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  Säsong 55, nr 11 
                                                                                  22 december 2014 - allt 
   Falköpingsredaktionen - TL 
 
Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 12 7 januari TL (tips) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 13 19 januari  TL (tips, även info, QSL till resp red) 
Nr 14 2 februari TL (tips)  
 
 

Hej! 
 

Välkommen till julnumret av MV-Eko. Vid den här tiden på året förväntar man sig att det skall vara vitt på 
marken och några minusgrader. Men så är det inte i år, visserligen har vi haft några dagar med snö och 
minusgrader, men december har mestadels bjudit på ett mera höstliknande väder, regn, hårda vindar och 
plusgrader. Om det skall hinna bli en vit jul, som vi hade förra året, får vädermakterna verkligen skynda på. 
 

ARC/SWB-konvent 2015 
I detta nummer finner du en inbjudan till vårens konvent. Eftersom vårt konventställe de senaste två åren, 
Flustret i Lessebo, gått i konkurs, har HM och BE funnit ett annat trevligt ställe, nämligen Värdshuset/ 
Vandrarhemmet i Klavreström. Vi hoppas att du redan nu bokar in helgen 9-10 maj för 2015 års största 
DX-möte!  
 

I denna utgåva utöver fasta spalter: 
* Inbjudan till vårens konvent – HM/BE 
* Linking Hands and Bands – Radio World via Mike Terry, MWDX 
* Claës-W Englund - Nekrolog och minnesord – BD och JER   
* QSL: COPE Zamora-1269 kHz, brev – JOB 
* COPE Zamora-1269 kHz, kuvert och KLZS Eugene OR-1450 – JOB 
* KOHU Hermiston OR-1360, QSL-brev och en CM – JOB 
* OCU4H R Fe, Lima-1220 kHz får avrunda detta Eko – TBV 
 

Bilaga 
* Expeditionsrapport från AIH42 – HR 

 
Stort tack för alla julhälsningar som kommit, per telefon och 
i form av kort, både fysiska och digitala! De digitala finns 
samlade på vår blogg, ta en titt där. 
 
Tack för alla bidrag 2014! 
 
ARC önskar alla sina medlemmar en riktigt 
GOD JUL och ett 
GOTT NYTT MVDX-ÅR 2015 
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Europa 
 900 3.12 0618 RAI Lombardia, Milano med regionalprogram nu 0618
1143 22.12 0635 AFN Benelux, Mönchen
    0700 lokal ID ”AFN Benelux” och först 0701 
    samma som från Power Network på samma frekvens. Local dawn var 07:57. Här
    var det mörkt. Härligt eftersom jag jagat den en längre tid. B
1413 5.12 1500 R Ukraine International med på program ryska och ukrainska
    /Detta är nog 
1413 20.12  1500  Vesti FM, Transnistrien på ukrainska (litet "mjukare" än ryska) JER
1431 20.12  1500  R Ukraina International, ryska. JER
1440 19.12 0402 RTL, Marnach k
 
 
 
 
 
1458 28.11 0630  Lyca Radio, London med trevligt morgonprogram. Är ex Sunrise Radio
 
Asien 
1350 10.12 0528 Apsua R, Georgien
 
Nordamerika 
 540 3.12 0259 CBT Grand Falls

Windsor, Canada Lives Here”, dominerte frekvensen totalt, uvanlig TNY
 570 3.12 0128 CFCB Corner Brook NL promo for et program sponset av det lokale kraftverket 

TNY 
 590 30.11 0800 WEZE Boston MA med ett flertal ID BOS
 660 13.12 1400  KFAR Fairbanks AK. AN
 670 3.12 0300 WWFE Miami FL svak ”La Poderosa” under Rebelde TNY
 680 12.12 0800  KBRW Barrow AK. AN
 680 30.11 0800 WRKO Boston MA  // FM 93.7 BOS
 720 12.12 0801  KOTZ Kotzebue AK. 
 740 30.11 0800 CFZM Toronto ON med California Dreamin' efter id "C
 750 30.11  0800 WSB Atlanta GA med egna nyheter och "WSB Newstime …" BOS
 750 4.12 1942 CBGY Bonavista Bay NL meget bra med telefonintervju om en lokal arbeid

TNY 
 820 12.12 0800  KCBF Fairbanks AK ”820 Sports”. AN
 850 30.11 0800 WEEI Boston MA bra. BOS
 890 4.12 2034 WAMG Dedham MA annonsering innimellom den latinske festmusikken TNY
 900 12.12 0800  KZPA Ft Yukon AK. AN
 930 4.12 1945 CJYQ St John’s NL dukket opp allerede rundt 17.30 UTC, nå med et stabilt signal, 

rolig popmusikk TNY
 960 3.12 0200 WSVU North Palm Beach FL strålende på 

heltimen ”This is the place where South Florida 
come to hear smooth and relaxing favorites 
95.9 The Palm 
spilte Abba før heltimen og Them etterpå 

 
 
 

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

Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/ 

RAI Lombardia, Milano med regionalprogram nu 0618-0630 LSD
AFN Benelux, Mönchen-Gladbach, Tyskland (äntligen) med relä av The Eagle. 
0700 lokal ID ”AFN Benelux” och först 0701 kortnyheter från AFN Europe, men ej
samma som från Power Network på samma frekvens. Local dawn var 07:57. Här
var det mörkt. Härligt eftersom jag jagat den en längre tid. BE
R Ukraine International med på program ryska och ukrainska 

är nog Vesti FM. Se info i dagens info-spalt och tipset nedan 
Transnistrien på ukrainska (litet "mjukare" än ryska) JER

R Ukraina International, ryska. JER 
RTL, Marnach knäppte på först då!! Men det gav dessvärre inget!! HM 

Lyca Radio, London med trevligt morgonprogram. Är ex Sunrise Radio

, Georgien riktigt bra – lite hög fq ,04 (tnx BE MR) HM

CBT Grand Falls-Windsor NL “This is CBC Radio One, 540 AM in Grand Falls
Windsor, Canada Lives Here”, dominerte frekvensen totalt, uvanlig TNY
CFCB Corner Brook NL promo for et program sponset av det lokale kraftverket 

WEZE Boston MA med ett flertal ID BOS 
KFAR Fairbanks AK. AN 
WWFE Miami FL svak ”La Poderosa” under Rebelde TNY 
KBRW Barrow AK. AN 
WRKO Boston MA  // FM 93.7 BOS 

Kotzebue AK. AN 
CFZM Toronto ON med California Dreamin' efter id "C-F-Zed
WSB Atlanta GA med egna nyheter och "WSB Newstime …" BOS
CBGY Bonavista Bay NL meget bra med telefonintervju om en lokal arbeid

KCBF Fairbanks AK ”820 Sports”. AN 
WEEI Boston MA bra. BOS 
WAMG Dedham MA annonsering innimellom den latinske festmusikken TNY
KZPA Ft Yukon AK. AN 

John’s NL dukket opp allerede rundt 17.30 UTC, nå med et stabilt signal, 
rolig popmusikk TNY 
WSVU North Palm Beach FL strålende på 
heltimen ”This is the place where South Florida 
come to hear smooth and relaxing favorites - 
95.9 The Palm - a JVC Broadcasting Station”, 
spilte Abba før heltimen og Them etterpå  TNY 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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0630 LSD 
Gladbach, Tyskland (äntligen) med relä av The Eagle.  

kortnyheter från AFN Europe, men ej 
samma som från Power Network på samma frekvens. Local dawn var 07:57. Här 

E 
 LSD 

och tipset nedan –tl/ 
Transnistrien på ukrainska (litet "mjukare" än ryska) JER 

näppte på först då!! Men det gav dessvärre inget!! HM  

Lyca Radio, London med trevligt morgonprogram. Är ex Sunrise Radio LSD 

lite hög fq ,04 (tnx BE MR) HM 

Windsor NL “This is CBC Radio One, 540 AM in Grand Falls-
Windsor, Canada Lives Here”, dominerte frekvensen totalt, uvanlig TNY 
CFCB Corner Brook NL promo for et program sponset av det lokale kraftverket 

Zed-M" BOS 
WSB Atlanta GA med egna nyheter och "WSB Newstime …" BOS 
CBGY Bonavista Bay NL meget bra med telefonintervju om en lokal arbeidskonflikt 

WAMG Dedham MA annonsering innimellom den latinske festmusikken TNY 

John’s NL dukket opp allerede rundt 17.30 UTC, nå med et stabilt signal, 
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 970 13.12 1400  KFBX Fairbanks AK. AN 
 990 3.12 0159 CBY Corner Brook NL, vrient å komme forbi BBC R Scotland, men hørbar nå, 

nevnte Corner Brook, ikke parallell med 540 TNY 
1010 3.12 0200 WINS New York NY ”All News All the Time” helt uten forstyrrelser fra CFRB  

TNY 
1020 3.12 0140  WURN Kendall FL sendte Panorama Mundial fra CNN TNY  
1060 3.12 0226 WQOM Natick MA med katolsk messe, også notert så tidlig som 20.36 den 4.12 

TNY 
1060 3.12 0230 KYW Philadelphia PA har jeg aldri hørt før, kort værmelding på halvtimen, business 

news før det TNY 
1120 3.12 0225 WBNW Concord MA med business talk kjempet om plassen i eteren med WKAJ og 

en spanskspråklig stasjon, morsomme conds TNY 
1120 3.12 0300 WKAJ St. Johnsville NY med rock og svakt call ID på heltimen, noe må gå feil når 

de skal svitsje til natteffekt.... TNY 
1140 30.11 0800 WQBA Miami FL det bästa jag hört dem tror jag. BOS 
1140 4.12 1948 CBI Sydney NS med melankolsk popmusikk TNY 
1170 12.12 0800  KJNP North Pole AK med REL. AN 
1210 4.12 1914 VOAR Mt Pearl NL veldig tidlig, må ha litt styrke på signalet for å komme fri fra 

splashen fra 1215 TNY 
1230 6.12 0659 WCMC Wildwood NJ ”Classic Oldies 1340 AM WMID”, er jo den som dukker opp 

oftest, men denne datoen gikk den lenge og tidvis veldig bra, annonserte litt senere at 
de nå samsendte på 1230, men det har de jo gjort lenge TNY 

1240 3.12 0200 WMMB Melbourne FL så vidt fri fra splashen fra 1242 med dobbelt-ID for 1240 og 
1350 og promo for nettsiden wmmbam.com TNY 

1290 7.12 0700 WRNI Providence RI TOH-ID ”LPR This is W R N I”. Antagligen RI på 1590 
också. HM 

1300 6.12 0817 WXRL Lancaster NY slo til med litt religiøs bluegrass, ikke det man hører oftest 
TNY 

 
 
 
 
 
 
1400 13.12 0732 WIRA Fort Pierce FL. “Legendary 1400 AM WIRA”. FD /Tnx logga OM! –tl/ 
1400,009 15.12 0700 CBG CBC Radio 1, Gander NL med ID och nyheter. TN 
1420 6.12 0811 CKDY Digby NS framme med call-ID og rock TNY 
1430 18.12 0700 WKOX Everett MA med heta LA rytmer i kamp med 2 andra stationer, en EE och en 

SS. Flera Mia nämndes, bl a 0707. Möjligen SS-stationen kan vara WNEL. TN 
1430 6.12 0705 WNSW Newark NJ med nyheter om NJ-guvernør Chris Christie på sin Relevant 

Radio TNY 
1440 19.12 0200 WPRD Winter Park FL. “Radio Haiti Tropical” med ID för 1440 & 1480. FD 
1450 6.12 0806 WPGG Atlantic City NJ gikk over til Red Eye Radio TNY 
1470 15.12 0702 WLAM Lewiston ME anropar även med WLVP. Ganska kass styrka. TN 
1470 27.11 0800 WLMC Georgetown SC förvånade med att ID:a här! Och för säkerhets skull drog 

dom även sin slogan "The Soul of Georgetown". BOS 
1490 6.12 0741 WBAE Portland ME ”The Bay” klart vanligst, men flere stasjoner framme nå TNY 
1490 6.12 0723 WBSS Pleasantville NJ med promo for 1400 WOND, deretter rock TNY  
1510 4.12 1925 WMEX Boston MA bra fram et øyeblikk, kl 14.25 lokal tid i Boston TNY 
1539,986 15/12 0700 CHIN Toronto ON i kamp med TurboMix om vem som skulle höras bäst. TN 
1570 5.12 2121 WMVX Beverly MA med spansk reklame for et lokalt firma, ble helt borte igjen rett 

etterpå TNY 
1590 17.12 0700 WARV Warwick RI med klart ID efter nyheterna. TN 
1600 15.12 0700 WUNR Brookline MA med ID. Ganska hygglig en stund. TN 
1610 9.12 0700 CHHA Toronto ON med långt och fint ID före nyheterna. Sänder på SS. "La Voz de 

la Comunidad".  Ensam på frekvensen och hygglig signal. TN 
1660 5.12 2116 WWRU Jersey City NJ med reklame på koreansk TNY 
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Mexiko, Centralamerika och Västindien 
 560 3.12 0015 Voice of Guyana med BBC WS, snakk om ebola, gikk lokalt før kl 0000 TNY 
1120 2.12 2246 WMSW Hatillo PR, phone-in-program, “Radio Once”-annonsering, religiøs 

spansktalende stasjon oppom iblant TNY 
1140 3.12 0100 CMIP R Surco, Ciego de Avila seilte opp med flott ID TNY 
1160 2.12 2200 Caribbean Radio Lighthouse, St. John, Antigua meget svak med ID på heltimen, kom 

noen ganger bedre fram den neste timen med religiøst program TNY 
1199,879 18.12 0614 TITQ R Cucú, San José med id och spelade sedan Ave María. Sim 
1350 15.12 0300 CMFL R Ciudad del Mar, Aguada med sedvanligt “pling”, id och “10 de la noche”. JE 
 
 
 
 
 
  
1390 17.12 0700 HRVC La Voz Evangelica, Tegucigalpa blev en överraskning. ID 0700 och rel. px.  

