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 Säsong 55, nr 18 
 30 mars 2015 - tips 
 Falköpingsredaktionen - TL 
 

Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 19 13 april  TL (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 20 18 maj TL (tips, även info, QSL till resp red) 
Nr 56/1 6 juli (prel) OA (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: o.alm@telia.com 
 
 

Hej! 
 

Vi trodde våren hade anlänt, ty varje kväll satt koltrasten i träden här utanför och drillade så mycket den 
bara orkade. Både den och våren har nu gjort en paus. Men lite vårkänsla finns kvar, trots dåligt väder så 
blommar i rabatten både snödroppar och krokus och, faktiskt, en övervintrad pensé. Den har varit med ett 
par år nu. 
 

Sedan vårt förra nummer är det mycket som har hänt. Vårdagjämningen är passerad. Samma dag upplevde 
vi den omtalade solförmörkelsen. På grund av lågt hängande moln blev det en antiklimax här. Visserligen 
blev det något dunklare, men utan kännedom om orsaken hade man inte reagerat på det. BE, som var aktiv 
vid rx:en, kunde inte notera något anmärkningsvärt p.g.a. denna händelse. Kanske var 531 kHz framme just 
när maximum inträffade i Torshavn, men osäkert, skriver han. Samma för MR i Finland som dock noterade 
”Norway 153 fair and Iceland 189 and 207 kHz quite strong”. 
 

Vi har också under ett par kvällar/nätter upplevt ett ovanligt starkt norrsken. Hur detta skådespel upplevdes 
från Växjös horisont framgår av en artikel i detta nummer signerad BE. Norrskenet kunde för övrigt noteras 
så långt söderut som i Berlin och norra Polen. 
  

Ständiga utbrott på solen har präglat hela denna säsong. Trots det har den flitige kunnat få ut en hel del av 
säsongen, det har vi sett prov på både vad gäller loggningar och QSL. Tack till alla ni som gör bulletinen 
intressant. Dock känns det som att det är ett fåtal medlemmar som håller klubben igång, flera kan säkert 
bidraga om intresse och vilja finns. Läs t ex HK:s intressanta artikel om vad hans detektivarbete lett till på 
1440 kHz, tnx Henrik. Därför, artiklar från flera håll mottages tacksamt!  
 
I detta nummer: 
* Dopp i grytan på 1440 – HK 
* Norrsken över Växjö – BE 
* Radio Luxembourg – tidningen Kvällsstunden 
* QSL: R Jaén, Jaén-1026 kHz och R San Sebastián-1025 kHz – TL 
* Flame CCR, Wirral-1521 kHz – JGÖ 
* HJZF R Cóndor, Manizales-1540 kHz JE och R Beograd 202-1503 kHz – LSD 
* Som avrundning på detta Eko, några bilder från OA:s fotoalbum 
 

Bilaga 
* MV-DXingens historia: andra världskrigets slut. Detta är andra och sista delen författad av JER. 
 Tack till Janne och till Thomas som redigerat. 
 

Nästa  
Stoppdatum 

13/4 
TL (allt) 



                                                            
                                                 Blogg: 
                              
 
 
 
 
Europa 
 882 19.2  2142  COPE, Gijón med en massa lokal reklam i ett sportprogram. 3
1260 14.3 0029 Cadena SER, Algeciras med lokalanrop vid denna udda tid. JE
1404 29.3 2150 ERA, Komotini, Grekland gick mycket bra jämfört med kvällen 

innan. Testprogram med lugn musik ibland klassisk. BE
    /Tnx logo MR
1611 29.3 2100 Gold 15-93 Radio in northern Italy broadcast ”Studio DX” number 613 with Robert 

Scaglione. Reception quite good. No CW
Italian. The station was first reported by Patrick Robic in Austria. BE

 
Asien 
 999 17.3 1807* R Al-Bilad, Baghdad. 
 
Nordamerika 
 790 16.3 0534 WAXY South Miami FL med sedvanliga sporten. 
1320 17.3 0603 WLQY Hollywood FL
1600 16.3 0600 WKWF Key West FL id och sport. 
 
Mexiko, Centralamerika och Västindien
 650 16.3 0517 CMBC R Progreso, Ciego de Avila, ka

// 660. ODD 
 710 12.3 0600 R Rebelde x 2, QTH? (709,
 780 14.3 0200 ZBVI Virgin Islands Broadcasting, Tortola

men jag hade absolut missat den om inte FD tacksamt 
“larmat”. Gick en knapp minut, men det var rätt minut. 
Annars var R Coro stark. JE

 960 16.3 0521 CMBD R.Reloj ikke spor av CJYQ som vanligvis dominerer 
frekvensen TBV

 970 14.3 0130 WSTX Christiansted, USVI kom upp fint med ett id. Radio Red de RCN dominerar 
annars här. JE

1050 14.3 0230 CMLL R Victoria, Victoria de las Tunas stark men fading. JE
1060 14.3 0201 XEEP R Educación, Mexico DF med musik och id. Svag men tydlig. 
1160 14.3 0000 Caribbean Radio Lighthouse

1159,994. JE
1440 6.3 0334 HIC55 R Impactante, Santo Domingo hyfsat bra med ”skol

dagar HM 
1440 14.3 0300 HIC55 R Impactante
1580 17.3 0500 WEKO Morovis PR // 1660
1650 5.3 0550 XEARZ ZER Radio, Mexico City 
 
 
 
 
 
 
 
1690 27.3 0155 WIGT Charlotte Amalie USVI

den. TNX SGD! Anropar WGOD. 1090 har de leasat ut och heter WUVI, medans 
WGOD-FM finns på 97.9. Bör nog tas före 02 UTC då satellite feed av 3ABN börjar 
för natten enligt programschemat.  FD

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

Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/ 

Gijón med en massa lokal reklam i ett sportprogram. 3
Cadena SER, Algeciras med lokalanrop vid denna udda tid. JE

Komotini, Grekland gick mycket bra jämfört med kvällen 
Testprogram med lugn musik ibland klassisk. BE 

/Tnx logo MR! –tl/ 
93 Radio in northern Italy broadcast ”Studio DX” number 613 with Robert 

Scaglione. Reception quite good. No CW-QRM. Full and detailed ID at 2135. All in 
The station was first reported by Patrick Robic in Austria. BE

Bilad, Baghdad. During geomagnetic storm. Exact fq 999,024

South Miami FL med sedvanliga sporten. ODD 
Hollywood FL kristet FF-px. ODD 
Key West FL id och sport. ODD 

Mexiko, Centralamerika och Västindien 
Progreso, Ciego de Avila, kanske för mej första gången på 

 
R Rebelde x 2, QTH? (709,997) TBV 
ZBVI Virgin Islands Broadcasting, Tortola gick oväntat bra 
men jag hade absolut missat den om inte FD tacksamt 
“larmat”. Gick en knapp minut, men det var rätt minut. 
Annars var R Coro stark. JE 

R.Reloj ikke spor av CJYQ som vanligvis dominerer 
frekvensen TBV 

X Christiansted, USVI kom upp fint med ett id. Radio Red de RCN dominerar 
annars här. JE 
CMLL R Victoria, Victoria de las Tunas stark men fading. JE
XEEP R Educación, Mexico DF med musik och id. Svag men tydlig. 
Caribbean Radio Lighthouse, St John´s annonserade på “Prophecy of the day”. 

