichiki 
1251 Cherkessk 
(Mauno Ritola, Finland, RusDX May 25 via DXLD) 
- - - - - - - - -  
873 - This week deteriorated reception of Radio Rossii in the Moscow region on medium waves (frequency 
873 kHz). Location is now broadcasting Radio Rossii? On the radio center in the Lesnoy does not.  
 
Answer:  
Currently broadcasting program "Radio Rossii" (frequency 873 kHz) is carried out  
from the territory of ORTC # 7 (Moskovskaya oblast, Orekhovo-Zuevsky rayon, settlement Avsyunino)  
http://tvtower.ru/93_GuestBook/?1  
(Victor Rutkowski, "open_dx") (RusDX 1.6.2014 via Anatoly Klepov via Ydun’s Medium Wave Info 
2.6.2014) 
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South Africa 
Digital Radio Mondiale is running its first ever test on medium wave generated in South Africa.  
 
The Radio Pulpit test transmissions to greater Pretoria and parts of Johannesburg on 1440 kHz using a 
25kW transmitter broadcasting 10kW DRM, is starting with up to two programs and will eventually add all 
the extra features offered by DRM.   
 
The tests are being conducted by the broadcaster in co-operation with major South African network 
operator Sentech and Broadcom International and will run until next year.  
 
Detailed trial data will be gathered, analysed and made public towards the end of 2014. The results will be 
presented to the national regulator ICASA with the aim of a full licence being granted.   
 
The consortium says the high quality digital sound of a live medium wave DRM transmission could be 
clearly heard during the successful launch of the DRM Southern African Platform in Pretoria on 25 June 
2014. The platform is a voluntary group that aims to coordinate industry stakeholders in the countries of 
Southern Africa who are interested in DRM. It joins Indian, Brazilian, German and other DRM national 
platforms.  
 
Dr Roelf Petersen of Radio Pulpit says he was delighted with the launch illustrating the power of DRM in 
the heart of South Africa.  
 
“With DRM, people in difficult-to-reach areas will in future be able to listen to crystal clear digital radio,” 
he says.“It is early days”, says Consortium Chairman Ruxandra Obreja, “but the excellent DRM sound 
enjoyed by the participants at the launch, the data provided by credible consultants and the interest shown 
by other broadcasters, government representatives and manufacturers has made me very optimistic about 
the future of DRM as a viable solution for the region.”  
 
(ABU Weekly News, Asia-Pacific Broadcasting Union 4.7.2014 via Mike Terry, MWDX) 
 

Spain 
1485 EAJ26 Onda Cero Antequera, former Radio Antequera RATO until early 90s, will be closed for good. 
Onda Cero program is transmitted now through the frequency 96,3 MHz FM, which broadcasted Europa 
FM until now. (Guillermo Sáez via Ydun’s Medium Wave Info 30.6.2014) 
 
Som utfyllnad på sidan en logga från WKRD Louisville KY-790 som vi fått från HS. Vi får en del dylikt 
material till MVE, en del får plats omedelbart, en del kan få vänta några nummer. Allt är välkommet! 
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Ofcom News 
Station transfer news …………………………………………………………………4 May, 2014 
Ofcom has approved the following transfers of stations as follows: 
Sunrise 1  963 and 972 kHz, Sunrise 3, Kismat Radio Limited; transferred to Lyca Media II Limited  
Radio 1035 - an interactive speech-based station targeted at over-35s in the various Asian communities 
around London, accompanied by a mix of popular forms of music appealing to the target audience. Speech 
(expected to comprise at least half of daytime, and maybe less out of daytime) may be in English but should 
encourage a multi-lingual environment. (A simulcast of Ofcom licence AL000160).  
Radio 1458 - a full service music and information mix for Asians in London, featuring an appropriate 
variety of cultures and styles, with news bulletins in English and/or Hindustani. (A simulcast of Ofcom 
licence AL000156). 
Turkish Gold Radio 1584 kHz (formerly London Turkish Radio) transferred to Panjab Radio London 
Limited. 
New AM stations ……………………………………………………………………26 May, 2014 
Two of the four new Ofcom licences awarded today have gone to groups wanting to operate radio stations 
on medium wave. 
Akash Radio has two years to start broadcasting, along with Pakistan FM in 
Bradford, who have both secured a five year AM licence to provide local Asian 
programming. It means AM broadcasting is likely to continue till at least 2021, 
with more awards still to be considered. (23 May, 2014) 
 
Ofcom starts music radio Formats review ………………………………………….3 June, 2014 
Ofcom is asking for input about the future shape of radio station formats, which could lead to “format flips” 
on local and regional stations. 
The regulator wants views and evidence on whether changes to the music that local commercial radio 
stations are required to play could benefit UK listeners, ahead of a full public consultation due out later this 
year. 
The changes are limited to local and regional FM/AM commercial radio, with the three national analogue 
commercial radio services (Classic FM, Talk Sport and Absolute Radio) excluded. 
Any future changes based on this review could further relax the rules for stations, which may be able to 
change music policy more easily. Recent changes to Formats by Ofcom have removed the percentage of 
specific specialist music required, instead giving a more general description. 
 