Också ganska långsam och djup fading. TN /Tnx logo TN! –tl/ 
1390 18.12 0629 HRVC La Voz Evangélica, Tegucigalpa med id, delade frekvensen denna morgon 

tillsammans med bla Lumen tror jag. Sim  
1400 18.12 0203 Harbour Light, Carriacou med sedvanliga rel. px.  TN 
1470 18.12 0610 HO.. La Primerísima, Panamá ”La Primerísima” HM 
1470 18.12 0633  HO.. La Primerísima, Juan Díaz. Bara ett kort ”La Primerísima” mellan musik-   

styckena. AN 
 
 
 
 
 
 
1519,885 17.12 0700 HRDF Estéreo Kabod, Siguatepeque. Mailade FD och frågade om någon annan än 

denna station hörts på denna split. Han bifogade en inspelning från den 9/11 med ett 
bra ID. Med hjälp av denna fil hittades även ID på min inspelning vid 0659:10. 
Väldigt kraftig, nästan långsamt stötig fading och naturligtvis som sämst just vid ID. 
Tack FD för hjälpen!  TN /Tnx logo Thomas! –tl/ 

1519,894 4.12 0648 HRDF Estéreo Kabod, Siguatepeque lugn musik emellanåt, id och annonsering vid 
den här tiden för "Ministerio Internacional Casa de Dios" . Även den 18.12 då på 
något lägre split 1519.885. Sim   

1530 18.12 0601  R Avivamiento, Pedregal/San José mkt distad. AN 
1540  6.12 0612 HO.. Festival 1540 AM, Santiago firade 2 års 

jubileum "..segundo aniversario de Festival 15-40" tnx 
HM för tipset. Sim  

1540 6.12 0627 HO.. Festival AM Digital, Santiago med övertids-
px. Stort tack till HK som knäckte den på direkten och 
skrev väldigt trevligt ”…. detta är Festival digital 
1540 i Panamá.” Denna blev därmed min drömlogg 
denna säsong!! HM 

1540 15.12 0200 ZNS, Nassau med gudstjänst med flera välkända 
psalmer som t ex “Härlig är jorden”. JE 

1560  4.12 0603  R Adventista de Panamá. Samtidigt som Radio Nacional de Venezuela. AN 
1560 15.12 0330 R Adventista, Panama med “La Voz de Esperanza”. Brukar oftast komma betydligt 

senare mot morgonen. JE 
1570 18.12 0559 TGVE Voz Evangelica, Guatemala med stängning. Sim 
1570 18.12 0600  TGVE Voz Evangelica de América, Radio VEA, Ciudad de Guatemala, starkast på 

frekvensen. S/off strax efter 0600. AN 
 
 
 



 
 
Sydamerika 
 770 3.13 0130 YVKK R Nacional Venezuela, Valencia med ID, trodde RCN var vanligst her TNY
 
 
 
 
 
 
 850 18.12 0601   CX16 R Carve, Montevideo. AN
1000 3.12 0159 HJAQ RCN, Cartagena med promo for fotballprogrammet “La Doce” TNY
1020,1 18.12 0500   ZP14 R Ñandutí, Asunción/San Lorenzo med god signal. 
1050 13.12 0200  CX26 Radiodifusion Nacional del Uruguay AM, 

antal ggr, men QRG:n är svår, mycket QRM. 
1070 19.12 0550 HJCG R Santa Fé, Bogotá var det som hördes vid denna tid. Svag men med hörbart 

ID.  TN 
 
 
 
 
 
 
 
  
1070 19.12 0643 YVMA R Mundial Zulia, Maracaibo 

TN /Tack för snygg logga Thomas! 
1100 3.12 0306 HJAT Caracol
1130 3.12 0303 HJVA Vida AM, Bogotá med lang ID
1230 18.12 0500  LT2 R 2, Rosario. AN
1270 15.12 0433 HJAR La Cariñosa
1270 15.12 0607 ZYH753 R Brasil Central

GN legat stadigt på 1270,003 i flera år, 
1280,027 18.11 0641 YVOF R Trujillo, Trujillo kom 

Maraton de Trujillo". Sim
1310 15.12 0233 HJDG Caracol Radio

Deportivo” 1309,992. JE
1330 15.12 0322 HJFE Antena Dos

konstaterar att det måste vara så att Antena Dos av någon anledning talar om eller 
hänvisar till en sådan station. Annars är det RCN Mundo och Antena Dos
annonseringar. JE

1330 15.12 0601 HJAP R Auté
Bethseda de Cartagena” JE

1330 18.12 0627 HJAP R Auté
1330 18.12 0626  HJAP R Auténtica, Cartagena endast kedje
1350 15.12 0301 HJOA R Uno
1350 15.12 0500 HJDS Ondas de la Montaña, Medellín. Hade säkert 

ett 20-tal id innan tre takter nationalsång innan ett 
religiöst program bara bröt och tog över. JE

1350 16.12 0537 HJDS Ondas de la 
så klart tangos! HM

1399,94 15.12 0700 HCFL2 R Z-
kanten av CBC. 

1410 15.12 0400 HJDU Emisora Cultural Universidad, Medellín med id. Klassisk musik både före och 
efter. JE 

 
 
 
 

YVKK R Nacional Venezuela, Valencia med ID, trodde RCN var vanligst her TNY

CX16 R Carve, Montevideo. AN 
HJAQ RCN, Cartagena med promo for fotballprogrammet “La Doce” TNY
ZP14 R Ñandutí, Asunción/San Lorenzo med god signal. AN 
CX26 Radiodifusion Nacional del Uruguay AM, Santiago Vázquez. 
antal ggr, men QRG:n är svår, mycket QRM. AN 
HJCG R Santa Fé, Bogotá var det som hördes vid denna tid. Svag men med hörbart 

YVMA R Mundial Zulia, Maracaibo var det som nu tagit över frek
/Tack för snygg logga Thomas! –tl/ 

HJAT Caracol, Bucaramanga TNY  
HJVA Vida AM, Bogotá med lang ID-annonsering TNY 

2, Rosario. AN 
La Cariñosa, Cartagena med “Radio La Cariñosa....” 1270,030. JE

Brasil Central, Goías GO med id. Har glidit upp några Hz 
tadigt på 1270,003 i flera år, nu 1270,007. JE 

YVOF R Trujillo, Trujillo kom fram en stund  med annonsering för "Gran Radio 
Maraton de Trujillo". Sim 
HJDG Caracol Radio, Monteria. Inget lokalt förstås. “Ultima Hora
Deportivo” 1309,992. JE 
HJFE Antena Dos, Pereira. Ett “Radio Monumental” ställde till det men HK 
konstaterar att det måste vara så att Antena Dos av någon anledning talar om eller 
hänvisar till en sådan station. Annars är det RCN Mundo och Antena Dos
annonseringar. JE 

R Auténtica, Cartagena. Enligt HK lokal annonsering för “Centro Misionerio 
Bethseda de Cartagena” JE 
HJAP R Auténtica, Cartagena anropade ”Cadena Radial Autentica”. 

téntica, Cartagena endast kedje-id ”Cadena Radial Auté
Uno, Santa Marta “Radio Uno RCN la radio”. JE 

HJDS Ondas de la Montaña, Medellín. Hade säkert 
tal id innan tre takter nationalsång innan ett 

religiöst program bara bröt och tog över. JE 
Ondas de la Montaña, Medellín QSA4!! och 

så klart tangos! HM 
-Uno, Guayaquil  med svag signal i 

kanten av CBC. TN 
HJDU Emisora Cultural Universidad, Medellín med id. Klassisk musik både före och 
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YVKK R Nacional Venezuela, Valencia med ID, trodde RCN var vanligst her TNY 

HJAQ RCN, Cartagena med promo for fotballprogrammet “La Doce” TNY 
 

Santiago Vázquez. Har hörts ett 

HJCG R Santa Fé, Bogotá var det som hördes vid denna tid. Svag men med hörbart 

git över frekvensen. ID 0643.  

1270,030. JE 
it upp några Hz – har enligt 

sering för "Gran Radio 

et lokalt förstås. “Ultima Hora“ och “Caracol 

l” ställde till det men HK 
konstaterar att det måste vara så att Antena Dos av någon anledning talar om eller 
hänvisar till en sådan station. Annars är det RCN Mundo och Antena Dos- 

lokal annonsering för “Centro Misionerio 

ntica”. FD 
id ”Cadena Radial Auténtica” HM 

HJDU Emisora Cultural Universidad, Medellín med id. Klassisk musik både före och 
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1409,988 16.12 0422 HJTY La Voz del Carare, Vélez gick länge ensam 

på frekvensen denna morgon med id mellan de 
flesta låtarna men svår att tyda vem det var för 
tyvärr med dålig modulation ungefär som hur 
Avivamiento låter. Sim 

1410 16.12 0302 HJTY LV del Carare, Velez. Listad som Caracol. 
Grymt dåligt (övermodulerat) ljud, som även hörs 
på webstreamen.  FD /Tnx även här för logga Fredrik, den visar att man har ny 
adress!  –tl/ 

1420 18.12 0631 HJBH R Magdalena, Santa Marta. FD 
1430 18.12 0537 HJMF La Ribereña, Puerto Berrio riktigt bra id HM 
1430 18.12 0600  HJMF La Ribereña, Puerto Berrio med fint ID och webadress. AN 
1440 18.12 0300 ZYH466 R Independência, Santo Amaro  med ID. Ganska svag. TN 
1450 15.12 0331 HJNL La Cariñosa, Manizales. “La Cariñosa Manizales”, jinglar och musik av det 

stillsamma slaget den här natten. JE 
1470 14.12 0002 OCU4Y R Voz Cristiana, Chongo Bajo med lite ostabil signal idade med 94.9 FM 

som enl hemsida ligger i Huancavelica. Sim 
1490 15.12 0232 HJAY R Vida Nueva, Barranquilla med id och religiös sång. 1489,988. JE 
1490 15.12 0330 HJBS R Punto Cinco, Bogotá började ta över efter Vida Nuéva. JE 
1499,82 15.12 0700 OBX4I R Santa Rosa, Lima med god signal och ID. TN 
1500 16.12 0559 HJLJ Sonora, Cali. FD 
1510,089 13.12 2347 OCX4J R Tarma, Tarma med fint id mitt i musiken. Sim 
1540 14.12 2359 OBX4N R Corporación, Cerro de Pasco – en av väldigt få transatlanter som 

överhuvudtaget kom igenom så här tidigt. 1540,109. JE 
1540,5 15.12 0700 OCU2X R TurboMix, Cajamarca inte heller så bra denna natt då bara högre 

frekvenserna gick. TN 
1550 15.12 0439 HJCB R El Sol, Barranquilla med ett snabbt “El Sol” mellan två titlar. JE 
1560 15.12 0233 HJLP La Cariñosa, Tulúa  med “tomtehoande”, La Carinosa-id och jinglar. JE 
1560  4.12 0603  Canal Clásico RNV, Venezuela ganska ny på denna QRG detta datum. ID av HK. 

AN /Se info om denna station under South American News Desk –tl/ 
1570 15.12 0500 OAU7Z R Carraviz, Juliaca med eget id för ovanligheten. Troligt dessutom att det 

var eget religiöst program sedan, inte La Voz de la Liberación. Också de andra 
vanliga peruanerna (Bethel 1570, TurboMix 1540,5, Santa Rosa 1500, Capital 1470 
och Nueva Q 1360) gick. JE 

1570 15.12 0700 OCU4J Bethel, Lima i kamp med CJLV. "Bendicion de Dios" TN 
1590 15.12 0301 HJIP BBN, Envigado “BBN 15-90 AM”. JE 
1610 18.12 0559  Radio Guayviyú, Gregorio de Laferrere ostörd! AN 
1630 16.12 0600  LRM991 R América/R Melody, San José i samsändning med Cadena Tres. AN 
 
 
Oid/Tent Mexiko, Centralamerika och Sydamerika 
1400 15.12 0329 Oid Antena Dos – finns två att välja på. Enligt HK inget lokalt utan bara promo för 

en världscupstävling i velodromcykling i Cali. JE 
 

� Från e-posten 
Hasse Mattisson 16.12.2014: 
E-mail från Tony Lopez, WVBF: 
“......WE ARE ALL WAITING FOR MR. OBAMA'S CREW TO SAY O.K. NOW WE ARE TOLD THE 
XMAS HOLIDAY BREAK IS HOLDING THINGS UP. WE ARE PRAYING FOR THE WEEK OF JAN. 
5TH. THANKS TONY WVBF” 
Man väntar alltså fortfarande på fullständigt klartecken… HM 
 
Jan Edh 18.12.2014: 
Konditionerna hade så sakta börjat repa sig efter en tids bottenläge men utan att på något sätt vara på topp. 
Tyngdpunkten 14-15.12 låg helt klart mot Colombia, där många stationer gick förvånansvärt bra framför 
allt mellan 03 och 05 UTC. Senare mot morgonen blev det svagare signaler och en del brassar och (efter 08 
UTC) framför allt östkust-NA som tog över. Jag noterade inte en enda signal under Santa Fé’s 1070. 
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Jan Edh 22.12.2014: 
En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas dig Tore och alla andra fantastiska ARC-redaktörer och 
alla ARC-medlemmarna. Tillsammans blir det något väldigt bra... 
Hade hoppats att få ihop en logg från 19/12 och hade hoppats komma iväg åtminstone en gång till i vecko- 
slutet, men av någon anledning dyker det upp annat som pockar på uppmärksamhet. Loggen får därmed 
vänta. Och konditionerna får vi tydligen fortsätta att bara sukta efter. 
 