JE 
HIC55 R Impactante, Santo Domingo hyfsat bra med ”skol-id” i promo 

HIC55 R Impactante, Santo Domingo kom med ett id här Fiesta borta... JE
WEKO Morovis PR // 1660 WGIT "Faro de Santidad". Störd. 
XEARZ ZER Radio, Mexico City – dagens overraskelse TBV

WIGT Charlotte Amalie USVI. Stort tack till Stefan Gustafsson som upptäckte 
den. TNX SGD! Anropar WGOD. 1090 har de leasat ut och heter WUVI, medans 

FM finns på 97.9. Bör nog tas före 02 UTC då satellite feed av 3ABN börjar 
för natten enligt programschemat.  FD /Tnx logo Fredrik! –tl/ 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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Gijón med en massa lokal reklam i ett sportprogram. 3  CB 
Cadena SER, Algeciras med lokalanrop vid denna udda tid. JE 

Komotini, Grekland gick mycket bra jämfört med kvällen 

93 Radio in northern Italy broadcast ”Studio DX” number 613 with Robert 
QRM. Full and detailed ID at 2135. All in 

The station was first reported by Patrick Robic in Austria. BE 

Exact fq 999,024-5 kHz. MR 

nske för mej första gången på denna frekvens, 

X Christiansted, USVI kom upp fint med ett id. Radio Red de RCN dominerar 

CMLL R Victoria, Victoria de las Tunas stark men fading. JE 
XEEP R Educación, Mexico DF med musik och id. Svag men tydlig. JE 

St John´s annonserade på “Prophecy of the day”. 

id” i promo – hörd flera 

d ett id här Fiesta borta... JE 
WGIT "Faro de Santidad". Störd. TN 

dagens overraskelse TBV 

. Stort tack till Stefan Gustafsson som upptäckte 
den. TNX SGD! Anropar WGOD. 1090 har de leasat ut och heter WUVI, medans 

FM finns på 97.9. Bör nog tas före 02 UTC då satellite feed av 3ABN börjar 
tl/  



Sydamerika 
                                
 
 
 
 
 
 570 16.3 0434 R Argentina, Buenos Aires

inte att den loggats tidigare i Sverige!
LEM/AIH i alla fall enl. 

 570 14.3 0130 HJND Señal Radio, Bogotá brukar ju vara en “morgonstation”. 
 590 16.3 0400  LS4 R Continental, Buenos Aires
 590 21.3 0300 LS4 R Continental, Buenos Aires med nyheter. FD 
 600 14.3 0452 LU5 R Neuquén, Neuquén RN med nattprogrammet Cadena 3. HK hörde bl a en 

annonsering för 100,1 FM som är en annan av frekvenserna för programmet. JE
 640 14.3 0130 YVQO Unió

aldrig den på “den gamla goda tiden” och nu tycks det för sent. JE
 700 14.3 0501 LV3 Cadena 3,

“passat” bäst
 700 16.3 0500 LV3 R Córdoba, Córdoba. Bättre signal 0445. 
 710 16.3 0438 LRL202 R Diez, Buenos Aires/San Martín. AN
 750 14.3 0130 YVKS R Caracas Radio, Caracas stark men våldsamt splattrad. JE
 770 14.3 0215 YVKK R Nacional

RCN. “Engagerat” politikeranförande. JE
 780 14.3 0401 ZP70 R Primero de Marzo, Asunción med tid, id och trevlig musik. Radio Coro helt 

borta vid den här tiden. JE
 780 16.3 0410 ZP70 R Primero de 
 790 16.3 0205 LR6 R Mitre AM, Buenos Aires/Hurlingham med nyheter. AN
 830 14.3 0230 YVLT R Sensación, Caracas med “poppig” LA

 
 840 16.3 0334 LT12 R General Madariaga, Paso de lo

promo för en FM
los Libres, som också finns på 840.” 

 840 16.3 0400 LV9 R Salta, Salta/La Merced. Offset ,009. AN
 850 16.3 0400 CX16 R Carve, Montevideo.  
 860 16.3 0305 ZYJ459 CBN Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/Ilha do Pontal. 
 870 16.3 0400 LRA1 R Nacional, Buenos Aires/General Pacheco. 
 890 16.3 0358 R Libre, Buenos Aire
    /tnx logotype ovan AN! 
 910 14.3 0229 YVRQ RQ 910 AM, Caracas med “tidspling, tidsannonsering och id och sedan mer 

musik. Illa splattra
 930 26.2 0330 CB93 R Nuevo Mundo, Santiago/Quilicura, CHL. 

(629,782). AN
 930 23.3 0409 OAX4E R Moderna, 

Papá) rel px HM
 930 19.3 0403 CX20 R Monte Carlo, Montevideo ett par id i nx 

px ”Informativo” HM
 950 15.3 0300 LR3 R Belgrano, Buenos Aires/Bella Vista. 

denna gång. AN
 
 

R Argentina, Buenos Aires. HK lyssnade på min insp och instä
inte att den loggats tidigare i Sverige! Stämmer det? Den har tydligen 
LEM/AIH i alla fall enl. TN. (Offset ,031) AN /Tnx logo AN! 

al Radio, Bogotá brukar ju vara en “morgonstation”. 
0400  LS4 R Continental, Buenos Aires. Har gått ofta. AN 

LS4 R Continental, Buenos Aires med nyheter. FD  
LU5 R Neuquén, Neuquén RN med nattprogrammet Cadena 3. HK hörde bl a en 
annonsering för 100,1 FM som är en annan av frekvenserna för programmet. JE
YVQO Unión Radio, Puerto la Cruz med ett långt id, men inget lokalt tyvärr. Fick 
aldrig den på “den gamla goda tiden” och nu tycks det för sent. JE
LV3 Cadena 3, Córdoba. Väldigt splattrad. Nästan ingen signal på LSB (som borde 
“passat” bäst). Id-ad med hjälp av HK. JE 

Córdoba, Córdoba. Bättre signal 0445. AN 
Diez, Buenos Aires/San Martín. AN 

YVKS R Caracas Radio, Caracas stark men våldsamt splattrad. JE
R Nacional de Venezuela, Valencia. Canal Informativo upp och ner med 

RCN. “Engagerat” politikeranförande. JE 
ZP70 R Primero de Marzo, Asunción med tid, id och trevlig musik. Radio Coro helt 
borta vid den här tiden. JE 

Primero de Marzo, Mariano Roque Alonso med ID. AN
Mitre AM, Buenos Aires/Hurlingham med nyheter. AN

T R Sensación, Caracas med “poppig” LA-musik för “oyentes de Caracas”. JE

General Madariaga, Paso de los Libres. HK konstaterade:  
promo för en FM-station på 92.7 och den tillhör Radio General
los Libres, som också finns på 840.” Offset ,002. AN /Tnx logo AN! 

