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 Säsong 55, nr 12 
                                                                            7 januari 2015 – tips 
 Falköpingsredaktionen 
 
Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 13 19 januari  TL (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 14 2 februari TL (tips) 
Nr 15 16 februari OA (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: o.alm@telia.com  
 
 

Hej! 
 

God fortsättning på nya året! Efter en höst och tidig vinter med varierande konditioner, så hoppas vi att det 
nya året kan bjuda på lite stabilare förhållanden. JE skriver: ”Har det någonsin funnits en jul med så usla 
NA-konds?” Liknande tongångar går igen i flera av bidragsbreven. Norrsken, solfläckar och annat elände 
ställer till det för oss men en MVDX-are ger sig inte – i loggen finns det flera ”godingar”! 
 

WRTH 2015 
För pris och betalningsalternativ, se ”Sekreteraren” 
 

Solrapport från OA 
Solen fortsätter att vara aktiv med många fläckar och strida strömmar av protoner. Utförsbacken mot nästa 
minimum lutar för närvarande endast ganska svagt, så det lär dröja ett tag innan vi är framme. Under tiden 
fortsätter väl också utförslutet när det gäller antalet aktiva stationer inom våra intresseområden. 
 

Värdena för december blev som följer (enligt Alvestads webbsida): Solfläckstalet 78,0 (upp 8 från 
november och 17 från oktober), solar flux 158,7 (fortsatt lite uppåt, var nere i 122 i juni), och A-index 
10,8 (rejält högt). 
 
Lite om innehållet i detta nummer: 
* Latin American Updates – HK 
* Karibien november 2014 – BD 
* Stop it – RTÉ was told to stop jamming pirate radio stations (via MWDX) 
* “I demmand you confirme reception report!” – ett avskräckande exempel på en “lyssnarrapport” – HR 
* WTRC Elkhart IN-1340 rundar av detta Eko – TBV 
  

Vi tackar ännu en gång för alla trevliga jul- och nyårshälsningar vi fått till klubben. De som kommit via 
nätet finns samlade på vår blogg www.arcticradioclub.blogspot.se/  
 

Nytt år, nya föresatser. Ett trevligt nyårslöfte bör vara att regelbundet bidraga till MV-Eko. Trots att halva 
säsongen nu gått, har klubben flera medlemmar som inte hörts av. Nu är läge att fixa detta, aktivitetskravet 
you know! 

 
 
 
tnx HS 

Nästa  
Stoppdatum 

19/1 
TL (allt) 



                                                                  
                                                        För bidrag: info@rock.
                                              Blogg: 
                              
 
 
 
 

Noteringar i loggen: 
JOB/F = Jan Oscarsson som lyssnat i Bosse Olofssons QTH i Furuögr
TON/S = Smøla 
TON = hjemme på Hamar, rx: AOR AR7030+, SDR
 
 

Europa 
 549 27.11 2115 Spirit Radio, Carrickroe TON
 630 19.12 0650 BBC R Cornwall, Redruth har jag jagat länge och äntligen 

väder och vädervarningar. “QSL” i direktsändning med Pam Spriggs på 
juldagsförmiddagen. JE

 657 23.11 0710 BBC R Cornwall i et glimt under Wales. TON
1017       ofte 0749 Free Radio 80s, Shrewsbury TON
1035       ofte 0747 Northsound Two, Aberdeen TON
1044 30.12  1530  SER R San Sebastián hördes mycket bra med ett nyhetsprogram. I ett lokalt inslag 

hävdades att R San Sebastián är den mest avlyssnade stationen i Guipúzcoa. 4 CB
1053 30.12  1550  R Iasy med sitt regionala program
1107       ofte 0700 Moray Firth Radio, Inverness TON
 
 
 
 
1134 3.1 0400 BFBS Gurkha Radio efter tips från Christoph Ratzer som hade ID på denna 0600. 

Den hördes då väldigt svagt här i bakgrunden på COPE. Men vid 0400 var COPE 
svag, så fick tag 
samma tid.  På hemsidan står 
Gurkhas and their families stationed around the world. 
". En kuriositet hittades på deras hemsida: 
KHz Loop Antenna. Kolla in 
radio-1134-1287khz

1260 28.12 0600 BBC R York utmanade Disney JOB/F      
1269 18.12 2100 COPE, Zamora kom med ett komplett id när Deutschlandfunk hade ett 

andingsuppehål
1395 25.12 2210 R Activity, Ferrara i nord
    av jul. ID 2215. BE
 
 
Afrika 
 917 7.12 2216 R Gotel, Yola

Tyvärr inga andra afrikaner noterade  BIH
 917 25.12 2305 R Gotel, Yola

skulle startas så stängde man 2306.  Fick alltså inte med 
slutanropet, tyvärr. TN

 917 29.12 2230 R Gotel, Yola stark signal och inte alls så mycket 
störningar från 918 

1377 29.12 2254 R Free Africa
förhållandevis bra med en blandning av västerländsk och 
afrikansk musik. JE

1550 5.1 2230 R Nacional de RASD
1566 29.12 2230 TWR, Parakou med franska. Stark. JE
 
 

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

Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/ 

= Jan Oscarsson som lyssnat i Bosse Olofssons QTH i Furuögrund 

= hjemme på Hamar, rx: AOR AR7030+, SDR-IQ, antenner ALA 100, AFI 5030.

Spirit Radio, Carrickroe TON /Välkommen till loggen Tore! –
BBC R Cornwall, Redruth har jag jagat länge och äntligen kom den med bl a lokalt 
väder och vädervarningar. “QSL” i direktsändning med Pam Spriggs på 
juldagsförmiddagen. JE 
BBC R Cornwall i et glimt under Wales. TON 
Free Radio 80s, Shrewsbury TON 

sound Two, Aberdeen TON 
SER R San Sebastián hördes mycket bra med ett nyhetsprogram. I ett lokalt inslag 
hävdades att R San Sebastián är den mest avlyssnade stationen i Guipúzcoa. 4 CB
R Iasy med sitt regionala program. 4  CB 
Moray Firth Radio, Inverness TON 

BFBS Gurkha Radio efter tips från Christoph Ratzer som hade ID på denna 0600. 
Den hördes då väldigt svagt här i bakgrunden på COPE. Men vid 0400 var COPE 
svag, så fick tag på ett hyggligt ID. Den gick dock ännu bättre natten efter (4.1) vid 

På hemsidan står "BFBS Gurkha Radio - the service for the Brigade of 
Gurkhas and their families stationed around the world. http://web202.ssvc.com
". En kuriositet hittades på deras hemsida: BFBS Gurkha Radio 1134KHz 
KHz Loop Antenna. Kolla in https://rsars.files.wordpress.com/2013/01/bfbs

1287khz-loop-antenna-iss-1-31.pdf  TN /Tnx logotype Thomas! 
BBC R York utmanade Disney JOB/F       
COPE, Zamora kom med ett komplett id när Deutschlandfunk hade ett 
andingsuppehåll. JE 
R Activity, Ferrara i nord-Italien. Bra signal med klassisk musik med lite inslag
av jul. ID 2215. BE 

R Gotel, Yola gick fantastiskt fint denna norrskenskväll. 
Tyvärr inga andra afrikaner noterade  BIH 

, Yola med god styrka, precis när inspelningen 
skulle startas så stängde man 2306.  Fick alltså inte med 
slutanropet, tyvärr. TN /Tnx logo TN! –tl/ 

Yola stark signal och inte alls så mycket 
störningar från 918 som vanligt. JE 

Free Africa, Mwanza visserligen under Frankrike men 
förhållandevis bra med en blandning av västerländsk och 
afrikansk musik. JE 

Nacional de RASD, Rabouni gick ovanligt starkt. RLH 
rakou med franska. Stark. JE 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 

sid 2 

ALA 100, AFI 5030. 

–tl/  
kom den med bl a lokalt 

väder och vädervarningar. “QSL” i direktsändning med Pam Spriggs på 

SER R San Sebastián hördes mycket bra med ett nyhetsprogram. I ett lokalt inslag 
hävdades att R San Sebastián är den mest avlyssnade stationen i Guipúzcoa. 4 CB 

BFBS Gurkha Radio efter tips från Christoph Ratzer som hade ID på denna 0600. 
Den hördes då väldigt svagt här i bakgrunden på COPE. Men vid 0400 var COPE 

på ett hyggligt ID. Den gick dock ännu bättre natten efter (4.1) vid 
the service for the Brigade of 

http://web202.ssvc.com/radio/ 
BFBS Gurkha Radio 1134KHz - 1287 

s.com/2013/01/bfbs-gurkha-
/Tnx logotype Thomas! –tl/ 

COPE, Zamora kom med ett komplett id när Deutschlandfunk hade ett 

Bra signal med klassisk musik med lite inslag 
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Oid/Tent Afrika 
 963 5.1 1730 Sudan troligen R As-Salam från Khartoum. Mycket prat på ett språk med arab- 
    inslag. Ingen musik. Kl. 18 vid ID hade Tunisien tagit över. Inga andra stationer på  
    fq. Kollade på 1296 kHz och där boomade Reiba i Sudan. BE 
 
