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  Säsong 55, nr 20 
                                                                                  18 maj 2015 - allt 
   Falköpingsredaktionen - TL 
 
Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 56/1 6 juli (prel) OA (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: o.alm@telia.com 
Nr 2 10 augusti  TL (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se  
Nr 3 30 augusti TL (tips) 
 
 

 

Hej! 
 

Hoppas alla deltagarna vid årets konvent kom hem till sina respektive QTH med fina minnen. Klavreström 
var en mycket trevlig konventplats med fint konferensrum, fina bäddar och mycket god mat. Att vädret, för 
ovanlighetens skull vid våra konvent inte var det bästa, kan knappast arrangörerna lastas för. Ett stort tack 
till BE och HM för en fin sammankomst. Vi bjöds på många tillfällen till personlig samvaro då det 
planerade programmet var ”lagom”. En prima överraskning erbjöds ye ed, för vilken jag tackar klubben 
hjärtligt! En fyllig rapport signerad HM finner du i detta Eko.   
 

Ordförandens rader 
Vi närmar oss nu slutet på ytterligare en framgångsrik säsong. Varje utgåva av MV-Eko har varit 
sprängfullt med tips och informationer av olika slag. Jag tackar härmed alla som på de mest skiftande sätt 
hjälpt till att skapa en alldeles utomordentlig publikation. 
 

Konventet den 9-10 maj var som vanligt en intensiv historia i vacker och historisk miljö. Nästa års konvent 
kommer med stor sannolikhet att äga rum i Jönköping. 
 

På årsmötet den 10 maj kunde vi konstatera att bidragen till vår bulletin flödar in. Tanken med vår förening 
har hela tiden varit att det ska handla om ett GIVANDE och TAGANDE. Vi GER information i form av 
tips, information, QSL-rapporter och mycket annat och samtliga medlemmar FÅR sedan tillgång till allt 
detta. Tyvärr har vi några medlemmar som aldrig någonsin hör av sig. Detta kan naturligtvis bero på många 
orsaker - inaktivitet är en möjlig anledning. Lite mer förvånande är det faktum att några medlemmar tycks 
vara mycket aktiva i andra forum men aldrig bidrar till MV-Eko. I detta fall ser man uppenbarligen MV-
Eko som en god informationskälla. Men då glömmer man helt bort att informationen ska gå även i den 
andra riktningen. 
 

Vi har full förståelse för att man kan ha inaktiva perioder eller att man endast är aktiv i samband med 
expeditioner och liknande. Men det kostar ju inte speciellt mycket att ge ifrån sig ett litet livstecken då och 
då. Det måste ju under ett helt år hända åtminstone något som kan vara av intresse även för andra med- 
lemmar i vår förening. 
 

Vi hoppas att vi under den kommande säsongen får höra av alla våra medlemmar. Glöm heller inte bort att 
redan nu planera in ett deltagande på nästa års konvent i maj. 
 

Med en önskan om en trevlig och behaglig sommar och en framgångsrik kommande mellanvågssäsong! 
 

Christer Brunström 

Nästa  
Stoppdatum 

6/7 
OA (allt) 
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Solrapport från OA: 
Det jonosfäriska buslivet från mitten av mars kom tillbaka i försvagad form i mitten av april, men annars 
har det inte hänt så mycket. I förra veckan var det några aktiva dagar, som drog upp värdena. 
 

Annars blev resultatet för april som följer (enligt Alvestads solsida): Solar flux 128,8 (väsentligen 
oförändrat), solfläckstalet 54,4 (återgång från två låga månadsvärden till ett värde nära den utjämnade 
prognoskurvan), och medelvärdet för A-index 10,73 (ungefär samma nivå som hela det senaste halvåret). 
 
I detta nummer finner du förutom de fasta avdelningarna: 
* Rapport från ARC/SWB:s konvent Klavreström 2015 – HM 
* Cyklisterna tar över staden på söndagar – DN 
* Support for a postage stamp in honor of Willis Conover, VOA – Marie Lamb via WRTH 
* YVLB La Voz de Carabobo off the air – Santiago San Gil G, WRTH, översättning Christer Brunström 
* R Luxemburg flyttar till Tyskland och från OA:s fotoalbum – BE resp OA 
* QSL: R Valladolid, Valladolid-1044 kHz – JOB 
* Smooth Radio, Peterborough-1332 – JOB 
* WIBX Utica NY-950 och KPRZ San Marcos CA-1210 – HS resp RÅM 
* KGFX Pierre SD-1060 – RÅM 
* CBI Sydney NS-1140 – JGÖ 
* OAU2O R Frecuencia V H, Celendín-1440 – HM 
* Ett nostalgi-QSL bland alla nya – ZP10 R Paraguay, Asunción-1305 – Carl-Eric Erlandsson via TN och 
 Ett foto över stationsbyggnaden till Cristo la Solución, San Justo, Argentina-1690 kHz – HK/AN 
 
Bilaga: 
* Special report from Sylvain Naud listening in Port Neuf, Quebec. TN tackas för fint arbete med att fixa 
  länkar till 46 stationer, ett omfattande jobb! 
 
                                                                    ARC Newsflash: 
                                                           För bidrag: info@rock.x.se  
                                                 Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/ 
                
 
 
 
 
Europa 
1143 13.5 1900 AFN Benelux är nu ensam på fq, då AFN Spangdahlem lagt av kring den 
    10 maj. AFN Benelux sänder The Eagle programmet, som är FM-relä. 
    AFN Benelux har en otroligt bra signal för 1 kW, men sändaren i Mönchen- 
    Gladbach har ett fint läge. Intressant blandning av sin nonstop musik (nästan) 
    och nyheter vid full timma. BE 
1287 7.5 1830 UR1 sänds nu via Petrivka-sändaren. Ofta stark vid sunset. BE 
 
 
 
 
 
1593 21.4 1900 Bretagne 5, gick fint efter de starka rumänerna stängt för kvällen. Efter 19 finns det 

bara en rumän kvar. Troligen sände Bretagne med 10 kW för signalen dominerade. 
Nu sänder de endast med 5 kW mellan 15-07 UTC, övrigt 10 kW. Programmen är 
mest skön musik från Bretagne. Sändaren ligger mitt ute på det franska slättlandet 

    och närmaste stad är Quessoy. BE 
 
Afrika 
1530 13.5 2100 VOA Pinheira, Sao Tomé gick ensam på frekvensen och ovanligt stark. Hade VOA 
    nyheter. BE 
 
   
 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 



Asien 
1350 2.5 2215 Wor Por Thor

ett längre id följt av reklamer och diverse information. Gick bra i ungefär en 
halvtimme.  1350,024. JE

 
Nordamerika 
 
 
 
 
 
 
1370 11.5 0200 WQLL Pikesville MD. Gick i en halvtimme med en hel radda kända hits utan ett spår 

av WDEA! ” This is WQLL Pikesville Baltimore, Q 1370 ... Baltimore's Greatest 
Hits”. FD /Tnx logo FD! 

1430 2.5 0200 WDIC Clinchco VA upp med ett ID från dominerade WKOX. FD
1430 3.5 0136 WKOX Everett MA “Mia” överraskande bra och framför allt nästan helt ostöd och 

stabil. 1430,002. JE
1440 3.5 0131 WRED Westbrook ME “The Big Jab” hade en  bra halvtimme 

två oid peruaner tog över mot timslaget. JE
1440 4.5 0158  WRED Westbrook ME 
1450 3.5 0130 WWPG Atlantic City NJ “WPG Talk Radio”. JE
1470 3.5 0130 WWNN Pompano Beach FL tog över en kvart från Radio Capital. JE
1560 3.5 0130 WFME New York NY med Family Radio

signal. JE 
1590 2.5 0100 WIJK Ocean City MD kallade sig ”The Ryde” och ”Ocean City´s Alternative
    Rockstation”. En ny NA i loggen i maj månad! TJ
1590 3.5 0200 WARV Warwick RI bra i några minuter innan “sneda” brassen Corre
 
Mexiko, Centralamerika och Västindien
1390 26.4 0101 WISA Isabela PR med annonse
1520 26.4 0230 WVOZ Salud AM, San Juan PR. 
 
Sydamerika 
 840  2.5 0100 LV9 R Salta.
 930 2.5 020 CX20 R Monte Carlo, Montevideo, har gått väldigt of

på hyfsade conds. 
 930,8  2.5 0101 CB93 R Nuevo Mundo, Santiago/Quilicura. 
 950  5.5 0100 LR3 R Belgrano, Buenos Aires/Bella Vista.
1130 26.4 0233 OAX4N R Bacán Sat
1130,9 11.5 0234 OAX4N R Bacán Sat

ganska hygglig styrka. TN
1130,906 29.4 0230 OAX4N R Bacán Sat, Lima. FD
1190  5.5 0100 LR9 R América, Buenos Aires. AN
1190 26.4 0240 OAX7B R Tawantinsuyo

under några minuter. 1190,064. JE
1270  2.5 0200  LS11 R Provincia de Buenos Aires,  La Plata. AN
1289,841 29.4 0227 OBU4S R Exito, La Oroya. “Exito 

uno” ett par ggr. FD
1290 18.4 0305 OCX6B R.Cielo (ex: R.Trebol), Mariano Melgar. 
    Klemetz.  TBV
1290 17.4 0127 ZYH888 R Timbira
1310 3.5 0030 OAU6N R Libertad, Arequipa flitig med id. 1309,977. JE
1319,943 13.5 0201 OCU4T R Bacán Sat

bara några Hz ifrån.  TN
1319,947 29.4 0230 OCU4T R Bacán Sat, Huancayo. FD
 
 

Wor Por Thor, Trang startade morgonens program. Thailändsk nonstop musik före 
ett längre id följt av reklamer och diverse information. Gick bra i ungefär en 
halvtimme.  1350,024. JE 

Pikesville MD. Gick i en halvtimme med en hel radda kända hits utan ett spår 
av WDEA! ” This is WQLL Pikesville Baltimore, Q 1370 ... Baltimore's Greatest 

/Tnx logo FD! –tl/ 
WDIC Clinchco VA upp med ett ID från dominerade WKOX. FD
WKOX Everett MA “Mia” överraskande bra och framför allt nästan helt ostöd och 
stabil. 1430,002. JE 
WRED Westbrook ME “The Big Jab” hade en  bra halvtimme 
två oid peruaner tog över mot timslaget. JE 
WRED Westbrook ME – flere ME-stasjoner denne natten TBV
WWPG Atlantic City NJ “WPG Talk Radio”. JE 
WWNN Pompano Beach FL tog över en kvart från Radio Capital. JE
WFME New York NY med Family Radio-programmet. Stark och stabilaste NA

WIJK Ocean City MD kallade sig ”The Ryde” och ”Ocean City´s Alternative
Rockstation”. En ny NA i loggen i maj månad! TJ 
WARV Warwick RI bra i några minuter innan “sneda” brassen Corre

Mexiko, Centralamerika och Västindien 
WISA Isabela PR med annonsering och religiöst. JE 
WVOZ Salud AM, San Juan PR. Hoppades på något “bättre” men HK visste besked. JE

LV9 R Salta. ”Radio Salta informa”. AN 
Monte Carlo, Montevideo, har gått väldigt ofta, har varit en indikator

på hyfsade conds. AN 
Nuevo Mundo, Santiago/Quilicura. AN 

LR3 R Belgrano, Buenos Aires/Bella Vista. AN 
Bacán Sat, Lima på 1130,979. JE 

R Bacán Sat, Lima med ID 0234 och 
ganska hygglig styrka. TN  
OAX4N R Bacán Sat, Lima. FD 

América, Buenos Aires. AN 
Tawantinsuyo, Cusco kom upp starkt 

några minuter. 1190,064. JE 
Provincia de Buenos Aires,  La Plata. AN 

OBU4S R Exito, La Oroya. “Exito - la número 
uno” ett par ggr. FD /Tnx logo Fredrik –tl/ 
OCX6B R.Cielo (ex: R.Trebol), Mariano Melgar. Meget godt arbeide av Henrik 

TBV 
R Timbira, São Luís puttrade på ganska så bra.  TN 

OAU6N R Libertad, Arequipa flitig med id. 1309,977. JE 
R Bacán Sat, Huancayo med ID, inget spår av grannen R Peru som ligger 

bara några Hz ifrån.  TN  
OCU4T R Bacán Sat, Huancayo. FD 
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Trang startade morgonens program. Thailändsk nonstop musik före 
ett längre id följt av reklamer och diverse information. Gick bra i ungefär en 

Pikesville MD. Gick i en halvtimme med en hel radda kända hits utan ett spår 
av WDEA! ” This is WQLL Pikesville Baltimore, Q 1370 ... Baltimore's Greatest 

WDIC Clinchco VA upp med ett ID från dominerade WKOX. FD 
WKOX Everett MA “Mia” överraskande bra och framför allt nästan helt ostöd och 

WRED Westbrook ME “The Big Jab” hade en  bra halvtimme – innan åtminstone 

stasjoner denne natten TBV 

WWNN Pompano Beach FL tog över en kvart från Radio Capital. JE 
et. Stark och stabilaste NA-

WIJK Ocean City MD kallade sig ”The Ryde” och ”Ocean City´s Alternative 

WARV Warwick RI bra i några minuter innan “sneda” brassen Correio tog över. JE 

Hoppades på något “bättre” men HK visste besked. JE 

ta, har varit en indikator 

Meget godt arbeide av Henrik  

 

med ID, inget spår av grannen R Peru som ligger 
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1320 3.5 0100 OCU4T R Bacán Sat, Huancayo tryckte bort R Tv Peru en stund. 1319,945. JE 
1319,945 25.4 0304 OAU7W R Peru, Juliaca med ganska mycket snack här. "informa radio de la ... 