Salta, Salta/La Merced. Offset ,009. AN 
Carve, Montevideo.  (Ana Clara pratade, ring-program). 

ZYJ459 CBN Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/Ilha do Pontal. AN
Nacional, Buenos Aires/General Pacheco. AN 

Libre, Buenos Aires. ID via webadressen som gavs. HK höll med. AN
/tnx logotype ovan AN! –tl/ 

910 AM, Caracas med “tidspling, tidsannonsering och id och sedan mer 
musik. Illa splattrad men lite bättre signalstyrka än vanligt. JE

Nuevo Mundo, Santiago/Quilicura, CHL. Nyheter. Lätt att hitta 
(629,782). AN 
OAX4E R Moderna, Lima id i promo (dock inget 

) rel px HM 
CX20 R Monte Carlo, Montevideo ett par id i nx 
px ”Informativo” HM 
LR3 R Belgrano, Buenos Aires/Bella Vista. Ofta stört på frekvensen, men hördes
denna gång. AN 
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lyssnade på min insp och instämde. Han trodde 
Stämmer det? Den har tydligen loggats i 

/Tnx logo AN! –tl/ 
al Radio, Bogotá brukar ju vara en “morgonstation”. Inget spår av Reloj. JE 

LU5 R Neuquén, Neuquén RN med nattprogrammet Cadena 3. HK hörde bl a en 
annonsering för 100,1 FM som är en annan av frekvenserna för programmet. JE 

långt id, men inget lokalt tyvärr. Fick 
aldrig den på “den gamla goda tiden” och nu tycks det för sent. JE 

Väldigt splattrad. Nästan ingen signal på LSB (som borde 

YVKS R Caracas Radio, Caracas stark men våldsamt splattrad. JE 
de Venezuela, Valencia. Canal Informativo upp och ner med 

ZP70 R Primero de Marzo, Asunción med tid, id och trevlig musik. Radio Coro helt 

med ID. AN 
Mitre AM, Buenos Aires/Hurlingham med nyheter. AN 

musik för “oyentes de Caracas”. JE 

s Libres. HK konstaterade:  ”Här finns en 
station på 92.7 och den tillhör Radio General Madariaga, Paso de 

/Tnx logo AN! –tl/ 

program). AN 
AN 

HK höll med. AN 

910 AM, Caracas med “tidspling, tidsannonsering och id och sedan mer 
än vanligt. JE 

Nyheter. Lätt att hitta pga offset 

Ofta stört på frekvensen, men hördes 
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 960 16.3 0500 LRA6 R Nacional, Mendoza. Hörs ofta. AN 
 970 15.3 0400 CX22 R Universal, Montevideo. Svagt, QRM. AN 
1000 14.3 0253 YVNM Caribeña Mil AM, Morón id och msuik. JE 
1020 15.3 0305 ZP14 R Ñandutí, Asunción/San Lorenzo. ,095. AN 
1030 16.3 0333 LS10 R del Plata, Buenos Aires/San Martín, startade ett reklamblock. AN 
1040 16.3 0305 ZYK537 R Capital, São Paulo/Av. Nicola Imparato, blockerade frekvensen hela 
     natten! AN 
1050 16.3 0201 CX26 RNU Uruguay AM, Santiago Vázquez, på en trängd frekvens. AN 
1060 14.3 0022 HJLY R Delfin, Riohacha kom med flera id hör. JE 
1080 14.3 0500 HCKD2 Sistema 2, Guayaquil med ett svagt id. JE 
1120 16.3 0301 ZYK274 R Rural AM, Porto Alegre/Eldorado do Sul. AN 
1130 27.3 0401 ZYI531 R Super Marajoara, Belém PA. ”Super Marajoara AM”. Starkt! FD 
1130 16.3 0339 CX30 R Nacional, Santiago Vázquez, AN 
1130 9.3 0530  HCPV6 R Centro, Ambato nydlig ID – ganske uvanlig  TBV 
1140,25 25.3 0421 OCY4C R Programas del Perú, Pilcomayo. FD 
1150 15.3 0200 LT9 R Brigadier López, Santa Fé. HK ID:ade den via fotbollsreferatet som hördes. 

Den fanns på YouTube med besked om att LT9 refererat! Tack HK! AN 
1190 16.3 0100 LR9 R América, Buenos Aires, med sport. AN 
1190 9.3 0530 HCDE2 UCSG Radio, Guayaquil – tom for superlativer om denne morgenen TBV 
1200 16.3 0602 HJNF R Red, Cali tämligen vanlig. ODD 
1200 13.3 2357 YVOZ R Tiempo, Caracas “En Radio Tiempo...” Stark! JE 
1230 16.3 0430 LT2 R 2, Rosario, med LA mx. AN 
 
 
 
 
 
 
 
1250 14.3 0031 HJOK Emisora ABC, Barranquilla “12-50 kilohertz desde Barranquilla, Emisora 

ABC”. JE 
1270 9.3 0530 HCUM2 R Universal, Guayaquil TBV 
1290 16.3 0401 LRJ212 R Murialdo, Villa Nueva de Guaymallén. Körde REL efter ID. AN 
1310 17.3 0431 OAU6N R Libertad MCV, Arequipa dök upp med kort ID. (,976) AN 
1320 14.3 0257 HJNV La Cariñosa, Girardot “La Cariñosa, Girardot 13-20 AM” fanns nu på 

1319,997. JE 
1320 10.3 2350 OAU7W R Peru, Juliaca (1319,943) TBV 
1320 17.3 0432 OAU7W R Perú, Juliaca. (,945) AN 
1320 28.3 0430 OAX4I R La Cronica, Lima bland flera andra stationer, men kom upp med ett ID.  TN 
1350 16.3 0000 LS6 R Buenos Aires, Burzaco. Går väldigt ofta med bra styrka. AN 
1350 17.3 0532  HCVR2 Teleradio 13-50, Guayaquil meed ID. Hygglig styrka  TN 
1350 16.3 0500 HJDS Ondas de la Montaña, Medellín stack upp en stund bland flera andra. ID. TN 
1350 23.3 0425 HJHL Oxígeno Radio, Ibagué med trevlig mx och ett snabbt ID i musiken.  TN  
1370 9.3 0530 HCAO5 R El Rocio, Biblián en av flere sterke HC-stajoner TBV 
1389,995 27.3 0430 YVZO R Lumen, Maracaibo var det trots allt som hördes med rel px trots att NA låg 

på mer än vanligt. Tack till FD som kände igen denna och även gratulerade till 
loggen av Nueva Campesina som hörts av både FD och Sim tidigare i år. TN.  