Ofcom to offer new licences for 12 years …………………………………………..16 June, 2014 
Ofcom is to extend the duration of advertised or re-advertised local commercial analogue radio licences 
from seven to 12 years. 
The decision comes after a consultation earlier this year which received 12 replies. “After considering 
responses, Ofcom has decided that its policy will now be to grant licences for a period of 12 years,” the 
regulator says today. 
The policy changed in 2010 in light of possible announcements on a DAB switchover but in December last 
year, the Government said that there was still more to do before the transition to digital could be completed. 
 
Stations which broadcast on DAB gain automatic licence renewal, and part of the consultation considered 
the extent to which particular licence durations might affect the incentives of stations to broadcast on DAB. 
It was mentioned that some stations might withdraw their DAB services and opt for a re-advertisement 
rather than a renewal if they had a longer licence. 
Ofcom said: “In the light of market developments since 2010, we concluded that 12 years is unlikely to 
affect the number and range of services available on DAB since new commercial incentives for stations to 
broadcast on DAB have meant that there is less need for the incentive mechanism.” 
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In response to today’s news, William Rogers, operator of 17 analogue radio stations told RadioToday: 
“This is really positive news, particularly for those operators who manage smaller scale stations like 
ourselves. With many such licences unlikely to have a DAB future at all and many not being required to 
switch based upon their size in any event, it is crucial that they are able to invest in their future and continue 
to deliver a level of strong local engagement with their communities which shorter terms of licence duration 
threaten. 
RadioCentre has also welcomed the news. CEO Siobhan Kenny said: “I am delighted that Ofcom has 
agreed to move back to full 12 year licence terms. This change will be a real benefit to some of the smaller 
commercial stations on FM and AM, providing them with the prospect of five more years to build their 
businesses before they need to think about re-licensing.” 
 
BBC News 
BBC Trust post advertised ………………………………………………………….30 May, 2014  
The £110,000 a year position for BBC Trust Chair has been advertised today, to take over from Lord Patten 
who resigned as Chair on health grounds. 
The job is for “three to four days per week”, the same as Lord Patten and is a contract for four years. One of 

the first tasks will be reviewing the BBC Charter which expires at the end of 2016. 
Culture Secretary Sajid Javid said: “The BBC is a great British institution that 
entertains and educates while helping to showcase the best of British around the world. 
We need an exceptional individual to lead the Trust to get the best out of the BBC for 

licence fee payers.” 
A shortlist of candidates will be interviewed over the summer and the Culture Secretary will meet all 
appointable candidates. The Government will then select a preferred candidate. The preferred candidate will 
appear before the Culture, Media and Sport Select Committee for pre-appointment scrutiny and the 
Government will then make its final decision. Applications to be his successor must be submitted by 20 
June. 
 
BBC to axe 65 radio jobs as part of cost-cutting plans …………………………..10 June, 2014 
The BBC has announced a string of job losses in its radio division as part of the corporation's cost-cutting 
plans. Staff were told 65 jobs will go as part of a plan to cut the number of employees by 200 by 2017. 

Its stations, which are currently run separately, will be organised into two groups - 
one for pop music and one for classical and speech radio - and share some staff but 
keep their own controllers. 
BBC Radio director Helen Boaden said the reorganisation was essential. She said: 
"BBC Radio is the envy of the world and our creativity is second to none.  But we 
must also be as small as we can be, to meet our savings challenges and increase our 
agility in the digital world without losing our distinctiveness or damaging 

relationships with our many audiences. Reducing the division's headcount by 15% is challenging, but shows 
just how hard we are working to drive efficiency in everything we do." 
The BBC said there were "no plans to change the way the stations are represented on-air". 
Radio 1 controller Ben Cooper said the changes, which also affected sister station 1Xtra, were in response 
to budget changes which were "hurting". http://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/bbc-axe-65-radi0 via Steve 
Whitt) 
 