Asien 
 576 21.12 1930 IRIB R Urumiyeh, Maku fint med ID "Inja Urumiyeh" JOB/F   
 594 24.12 2030 IRIB R Fars, Shiraz "Inja Shiraz ast" fint JOB/F 
 621 24.12 1930 IRIB Khorazan-e Jonubi, Birjand "Inja Birjand ast" + "Khorazan-e Jonubi". En av de 

lite mindre vanliga Iranierna att få igenom JOB/F 
 657 23.12 1435 IRIB R Gilan kör lite eget race, men stadigt och med ID "Radio Gilan" här JOB/F 
 675 24.12 1730 IRIB R Hamedan dundrade på med många ID:n "Inja Hamedan ast", "Radio  

Hamedan" JOB/F 
 684 24.12 2030 IRIB Khorazan-e Razavi, Mashhad JOB/F 
 711 24.12 1530 IRIB R Ahwaz "Inja Ahwaz ast" hördes bra JOB/F 
 774 24.12 1730 IRIB R Arak "Inja Arak ast" JOB/F     
 791,9 24.12 2001 IRIB R Zanjan ligger lågt JOB/F 
 801 21.12 2030 IRIB Khorazan-e Razavi, Kashmar med regional-ID // 684 JOB/F 
 810 24.12 1730 AIR Rajkot A får bli katten bland hermelinerna här. Borde ha varit skapliga Indien-

cx då denna helt körde över BBC! Inget spår av Iran här dock JOB/F 
 819 21.12 2030 IRIB R Sari, Sari riktigt fint "Inja Sari" JOB/F 
 828 24.12 1930 IRIB Khorazan-e Jonubi, Tabas tillhör de lite svårare JOB/F  
 837 24.12 1930 IRIB R Isfahan stark "Inja Isfahan ast" JOB/F 
 846 23.12 1730 IRIB R Tabriz, Mianeh utan problem JOB/F 
 864 24.12 2030 IRIB R Kermanshah, Qasr-e Shirin "Inja Kermanshah ast" fint JOB/F 
 882 24.12 1829 IRIB R Mahabad fint med egen variant av ID med kHz och Beethovens femma! 

JOB/F 
 900 24.12 1730 IRIB R Iran, Tehran har 600 kW här men ett rejält eko uppfattades nu, med cirka en 

sekunds fördröjning. Listas bara en sändare här dock – vadan detta? JOB/F 
 918 21.12 2030 IRIB R Kerman, Jiroft "Inja Kerman ast". Man vet att det är stört när denna kommer 

igenom fint! Ny IRIB-QRG för JOB/F 
 936 21.12 1930 IRIB R Urumiyeh, Fesanduz har 300 kW här och hörs därefter. Regional-ID // 576 

JOB/F 
 945 24.12 1730 IRIB R Kurdestan, Dehgolan ID:ade här JOB/F 
 963 23.12 1930 IRIB R Iran, Birjand överraskade JOB/F 
 999 21.12 2030 IRIB R Kurdestan, Baneh ganska bra med ID på en svår kanal // 945 och 1476 JOB/F 
1008 24.12 1930 IRIB R Semnan, Semnan igenom EU rätt bra "Inja Semnan" JOB/F 
1026 24.12 1730 IRIB R Tabriz, Azarshahr "Inja Tabriz ast" JOB/F 
1035 24.12 1730 IRIB R Yazd, Yazd gick överraskande jämnt med Tartu! "Inja Yazd ast". Den här är 

svår även för att de stänger relativt tidigt. Radio Iran-relä större delen av kvällen 
JOB/F 

1062 21.12 1930 IRIB R Kerman "Inja Kerman ast" JOB/F 
1071 24.12 2030 IRIB R Qom "Inja Qom ast" bra JOB/F 
1089 24.12 1930 IRIB R Semnan, Shahroud fint med "Inja Semnan" JOB/F 
1107 23.12 2030 IRIB Khorazan-e Razavi, Sabzevar har jag inte hört på denna QRG tidigare. ID // 

684 men svagare här JOB/F 
1125 24.12 1730 IRIB R Qazvin "Inja Qazvin ast" JOB/F      
1170 23.12 1930 IRIB R Iran, Semnan JOB/F 
1197 24.12 2030 IRIB R Ardabil, Moghan "Inja Ardabil ast". En svagare med klockan hördes under. 

Troligen listade R Fars som väntar på att bli bokförd av JOB/F 
1215 24.12 1730 IRIB R Sari, Mazandaran "Inja Sari" JOB/F 
1269 24.12 2030 IRIB R Ardabil, Khalkhal igenom DLF med ID JOB/F 
1278 24.12 1730 IRIB R Kermanshah fint "Inja Kermanshah ast" JOB/F 
1287 28.12 2030 IRIB R Fars, Lar ganska bra med sitt ID men generellt svår att få igenom ryssen 

JOB/F 
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1305,1 23.12 1730 IRIB R Bushehr "Inja Bushehr ast". Ligger lite högt JOB/F 
1323 23.12 1430 IRIB Tabriz Radiosu, Jolfa fint med skumt språk JOB/F 
1359 24.12 2030 IRIB R Fars, Darab JOB/F 
1368 24.12 2030 IRIB R Golestan, Gonbad "Inja Gorgan ast" JOB/F 
1458 24.12 1930 IRIB Khorazan-e Jonubi, Ghayen definitivt en av de svårare JOB/F    
1467,3 24,12 1730 IRIB R Qom "Inja Qom ast" ligger rätt snett JOB/F 
1476,25 21.12 2030 IRIB R Kurdestan, Marivan brusigare än 945 JOB/F 
1512 24.12 2030 IRIB R Ardabil, Ardabil brusigt jämfört med 1197 JOB/F 
1584 24.12 1930 IRIB R Semnan, Biarjmand ganska bra "Inja Semnan" JOB/F 
 
Nordamerika 
 650 4.1 0535 KNR Queqertarsuaq med inuitspråk. RLH 
 790 2.12 0814 WAXY South Miami FL TON/S 
 970 27.11 1006 KBUL Billings MT Newstalk 95.5. SW 
 970 27.11 1106 WDAY Fargo ND med Newsradio 9-70. SW 
1120 4.1 0200 WKAJ Saint Johnsville NY. Även 2.1 så inte så 

ovanlig. FD 
1130 28.12 0805 KTLK Minneapolis MN "Twin Cities Newstalk AM 

1130" efter wx JOB/F 
1130 28.12 0700 WBBR New York NY "Bloomberg 11-3-0", AP Network News JOB/F 
1140 28.12 0700 CHRB High River AB bra stötvis med mx och ID "AM 1140" JOB/F 
1150 29.12 0714 CKOC Hamilton ON upp med "Classic Hits 1150 CKOC" JOB/F 
1170 29.12 0805 WWVA Wheeling WV. Gjenhør m gammel kjenning, ett av få lyspunkter i en mager 

morgen. TON/S 
1190 28.12 0711 WLIB New York NY med ett brusigt ID och Gospel JOB/F 
1200 28.12 0800 WXKS Newton MA med ett tamt "Bloomberg 1200" JOB/F 
1210 1.1 0700 WPHT Philadelphia PA ”Talkradio 1210 WPHT”. CBS News JOB/F 
1210 29.12 0825 VOAR St. John’s NL TON/S 
1230 1.1 0704 WCMC Wildwood NJ glimtade till riktigt bra när det för en stund faktiskt lät som 

NA-cx men det räckte inte så länge tyvärr… ”AM 1340 Classic Oldies WMID” 
(reläar 1340) och lade på Curtis Lees ”Pretty Little Angel Eyes” JOB/F 

1240 27.11 1000 KJCR Billings MT med ID. Senare rel. px. SW 
1240 29.12 0832 CKIM Baie Verte NL, VOCM-ID TON/S 
1260 6.1 0400 WNDE Indianapolis IN med ett uselt ”Indy’s Sports Station” bl.a. NBC Sports 

JOB/F 
1260 28.12 0658 WMKI Boston MA skapligt ID "WMKI and WMKI HD1 Boston" JOB/F 
1260 27.11 1100 KWYR Winner SD med ID. Countrystation. SW 
1270 28.12 0741 WXYT Detroit MI "CBS Sportsradio 1270 Detroit" JOB/F 
1280 28.12 0750 WNAM Neenah WI med ett "WNAM 1280" i musiken JOB/F 
1280 29.12 0835 VSB2 Hamilton, BBN m religiøst. TON/S 
1300 5.1 0500 WOOD Grand Rapids MI med sitt “Newsradio Wood 1300 and 106.9 FM”. Fox Nx 

JOB/F 
1300 1.1 0644 WXRL Lancaster NY ganska bra ”Classic Country on WXRL” JOB/F 
1300  2.1 0847 WXRL Lancaster NY Classic Country-ann. TON/S 
1310 2.1 0702 WCCW Traverse City MI ”The Score” IDn  BIH  
1310 5.1 0400 KNOX Grand Forks ND ID:ade i röran för “K300BG Grand Forks”, dvs deras 

repeater på 107,9 JOB/F 
1310 5.1 0500 WIBA Madison WI brusigt ID och Fox News JOB/F 
1320 27.11 0200 WILS Lancing MI bra på timmen. SW 
1350 27.11 1005 WOAM Peoria IL svagt ID i elbruset från 400 kV. SW 
1360 2.1 0358 WLOB Mobile AL mkt svag, men dock id... HM 
1360  2.1 0750 WMOB Mobile AL “Mobile’s Christian voice, WMOB” lød et godt ID etter lang 

sekvens m rel sang. TON/S 
1360 4.1 0445 WMOB Mobile AL med id, hörde jag för första gången. RLH 
1360 27.11 1105 KHNC Johnstown CO upp ganska bra. Kör visst med 10kW. SW 
1360 2.1 0152 WKAT North Miami FL. Gick bra hela natten. ”R Luz iluminando mente y  
    corazón”. FD 
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1360 2.1 0404 WKAT North Miami FL SS rel och id ”R Luz 13-60 AM” HM 
1360 27.11 1056 KKMO Tacoma WA La Rey 13-60. SW 
1360 5.1 0500 WTAQ Green Bay WI med ID och Fox News JOB/F 
1370 27.11 0928 WLJW Cadillac MI  med väder och ID även för 1400. SW 
1370 27.11 1100 KXTL Butte MT med ID. SW 
1370 27.11 0810 WTAB Tabour NC kom upp lite då och då. SW 
1390 5.1 0500 WGRB Chicago IL hyfsat med promo och ID “WGRB Chicago, Inspiration 1390” 