Torgeir Nyen 20.12.2014: 
Jeg hadde gleden av å lytte litt aktivt noen dager i begynnelsen av desember. Ikke veldig gode conds, men 
tidvis interessante conds. Loggingene er gjort på Lista sørvest i Norge. Jeg ønsker en god jul! 
 
Jan Erik Räf 20.12.2014: 
Från gråväder med fukt i två månader blev det plötsligt klart och torrt. Kanske bidrog detta till god 
mottagning inom det fåtal kanaler där de lokala störningarna i mitt nya QTH i Norrtälje INTE dränker 
ALLT. Sålunda dundrade 20.12 Ukrainas nya sändare mot Ryssland på 1431 in efter 15.00, men nu med 
störsändare som bröt igenom ibland. Till skillnad mot gamla tiders störsändare föreföll den här hålla sig i 
mitten av frekvensen, utan att breda ut sig över hela denna och angränsande kanaler. Något att tacka extra 
för! Provade inte bara min gamla Braun T1000. Även på min lilla Tecsun med enbart ferritantenn gick det 
bra, den tog även Vesti FM. Mina 10 meter tråd hängande mot väggen utanför mina fönster (på nedre 
botten) ger mig alltså inte möjlighet till givande DX-ing, det mesta av bandet ligger dränkt av lokal-QRM. 
 

Hade tänkt komma med ett upprop i Ekot: Är det någon idag som har kännedom om eller 
erfarenhet av vad jag minns från 50-talet som nog kallades "rod antenna", dvs en massa trådvarv 
lindade på ett spö av någon eller några meters längd som stacks ut från väggen? Förefaller vara 
ett enklare sätt i mitt fall… Men vid 86 bast är orken och engagemanget inte detsamma som när 
man var tjugo! 
 
Håkan Sundman 20.12.2014: 
Klubbens redaktörer och medlemmar tillönskas en riktigt God Jul och ett Gott Nytt DX-År 2015! 
 
Hans Östnell 21.12.2014: 
Har jobbat en del med expeditionsrapporten från AIH-42 och nu är den äntligen färdig. Bifogar denna, 
färdig i PDF-format, och det får bli mitt huvudbidrag till Ekot denna gången. Trots ett ganska omfattande 
jobb med att skala ned bildmaterialet, så blev slutresultatet ett ganska omfattande och stort dokument. Nu 
sitter ju de flesta med bredbandsuppkopplingar, så jag tror inte det blir några större problem att skicka 
tillsammans med Ekot. 
 

Loggen blir naturligtvis aldrig helt färdig. Har till dags datum gått igenom ungefär 20% av inspelningarna 
från Aihkiniemi, och det är endast hel- och halvtimmar som jag checkat. Puh. God Jul och Gott Nytt År! 
 
Fredrik Dourén 21.12.2014: 
Några tips trots jobbiga cx. Störningarna kommer tätt tätt, men LA ger sig inte för det :) God Jul! 
 
Odd Påg 21.12.2014: 
Fortfarande dåligt på radion, har nog kollat stort sett varannan morgon men nätt och jämt att de allra 
vanligaste trängt igenom bruset, åtminstone på morgon-toppen då jag kollar. 
Dessutom var det åska 3-4 dagar i följd, nattetid lystes himlen upp av många blixtar i samband med snö och 
regnbyar, undrar om det inte var första gången jag var med om snöfall och åska, då sitter man inte gärna vid 
radion när man även i övrigt kopplat bort vissa saker. 
Nu har det varit lugnt några dagar, men desto oroligare i solen, det är nästan så man längtar tillbaka till 50-
talet då man kunde sitta och lyssna på syd och Mellanamerika på KV tills 11-12 tiden på förmiddagen. Man 
fick iväg en del rapporter som i många fall besvarades med brev och färgrika frimärken. Det är roligt att 
tänka på att man varit med om dessa lysande DX-tider! 
 

Vill TACKA alla reds "för lång och trogen tjänst", vi har hela året fått ta emot färgsprakande EKON som ni 
satt ihop. Det var annat med de gamla gråa stencilerna vi använde för länge sedan. Önskar alla reds och 
läsare en God Jul och ett Gott Nytt År! 
 
 
 



Thomas Nilsson 21.12.2014: 
Har kollat de flesta nätter och framt o7oo UTC har en del trevliga saker gått. Blev överraskad av bl a 1390 
HRVC och 1520- HRDF som kom igenom den 17/12. Man såg bärvågen på HRDF även den 18 men ljudet 
var för dåligt. I övrigt inte så mycket att kommentera om härigheterna. 
Istället blir det andra aktiviteter, frugan fyller år den 23 och vi skall ha både julafton
Det blir väl ändå tid att vid nåt tillfälle att kolla om något fastna
Häromdagen kom en trevlig julhälsning från Dolores Acre som besvarade min rapport till 1390 R Andina i 
slutet av juli 2012. Vill också passa på att önska er alla i ARC en God Jul och ett Gott Nytt År.
/Julhälsningen från CEPRA finns på
 
Bo Olofsson 22.12.2014: 
Tack för ännu ett år med Ekot! 
Måtte solen lugna ner sig snart!  Janne och Rolf har kört igång sina Furuögrundsinspelningar med dålig 
utdelning de första morgnarna och nu protoner på det. 
något i alla fall. 
P g a mycket på jobbet och mammas frånfälle och begravning i december har inte mycket inspelat hunnit 
kollas och alla kända rapporter inte kommit iväg heller. Inget användbart noterat i
God Jul och Gott Nytt År! /Beklagar din mammas frånfälle Bosse. 
 
Lars Simm 22.12.2014: 
Lite tips till ekot! God Jul och Gott Nytt År!
 
 
  

 

 ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…   
———————————————————————————————————————————————————————————

                                 Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE
                              Tel: +46-515-
 

 

WRTH 2015   
Några medlemmar har efterlyst priset för WRTH, men då vi ännu ej fått faktura från England, så ber vi att 
få återkomma. 
 

Rundfunk in der Besetzungszeit Österreich
Intressant sida om sändarna under Öst
inspelningar från den för oss kända stationen RWR, Rot
RWR-delen är på tyska. http://www.staatsvertrag.at/radio/rot
(Paul Reinersch, liste@a-dx.at via Bengt
 
KGY Olympia WA-1240 kHz

forward to regular programmes on 
Father Sebastian continued for 11 years while broadcasting from St. Martin's. The call
result of the sale to Sacred Heart Radio. 
 
 
 

framt o7oo UTC har en del trevliga saker gått. Blev överraskad av bl a 1390 
HRDF som kom igenom den 17/12. Man såg bärvågen på HRDF även den 18 men ljudet 

var för dåligt. I övrigt inte så mycket att kommentera om härigheterna.  
Istället blir det andra aktiviteter, frugan fyller år den 23 och vi skall ha både julafton
Det blir väl ändå tid att vid nåt tillfälle att kolla om något fastnat i "Perseustrålen". 
Häromdagen kom en trevlig julhälsning från Dolores Acre som besvarade min rapport till 1390 R Andina i 
slutet av juli 2012. Vill också passa på att önska er alla i ARC en God Jul och ett Gott Nytt År.
/Julhälsningen från CEPRA finns på vår blogg bland övriga julhälsningar –tl/ 

Janne och Rolf har kört igång sina Furuögrundsinspelningar med dålig 
utdelning de första morgnarna och nu protoner på det. Men innan de packar ihop 6.1 så borde det ha blivit 

P g a mycket på jobbet och mammas frånfälle och begravning i december har inte mycket inspelat hunnit 
och alla kända rapporter inte kommit iväg heller. Inget användbart noterat i december.

/Beklagar din mammas frånfälle Bosse. –tl/ 

God Jul och Gott Nytt År! 

EKRETERAREN MEDDELAR…       
———————————————————————————————————————————————————————————

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

Några medlemmar har efterlyst priset för WRTH, men då vi ännu ej fått faktura från England, så ber vi att 

Rundfunk in der Besetzungszeit Österreich 
Intressant sida om sändarna under Österrikes uppdelning mellan de 4 krigsmakterna 1945
inspelningar från den för oss kända stationen RWR, Rot-Weiss-Rot, som hördes då och då. Allt utom 

ww.staatsvertrag.at/radio/rot-weiss-rot/  
Bengt Ericson) 

1240 kHz 
Another historic three letter call sign has disappeared 
KGY Olympia, WA is now KBUP. 
The KGY story started in 1922 when Benedictine Monk, Father 
Sebastian Ruth received the rights to the radio call letters "KGY". 
Original broadcasts were from his log cabin
Old Main atop the college hill at what was St.
In original artwork found there were banners of
representing the words, "Kan't Get You" 
After a few experimental efforts KGY's first real program aired 
and by January, 1922 Thurston County listeners could look 

 Sunday, Tuesday and Friday evenings from 8:30
Sebastian continued for 11 years while broadcasting from St. Martin's. The call

result of the sale to Sacred Heart Radio. (KGY’s web site www.kgyradio.com) 

sid 8 

framt o7oo UTC har en del trevliga saker gått. Blev överraskad av bl a 1390 
HRDF som kom igenom den 17/12. Man såg bärvågen på HRDF även den 18 men ljudet 

Istället blir det andra aktiviteter, frugan fyller år den 23 och vi skall ha både julafton- och nyårsfirande här. 

Häromdagen kom en trevlig julhälsning från Dolores Acre som besvarade min rapport till 1390 R Andina i 
slutet av juli 2012. Vill också passa på att önska er alla i ARC en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Janne och Rolf har kört igång sina Furuögrundsinspelningar med dålig 
Men innan de packar ihop 6.1 så borde det ha blivit 

P g a mycket på jobbet och mammas frånfälle och begravning i december har inte mycket inspelat hunnit 
december. 

    22/12 2014 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

521 43  FALKÖPING 
ore.larsson@beta.telenordia.se 

Några medlemmar har efterlyst priset för WRTH, men då vi ännu ej fått faktura från England, så ber vi att 

krigsmakterna 1945-46. Där finns 
Rot, som hördes då och då. Allt utom 

sign has disappeared – 1240 

Benedictine Monk, Father 
radio call letters "KGY". 

broadcasts were from his log cabin shack just north of 
the college hill at what was St. Martin's College. 

artwork found there were banners of KGY 

ntal efforts KGY's first real program aired 
1922 Thurston County listeners could look 

and Friday evenings from 8:30-9:30, a schedule that 
Sebastian continued for 11 years while broadcasting from St. Martin's. The call sign change is a 
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Bidrag i pdf-format 
Vi får ibland bidrag i pdf-format, oftast rör det sig om QSL-kopior. Om pdf-filerna har för låg upplösning 
blir de inte så tydliga när de läggs in i Word. En inklistrad pdf-fil i Word kan inte heller redigeras eller 
beskäras med det inbyggda bildverktyget i Word. 
  

För redaktören är det en klar fördel om bilderna skannas med lagom upplösning, min. 180 dpi, till jpg-
format och skickas som mailbilaga, eller att de läggs in i ett Word-dokument redan från början. Vill man ha 
riktigt bra kvalitet på bilderna, bör de skannas med 300 dpi. 
 
Det finns en tumregel som säger att man ska läsa in en bild i dubbel upplösning mot presentations-mediet. 
Om din bild till exempel ska visas på bildskärm med 72 dpi, skannar du in den med det dubbla, alltså 144 
dpi. Ska den visas på en datorskärm brukar man sikta på 72 dpi (för 640X480-skärm) eller 96 dpi (för 
800X600-skärm). När du gjort dina eventuella justeringar och bilden är helt klar skalar du om upplösningen 
till 72 dpi med ditt bildbehandlingsprogram. Slutformatet ska vara bildskärmens upplösning. 
 

Bilder som ska tryckas måste läsas in i en högre upplösning, enligt tumregeln två gånger utskrifts-enhetens 
rasterupplösning. En rastertäthet på 150 linjer (högkvalitativt veckotidningstryck) kräver således en 
inläsningsupplösning på 300 dpi.  
 
Filstorlek vid samma bild inskannad i tre olika upplösningar. 
 
Upplösning: 72 pixels/tum (421 x 283 pixels), Filstorlek: 350 KB. 
Upplösning: 150 pixels/tum (877 x 591) Filstorlek: 1,4 MB. 
Upplösning: 300 pixels/tum (1754 x 1182) Filstorlek: 5,9 MB. 
 
I praktiken får man sedan göra avvägningar så att det slutliga dokumentet inte blir för stort om det skall 
skickas som en mailbilaga. 
 
Nedanstående uppställning förklarar på ett enkelt sätt de olika inställningarna som en Pdf skrivare brukar 
ha:  

PDF Output Settings:  The default value is Prepress. 

• Screen: Produces a PDF optimized for screen viewing, which is low-resolution output similar to the 
Acrobat Distiller "Screen Optimized" setting. This configuration creates small PDF files and reduces 
image resolution to 72 dpi. 