UK BBC Commonwealth Voices …………………………………………………..16 June, 2014 
A four-week online radio station, BBC Commonwealth Voices will launch in July to celebrate Glasgow 
2014. The station, which lacks the national DAB coverage enjoyed by London 2012, will be produced by 
BBC Scotland but only stream for six hours a day. 
Launching on 16 July, BBC Commonwealth Voices will be based at the Forge Shopping 
Centre in the east end of Glasgow and will offer local people from the area a chance to gain 
skills in research, broadcast and social media, as they make content which tells the cultural 
story behind the Games in their home city. 
The station, which is in collaboration with the Commonwealth Broadcasting Association, 
will share content with public service broadcasters from around the Commonwealth and 
will broadcast every day from 10am-4pm. It will also be re-broadcast overnight on BBC 
Radio Scotland Digital and Medium Wave. 
Cat Cubie will start the day from 10am – 12noon, with Colin Kelly taking the early afternoon programme 
from 12noon – 2pm, and BBC Radio Scotland’s Ian Hamilton ending the day from 2pm – 4pm.  
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Meanwhile, presenter Hardeep Singh Kohli will be the voice of the station, to be heard on jingles and stings 
throughout the four-week period. 
The presenters on the three live programmes, will be partnered with someone from the local community 
looking to gain broadcasting skills. The programmes will have a mix of music and speech, with music 
having emphasis on Scottish artists, but also on music from around the Commonwealth. (Posted on 
Monday, 16.6.2014 by Radio Today UKo-jobs-3670601#ixzz34MF8Gttb via Steve Whitt) 
 

Commercial Radio News  
Radio Academy Awards …………………………………………………………….14 May, 2014 
Commercial Radio had a great night at this year’s Radio Academy Awards, taking home 35% of Gold 
Awards.  
But the BBC still ruled the night with 34 Gold Awards compared with 12 to the independent sector. In total, 
55 awards went to the BBC and 33 went to commercial radio with four going to others. 
BBC Radio 2 won Station of the Year whilst Capital FM’s Dave Berry and Lisa Snowdon got Breakfast 
Gold. Absolute Radio, which was nominated for nine awards won Brand of the Year along with four other 
awards including four Golds. 
BBC Radio 4 got the most Golds (five) followed by Absolute (four), BBC Radio 1 (three), LBC (three) and 
BBC Radio 2 (two plus Tony Blackburn’s). (www.radiotoday.co.uk) 
 
Highest Audience for TalkSport Breakfast ……………………………………….20 May, 2014 
Ian Brazil has scored the highest ever audience for talkSPORT breakfast, with 1.5m listeners tuning in each 
day. 
The station has kept its 3.2m listeners this quarter too, which represents a 10% increase year on year. The 
weekend sports breakfast and live Barclays Premier League football on Sundays are also recording their 
highest audience.  
Liam Fisher, talkSPORT’s Programme Director told RadioToday: “The results for the Alan Brazil Sports 
Breakfast are stunning and the show sounds better than ever. Over the past year we’ve added some big 
names to our line-up including Colin Murray and Johnny Vaughan. To see such a strong year-on-year 
increase across the station reflects our continued investment in talent and rights.” 
BBC Local Radio in England saw stable results across the patch on the quarter. Overall reach for Local 
Radio in England came in at 6.9m /16.1%, stable on the quarter though there was a significant decrease on 
last year (7.1m / 16.9%). (www.radiotoday.co.uk) 
 
UTV Revenue Increases ……………………………………………………………20 May, 2014 
Revenue at UTV’s local radio stations grew in the first quarter of 2014 with an increase of 10%, compared 
with a market performance of around 3%.  
talkSPORT’s revenue was up by 16% in the quarter, helped by the positive impact of the build up to the 
2014 FIFA World Cup. Total local revenues were unchanged as a result of an anticipated decrease in 
revenues from digital multiplexes. 
The company says: “We expect that this strong growth in talkSPORT associated with the FIFA World Cup 
will continue into Q2, with revenues forecast to be up 45% year on year. Together with rising local radio 
revenues, forecast in Q2 to be up 2% year on year, we anticipate that our Radio GB divisional revenue in 
the second quarter will be 26% up on the same period last year, in line with our forecasts. 
“Radio GB revenue for the first six months of 2014 is consequently expected to be up 18% on last year.” 
(www.radiotoday.co.uk) 
 
RSL & LPAM News 
It is presumed that the following football clubs’ will broadcast their home games:  
Football Club Station August fixtures September fixtures 

Crystal Palace Palace Radio 1278 kHz 23 West Ham 13 Burnley 
27 Leicester 

Blackburn Radio Rovers 1404 kHz   9 Cardiff 
23 Bournemouth 

13 Wigan 
16 Derby* 
27 Watford 

 

* Evening Game 
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Copyright: Cf. the statement at the beginning of Information Desk. 
 

Puerto Rico 
1510 WBSG Lajas – silent since 4.6.2013, back on the air 3.6.2014. (NRC DX News 81/28) 
1590 WGYA  Guyama – silent (as WXRF) since 15.9.2013; on the air with CP program test authority 
    23.4 from a new site. (NRC DX News 81/26) 
---  WGYA Guayama – format to SS:NWS/TLK – slogan and group to //Cadena Wapa Radio. 
   (NRC DX News 81/27) 
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Copyright: Cf. the statement at the beginning of Information Desk. 
 