JOB/F 
1390 27.11 1112 KRRZ Minot ND med ID. Sedan Classic Hits. SW 
1400 31.12 0607 WIRA Fort Pierce FL hörd igen. FD 
1400 29.11 1015 KCOW Alliance NE  blev ett roligt fynd som kom upp ur bruset en stund  ”Classic 

Hits…AM-1400 KCOW”  Svarade snabbt via GM Jason Wentworth BIH  
1410 27.11 1100 KRWB Roseau MN med ID nere i elbruset. SW 
1430 31.12 0643 WKOX Everett MA.  iHeartRadio.com  ”Mia 1430”. FD 
1430  1.1 0747 CHKT Toronto ON m minoritetsspråk, urdu el. punjabi. TON/S 
1450 27.11 0805 WPPG Atlantic City NJ bra ibland. SW 
1450 18.12 0750 VSB1 Hamilton oldies i tråd m formatet. TON/S 
1470 31.12 0218 WLAM Lewiston ME, numer Good Time Oldies. FD 
1470 5.1 0402 KMNQ Brooklyn Park MN ID’ade jag till slut som La Raza med mex-mx. FD 
1570 2.1 0201 WTWB Auburndale FL. “WTWB Auburndale” var tyvärr det enda som uppfattades.  
    QRM från TGVE. Kallas La Raza? FD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1570  2.1 0602  WVOJ Farnandina Beach FL. ” … La Raza .This is WEWC 1160 AM Callahan 

WVOJ 1570 AM Farnandina Beach Georgia … La Estación de La Raza”. Kom som 
ett skott men försvann lika fort. FD 

1570 2.1 0602 WVOJ Fernandina Beach FL överraskade med att dyka upp. Kör dubbel-ID för 
WEWC Callahan-1160 och ”La Raza” slogans. Har nog glömt dageffekten på… BIH 

1570 2.1 0204 WMVX Beverly MA. “You’re listening to 1570 WMVX Beverly Boston and South 
Florida area WNLL 1400 Fort Lauderdale”. Kör Nossa Rádio USA. Även 6.1  FD 

1570 4.1 0602 WMVX Beverly MA med PP o en R Nossa jingle i en mix av stns. HM 
    /Tnx logos från både WVOJ och WMVX FD! –tl/ 
1590 4.1 0700 WCSL Cherryville NC spelade country och kallade sig ”Big O´Country WCSL 

Cherryville Gastonia.” TJ 
1590 4.1 0715 WCSL Cherryville NC med CW som jag tyckte var OLD, men TJ klarade id och  
    parallellhörde och löste mitt problem – stort tack TJ – måste varit dageffekt!! HM 
1590 6.12 0700 WARV Warvick RI har blivit vanligare här denna säsong och kan nog rangordnas 

som nr2 av NAstationer på frekvensen efter WAKR.  BIH 
1590 27.11 0749 WPVL Platteville WI med ID och väder. SW 
1590 27.11 0821 WGBW Denmark WI med musik. SW 
1600 2.1 0559 WKWF Key West FL  ”The home of the counchs” BIH 
1680 29.11 0700 KGED Fresno CA blev en överraskning och en av de få nya västkustarna denna 

säsong. Jinglade  BIH  
 
Mexiko, Centralamerika och Västindien 
 780 31.12 0200 ZBVI Torola ett roligt återseende som kom fram med ett basigt ljud vilket det svårt 

att få bra läsbarhet på. ”Radiostation ZBVI”-IDn   BIH 
1060 19.12 0259 CMDL R 26, Matanzas id-ade. Lät också som man hade ett “Radio Nacional”? JE 
1070 18.12 2316 WMIA Arecibo PR. Radio Mía. FD 
 
 



1140 4.1 0600 CMBF R Musical Nacional, Santa Clara VC i stället för Surco denna gång. FD
1140 28.12 0000 WQII Once Q, San Juan PR har gått en del tidiga nätter på sistone
1160 19.12 0059 Caribbean R Lighthouse, St John´s med musik och id. 

kort stund. JE
1160 27.12 2330 Caribbean R Lighthouse, Antigua. Inte så vanl
1160 29.12 2359 Caribbean R Lighthouse, St John´s överraskade med att gå nästan osplattrad och med  

bra signal. Enda transatlantiska signal den här tiden så när som på att Harbour Light 
kunde anas på 1400. JE

1180 28.12 0700 CMBA R Rebelde JOB
1240 19.12 0300 HIC26 R Maria de la Altagracia, Santo

40 AM” JE 
1280 28.12 0500 WCMN Arecibo PR med kedje
1350 19.12 0431 CMLL R Victoria, Puerto Padre gick bra en stund här. Efter hand dock allt mer 

BBN, Panamá. JE
1350 30.12 0525 HOZ38 BBN, Panamá flera id o
1410 19.12 0100 HOH779 R Mensabé, Las Tablas med dragspelsmusik. Väldigt “oväsen” på grund av 

uselt modulerade sändare på den här frekvensen. JE
1410 2.1 0356 HOH779 R Mensabé, Las Tablas gick en stund. FD
 
 
  
 
 
 
1430 19.12 0030 HIC54 R Emanuel, Santiago med predikan. Störd av brasse, troligen Ca

upp fint också 02
1440 19.12 0300 HIC55 R Impactante, Santo Domingo var dominanten här med diverse (mes

amerikanska) jullåtar. Här fanns också en andinsk station som tidvis kom upp bra 
med musik och massor av “hora exacta”, men tji id. HK som lyssnat sätter en liten 
slant på Solar. JE

1470 19.12 0000 WKCK ”Cumbre 14
1470 25.12 0111 WKCK Orocovis PR mx, reklam o
    HM 
1470 28.12 0159 WKCK R Cumbre, Orocovis PR 

enkla ”Cumbre 1470” Idn  BIH
1480 19.12 0158 WMDD Fajardo PR. Huvudsakligen musik “som den brukade låta förr”, d v s 

“tropical”. Men också “O Helga Natt”. JE
1519,884 19.12 0200 HRDF Estéreo KABOD, Siguatepeque bra med ”Estéreo Kabod 1520”. FD
1540 19.12 0228 HO… Festival AM Digital, Santiag

PRD med en politiker som heter “Santana”. JE
1540 26.12 0158 HO.. Festival, Santiago med slutanropet, önskade buenas noches innan 

nationalsången. Har gäckat mig ett antal gånger, men trägen vinner till slut. F
1570 19.12 0300 TGVA R Vea, Guatemala framme igen med id. JE
 
 
 
 
1590 25.12 0101 WGYA Guayama PR med dubbel ID WISO/WGYA i övrigt WAPA kedjeprogram. 

Ett stort tack till Henriks insats för att lösa dubbel ID. TJ
1590 25.12 0112 WGYA Guayama PR. WAPA L
    /Tnx logga Fredrik! Alla sådana
 
 
Sydamerika 
1000 19.12 0257 YVNM Caribeña Mil AM, Morón pratade om “beisból en Tu AM Center”. JE
1000 19.12 0403 YVNM Caribeña, Morón musicerad

ett ”..tú AM Center” 
 

CMBF R Musical Nacional, Santa Clara VC i stället för Surco denna gång. FD
WQII Once Q, San Juan PR har gått en del tidiga nätter på sistone
Caribbean R Lighthouse, St John´s med musik och id. Stördes bort av Fuego efter en 
kort stund. JE 
Caribbean R Lighthouse, Antigua. Inte så vanlig här. FD 
Caribbean R Lighthouse, St John´s överraskade med att gå nästan osplattrad och med  
bra signal. Enda transatlantiska signal den här tiden så när som på att Harbour Light 
kunde anas på 1400. JE 

R Rebelde JOB/F 
HIC26 R Maria de la Altagracia, Santo Domingo “Radio Marí

WCMN Arecibo PR med kedje-ID JOB/F 
CMLL R Victoria, Puerto Padre gick bra en stund här. Efter hand dock allt mer 
BBN, Panamá. JE 
HOZ38 BBN, Panamá flera id och överraskande bra. HM 

R Mensabé, Las Tablas med dragspelsmusik. Väldigt “oväsen” på grund av 
uselt modulerade sändare på den här frekvensen. JE 

R Mensabé, Las Tablas gick en stund. FD 

HIC54 R Emanuel, Santiago med predikan. Störd av brasse, troligen Ca
upp fint också 0256 JE 
HIC55 R Impactante, Santo Domingo var dominanten här med diverse (mes
amerikanska) jullåtar. Här fanns också en andinsk station som tidvis kom upp bra 
med musik och massor av “hora exacta”, men tji id. HK som lyssnat sätter en liten 
slant på Solar. JE 