social..." och flera omnämnanden om Juliaqa och Puno.  TN 
1320 3.5 0030 OAU7W R Tv Peru, Juliaca stark. Ofta tidigt ute när det ska gå peruaner. 1319,943. JE 
1320 26.4 0237 ZYI823 R Cultura, São José do Egito, PE Fint id och religiöst, men här gick 

ytterligare en brasse samtidigt. JE 
1320,004 15.4 0325 YVWP R Apolo, Turmero med ID och mx.  TN 
1350 5.5 0226 LS6 R Buenos Aires, Buenos Aires med ID i gröten av flera stationer. 0308 "La 

Iglesia Universal".  TN 
1350 26.4 0230 ZYI675 R Clube 1350, Campina Grande PB. En trolig brasse men för svag också på 

1349,958. JE 
1350 12.5 0102 ZYI675 R Clube, Campina Grande PB med ”Super Rádio Clube” anrop, men även 

reklamer till Campina Grande. FD 
1350 13.5 0203 ZYI675 R Clube, Campina Grande i kamp med annan station. ID 0206. På 1349,91 

ligger en annan brase som nog är Boa Vontade.  TN   
1350 14.4 0345 HJHL Oxígeno Radio, Ibague med trevlig mx.  TN 
1350 20.4 0259 HJDS Ondas de la Montaña, Medellín med ID. Flera andra stationer störde.  TN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1360 20.4 0200  R Popular 1360 AM, Arequipa spelade andinsk musik och ropade ”Popular, 

Popular, Popular….” mellan varje låt. Löstes av Henrik – vem annars? Henrik hittade 
även loggan till station. Tack Henrik! Ligger rejält snett 1360.507 TJ 

1360 26.4 0233 OAX7R R Sicuani, Sicuani brukar ofta ha ganska trista pratprogram när den hörs  
men nu med livlig musik och flera id. JE 

1360 3.5 0039 OAX7R R Sicuani, Sicuani brukar ofta ha ganska trista program men nu var det 
“lördagsfart” och livesändning med mycket musik. Efter 01 började Bienstar  

    “störa”.  JE 
1360 3.4 0402 OCU4I R Bienestar, Lima med ID "R Bienestar 13-60 AM" när omgivningen var 

någorlunda tyst. Annars är frekvensen hårt trängd.  TN  
1370 15.5  0203 OAM7G R Cusco, Wyra med något liknande referat och mx  (id tnx FD) HM 
1370  5.5 0058 CX42 Emisora Ciudad de Montevideo, Montevideo. Från reklamen kunde HK finna: 

”Vid 58 sekunden har du en reklamspot för Transportes Uruguay Flet, tel. 2 408 60 
09 och den sänds över CX42 Emisora Ciudad de Montevideo.” Helt ny för mig, tnx 
HK! AN 

1379,992 25.4 0308 OCU4U R Red Nuevo Tiempo, Lima stark med flera ID. Var inne på en helt annan 
station, så Henrik Klemetz lyssnade på klippet och konstaterade med en gång att det 
var denna. Tack för hjälpen, Henrik!  TN 

1380 26.4 0233 OCU4U R Nuevo Tiempo, Lima med musik och id. 1379,993. JE 
1380 4.5 0156 OCY4U R Nuevo Tiempo, Lima med renaste signaler här i vår. FD 
1389,997 15.4 0330 YVZO R Lumen, Maracaibo med ID och mx.  TN 
1390 11.5 0220 ZYK570 R.Globo, Campinas (SP)  TBV 
1399,995 25.4 0315 OBX4W R Callao, Lima med sedvanligt idrottsreferat av nåt slag.  TN 
1400 29.4 0220 OBX4W R Callao Super, Lima pratade både om Copa de la Libertadores och spansk 

ligafotboll. JE 
1400  5.5 0102 CX140 R Zorrilla de San Martín, Tacuarembó. Stark och fint ID. AN 
1400,004 25.4 0306 HJKM Emisora Mariana, Bogotá blandade sig också i gröten här en kort stund.  TN 
1410 3.5 0300 HCGC5 R.Centro, Gualaco – s/off og nat.ant. TBV 
1430  5.5 0102 R Cunumí Guasú, Rafael Castillo. ID av HK! AN 
1430 4.5 0245 ZYI826 R Independencia, Goiana, PE. FD 
 
 



1439,920 29.4 0226 OAX4K R Imperial Dos, Lima. 
1440 27.4 0232 HCOV5 Ondas del Volante

webadressen samt ett ”Volante AM, tu equipo 
favorito”. FD

1440 22.4 0237 OAU2O R Frecuencia VH, Celendín dominant 
denna morgon, bra! (i

1440 7.5 0215 OAM7L R Solar, Espinar gick hyfsat. FD
1440 11.5 0215 OAM7L R.Solar, Espinar 
1440 11.5 0221 OAM7L R Solar, Espinar hyfsat id. HM
1440,012 7.5 0213 OAM7L R Solar

för "La Voz del Sur Andino“
på sistone. Den 11/5 hördes även stationer på 1440,0 
tent R Cielo och på 1439,92 tent Onda Imperial, 
båda sistnämnda svagare än Solar. TN

1440 21.4 0243 OCU5P R Cielo 
    HK fann id prec 1 sekund före RTL start 0255!! 

1010 HM 
1440 29.4 0230 OCU5P R Cielo

annonseringar (och ingen reklam?) på 1440,020
genom detektivarbete av främst BIH, men än inte klarlagt vilken station här som nu 
sänder detta program. JE

1440 3.5 0217 OCU5P R Cielo 
som HK tentar till Solar och Frequencia VH. Äntligen ordentligt id och även med 
webbadress på Cielo. JE

1440,020 26.4 0251 OCU5P R Cielo, Ica med telefonnumren 
anrop då heller. BIH fick först fram att telefonnumren gick till Cielo’s Cabina. Sedan 
visste HK att Lourdes
bakom ett antal nya license

1450 15.4 0330 HJNL La Cariñosa, Manizales med sköna rytmer, hårt trängd.  TN
 
 
 
 
 
 
 
 
1450 27.4 0235 OBU4Y R Andina, Huancayo. 
1450 29.4 0158 OBU4Y R Andina

sista på bandet efter 0230 med La Voz de la Liberación. JE
1450 29.4 0257 OBU4Y R Andina, Huancayo religiöst px och ett kort id. HM
 
 
 
 
 
 
 
 
1469,95 13.5 0215 OAU6E R Victoria

Ratzer skicka
föranledde mig att kolla från 0100

    /Vilken snygg logga! Tnx TN! 
1469,995 14.4 0331 CX147 R Cristal, Las Piedras med ID efter mässa som slutade 0330.  TN
1470 28.4 0246 ZYI827 R Papacaç
1480 3.5 0100 R Bendita Trinidad

1540 där den gick jättebra. Okl
1470 21.4 0333 OAU4B R Capital, Lima  med ID. Har hörts nästan varje natt vid 03.  TN
1470,076 14.4 0345 HJNT R Huellas

OAX4K R Imperial Dos, Lima. FD 
HCOV5 Ondas del Volante, Azogues. Annonserade 
webadressen samt ett ”Volante AM, tu equipo 
favorito”. FD /Tack för kul logga! –tl/ 
OAU2O R Frecuencia VH, Celendín dominant 
denna morgon, bra! (id HM - alldeles själv!!) HM 
OAM7L R Solar, Espinar gick hyfsat. FD 
OAM7L R.Solar, Espinar – god i 10 minutter TBV 
OAM7L R Solar, Espinar hyfsat id. HM 

R Solar, Espinar med ID. Kallar sig också 
La Voz del Sur Andino“ Har hörts flera gånger 

Den 11/5 hördes även stationer på 1440,0 
tent R Cielo och på 1439,92 tent Onda Imperial, 
båda sistnämnda svagare än Solar. TN  
OCU5P R Cielo med ss tlk-px (tnx BIH som deckade fram denna via tel nr)
HK fann id prec 1 sekund före RTL start 0255!! – tydligen nytt relä

Cielo – men var? Har gått ofta en tid med “ändlösa” prat men inga 
annonseringar (och ingen reklam?) på 1440,020-21. Rejält stark den här tiden. Id
genom detektivarbete av främst BIH, men än inte klarlagt vilken station här som nu 
sänder detta program. JE 

Cielo – fortfarande okänd sändarort - tog över från två andra oid
som HK tentar till Solar och Frequencia VH. Äntligen ordentligt id och även med 
webbadress på Cielo. JE 
OCU5P R Cielo, Ica med telefonnumren till studion. Ännu bättre 29/4 men inget 
anrop då heller. BIH fick först fram att telefonnumren gick till Cielo’s Cabina. Sedan 
visste HK att Lourdes Angélica Julián Huamán ligger bakom R Cielo. LAJH ligger 
bakom ett antal nya licenser bl a denna på 1440, så mycket troligt att detta är Ica. FD

La Cariñosa, Manizales med sköna rytmer, hårt trängd.  TN

OBU4Y R Andina, Huancayo. FD 
R Andina, Huancayo med ett svagt id – däremot riktigt bra som en av de 

sista på bandet efter 0230 med La Voz de la Liberación. JE 
OBU4Y R Andina, Huancayo religiöst px och ett kort id. HM

R Victoria, Arequipa bland ett par andra, alla relativt svagt. Christoph 
ade en inspelning där han fångat ID samma natt kl 0312, vilket 

föranledde mig att kolla från 0100-0230 och hittade ett svagt ID 0219.  TN
/Vilken snygg logga! Tnx TN! –tl/ 
CX147 R Cristal, Las Piedras med ID efter mässa som slutade 0330.  TN
ZYI827 R Papacaça, Bom Conselho, PE. FD 

Bendita Trinidad, Tarjita? kom fram ur störningarna en kort stund. Parallellt med 
1540 där den gick jättebra. Oklar split men troligen 1479,985. JE

R Capital, Lima  med ID. Har hörts nästan varje natt vid 03.  TN
HJNT R Huellas, Cali med längre snackepx.  TN 
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deckade fram denna via tel nr) 
ytt relä av huvudstn på 

men var? Har gått ofta en tid med “ändlösa” prat men inga 
21. Rejält stark den här tiden. Id-ad 

genom detektivarbete av främst BIH, men än inte klarlagt vilken station här som nu 

tog över från två andra oid-peruaner 
som HK tentar till Solar och Frequencia VH. Äntligen ordentligt id och även med 

till studion. Ännu bättre 29/4 men inget 
anrop då heller. BIH fick först fram att telefonnumren gick till Cielo’s Cabina. Sedan 

Angélica Julián Huamán ligger bakom R Cielo. LAJH ligger 
troligt att detta är Ica. FD 

La Cariñosa, Manizales med sköna rytmer, hårt trängd.  TN 

däremot riktigt bra som en av de 

OBU4Y R Andina, Huancayo religiöst px och ett kort id. HM 

vt svagt. Christoph 
de en inspelning där han fångat ID samma natt kl 0312, vilket 

0230 och hittade ett svagt ID 0219.  TN 

CX147 R Cristal, Las Piedras med ID efter mässa som slutade 0330.  TN 

kom fram ur störningarna en kort stund. Parallellt med 
ar split men troligen 1479,985. JE 

R Capital, Lima  med ID. Har hörts nästan varje natt vid 03.  TN 



 
 
 
 
 
 
1480  5.5 0101 CW43B R Internacional, Rivera
               dollar för brassarna. Det är ju en gränsstad. Sedan har de "Mauricio Intendente 
               lista 10". Valreklam som pekar direkt på Rivera.” 
1490,014 15.4 0330 YVXD La Dinamica
1509,988 16.4 0156 OCX6O R Alegría, Arequipa starkt i c:a 8 minuter. Hade 

mailkontakt just då med Mauricio Molano Sanchez 
Tropicana och skickade ett clip från Jaguar till honom. Var 
ganska säker på att det var en Peru 
fått nåt ID precis då. 
I´m hearing " la capital folkclórica y Apurimac"... and It is 
Radio Alegría,  Arequipa!. I have just recorded the same 
adv. from their stream. Listen to the attached clip. F
your audio, then from their web. 
för snabb kontring.  
bra den 13/5 med ID vid 0216. TN

1510 29.4 0200 OCX6O R Alegría, Arequipa med jingel och 
1510 3.5 0030 OAX6O R Alegría, Arequipa med en av nattens bästa signaler och under lång tid. 

Var ganska stabil en period sedan man fick ny sändare häromåret, men nu börjar man 
driva. Nu 1509,994. JE

1510 29.4 0200 OCX4J R Tarma,
1510,088 17 0200 OCX4J R Tarma, Tarma ungefär jämnstark med R Alegría. Ett fint ID 0202. Även 

igenom den 13/5 vid 0157.  TN 
1510  5.5 0049 R Belgrano, Suardi. Sportprogram. Bara ett kort “R Belgrano”. 
1510 15.4 0330 R Nac de Venezuela med snx.  TN
1520 5.5 0100 R Chascomus, Chascomus. Den här ställde till det för oss (HK och mig). Vi

 tyckte först att det kunde vara något annat, men till slut konstaterade HK att det vi
 hörde borde vara “La Voz Régional”, dvs R Cha
 hörde deras ID 2

1520 29.4 0020 La Luz del Tiempo, El Alto “äntligen” med ett hörbart id också. Religiösa sånger. 
J519,999. Inget spår av de dominanta colombianerna. JE

1520 3.5 0101 La Luz del Tiempo, E
 
 
 
 
 
 
 
1520,003 25.4 0319 ZYH635 R Regional de Ipú. Ett R

brasse här som var ganska stark.  
TN /Ännu en snygg logotype, 

1530 27.4 0249 HCCC5 Ondas Cañaris, Azogues hann ej heller denna gång att anropa då det gick 
bra. FD 

1530 29.4 0229 OBU4C R Milenia, Lima. FD
1539,996 16.4 0200 Bendita Trinidad

betydligt starkare 
1540 25.4 2359 R Bendita Trinidad

tydlig. JE 
1540 29.4 0159 R Bendita Trinidad

programmet vara slut för kvällen, men bärvågen låg på en bra stund efter. JE
1540 15.4 0012 ZYH611 R Sant'ana, Tinguá CE med stora lokala anropet. FD
1540 3.5 0201 OAU6A R Milenio Universal, Arequipa. 
 