1390 14.3 0004 YVZO R Lumen, Maracaibo tillsammans med WISA och Fé y Alegría. Lumen 
verkar vara “manuellt” betjänad – ofta långa “ordlösa” uppehåll mellan 
musikstyckena, ungefär som när man bytte skiva i en skivspelare... JE 

1390 12.3 0510 ZYK570 R Globo, Campinas (1389,975) TBV  
1390 20.2 0630 HJFO La Voz de los Andes, Manizales – varierer litt omkring 1390,190. Takk til 

Henrik Klemetz for fin bistand  TBV 
1399,945 23.3 0428 HCFL2 R Z Uno, Guyaquil stack upp en kort stund här. Även Emisora Mariana 

fanns med i gröten.  TN 
1400 9.3 0530 HCFL2 R Z Uno, Guayaquil TBV 
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1400 28.3 0433 OAU2H R Nueva Campesina, Cajamarca blev en stor överraskning och som mycket 

påpassligt gav ett ID innan man försvann igen bland de andra på frekvensen. Ganska 
ovanlig fångst. TN /Tnx logo Thomas! –tl/ 

1400 23.3 0436 OBX4W R Callao, Lima var för svår för mig att få ID på. Fick ta hjälp av HK som 
ger en fullödig bakgrund till det jag hörde och som kanske kan hjälpa till vid ID- 
processerna: ”http://dechalaca.com/hemeroteca/escribas-y-radioloros/escribas-y-
radioloros-ondas-con-triple-o beskriver bakgrunden till Gooolazo, (praktmål!) som 
fungerat i 40 år, eller som du hör på din inspelning "más de cuatro décadas de 
periodismo singular, cobertura única, transmisión por la televisión, Gooolazo por 
Callao Super Radio..." osv. Sen en reklam och en PSA: 1) Estudie en la universidad 
peruana, hasta 30 carreras, decida su futuro, estudie en la universidad más grande 
del Perú..  osv  2) La piratería es un delito, transmitiendo..... es un delito de los 
piratas radiales. (Denna PSA har jag hört över många peruanska stationer). Vad 
som sänds är "voleibol" por la Cadena deportiva latinoamericana de Radio Habana 
Cuba (kortvågsstationen!). Callao Super Radio kan en natten reläa Havanna, den 
andra Antena 2 i Colombia och den tredje Rivadavia i Argentina.   
http://www.radiocallao.com/envivo.php  Ser att länken heter dechalaca.com och det 
beror på att chalaco/a betyder callao-bo. Gentilicios, eller adjektiv som är kopplade 
till en viss ort/land/provins antar ofta ett helt oväntat utseende. Också på 
portugisiska.  Där har du t ex carioca/-, person/sak från Rio de Janeiro, gaúcho/a, 
man/kvinna från Porto Alegre. På spanska är porteño/a någon eller något från 
Buenos Aires, från Valparaíso eller Barranquilla, för att ta några hamnstäder. 
Santiago varierar. Beroende på landet kan det heta santiaguero/a,  antiaguino/a, 
santiagueño/a, Santa Fe, santafesino/a, santafereño/a  osv. En del sådant kan hjälpa 
till om om man ska id:a en station. /HK”.  Stort tack till HK för de verkligen 
utförliga kommentarerna och assistans med denna station. TN 

1410 14.3 0003 HJTY La Voz de Carare, Vélez. Ett förfärligt oljud på frekvensen eftersom också 
Simpatía tittade fram – båda med usel modulation. 1409,989. JE 

1410 14.3 0032 YVSP R Simpatía, Valera ”Es 8 y 31minutos en Simpatía” gick faktiskt att gissa sig 
till i den illa modulerade signalen. 1409,999. JE 

1440 14.3 0253 HJGM R Fiesta, Sagomoso mycket fint med jingel och häftig “partymusik” som 
gjorde skäl för stationsnamnet. 0258 “traditionellt” id med frekvens, RCN etc. JE 

1440 15.3 0448 OAU2O Radio Frecuencia VH, Celendín med typiska PRU-flöjter och ID. HK  
    bekräftade. Han kontaktade stationen, talade med ägarens dotter och senare 
    med ägaren, som i ett mail till HK bekräftade att min inspelning var deras station. 

Dagen efter kom också en verifikation till mig. Stationen är inte listad i WRTH men  
finns i MWLIST. Se separat artikel av HK! Offset ,996. AN 

1450 13.3 2330 YVKJ R María, Caracas med id  - ovanligt stark och dominant. JE 
1450 14.3 0032 HJNL La Cariñosa, Manizales. Brukar ligga som dominant runt 1450,003 men där  

var det “tomt”. En svag station på 1449,973 och som HK konstaterar vara La 
Cariñosa, Manizales. Jag har vid något tillfälle haft en oid på just denna split tidigare 
också. Eventuell “reservsändare” för La Cariñosa? JE 

1470 16.3  0505  OAU4B R Capital, Lima en av de allra vanligaste. Stark..  TN 
1470 14.3 0030 CX147 R Cristal, Las Piedras gick bra här med lite inslag av Cuba. Senare tog 

Capital över. JE 
1490 9.3 0530 HCSM5 R Santa María, Azogues – fin HC-morgen TBV 
1500 14.3 0033 HJLJ Sonora La Voz de la Red, Cali. HK konstaterar att det inte finns något tydligt 

anrop där men man pratar bl a om sitt nyhetsprogram “Como está Cali”. Nu på 
1499,992. JE 
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1510 9.3 0530 HC... R Monumental, Quito fremdeles med dårlig modulasjon TBV 
1510 14.3 0435 HCHD2 R Naval/Oceanografico, Guayaquil med tidspip och röstannonsering på en 

tillfälligtvis nästan helt ren kanal där annars RNV dundrade in. JE 
1510 23.3 0430 Time pips från INOCAR hördes i bakgrunden av en NA. TN 
1510 10.3 2342 OCX4J R Tarma, Tarma klart oppe (1510,090) TBV 
1510 14.3 0000 OCX4J R Tarma, Tarma – en av få peruaner och den som gick bäst. 1510,088. JE 
1520 28.3 0425 HJLI Libertad, Bogotá är tillförlitlig här och oftast stark.  TN 
 