Argentina 
1550  R Amistad – a new station is observed in area of Buenos Aires (Arnaldo Slaen in ConDig) 
 

Brazil 
1480 ZYH510 R Tribuna do Vale de São Francisco, Xique Xique (BA66) – ex. 660 kHz (web) 
 

Chile 
 770 CD77 R Agricultura, Temuco is active – reported by Claudio Galaz in ConDig 
1480 CA148 R Comunicativa, Ovalle is active – reported by Claudio Galaz in ConDig 
1530 CA153 R Vida Nueva, Copiapó (TA05) – ex. R Juan Godoy – reported by Claudio Galaz in 
    ConDig 
1570 CC157 R Cristo Llama al Pecador (GB04) – ex. R Niebla. Reported on 1571.4 by 
   Claudio Galaz in ConDig 
 

Colombia 
With the recent reactivation of the 1580 kHz frequency by the Radiopolis organization (leased from 
William Vinasco), all the 32 AM frequencies for Bogotá are active. Here is the current AM scene in 
Bogotá: 
540 HJKA R AUTENTICA 
570 HJND SEÑAL RADIO COLOMBIA 
610 HJKL LA CARIÑOSA 610 
650 HJKH ANTENA DOS 
690 HJCZ W RADIO en // 99.9 MHz 
730 HJCU MELODIA ESTEREO 
770 HJJX RCN en // 93.9 Mhz 
810 HJCY CARACOL en // 100.9 MHz 
850 HJKC CANDELA AM 
890 HJCE R CONTINENTAL 
930 HJCS LA VOZ DE BOGOTA 
970 HJCI R RED 

1010 HJCC ACUARIO ESTEREO 
1040 HJCJ COLMUNDO RADIO 
1070 HJCG R SANTA FE - Q'HUBO RADIO 
1100 HJCN BBN RED RADIODIFUSION 
BIBLICA 
1130 HJVA VIDA AM 
1160 HJOC FUEGO AM 
1190 HJCV R CORDILLERA 
1220 HJKR R MARIA 
1250 HJCA R CAPITAL 
1280 HJKN R UNICA 
1310 HJJZ AVIVA RADIO 
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1340 HJFB AMOR ESTEREO en // 96.3 MHz 
1370 HJKX R MUNDIAL 
1400 HJKM EMISORA MARIANA 
1430 HJKU UNIMINUTO RADIO 
1460 HJJW NUEVO CONTINENTE  
 

1490 HJBS PUNTO CINCO 
1520 HJLI LIBERTAD 15-20 
1550 HJZI G12 RADIO  
1580 HJQT CANDELA ESTEREO en // 101.9 
MHz 
 

 
The severe winter weather which hit Colombia towards the end of 2010 resulted in many AM stations being 
off the air. Since then they have all slowly been reactivated. (Rafael Rodríguez 14.6.2014) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
1530 HKV92 Alcaraván Radio - Recently the Colombian postal service (Red 4-72) closed many offices 
    where were located the "Apartados", (P.O. Box) and moves others; now the complete 
    address to send reception reports is: Alcaraván Radio (or as appropriate) c/o Rafael 
    Rodríguez, Apartado No. 67751, (oficina Red 4-72 Unicentro), Bogotá, D.C, Colombia 
   P.S. Reception reports via e-mail continue without problems in this e-mail: 
    rafaelcoldx@yahoo.com (Rafael Rodríguez, QSL Manager) 
 

Paraguay 
 740 ZP38 R Hechizo, Caazapá – new station. � Mariscal Estigarribia esquina Boulevard  
   Villarica, Caazapá  E: causacomunpy@hotmail.com (Adán Mur) 
 760  R Encarnación – new station. � Mcal. Estigarribia, casi 14 de Mayo - Centro Encarnación. 
   W: www.radioencaranacion.com E: gerencia @radioencarnacion.com  (Adán Mur) 
 800  R La Unión, Asunción – new station. � Asunción (Adán Mur) 
 
Peru 
 650 OCU6L New licence to Isahura Choqueapaza Mamani – 1 kW. � Pampa de Layagace – Alt. Km. 
    25 Carretera a Tarata, Distr. de Alto de la Alianza, Dept. de Tacna. (MTS) 
1600  R Andina also announcing Radio Andina del Perú – new station from Velille in Provincia 
    de Chumbivilcas, Dept. de Cusco (Ref.: MVE 54-19). 
 

   This is a story about how Henrik Klemetz made it possible to identify, locate and get in 
    contact with a local Latin American radio station whose main object is only to reach local 
    listeners. 
  