Internacional, Rivera. HK: ” Man ger priser i dollar och pesos,  
dollar för brassarna. Det är ju en gränsstad. Sedan har de "Mauricio Intendente 
lista 10". Valreklam som pekar direkt på Rivera.” AN /Tnx logo Arne 

Dinamica, Caracas med mx.  TN 
R Alegría, Arequipa starkt i c:a 8 minuter. Hade 

mailkontakt just då med Mauricio Molano Sanchez om R 
och skickade ett clip från Jaguar till honom. Var 

ganska säker på att det var en Peru station, men hade inte 
fått nåt ID precis då. MMS säger: It is Peruvian, at 02'14" 
I´m hearing " la capital folkclórica y Apurimac"... and It is 
Radio Alegría,  Arequipa!. I have just recorded the same 
adv. from their stream. Listen to the attached clip. First 
your audio, then from their web. Nice catch! Tack till MMS 
för snabb kontring.  R Alegría hördes bra även den 17/4 vid samma tid.  Även hörd 
bra den 13/5 med ID vid 0216. TN /Tnx logo TN! –tl/ 
OCX6O R Alegría, Arequipa med jingel och musik. 1509,985. JE
OAX6O R Alegría, Arequipa med en av nattens bästa signaler och under lång tid. 
Var ganska stabil en period sedan man fick ny sändare häromåret, men nu börjar man 
driva. Nu 1509,994. JE 
OCX4J R Tarma, Tarma stark. Stängde 0207. 1510,090. JE 
OCX4J R Tarma, Tarma ungefär jämnstark med R Alegría. Ett fint ID 0202. Även 
igenom den 13/5 vid 0157.  TN  
R Belgrano, Suardi. Sportprogram. Bara ett kort “R Belgrano”. 
R Nac de Venezuela med snx.  TN 
R Chascomus, Chascomus. Den här ställde till det för oss (HK och mig). Vi
tyckte först att det kunde vara något annat, men till slut konstaterade HK att det vi
hörde borde vara “La Voz Régional”, dvs R Chascomús. Jag tyckte själv att jag
hörde deras ID 2-3 min senare. AN 

La Luz del Tiempo, El Alto “äntligen” med ett hörbart id också. Religiösa sånger. 
J519,999. Inget spår av de dominanta colombianerna. JE 
La Luz del Tiempo, El Alto religiös musik och id. JE 

R Regional de Ipú. Ett Radio Jornal hördes vid ett tillfälle, men bara
brasse här som var ganska stark.  Den 13/5 betydligt bättre och

/Ännu en snygg logotype, tnx TN! –tl/ 
HCCC5 Ondas Cañaris, Azogues hann ej heller denna gång att anropa då det gick 

OBU4C R Milenia, Lima. FD 
Bendita Trinidad, El Alto med ID 0201. Ganska stark. Denna 
betydligt starkare vid 0133. TN 

Bendita Trinidad, El Alto ganska svag denna tid men ensam på frekvensen och 

Bendita Trinidad, El Alto går nästan jämt nu. Kanonbra vid anrop. 02
ammet vara slut för kvällen, men bärvågen låg på en bra stund efter. JE

ZYH611 R Sant'ana, Tinguá CE med stora lokala anropet. FD
OAU6A R Milenio Universal, Arequipa. Ostabil och dåligt ljud. FD
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. HK: ” Man ger priser i dollar och pesos,   
dollar för brassarna. Det är ju en gränsstad. Sedan har de "Mauricio Intendente  

/Tnx logo Arne –tl/ 

R Alegría hördes bra även den 17/4 vid samma tid.  Även hörd 

musik. 1509,985. JE 
OAX6O R Alegría, Arequipa med en av nattens bästa signaler och under lång tid. 
Var ganska stabil en period sedan man fick ny sändare häromåret, men nu börjar man 

OCX4J R Tarma, Tarma ungefär jämnstark med R Alegría. Ett fint ID 0202. Även 

R Belgrano, Suardi. Sportprogram. Bara ett kort “R Belgrano”. AN 

R Chascomus, Chascomus. Den här ställde till det för oss (HK och mig). Vi 
tyckte först att det kunde vara något annat, men till slut konstaterade HK att det vi 

scomús. Jag tyckte själv att jag 

La Luz del Tiempo, El Alto “äntligen” med ett hörbart id också. Religiösa sånger. 

Jornal hördes vid ett tillfälle, men bara en 
betydligt bättre och ett tydligt ID 0204. 

HCCC5 Ondas Cañaris, Azogues hann ej heller denna gång att anropa då det gick 

enna även noterad den 13/5 

men ensam på frekvensen och 

Kanonbra vid anrop. 0205 verkade 
ammet vara slut för kvällen, men bärvågen låg på en bra stund efter. JE 

ZYH611 R Sant'ana, Tinguá CE med stora lokala anropet. FD 
bil och dåligt ljud. FD 



1540 3.5 0201 OAU6A R Mileni
lämnade en del i övrigt att önska. JE

1550  5.5 0102 Estación 15-
1550 26.4 0302 OBX5J R Marí
1560  5.5 0101 LT11 R Gene
      ID av HK mha programnamnet. 
1560 15.5 0130 R Luz del Mundo

a nuestro culto general a la hora 9 de la mañana…” 
översättningen, Henrik. 

1560 26.4 0302 OAZ7N R Marí
1550 29.4 0200 OBX4P R Independe

1549,973. Sedan troligen Radio Maria Huamanaga som tog 
1570 21.4 0326 OCU4J R Bethel, Lima  stark som bar den. En darrig, svag signal under var 

förmodligen R Carraviz.  TN
1589,977 29.4 0304 OAZ4Z R Vida, Lima. 
1590 29.4 0201 OAZ4Z R Vida, Lima svagt den här tiden, men med bl a “Fundación de la Vida”. 

Gick starkare en kvart senare med religiöst prat. 1589,975. JE
1589,993 15.4 0331 YVUD Deporte 15
1590 26.4 0248 ZYI703 R Correio do Vale, Itaporanga

Vida fadat bort. “Alló Correio” och sjungna jinglar. 1589,931. JE
1600 26.4 0240 OBU4R R Nuevo Tiempo, Huancayo parallellt med 1380 på 1599,972. Troligen 

också Andina, Velille på 1600,007. JE
1600 29.4 0220 OBU4R R Nuevo Tiempo Huancayo äve
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1600  5.5 0100 CV160 Emisora Continental, Pando/Joaquín Suárez. 
reklam som fanns på deras Facebooksida! AN

1610  5.5 0100 R Guayviyú, Gregorio de Laferrere. 
1620  5.5 0047 LRI309 AM 1620, Mar del Plata. Svår att fånga pga att R Vida var så stark! AN
1620 15.5 0310 LRI309 La Radio, Mar del Plata riktigt svag denna morgon, men ”Mar del Plata”

kunde uppfattas. HM
1620,2  5.5 0100 R Vida, Monte Grande, BA, med ID. 
1630  5.5 0105 LRM991 R América, San José med R Melody ID. AN
1630 12.5 0258 LRM991 ”R América, Entre Rios, Rep Argentina, Sud America” följt av na. (tnx id 

assist GN/JE) 
1660  5.5 0100 R Revivir AM, Isidro Casanova. Väldigt dåligt ljud. AN
 
 
 
 
 
 
 
1670  5.5 0100 R Rubi  Rafael Castillo. Mycket stark. AN
1670 5.5 0258 R Rubi, Rafael Castillo svag men urskiljbar.  TN
1670 15.5 0307 R Rubi, Rafael Castillo allt som oftast med dragspels
1690  5.5 0100 R Cristo la Solución, San Justo. HK fick fram ett telefonnummer om man 

vilja ringa in och be om förbön och välsignelse över sitt hus. Jag har inte ringt! 
HK tipsade också om en
Eko – tl/ 

1710,16  5.5 0100 R Imagen, Castelar. Lika stark som R Rubí! AN
 

Milenio Universal, Arequipa med ett kanon-id även om modulationen 
lämnade en del i övrigt att önska. JE 

-50, Buenos Aires. Ny station enl uppgift, ID av HK! AN
OBX5J R María, Huamanga med ID // 1560. FD 

General Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay/Villaguay.
ID av HK mha programnamnet. AN 

Luz del Mundo, La Paz idade ”La congregación Luz del Mundo
a nuestro culto general a la hora 9 de la mañana…” Tack för den extakta 
översättningen, Henrik. TJ 
OAZ7N R María, Wanchaq med ID // 1550. FD 
OBX4P R Independencia, Independencia med ett par  jinglar strax före heltimmen 
1549,973. Sedan troligen Radio Maria Huamanaga som tog över. JE

R Bethel, Lima  stark som bar den. En darrig, svag signal under var 
förmodligen R Carraviz.  TN 
OAZ4Z R Vida, Lima. ”Transmite Radio Vida en su dial 1590 amplitud modulada”. FD
OAZ4Z R Vida, Lima svagt den här tiden, men med bl a “Fundación de la Vida”. 
Gick starkare en kvart senare med religiöst prat. 1589,975. JE
YVUD Deporte 15-90, Caracas  med sport.  TN 
ZYI703 R Correio do Vale, Itaporanga PB kom upp jättestark sedan en trolig Radio 
Vida fadat bort. “Alló Correio” och sjungna jinglar. 1589,931. JE
OBU4R R Nuevo Tiempo, Huancayo parallellt med 1380 på 1599,972. Troligen 
också Andina, Velille på 1600,007. JE 

U4R R Nuevo Tiempo Huancayo även denna gång men nu en Hz lägre JE

CV160 Emisora Continental, Pando/Joaquín Suárez. HK igen! Han hittade den via 
reklam som fanns på deras Facebooksida! AN /Tnx logo AN! –
R Guayviyú, Gregorio de Laferrere. Slog helt ut Carribean Beacon! AN
LRI309 AM 1620, Mar del Plata. Svår att fånga pga att R Vida var så stark! AN

La Radio, Mar del Plata riktigt svag denna morgon, men ”Mar del Plata”
kunde uppfattas. HM 
R Vida, Monte Grande, BA, med ID. AN 
LRM991 R América, San José med R Melody ID. AN 
LRM991 ”R América, Entre Rios, Rep Argentina, Sud America” följt av na. (tnx id 
assist GN/JE) – split 1629,83 med mitt mått mätt!! HM 
R Revivir AM, Isidro Casanova. Väldigt dåligt ljud. AN 

R Rubi  Rafael Castillo. Mycket stark. AN 
R Rubi, Rafael Castillo svag men urskiljbar.  TN 

, Rafael Castillo allt som oftast med dragspels-mx. HM
R Cristo la Solución, San Justo. HK fick fram ett telefonnummer om man 
vilja ringa in och be om förbön och välsignelse över sitt hus. Jag har inte ringt! 
HK tipsade också om en bild på stationen. AN  /Se denna bild längre fram i detta 

R Imagen, Castelar. Lika stark som R Rubí! AN 
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id även om modulationen 

. Ny station enl uppgift, ID av HK! AN 

n del Uruguay/Villaguay. 

idade ”La congregación Luz del Mundo Shekiná te invita 
Tack för den extakta 

Independencia med ett par  jinglar strax före heltimmen 
över. JE 

R Bethel, Lima  stark som bar den. En darrig, svag signal under var 

”Transmite Radio Vida en su dial 1590 amplitud modulada”. FD 
OAZ4Z R Vida, Lima svagt den här tiden, men med bl a “Fundación de la Vida”. 
Gick starkare en kvart senare med religiöst prat. 1589,975. JE 

PB kom upp jättestark sedan en trolig Radio 
Vida fadat bort. “Alló Correio” och sjungna jinglar. 1589,931. JE 
OBU4R R Nuevo Tiempo, Huancayo parallellt med 1380 på 1599,972. Troligen 

n denna gång men nu en Hz lägre JE  

HK igen! Han hittade den via 
–tl/ 

Slog helt ut Carribean Beacon! AN 
LRI309 AM 1620, Mar del Plata. Svår att fånga pga att R Vida var så stark! AN 

La Radio, Mar del Plata riktigt svag denna morgon, men ”Mar del Plata” 

LRM991 ”R América, Entre Rios, Rep Argentina, Sud America” följt av na. (tnx id 

mx. HM 
R Cristo la Solución, San Justo. HK fick fram ett telefonnummer om man skulle  
vilja ringa in och be om förbön och välsignelse över sitt hus. Jag har inte ringt!  