 
 
 
 
 
 
1530 9.3 0530 HCCC5 Ondas Cañaris, Azogues – for første gang her hos meg TBV 
1540 22.3 0258 CP.. R Bendita Trinidad, El Alto. ”Radio Bendita Trinidad 1480 Amplitud 

Modulada”. FD 
1540 14.3 0300 HJZF R Cóndor, Manizales ned klassisk gitarr och så störningar från TurboMix. JE 
1540 17.3 0500 OCU2X R TurboMix, Cajamarca med bra fart och styrka. Störd av CHIN.  TN 
1560 14.3 0000 HJHE Voces Rovirenses, Málaga “Esta es Voces Rovirences HJHE 15-60 AM 

transmitte desde..Málaga, Santander”. JE 
1590 23.3 0425 HJIP BBN Envigado, "en programas de BBN" ganska stark.. TN 
 
Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
  650 16.3 0400 Tent CX6 RNU Clásica AM, Santiago Vázquez. Även HK trodde på denna, men 
               det finns inget ID. Bara klassisk musik, korta kommentarer emellan styckena, vilket 
    stämmer med deras format. AN 
 830 16.3 0412 OID ARG. HK misstänkte först R Ocho (Ex R Rosario) men en koll av deras web- 

stream visade att programmet som hördes nog inte kom från dem. AN 
1330 14.3 0301 Tent HJFE Antena Dos, Pereira med RCN-id på 1330,031. JE 
1400 16.3 0200 OID ARG. HK säger: ”Argentina, ja, Cumbre, nej. Jag tror att det är en station i 
               stor-Buenos Aires, för jag hör adresser i Lanús och den näst sista reklamen är för 
               sturlaviajes.com.ar båtresor på rio de la plata-deltat. Gissar på Radio Punto.  Ska 
               försöka knäcka några reklamer på deras internetsajt. Hursomhelst är det en 
              "nying" och en intressant loggning.” R Cumbre reläar R Rivadaviva (BA) men inte 
              vid denna tid enl deras programtablå för denna dag. AN 
1410 16.3 0100 OID SS. Splitten skulle kunna tyda på R Libre URG men jag har absolut inget belägg 

för att det verkligen är den. Offset ,985. AN 
 

� Från e-posten 
Jan Edh 22.3.2015: 
Äntligen var det lite fart på hela mellanvågsbandet igen när jag kom till Fredriksfors 13 mars. Ingen vidare 
peruöppning vid sunset, men i stället kom en hel del Colombia och Venezuela tidigt. För första gången fick 
jag dessutom en hyfsad signal från ZBVI. 
Som tidigare var dock splattret från européer väldigt besvärande och vissa frekvenser var helt omöjliga. 
Sämre mot morgonen med fade out nerifrån långt innan soluppgång. Några enstaka NA strax efter 02. Efter 
05 UTC fanns nästan ingenting kvar. 
 
Arne Nilsson 29.3.2015: 
Som vanligt så har det varit blandad kompott sedan förra MVE. Den 14-16.3 hade jag dock klar övervikt 
mot södra SA, den 16:e, t.ex., hördes knappt något annat! Men så, mitt i denna övervikt, så kommer det in 
en ganska ovanlig PRU: R Frequencia 1440. Så man kan aldrig vara säker! Att “gissa” på ett ID med tanke 
på conds funkar inte, det kan tydligen vara vad som helst! Kul att dom också verifierade min inspelning. 
Vad gäller södra SA, så är nog R Argentina 570 den trevligaste: Inte hörd alltför ofta. Min OID ARG på 
1400 tror jag också kan vara spännande, men att tro är att inte veta! Den är nog tyvärr svår att knäcka. 
Jag tar också det här tillfället att tacka HK för den generösa hjälp han ställer upp med! Utan honom skulle 
man nog sitta med en hel hög OID stationer! 
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Odd Påg 29.3.2015: 
Vintern gjorde i torsdags en rejäl comeback, bussar, lastbilar och personbilar låg i dikena runtom i hela 
området väster om Vänern. Körde fast i massiv snö i går på Tormoserödsfjället, någon hade försökt köra in 
på skogsvägen men backat tillbaka efter ett 10-tal meter, men jag var optimist och fortsatte, men i ett motlut 
blev det stopp, tills ett par norrmän sköt på så jag kom över ett krön, men då hade jag börjat skotta väg 
framåt. Nu vill vi inte ha fler bakslag med vinterväder. 
 
Fredrik Dourén 29.3.2015: 
Lite signaler under nätterna samt korta starkare morgontoppar strax efter 04 UTC.  Får hoppas att det hörs 
något när de kommer till 04 UTC. 
 
 

  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…        30/3 2015 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 

ARC-SWB konvent 9-10 maj 2015 
  
Nu är det en dryg månad kvar till årets höjdpunkt DX-mässigt. 
Du är välkommen att anmäla dig till HM eller BE: 
HM: hasse_mattisson@tele2.se – 0478-18042 
BE: bengt.ericson@telia.com – 0470-80100   
 
 

Book Review 
Voice of America – A History 
This book is still available. Here is the Amazon link to the softcover edition. There is also a hardcover 
edition, but it is much more expensive. Happy reading! (Robert Wagner via BE) 
http://www.amazon.com/.../0231126751/ref=sr_1_1_twi_2_pap...  
 