• Ebook: Produces a PDF optimized for eBook usage, which is medium-resolution output similar to the 
Acrobat Distiller "eBook" setting. This configuration creates average-sized PDF files and compresses 
all images, optimizing the file for downloading and viewing on a variety of screens. 

• Printer: Produces a PDF optimized for printing to most home and office printers, which is similar to 
the Acrobat Distiller "Print Optimized" setting. This configuration creates high resolution PDF files, 
but does not embed fonts. 

• Prepress: Produces a PDF optimized for printing to commercial-quality printers, which is similar to 
Acrobat Distiller "Prepress Optimized" setting.  This configuration creates large PDF files and will 
automatically embed all fonts and high resolution images for best results when printed on a system 
other than the one on which the PDF was generated. 

• Default: Produce a PDF intended to be useful across a wide variety of uses, possibly at the expense of 
a larger output file.  

A resolution of 72 dpi is usually acceptable for Web viewing, whereas you need a resolution of at least 300 
dpi for a decent printout. 
 
Den CutePDF writer som används för utskrift till pdf-format av Ekot är inställd på Prepress, vilket 
ger en bra utskrift även av bilder på de flesta skrivare. 
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  ARC           UR BREVLÅDOR OCH INKORGAR     22/12 2014 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

                                    Olle Alm, Timotejvägen 14, SE-341 38  LJUNGBY 
                                       Tel: +46-372-14179; e-mail: o.alm@telia.com 

 
 

 
Ute har det varit grått och trist alldeles för länge nu, men det stundande julfirandet ska väl lysa upp lite, 
vare sig det blir vitt eller inte. Till den här utgåvan av QSL-spalten hälsar vi vår seniormedlem JER alldeles 
särskilt välkommen. Uppslutningen även i övrigt har varit mycket god med över dussinet bidrag, och det 
belönas med ett stort tack till var och en av medlemmarna bakom bidragen och också till de ansvariga QSL-
utfärdarna, inklusive Radio Nord-gänget. 
 
LSD – Lars Skoglund 
Talk Sport 1107 brev. V/s Peter Ockelford, Senior Engineer 
Gold Berkshire, Newbury 1485 brev, visitkort, dekaler, idolkort. V/s Gareth James, Programme Controller 
Cyprus Broadcasting Corporation, Nicosia 603 kort 
NHK1 JOAP Okinawa 549 kort, vykort, dekaler, info 
KFNQ Seattle WA 1090 brev, visitkort. V/s Kevin McCarthy, Market Manager 
KLER Orofino ID 1300 brev, visitkort. V/s Jeff Jones, Owner/General Manager 
KCAP Helena MT 1340 brev. V/s Dylan Hunter, News Director 
WWNN Pompano Beach FL 1470 brev. V/s Jodi Mibaum, Traffic Manager 
KYAL Sapulpa OK 1550 brev. V/s Joe Hancock, Chief Engineer 
KZLS Enid OK 1640 brev. V/s Kevin Waltman, General Manager 
 
JOB – Jan Oscarsson 
Onda Cero Barcelona 540 epost 
COPE Oviedo 1143 epost v/s Manuel Vega García, Director Regional 
COPE Zamora 1269 brevsvar efter tidigare mail v/s Miguel Ángel Rodríguez 
Martín, Administrador 
KEIR Idaho Falls ID 1260 epost v/s Bill Traue, Chief Engineer 
KLZS Eugene OR 1450 epost v/s Max Williams, Sales/Marketing 
SER R Linares 1602 epost, loggor v/s Manuel Chinchilla Ramos 
KOHU Hermiston OR 1360 trevligt epost-svar med julstämning, med bilder på anläggningen bl.a., samt 
Word-QSL och coverage map v/s Jeff Walker 
 
JER – Jan Erik Räf 
Till QSL-avdelningen skulle jag kunna anmäla mitt första QSL på närmare femtio år, Radio Nord: nej inte 
det kort som  kom från QSL Manager, för hen har skrivit att jag lyssnat på 6065 22/8 kl 13.55-16.00 SNT. 
(Då jag gick runt på östra Södermalm och provade mottagningen på 1512 kHz.) Nej, men som riktigt QSL 
betraktar jag det mejl som jag fick från Ronny som bekräftade lyssningen!  
 
WA – Willy Andersson 
RUV 207 e-post vs Kristjan Sigurjonsson 
Spirit Radio 549 pdf E-post Richie Gardiner Tech.Op. 
Pulse 2 1530 E-post 
WGAN Portland ME 560 E-post vs:Jeff Wade. jwade@portlandradiogroup.com 
WIOD Miramar FL 610 E-post 
WZAN Portsand ME 970 E-post vs samma som WGAN 560 
WTAM Portland ME 1100 vs Davis Ray. ray.owtam.com 
WRCA Watertown MA 1330 Riktigt brev med Posten!! Vs Paul Buresh 
WDEA Ellsworth ME 1370 E-post  
WOKB Orlando FL 1680 E-post vs Pam Morris 
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RÅM - Rolf Åhman 
BBC Radio Norfolk/Wesy Lynn 873 mejl v/s Paul Hayes 
Asian Sound Radio/Haslingden 963 mejl v/s Mona Khaliq, Office Manager 
KSSK Honolulu HI 590 mejl v/s Jamie Hyatt, OM/Dir. of Programming.  
KANN Roy UT 1120 mejl, pdf-brev, logga, coverage map v/s Timothy A. Hunt, Director of Network 
Engineering 
WOON Woonsocket RI 1240 mejl  v/s Joe Callahan, Director of Sales 
KIT Yakima WA 1280 mejl v/s Dave Ettl, PD 
KOHU Hermiston OR 1360 mejl, brev, coverage map, foto v/s Jeff Walker 
KWOK Aberdeen WA 1490 mejl v/s Pat Anderson, OM 
 
 
 
 
 
 
 
KXPA Bellevue WA 1540 mejl v/s Dennis Hartley, PD 
CHHA Toronto ON 1610 mejl v/s Jose E. Negrette, SM 
CMKS Raio Trinchera Antiimperialiats Guantánamo 1070 mejl v/s Yliana Rodriguez Acosta 
ZYJ455 Radio Tupi, Rio de Janeiro 1280 mejl v/s Thiago Carneiro, Gerente Técnico 
 

JE – Jan Edh 
Radio Nord Revival Kvarnberget Vallentuna 1512. Kort. V/s Ronny Forslund 
Radio Neumarkt Brasov 1197. Via Facebook. V/s Gabi Mezei 
COPE Albacete 1224. Email. V/s Enrique Sánchez Tornero, Tecnico 
COPE Almeria 1224. Via Facebook. Ingen V/s 
COPE Radio Ourense 1143. Via Facebook. Ingen V/s. 
COPE Radio Huelva 1224. Email. V/s Pablo Rasco Martín, Técnico 
COPE Radio Lugo 1224. Via Facebook. Ingen V/s 
SER Radio Ontinyent 1602 Via Facebook. Ingen V/s 
SER Radio Segovia 1602. Via Facebook. V/s David Matarranz Canado, Director Marketing 
BBC Radio nan Gaidheal Redmoss 990. Email. V/s Mainread Nicillinnein 
Flame CCR Wirral 1521 email med många bilder (och ett ”specialprogram” med önskemusik). V/s Norman 
Polden och Keith Robertshaw,  
AM-1 (I AM Radio) 1350. Email. V/s Roberto Scaglione 
Radio Seagull offshore LV Jenni Baynton 1602. Email. V/s Paul Newman, DJ 
Sipradioindonesia Ras al Kaima 1152. Via Facebook. V/s Ridho Sip 
CHRF Radio Fierté Montreal QC 980. Email. V/s Adam 
Emisora HIJB Santo Domingo 830. Via Facebook. V/s Luis Soto, Director 
HRDF Estereo Kabod Siguatepeque 1520. Via Facebook. V/s Ever Cabrera, Pastor y director 
WYEL Mayaguez 600. Email. V/s Nestor Perez, Administrtación de ingenieria 
ZYI 675 Radio Clube 1350 AM Campina Grande PR Email. V/a Leo Lima Gerente de Programacao 
HJAI Radio Tropical Barranquilla 1040. Email. V/s Wilson Rodriguez Hernández 
HJOK Emisora ABC Barranquilla 1250. Via Facebook. Ingen V/s. 
OAU4B Radio Capital Lima 1470. Email. V/s Luis Trujillano Guimaray 
YVLW Radio América Valencia 890. Email. V/s Abraham Riera Sevilla, Jefe de producción 
YVNM Caribena Mil AM Morón 1000. Email. V/s Yaneirys Gonzalez, Directora General 
 

TW – Torgeir Woxen 
VAHON Hindustani Radio, Den Haag 1566 e-kort, v/s Koos Wijnants 
CRo1 Uherské Hradište 270 k fra Topolná (rp) 
SER R. Galicia, Santiago de C., 873 epost (for CD og rp), v/s Joseé Gutierrez Carou, J.Téc. 
SER R. Zaragoza 873 b, TX-bilder, v/s Pablo Ignacio Blanco, Dpto.Técnico (rp) 
EI, Donostia-San Sebastian 1476 k, T-trøye, v/s Cristina Goikoextea (f-up) 
 
 



RNE R5 TN Salamanca 1314 flott eKort + bilder, v/s
RNE R5 TN Tarragona 1314 epost, v/s Carles López
COPE Salamanca 1134 epost, v/s Silvia Merchán, Redactora
COPE Huelva 1224 epost, v/s Joquín López
 
TNY – Torgeir Nyen 
CFRY Portage la Prarie MB 920 e-post v/s Myron Dyck
WFXJ Jacksonville FL 930 e-post v/s Tommy BoDean
WMAC Macon GA 940 e-post v/s Bobby Reed, Operations Manager
WSVU North Palm Beach FL 960 v/s Mike Balsamo, Operations Director
KYW Philadelphia PA 1060 e-post v/s Glynn Walder, CE
WINY Putnam CT 1350 e-post v/s Karen Osbrey
WBSS Pleasantville NJ 1490 k e-post v/s Mike Ferriola, CE og Doug Caskey
 
HS – Håkan Sundman 
CKAT North Bay ON 600 v/s Mike Maunsell, Broadcast Technician
KXLX Airway Heights WA 700 epost, QSL
WTNY Watertown NY 790 v/s Mark Gaines
KFYO Lubbock TX 790 v/s Roger Taylor, Regional Engineer
WPAT Paterson NJ 930 v/s Mark Buniak
WIBX Utica NY 950 v/s Time Perry, CE
KSGM Chester IL 980 v/s Don Pritchard, News Director
WPIE Trumansburg NY 1160 v/s Todd Mallinson
KKOJ Jackson MN 1190 daytimer, v/s Dave Schmidt, News Director
KOBB Bozeman MT 1230 v/s Jim Bender, KOBB:s fd CE
WJLX Jasper AL 1240 v/s Brett Elmore
WCEM Cambridge MD 1240 v/s Shane Walker
WATN Watertown NY 1240 v/s Tom Sanford V, Digital Project Manager
WBBW Youngstown OH 1240 v/s Wes Boyd, Chief Engineer
KTHE Thermopolis WY 1240 v/s Ray Rintamaki, General Manager
WMBO Auburn NY 1340 v/s Samuel J. Furco
WMSA Massena NY 1340 v/s Chuck Poirier
WIRY Plattsburgh NY 1340 v/s Bob Pooler
WSPO Charleston SC 1390 v/s Bruce Roberts, Director of Engineering
KIUN Pecos TX 1400 v/s Bill Cole
KTZR Tucson AZ 1450 via FB 
WCVA Culpeper VA 1490 v/s Gary Harrison, Chief Engineer
KVDW England AR 1530 v/s Alvin Simmons
WLBN Lebanon KY 1590 v/s Dave Colvin
KTCH Wayne NE 1590 v/s Mick Kemp, Sales Manager
KNCY Nebraska City NE 1600 v/s Khris Buettner
XET La T Grande, Monterrey NL 990 v/s Pablo Guerrero Salazar
WVJP Caguas PR 1110 v/s Frankie Res
 
ABU – Arnstein Bue 
WDBO Orlando FL-580 
KMHR Boise ID-950 
KNEB Scottsbluff NE-960 
WSTC Stamford CT-1400 
KTBZ Tulsa OK-1430                                       
WNBP Newburyport MA-1450 
WQWK State College PA-1450 
WKAM Goshen IN-1460 
KSYC Yreka CA-1490 
KBZY Salem OR-1490 
KEWE Kahului HI-1240 
XEVB Mujer-13-10 Monterrey NL-
 
 