/Se denna bild längre fram i detta 
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Oid/Tent Mexiko, Centralamerika och Sydamerika 
1300,002 15.4 0330 Tent YVKH Deportiva 1300 AM, Caracas  att döma av musikstilen. En bra öppning 

mot Venezuela denna natt. TN 
1340 16.5 0223 OID brasse non stop soft mx och ett ord!! Ute på analys. HM 
1389,946 3.4 0404 Sannolikt R Tropicana, Cuenca. Mauricio Molano Sanchez fick ner ett USB minne 

med en 8 minuter lång Perseus fil och körde filtrering i Adobe Auditions. MMS: 
well, signal is very poor. There are some little fragments of some wording but 
unusable to identify the station or even to understand what is being said. I have 
recovered a faint "mil trescientos noventa am" at 04'01Z but poor. I am attaching a 
wav file with this moment repeated several times. The first time is almost untouched 
(filtering theclicks only). That "1390AM" is at 17", 53", 1'30", 2'07" and 02'44". I am 
sorry, but I am afraid I can´t do much more. Let's say 99'9 % sure. It is the same 
offset that the station I received and on the same date... and it is the same kind of 
music... for me is Tropìcana.  /MMS  Tycker mig hör ett Tropicana nämnas i en av 
inspelningarna när man kör Autonotch på Perseus, men långt ifrån säker.  TN 

1430 5.5 0045 OID SS med ett “R Victoria”-ID. Denna hördes ca 15-20 min innan R Cunumí 
Guasú tog över frekvensen. Det har funnits en station i ARG med detta namn, men 
den skall vara nedlagd sedan flera år. Split .993. AN 

1440,045 13.5 0205 OID SS med långsamt tal, kraftigt störd av R Solar.  Vilken ligger här? TN  
1450 26.4 0240 IPDA-predikan (La Voz de la Liberación). Troligen Radio Andina men inget id. 

Borta före 03. JE 
1589,975 29.4 0306 Tent OAZ4Z R Vida, Lima med bara lugn mx nonstop fram till 0330 då den 

försvann. Bäst hörbarhet 0310-0315.   JE hade denna station samma natt men vid 
0200.  TN 

1599,971 29.4 0306 Tent R Nuevo Tiempo, Huancayo precis i brusnivån, men att det var en SS kunde 
uppfattas.  TN 

1640  5.5 0100 Tent Hosanna AM 1640, Isidro Casanova. Bara predikan, jag hittar inget ID. AN 
 

Nedanstående logga från Pulse2, Bradford-1278 har vi fått från JOB 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

� Från e-posten 
Jan Edh 6.5.2015: 
Bara svaga signaler under större delen av natten 26.4, men vid 02.30 UTC blev det en lien topp med 
hyggliga styrkor och signaler från framför allt Peru och Brasilien under några minuter. Allt dog dock snabbt 
ut igen och i god tid före 03 fanns inte en signal kvar från andra sidan Atlanten. 
 

Jag var fullständigt övertygad om att den här natten, 29.4, var ett totalt “bomskott” (igen) i Fredriksfors. 
Bara ett fåtal signaler och de var för svaga för att få ut något av. Det visade sig dock vid kontroll att jag 
hade sovit över en halvtimmesöppning mot främst Peru vid 02 UTC. Ingenting alls under 1350. När jag 
kollade på plats en stund före 03 fanns dock inte ens några bärvågor synbara... 
 

Den stora överraskningen den 2-3.5 i Fredriksfors var thailändaren på 1350. I övrigt mest peruaner på högre 
frekvenser och där Radio Cielo på 1440 äntligen också gav ifrån sig ett par ordentliga anrop. Vid 01.30 och 
under en knapp halvtimme var det i stället NA-östkust som dominerade. 
 

Hasse Mattisson 12.5.2015: 
E-mail från Tony Lopez, WVBF: 
“HI HASSE! FINALLY WE HAVE OUR PERMIT TICKET TO GO TO 5,000 WATTS FROM THE FCC. WE 
WILL START AT 5KW ON EITHER JUNE 1 OR JUNE 2 AT 7:30 AM DST USA. IN JULY WE PLAN A GIANT 
OPEN HOUSE AT OUR NEW SITE. I KNOW YOU WON'T LEAVE YOUR HOME IN SOUTHERN 
SWEDEN BUT YOU ARE INVITED… I WILL GIVE YOU MORE DETAILS LATER. YOUR FRIEND,  
TONY WVBF 1530 AM” 
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Arne Nilsson 17.5.2015: 
Fortsatt väldigt blandade conds, medan man rapporterade många PRU-loggningar söderut, hade jag i 
princip ingenting! Som vanligt började jag åter misstänka antennerna, men hittade absolut inget fel. Till 
slut, den 5.5 lossnade det även här uppe med att antal rätt trevliga loggningar mot ARG/URG. Så det blev 
ändå ett avslut på säsongen med flaggan i top! HK hjälpte mig med flera IDn och det var ett trevligt 
samarbete! Tack HK! På återhörande nästa säsong! 73 till alla! 
 
Thomas Nilsson 17.5.2015: 
Konds den senaste månaden har varit si och så. I stort sett har endast signaler över c:a 1200-1300 kHz gått. 
Den 15 april var det starka signaler mot framför allt Venezuela och den 16 och 17 var det ganska bra mot 
Peru med väldigt starka signaler på några. Därefter är det enstaka stationer som gått bra. Den 26 hördes t ex 
Bolivia på 1520 och 1580 i Finland. Men ingen av dessa gick här nere denna natt. R Capital på 1470 orkade 
precis över bruset som en av få. Den 29/4 bjöd också på lite Peru efter 0300.  
Den 11 och 13 maj var det återigen hyggliga konds mot bl a Peru. Även Bendita Trinidad gick ganska bra. 
Tror också att en svag signal på 1520 kan ha varit skymten av Luz y Tiempo - men kanske bara 
önsketänkande? 
Vill också passa på att tacka arrangörerna av årets konvent i Klavreström, BE och HM för en mycket trevlig 
träff i fin miljö. Annars har några dagar ägnats åt renovering av sovrummet. Som skrivbordsmänniska är det 
nya muskelgrupper - sådana som man tydligen inte har kvar -som fått bekänna färg, så nu är man helt slut 
som artist ....  
 
Jan Oscarsson 17.5.2015: 
Här kommer ett litet bidrag med QSL och en drös loggor mm! Två svar från Phoenix, om än olika stater var 
nog roligast denna gång! 
 
 
 

  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…       18/5 2015 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 

Ny medlem 
KM Kai Mauseth, Ellen Gleditsch vei 9, NO-0987 OSLO, Norge. Tel fast +47-21909092, mobil +47- 
99709935. E-mail: la2to2002@yahoo.com 
 

”Alder: 61, startet med DX-ing i 1966 som 13-åring, etter et TV innslag i et ungdomsprogram på lørdags- 
kvelden. Opprinnelig QTH Stjørdal. Nå bosatt i Oslo. Har vært gift i 25 år, har to sønner på (snart) 15 og 22 
år. Arbeider i Skanfil Auksjoner AS som er Norges ledende auksjonsfirma når det gjelder frimerker, mynter 
og andre samleobjekter. 
 

Nå lytter jeg bare på Smøla SDR-ene etter at de åpnet for medlemmer av DXLC. Har en ICOM 735 som 
ligger godt bevart i en koffert. Det var siste kommunikasjonsmottakeren og HAM tx for meg inntil jeg ble 
inaktiv på begynnelsen av 1990-tallet. Har vært til og fra begge hobbyene opp igjennom årene før det. Har 
også investert i en Perseus som jeg håper å få utplassert et eller annet sted i løpet av året.  
 

Inntil restarten i 2014 hadde jeg fått verfisert 150 EDXC land og 446 BC-stasjoner. Dette tallet er økt til 
152 og 537 siden i fjor (+ 62 piratstasjoner på mb og kb).  
 

Andre interesser: filateli (hjemstedssamling Stjørdalsdalføret). Musikk (metall, spes. doom, sludge, stoner 
rock, heavy psych, postrock, o.a.) 
 

Opprettet DX-Listener's club facebook gruppe for noen år siden da det ble diskusjon om hva som skulle 
skje videre med klubben. Nå er det 114 medlemmer og øker stadig.” 
/Hjärtligt välkommen till klubben Kai, vi hoppas få se din signatur ofta i våra olika spalter! –tl/ 
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Medlemsavgift säsongen 2015-16 
Medlemsavgiften för nästa säsong beslutades på årsmötet vara SEK 100:- för svenska medlemmar, Euro 
15.00 för medlemmar utanför Sverige. Det går fint att betala avgiften redan nu. 
Betalningsalternativ: 
Plusgiro 80 76 79-6 Arctic Radio Club 
Pay Pal: lars.svensson10@comhem.se 
via bank: SE2880000000075712805251.BIC/SWIFT SWEDSESS 
 

Program om Arctic Radio Club 
I specialprogrammet från Sveriges DX Förbund lördagen den 30 maj 2015 kl. 12.00-13.00 UTC kommer 
det att ingå en presentation av Arctic Radio Club. Frekvens 7440 kHz men det är säkrast att kolla aktuell 
information på hemsidan www.sdxf.se. Sändningen sker från Radio Revival Sweden i Sala. 
(Christer Brunström) 
 

National Radio Club AM Log slutsåld 
Föregående års utgåva av denna logg är alltså slutsåld. Arbetet fortgår med den nya 36:e editionen. ARC 
räknar med, liksom tidigare år, att göra en gemensam beställning. Vill du vara med, hör av dig till TL! 
   
Stig Hartvig Nielsen Audio Archive 
I have uploaded some station ID's from Santiago de Chile on Soundcloud. Here are the links to all my files 
on Soundcloud containing station ID's etc:  
 

Radio stations which I heard on Medium Wave in Santiago de Chile in January 2014: 
https://soundcloud.com/stig-hartvig-nielsen/santiago-de-chile-am-dial 
 

Radio stations which I heard on FM in Santiago de Chile in January 2014: 
https://soundcloud.com/stig-hartvig-nielsen/santiago-de-chile-fm-dial 
 

Station ID's from almost 50 radio stations from Quito, Ecuador. The recordings were made by HCJB in 
1991: https://soundcloud.com/stig-hartvig-nielsen/radio-stations-in-quito-1991 
 

FM stations from Colombia, Ecuador and Peru which I recorded on cassette 1980-81 during a trip to the 
Caribbean and South America:  
https://soundcloud.com/stig-hartvig-nielsen/south-american-fm-radio-1980-81 
 

Medium- and short wave stations from Colombia, Ecuador and Peru recorded 1980-81 during a trip to the 
Caribbean and South America with my Drake SPR4 and a cassette recorder. 
https://soundcloud.com/stig-hartvig-nielsen/south-american-am-radio-1980-81-part-1 
 

Medium- and short wave stations from Peru, Ecuador, Colombia and Venezuela recorded 1980-81 during a 
trip to the Caribbean and South America with my Drake SPR4 and a cassette recorder: 
https://soundcloud.com/stig-hartvig-nielsen/south-american-am-radio-1980-81-part-2  
 

Medium Wave stations of Uruguay as I monitored late December 2013 in Barra de Valizas (in the North 
Eastern corner of Uruguay): https://soundcloud.com/stig-hartvig-nielsen/uruguay-am-stations  
 

Radio stations heard on Medium Wave in Province of Buenos Aires, Argentina, January 2014: 
https://soundcloud.com/stig-hartvig-nielsen/buenos-aires-am-dial 
 

Medium Wave radio stations from St. Kitts & Nevis, Venezuela, Guadeloupe, Antigua and Puerto Rico 
which I heard in Tobago in the spring of 2004:   
https://soundcloud.com/stig-hartvig-nielsen/tobago-dx-2004-mw 
(Stig Hartvig Nielsen, HCDX 26.4.2015) 
 
Vår och sommarledigt 
Nu tar redaktionerna i Ljungby, Ängelholm och Falköping ledigt en tid, men OA kommer som vanligt ut 
med ett nummer mitt i sommaren, deadline preliminärt den 6 juli. Vi vill passa på att tacka alla som under 
den gångna säsongen gjort MV-Eko till den aktuella bulletin den är. Till detta nummer har vi t ex fått så 
många illustrationer att alla inte kunnat användas, men alla sparas och kommer vid ett senare lämpligt 
tillfälle. Vi önskar alla en skön och avkopplande sommar! 
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Nu syns det att säsongen närmar sig slutet. Antalet anmälningar är mindre, men ändå inte litet. Stort tack till 
de flitiga! Nu blir det sommeruppehåll med åskknaster och mygg och annat som hör den här tiden till. Alla 
QSL-samlare önskas välkomna tillbaka i början av juli! – Skicka gärna QSL-anmälningar som vanlig 
eposttext. Text i bilaga eller del av bilaga blir mer omständlig att hantera och är lättare att tappa bort. 
Dessutom blir hanteringen beroende av bilagans dokumentformat. – KM hälsas särskilt välkommen! 
 