 
 
 
 
 
 
 

ARC late, late news 
 
Colombia 
1030 HJRF – AM in Aguachica, Cesar, Colombia, is a part of the La Vallenata Network of Caracol Radio. 
Its programming consists of "vallenato" music. Along with my Bogotá friend Rafael Rodríguez we believed 
that Ondas del Cesar was inactive. Today it is on the air as La Vallenata de Caracol. 
(Rubencito Medina Parada, WRTH Monitor/Christer Brunström) 
 

Greece 
1404 Greek regional network will slowly return to the air. Komotini on this fq is logged by Z. Liangas in 
Greece. Another report says that on 1512 kHz another Greek station is heard. Chania or pirate? After the 
Greek Easter (13/4) the government will discuss the ERT future. (Bengt Ericson 29.3.2015) 
------- 
March 28 I heard Greece on 729 kHz at 21Z. No id but stn was definitely Greece (Jorma Mäntylä) 
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Italy 
1503 IRRS-Globe Radio, Milan, new frequency from Villa Estense in parallel to 1368 khz. 24h in English 
and Italian language. (Sergio Sarabia via Ydun’s Medium Wave Info 24.3.2015) 
------- 
Challenger Radio at Villa Estense, Padova (which is relaying IRRS at some times) is testing on 1503 kHz 
with a 200 W transmitter. The program is // to 1368 kHz and in Italian language. Heard by Patrick Robic in 
Austria. In Växjö QRM from Beograd, Zavidovici and Iran is annoying. (Bengt Ericson 28.3.2015) 
------- 
1611 Old Gold Radio, new Italian station, testing with announcements between pop songs. Transmitting 
with 700 W via Challenger Radio, which has a different program on 1368 kHz, so it must be a new 
transmitter, I think. http://www.oldgoldradio.com/ (Kai Mauseth via Ydun’s Medium Wave Info 30.3.2015) 
 

The Netherlands 
On May 31st Radio Waddenzee will cease broadcasting on 1602 kHz at 1800 UTC.  
On June 1st at 0600 UTC KBC Radio starts broadcasting on this frequency. There are no changes for Radio 
Seagull. (Rein Faber via mwcircle 16.3.2015) 
------- 
Just to clarify: KBC will be replacing Radio Waddenzee on 1602 from 1 June. There will be no change to 
Radio Seagull, which will continue to broadcast on 1602 at 1900-0700 Dutch time. Later this year, both 
stations will share a channel on the regional DAB+ mutiplex. Radio Seagull will continue 24h on the 
internet. (Andy Sennitt, PCJ Facebook page 16.3.2015) 
 

Spain 
Regional and local news, only mornings M-F 
COPE between 0557 y 0800Z: 
0557-0600 local pub. 0658-0700 local nx. 
0613-0615 local pub. 0710-0711 local nx. 
0625-0628 reg. nx. 0718-0720 local pub. 
0628-0630 local nx. (CyL reg) 0725-0728 reg nx. (CyL local) 
0646-0648 local pub. 0728-0730 local nx 
0653-0658 reg. nx. 0757-0800 local pub 
 

SER 
0550-0600 reg. nx. 0702-0730 R Zaragoza 873 local 
0620-0630 local nx. 0729*-0731 local pub. (*starting time varies) 
0650-0657 reg. nx. 0750-0800 local nx. 
0657-0700 local nx. (Mauricio Molano, mwcircle 19.3.2015) 
 

USA 
1520 KOKC Oklahoma City OK – KFOR TV is reporting at 0037 UT March 26 that a tornado just hit 
Moore OK and knocked down two of the three KOKC-1520 towers. They were probably using only one of 
them on 12 kW ND STA. Always QRM at night, but checked at 0040, 1520 does seem to be off the air. 
Other AMs in the Moore area, KWPN 640 and KTOK 1000 are still on. (via Glenn Hauser, DXLD 
26.3.2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logo, tnx RÅM 
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Dopp i grytan på 1440 
Henrik Klemetz 

 
I Lemmenjoki i februari noterade Jan-Erik Österholm en ny kryddstark ingrediens i ”soppan” på 
1440. Jag fick äran att avsmaka och bedöma. Det visade sig vara en ny argentinare, Radio Fedetur.  
Jag ringde till Fedeturs centralorganisation för att få e-postadressen till stationen som ligger i 
turistorten Mar de Ajó, 36 mil söder om staden Buenos Aires.  Jag fick också veta att direktören 
heter Silvio Bageneta.  Svar fick JEÖ ganska omgående och inte helt överraskande var chefen för 
den här turistorganisationen en berest man.  Han har varit både i Sverige och Danmark. 
 
Ett nytt dopp i grytan gjorde Arne Nilsson från sitt lyssnarställe i Gransel nära Polcirkeln. I ett 
mejl till mig frågade han om det verkligen kunde vara Radio Frecuencia VH i Celendín i Peru som 
han plockat upp. Så lät det verkligen, men stationen finns ju inte i Boken. Arne hade rätt. Det var 
en station som jag själv lyssnat på åtskilliga gånger, mest på 4485 men någon gång också på 6150 
kHz.  Se http://www.thomasn.sverige.net/HKPeru1.htm  och/eller 
http://www.thomasn.sverige.net/PeruOnSW.htm 
Och för tre år sedan hade min vän Rafael Rodríguez faktiskt rapporterat den på 1440. 
 
Jag hade ett vagt minne av att Frecuencia VH vid ett tillfälle berättat om en ny mellanvågs-
frekvens. Jag började med att gå igenom mitt frekvenskartotek där datum också anges. Sedan 
vidare till loggböckerna. I en inspelning från 4 maj 1997 förklarades att stationen nu också hade 
tillstånd att sända på ”1440 MHz” (sic).  
 
Jag hittade ett telefonnummer på nätet, ”skypade” till stationen kl 1415 svensk tid, 0815 Peru-tid.  
En ung dam svarar, huaynos hörs i bakgrunden. Får jag störa en liten stund under sändningen? Det 
var en dotter till ägaren/grundaren Fernando Vásquez Castro.  Han var inte på plats, men nu fick 
jag hans e-postadress. Dottern Ana Elianita bekräftade att den bandande tidsannonseringen Arne 
hade hört var deras. Arne och jag mejlade. För egen del bifogade jag min inspelning från 1997. 
Ingenting hände, så 24 timmar senare ringde jag på nytt.  Och si, då var don Fernando på plats.  
Han mejlade mig någon timme senare. Jag avtackades för att ha informerat om Arnes avlyssning. 
Men Arne fick själv ingenting i sin brevlåda. Det var en déjà vu-upplevelse. Inte första gången 
alltså. 
 
Fernando sörjer kortvågens bortgång. Banemannen var spanska Telefónica som för ca 20 år sen 
började förse delar av landet med fast och mobil telefoni. Nu gick det att kommunicera med 
vänner och bekanta utan någon radiostation som mellanhand. Och på FM lät musiken bättre än på 
kort- eller mellanvågen med dess sprak och åskstörningar.  
  
I Latinamerika kan utvecklingen ibland gå jättesnabbt. Då och då hoppar man över ”logiska” 
mellanstadier. Kanske kan man säga att det är det naturens ”fel”. Det är inte lätt att bygga vägar 
eller järnvägar tvärs över Anderna. Att skicka brev från Lima till Iquitos var ingen enkel sak när 
det inte fanns någon landsförbindelse. Posten skickades med båt till Liverpool och sedan tillbaka 
till Belém i Brasilien för att forslas uppströms på Amazonfloden.  
 