   Radio Andina was logged this spring on 1600.018 by among others Jan Edh, Gert 
    Nilsson, Arne Nilsson and Timo Klimoff, but already in August 2012 by Torolf 
    Johnsson. Torolf's clip was scrutinized by Alfredo Cañote but there was no QTH given on 
    the clip, and so the location remained unknown. Thanks to a clip from Gert Nilsson, Henrik 
    was able to work out the station QTH. Chatting to Radio Kalikanto (1640) owner, Henrik 
    obtained the name of the station manager. Gert and Jan both sent a snail mail report to the 
    station manager in Velille, but only Jan's report merited word of acknowledgement in a 
    doubtfully worded email from the owner's brother. Managing to make it clear that this was 
    not a hoax nor a trap set by someone in the Cusco province. 
   Via Skype Henrik maintained a 1h30 long chat with him eventually ("How on earth could 
    anyone hear the station in Europe?"). Only by referring to names of other radio 
    personalities in the Cusco area and playing an excerpt of Gert's audio, the gentleman 
    reluctantly accepted that this must have been a genuine example of long distance reception. 
     He recognized the voice of the speaker.  "Incredible, incredible”, he wrote. 
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Semesterresa i Tyskland/Schweiz 
Bengt Ericson 

  
Min fru Gunnel och jag ville gärna besöka Mainau, som är en vacker ö i Bodensjön och ägs idag av barnen 
till Karin och Lennart Bernadotte. Dess skönhet med trädgårdar och byggnader är mycket berömd. 
Emellertid har vi dragit oss för den långa bilresan på autobahn, men DB Autozug (Deutsche Bundesbahns 
biltåg) har löst det enkelt för oss. Vi startade från Växjö 09 och samma dag kl.17 var vi vid stationen 
Hamburg-Altona varifrån alla biltågen utgår. Man kör igenom biljettkontrollen och parkerar på angiven 
köplats. Kl. 20:40 var det lastning. I närheten av stationen finns massor av kaféer och restauranger, så det 
var lätt att slå ihjäl tiden innan lastning. EXAKT 20:40 började lastning av bilar. Det var som att köra 
ombord på en färja. Det var 15 öppna godsvagnar i två våningar. Allt gick mycket smidigt. Sedan gick man 
till sin kupé i sovvagnen. EXAKT enligt tidtabell 22:01 avgick tåget. Vi sov gott och en timme före 
ankomst väckte konduktören oss med kaffe + frukostpåse. Precis kl. 08:00 startade avlastningen i Lörrach 
nära Basel. Man hade sovit under nästan 90 mil och var nu utvilad inför dagens övningar. Vid Bodensjön 
gick på kvällen de italienska piraterna på 1017, 1323 samt 1476 kHz riktigt bra efter skymningen. Några 
nyheter på MV-bandet kunde jag inte notera från Konstanz. Staden är tvådelad. En del hör till Tyskland och 
en del till Schweiz. Eftersom det är EU:s yttre gräns, så var det gammaldags tullkontroll av alla passerande, 
som personalen inte kände igen. Båda sidorna hade full styrka vid gränsen. Vi fick visa pass och det blåa 
registreringsbeviset på bilen. 

                    Vagnar med bilar                                            Tåget framifrån med sovvagnar först 
 
På hemvägen hälsade vi på bekanta, så den togs i korta etapper om c:a 30 mil. Med autobahn tar det inte 
lång tid. Efter vägen finns det ju prisvärda och utmärkta pensionat eller B&B, som finns listade i boken 
”Links und Rechts der Autobahn”.  
 

Längs autobahn hörs ju långvågsstationerna bäst. De var alltid hörbara 
medan FM fladdrade hit och dit. En station som överraskade var AFN 
Benelux, Mönchen-Gladbach, 1143 kHz 1 kW. Den hördes med 
utmärkt kvalité hela vägen från Bonn upp till Münster. Som längst 
hördes stationen med utmärkt signal på bilradion 80 km från sändaren. 
Ett trevligt program med bra musik var ”The Eagle Midday Show” som 

hördes mellan kl. 12 och 14 och  reläades från The Eagle Network, men med lokala ID. Nu när frekvensen 
är friare kommer säkert stationen höras här i höst vid sunrise/sunset. Den har eget ID hela dagen och lokala 
program morgon och tidig kväll. ToH-nyheterna reläas från AFN Europe och det betyder de stora 
amerikanska nyhetsbyråerna och därefter lokala nyheter. Förkortningen SHAPE (Supreme Headquarters 
Allied Powers Europe) gäller inte längre för MV-radioverksamheten i Belgien utan nu går den under 
beteckningen US Army Garrison Benelux. På FM finns fortvarande beteckningen SHAPE kvar. Varför vet 
jag ej. US Army-organisationer publicerar inte gärna e-mail-adresser och därför har jag tillskrivit dem per 
ytpost, AFN Benelux via både SHAPE-adressen och US Army Garrison Benelux-adressen och bett om mer 
information. De brukar inte vara så intresserade av att svara på tekniska frågor. 
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Sven Jerring - radiolegenden 
Med tillstånd av författaren Helge Ståhlberg, Tidningen Kvällsstunden 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radiomannen Sven Jerring (1895–1979) var under många år Sveriges mest kända person näst kungen. Han 
hördes som hallåman, reporter och programledare under mer än ett halvt sekel. För många svenskar 
personifierade han radion och han får betraktas som radions centralgestalt fram till hans sista program. 
 