ABU – Arnstein Bue 
KJAY Sacramento CA-1430 
ZYI703 R Correio do Vale, Itaporanga, PB-1590 
ZP25 R Monumental, Luque-1080 
OCX4J R Tarma, Tarma-1510 
   
LSD – Lars Skoglund 
Absolute Radio 1260 brev, dekal. V/s Robbie Harrison, Senior Broadcast and IT Specialist 
RNE5 Galicia, Pontevedra 1413 brev, kort med rek från Madrid. OBS Sändaren ligger i Pontevedra och 
inte i Vigo som WRTH anger 
KTIL Netarts OR 1590 brev, visitkort. V/s Logan Bagett, On Air Host/Producer 
 
RÅM – Rolf Åhman 
SER Radio Vigo 1026 mejl, mp3-fil med hälsning i programmet “Vigo Hoy Por Hoy”  V/s Salvador García 
Cal, Director Emisiones y Programas 
COPE Albacete 1224 mejl  V/s Enrique Sánches Tornero, Dpto. Técnico 
COPE Zamora 1269 mejl  V/s Miguel Ángel Rodríguez, Administrador 
KKOH Reno NV 780 mejl  V/s Dan Mason, PD och Jordan Tomlinson, CE 
KSRA Salmon ID 960 mejl  V/s Todd 
CBY Corner Brook NL 990 mejl, pdfQSL  V/s Terry Brett, Systems Technologist, Transmission 
WIXC Titusville FL 1060 mejl  V/s Bill Sullivan, Contracts Engineer 
KGFX Pierre SD 1060 mejl  V/s Paul Rollie, PD 
KHTS Canyon Country CA 1220 mejl  V/s T. Katz, Afternoon Host 
KBAR Burley ID 1230 mejl  V/s Kim Lee, GM 
WJMC Rice Lake WI 1240 mejl  V/s Arnie Wheeler, Program Manager 
WADO New York NY 1280 mejl  V/s Richard Ross, CE 
KLER Orofino ID 1300 mejl  V/s Jeff Jones, GM 
KACH Preston ID 1340 mejl  V/s Alan J. White, Owner 
KYLT Missoula MT 1340 mejl  V/s Tom Anthony, Operations Manager 
KMED Medford OR 1440 mejl, foton  V/s Bill Ashenden, Market Manager 
KLZS Eugene OR 1450 mejl  V/s Max Williams, Co-founder, Sales and Marketing 
KYNT Yankton SD 1450 mejl  V/s Dave Lee, PD 
WLQR Toledo OH 1470 mejl  V/s Rick Hood, CE 
KTIL Netarts OR 1590 mejl  V/s Logan Begett, On Air Host/Producer 
 
JE – Jan Edh 
SER Radio Lleida Lleida 1287. Email. V/s Mercé March Cuberes 
TWR Bishkek 1467. Email med qsl-kort som doc. V/s Kalman Dobos Broadcast Monitoring 
ZBVI Radio Tortola 780. Email och qsl-kort som doc. V/s Sandra Potter-Warrican, Operations manager 
ZYJ 801 Radio Sintonia 13-10 AM Itaporanga SC 1310. Via Facebook. Ingen V/s 
ZYH 201 Radio Capital Acre Rio Branco AC 1350. Email. V/s Marcos Ribeiro 
HCHD2 Radio Naval-Interoceanográfico Guayaquil 1510. Email. V/s Karina Villamar Tamayo 
YVRQ RQ910 Caracas 910. Email. V/s Hernán Rodríguez, Gerente de Producción 
YVTZ Radio Armonía Charallave 1360. Via Facebook. V/s Victor Nava 
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FD – Fredrik Dourén 
WQLL Pikesville MD 1370 epost v/s Nino Mangione 
CP-- R Bendita Trinidad 1540 via Facebook 
HJO98 Vida AM San José del Guaviare 1000 epost 
HJMM Vida AM Valledupar 1380 epost v/s Algis Ariel Rincon Molina, Control - Locutor 
HJE66 Celestial 1580 via Facebook 
HCOV5 Ondas del Volante 1440 via Facebook 
OAU4I R La Luz 1080 via Facebook 
OBU4S R Exito 1290 via Facebook 
 

TON – Tore Nilsen 
Magyar Radio Györ 1350, rek. brev fra Budapest e. f/up 3 1/2m 
KDAL 610 Duluth, MN e-post 1d 
WBAP 820 Fort Worth-Dallas, TX e-post 1d 
WXYT 1270 Detroit, MI e-post 2d 
WMOB 1360 Mobile, AL  e-post/brev v/s William Odom 96d. 
WTAQ 1360 Green Bay, WI e-post 4d 
WXGT 1490 Hampton, VA e-post 14d 
 

JOB – Jan Oscarsson 
Antena 1, Portugal 630 epost med logga och ett RDP Internacional QSL-kort som bilaga v/s Paula Carvalho 
COPE Valladolid 882 epost v/s Luis Jaramillo Guerreira, Director  
SER R Valladolid 1044 2-sidigt PDF-QSL v/s Angel García Alfaraz, Dpto. Técnico 
SER R San Sebastian 1044 epost v/s Olga Grande López  
Pulse 2, Bradford 1278 epost, loggor v/s Chris Johnson, Presenter  
SER R Castilla de Burgos 1287 epost, logga v/s Ángel Benito del Álamo 
WBAS West Yarmouth MA 1240 epost v/s Ilma Paixão, General Director och Marcia Cruz-Redding, 
Media & Communication 
KAPL Phoenix OR 1300 epost v/s Scott Matson 
KSUN Phoenix AZ 1400 epost, logga 
R Revivir, Buenos Aires 1660 tung epost med MP3-bilagor inklusive studio-ID, promos mm samt en 
trevlig QSL-hälsning! v/s Jose Triulcio 
 

KM – Kai Mauseth 
Gold 1593 (Italia) testsending på 1611 e-post QSL 
WPRV Providence RI 790 FB 
CHML Hamilton ON 900 FB 
WEAV Plattsburg NY 960 E-post fra Jaimie W. Dennis, CE – KB1MCU 
WHO Des Moines IA 1040 e-post fra Van Harden, Program Director 
WMOB Mobile AL 1360 E-post fra William Odom 
KGVU Kentwood MI 1480 FB  
WAKR Akron OH 1590 E-post Edward Esposito (rapport på FB) 
WCJJ Iowa City IA 1630 e-post fra Tom Suter, Gen. Mgr.  
KBJD Denver CO 1650 E-post fra Roberto Nunez 
KQWB Wells Fargo ND 1660 E-post QSL på noen timer + snailmail QSL etter 14 dager fra Jack Bechtold 
LR9 Radio América, BA 1190. FB 
CP.. R. Bendita Trinidad, La Paz 1540, FB QSL fra Tania Sindy Mujica 
ZYI703 R. Correio do Vale, Itaporanga, 1590 khz. FB 
HJCS La Voz de Bogotá 930. E-post fra Yaned Caro + et studio-opptak av id.  
HJLQ R. Minuto, Barranquilla 1520 FB 
HJSQ R. Robledo, Cartago 1580, FB  
HCRN2 C.R.E. Satelital, Guayaquil, 560 khz. FB 
HCXY2 R. Ciuadana, Guayaquil 600, FB 
HCCC5 Ondas Cañaris, Azogues 1530, FB 
OAU6D R. Lider, Arequipa 1240, FB 
OCU4J Bethel Radio 1570 khz. FB 
YVMA R. Mundial Zulia 1070, twitter svar fra søsterstn YVKE 550 
YVRZ Radio 2000, Cumaná 1500, e-mail etter f.up fra Carlos Alfonzo.  
VOA Sao Tomé 1530 e-post fra Helena Menezes, manager’s secretary (nytt land) 
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France 
1557 France Info, Nice will end its long history on MW on August 31st, 2015. (Cuvans Develioglu via A
DX 23.4.2015 via Bengt Ericson, ARC)
----- 
According to information from Christian Ghibaudo (organiser of the excellent EDXC 2014 in Nice) the 
France Info in Nice will NOT stop the transm
Monte-Carlo Radiodiffusion answers Christian that there are no plans to stop the transmissions. As you 
may know the transmitter is located in Monaco at Col de la Madone, the same location as MCR. The 
participants of the EDXC 2014 passed that location on the way to Nice and got a view of the excellent 
location on the top of the mountain. Christian adds that the MW coverage is the only way as there are no 
FM transmitters in the mountains near Nice. Many th
ARC 7.5.2015) 
 

1593 Bretagne 5 has been awarded its official license today. Location: Saint
Antenna height: 45 metres. Radiated power: 10
in the summer) / nightime 5 kW. (5 pm to 9 am local time / 1500 to 0700 UTC in the summer)
Attenuation pattern: -1 dB from 350° to 90° and from 160 to 220° (Rémy Friess via mwcircle 21.4.2015)
----- 
1593 Bretagne 5 will start broadcasting in early July with a summer programme. A full programme will 
start in September. (Nathalie Villalon, chairperson of the station via Rémy Friess via mwcircle 24.4.2015)
 

Germany 
Ex 872/873 - Thursday, April 23 at approx. 11 UTC t
Oberursel Weisskirchen mediumwave installation were blown up. Source: 
<https:\\twitter.com/dxbruelhart/status/588614376803860480>
(Wolfgang Büschel via MWDX 17.4.2015)
 

See film: http://www.taunus-zeitung.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/AFN
gefallen;art48711,1369221 (Herbert Meixner, A
 

This is the current AFN situation on 
1107 Vilseck/Rose Barracks (Bayern)
1143 Bitburg/Am Tower (Rheinland
1143 Mönchengladbach/Pongser Kamp (Nordrhein
1485 Ansbach/Katterbach-Kammerforst (Baye
1485 Garmisch-Partenkirchen (Bayern)
1485 Hohenfels-Nainhof/General Patton Road (Bayern)
(A-DX 6.5.2015 via Bengt Ericson, ARC)
----- 
1143 AFN Benelux transmitting "The Eagle"
station on the frequency after the close down of AFN
reception of AFN Benelux is very good after sunset. (Bengt Ericson, ARC 15.5.2015)
 
STATIONS LEAVING THE AIR ON MW DURING 2015:
Westdeutscher Rundfunk will cease broadcasting from La
beginning of July 2015. (Info Digital via Christian Milling, A
 

Deutschlandfunk. According to info from Jürgen Bartel, DLF will cease all broadcasting on MW at the end 
of the year. (via Bengt Ericson, ARC)
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ts long history on MW on August 31st, 2015. (Cuvans Develioglu via A
DX 23.4.2015 via Bengt Ericson, ARC) 

According to information from Christian Ghibaudo (organiser of the excellent EDXC 2014 in Nice) the 
France Info in Nice will NOT stop the transmissions on MW 1557 kHz in August 2015. The Manager of 

Carlo Radiodiffusion answers Christian that there are no plans to stop the transmissions. As you 
may know the transmitter is located in Monaco at Col de la Madone, the same location as MCR. The 

rticipants of the EDXC 2014 passed that location on the way to Nice and got a view of the excellent 
location on the top of the mountain. Christian adds that the MW coverage is the only way as there are no 
FM transmitters in the mountains near Nice. Many thanks to Christian for the information. (Bengt Ericson 

Bretagne 5 has been awarded its official license today. Location: Saint-Goueno. Altitude: 307
Antenna height: 45 metres. Radiated power: 10 kW daytime (9 am to 5 pm local tim

kW. (5 pm to 9 am local time / 1500 to 0700 UTC in the summer)
1 dB from 350° to 90° and from 160 to 220° (Rémy Friess via mwcircle 21.4.2015)

5 will start broadcasting in early July with a summer programme. A full programme will 
start in September. (Nathalie Villalon, chairperson of the station via Rémy Friess via mwcircle 24.4.2015)

Thursday, April 23 at approx. 11 UTC the antenna masts of the former AFN Frankfurt 
Oberursel Weisskirchen mediumwave installation were blown up. Source: 

twitter.com/dxbruelhart/status/588614376803860480> 
(Wolfgang Büschel via MWDX 17.4.2015) 

zeitung.de/lokales/hochtaunus/vordertaunus/AFN-Masten
(Herbert Meixner, A-DX 23.4.2015 via Bengt Ericson. ARC)

This is the current AFN situation on 1107, 1143 and 1485 kHz: 
Vilseck/Rose Barracks (Bayern) 
Bitburg/Am Tower (Rheinland-Pfalz) 
Mönchengladbach/Pongser Kamp (Nordrhein-Westfalen) 

Kammerforst (Bayern) 
Partenkirchen (Bayern) 
Nainhof/General Patton Road (Bayern) 

DX 6.5.2015 via Bengt Ericson, ARC) 

AFN Benelux transmitting "The Eagle"-program from Mönchen-Gladbach is now the only AFN
fter the close down of AFN  Power Network transmitter at Spangdahlem. The 

reception of AFN Benelux is very good after sunset. (Bengt Ericson, ARC 15.5.2015)

STATIONS LEAVING THE AIR ON MW DURING 2015: 
will cease broadcasting from Langenberg 720 kHz and Bonn 

beginning of July 2015. (Info Digital via Christian Milling, A-DX 29.4.2015 via Bengt Ericson, ARC)

According to info from Jürgen Bartel, DLF will cease all broadcasting on MW at the end 
r. (via Bengt Ericson, ARC) 
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ts long history on MW on August 31st, 2015. (Cuvans Develioglu via A-

According to information from Christian Ghibaudo (organiser of the excellent EDXC 2014 in Nice) the 
kHz in August 2015. The Manager of 

Carlo Radiodiffusion answers Christian that there are no plans to stop the transmissions. As you 
may know the transmitter is located in Monaco at Col de la Madone, the same location as MCR. The 

rticipants of the EDXC 2014 passed that location on the way to Nice and got a view of the excellent 
location on the top of the mountain. Christian adds that the MW coverage is the only way as there are no 

anks to Christian for the information. (Bengt Ericson 

Goueno. Altitude: 307 metres. 
e / 0700 to 1500 UTC 

kW. (5 pm to 9 am local time / 1500 to 0700 UTC in the summer) 
1 dB from 350° to 90° and from 160 to 220° (Rémy Friess via mwcircle 21.4.2015) 

5 will start broadcasting in early July with a summer programme. A full programme will 
start in September. (Nathalie Villalon, chairperson of the station via Rémy Friess via mwcircle 24.4.2015) 

he antenna masts of the former AFN Frankfurt 

Masten-sind-
Bengt Ericson. ARC) 

Gladbach is now the only AFN-
Power Network transmitter at Spangdahlem. The 

reception of AFN Benelux is very good after sunset. (Bengt Ericson, ARC 15.5.2015) 

kHz and Bonn 774 kHz in the 
DX 29.4.2015 via Bengt Ericson, ARC) 

According to info from Jürgen Bartel, DLF will cease all broadcasting on MW at the end 
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Bayerischer Rundfunk will close down its MW frequencies as below from September 30th, 2015. The 
frequencies are currently used for Schlagerwelle Bayern Plus. 
729 Würzburg 1 kW 
729 Hof 0,2 kW 
801 München-Ismaning 100 kW 
801 Dillberg 17 kW (Bayerischer Rundfunk Media 29.4.2015 via Bengt Ericson, ARC)   
 

Greece 
Many thanks to SWLing Post contributor Ayar, who writes: 
According to many Greek news sources, the workers of ERT will go back to work tomorrow to restart ERT 
and take over from NERIT, even though there is no explicit permission from the government for them to do 
so! 
 