Cumbre 14-70”, Orocovis PR efter ett program som 
WKCK Orocovis PR mx, reklam och hälsningar – tnx id TJ som parallellhört med id. 

umbre, Orocovis PR är en som jag letat efter länge. Kom nu fram med 
enkla ”Cumbre 1470” Idn  BIH 
WMDD Fajardo PR. Huvudsakligen musik “som den brukade låta förr”, d v s 
“tropical”. Men också “O Helga Natt”. JE 
HRDF Estéreo KABOD, Siguatepeque bra med ”Estéreo Kabod 1520”. FD
HO… Festival AM Digital, Santiago hjälpte mig HK reda ut –
PRD med en politiker som heter “Santana”. JE 
HO.. Festival, Santiago med slutanropet, önskade buenas noches innan 

en. Har gäckat mig ett antal gånger, men trägen vinner till slut. F
TGVA R Vea, Guatemala framme igen med id. JE 

WGYA Guayama PR med dubbel ID WISO/WGYA i övrigt WAPA kedjeprogram. 
Ett stort tack till Henriks insats för att lösa dubbel ID. TJ 
WGYA Guayama PR. WAPA La Poderosa med kedjeanropet. Tnx TJ för tips. FD

a Fredrik! Alla sådana uppskattas av red –tl/   

YVNM Caribeña Mil AM, Morón pratade om “beisból en Tu AM Center”. JE
YVNM Caribeña, Morón musicerade över heltimmen/halvtimmen men ko
ett ”..tú AM Center” BIH 
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CMBF R Musical Nacional, Santa Clara VC i stället för Surco denna gång. FD 
WQII Once Q, San Juan PR har gått en del tidiga nätter på sistone BIH 

Stördes bort av Fuego efter en 

Caribbean R Lighthouse, St John´s överraskade med att gå nästan osplattrad och med  
bra signal. Enda transatlantiska signal den här tiden så när som på att Harbour Light 

Domingo “Radio María de la Altagracia 12-

CMLL R Victoria, Puerto Padre gick bra en stund här. Efter hand dock allt mer av 

R Mensabé, Las Tablas med dragspelsmusik. Väldigt “oväsen” på grund av 

HIC54 R Emanuel, Santiago med predikan. Störd av brasse, troligen Caiarí. Emanuel 

HIC55 R Impactante, Santo Domingo var dominanten här med diverse (mest 
amerikanska) jullåtar. Här fanns också en andinsk station som tidvis kom upp bra 
med musik och massor av “hora exacta”, men tji id. HK som lyssnat sätter en liten 

PR efter ett program som lät religiöst. JE 
tnx id TJ som parallellhört med id.  

är en som jag letat efter länge. Kom nu fram med 

WMDD Fajardo PR. Huvudsakligen musik “som den brukade låta förr”, d v s 

HRDF Estéreo KABOD, Siguatepeque bra med ”Estéreo Kabod 1520”. FD 
– valkommentarer för 

HO.. Festival, Santiago med slutanropet, önskade buenas noches innan 
en. Har gäckat mig ett antal gånger, men trägen vinner till slut. FD 

WGYA Guayama PR med dubbel ID WISO/WGYA i övrigt WAPA kedjeprogram. 

a Poderosa med kedjeanropet. Tnx TJ för tips. FD 

YVNM Caribeña Mil AM, Morón pratade om “beisból en Tu AM Center”. JE 
e över heltimmen/halvtimmen men kom nu med 
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1070 19.12 0428 YVMA Mundial Zulia, Maracaibo med “Cumbia-special” hela natten “La Voz 
Tropical”. JE 

1190 19.12 0230 HCDE2 UCSG, Guayaquil stark och ensam en stund när dominanten Cordillera hade 
en svacka. JE 

1200 19.12 0059 YVOZ R Tiempo, Caracas med id och musik. Red RCN i Cali var dock dominant 
här. JE 

1220 19.12 0300 HJKA R María, Bogotá när splashet inte var så besvärande som vanligt. Fanns en till 
station här som dock inte orkade fram läsligt. JE 

1280 16.12 0637 HJLR Caracol R, Pasto NA endast med Caracol id – sällan något hörs här HM 
1290 28.12 0402 YVLF R Puerto Cabello ganska bra JOB/F 
1300,023 2.1 0247 HJOG LV de las Antillas, Cartagena. Tillhör Todelar. FD 
1340 16.12 0539 HJFB Amor Estéreo, Bogotá DF med jingle HM 
1340 19.12 0230 YVNE R Uno, Caracas är  inte direkt vanlig här men nu 

hörbar en stund trots Amor Estereo och Ciudad del Mar. JE 
1360 27.12 0003  ZYJ464 R Bandeirantes, Rio de Janeiro RJ med bl a promo 

för “A Voz do Rio” när man kom ännu bättre vid 02. JE 
1360 19.12 0256 HJUQ Oxígeno, Cartagena med en lång rad id:n här när man 

slutade några timmars sport och sedan började spela musik som vanligt. Har aldrig 
hört den så stark! JE 

1370 27.12 0102 ZYK766 R Iguatemi, São Paulo SP med id och musik. JE 
1390 27.12 0013 ZYI535 R Educadora, Bragança PA. Slänger in ett “Educadora” titt som tätt. JE 
1390 27.12 0030 ZYI788 R Jornal, Pesqueira PE fram en liten stund men IPDA-stationen dominerade. 

1389,987. JE 
1400 26.12 2300 ZYJ462 R Rio de Janeiro, Rio de Janeiro RJ med slutannonsering på “A Voz do 

Brasil” och sedan lokalt. JE 
1410 19.12 0203 YVSP R Simpatía, Valera är nog huvudkällan till oljudet på den här frekvensen. 

Våldsamt övermodulerad. Här med “Simpatía el Tropical” låter det som. Också ett 
“gissnings-id” 07.25 efter att BIH uppmärksammat mig. JE 

1410 19.12 0725 YVSP R Simpatía, Valera. Tnx BIH för tips. Lika dåligt ljud som LV del Carare. FD 
1420 19.12 0030 YV.. R Sintonía, Caracas med id. JE 
1430 19.12 0301 HJMF R Ribereña, Puerto Barrio ny för mig. Fina id och även en egen 

“Riberenajullåt”. JE 
1440 19.12 0137 ZYH285 R Amazonas FM, Manaus AM med flera id. JE 
1440 31.12 0100 ZYH285 R Amazonas FM, Manaus AM. ” ZYC249 … R Amazonas FM”. FD 
1440 19.12 0357 ZYJ469 R Livre, Rio de Janeiro RJ svag men ganska tydligt under Impactante, även 

om jag först tog det för franska... JE 
1440 31.12 0032 ZYJ469 R Livre, Rio de Janeiro RJ. "Livre Cidadã". FD 
1440 27.12 0002 ZYH486 R Independência, Santo Amaro BA med IPDA- program. Våldsamt stark  

även om en stark brasse till var uppe stundtals. JE 
1450 18.12 0840 YVKJ R María, Caracas, religiøst. TON/S 
1450 19.12 0730 YVKJ R María, Caracas var nog första gången för mig den här säsongen. JE 
1470 27.12 0027 ZYI827 R Papacaca, Bom Conselho PE med mycket musik och ett “Papaca Papacaca 

1470 Kilohertz”. 1470,027. Åtminstone tre brassar till hörbara tidvis. JE 
1470 19.12 0012 OAU4B R Capital, Lima tog över efter Cumbre. JE 
1470 19.12 0229 HCLD2 Ecos de Naranjito, Naranjito med en radda annonseringar och programinfo. 

JE 
1470 28.12 0332 HCLD2 Ecos de Naranjito, Naranjito med sitt ”La Onda 14-70” HM 
1510 19.12 0230 YV.. R Nacional Venezuela dominerade den här natten igen. “Canal Músical”. JE 
    /Enligt uppgifter som HK tagit fram (se Latin American Updates i detta mummer), är 

location för denna Güigüe –tl/ 
1560 19.12 0302 HJXZ R Santa María de la Paz, Medellín anropade och spelade “släpig” kristen 

musik. JE 
1560 18.12 0602 YVLZ R Nacional Venezuela, Mérida. FD 
1560 29.12 0540 YVLZ R Nacional Venezuela med pratigt px – fick utförlig analys av HK tnx! Se 

55/11  (och detta nummer! –ed)  Kanske den jag hade 18.12? Ej hörd senare – 
gubevars!! HM 

1580 5.1 0526 HJQT Verdad Radio, Bogotá DE – ett par id HM 
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Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
1260 19.12 0258 Oid med “RCN – La radio”. Troligen Valledupar. JE 
1320 27.12 0002 Tent ZYH243 i Maceio. Som Rocco Cotroneo säger i Realdx “This is Militia Sat”, so 

very likely Milenio Maceio”. Finns en till med “Milenia Sat-programmet” men den 
finns i Mato Grosso och är inte trolig. 1319,997. JE 

1330 29.12 2225  Oid troligen brasse som inte hade A Voz do Brazil utan spelade non stop-musik. 
Försvann utan id eller annonsering. Några andra brassar hörbara också en kort stund 
men de hade alla A Voz do Brazil. Bortfadade strax efter 2230. JE 

1350 27.12 0002 Oid brasse men troligen är det Super Radio Cristal i Salvador med sitt Boa Vontade-
program som halkat till 1349,912. JE 