Jerring såg dagens ljus i Malung i Dalarna som Sven Jonsson. Själv har han berättat att han som barn var 
tystlåten och inbunden och aldrig deltog i vilda lekar utan hellre levde i böckernas värld. Efter 
gymnasietiden, då han antog namnet Jerring, blev han student 1915. Jerring studerade i Uppsala under 
några år, omväxlande med arbete som journalist. 
 

I USA hade det utvecklats något som i Sverige kom att kallas radio. Televerket började sända på försök 
1922. Även enskilda företag sände program någon gång per vecka. Jerring anställdes vid ett av dem för att 
bland annat sköta radioprogrammen. När AB Radiotjänst bildades 1925, fick det monopol. 
 

Hallåman 
Jerring flyttade till Radiotjänst samma år. Under det första decenniet skötte han själv praktiskt taget allt i 
studion. Alla program sändes direkt. Han var radions förste hallåman eller programpresentatör, som det 
heter numera, och blev dess förste reporter. Jerrings olika roller medförde att hans röst ofta hördes i radion. 
Den var välmodulerad och kultiverad. Med ett rikt och nyanserat ordförråd var han behaglig att lyssna till. 
Han hade dessutom en god förmåga att i ord gestalta och förmedla vad han såg. Jerring blev snart 
uppskattad av lyssnarna. 
 

Som reporter sökte Jerring upp människorna i deras miljö och han ville skapa stämning genom intervjuer 
och egna iakttagelser. Han direktsände gärna från ställen som låg vid sidan om allfarvägen som fyrplatser, 
gruvor, fiskebåtar och marknader. 
 

Delaware-jubileet 
I början av 30-talet kom apparatur för inspelning, och därmed kunde radion göra reportage som inte varit 
möjliga tidigare. En av Jerrings mera uppmärksammade resor var besöket vid Delaware-jubileet i USA 
1938. Han intervjuade utvandrade svenskar och deras ättlingar. Det blev många radioprogram och dessa 
rönte stor uppmärksamhet i Sverige. 
 

En för den tiden unik intervju beviljade kung Gustav VI Adolf inför sin 80-årsdag 1962. För övrigt hade 
Jerring alltid hand om de få tillfällen när någon från kungahuset framträdde i radion. 



sid 22 

 
Det andra världskriget tyngde Jerrings sinne, främst för de nordiska grannländernas lidanden men också för 
att det omöjliggjorde reportageresor. Men uppfinningsrik, med förmåga att improvisera och med hjälp av en 
dansk passpolis, tog han sig över till Köpenhamn dagen före befrielsen 1945, lätt förklädd till svensk polis. 
Rapporten sändes dagen efter i den svenska radion. 
 

Jerring refererade otaliga landskamper, friidrottstävlingar och Vasa-lopp under sitt radioliv. Tennis, som 
han ibland spelade med majestätet Gustav V, var hans stora sportintresse. 
 

Lika lätt som Jerring fann de rätta orden framför mikrofonen, lika sparsam var han med ord i andra 
sammanhang. I hans personlighet syntes något av distans eller värdig oåtkomlighet. Men det var snarare en 
markering av att han ville vara ifred. Han var närmast besvärad i stora sällskap. Jerring vann dock sympati 
för sin diskreta anspråkslöshet, och han kom svenska folket nära. 
 
Jul och Nyår 
Radion brukade direktsända viktiga offentliga händelser och högtidliga evenemang. Från 40-talet var 
Jerring hallåman och ciceron vid praktiskt taget endast sådana tillfällen samt vid jul- och nyårshelgerna. För 
många var radion och dess enda kanal på den tiden en integrerad del i helgfirandet. Jerring ledde 
julaftonens ”Dans kring granen”, den definitiva bekräftelsen på att julen var inne. Nyårsaftonens 
radioprogram med Jerrings vänliga och lugna stämma förstärkte känslan av högtid i många svenska hem 
och medverkade till den stämning som utmärker ett årsskifte. 
 

Inför hans 60-års dag hyllades han med en insamling vars medel, enligt hans önskan, gick till sjuka barn. 
Av medlen bildades Jerringfonden (ej att förväxla med Jerringpriset, som är instiftat av sportredaktionen i 
Sveriges Radio). Fonden har hittills delat ut mer än 120 miljoner kronor till sjuka, handikappade och 
utvecklingsstörda barn. 
 