This was a decision taken today by the ERT workers trade union “POSPERT”, who asked the workers to go 
back to work and start broadcasting from ERT HQ. (Here is the original decision published on their website 
translated from Greek by Google). 
 

An interesting observation: The domain “ert.gr” no longer redirects the visitor to “nerit.gr“, and the servers 
connected to the ert.gr domains (dns1.papaki.gr, ns2.papaki.gr, ns120.papaki.gr) are now showing error and 
test pages from their active servers. Just this morning, they were all inactive! It seems that somebody is 
working on the servers to re-establish the ERT website. 
http://swling.com/blog/2015/05/in-theory-ert-workers-go-back-to-work-today/ 
(The SWLing Post 11.5.2015 via Mike Terry, MWDX ) 
 

Israel 
756 now carries Galei Tzahal instead of R. Mashreq. (WRTH Monitor) 
 

Italy 
828/846 Challenger Radio, Villa Estense. Test 18.4.2015. Old program Alto Gradimento ID //1368. 
Franco Anselmo, chief engineer, is testing on different frequencies in the medium wave band. 
(Dario Monferini, Play-DX via Bengt Ericson) 
 

Luxembourg 
1440 Marnach schedule: 0255-1110 and 1455-2300 UTC. 
 

CRI is from 0600-1100 and 1800-2300 UTC. Religious programmes from 0330-0400 and 1730-1800 UTC. 
At other times RTL Radio is on the air - not much left indeed. 
(Walter Barteczek via Ydun’s Medium Wave Info 3.5.2015) 
 

Macau 
738 R. Vila Verde has closed on MW and moved to FM 99.5 MHz. (WRTH Monitor) 
 

Marshall Islands 
1170 Eagle Christian Radio, a new station with 5 kW and 99.9 between 1800-1200. MW is operating 
irregularly. (WRTH Monitor)  
1224 AFN Kwajalein has been closed. (WRTH Monitor) 
 

Micronesia 
1260 Joy Family Radio operates also on MW with 1 kW in parallel with FM. (WRTH Monitor) 
 

Philippines 
1179 DWET Life Radio has started in Santiago with 10 kW. (WRTH Monitor) 
 

Tajikistan 
1143 is reported carrying Tajik R. 1st program between 2200-0200. (WRTH Monitor) 
 

Ukraine 
1278 kHz transmitter located at Petrivka (off Odessa) is now broadcasting UR 1. Very good signal in Växjö 
at 1830 UTC. (Bengt Ericson ARC 7.5.2015) 
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Ofcom News 
Ofcom publishes applications for small scale DAB trials ………………………..18 April, 2015 
Ofcom has published 51 applications received for trials of a new approach that could provide small 
radio stations across the UK with an affordable way to broadcast on DAB digital radio. Known as 
‘small scale DAB’, the new approach is best suited for broadcasting to a small geographic area, 
ideal for community and local radio stations. 
 

Ofcom intends to license up to ten trials of small scale DAB to help inform 
Ofcom’s work on identifying suitable frequencies for broadcasting smaller 
digital stations and how these services could be licensed.  
Small scale DAB is cheaper than current systems because it is uses software 
freely available from opendigitalradio.org rather than relying on often 
expensive hardware equipment. If the trials are successful, UK radio 
listeners could benefit from more local and community radio stations on 
DAB. Included in the applications are BFBS Aldershot and University 
Radio York the latter of which broadcasts on the AM band. 

(www.ofcom.org.uk) 
 
Sunrise Radio retains London AM licence ………………………………………..24 April, 2014 
Ofcom has awarded the re-advertised London AM licence to the current licence holder Sunrise 
Radio. Six applications were made to run the radio station on 963/972 kHz, but Ofcom has 
announced today it will infact remain with Sunrise. 
 

“Sunrise Radio” has been operating in London since 1989, and recently moved frequency from 
1458 kHz after Dr Avtar Lit’s Sunrise Radio Group went into administration on 13 January 2014. 
The frequency was sold to Lyca Media which rebranded the station as Lyca Radio and the Sunrise 
brand moved to 963/972 kHz, previously used by Buzz Asia. 
 

Sunrise faced strong competition from Asian Fx, Masti Radio, Lyca Voice, Sabras 
Radio and Share Radio. It will continue to provide a music led service for London 
Asians aged 15 to 34 with a mix of Asian music and other more mainstream 
music. 
  

In making the award, Ofcom said that Sunrise Radio had demonstrated robust financial plans and 
realistic audience projections based on an audience retained over the previous licence term. The 
Broadcasting Licence Committee felt it was an indication that Sunrise Radio could reasonably be 
expected to deliver the stability necessary to maintain the service for the duration of the licence. 
(www.radiotoday.co.uk) 
 

BBC News 
BBC Radio 5 Live too focused on football, claims TalkSport owner ……………....April, 2015   
UTV Media says BBC station Radio 5 Live should drop its ‘chest-beating’ and ‘aggressive’ 
approach to commercial rivals. BBC Radio 5 Live should spend less on its football coverage, the 
owner of TalkSport has said. 
   

UTV claimed 5 Live’s output was dominated by football, to the detriment of news and other sport 
on the broadcaster, and accused station chiefs of trying to “keep football fans within a BBC walled 
garden”.UTV, which competes with the BBC on a range of sports rights including live Premier 
League football, made the comments in its submission to the BBC Trust’s review of speech radio. 
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It called for a radical review of 5 Live’s joint news and sport remit, which it said 
“made sense in an analogue world of spectrum scarcity” but was “increasingly 
anachronistic in a digital age”. 
 

UTV said the BBC should no longer seek exclusive live radio rights and should set a 
minimum quota of 40% of 5 Live’s sports output that would cover sports other than 

men’s football, men’s cricket, men’s rugby and Formula One. 
 

BBC 5 Live currently broadcasts 128 live Premier League games a season, with 64 on TalkSport 
and 32 on Bauer Media-owned Absolute Radio. TalkSport and 5 Live share live radio rights to the 
FA Cup and England friendly internationals. 
 

UTV said 5 Live should cut its spending on sports content to 25% of its attributable content spend, 
down from 54% in 2010/11, while at the same time increasing the number of sports it covers to 30 
a year from 20 three years ago. 
 

“When it comes to radio the BBC seemingly prefers to leave fans with the impression that radio 
coverage of sporting events can only be found on its own platforms. [This] ought to be anathema 
to a licence fee funded public service broadcaster.” 
  

With 5.6 million listeners, 5 Live has nearly twice the weekly audience of TalkSport’s 3 million. 
But the UTV station has gradually closed the gap, with 5 Live losing 700,000 listeners year on 
year at the end of 2014 following the departure of three of its biggest stars, Richard Bacon, 
Shelagh Fogarty and Victoria Derbyshire. 
  

The BBC Trust review of speech radio, which will report in the summer, takes in 5 Live, 5 Live 
Sports Extra, Radio 4 and Radio 4 Extra. (http://www.theguardian.com/uk/media) 
 

Commercial Radio News  
Virgin Radio to return to UK Airways ………………………………………….27 March, 2015 
Virgin Radio is to return to the UK airwaves, along with three spin-off TalkSport stations and a 
host of new nationwide broadcasters as part of a new wave of digital radio stations. 
 

The rock and pop music brand owned by Richard Branson is one of 14 stations that will launch on 
Sound Digital, the second national commercial digital platform licensed by media regulator Ofcom 

on Friday. 
 

Branson has long wished to relaunch Virgin Radio. Still broadcasting in a 
number of countries around the world, the Virgin brand disappeared in the UK 
in 2008 when the station, once owned by Chris Evans, was rebranded Absolute 
Radio. 
 

The new stations are expected to launch in March next year and will see 
around a doubling of the national digital stations currently available on digital audio broadcasting 
radio. The second wave of national commercial digital stations has been a long time coming. The 
second national digital licence was first awarded by Ofcom seven years ago, to a Channel 4-
backed consortium, only for the broadcaster to pull the plug. 
  

Digital radio has not matched the popularity of digital TV, which grew at such a rate that the 
analogue TV signal was switched off in 2012 after a remarkably smooth switchover scheme. But 
all talk of a radio switchover has been put on the backburner, with the majority of listening still to 
analogue services on FM or AM. (www.theguardian.com.uk) 
 
Commercial radio: bigger than ever and sound commercial sense ………......…18 April, 2015 
In today's Advertising Association/WARC report for 2014, radio quietly blazed a trail as the best 
performing traditional media, up 7.2%, notes the RAB's Lucy Barrett. 
 
 



It is great news that in 2014 UK advertising spend grew at its highest rate since 2010. It is also 
without doubt good news for many in the advertising industry that most of the traditional mediums 
saw impressive growth. Radio has once again proven its resilience with exceptional growth of 
7.2% in 2014 – the best performance for the medium since (the almost pre
 

Not bad for a medium that is not necessarily a first consideration for advertisers and agencies and 
often wrongly considered to be in long
medium in the UK with 91% of adults tuning in 
commercial sector. Our top advertisers certainly haven't 
spenders didn't increase their radio spend in 2014.
 

The average increase across these advertisers was 37% with adver
Vodafone, Heinz, Morrisons and BT, increasing their spend significantly (in the case of the latter 
by over 500%). Unsurprisingly given this list sectors including political advertising and 
government advertising, retail and 
bringing in extra £41m into our medium.
 

Radio also had a strong run-up to Christmas, with £127m spent in Q4 (+11.5%). Many advertisers 
are committing more to the medium than ever before. They have a 
is working for them and how to use it to drive their overall business.
Innovations like Radioplayer, the Digital Audio Exchange (DAX), individual station apps and 
targeted online advertising all mean that radio offers adverti
consumers. 
 

Over the past decade, consolidation has taken commercial radio from being a complex offering of 
many different stations to become a rich ecosystem consisting of defined local stations 
complemented by the mass reach of branded national networks which has helped facilitate the 
planning and buying process. 
 

In a new era of audio commercial radio is complemented not threatened by the rise of on
services and the RAB is more determined than ever to drive 
brand building tool so growth should continue this year and our industry intelligence suggest that 
this will most definitely be the case. 
 
Late, late news:  
963 and 972 kHz re-awarded to Sunrise Radio.
Local commercial radio licence award: Greater London AM:
The re-advertised AM local commercial radio licence for the Greater London area was re
on 14 April 2015 to the incumbent licensee, Sunrise Radio (London) Ltd (
Radio).Greater London AM licence award decision.
http://licensing.ofcom.org.uk/radio
advertisement/awards/greater-london
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It is great news that in 2014 UK advertising spend grew at its highest rate since 2010. It is also 
ws for many in the advertising industry that most of the traditional mediums 

saw impressive growth. Radio has once again proven its resilience with exceptional growth of 
the best performance for the medium since (the almost pre-internet era 

Not bad for a medium that is not necessarily a first consideration for advertisers and agencies and 
often wrongly considered to be in long-term decline. We shouldn't forget that radio remains a huge 
medium in the UK with 91% of adults tuning in every week, of whom 34 million listen to the 
commercial sector. Our top advertisers certainly haven't – only three of the 20 biggest radio 
spenders didn't increase their radio spend in 2014. 

The average increase across these advertisers was 37% with advertisers such as 02, British Gas, 
Vodafone, Heinz, Morrisons and BT, increasing their spend significantly (in the case of the latter 
by over 500%). Unsurprisingly given this list sectors including political advertising and 
government advertising, retail and telecoms have all increased spend by a combined 121.09% 
bringing in extra £41m into our medium. 

up to Christmas, with £127m spent in Q4 (+11.5%). Many advertisers 
are committing more to the medium than ever before. They have a better understanding of how it 
is working for them and how to use it to drive their overall business. 
Innovations like Radioplayer, the Digital Audio Exchange (DAX), individual station apps and 
targeted online advertising all mean that radio offers advertisers new opportunities to connect with 

Over the past decade, consolidation has taken commercial radio from being a complex offering of 
many different stations to become a rich ecosystem consisting of defined local stations 

mass reach of branded national networks which has helped facilitate the 

In a new era of audio commercial radio is complemented not threatened by the rise of on
services and the RAB is more determined than ever to drive consideration for audio as a long
brand building tool so growth should continue this year and our industry intelligence suggest that 
this will most definitely be the case. (Advertising Association/WARC/via Steve Whitt)

awarded to Sunrise Radio. 
Local commercial radio licence award: Greater London AM: 

advertised AM local commercial radio licence for the Greater London area was re
on 14 April 2015 to the incumbent licensee, Sunrise Radio (London) Ltd (broadcasting as Sunrise 
Radio).Greater London AM licence award decision. 

.uk/radio-broadcast-licensing/analogue-radio/apply-
london-am 
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It is great news that in 2014 UK advertising spend grew at its highest rate since 2010. It is also 
ws for many in the advertising industry that most of the traditional mediums 

saw impressive growth. Radio has once again proven its resilience with exceptional growth of 
internet era of) 2003. 