1390 27.12 0000 Oid brasse (sju troliga bärvågor, varav åtminstone 4-5 delvis hörbara) med IPDA-
anrop. Rocco Cotroneo säger på Realdx att den här är hörd också i Nordamerika vid 
några tillfällen, men man har ännu inte kunnat fastställa vilken station det är. 
Troligen i nordöst. JE 

 
MVE rättar 
Min loggning av Radio Ukraine Int i MVE 55-11 var naturligtvis på 1431 kHz (inte 1413 kHz). LSD 
Loggen av 1570 R VEA i MVE 55-11är inte korrekt. R VEA stänger 0600 så det jag trodde var ID var 
något annat. Är troligen Bethel med rel. trots att att konds pekade mot CA.   TN 
                                                                                                        
                                                                                                           
                                                                                                             Två logos, tnx RÅM 
 
 
                                        

� Från e-posten 
Jan Edh 30.12.2014: 
Det var en blandad kompott den här natten, 18-19.12 i Fredriksfors. Nordamerikanerna lyste dock med sin 
frånvaro så när som på ett par av de allra vanligaste (CBG, WMEX, WQEW) fram mot 08 UTC. Framför 
allt var det Colombia och Venezuela som tickade på rätt bra, men också inslag från både Centralamerika, 
Västindien och Anderna. 
----- 
En lite udda natt i Fredriksfors, 26-27.12 eftersom det “bara” var brassar som hördes. “I princip” ingenting 
på 285-gradersantennen, utan det var på 240 grader som det var signaler, som började redan under 
pågående A Voz do Brasil som avslutades 23 UTC. Bäst gick dock stationerna vid 00 – 01 UTC. Som alltid 
är det dock extremt svårt att identifiera dessa stationer. 
 
5.1.2015: 
Dessvärre slutade 2014 med ett riktigt bottennapp för min del när jag var ut till Fredriksfors natten till 
30.12. Ett par afrikaner som gick oväntat bra visade vägen för vad som skulle komma. Det fanns nästan 
inga signaler alls från andra sidan Atlanten, så när som på en “öppning” på en dryg kvart strax efter 03 
UTC. Då gick kanske ett tiotal LA (Colombia och Venezuela), men i de flesta fall riktigt dåligt.  
 
Håkan Sundman 31.12.2014: 
Paul Walker från NRC råkade på nätet hitta en dokumentär från 2009 om radiostationen CBQM Fort 
McPherson NWT. Filmen, som är 66 minuter lång, ger en audiovisuell bild av livet på stationen och i byn. 
Filmen kan ses här: http://www.nfb.ca/film/cbqm 
 

Under årens lopp har ganska många av dessa 40 W-stationer hörts på DXpeditioner i nordligaste Norden. 
Hörde själv i Lemmenjoki i november 2012 program från CHAK-860 på frekvensen 690. Trots att 
programmet kom från CHAK var det producerat av CBC North i Iqaluit, Nunavut (CFFB-1230). 
Programmet hette Qulliq och Abraham Tagalik satt vid mikrofonen. Det var omöjligt att avgöra varifrån 
sändningen kom då CHAK hade två reläer på 690, CBQM och CBDO Fort Simpson. Bägge har sedermera 
slutat på MV. Andra 40 W-reläer i NWT, som ofta noterats, är t.ex. 540 CBAK Aklavik (NRC-loggen har 
den på 1210 men sänder enligt CBC:s hemsida även på 540), 990 CBDW Norman Wells, 1150 CBAC 
Tuktoyaktuk och 1280 CBQG Wrigley. Även några 40 W-stationer från Alberta har hörts, t.ex. 1560 
CBKD High Level och 1460 CBKC Fort Vermilion; bägge har nyligen slutat på MV. MV-sändarna ersätts 
systematiskt med FM-sändare, som naturligtvis ger lyssnarna en bättre ljudkvalitet. Men vi DX-are går 
miste om möjligheten till trevliga kap. 
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Bengt Dalhammar 3.1.2015: 
Så småningom har det blivit tillfälle att sammanfatta noteringarna från vår resa till Karibien. Utvecklingen 
är densamma som tidigare, stationer försvinner, går över till FM eller skär ner sändningstiden. Det finns 
i det här sammanhanget skäl att närmast titta på 700, 1300 och 1310. Jag bifogar listan.  
 

Läser EKOT med stort intresse men lyssningen är nog i stort sett ett avslutat kapitel. Finns föga möjligheter 
till någorlunda störningsfria förhållanden. 
/Betr störningar gäller samma förhållande för red. Finns det inte en lag inom EU som kräver att elektriska 
prylar skall vara avskärmade frågar en okunnig? 
 
Fredrik Dourén 6.1.2015: 
Nu har antennanläggningen fått vara ifred, sedan koaxen hängdes upp. Dock mycket dåliga konditioner, 
men något har kunnat vaskas fram iaf. Haveri på remote-datorn under stormen kvällen den andra januari. 
Strömavbrott var orsaken, så en UPS skulle vara nödvändig, så att Windows får stängas ner "snällt" när 
strömmen svajar allt för mycket. 
 
Stefan Wikander 6.1.2015: 
Jag har lyssnat igenom lite inspelningar från stugan på Bjännmyrmon från den 27.11 och det har gett 
ytterligare några stationer. Det var riktigt bra långt fram på dagen. Mest var det stationer från midwest som 
hördes och de brukar det ofta höras bra vid denna årstid. Tyvärr var det minus 10 grader och dimma nere i 
dalen så koronaurladdningar från en 400 kV-ledning som passerar ca 7 km från stugan förstörde en hel del 
fram på dagen med sitt fräsande. Synd för det var tidvis bra fart på graveyardarna nere i bruset. Dagarna 
innan 25-26.11 var det ingen dimma eller nederbörd och helt rent på bandet men tyvärr betydligt sämre 
konds. 
 

Mitt QTH i Pålgård hade samma ledning bara två km bort. Bara att glömma att lyssna när det var dimma, 
snöade, regnade eller var kyla. När det var torrt väder fanns inte ett spår av ledningen.  
Här kan man läsa lite om detta: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kraftledning#Koronaurladdning 
Hade tyvärr inte möjlighet att stanna längre. Dagarna efter var nog minst lika bra. Efter dessa dagar har det 
knappt hörts en NA. Det påminner om åren i början av 80-talet. 
 

Lyssna här på den 400 kV-ledning som störde en hel del på dagen. Ligger som sagt ca 7 km bort men den 
förstörde en hel del. Skickar ett ljudklipp där första halvan är från 25.11 och den andra delen från 27:e då 
det var dimma vid ledningen. Det är Grönland som hörs ungefär lika starkt på båda. 
http://www.thomasn.sverige.net/ARC/400_kV_2014-11-25-27.mp3  
 
Jan Oscarsson 6.1.2015: 
Återigen har Bosse (BOS) fått sällskap vid bevakningen av icke-kondsen här i norra Västerbotten över jul 
och nyår då jag och RÅM har trålat efter bästa förmåga. Vad hör man då på en perfekt NA-antenn när 
kondsen och makterna samarbetar för att minimera antalet jänkerapporter? Jo min Perseus lade ju av. Har 
plötsligt börjat dämpa 20 dB utan att jag inte riktigt vet varför. Eventuellt handhavandefel, eller fick den 
kanske en stöt i samband med packning? 190 kHz gick i alla fall att banda med SDR14 (tack för lånet 
Bosse!) men kondsen var verkligen inte brukbara annat än mot Mellersta Östern, så det fick bli en ny 
Iranlogg! Dessa var så starka att till och med min desarmerade Perseus dög till att identifiera signalerna... I 
loggen som fokuserar på regionalstationerna saknas till exempel några av de svårare frekvenserna för gamla 
bekantskaper, inklusive Zamedan-stationerna som tydligen kräver speciella konds. Några vanligare NA 
anades trots allt i bruset korta stunder vissa morgnar, tex. 28.12, 29.12, 1.1, 4.1 och 5.1, och i princip var 
det helt fritt från besök av LA dessutom. Inte en tillstymmelse till förmiddags-DX heller. Gott Nytt DX-år 
från JOB som siktar mot bättre tider! 
 
Bernt-Ivan Holmberg 7.1.2015: 
God fortsättning. Skickar lite bidrag från senaste månaden. Trots den usla perioden så går det med ständig 
bevaking att hitta en del godsaker. 
 
Rolf Larsson 7.1.2015: 
Här kommer några få tips som har resulterats av två nätters lyssning. JE och jag var ut till torpet två gånger 
och lyssnade under de senaste dagarna. Konditionerna var ovanligt usla, och mycket få transatlantiska 
signaler hördes. Särskilt på trettondagsafton, då jag egentligen inte hittade något intressant. 
 