Barnens brevlåda 
Jerring tog själv initiativ till radioprogram. Det största och viktigaste av dessa visade sig bli Barnens 
brevlåda. Han inledning ”Stockholm – Motala, God dag, flickor och pojkar” hördes varje vecka från hans 
första år vid Radiotjänst och mer än 50 år framåt. I programmet läste Farbror Sven brev från barn, och 
några barn sjöng eller läste dikter. Kända artister har ”debuterat” i Brevlådan. Vid brev från barn på 
sjukhus, som sällan kunde få besök eller som hade legat länge, knackade han med sin ”trollstav” i bordet. 
Och se, dessa kom att få både brev och besök av lyssnare. 
 

Brev kunde också utlösa gåvor av olika slag. Böcker och radioapparater sändes till sjukhusen. Vid ett 
tillfälle kunde fler än 1500 par skidor, som lyssnare skänkt, vidarebefordras till Norrland, sedan en flicka 
bett om ett par, för att slippa pulsa i snön till skolan. Under det finska vinterkriget samlade Brevlådan och 
Rädda Barnen in 400 000 kronor till Finlands barn.  
 

Även om barnens framträdande hade repeterats inför Farbror Sven, blev det oväntade inslag ibland. När han 
en gång bad en flicka att sjunga sin sång, som han själv sade sig tycka mycket om, stämde hon oväntat i 
med Flickan i Havanna, som sitter i ett fönster. Vid ett annat tillfälle, när Farbror Sven hade varit på 
Systemet, frågade ett barn vad som fanns i den bruna påsen under bordet. 
 
Vad då, pensionär? 
När Jerring blev pensionär 1960 fortsatte han sin verksamhet ungefär som vanligt, det vill säga som resande 
journalist och rapportör. Barnens brevlåda var fortfarande en fast punkt i hans tillvaro. Men 1972 lade 
Jerring ned programmet, ty ”orken” tröt. Radion hade då sänt 1785 Brevlådor med omkring 20 000 barn i 
studion. Farbror Sven fick senare ”återfall”, men efter ytterligare några program sändes den definitivt sista 
år 1976. Brevlådan var då världens äldsta radioprogram med en och samma programledare. 
 

Under sin långa tjänstetid blev Jerring inte bara uppskattad radioröst utan också befordrad inom radions 
hierarki. Han slutade som radiochefens ställföreträdare. Medaljen Illis Quorum prydde hans bröst. Den 
överlämnades i studion efter Jerrings sista nyårsafton som hallåman 1977 av utbildningsministern och 
landshövdingen i Stockholms län. 
 

Jerring hade noga angivit vad som skulle ske efter hans död. Ingen offentlig eller privat minnesakt, ingen 
präst, ingen kyrka och inga tal. Hans aska skulle spridas för vinden. 
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Världsarvet som sticker ut 
Borås Tidning Sommar – från Borås till Varberg 

 
De syns från när och fjärran – och nådde verkligen det sistnämnda. 
Vi besöker radiostationen Grimeton med dess master, som är ett imponerande stycke svensk historia. 
Och ett världsarv. 
 
Passande nog är det Boråstjejen Jennie Helin som hälsar det oannonserade reportageteamet välkommet till 
Grimeton. 
 

- Vad kul att ni kommer, och vad lämpligt. Den 2 juli firar vi tioårsjubileum som världsarv. Och i december 
är det 90 år sedan radiostationen togs i bruk. 
 

Att Jennie själv firar tio år som guide, och sedan 2012 är heltidsanställd på världsarvet i Grimeton får vi 
reda på först senare. 
 

- Ni befinner er just nu på världens enda bevarade långvågsstation i sitt slag. Det är därför vi är världsarv, 
förklarar hon. Och när den stod på plats kom det tidigare så isolerade Sverige betydligt närmare omvärlden, 
förklarar hon. 
 
Årligen kommer cirka 9000 besökare hit. 
- Många är skeptiska till en början, de tror att det handlar om mycket invecklade teknikaliteter och så. Men 
de allra flesta tycker det är väldigt intressant och är imponerade efter besöket, förklarar Jennie. 
 

Att stationen hamnade i just Grimeton har sina förklaringar. Det ligger högt, vilket ger bra räckvidd för 
radiovågorna som skulle nå ända till Long Island i USA, och flackt, det fanns plats för uppsättandet av 
antennen bestående av de sex enorma stålmasterna. Det ligger på lagom avstånd från havet. Dessutom fanns 
här en järnvägsstation, till vilken det var lätt att frakta allt material under tiden för byggandet. 
 