Not bad for a medium that is not necessarily a first consideration for advertisers and agencies and 
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only three of the 20 biggest radio 

tisers such as 02, British Gas, 
Vodafone, Heinz, Morrisons and BT, increasing their spend significantly (in the case of the latter 
by over 500%). Unsurprisingly given this list sectors including political advertising and 

telecoms have all increased spend by a combined 121.09% 

up to Christmas, with £127m spent in Q4 (+11.5%). Many advertisers 
better understanding of how it 

Innovations like Radioplayer, the Digital Audio Exchange (DAX), individual station apps and 
sers new opportunities to connect with 

Over the past decade, consolidation has taken commercial radio from being a complex offering of 
many different stations to become a rich ecosystem consisting of defined local stations 

mass reach of branded national networks which has helped facilitate the 

In a new era of audio commercial radio is complemented not threatened by the rise of on-demand 
consideration for audio as a long-term 

brand building tool so growth should continue this year and our industry intelligence suggest that 
(Advertising Association/WARC/via Steve Whitt) 

advertised AM local commercial radio licence for the Greater London area was re-awarded 
broadcasting as Sunrise 

-for-licence/re-
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  ARC         CENTRAL AMERICAN NEWS DESK    18/5 2015 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 
 
Copyright: Cf. the statement at the beginning of Information Desk. 
 
Bonaire 
 800  Trans World Radio, Kralendijk - On TWR's own website http://www.twr.org/powerup they're trying 

to raise $3.8 million to boost power on PJB Bonaire-800 kHz from the current 100 kW up to 450 kW 
(just short of the 500 kW they used from sign-on in 1964 into, what, sometime in the 1990s?). No 
idea why they aren't going for the last 50,000 watts that would get it back up to the original 500 kW 
level. There's a video on the site that shows proposed directional patterns for the new transmitter - the 
"north" beam will be farther west than currently, basically beamed right at Cuba, the Yucatán 
peninsula, northern México and up into the western U.S. The south pattern would blanket all of 
Venezuela and Guyana, the eastern half of Colombia, the western half of Surinam, and the extreme 
north of Brazil. There will also be a ND "Caribbean" pattern at some time during their broadcast day 
(or rather, night). Despite the tweaking of the DA pattern - and the large amount of competition on 
the frequency - presumably the power increase will make it an easier target for North American 
DXers once again. I don't think I've conclusively logged PJB here in Missouri since they cut power. 
Before that of course it was a nightly regular for many years. 

  (Randy Stewart, Battlefield, MO 16.4.2015 via DXLD) 
 
 

 ARC             SOUTH AMERICAN NEWS DESK      18/5 2015 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

                                  Tore B. Vik, Kirkåsveien 15, NO-1850 MYSEN, Norway 
                                          Tel: +47-69891192; e-mail: tvi2@online.no 

 
 
Copyright: Cf. the statement at the beginning of Information Desk. 
 

 
Argentina 
 
 
 
 
 
 890  R Libre (BA183) – W: www.am890.com.ar E: administración@am890.com.ar 
   (Marcelo A Cornacioni) 
 950 LR3 R Belgrano (CF07) – W: www.am950belgrano.com E: info@am950belgrano.com 
   (Marcelo A Cornacioni) 
1520   LV del Sur – new station “no official”. � Calle Robertson No 1249, localidad de Luis 

Guillón, Partido de Esteban Echeverría, Prov de Buenos Aires. W: 
www.lavozdelsur.com.ar  E: amlavozdelsur@gmail.com  (Arnaldo Slaen in GRA) 

 1580  R Condor (BA247) – W: radiocondoram1580.com E: radiocondoram1580@hotmail.com 
   (Henrik Klemetz) 
 
Brazil 
 1470  R Cidade de Turiaçu, Turiaçu, MA – new station. (First logged by Harri Teräsranta via 

Mauno Ritola) 
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Chile 
 1300 CB130 R Conexiones, Santiago (MS25) – ex. R Tierra (Stig Hartvig Nielsen) 
 1460 CB146 R Palabara Viva – ex. R Yungay (MS20). � Ubicado en Carmen 1436, Santiago Centro. 

W: www.radiopalabraviva.cl (web)  
 
 
Ecuador (ed: TL) 

 
 
 
 
 
 
 
  
540  HCFA2 R Santiago, Guayaquil, ex R Tropicana “...en Radio Santiago 540 Guayaquil, se inicia 
    espacio publicitario” W: radiosatiago.com.ec (Sylvain Naud, Port Neuf, Quebec 

18.3.2015) 
 

Peru 
 1210 UCU7B R Qorilazo, Chumbivilcas (CU55) – ex. R Santo Tomas. W: 

http://radioqorilazo.zragteam.com (Henrik Klemetz) 
 1290 OCX6B R Cielo, Arequipa (AQ28) – ex. R Trébol. Relay of R Cielo, Lima 24h (Franco Aguilar via 
   Henrik Klemetz) 
 1300 OBU6X R Candarave, Ilabaya (TC18). Ex. R Cultura – Ref MVE 54-1. W: 

http//candaraveradio.com.pe (a comment from Henrik Klemetz) 
 1360 OCX6T R Popular, Arequipa (AQ32) – ex. R Antena Peru. (logged by Torolf  Johnsson via Henrik 

Klemetz) 
 1370 OAM7G Cusco Wayra, Cusco (CU79). � Calle Monjaspata 745, Santiago, Cusco (logged by Torolf  
   Johnsson via Henrik Klemetz in MV-Eko 55-19) 
   Carlos Gamarra Moscoso in Cusco is the stations QSL-manager – reports to  
   adalidcusco@hotmail.com  - transmitter power is 2.5 kW. (Carlos Gamarra Moscoso) 
 1440 OCU5P R Cielo, Ica (IC26) – ex R OCU5P. (observed by Bernt-Ivan Holmberg, Fredrik Dourén 

and Hasse Mattisson in cooperation with Henrik Klemetz) 
 1520  R Andina, Lampa – new station. � Jr.2 de Mayo s/n, Lampa, Dept de Puno.  W:   
   www.actiweb.es/radioandinalampa (web) 
 
Venezuela (ed: TL) 
1360 YVTZ - ARC member Jan Edh received a suprise Facebook QSL from Victor Nava of Radio 
Armonía, Charallave, after a little more than two years. Victor writes (in Spanish): 
 

"That reception was positive, but currently we are off the air because the Venezuelan government is 
limiting our freedom of expression and we prefer to close down for the time being. Thank you for your 
report." 
 

So it is not only economical factors that make stations leave the air in Venezuela. (via Jan Edh, ARC) 
----- 
Some of the following information has previously been reported by Henrik Klemetz: 
R Nacional de Venezuela is reported on the following frequencies and networks: El Informativo: Barinas 
580 kHz, Güigüe 650 kHz and Mérida 1560 kHz. Musical: Güigüe 1510 kHz. 
The following R Nacional Venezuela network stations are reported off the air: Puerto Ordaz 880 kHz, 
Acarigua 960 kHz and Barquisimeto 990 kHz. (WRTH Monitor) 
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ARC/SWB-konvent Klavreström 9-10 maj 2015 
Hasse Mattisson 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deltagarna från vänster, första raden OB, A och DAD 
Andra raden Lennart Weirell, RÅM, BE, JE, RLH, CB, LSD, WA, GL och HM 

Tredje raden TL, TN och RFK. Kortet togs av GL:s fru Karin med HM:s kamera 
 

Värdshuset/Vandrarhemmet i Klavreström var mötes- 
platsen denna gång för konventet. Denna f d gjuterimiljö 
kändes nästan lite hemmavant och a la Flustret, Lessebo, 
som ju dessvärre har gått i konkurs. 
 
I allt 18 pers hade mött upp och de voro: 
 
A, BD, BE, CB, DAD, GL m fru Karin, HM, JE, LSD, 
OB, RFK, RLH, RÅM, TL, TN och WA. Från SWB 
Lennart Weirell. JE & Co må tilldelas en extra honnör 
som glatt körde 2 x 68 mil – en hjälte i sitt slag! 

        Värdshuset entré. Foto RLH 
 
En del andra höjdare saknades, men det går fler tåg, som han sa stinsen, när han sa tåget går ett i 
ett (12.59)!! Det fikades och hälsades gemensamt välkommen för både ARC och SWB av CB samt 
framfördes hälsningar från BIH, BN, MR, ODD, RÅ, TBV och THE och därmed mer eller mindre 
ursäkt för att de ej kunde komma. Bl a hälsade Tony Lopez från WVBF, som var med oss i fjol på 
konventet i Lessebo: 
“...IF I WAS FEELING A LITTLE BETTER I WOULD BE TEMPTED TO JUMP ON A PLANE AND JOIN YOU 

GUYS! HAVE A GREAT GATHERING! TONY WVBF 1530” 

 

 
Vi fick lite info och historik av värdshusvärden Peter Bergstrand – 
jag noterade att grundaren till Klavreströms gjuteri var besläktad 
med grundaren och ägaren av Lessebo Jernbruk (senare pappers- 
bruk) – familjen Ashkan – så visst fanns det industripampar på 
den tiden också (1700-talet). 
 
Peter Bergstrand berättade om Värdshuset. Foto HM 
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Konferensbordet. På vänster sida A, LSD, TN, DAD, BD, OB, HM RÅM (delvis skymd), WA, BE. 
På högersidan närmast kameran JE och Lennart Weirell. Foto RLH 
 
RFK berättade om sin ”radio- och musikresa” till amerikanska söderns pärla, Memphis TN. 
Många fina bilder och lite ny fakta om Elvis!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RFK visar stolt upp förstapriset, en ARC-vimpel i lyx-upplaga och till höger BD som berättar om 
St Barth. Foto i båda fallen HM 

 
Sedan var det RLH:s tur att köra frågesporten (”pris” för han vann i fjol!!) – en riktigt knepig 
tävling som denna gång enväldigt vanns av RFK med hela 8 rätt. Sedan kom 6 och 5 rätt.  
Prisbordet var rejält fullsmockat och alla deltagare kunde finna sig ett pris. 
 
BD tog till orda om sin säregna resa tilll Karibien, St Bart 2014 kryddad med lite radioinfo om vad 
som hördes på mv-bandet just då och där. 
 
Lennart Weirell föredrog om kv-stns i USA – ett lysande, rappt och käckt inslag med fina power 
point presentationer – ligger säkert mycket forskning och stort intresse bakom. Illustrerades också 
med en fet QSL-pärm. 
 
Middagen avnjöts planenligt vid 18-tiden och sista punkt på aftonen var en kvällsmacka med 
antingen kaffe eller en öl/vatten. Middagen var delvis sponsrad av resp klubbar samt aftondrycker 
av HM. 
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Under kvällens lopp hedrades mycket välförtjänst TL för sina enorma och mångåriga sekreterar- 
och red-insatser. Fru Marianne inkluderas med alla kopieringsuppdrag som utförts i den 
överlämnade flaskan finare vin. TL belönades också med fritt vivre. 
 

Till TN överlämnades ett kuvert med en grati- 
fikation för den numera kombinerade bördan att 
även distribuera e-mv-eko. /Här mottager TN 
gåvan. TL och JE lyssnar intresserat. Foto BE/ 
 
Efter äggfrukost på söndagen drog årsmötena 
igång. Först ut SWB varvid noterades att SWB har 
väldigt få bidragare och står väl vid ett vägval av 
något slag. Dock talade sig CB varm för att 
fortsätta hålla liv i SWB minst ett år till. Och TN 
lovade göra sitt allra bästa. 

 
Därefter vidtog ARC årsmöte under ledning av CB med diverse val och rapporter – 
kassabehållningen enastående god och fortsatt sponsring vid konventen kan vi nog räkna med! 
Aktivitet från vissa medlemmar är låg eller obefintlig på sina håll (Finland!!). ARC med mv-eko är 
ingen abonnemangs-klubb utan medlemmarna ska medverka. 
Årsavgiften, mest av symbolisk karaktär, samma som tidigare, dvs SEK 100.- för svenska 
medlemmar, Euro 15.00 för medlemmar utanför Sverige. Detaljprotokoll kan erhållas direkt av 
sekr TL. 
  
GL frestade med att erbjuda att anordna konventet 2016 den 23-24 april. Det tackar vi hjärtligt för.  
 
Sista programpunkt blev av det kulturella slaget – det mittemot Värdshuset belägna Klafreströms 
Bruksmuseum och innan avfärd serverades en kopp kaffe med kaka. 
 
Tack alla ni som kunde komma och avnjuta allt detta! Övriga får som sagt chansen 2016! Väl mött 
i Jönköping då alla och envar! 

 
Bilder från söndagens besök i Bruksmuseet. 
Det var många artiklar som kändes bekanta! 
Foto RLH 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cyklisterna tar över staden på söndagar
 

Om söndagarna förvandlas Bogotá, med åtta miljoner invånare, till en av 
världens mest cykelvänliga städer. Den colombianska huvudstadens största 
avenyer stängs av för biltrafik och tas över av hundratusentals cyklister. 
Rekordet slogs en solig söndag tidigare i år när 1,4 miljoner cyklister, 
fotgängare och hundägare tog över stadens gator och visade att bilen inte 
behövs. 

  
– Det skönaste är att staden blir så tyst. Inget tutande, inga avgaser och du kan ta dig överallt 
snabbt och smidigt. Så här borde städer alltid vara, säger Marcela Hebel, 33.
  
Varje söndag tar hon ut cykeln från garaget och cyklar med sina väninnor genom en av 
Sydamerikas största städer. Hon börjar i det rika, norra Bogotá och cyklar på en timme till det 
södra, fattiga Bogotá. Förutom att det är en intressant klassresa längs Carrera Séptima, sjunde 
avenyn, är det en resa som skulle ta dubbelt så lång tid i bil.
  
– Bilar och bussar har fördärvat vår stad. Det är trafikköer från morgon till kväll. Man kommer 
ingenstans, säger hon. 
  