 



sid 10 

Thomas Nilsson 7.1.2015: 
Sedan förra Ekot har enbart några få NA östkustare letat sig fram tillsammans med 1290 Puerto Cabello 
som alltid går oavsett konds. Samtliga inspelningar har tyvärr nästan omgående hamnat i stora arkivet.  En 
ny SDR är på ingång, CloudSDR från RF-Space. Denna mottagare verkar väldigt intrtessant, speciellt för 
de som kör remote. I produktbladet står det " The built-in remote server allows the CloudSDR to serve as a 
remote receiver node or receive gateway anywhere in the world. The fact that the CloudSDR does not 
require a computer, makes it a highly reliable. During remote operation, the radio handles all of the 
demodulation, compression, directory listing, spectrum FFT processing and packetizing. The client 
application just sends the center frequency, demod mode and other settings and gets the formatted audio 
and spectrum packets. All of the DSP is handled server side."  Priset är satt till $999, vilket får anses vara 
väldigt lågt för vad du får.  
En annan trist sak - för några dagar sedan kom det en elstörning som ligger från c:a 1600 kHz och uppåt 
med en styrka på S6 som maskerar i stort sett alla signaler. Den är intermittent men kommer och går med 
några minuters mellanrum. Låter som överslag i en högspänningsledning. Har haft nåt liknande tidigare för 
några år sedan som försvann efter några veckor. Eftersom det kommer in via antennen så måste det röra sig 
om rätt rejäla spänningar. 
 

Bengt Ericson 7.1.2015: 
Konditionerna över långhelgerna har varit de sämsta på många år. Den 6.1. mellan 14-16 UTC var hela 
MV-bandet utslaget i Växjö. En station gick bra och det var Rumänien 1152 kHz. Ukraina 1431 kHz hördes 
ej vid starten med ryska 1500. Därför vill jag önska alla ARC-are ett framgångsrikt 2015 med en av 
höjdpunkterna den 9-10 maj i Klavreström! Välkomna! 
 

 

  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…        7/1 2015 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 
”Nygammal” medlem 
TON Tore Nilsen, Øysteins gate 9, NO-2315 HAMAR, Norge. Tel +47-62521732, mobil +47-90778471. 
E-mail: tonils2@online.no Rx: AOR AR7030+, SDR-IQ antenner: ALA 100, AFI 5030. 
  

Jeg ble pensjonist sist høst (årgang 1946) og tenker å øke 
lytteaktiviteten noe, helst da på mellombølgen, som har vært min 
interesse de seneste to ti-år. ARC har jeg tidligere vært medlem av, 
og den er jo et naturlig valg når aktiviteten skal gjenopptas! Mest 
lytting har vært gjort fra mitt fritidshus rett nord for Hamar, oppe på 
fjellet i 800 moh., med muligheter for antenner i 3-500 m lengde. 
Men vinteren er ‘tråkig’, med hyppig nedising og ledningsbrudd. 
Solstrøm er også mindre bekvemt i lengden. Derfor har muligheten 
til fjernlytting fra Smøla for oss tidligere DXLC-medlemmer fra sist 
høst blitt et tilbud jeg setter pris på.  
Samlet har jeg QSL fra 197 land, det siste faktisk på kb, Kirgisistan. 
Av de mer eksotiske må regnes Samoa og Kiribati. Men et besøk i 
Kongsfjord (2006) muliggjør jo det meste!  Med ‘bare’ et 600-talls 
stasjoner verifisert kappes jeg ikke med de mest aktive om antall 
stasjoner, men har hatt gleden av å spinne mye kunnskap ut av 
kontakten med stasjoner jeg har lyttet til. Av de mer uforglemmelig 

var til eksempel besøk og direkteintervju på R. Madre de Dios i Puerto Maldonado under en reise i Sør-
Amerika i 1996, eller en time i studio med DJ Paul på KATE 1450, Albert Lea, Minnesota.   
Når sola nå forhåpentligvis har snudd også når det gjelder sin egen aktivitet, ser jeg fram til spennende 
lytting i selskap med ARC-gjengen.  
Illustrasjon: foto fra hytta ved Brumundkampen 30 km nord for Hamar. 1,5 – 2 m snø fra desember til april 
medfører en del strabaser med antennene. /Hjärtligt välkommen tillbaka till ARC Tore! Tack också för tips 
som finns redovisade i loggen. –ed/  
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WRTH 2015 
Vi har nu fått faktura från England och priset för boken slutar på SEK 255:-., samma pris som föregående 
år. De av våra medlemmar i Norge och Finland som köpt boken genom klubben får lägga till SEK 40:- 
beroende på portotillägg till dessa länder. 
Betalningsalternativ:  
Plusgiro 80 76 79-6 Arctic Radio Club  
via bank: SE2880000000075712805251.BIC/SWIFT SWEDSESS 
Pay Pal: lars.svensson@comhem.se  
 
GW Gunnar Wrange 95 år 
I efterskott gratulerar vi Gunnar som den 3 januari fyllde 95 år, grattis Gunnar! 
På julaftonens eftermiddag ringde Gunnar som vanligt och önskade God Jul. Gunnar klagade över att han 
inte har några möjligheter att lyssna på sin rx beroende på lokala störningar. De dagliga korsorden i 
Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten har därför blivit en ersättning. 
  
Välkommen till en föreläsning om Radio Nord den 17 januari 
Karl-Axel Axelsson, SM5BXC, föreläser om Radio Nords radiosändningar i början av 60-talet och visar sin 
modell av sändarfartyget Bon Jour lördagen den 17 januari kl. 1100 på Biblioteket i Motala. Fri entré. 
Hela inbjudan här: http://sk5sm.se/20150117/Radio-Nord-150117.pdf  
 
Språkövning inför nästa brassetopp 
När det hörs "bara fotboll": https://www.youtube.com/watch?v=_VHCIGxi1Cs (Bo Nensén) 
 

Kommentar från HK:  
”Intressant fotbollsterminologi.  Det är ju många DXare som också är fågelskådare, så när man översatte 
ordet "coruja" med "eagle" ryckte jag till.  Det betyder normalt uggla och används också som beteckning 
på DX-are.  I Argentina är man inte sämre, där säger man "curuya" (eller "curulla" - med ett uttal som 
ligger nära brasilianskan). Skriv in orden på google och titta på de bilder som kommer upp.” 

 
Den långa natten 
Deutschlandfunk hade på kvällen den 3 januari kl. 2305 
SNT en intressant sändning vars titel var ” Den långa 
natten” och sändes bl.a. över 1269 kHz. Det handlade om de 
gyllene åren för amerikansk radio. Det var 1940 till 1970, då 
man hade upptill 60 millioner lyssnare. Programmet var 3 
timmar långt och mycket var ju på tyska, men en del härliga 
originalinspelningar var ej dubbade, bl.a. Orson Wells 
drama om invasionen av marsmänniskor norr om New York, 
som fick tusentals människor att i panik fly fältet. Många av 
de amerikanska TV-serier som blivit populära härstammar 
från radioteater-program, Simon Templar, Gunsmoke m.fl. 
Emellanåt spelade man härlig amerikansk musik från den 
tiden. 
 

I USA finns nu en förening ”Friends of Old Time Radio” som träffas varje höst för att minnas radions 
guldålder i USA och lyssna till populära program. Tyvärr börjar antalet medlemmar att minska, då många 
uppnått mogen ålder. 
Programmet finns på Play under adressen: http://www.deutschlandfunk.de/rundfunkgeschichte-golden-
days-of-radio.704.de.html?dram:article_id=303772.  Där finns även en orientering om programmet, men på 
tyska. 
 

Det fina med Play är att man kan hoppa över det som inte intresserar. Det är en fördel om man kan lite 
tyska. (Bengt Ericson) 
 
 
 
 
 



sid 12 

ARC late, late news 
 

Bulgaria 
261 Vakarel (Sofia) Bulgaria ended its transmissions on LW on December 31st. Soon the LW band will be 
a desert land... (Rémy Friess via mwcircle 2.1.2015) 
----- 
LW 261 Vakarel is off, all other MW's 747 Salamanovo, 864 Samull, 963 Kardjali, 1161 Doulovo and 
Targovishte are also off from 2200 UTC Dec. 31st. On air is only MW 576 Vidin - Horizont HS-1 incl. 
Turkish Minority. (Ivo Ivanov, DXLD via Ydun’s Medium Wave Info 2.1.2015) 
 

Germany 
153, 177 and 207 kHz LW are now silent. (James Robinson via Ydun’s Medium Wave Info 1.1.2015) 
 

Kommentar från OA:  
”Helt enligt tidigare meddelanden stängde DLF sina långvågssändare på 153, 177 och 207 vid midnatt till 
1/1. Jag kollade vid 23:45 svensk tid och då var de igång och sedan igen 00:30 och då var de tysta på 
alla tre frekvenserna. Av misstag startades 153 igen på morgonen efter. Automatiken som ställer om 
antennerna hade skickat en startsignal till någon av sändarna, som tog den på allvar. 
Geneveplanen har verkligen kommit på skam. Ingen kunde väl ana vid den tiden att utvecklingen så 
småningom skulle övergå till full fart bakåt. Undras om vi gamlingar får uppleva dagen när den sista 
MV-stationen i Europa lägger av?” 
------ 
Closure of NDR MW transmitters: On January 13th will Flensburg 702 kHz, Hamburg-Moorfleet 972 kHz, 
Hannover 828 kHz and Lingen 792 kHz close down. (Jacob Roschy, Ydun’s Medium Wave Info 5.1.2015) 
 
México 
Confirming Glenn Hauser’s observations, XEQ (presumed) carrier was noted back on 939.873 kHz this 
morning, for the first time in a month. It was heard absolutely on-frequency in early December. 
(Andrew Brade via mwcircle 2.1.2014) 
 
United Kingdom 
A reminder that the 4 January is the final day of broadcasting for Magic AM network and the "Greatest 
Hits Network" as separate stations. From 2200 UTC on 4 January, these two services will merge to form a 
single network originating in Manchester, but some programmes may come from Scotland. 
(James Robinson via Ydun’s Medium Wave List 4.1.2015) 
 