Andra exempel: när man skulle skicka varor och byggmateriel till Medellin i Colombia på 1930-
talet fick packåsnorna och hästfororna plötsligt konkurrens. Från flyget. Järnväg fanns inte. Och 
för 30 år sen använde Radio Marañón i Jaén i norra Peru satellitfax i avsaknad av vad vi kallar för 
”vanliga telefonledningar”. Precis som den colombianska gerillan från sina läger i djungeln.  
 
Staden Celendín, 40 000 invånare, känd för sina ljushyllta och blåögda kvinnor, har idag i stort sett 
bara Frecuencia VH kvar på AM, medan det finns gott om FM-stationer.  En affisch från en lokal 
konferens bär syn för sägen.  Familjen VH, uttytt Vásquez Huancacuri, driver också två FM-
stationer, 106.7 och 107.5. 
 
/Bildillustrationer, se nästa sida/ 
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Norrsken över Växjö 
Bengt Ericson 

 
Den 17 och 18 mars kunde vi i Växjö se norrsken mitt i den upplysta staden, se foto, samtidigt 
som MV-bandet var helt förryckt. På 972 kHz hördes ETH riktigt bra kl 1712 med sin typiska 
instrumentala musik. Alla nordeuropeiska stationer var helt borta. Rumäner och iranier var 
däremot starka. Jag var tyvärr upptagen med varmvattengymnastik resten av kvällen, men fick en 
fin vy av norrskenet. 
 
Den 18.3 1745 låg Radio Iran, Sanandaj ensam stark på 999 kHz. AIR på 1071 kHz var som en 
lokalstation. Alla BBC-stationer var bortblåsta och 1755 låg på 1089 kHz en dominerande 
arabisktalande station. Jag trodde det var Saudi, men loop och ID visade att det var Adrar, Algeriet 
med sitt arabiska program. Sunset i ökenstaden Adrar var 1816. Nyheterna 1830 kändes väl igen 
eftersom de har ”tidssignalen” i bakgrunden samtidigt som de läser huvudrubrikerna. Numera har 
Radio Algerienne alla lokalstationerna på streaming, så det är lätt att kolla. 1820 var det Radio 
Iran, Mahabad 882 kHz som var helt ensam på frekvensen. På 1080 gick IBA Yavne, Israel med 
sitt arabiska program helt allena. 675 kHz gav Qatar i ensamt majestät. 765 kHz gav två olika 
program från Iran. Det ena VOIRI på arabiska samt en lokalstation på farsi. På 917 kHz kom 
Radio Gotel, Nigeria upp riktigt fint med nyheter 2100. 
 
Kul på 1494 kHz var att France Bleu på Korsika var helt ensam 2030, inte ett spår av France Inter i 
Clermont Ferrand på fastlandet med samma effekt som Korsika. På 1260 kHz var Saudi den enda, 
de andra var borta 2115. Den 20.3 började effekterna avta på bandet, men Cypern 963 kHz var 
ensam 1930 samtidigt som bara spanska stationer hördes på 1341 kHz. 
 
Dessa dagar var verkligen unika för mellanvågsbandet i södra Sverige, men jag hade hoppats på 
fler ovanliga afrikanska stationer söder om Sahara. 
 
Mauno Ritola meddelar att han under de här dygnen hörde nästan alla etiopier som är igång samt 
Asmara, Eritrea på 837 kHz vid starten 0300.   
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Radio Luxemburg var Sveriges ungdomsradio 
Med speciellt tillstånd av författaren Sven-Åke Henriksson, tidningen Kvällsstunden 

 
 
För ungdomar på 1950- och en stor del av 1960-talet var Radio Luxembourg, 
som sände på 208 meter mellanvåg, ungdomsradion som sände den senaste 
rock- och popmusiken. Trots att den amerikanska, och något senare den 
engelska, tonårskulturen med ungdomsmusik av Bill Haley, Elvis Presley, 
Jerry Lee Lewis med flera hade kommit till Sverige med skivor och filmer 
omkring 1956-57 spelades den musiken knappast i Sveriges Radio. Tack vare 
den kommersiella radiostationen i Luxembourg kallad ”The great 208” som 

var en reklamfinansierad engelskspråkig radiostation fick europeiska ungdomar höra den senaste 
ungdomsmusiken från USA. På listan ”Top Twenty” som presenterades varje vecka introducerades och 
listades de populäraste låtarna. Det var ett koncept som kom att övertas av i stort sett alla radiostationer 
längre fram. Radio Luxembourg blev otroligt populär i Sverige där sändningar hördes bra i södra delen av 
landet men tyvärr med besvärande störningar längre norrut om man inte hade stora specialantenner, många 
spände ledningar mellan hustaken och gjorde egna antenner. Ljudkvalitén på sändningarna var som bäst 
sent på kvällen och under natten. Sveriges Radio struntade i Sveriges tonåringar helt på 1950-talet, då bara 
någon enstaka rock & roll-skiva spelades i musikprogram för vuxna i kanal 1, något bättre blev det från året 
1961 då den unge skivprataren Klas Burling fick börja sända något ”ungt” musikprogram i veckan där han 
spelade tonårsmusik. Orsaken var att ”piratradion” Radio Nord hade börjat konkurrera och började sända 
reklamradio från ett fartyg till havs i Bottenhavet under sexton månader 1961-62 tills en ny lag förbjöd 
verksamheten. År 1964 kom musikkanalen P3 i Sveriges Radio och där fick ungdomsmusiken äntligen sin 
rättmätiga plats. 
 
Radio Luxembourg var ”The station of the stars” 
Det var åtskilliga miljoner unga i Europa som lyssnade på Radio Luxembourg när stationen var som 
populärast. Stationen blev räddaren i nöden för en hel generation rockälskare. Stationen spelade 
amerikanska skivor flera veckor innan de gick att köpa i svenska skivaffärer. ”Top Twenty” som sändes 
sent på söndagskvällarna var veckans höjdpunkt men bidrog till att många trötta ungdomar kom till skolan 
på måndagsmorgnarna. Programmen spelades in i London där skivpratarna satt och sedan skickades 
ljudbanden med flyg till Luxembourg varifrån programmen sändes. Radio Luxembourg startade sändningar 
till utlandet i december 1933. Programmen sysslade mest med musik men hade också sport, komedi och 
barnprogram på tablån. De hade en kraftig sändare som hördes över hela Västeuropa och var ett 
kommersiellt alternativ till de statliga radiobolagen som de flesta länder hade. Stationen spelade en viktig 
roll för populärmusiken under åren 1933-39, låg nere under krigsåren men fortsatte 1946-1992. På 1960-
talet fick stationen mer och mer konkurrens av de statliga kanalerna som även började rikta sig till en yngre 
publik. På 1990-talet tog de kommersiella kanalerna i de olika länderna över och programmet lades ner. 
Men vi är många som med glädje minns sena kvällar med örat mot radion, för att inte störa föräldrarnas 
sömn, lyssnande till ungdomsstationen nummer 1 – Radio Luxembourg. 
 