RNE R5 TN Salamanca 1314 flott eKort + bilder, v/s M.Molano, Dpto. de Emisiones
RNE R5 TN Tarragona 1314 epost, v/s Carles López 
COPE Salamanca 1134 epost, v/s Silvia Merchán, Redactora 
COPE Huelva 1224 epost, v/s Joquín López-Saéz, Dir. COPE Andalucía 

post v/s Myron Dyck 
post v/s Tommy BoDean 

post v/s Bobby Reed, Operations Manager 
WSVU North Palm Beach FL 960 v/s Mike Balsamo, Operations Director 

post v/s Glynn Walder, CE 
post v/s Karen Osbrey 

post v/s Mike Ferriola, CE og Doug Caskey 

Mike Maunsell, Broadcast Technician 
KXLX Airway Heights WA 700 epost, QSL-kort, v/s Tim Anderson 
WTNY Watertown NY 790 v/s Mark Gaines 

v/s Roger Taylor, Regional Engineer 
WPAT Paterson NJ 930 v/s Mark Buniak 
WIBX Utica NY 950 v/s Time Perry, CE 

v/s Don Pritchard, News Director 
WPIE Trumansburg NY 1160 v/s Todd Mallinson 

daytimer, v/s Dave Schmidt, News Director 
KOBB Bozeman MT 1230 v/s Jim Bender, KOBB:s fd CE 

v/s Brett Elmore 
WCEM Cambridge MD 1240 v/s Shane Walker 

v/s Tom Sanford V, Digital Project Manager 
WBBW Youngstown OH 1240 v/s Wes Boyd, Chief Engineer 
KTHE Thermopolis WY 1240 v/s Ray Rintamaki, General Manager 
WMBO Auburn NY 1340 v/s Samuel J. Furco 
WMSA Massena NY 1340 v/s Chuck Poirier 

1340 v/s Bob Pooler 
WSPO Charleston SC 1390 v/s Bruce Roberts, Director of Engineering 
KIUN Pecos TX 1400 v/s Bill Cole 

WCVA Culpeper VA 1490 v/s Gary Harrison, Chief Engineer 
v/s Alvin Simmons 
v/s Dave Colvin 

KTCH Wayne NE 1590 v/s Mick Kemp, Sales Manager 
v/s Khris Buettner 

XET La T Grande, Monterrey NL 990 v/s Pablo Guerrero Salazar 
v/s Frankie Resto 

                                        

-1310 
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HR – Hans Östnell 
Radio Pakistan, Bahawalpur 1341 e-post v/s Mahar Javed Iqbal 
WGAN Portland ME 560 e-post v/s Chris McGorrill, Operations Manger 
WTMJ Milwaukee WI 620 e-post v/s Eric Brooks 
KMA Shenandoah IA 960 e-post v/s Mark Eno 
KPOW Powell WY 1260 e-post v/s Russ Graham, President MGR Media 
WSKO Syracuse NY 1260 Privat meddelande i Facebook. 
WORC Worcester MA 1310 e-post v/s Ivon Gois, President 
KWOR Worland WY 1340 e-post v/s Glenn Robertson 
KRNT Des Moines IA 1350 e-post v/s Mark McDowell, Program Coordinator 
WDEA Ellsworth ME 1370 e-post, foto v/s Fred Miller, Operations Manager 
WOC Davenport IA 1420 e-post v/s Dan Kennedy, Program Director 
WVEI Worcester MA 1440 e-post v/s Louis Muise, Chief Engineer 
WDLR Delaware OH 1550 e-post v/s Fred Shaffer, Operations Director 
KREL Colorado Springs CO 1580 e-post v/s Roger Cridlebaugh 
WAUB Auburn NY 1590 e-post v/s Ted Baker, Program Director 
WTAW College Station TX 1620 e-post v/s Bill Oliver 
KMVI Kahului HI 900 e-post v/s Seth Welcker 
KIKI Honolulu HI 990 e-post v/s John Matthews, Program Director 
KNDI Honolulu HI 1270 e-post v/s Lorene Godfrey, Station Manager 
 
FD – Fredrik Dourén 
CHRF Montréal QC 980 epost v/s Adam Robinson 
WKAJ Saint Johnsville NY 1120 via Facebook 
TIRA R América 780 via Facebook 
HIJB Santo Domingo 830 epost v/s Ing. Luis A. Guaba, Director Ingenieria (TNX RÅM) 
WMSW Hatillo PR 1120 epost. v/s José G Garcia Gonzalez 
ZYJ781 R Record 1470 epost v/s Maurício Juchem, Jornalismo 
YVNM Caribeña 1000 epost. v/s Yaneirys Gonzalez, Directora (TNX JE) 
HJTY LV del Carare 1410 via Facebook och ljudhälsning 
 
BOS – Bo Olofsson 
WTAG Worcester MA 580  epost med QSL- och andra bilagor v/s:  Daniel Kelleher, CE 
KNUJ New Ulm  860  epost  v/s:  Jim Bartels, GM 
WDMC Melbourne FL 920  epost  v/s:  Marie 
WERC Birmingham AL  960  epost  v/s:  John Mountz, PD 
WHSR Pompano Beach FL 980  epost-växling  v/s:  Duff Lindsey, PD 
WQOM Natick MA  1060  epost  v/s:  Gina Zanicky, Dir of Radio Production 
KWKH Shreveport LA  1130  epost  v/s:  Troy J Johns, CE 
KJOC Davenport IA  1170  epost  v/s:  Owen McCormick, Producer/Programming Assistant 
KRXK Rexburg ID  1230  epost  v/s:  Bill Traue, CE  verifierade min gamla rpt. Numer nerlagd. 
KFPW Fort Smith AR  1230  brev  v/s:  Bill Pharis, GM/Owner 
KOKL Okmulgee OK  1240  epost  v/s:  Brooks Brewer GM/Owner 
KEIR Idaho Falls ID  1260  epost  v/s:  Bill Traue, CE skriver att det var första DX-rpt som "KEIR" 
WVHI Evansville IN  1330  brev, dekal, magnetStan Hoffman  v/s:   
KGGS Garden City KS  1340  epost  v/s:  Greg Steckline, Owner 
KOHU Hermiston OR  1360  epost med QSL- och andra bilagor v/s:  Jeff Walker 
KSOP South Salt Lake UT  1370  epost-växling  v/s:  Jim Mickelson, PD 
KKAN Phillipsburg KS  1490  epost  v/s:  Bob Yates, GM/Owner 
WMVX Beverly MA  1570  epost  v/s:  Patrick J Costa, General Partner 
KDAV Lubbock TX  1590  epost-växling  v/s:  Joe Ullrich, Station Manager/PD 
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China 
1062 Zhujang Broadcasting, Guangzhou - This station is no longer running 24 hour operation. Its 
monitored operating hours are from 2200utc to 1600utc- possibly its relay transmitters on 927 and 801 run 
the same hours, and I suspect on Sunday the hours are 2200utc to 1500utc. They still run 24 hours on their 
parallel FM frequency in Guangzhou. Its 927 outlet located about halfway between Guangzhou and 
Zhouhai near Macau puts out a very good groundwave signal. I believe I saw the antenna system when was 
travelling between Zhouhai and Guangzhou on a highspeed train. 
(Tony Magon via Ydun’s Medium Wave Info 4.12.2014) 
 
France 
Radio France management announced today that the station is facing a 20 million euro deficit.  
This means that some of the less important programmes, such as FIP and “Le Mouv' “, may be scrapped in 
the near future but the most likely measure will be the closure of all AM transmitters (MW & LW). 
No date has been announced but as things stand no one knows if the transmitters will still be on the air on 
the 1st of January. (Rémy Friess via mwcircle 12.12.2014) 
 
Regarding French MW stations, most of us DXers here in France think that they are doomed. 
It appears that Radio France has contracts with TDF, who owns the transmitters, that run until 2018 for 
some of them. Others expire earlier.I was told that the contracts for the channels that were closed recently 
(792, 837 & 945 kHz) had expired.With that we can come to the logical conclusion that the others will 
follow suite as soon as those expire, including the LW station on 162 kHz. (Rémy Friess 16.12.2014) 
 

Germany 
The German national public broadcasters Deutschlandfunk and Deutschlandradio Kultur will disappear 
from longwave at the end of this year. Wasteful channels are going off the air due to cost considerations. 
The money saved will be invested in digital terrestrial radio (DAB+). At the end of 2015 the mediumwave 
transmitters of Deutschlandfunk will also close. 
 
Deutschlandfunk currently still broadcasts through longwave 153 and 207 kHz and seven mediumwave 
frequencies including 1269 and 549 kHz. Deutschlandradio Kultur broadcasts by means of the longwave 
frequency 177 kHz. The mediumwave frequency 990 kHz went off last year. 
 
Keeping these transmitters on the air costs Deutschlandfunk and Deutschlandradio Kultur millions of euros 
a year in electricity costs. All these stations transmit with a fairly high power. The three longwave 
transmitters are each 500 kW, and the mediumwave transmitters range between 100 and 400 kW. 
(Radio Nederland Facebook via Andy Sennitt via Mike Terry, MWDX 1.12.2014) 
 
DLR Kultur on 177 kHz is now broadcasting a recorded message at one minute to the hour explaining that 
the service is leaving that frequency on 31 December 2014.  The message details where you can continue 
listening. The message immediately proceeds the news each hour.  
(James Robinson 14.12.2014 via Ydun’s Medium Wave Info) 
 
Acc. to the above news from radioszene.de WDR, SR and BR also have plans about closing down their 
MW transmitters. (Ydun Ritz 15.12.2014) 
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NDR is to close its four mediumwave transmitters on 13 January 2015 (see below, though), acc. to an 
original report in German. 
 
The frequencies affected are: 
Hamburg-Moorfleet (972 kHz) 
Flensburg (702 kHz) 
Lingen (792 kHz) 
Hannover (828 kHz) 
(James Robinson 15.12.2014 via Ydun’s Medium Wave Info) 
------------- 
  
What you may find interesting is that the closure has still not been announced in any way. But NDR press 
office confirms it, at least for early 2015 in general (the Jan 13 date appears to be still a bit tentative). 
 
And if you wonder what will become of the sea weather forecasts: They will continue, either on all 
remaining NDR Info Spezial distribution platforms or, in case they are seeking another possibility for 
break-aways, perhaps via DAB only. Even the use of the NDR Info FM transmitters in Mecklenburg-
Vorpommern for the 0:05 edition, which drives regular listeners mad, will continue. 
 
The latter is particularly remarkable since this arrangement has been created 20 years ago to compensate for 
the termination of the mediumwave transmission contracts in Mecklenburg-Vorpommern. That NDR still 
clings to it even after abandoning mediumwave altogether tells a lot about the way in which the West 
German public broadcasting institutions work. 
 
Btw, it is already a bit unclear where the 558 and 657 kHz transmitters were located. Some evidence from 
witnesses appears in the related Wikipedia discussion pages. 
 
So little doubt remains that the 558 kHz facility at Rostock was located between Robinienweg and 
Birkenweg. I once saw somewhere photos of it: The style of the buildings would certainly fit. 
 
This transmitter is said to be built in the seventies. It replaced Diedrichshagen, where the former transmitter 
site is described as "in the gravel pit"; well, certainly not within it. Some reports could be read in such a 
way that just a mobile transmitter was parked there. 
 
Another question is whether "Neubrandenburg" is merely synonymous with Helpterberg, i.e. if 657 kHz 
(not the Burg 250 kW daytime-only operation of course) originated there. Probably indeed so, there are 
mentions of three masts, very much suggesting a Dreieckflächenantenne. The power was listed as max. 40 
kW, suggesting 2 x Tesla SRV 21 or SRV 22, like installed at Königs Wusterhausen in 1987 to replace the 
ancient ex-Tegel transmitter. 
(Kai Ludwig, mwmasts via Ydun’s Medium Wave Info 20.12.2014) 
 

Greenland 
650 KNR heard as early as 25.11.2014 by ARC member Stefan Wikander (ARC) 
 

Ireland 
252 The RTÉ longwave service is to be extended until at least 2017. 
RTÉ Radio 1 LW will operate a full service in 2015, with reduced hours in 2016 before working towards a 
full shutdown in 2017. 
The service was due to end early 2015 after RTÉ postponed a decision to close the transmitter last 
November until 19 January. (RTE website via ARC blog) 
 
1395 Energy Power AM in Dublin is back on their original frequency of 1395 kHz broadcasting over the 
weekends. Probably they will make tests on 1476 kHz during one of the coming weekends as some station 
is causing problems. In Dublin 1476 kHz seems very clear. I will be informed by the station CE. (Email 
from CE John Power via Bengt Ericson, ARC 26.11.2014) 
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Italy 
Recently heard Europejazzradio on 1350 khz, do you know transmitter site and power? 
Thanks for the help! (Ruud Vos via NORDX 13.12.2014) 
--------------- 
I suppose this is the new Italian transmitter that is situated in the Milan area and normally relay AM 1 
which is on 1386. They started a second transmitter as they got interference on 1386 in the evening. 
Originally they tested 1476 kHz and then settled on 1350. There are some relays on 1350. 
(Karl-Erik Stridh via NORDX 13.12.2014) 
 

Japan 
NHK2 local IDs no longer heard at 1320Z. The NHK2 format seems to have been changed. Regional news 
on NHK1 remain as listed in WRTH2014. (Jorma Mäntylä) 
 

Kaliningrad 
1215 Bolshakovo is off. It's indeed gone; when just checking I found only the remaining fainter mess with a 
howl from the Absolute Radio synchros hetting against the off-channel Fllaka transmitter. Looks as if they 
terminated it effective Dec 1. I suspect Bolshakovo could be hereby off for good. A-DX via Kai Ludwig, 
Dec 6, dxldyg via WORLD OF RADIO 1751, DXLD) 
 
Macau 
738 R Vila Verde - I have recently returned from a five week holiday in China. Visited Macau for a day 
earlier this month. No sign of Radio Vila Verde. The two FM freqs of TDM in Portugese and Cantonese as 
reported in WRTH are operational. 
I checked 738 again from the Hongkong airport just over a week ago when leaving for Sydney and still no 
sign of it on 738.  The new Hongkong airport is just across the water from Macau, so if it was on the air, it 
should have been loud and clear. Was at the airport from 1630 to 2330 local time. 
(Tony Magon via Ydun’s Medium Wave Info 25.11.2014) 
 
Pakistan 
585 Radio Pakistan Islamabad has formally inaugurated its new 500 kW MW transmitter at 585 kHz on 
5.12.2014. I monitored the broadcast for two days i.e. 6th and 7th December 2014. The signal was strong in 
the morning and daytime. But in the evening from 6 pm to 10 pm (Pakistan Standard Time [= UT +5]) it 
experienced strong interference from co-channel All India Radio Nagpur station which operates on the 
same frequency.  
 