 

Lite utfyllnad från ”Etersvep” 1954 - från JER:s arkiv 
  

Aktuell från mellanvågen 
 

Danmark: Kalundborg på 245 kc har enligt egen uppgift ökat effekten till 200 kW med en ny 
Marconisändare (Roy Patrick) 
 

Eire: Radio Eireann’s nya 100 kW tx i Athlone kan inte tas i bruk förrän tidigast nästa vår. Cork och Dublin 
sänder nu med vardra 5 kW. (Roy Patrick) 
 

Norge: Oslo’s långvågssän på 218 kc kör nu med 200 kW och hörs i nu i England med mycket bättre styrka 
undr den ljusa delen av dugnet. (Roy Patrick) 
 

Tyskland: Canadian Forces Network in Germany sänder ”shows” från CBC och har efet 
grammofonprogram 2300-2400, då man stänger, utom på lördagar, då dtta program fortsätter till 0100. 
Stänger med ”God Save the Queen”. Exakt QTH är okänt. (Roy Patrick) 
 

Österrike: Der Österreichische Rundfunk är en sammanslagning av redan förut existeranade radioföretag, i 
första hanfd Radio Wien (RAVAG), men också Sendergruppe Alpenland samt Rot-Weiss-Rot’s Salzburg- 
och Linz-sändare. Emellertid säner stationerna egna program ca halva tiden. R-W-R Wien och 
Landessemder’na” har helt egna program (Staffan Danell) 
(Etersvep nr 9 1954) 
 
 



   Latin American Updates

 

Chile 
590     Radio Caracol 590, Concepción (new; rlg)  (Station)
690     Radio Estrella del Mar, only active on FM (Station)
820     UCSC Radio (ex Radio María Inmaculada), Concepción (Station)
1440   Radio Agricultura, La Serena (y Coquimbo)  (Station)
1460   Radio Palabra Viva (ex Radio Yungay), Santiago (Station)
1480.6   Radio La Amistad, Tomé
1486.7   Hola Radio (ex La Mexicana, ex Canelo de Nos), San Bernardo
1490.7   Radio Alicanto?  A station 
              Jan 2015) – Newspapers reporting close down per Mar 30, 2013.
1600   Radio Llacolén, Concepción, active per Mar 25, 2014 (Pierre Benavides)
 

Colombia 
780         Radio Viva, Pasto (ex 1250,
920         Radio HSB, Pasto (ex Ondas del Mayo, change of slogan effective from April 2014)
1170  Vida, Tunja (ex Caracol Radio) (St
1270  Vida, Ubaté (ex Radio Melodía)  (Station,
1430       La Ribereña, Puerto Berrío, carries La W in the local morning.  (Station)
 
 

Paraguay 
1120  La Deportiva, Lambaré (ex Radio Nuevo Mundo) (Station

Dec 2014)   
1481.6  Radio Iglesia (ex Radio América)

Galaz, Ovalle, Chile, Jan 2015
 
 

Peru 
1120  Radio Santo Tomás, Santo Tomás, Chumbivilcas 
1210  Radio Qorilazo, Santo Tomás, Chumbivilcas 
1340  Radio Choque, Velille, Chumbivilcas
1360  Radio Imperio Solar, Quiñota, Chumbivilcas 
1450  Radio Chumbivilcas, Chumbivilcas 
1500   (ex 1600.025?) Radio Andina, Velille, Chumbivilc
1570  Radio Bravia, Santo Tomás, Chumbivilcas (All info, excepting 1500, via Radio
  Qorilazo, Dec 2014.) 
 
 

Venezuela 
New government-run stations (see: 
 

580    Barinas (RNV) starting Nov. 17
650    Güigüe [serving Valencia and Maracay
1340  Barinas (YVKE Mundial) starting Nov. 17, 2014
1510  Güigüe [serving Valencia and Maracay] 
1560  Mérida (RNV) start date unknown, first reported by Arne Nilsson, Dec. 4, 2014
                      
Worthwhile noticing is that the Mundial network 
http://www.radiomundial.com.ve/
 
 

Latin American Updates 
Info compiled by Henrik Klemetz 

Radio Caracol 590, Concepción (new; rlg)  (Station) 
Radio Estrella del Mar, only active on FM (Station) 
UCSC Radio (ex Radio María Inmaculada), Concepción (Station) 
Radio Agricultura, La Serena (y Coquimbo)  (Station) 
Radio Palabra Viva (ex Radio Yungay), Santiago (Station) 

La Amistad, Tomé 
Hola Radio (ex La Mexicana, ex Canelo de Nos), San Bernardo 
Radio Alicanto?  A station relaying Cooperativa network (Claudio Galaz, Ovalle, Chile,

Newspapers reporting close down per Mar 30, 2013. 
Radio Llacolén, Concepción, active per Mar 25, 2014 (Pierre Benavides)

1250, fq change effective from July 2014) 
Radio HSB, Pasto (ex Ondas del Mayo, change of slogan effective from April 2014)
Vida, Tunja (ex Caracol Radio) (Station, Dec 2014) 

ida, Ubaté (ex Radio Melodía)  (Station, Dec 2014) 
La Ribereña, Puerto Berrío, carries La W in the local morning.  (Station)

La Deportiva, Lambaré (ex Radio Nuevo Mundo) (Station, 

(ex Radio América), Ñemby (Claudio 
le, Jan 2015) 

Radio Santo Tomás, Santo Tomás, Chumbivilcas  
Radio Qorilazo, Santo Tomás, Chumbivilcas  
Radio Choque, Velille, Chumbivilcas 

Solar, Quiñota, Chumbivilcas  
Radio Chumbivilcas, Chumbivilcas  

?) Radio Andina, Velille, Chumbivilcas  (Station) 
Radio Bravia, Santo Tomás, Chumbivilcas (All info, excepting 1500, via Radio

run stations (see: http://tinyurlcom/lx7ro7g) : 

(RNV) starting Nov. 17, 2014 
serving Valencia and Maracay] (RNV) starting Nov. 5, 2014

Barinas (YVKE Mundial) starting Nov. 17, 2014 
[serving Valencia and Maracay] (RNV) starting Nov. 5, 2014

start date unknown, first reported by Arne Nilsson, Dec. 4, 2014

noticing is that the Mundial network is no longer privately owned.
undial.com.ve/ for current network line-up. 
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(Claudio Galaz, Ovalle, Chile, 

Radio Llacolén, Concepción, active per Mar 25, 2014 (Pierre Benavides) 

Radio HSB, Pasto (ex Ondas del Mayo, change of slogan effective from April 2014) 

La Ribereña, Puerto Berrío, carries La W in the local morning.  (Station) 

Radio Bravia, Santo Tomás, Chumbivilcas (All info, excepting 1500, via Radio 

starting Nov. 5, 2014 

14 
start date unknown, first reported by Arne Nilsson, Dec. 4, 2014 

owned. See: 



Karibien november 2014

 
Vid ett besök på den gamla svenskön St Barthemely i november 2014 blev det tillfälle att ibland kolla 
mellanvågsbandet vid några sporadiska tillfällen. Följande är huvudsakligen noterat på söndagen den 16 
november omkring kl 16.00 lokal tid. Mottagare är en liten Sony 7600GR med inbyggd antenn. Huvudsakligen 
rör det sig om tabelloggningar så jag ger inte garanti för att uppgifterna är korrekta men observationerna kan 
ändå ha ett visst värde. Icke ID-ade har jag i förs
noterat dem som troliga. Även här förekom olika elektroniska störningar.
 

  530 Vision Cristiana, inget spår 
  550 WPAB trolig 
  555 ZIZ var helt tyst 
  580 WKAQ trolig  
  610 WEXS trolig 
  620 Antigua, inget spår 
  630 WUNO trolig 
  640 Guadeloupe alltid med bra styrka
  680 WAPA, trolig 
  700 Caribbean Beacon, se nedan 
  730 Trinidad, inget spår 
  740 WIAC trolig 
  780 Tortola, bra styrka. 
  800 TWR Bonaire, inget spår. 
  810 WKVM trolig. 
  820 R Paradise, inget spår 
  840 WXEW R Victoria trolig 
  860 R Curom ej hörd, täckt av nedanstående?
  860 Voice of Nevis stark 
  880 WYKO trolig 
  900 Barbados troligen, EE px 
  910 WPRP trolig 
  940 WIPR trolig                                            
  970 WSTX bra styrka 
 1000 WVWI bra styrka 
 1060 WCGB trolig 
 1090 WUVI EE px 
 1140 WQII trolig 
 1160 Caribbean Radio, EE px 
 1190 WBMJ trolig 
 1210 WHOY trolig 
 1240 WALO trolig 
 1260 WISO trolig 
 1300 Voice of Sint Maarten, tyst hela tiden
 1310 Svag fransk?, Martinique? 
 1340 WSTA EE px 
 1370 WIVV trolig 
 1400 Harbour Light, svag 
 1490 WMDD trolig 
 1540 Bahamas ganska svag 
 1590 WXRF trolig 
 1610 Caribbean Beacon stark, täckte i stort sett
 1620 WDHP svag enligt ovan 
 1660 Canovanas trolig 
 

Ett par saker sticker ut: Det rör sig om att Philipsburg 1300 var tyst hela tiden 5
kunde konstatera var Caribbean Beacon parallell på 700 och 1610, där 700 var mycket svagare. En gång i tiden 
var man aktiv på 690. – Såvitt jag kunde uppfatta hördes franska på 1310 med svag styrka vilket kunde peka på 
Martinique. Enligt Stig Hartvig Nielsens samtida notering skall dock Martinique nume
vensen. Guadeloupe 640 gick samtidigt med bra styrka.
 