Radiosändningen Ingemar Johansson – Floyd Patterson 
Det är åtskilliga svenskar som minns vad de gjorde vid tretiden på morgonen den 27 juni 1959. Både 
ungdomar som vuxna var uppe och lyssnade på Radio Luxembourg som sände VM-matchen i 
tungviktsboxning mellan Ingemar Johansson och Floyd Patterson. Sveriges Radio hade tagit ett 
principbeslut om att inte sända från boxningsmatcher av moraliska skäl och trots att majoriteten av 
svenskarna ville höra referat från matchen vägrade bolaget att sända direkt. Istället blev det medieföretaget 
Svenska Philips som sände över Radio Luxembourg, ett sätt att kringgå det svenska radiomonopolet. 
Journalisten och reklammannen Lars-Erik Ottosson fanns vid ringside i New York och refererade matchen. 
Sändningen över Radio Luxembourg blev en nattlig underhållning med populära svenska artister, bandade 
intervjuer och direkta telefonrapporter från USA. Det är troligtvis den största idrottshändelsen i svensk 
sporthistoria när Ingemar Johansson blev världsmästare. Ännu en gång var stationen räddaren i nöden! 
Resultatet av Radio Luxembourgs populära sändning blev att Sveriges Radio omprövade sitt beslut och 
sände Ingemar Johanssons kommande boxningsmatcher. 
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Radio Jaén, Jaén - 1026 kHz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado Sr. Jan Oscarsson, 
 
Antes de nada quiero agradecerle especialmente su comunicación. Es usted sin duda 
uno de los oyentes más lejanos que tenemos en esta emisora. 
 
Respecto a la grabación que nos envía, le confirmo que se trata de nuestra emisión, en 
la cual suena nuestro jingle identificativo sin lugar a dudas, eso sí, mezclado con otra 
emisión ajena, aunque esto no impide asegurar que ha captado nuestro sonido. 
 
Le envío un saludo muy cordial de todo nuestro equipo, el cual ha tomado esta noticia 
con mucha alegría, dada la distancia tan larga a la que se encuentra. 
 
Normalmente envíamos una confirmación de escucha mediante tarjeta postal, pero 
hemos agotado las mismas, y estamos en proceso de renovarlas. Nos quedamos con su 
dirección para enviarle la misma a la mayor brevedad posible. 
 
Saludos cordiales de Radio Jaén, 
 
Antonio Gómez Sabariego 

Radio Jaén S.L. 

953 190 000 · 629 204 115  

                                             tnx JOB 
 

����� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Som utfyllnad på sidan ett QSL från 1961 ur TL:s samling: EAJ8 Radio San Sebastián-1025 kHz 
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Flame CCR, Wirral – 1521 kHz 
(Flame Christian and Community Radio) 

 
  

These are some of our presenters and we are all volunteers. 
 
Thank you for your confirmation of our signal 13th May 2014.  
Yep, those are our programmes - full details are on our website www.flameradio.org where 
you can also hear our programmes simulcast clearly, but not so much fun as radio. We 
operate 24x7 with a Community Radio licence and our studio is in Rock Ferry, Birkenhead.  
We recently moved our antenna to South Wirral CH42 3UZ - a Marconi T with wires in 
trees and a 12 metre vertical. Transmitter at 700 watts, with cable loss across a field that 
means 500 watts into the antenna feed. Photo is Ofcom engineer photographing our kit in its 
shed. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

                                   
 

 Ofcom Engineer              Norman Polden (Station Manager) at our mixer desk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Left setting up our antenna, right our mixing and broadcast unit in the studio 1. 
  
I (Keith) used to look forward to QSL cards when I worked sideband radio with my Cobra 
128 Gxl so please accept a copy of our poster as confirmation of your copy on 1521 medium 
wave.  
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I am inviting you to listen to me broadcasting live on Wednesdays 11am to 1pm and again 
live on Thursdays at 3pm until 4-30 pm. 
  
Recorded on the day they are repeated on Fridays 12 noon - 1pm Saturday 8am -9am and 
Mondays 6pm - 7pm all times are GMT. 
  
You can find our full programme schedule at www.flameradio.org 
  
Thank you again and happy broadcasting and listening 
.  
God Bless 
  
Norman Polde and Keith Robertshaw and the Flame Team 
 
  

Your QSL Card 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
We are on face book. 
  
We are on You Tube 
  
My email address is keithrobertshaw@hotmail.com 
  
I am also on face book and on You Tube doing my Hospital Radio ref. Keith Robertshaw. 
 

tnx JGÖ 
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HJZF Radio Cóndor, Manizales – 1540 kHz 
 

 
 
Jan.  Reciba un cordial saludo.  Mil gracias por su comunicaciòn, nos produce una satisfacciòn 
muy grande el saber que  desde esas tierras tan lejanas nos escuchan. Somos una emisora con una 
tradiciòn de màs de 30 años que pertenece a la Fundaciòn para el Desarrollo Educativo de Caldas.  
Estamos ubicados en Manizales, Caldas, Colombia.  
 
Nuestra programaciòn esta orientada en su gran mayorìa a la mùsica clàsica de todos los tiempos, 
y de todo el mundo; tambièn trabajamos por el rescate de nuestra cultura y por mantener en 
nuestras tradiciones la mùsica Colombiana que es de una gran diversidad,  por nuestra ubicaciòn 
geogràfica y la influencia que hemos recibido de algunas culturas a travès de la mùsica y las artes.  

Jan. usted tambièn nos puede sintonizar en internet. www/radiocondor.fundeca.org.co.  

Con mucho gusto le estamos enviando el audio que se emitìo en la fecha que usted nos referencio.  

Cordialmente.  
 

CLARA INÈS CALDERON C 
 
Marìa Clemencia Henao Vanegas 
Editora 
Radio Cóndor 1540 AM 
8727272 Extensión 182 / 8727668 
3128532841 
Antigua Estación del Ferrocarril 
Manizales – Caldas  
 
/Se även nästa sida. Tnx JE/ 
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Radio Beograd 202, Beograd – 1503 kHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

tnx LSD 
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Från OA:s fotoalbum 
 

Tre foton från ARC-SWB:s konvent i Nissaström i maj 1993. 
Överst IE och BN, mellanbilden JOE, KJT, WA och CB, nederst TL, BD, TK och RA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