From 9 pm (Pakistan Standard Time) onwards All India Radio broadcasts Indian classic Music on its 
national hook-up. Indian classical music is not very pleasant to listen to. The strong interference heard at 
my location makes in difficult to listen the broadcast from Islamabad. Radio Pakistan Islamabad concludes 
its transmission at 10:15 PM PST, whereas in the past it used to broadcast till 12 pm.  
 
We could hear Radio Pakistan Islamabad clearly when All India Radio Nagpur signed off. Previously 
Nagpur Station was using a transmitter of 100 kW but it has been up-graded to 300 kW. In the given 
situation where the co-channel All India Radio Nagpur upgraded the strength of transmitter from 100 to 300 
kW, the new transmitter of Islamabad is facing strong interference from Nagpur.  
 
The agencies responsible for frequency allocation should take notice of increase in power of transmitter 
which results in interference in co-channels. In the given situation the investment in new transmitter is 
getting wasted. 
 
The programme content of Radio Pakistan Islamabad is not very good at the moment. In the presence of 
separate News and Current Affairs Channel which is being broadcast on new 100 kW transmitters country-
wide, I do not know why they are relaying the same on Radio Pakistan Islamabad from 7 to 9 pm. Just a 
duplication. They might improve the program content in coming days. (Aslam Javaid, Lahore Pakistan, 
8.12.2014 via DXLD via MWDX) 
 
”Digital” I again think is merely a buzzword for an ordinary modern solid-state transmitter, NOT DRM, tho 
it may be DRM-capable (gh, DXLD via MWDX) 
 



Russia 
1413 Vesti FM relay has been heard for a few days now only on this fq. 1089 and 
(Mauno Ritola, WRTH Facebook Group 6.12.2014) /
 
List of MW stations heard active in St. Petersburg and the Leningradskaya oblast:
  
684 kHz 1700-2100 UTC Radio Radonezh St.Petersburg/Sosnovka 10 kW 
828 kHz 2200-0200 UTC Radiogazeta Slovo (=Radio Newspaper "Word") St.Petersburg/ Sosnovka 10 Kw
828 kHz 0200-0600 UTC Pravoslavnoye Radio Sankt
828 kHz 0600-1400 UTC Radiogazeta Slovo 
828 kHz 1400-1800 UTC Pravoslavnoye R
828 kHz 1800-2200 UTC Radiogazeta Slovo 
873 kHz 0200-2200 UTC Radio Rossii St.Petersburg/Olgino 75 kW 
1053 kHz 0500-2100 UTC Radio Maria St.Petersburg/Olgino 10 kW 
1089 kHz 0515-1400 UTC Radio Teos (Monday to Friday, except holida
Bor 20 kW? 
  
Radio Radonezh belongs to the Russian Orthodox Church, Radiogazeta Slovo to the Communist Party of 
the Russian Federation, Pravoslavnoye Radio Sankt
Rossii is the state-owned station (Moscow programme relay), Radio Maria is a Catholic station and 
Teos is a Protestant one. (Alexander Beryozkin, St Petersburg via Play
 
Spain 
1224 COPE Albacete will close its medium wave frequency on 
on FM. This information from Enrique Sánchez
 
Ukraine 
1431 R Ukraine International (RUI) has started transmissions on December 1st with 800 kW from probably 
Mykolayiv in the southwestern part of the country. The transmissions are beamed to the northeast, in 
Russian at 1500-1700, Ukrainian 1700
sources via Mauno Ritola, WRTH).
 
United Kingdom 
Eagle’s AM licence on 1566 is now broadcasting the programmes of Premier Christian Radio after a sale 
was agreed on Friday. The move follows the successful Format change request by owner UKRD to drop all 
local programmes from the Surrey and Hampshire local station.
 
Premier has now added the licence to their portfolio of stations, adding extra analogue coverage to their 
three AM frequencies of 1305, 1332
Mike Terry. MWDX) 
 
1566 Eagle Extra, Guildford – from December sold to 
Christer Brumström) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relay has been heard for a few days now only on this fq. 1089 and 1215 kHz seem to be off.
(Mauno Ritola, WRTH Facebook Group 6.12.2014) /see Kaliningrad above –ed/ 

List of MW stations heard active in St. Petersburg and the Leningradskaya oblast: 

2100 UTC Radio Radonezh St.Petersburg/Sosnovka 10 kW  
0200 UTC Radiogazeta Slovo (=Radio Newspaper "Word") St.Petersburg/ Sosnovka 10 Kw
0600 UTC Pravoslavnoye Radio Sankt-Peterburga (St.Petersburg Orthodox R) 
1400 UTC Radiogazeta Slovo  
1800 UTC Pravoslavnoye Radio Sankt-Peterburga  
2200 UTC Radiogazeta Slovo  
2200 UTC Radio Rossii St.Petersburg/Olgino 75 kW  

2100 UTC Radio Maria St.Petersburg/Olgino 10 kW  
1400 UTC Radio Teos (Monday to Friday, except holidays) Leningradskaya oblast/Krasny 

Radio Radonezh belongs to the Russian Orthodox Church, Radiogazeta Slovo to the Communist Party of 
the Russian Federation, Pravoslavnoye Radio Sankt-Peterburga to a local Orthodox community, Radio 

owned station (Moscow programme relay), Radio Maria is a Catholic station and 
(Alexander Beryozkin, St Petersburg via Play-DX via Christer Brunström)

COPE Albacete will close its medium wave frequency on 31 January 2015. Broadscasts will continue 
on FM. This information from Enrique Sánchez  Tornero in an email to Jan Edh. 

R Ukraine International (RUI) has started transmissions on December 1st with 800 kW from probably 
estern part of the country. The transmissions are beamed to the northeast, in 

1700, Ukrainian 1700-1900. Excellent signal in Växjö. (Information from Ukrainian 
sources via Mauno Ritola, WRTH). 

ow broadcasting the programmes of Premier Christian Radio after a sale 
was agreed on Friday. The move follows the successful Format change request by owner UKRD to drop all 
local programmes from the Surrey and Hampshire local station. 

d the licence to their portfolio of stations, adding extra analogue coverage to their 
1332, 1413 in Greater London..(Roy Martin, Radio Today 1.12.2014 via 

from December sold to Premier Christian Radio, London (via Play
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1215 kHz seem to be off. 

0200 UTC Radiogazeta Slovo (=Radio Newspaper "Word") St.Petersburg/ Sosnovka 10 Kw 
Peterburga (St.Petersburg Orthodox R)  

ys) Leningradskaya oblast/Krasny 

Radio Radonezh belongs to the Russian Orthodox Church, Radiogazeta Slovo to the Communist Party of 
Peterburga to a local Orthodox community, Radio 

owned station (Moscow programme relay), Radio Maria is a Catholic station and Radio 
DX via Christer Brunström) 

31 January 2015. Broadscasts will continue 

R Ukraine International (RUI) has started transmissions on December 1st with 800 kW from probably 
estern part of the country. The transmissions are beamed to the northeast, in 

1900. Excellent signal in Växjö. (Information from Ukrainian 

ow broadcasting the programmes of Premier Christian Radio after a sale 
was agreed on Friday. The move follows the successful Format change request by owner UKRD to drop all 

d the licence to their portfolio of stations, adding extra analogue coverage to their 
(Roy Martin, Radio Today 1.12.2014 via 

Premier Christian Radio, London (via Play-DX via 
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Canada 
 540 CBGA-1 Grande Anse NB - According to IRC's web page: 
    http://ici.radiocanada.ca/radio/frequences/ all the repeaters are now on the air that are meant 
    to replicate the coverage of 540 CBGA-1. So this may be the last few months or week for 
    this station. (Andy Reid, 3.12.2014 via DXLD) 
 790 CFCW Camrose AB, now promises to move to 840 kHz in Summer 2015, six years after the 
  840  (2013) and change was applied for, in conjunction with CKKY-830 Wainwright AB  
    CKBA-850 Athabasca AB (2009) moving to FM. CFCW expects that this will resolve the 
    current holes in night-time coverage in areas where KJRB-790 Spokane WA is frequently 
   dominant. WHAS Louisville KY is currently the dominant station on 840, though a recent 
    transmitter site rebuild at KXNT North Las Vegas NV sees the secondary directional lobe 
    pointing at CFCW. 
     The announcement was a surprise to all of us here, as the construction permit has lapsed 
    and at least one CFCW manager said she doubted it would ever happen. But there it was on 
    the 60th Anniversary brochure published last month by the station. I picked up a copy of 
    the brochure, quite by chance, a few days ago. (Jon Pearkins via IRCA’s “soft” DX 
    Monitor 52/15) 
 1150 CKOC Hamilton ON - Reduce night power from 50,000 to 20,000 watts (daytime power will 
    remain 50,000 watts). (IRCA’s “soft” DX Monitor 52/14) 
 1250 CJYE Oakville ON – granted CP for U3 10000/10000 (ex-U4). (NRC DX News 82/07) 
 1280 new Toronto ON – granted CP for new station U1 99/99, college station will broadcast 18 hours 
    a day in English. (NRC DX News 82/07) 
 1320 CJMR Oakville ON – granted CP for U3 10000/10000 (ex-U4 20000/10000); note Industry 
    Canada database has CoL as Oakville but CRTC still says Mississauga (NRC DX News 
    82/07) 
 

Hawaii 
 1240 KEWE  Kahulio started test transmissions on Nov 22. Assigned power is 5/5kW, ND. Very good 
    signal levels in Arctic Norway Nov 25 and yesterday as they most likely set the power knob 
    fully clockwise. Gospel music format with IDs as "This is the Spirit, KEWE 1240 AM, 
    95.5 FM". Exact frequency is 1240.000, so no offset (yet). 
   (Bjarne Mjelde, MWC Facebook Group 27.11.2014 via Ydun’s Medium Wave Info) 
 

USA 
With a portfolio of stations bought in the late 1990s and early 2000s, the Walt Disney Company had to 
expect to take a loss as it sells off the two dozen Radio Disney stations.  In a just-filed deal to sell New 
York’s WQEW (1560), Disney was only able to get a third of what it paid the New York Times for the 
station in 2007. (Inside Radio via Mike Terry, MWDX 24.11.2014) 

 
 610 WIP Philadelphia PA – Call change to WTEL (1.12.2014) - second 3-letter call lost in two 
    months. (NRC DX News 82/06) /See also KGY below –ed/ 
 930 KHJ Los Angeles CA now Immaculate Heart Radio, REL teaching (IRCA’s “soft” DX News 
    52/12 
 1380 KOTA Rapid City SD – Slogan “NewsRadio 1380,” nets C/Mt/Ru/P/WW1/DrJ/RA/YSR/B. 
   (NRC DX News 82/06) 
 1380 WOTE  Clintonville WI flips to sports/ESPN "ESPN 1380," dropping standards (Upper Midwest 
    Broadcasting) (DX-midAMerica via Barry Davies, mwcircle 25.11.2014) 
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Argentina 
 810  R Federal – new station. � Av. Cnel. Ramón L. Falcón 6219, (C1408DRQ) CA Buenos 
   Aires. W: www.810am.com.ar  E: administracion@810.com.ar (Marcelo A. Cornachioni) 
 850  R La Gauchita (BA182) – ex 810. New E: amlagauchita@hotmail.com 
   (Marcelo A. Cornachioni) 
 1430 LT24 SN24 (BA16) – ex. R San Martín. W: www.sn24web.com.ar (web)  
 1550  R La Amistad – new station. � José C. Paz. W: radiolaamistad.webnode.es E: 
   radiolaamistad@hotmail.com (Marcelo A. Cornachioni via ConDig) 
 1580  R La Cueva – new station. � Calle Manantial s/n, 25 de Mayo, Provincia de Misiones 
   W: https://es-es.facebook.com/lacueva1580 (Marcelo A. Cornachioni via ConDig) 
 

Brazil 
 1280 ZYJ455 R.Tupi, Rio de Janeiro (RJ27). � Rua Foneca Teles 120, 1° andar, 29040-200 
   Gamboa – Rio de Janeiro - RJ (from a letterhead to Jan Oscarsson, ARC) 
 

Chile 
 780 CD78 R Sago, Osorno (LL05) is reported active // 94.5 MHz. � Mackenna 904, Osorno W:    
   http://www.radiosago.cl E: mcifuentes@radiosago.cl (ConDig)  
 1280 CD128 R La Palabra, Osorno (LL14) – ex. R del Sur. � E.Ramírez 1050 Depto. 41, Osorno. 
   E: tuprogramas@radiolapalabra.cl (Miguel Castellino in ConDig) 
 

Paraguay 
 1070 ZP51 AM 1070 Radio, Puerto Triunfo, Dept. de Itapúa – new station – 3 kW. Logged by José  
   Kucher (Facebook) 
 