 

Karibien november 2014 
Bengt Dalhammar 

Vid ett besök på den gamla svenskön St Barthemely i november 2014 blev det tillfälle att ibland kolla 
mellanvågsbandet vid några sporadiska tillfällen. Följande är huvudsakligen noterat på söndagen den 16 

kring kl 16.00 lokal tid. Mottagare är en liten Sony 7600GR med inbyggd antenn. Huvudsakligen 
rör det sig om tabelloggningar så jag ger inte garanti för att uppgifterna är korrekta men observationerna kan 

ade har jag i första hand antagit varit Puerto Ricaner, som ligger närmast, och 
noterat dem som troliga. Även här förekom olika elektroniska störningar. 

uadeloupe alltid med bra styrka 

 

R Curom ej hörd, täckt av nedanstående? 

                                                      

Voice of Sint Maarten, tyst hela tiden 

Caribbean Beacon stark, täckte i stort sett 

tt par saker sticker ut: Det rör sig om att Philipsburg 1300 var tyst hela tiden 5-18 november 2014. 
kunde konstatera var Caribbean Beacon parallell på 700 och 1610, där 700 var mycket svagare. En gång i tiden 

ag kunde uppfatta hördes franska på 1310 med svag styrka vilket kunde peka på 
Martinique. Enligt Stig Hartvig Nielsens samtida notering skall dock Martinique nume

Guadeloupe 640 gick samtidigt med bra styrka. 
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Vid ett besök på den gamla svenskön St Barthemely i november 2014 blev det tillfälle att ibland kolla 
mellanvågsbandet vid några sporadiska tillfällen. Följande är huvudsakligen noterat på söndagen den 16 

kring kl 16.00 lokal tid. Mottagare är en liten Sony 7600GR med inbyggd antenn. Huvudsakligen 
rör det sig om tabelloggningar så jag ger inte garanti för att uppgifterna är korrekta men observationerna kan 

ta hand antagit varit Puerto Ricaner, som ligger närmast, och 

18 november 2014.  – Såvitt jag 
kunde konstatera var Caribbean Beacon parallell på 700 och 1610, där 700 var mycket svagare. En gång i tiden 

ag kunde uppfatta hördes franska på 1310 med svag styrka vilket kunde peka på 
Martinique. Enligt Stig Hartvig Nielsens samtida notering skall dock Martinique numera vara inaktiv på frek- 
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Stop it! RTÉ was told to stop jamming pirate radio stations 
TheJournal.ie 30 December 2014 via Mike Terry, MWDX 

 
Pirate radio stations caused quite the stir in 1984, creating a headache for both the RTÉ and the Govern- 
ment. 
 

Unlicensed, pirate radio stations flourished in Ireland in the early 1980s - providing younger listeners an 
alternative to the state broadcaster. 
 

Amongst them, were the Dublin stations of Sunshine Radio and Nova - which employed a full roster of 
presenters. 
 

Jamming signals  
Due to pirate radio stations setting up shop on frequencies with no licence, the Government moved to 
impose further regulations on them. Meanwhile, RTÉ also attempted to put a stop to stations using illegal 
frequencies by putting out jamming signals. 
 

There was cause for concern as the frequencies being used and the jamming signals impacted on phone 
lines, as well as frequencies used by hospitals and airports. 
 

In state files released under the 30 year rule, a letter from Dublin City Council to the Government said they 
“deplored” the situation with pirate radio stations and was becoming a public safety matter as people could 
not reach doctors when the phones were out of use. 
 

The Taoiseach at the time, the late Garret Fitzgerald, received a number of letters from members of the 
public, particularly young people, asking for the Government to intervene and begin granting more 
broadcasting licences. 
 

One letter came from an 8-year-old girl, who said that “RTÉ were being mean”, while a 19-year-old from 
Dublin said the new Bill before Government was “designed to kill pirate broadcasting”. 
 

She asked the Taoiseach why they refused to grant them licences. 
 

She said that she was unemployed and spent her days listening to music while she sent out numerous of job 
applications to companies she saw in the Golden pages. 
 

Replying to the letter, Taoiseach Garret Fitzgerald wrote that the Government were not trying to be “spoil-
sports” and explained his reasoning. 
 

The sender had requested that the Taoiseach write back in his own hand-writing, however, a note from 
Fitzgerald at the end of the letter apologises to her for not doing so, while also throwing her a compliment 
about her own hand-writing being very nice, and saying he is a little ashamed of his own. 
 

Pirate radio stations, such as Sunshine FM, were also fighting back and getting in touch with the Taoiseach 
asking him to intervene. 
 

The public made the point that jobs were being lost with the radio station closures and there were petitions 
from those that worked at the likes of Sunshine FM being handed in to the Government. 
 

It got to a point where the Government felt they had no choice but to get involved, with an internal briefing 
note stating that the Minister for Communications at the time would take up the matter with RTÉ. 
 

In a politely worded letter to the Chairman of RTÉ, Fred O’Donovan, the Taoiseach Garret Fitzgerald said 
that the Government would be taking action against them if the continued to cause disruption with the 
jamming signals. 
 

The RTÉ Chairman replied and said that situation with pirate radio stations had become “extremely 
serious” and he urged the legislation to be moved up the timetable. 
http://www.thejournal.ie/pirate-radio-rte-taoiseach-state-papers-1823552-Dec2014/ 
 

----------- 
Dessa irländska pirater, som kunde dyka upp var som helst på MV-bandet, var intressanta ur DX-synpunkt. 
Vid den tiden fanns inget Internet och några listor för dessa stationer förekom inte. Det gällde att ta reda 
på locations och adresser helt på egen hand. Intresset var stort hos t ex red och BIH, där telefonsamtalen 
oss emellan förekom flitigt. Dessa stationer kan med tvekan betraktas som ”pirater” då regelbundna 
sändningar förekom, bemannade kontor, studios etc. Besökte själv ett antal stationer vid en resa runt Irland 
1988. I min QSL-pärm kan jag vid en hastig blick räkna till 68 stationer av detta slag. Några av dessa 
stationers logotypes och brevhuvuden finns skannade på nästa sida. 
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När man läser det här, är det inte underligt att svarsprocenten från stationerna gått ned. 
Trodde nog att vi hade blivit av med sådant här. Artikeln nedan  är hämtad från HR Hans 
Östnells hemsida https://barentsdx.wordpress.com/ -tl 

 
“I demmand you confirme reception report!” 

 
 

As manager for coast radio station Vardø Radio (LGV), I 
receive reception reports from DXers every now and then, 
mostly from Europe, but I have actually also received a 
report from New Zealand on one of our SITOR-B 
transmissions on 8 MHz. However, most of the reports are 
from reception of our NAVTEX or DSC transmissions in 
the MF-spectra, and most of them are correct. These reports 
are of course confirmed by letter and some information 
material. It’s not very often that I receive a fake reception 
report, until last December… 
 
In mid-December I received a reception report from a 
“DXer” in Italy, whom I will have the courtesy to remain 
anonymous. The “DXer” had “heard” a NAVTEX 
transmission from Berlevaag Radio (!!) on 518 kHz. Well, 
first of all: There hasn’t been a “Berlevaag radio” for many decades. Yes, the transmitter 
facility and antennas are still there, remotely controlled from Vardø. But, there has never been 
transmitted as much as a “milli-bit” NAVTEX from that site, and it’s not likely to happen in the 
future. Second: the time of reception and so called “proof” of reception all made it so totally 
obvious that it was a fake report. 
 
Well, I wrote a kind answer by e-mail to the guy, telling him that it was impossible for me to 
confirm a transmission that never had happened, and I included the schedule for our 
transmissions in all modes in the MF-spectra. Didn’t hear anything from him again, until 
today… 
 
“I demmand you confirme reception report” was his answer, in an e-mail that I received when I 
was about to go home for the day. That made me decide to stay at work for yet another five 
minutes – writing an answer to this “DXer”. I told him that it was not likely that he would 
receive many QSL’s writing fake reception reports, and his generally rude attitude. I also told 
him that a real DXer never demands a station to confirm a reception report, a real DXer asks 
kindly to have a reply. A QSL is a courtesy, and the station’s staff answers reports and verifies 
reception if, and only if, they have time to do so – if the report is correct, that is. I sent him the 
e-mail, hoping that he finally had understood and went home… 
 
Obviously, he hadn’t understood a thing. After writing and sending a few reports myself, I 
decided to check my work e-mail, to see if there was any late incomings of importance. Well, 
there wasn’t. But there was a reply from the “DXer”: 
 
“Fuck you you stupido stupido man!” :) 
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WTRC Elkhart IN-1340 kHz 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Truth Radio 1340 is a new venture on an old signal, which we launched in April of 2014 to act as 
the radio arm of the Elkhart Truth newspaper. I'm only the latest in a long line of caretakers for the 
signal. It's my first full-time AM job after 25 years on FM. We're on 24 hours a day, 7 days a 
week. The station went on the air in the 1930s, I believe. 
  
We do News Talk with a political slant during the day except on my morning show. I focus on 
community stories and stay as neutral as possible to make every opinion feel like it has a home 
here. 
 
Tommy Lee 

tnx TBV 