Att det var svensken Ernst Alexandersson, anställd som ingenjör på General Electric i USA, som uppfann 
den här enormt starka sändaren, när alla andra gick bet och inte ville försöka, ger extra krydda åt historien. 
 

Fler antenner har satts upp i Grimeton genom åren, senast en bassändare för 4G. Alla är fortfarande i bruk. 
 

- Den här gamla långvågssändaren  från 1924 kör vi igång tre gånger om året, till alla radioamatörers stora 
glädje, säger Jennie Helin. Gör som vi – besök ett världsarv nära dig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En lämplig bild från Olles kamera, tagen nu i juni: ”När vi körde söderut en bit norr om Varberg dök 
plötsligt Grimetonmasterna upp rakt framför oss i en annan vinkel än den vanliga.” 
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Flera bilder från ARC-SWB-konventet 2014 
 

Konventet i Lessebo blev en succé med 24 deltagare, bl a besök av en radiopersonlighet från USA. Så här 
skrev Tony Lopes, WVBF till HM efter att Hasse sänt Tony en översättning av konventreportaget: ”Hi 
Hasse… Thank you for the pictures and the copy of the convention report – Thanks for everything, Tony”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tony Lopes, WVBF, var väldigt 
intresserad av äldre ting på Lessebo 
Bruksmuseum   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museets skolsal fångade RLH, RÅM, UQ, 
JE och LSD’s intresse 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BD, OB och UQ vid en paus i pro- 
grammet 
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Trevliga svar från Mexiko/USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovanstående sändarmast tillhör XERED Mexiko DF-1110 kHz och kortet nedan kommer från 
KAAY Little Rock AR-1090 kHz. Grattis säger vi till JOB resp RÅM! 
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HCLD2 Radio Ecos de Naranjito – 1470 kHz 
Henrik Klemetz 

 
Ecuador-stationen Radio Ecos de Naranjito, Onda 14-70, fyller 38 år den 4 juli. Jag har grattat via 
facebook och det går nog bra att göra det i efterhand.  Det här är ju en station, vars ägare, Licdo. 
Leoncio Delgado Hermida, varit mycket välvilligt inställd till oss DX-are.    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ägaren Licenciado Leoncio Delgado uppvaktas av okänd skönhet 
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OAU7Z Radio Carráviz, Juliaca – 1570 kHz 
 

Som MVDX-are får man ibland en del udda svar. En rapport från Thomas Nilsson till denna station gav 
detta överraskande svar. Christoph Ratzer och Max van Arnhem, Österrike resp Holland, har också fått 
samma svar med Paul Crankshaw’s rapport vidhängande! 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------- Mensaje reenviado ---------- 
De: Ivan Tito Vizcarra <carraviz@gmail.com> 
Fecha: 9 de abril de 2014, 2:26 
Asunto: Re: Recepción de 1570 kHz Radio Carráviz en Escocia (???) 
Para: Paul Crankshaw <paulc@omne.uk.net> 
 

Confirmamos que escuchó a OAU-7Z RADIO CARRÁVIZ emitiendo en los 1570 kHz, desde Juliaca, Perú. 
La emisora esta alquilada desde hace mas de 6 años a la Iglesia Dios es Amor y transmite las 24horas, tiene 
una antena de 60metros es decir la antena es de 1/2 onda el transmisor es de fabricación nacional de 5Kw . 
 

El 19 de agosto de 2013, 4:35, Paul Crankshaw <paulc@omne.uk.net> escribió: 
¡Hola 
Soy radio aficionado en Escocia y me pregunto si usted me puede ayudar. 
En 0500 utc hoy (medianoche en el Perú), escuché una estación que creo que podría ser Carráviz Radio. 
La señal era un poco distorsionada, pero he oído "Hora 23 y 59 minutos" así que creo que el anuncio estaba 
en vivo.¿Puede confirmar que el locutor o el anuncio o la música es de Carráviz? 
No escuché la estación después de la medianoche - tal vez se cierra en ese momento. 
He adjuntado una grabación, pero puede ser necesario el uso de auriculares! 
Mis mejores deseos y espero tener noticias de usted. Carráviz se ha escuchado antes en los países 
escandinavos, pero nunca en el Reino Unido. 
Paul Crankshaw, Troon, Escocia, Reino Unido 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(Se även nästa sida) 
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Så här skriver HK på ARC:s facebooksida: 
In a mail just received from Radio Carráviz, Juliaca, Peru, AM 1570, there was a picture of the 
station's transmitter site. This mail was totally unexpected. I got in touch Sr. Iván Tito Vizcarra in 
2006 when the station was logged on 1560. Since then contacts have been scarce. Curiously 
enough, the picture arrived while I was preparing a posting regarding Radio Carráviz for a Spanish 
language internet group. Cordial saludo, amigo Iván Tito.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OAU7Z Radio Carráviz transmitter site 
 
 