Peru 
 590 OAM5E New licence to Pascual German Ayma Quispe – 1 kW. � Av. Victor Andrés Belaunde 
   1328, Dist. de Publo Nuevo, Prov. de Chincha, Dept. de Ica (MTS) 
 810 OCU5Z New licence to Asociación Cultural Tintaya – 3 kW. � Comunidad de Fuerabamba, Dist. 
    de Challhuahuacho, Prov. de Cotabambas, Dept. de Apurímac (MTS)  
 850 OCU1Y New licence to Vega Visión S.R.L – 1 kW. � Av. Pacífico 483, Chiclayo, Dept. de  
   Lambayeque (MTS) 
 890 OCU5W New licence to Hugo Cervantes Lucana – 1 kW. � Av. Arenales 685, Ica, Dept. de Ica. 
   (MTS) 
 1120 OAM7Y New licence to Asociación Cultural Tintaya – 5 kW. � Espinar, Dept. de Cusco (MTS) 
 1170 OAM5B New licence to José Luis Cama Godoy – 2 kW. � Jr Armando Revoredo 588, Distr. De 
   Acobamba, Dept. de Huancavelica (MTS) 
 1320 OCU5V New licence to Asociación Cultural Tintaya – 3 kW. � Comunidad de Fuerabamba, Dist. 
    de Challhuahuacho, Prov. de Cotabambas, Dept. de Apurímac (MTS) 
 1360 OCU4I R Bienestar, Lima, ex R Nueva Q? Logged by Pedro Arrunátegui and Alfred Cañote 
 1400 OAM5G New licence to Hugo Cervantes Lucana – 3 kW. � Av. Arenales 685, Ica, Dept. de Ica. 
   (MTS) 
 

Venezuela (ed: TL) 
 1560 YVLZ Radiodifusora Andina "Exitos 1560", which ceased broadcasting on 1560 kHz a few 
   years ago, has apparently been taken over by Radio Nacional de Venuezuela. Has been 
   noted with RNV programming in Venezuela. (Santiago San Gil G/Henrik Klemetz, ARC) 
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ARC-SWB-konvent 9-10 maj 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ni är alla hjärtligt välkomna till turist och fritidscentrum i Klavreström mitt i Småland den 9-10 
maj 2015. Det ligger 38 mil från Stockholm city, så det är lite närmare än Lessebo. Varför inte 
Lessebo? Jo, vårt stamställe gick i konkurs i oktober 2014. Vi har talat med Lennart, den tidigare 
källarmästaren, och han tror inte på en nystart.  
 
Värdshuset/vandrarhemmet i Klavreström är en fullvärdig ersättare och ligger fantastiskt fint med 
utsikt över sjön från både konferensrummet som matsalen. HM och BE har inspekterat stället och 
det är jättebra. Ägaren, Peter, kommer att ge oss allra bästa service och maten lagas på stället av 
Peters mor, så det blir finfin husmanskost. En annan fördel  är att alla dubbelrum är egentligen 
fyrbäddsrum, så det är gott om utrymme. Det finns 3 dubbelrum och ett enkelrum lediga med 
dusch och toalett på rummet. Resten har handfat på rummet och dusch + toalett i korridoren. Allt 
bäddat och klart + handduk.  Önskar du så tag med egen badhandduk. Vi får bo i en nybyggd och 
restaurerad del av huset där konferensrum och matsal ligger. Värdshuset har alla rättigheter. Den 
som vill lägga ut BoG har stora utrymmen till förfogande. 
 
Deras hemsida är www.klavrestrom.se. Tacksamt har vi mottagit sponsring från SWB och ARC. 
 
Här följer ett preliminärt program. Vi har alla möjligheter att ändra om någon har bra förslag och 
synpunkter. Välkomna med dessa. 
 
Program lördag den 9 maj:    
15:00 Kaffe/té och smörgås som intas utomhus vid vackert väder. 
16:00 ARC:s ordförande, Christer Brunström  hälsar välkommen. 
16:15 Husets historia. Kort presentation av Peter Bergstrand.   
16:30 Ronny Forslund berättar om sin USA-resa hösten 2014. 
17:00 Tid för gemensam samvaro och fria aktiviteter. 
18:00 3-rätters hemlagad middag med måltidsdryck/lättöl. V.v. meddela om vin/starköl 

önskas. Peter kommer att ta hem lämplig dryck för den mat som serveras. 
20:00 Tävlingen arrangerad av RLH Rolf Larsson. 
21:00 Bengt Dalhammar berättar om sin resa till St Barth under hösten 2014. 
22:00 Kvällskaffe/té med kvällsmacka uppdukas i konferensrummet. Fria aktiviteter. 
 ”Boat That Rocked”. Delar av piratradiofilmen visas för dem som är intresserade. 
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Program söndag den 10 maj: 
08:30 Frukost serveras i matsalen. 
09:30 Årsmöte för ARC och SWB. 
10:30 Klavreströms gjuterimuseum. Där visas många gjutna produkter som vi känner 
  igen.  
11:30 Konventet avslutas med kaffe och kaka i matsalen. Vid vackert väder sitter vi 
  utomhus.  
 
Totalkostnad för konventet med olika boendealternativ: 
A: Dubbelrum med handfat på rummet och dusch/WC i korridor 620:- 
B: Enkelrum med handfat på rummet och dusch/WC i korridor 720:- 
C: Dubbelrum med dusch/WC på rummet 750:- 
D: Enkelrum med dusch/WC på rummet 800:- 
E: Deltagande i lördagens program, ej övernattning 200:-  
 
 
Lämplig färdväg från Stockholm: 
E4 till Mjölby sedan väg 32 mot Eksjö som efter Eksjö går ihop med väg 31. Fortsätt vidare till ni 
ser avfarten Klavreström. Adressen är Malmgatan 1 för dem som har GPS. Det ligger mitt i byn. 
 
För den äventyrlige finns en gyllene chans före eller efter konferensen att pröva på Europas längsta 
zipline, som går 20 m över marken med hög fart. Se deras hemsida: http://www.littlerocklake.com. 
Totalt är den flera km lång. Man måste boka via deras hemsida. Bokningsverktyget stänger 24 
timmar före avgångstid, men ägaren har lovat att kunna lösa det om man ringer eftermiddag eller 
kväll senast kl 18 dagen före avgång. Den som kommer norrifrån kan ju åka in från väg 31 strax 
norr om Klavreström och titta på banan. Avfarten är Bränderydsvägen. Tel.nr till dem: 0470-
542900. 
 
Anmälan till konventet före den 26 april till HM 0478 18042 (hasse_mattisson@tele2.se) eller 
BE 0470 80100 (mobil 0709851860) (bengt.ericson@telia.com) 
Vid anmälan var god ange boendealternativ samt om du är allergisk mot någon mat. 
Tag med jämna pengar till konventet! 
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Linking Hands and Bands  
By Ruxandra Obreja - chairman for Digital Radio Mondiale  

 
LONDON - If digital is so advantageous, then why is the digitization of radio broadcasting taking 
such a long time to establish itself across the globe? 
 
The answer has been demonstrated very recently in the United Kingdom, where the latest official 
RAJAR figures show that 56.6 percent of listening is on analog (FM/AM), while two-thirds of 
new receivers bought are still analog-only. In other words, spectrum- and energy-hungry FM, and 
even the sometimes declared “dead” AM are still going strong. What analog has in spades is a lot 
of varied national, regional and local programming as well as universally cheap receivers. 
  
 
COMPLEMENTARY SERVICES 
None of the three internationally recognized digital audio broadcasting standards (Digital Radio 
Mondiale, DAB/DAB+ and HD Radio) can singly deliver all the perceived advantages of analog, 
which continues to pile on the pressure despite its nonagenarian status. 
 
Spectrum squeeze also poses problems - recently, the European Broadcasting Union had to take 
position and defend the old analog television band against the grab tactics of DTT, which is 
enviously eying Band III (also the home of DAB) while the pressure on UHF continues unabated.  
 
So caught in a vise by analog on one side and digital TV on the other, with the added noise about 
the (limited) advantages of IP, of satellite and other platforms in delivering sound broadcasting, 
where is audio broadcasting or radio heading? 
 
It is no surprise that the answer is digital — for all the reasons that have been so well rehearsed. 
Digital radio provides enhanced audio for both FM and AM (DRM alone does it in all frequency 
bands above and below 30 MHz), more content and programs (up to three or four programs in 
DRM vs. only one FM or AM program now), additional opportunities for public service and niche 
broadcasting and opportunities to target new audiences. 
 
What’s more, the above advantages come with significant energy consumption reductions (DRM 
uses up to 80 percent less energy than the average analog transmitter) and a better use of spectrum. 
To this can be added new business opportunities, the real marketplace growth potential and a 
growth path for advertisers. Does that mean all is sorted then? Not quite, as there are still 
discussions about the best standard that could deliver the greatest benefits. 
 
From the DRM perspective, if a country’s coverage is mainly on the longwave, medium-wave or 
shortwave bands, then the DRM standard can offer a much better listening experience in terms of 
quality, reliability and additional features, such as stereo or multi-language programming. 
  
 
JOINT SUITABILITY 
The sound quality from the digital radio DRM30 system is such that the subjective listening 
experience on a small home radio or car radio is close or even better than that of an FM service.  
 
India’s decision to invest in DRM30 to replace the AM transmission network represents therefore 
a highly laudable technical decision as medium-wave broadcasting networks using DRM30 will 
provide optimum coverage with excellent sound quality, making “FM-like” radio available to 
hundreds of millions of people. 
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Smaller, mainly European countries, like Norway or the U.K. feel that the multiplex solution suits 
them best. But for many other countries it will not be a case of either/or but both DRM and DAB, 
the open standards that are genetically similar, in effect “digital cousins.” 
 
There are even those in countries like South Korea, South Africa and Turkey asking about joint 
suitability. In many nations DRM+ - the DRM mode for digitizing Bands I, II (FM) and III - could 
be an easy digital path for FM commercial local and community stations, either on their own or in 
conjunction with the large digital multiplexed stations. 
 
Having a combined receiver DRM and DAB+ would also offer benefits to manufacturers such as 
for example being able to use the same COFDM transmission, codec (even though DRM has 
recently progressed to the extended efficiency of AAC), data applications (text, traffic information, 
slideshow), service signaling, disaster warning/alert features and well-aligned receiver profiles.  
 
For listeners this would mean that they get a seamless radio experience no matter which standard 
is being used on a receiver that has the ability to retune across DRM/DAB/FM and AM networks. 
  
 
LISTENER FIRST 
At the moment it seems that with three standards out in the market the digital decision is being 
taken not so much by governments but by chipset manufacturers. Some of them are going for the 
full multistandard digital (and analog) chipset mainly at the request of the automotive 
manufacturers. It seems that cars can accommodate (immediately or potentially) more than one 
standard on their dashboard. And then the new in-car digital receiver seems cheap when compared 
not just with the analog receiver but also with the total cost of the car itself. 
 
“Driven” by the automotive industry, by the interest in data provision, by the availability of sound 
on tablets and PAD, digital radio is coming. But will it be with one standard or a combination of 
standards?  
 
This is a discussion for technical seminars. Listeners do not care about acronyms. The technology 
or technologies that will eventually gain the upper hand will be those that can demonstrate the 
most robust, global performance. Do not expect this match to be over in two or three rounds. 
 
http://www.radioworld.com/article/commentary-linking-hands-and-bands/273695 
 
Radio World, 12.12.2014 via Mike Terry, MWDX  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Claës

 

Claës
efterlämnade makan Dorrit, och barnen Ann
med familjer.
  
Vår vän Claës
uppvuxen i Djursholm och Söderhamn avlade han jur kandexamen vid 
Stockholms Högskola parallellt med arbete vid Civildepartementet. Han 
fortsatte sedan efter tingsmeritering vid Uddevalla Tingsrätt och till Civil
och Finansdepartementen. Efter tjänstgöring hos Handels 
Arbetsgivarorganisation blev sedan huvuduppgiften Teatrarnas Riksförbund, 
nu Svensk Scenkost. En uppgift som passade Claës
hänsyn till hans förhandlingsintresse och förhandl

var mycket kulturellt intresserad var naturligtvis en stor fördel i den här typen av verksamhet. Han hade 
också ett stort politiskt intresse och engagerade sig i en rad föreningar och sällskap inom dessa områden. 
Om hans insatser och engagemang må andra som kände honom bättre på dessa områden vittna. Han var en 
flitig skribent och framförde sina åsikter på olika sätt.
  
Vi som skriver detta kände honom bäst för sitt stora intresse för utlandslyssning på radio, DX
ungdomshobby som numera är en pensionärshobby. Claës
klubben Tellus i Söderhamn. Han kom att snabbt etablera sig som en ledande personlighet både nationellt 
och internationellt. Hans förhandlingsintresse var av stor betydelse fö
förhållanden som rådde i denna ideella verksamhet. En av hans tidigare insatser var kampanjen mot 
dåvarande regeringens försök att stoppa Radio Nord, reklam i radio och tv var då något fult. Kampanjen 
misslyckades dock och Radio Nord stoppades men kampanjen lade ändå grund för den ändring av 
medielandskapet som skett sedan dess. En annan väsentlig insats var etablerande av den i huvudsak 
föreningsstyrda närradion. Nu blev inte närradion den framgång man hoppades på, bl a i
del funktioner. Själv prövade han på verkligheten genom att vara ordförande i Täby
Genom sitt stora internationella intresse var radion något som passade Claës
ironi blev att ett av Claës-Wilhelms sista engagemang inom radion blev deltagande i Radio Nord Revival i 
början av denna höst. 
  
Vid en resa i början av 1960-talet navigerade vi oss fram med hjälp av kartan till en fickalmanacka, i brist 
på GPS och kartbok, till Frankrike, där Claës
livslångt lyckligt äktenskap och tre barn. Det blev många härliga somrar i Danmark, där familjen så 
småningom skaffade sig ett sommarhus.
  
Vi sörjer och saknar vår vän, tomrummet är stort. Orden fa
Bengt Dalhammar, Sverige, Tor-Henrik Ekblom
För radiovänner världen över 
 
 

Minnesord från Jan Erik Räf som lästes upp av Claës dotter Ann
minnesstunden efter begravningen
 
Claës-W., DX-broder: 
 
Det var Du som gjorde det… 
 
Så här var det: 
  
Den stora flugan från 50-talet, kortvågslyssning eller DX
ungdomar ägnade sig åt. Du var en av dem som samlade ett gäng så kallade DX
Söderhamn kallad Tellus; den var en bland närmare ett hundratal klubbar i landet.
  

Claës-Wilhelm Englund 
 

1938 - 2014 

Claës-Wilhelm Englund avled 15 november vid 76 års ålder och 
efterlämnade makan Dorrit, och barnen Ann-Charlotte, Malou och Christian 
med familjer. 

Vår vän Claës-Wilhelm Englund har lämnat oss för alltid. Född och 
uppvuxen i Djursholm och Söderhamn avlade han jur kandexamen vid 
Stockholms Högskola parallellt med arbete vid Civildepartementet. Han 
fortsatte sedan efter tingsmeritering vid Uddevalla Tingsrätt och till Civil
och Finansdepartementen. Efter tjänstgöring hos Handels 
Arbetsgivarorganisation blev sedan huvuduppgiften Teatrarnas Riksförbund, 
nu Svensk Scenkost. En uppgift som passade Claës-Wilhelm särskilt väl med 
hänsyn till hans förhandlingsintresse och förhandlingsvana. Att han dessutom 

var mycket kulturellt intresserad var naturligtvis en stor fördel i den här typen av verksamhet. Han hade 
också ett stort politiskt intresse och engagerade sig i en rad föreningar och sällskap inom dessa områden. 

och engagemang må andra som kände honom bättre på dessa områden vittna. Han var en 
flitig skribent och framförde sina åsikter på olika sätt. 

Vi som skriver detta kände honom bäst för sitt stora intresse för utlandslyssning på radio, DX
bby som numera är en pensionärshobby. Claës-Wilhelm började i ungdomsåren med DX

klubben Tellus i Söderhamn. Han kom att snabbt etablera sig som en ledande personlighet både nationellt 
och internationellt. Hans förhandlingsintresse var av stor betydelse för att skapa en bättre ordning i de 
förhållanden som rådde i denna ideella verksamhet. En av hans tidigare insatser var kampanjen mot 
dåvarande regeringens försök att stoppa Radio Nord, reklam i radio och tv var då något fult. Kampanjen 

h Radio Nord stoppades men kampanjen lade ändå grund för den ändring av 
medielandskapet som skett sedan dess. En annan väsentlig insats var etablerande av den i huvudsak 
föreningsstyrda närradion. Nu blev inte närradion den framgång man hoppades på, bl a i
del funktioner. Själv prövade han på verkligheten genom att vara ordförande i Täby
Genom sitt stora internationella intresse var radion något som passade Claës-Wilhelm mycket väl. En ödets 

Wilhelms sista engagemang inom radion blev deltagande i Radio Nord Revival i 

talet navigerade vi oss fram med hjälp av kartan till en fickalmanacka, i brist 
på GPS och kartbok, till Frankrike, där Claës-Wilhelm och danska Dorrit fann varandra. Sedan följde ett 
livslångt lyckligt äktenskap och tre barn. Det blev många härliga somrar i Danmark, där familjen så 
småningom skaffade sig ett sommarhus. 

Vi sörjer och saknar vår vän, tomrummet är stort. Orden fattas oss.  
Henrik Ekblom, Finland, Anker Petersen, Danmark

Minnesord från Jan Erik Räf som lästes upp av Claës dotter Ann
minnesstunden efter begravningen 

talet, kortvågslyssning eller DX-ing, var ett fritidsintresse som tiotusentals 
ungdomar ägnade sig åt. Du var en av dem som samlade ett gäng så kallade DX

kallad Tellus; den var en bland närmare ett hundratal klubbar i landet. 
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Wilhelm Englund avled 15 november vid 76 års ålder och 
Charlotte, Malou och Christian 

Englund har lämnat oss för alltid. Född och 
uppvuxen i Djursholm och Söderhamn avlade han jur kandexamen vid 
Stockholms Högskola parallellt med arbete vid Civildepartementet. Han 
fortsatte sedan efter tingsmeritering vid Uddevalla Tingsrätt och till Civil- 
och Finansdepartementen. Efter tjänstgöring hos Handels 
Arbetsgivarorganisation blev sedan huvuduppgiften Teatrarnas Riksförbund, 

Wilhelm särskilt väl med 
ingsvana. Att han dessutom 

var mycket kulturellt intresserad var naturligtvis en stor fördel i den här typen av verksamhet. Han hade 
också ett stort politiskt intresse och engagerade sig i en rad föreningar och sällskap inom dessa områden. 

och engagemang må andra som kände honom bättre på dessa områden vittna. Han var en 

Vi som skriver detta kände honom bäst för sitt stora intresse för utlandslyssning på radio, DX-ing, en 
Wilhelm började i ungdomsåren med DX-

klubben Tellus i Söderhamn. Han kom att snabbt etablera sig som en ledande personlighet både nationellt 
r att skapa en bättre ordning i de 

förhållanden som rådde i denna ideella verksamhet. En av hans tidigare insatser var kampanjen mot 
dåvarande regeringens försök att stoppa Radio Nord, reklam i radio och tv var då något fult. Kampanjen 

h Radio Nord stoppades men kampanjen lade ändå grund för den ändring av 
medielandskapet som skett sedan dess. En annan väsentlig insats var etablerande av den i huvudsak 
föreningsstyrda närradion. Nu blev inte närradion den framgång man hoppades på, bl a internet tog över en 
del funktioner. Själv prövade han på verkligheten genom att vara ordförande i Täby-Danderyd Närradio. 

Wilhelm mycket väl. En ödets 
Wilhelms sista engagemang inom radion blev deltagande i Radio Nord Revival i 

talet navigerade vi oss fram med hjälp av kartan till en fickalmanacka, i brist 
Wilhelm och danska Dorrit fann varandra. Sedan följde ett 

livslångt lyckligt äktenskap och tre barn. Det blev många härliga somrar i Danmark, där familjen så 

, Danmark  

Minnesord från Jan Erik Räf som lästes upp av Claës dotter Ann-Charlotte vid 

ing, var ett fritidsintresse som tiotusentals 
ungdomar ägnade sig åt. Du var en av dem som samlade ett gäng så kallade DX-are i en förening i 
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Klubbarnas syften var till exempel att ge ut blad med färska nyheter om vad som hade avlyssnats på radion, 
eller att arrangera lyssnartävlingar för så många DX-are som möjligt. Det blev snart en konkurrens 
klubbarna emellan. En del av dem försökte etablera sig med anspråk på att vara den främsta klubben i 
landet. Tekniska tidskrifter med kommersiella intressen red också på vågen och höjde den egna upplagan 
med hjälp av DX-nyheter och tävlingar.  
 
Runt om i landet diskuterade man att bilda en riksorganisation som kunde få mandat att dels organisera en 
samordning mellan klubbarna, dels föra DX-arnas talan gentemot radioindustri, radiostationer och 
myndigheter. 
 
Jag var med när nestorn inom DX-ingen, Arne Skoog, år 1956 lyckades få ett antal klubbar att enas om att 
bilda en sådan organisation. Den kom att heta DX-Alliansen, och jag var dess förste sekreterare. Under de 
närmaste åren växte intresset för DX-ingen ännu mera, men också motsättningarna mellan olika fraktioner 
av klubbar som hade olika åsikter om HUR organisationen skulle verka. Efter tre år var jag tvungen att 
ägna mig åt ett normalt jobb – sekreterarskapet var ju helt ideellt. 
 
Vid ett extra årsmöte i september 1959 tog Claës-Wilhelm över klubban i organisationen, som sedermera 
bytte namn till Sveriges DX-Förbund. Hans inträde på arenan innebar att den fick en person i ledningen 
som efterhand lyckades ena vildhjärnor och föra organisationen framåt.  
 
Claës-Wilhelm: Du var en ledare med ett ovanligt lugn och med en  stor pondus baserad på erfarenhet och 
klokhet. Du har outtröttligt fört radiohobbyn vidare, och i många nya banor under de årtionden som följde. 
Jag beundrar Din energi. 
 
Tack för Ditt engagemang! Vi DX-are kommer att sakna Dig. 
 
Jan Erik Räf 
 

����� 
 
Som tidigare nämnts har ARC fått tillgång till Jan Erik Räfs exemplar av Radioklubben Universals bulletin 
”Etersvep”. Här ett par notiser ur denna bulletin: 
 
WWVA Wheeling West Virginia 1170 kHz 
 

Radiostationen WWVA fick sin första sändningslicens den 6 december 1926 och man körde igång på 860 
kHz med en 50 wattssändare, byggd av Wheelingpionjären John Strobel. Stationen var då installerad i hans 
hem. Efter ett år ökades effekten till 500 watt och den 1 juli 1929 till 5 kW, samtidigt som frekvensen då 
ändrades till 1160 kHz. I maj 1931 flyttades studios till nuvarande Hawley Building i Wheeling och man 
anslöt sig till CBS. Ett år senare flyttades sändaren till den högsta punkten i Ohio County. I dag är den 
placerad i St Clairsville, 10 miles från Wheeling. Vid en svår storm i juli 1936 blåste de båda 250 m höga 
stålmasterna omkull – men inom 30 minuter hade stationens ingenjörer satt upp en tillfällig antenn! Till den 
nuvarande frekvensen flyttade man 1938 och anslöt sig ungefär samtidigt till NBC. En ny 50 kW-sändare 
var klar i oktober 1942. Från mitten av 1947 tillhör man åter CBS. (Rune Svensson, Etersvep nr 1 1954) 
 
Tio millioner lyssnare! 
 

Radio Luxembourgs engelska sändningar har slagit alla tidigare lyssnarrekord i stationens historia. 
Preliminära siffror från en stor lyssnarundersökning för söndagen de 21 februari ger vid handen att man då 
hade just under 10 millioner lyssnare! BBC har fått en allvarlig konkurrens. Det populäraste programmet 
var ”Take Your Pick”, som samlat sammanlagt 6.250.000 lyssnare. När Vera Lynn sjöng var antalet mer än 
4 och en halv million, medan ”Top Twenty” hade 3½ million. 
Men det är dyra program för firmorna som betalar och Radioklubben Universal har f.n. inte råd med ens en 
kvarts DX-program, som annars skulle vara trevligt. 
En del har kanske inte kommit på tricket att få kort istället för brev från Radio Luxembourg. Det är bara att 
sända rapporten till deras Londonkontor, 38 Hertford Street, London W.1, England så kommer kortet. 
(Gunnar Persson, Etersvep nr 4 1954) 
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COPE Zamora-1269 kHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
JOB skriver: ”Snigelbrev är så ovanliga så jag passar på att scanna även kuvertet.” Se nästa sida! 
Tnx Jan!  
 
 
 
 

 



COPE Zamora
 

KLZS Eugene OR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yep, that's our legal. It's my Dad's voice on the thing actually. In my 
signature you can find info on our station from our Facebook page, to our 
website, and where you can listen to us on TuneIn
able to hear us a bit better on there haha).
 
Thanks for tuning in :)  
-Max                                                                                                   
 

 
COPE Zamora-1269 kHz 

 

�������������������� 

 
KLZS Eugene OR-1450 kHz 

It's my Dad's voice on the thing actually. In my 
signature you can find info on our station from our Facebook page, to our 
website, and where you can listen to us on TuneIn Radio (you may be 
able to hear us a bit better on there haha).  
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It's my Dad's voice on the thing actually. In my 
signature you can find info on our station from our Facebook page, to our 

Radio (you may be 

                                                                                                   tnx JOB 
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KOHU Hermiston OR-1360 kHz 
 

 

Yes that is our radio station on the recording.  

We have received a few other DX reception reports from your part of the world as well.  

1360 KOHU broadcasts with 500 watts at night and 4300 watts daytime.  

Because of other channels on the same or nearby frequencies here in the Pacific Northwest, 
USA,  we are required to reduce power at night and also switch to a directional pattern created 
with the simultaneous use of two antenna towers.  

I've attached a photo of our station located to the northwest and just outside of Hermiston. 
The tower on the left is our primary tower at approx 129 meters. This is used during daylight 
hours by KOHU. At the top, we have mounted the 3-bay antenna for our co-owned station 100.1 
KQFM.  

At night, both towers are used by KOHU to create our directional signal.  

The shorter tower on the right stands 61 meters tall. 

 

Se stationens coverage map på följande sida. Tnx JOB 
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KOHU Hermiston OR-1360 kHz 

 
  tnx JOB 
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OCU4H Radio Fe, Lima-1220 kHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBV: Dessverre har jeg ikke hørt R Fe på 1220, men fikk bildene i forbindelse med forberedelsene 
til WRTH 2016. Tnx Tore, stilig bild! 
 
 
 
 
 
 