Problematiken tas upp i dokumentärfilmaren Fredrik Gerttens senaste film, ”Bikes vs cars”, som 
visar hur fordonstillverkare världen över påverkar k
ha fler köpcentrum utanför städerna för att folk ska behöva bil för att handla och vissa tillverkare 
investerar i städers kollektivtrafik för att lägga ned den. Enligt filmen köpte General Motors upp 
och lade ned pendeltåg och busslinjer i Los Angeles för att folk skulle köpa bil i stället. I 
Colombia har politikerna gjort tvärtom. 
 
Det första initiativet att göra Andernas största metropol till en cykelstad togs 1974 då en av stadens 
avenyer stängdes av för biltrafik på söndagar. Projektet växte och när borgmästarna Antanas 
Mockus och Enrique Peñalosa styrde Bogotá under 1990
Det gör att många i dag tar cykeln till jobbet. 
 
– Jag har gått ned tio kilo sedan jag började cy
känner sig både friskare och gladare. 
 
– Innan kunde jag sitta i bilen, banka på ratten och räcka fingret åt andra bilister. Nu anländer jag 
lugn och fin till jobbet, säger han. (Dagens Nyheter 20.4.2015)
 

Cyklisterna tar över staden på söndagar

Om söndagarna förvandlas Bogotá, med åtta miljoner invånare, till en av 
världens mest cykelvänliga städer. Den colombianska huvudstadens största 
avenyer stängs av för biltrafik och tas över av hundratusentals cyklister. 
Rekordet slogs en solig söndag tidigare i år när 1,4 miljoner cyklister, 
fotgängare och hundägare tog över stadens gator och visade att bilen inte 

aden blir så tyst. Inget tutande, inga avgaser och du kan ta dig överallt 
snabbt och smidigt. Så här borde städer alltid vara, säger Marcela Hebel, 33. 

Varje söndag tar hon ut cykeln från garaget och cyklar med sina väninnor genom en av 
ta städer. Hon börjar i det rika, norra Bogotá och cyklar på en timme till det 

södra, fattiga Bogotá. Förutom att det är en intressant klassresa längs Carrera Séptima, sjunde 
avenyn, är det en resa som skulle ta dubbelt så lång tid i bil. 

bussar har fördärvat vår stad. Det är trafikköer från morgon till kväll. Man kommer 

Problematiken tas upp i dokumentärfilmaren Fredrik Gerttens senaste film, ”Bikes vs cars”, som 
visar hur fordonstillverkare världen över påverkar kommunernas stadsplanering. Tillverkarna vill 
ha fler köpcentrum utanför städerna för att folk ska behöva bil för att handla och vissa tillverkare 
investerar i städers kollektivtrafik för att lägga ned den. Enligt filmen köpte General Motors upp 

d pendeltåg och busslinjer i Los Angeles för att folk skulle köpa bil i stället. I 
Colombia har politikerna gjort tvärtom.  

Det första initiativet att göra Andernas största metropol till en cykelstad togs 1974 då en av stadens 
rafik på söndagar. Projektet växte och när borgmästarna Antanas 

Mockus och Enrique Peñalosa styrde Bogotá under 1990-talet skapade de över 30 mil cykelvägar. 
Det gör att många i dag tar cykeln till jobbet.  

Jag har gått ned tio kilo sedan jag började cykla till jobbet, säger Alfredo Gutíerrez, 56. Han 
känner sig både friskare och gladare.  

Innan kunde jag sitta i bilen, banka på ratten och räcka fingret åt andra bilister. Nu anländer jag 
lugn och fin till jobbet, säger han. (Dagens Nyheter 20.4.2015) 
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Cyklisterna tar över staden på söndagar 

Om söndagarna förvandlas Bogotá, med åtta miljoner invånare, till en av 
världens mest cykelvänliga städer. Den colombianska huvudstadens största 
avenyer stängs av för biltrafik och tas över av hundratusentals cyklister. 
Rekordet slogs en solig söndag tidigare i år när 1,4 miljoner cyklister, 
fotgängare och hundägare tog över stadens gator och visade att bilen inte 

aden blir så tyst. Inget tutande, inga avgaser och du kan ta dig överallt 
 

Varje söndag tar hon ut cykeln från garaget och cyklar med sina väninnor genom en av 
ta städer. Hon börjar i det rika, norra Bogotá och cyklar på en timme till det 
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Problematiken tas upp i dokumentärfilmaren Fredrik Gerttens senaste film, ”Bikes vs cars”, som 
ommunernas stadsplanering. Tillverkarna vill 
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investerar i städers kollektivtrafik för att lägga ned den. Enligt filmen köpte General Motors upp 

d pendeltåg och busslinjer i Los Angeles för att folk skulle köpa bil i stället. I 

Det första initiativet att göra Andernas största metropol till en cykelstad togs 1974 då en av stadens 
rafik på söndagar. Projektet växte och när borgmästarna Antanas 
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Innan kunde jag sitta i bilen, banka på ratten och räcka fingret åt andra bilister. Nu anländer jag 
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Support for a postage stamp in honor of Willis Conover 
Marie Lamb via WRTH Monitor 

 
Those of us at the Willis Conover Facebook page are trying to get support for a postage stamp in 
honor of the great Voice of America jazz broadcaster, one of the great voices of radio. The 
recognition for this fine broadcaster and supporter of America's music is long overdue. Please 
sign! Thank you! Marie Lamb. http://www.thepetitionsite.com/…/usps-issue-a-postage-sta…/… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petition: USPS: Issue a Postage Stamp Honoring Willis Conover 
 

 
Willis Conover (1920-1996) was a producer 
and broadcaster on the Voice of America 
radio network for over forty years. His 
successful use of jazz to reach out to 
listeners behind the Iron Curtain is largely 
an untold story within the United States due 
to the Smith-Mundt Act of 1948, which 
forbade the VOA from broadcasting 
domestically. Conover's “jazz diplomacy” 
had such a far-reaching political and artistic 
impact behind the Iron Curtain that his New 

York Times obituary in 1996 stated: “In the long struggle between the forces of Communism and 
democracy, Mr. Conover, who went on the air in 1955 ... proved more effective than a fleet of B-
29's.” 
 

Over the course of a career which lasted from 1938 until his death in 1996, Conover also produced 
jazz concerts at the White House, the Newport Jazz Festival, and for movies and television - an 
enduring presence in American jazz. As a radio personality IN the 1940s, he spearheaded the 
integration of jazz clubs in Washington, D.C., and went on to host and meticulously select 
repertory for what became the first exposure to jazz for millions of international listeners. Willis 
Conover interviewed hundreds of jazz icons including Louis Armstrong, Benny Goodman, Duke 
Ellington, Sarah Vaughan, and many others. As Conover himself said, “Jazz tells more about 
America than any American can realize. It bespeaks vitality, strength, social mobility; it's a free 
music with its own discipline, but not an imposed, inhibiting discipline” 
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YVLB La Voz de Carabobo 1040 off the air 

 

Santiago San Gil G, WRTH Monitor. Översättning Christer Brunström 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Félix Gallardo uno de los operadores de sonido de la emisora. (Foto Clemente Espinoza) 

 
 
(May 5, 2015) Technical problems have forced La Voz de Carabobo 1040 kHz off the air for some 
18 days which has caused feelings of anxiety among the station's many faithful listeners. La Voz 
de Carabobo has been in operation for 80 years. 
 
Oswaldo Degwitz, one of the owners, recently stated that the problem is due to a damaged 
transmitter valve which is not being manufactured in Venezuela. So far it has been impossible to 
locate a replacement valve. Several other radio stations have been contacted in order to find a 
replacement valve. Hopefully the problem will be solved within a week, Degwitz said. 
 
While the search for a replacement valve goes on the staff members are busy with maintenance 
work. 
 
La Voz de Carabobo transmits from the Trébol de Lomas del Este Tower and employs eight 
people, technicians, DJs and administrative staff. 
 
Guillermo Gallardo, Berta Correa and Eucaris Rodríguez all confirm that the station went off the 
air due to a faulty transmitter. The needed spare parts cannot be obtained in the country. They 
further stated that the station's most popular programmes are the news bulletins, the Hechos y 
Personajes show hosted by Zenaida Gamarra and a programme dealing with human rights and 
presented by Gerardo Guerra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Radio Luxemburg 

 
 
Enligt den tyska tidningen Saarbrücker Zeitung av den 5 maj 2015 pågår 
diskussioner mellan Saarländische Rundfunk och Broadcasting Center Europé 
(dotterbolag till RTL) om att ta över sändaranläggningen i Heusweiler p
kHz, då SR:s sändningar av Deutschlandfunk avslutas den 31.12. 2015. Detta 
passar ju med RTL:s kontrakt med Luxemburg, som upphör samma datum.
 
Kommunalfullmäktige i Heusweiler är positiva till övertagandet av
anläggningen, men mycket återst
antennmasterna, 120 m höga, bör justeras om man skall behålla frekvensen 1440 
kHz. Inom några månader bör besked komma om ja eller nej.  Bundesnetzagentur 
i Tyskland vill säkert ha ett ord med i laget
 
 
 
 

Från OA:s fotoalbum
 
 

 
Besök hos Stefan Wikander i juni 1994. Från vänster Arne Härkönen, Stefan och Olle

 
 
 
 

Radio Luxemburg flyttar till Tyskland
Bengt Ericson 

 

Enligt den tyska tidningen Saarbrücker Zeitung av den 5 maj 2015 pågår 
diskussioner mellan Saarländische Rundfunk och Broadcasting Center Europé 
(dotterbolag till RTL) om att ta över sändaranläggningen i Heusweiler p
kHz, då SR:s sändningar av Deutschlandfunk avslutas den 31.12. 2015. Detta 
passar ju med RTL:s kontrakt med Luxemburg, som upphör samma datum.

Kommunalfullmäktige i Heusweiler är positiva till övertagandet av
anläggningen, men mycket återstår att avhandla. Det brådskar ju då de två 
antennmasterna, 120 m höga, bör justeras om man skall behålla frekvensen 1440 
kHz. Inom några månader bör besked komma om ja eller nej.  Bundesnetzagentur 
i Tyskland vill säkert ha ett ord med i laget. 

����� 
 

 
Från OA:s fotoalbum 

Besök hos Stefan Wikander i juni 1994. Från vänster Arne Härkönen, Stefan och Olle

sid 26 

flyttar till Tyskland 

Enligt den tyska tidningen Saarbrücker Zeitung av den 5 maj 2015 pågår 
diskussioner mellan Saarländische Rundfunk och Broadcasting Center Europé 
(dotterbolag till RTL) om att ta över sändaranläggningen i Heusweiler på 1422 
kHz, då SR:s sändningar av Deutschlandfunk avslutas den 31.12. 2015. Detta 
passar ju med RTL:s kontrakt med Luxemburg, som upphör samma datum. 

Kommunalfullmäktige i Heusweiler är positiva till övertagandet av sändar- 
år att avhandla. Det brådskar ju då de två 

antennmasterna, 120 m höga, bör justeras om man skall behålla frekvensen 1440 
kHz. Inom några månader bör besked komma om ja eller nej.  Bundesnetzagentur 

Besök hos Stefan Wikander i juni 1994. Från vänster Arne Härkönen, Stefan och Olle 



Radio Valladolid, Valladolid 
 

 

 

C/ Estación, 3 47004 Valladolid ( España )

Tf/ +34 983217500 Fax/ +34 983291182

e-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Radio Valladolid, Valladolid – 1044 kHz

 

RADIO VALLADOLID 

 

CADENA SER 

 

C/ Estación, 3 47004 Valladolid ( España ) 

 

Tf/ +34 983217500 Fax/ +34 983291182 

 

-mail : radiovalladolid@cadenaser.com 

 

web : www.radiovalladolid.es 
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1044 kHz 
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Valladolid, a 21 de Abril de 2015 

 

 

Estimado Jan Oscarsson, 

 

Agradecerle en primer lugar su dedicación por hacernos saber que nuestra emisora es 

escuchada en lugares tan insospechados y su colaboración por remitirnos la certificación como 

radioescucha. 

 

 

Por ello, certificamos a Jan Oscarsson que ha escuchado Radio Valladolid desde Petiknas, 

(Suecia), por medio de una propagación esporádica en el 1044 KHz OM, el día 06/09/2014 

sobre las 22:40 hora UTC. 

 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

Dpto. Técnico SER CyL 

Angel García Alfaraz 

 

tnx JOB 
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Smooth Radio, Peterborough – 1332 kHz 
 
 
 

 

tnx JOB 
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WIBX Utica NY – 950 kHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Detta ”QSL-kort” kom som en e-mail-bilaga, där endast framsidan fanns med. QSL-text finns inte 
annat än i e-mail-texten, kort och koncist: ”Thanks for listening!” Tnx HS 

 
����� 

 

KPRZ San Marcos CA – 1210 kHz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tnx RÅM 
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KGFX Pierre SD – 1060 kHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

tnx RÅM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CBI Sydney NS 
 
CBC             Radio-Canada    
 
 

 
Dear Jan, 
 
I hope this note finds you well.
 
On behalf of all the staff here at CBC Radio in Cape Breton, Nova Scotia I
want to thank you for sending us your letter regarding hearing our radio
signal in Sweden. 
 
What a pleasure it is to receive mail from such a beautiful country. (My
wife's ancestors are from Sweden. Her last name is Bergfeldt. Plus my
favourite hoclkey player is Borje Salming who played for the Toronto
Maple Leafs here in Canada!)
 
As you may know, CBC stands for the Canadian Broadcasting
Corporation and we are Canada's public broadcaster. Given the
geography in our part of Canada here in Nova Scotia, our radio
signal-1140 kHz on the AM dial
serve our listeners across Cape Breton. It also travels
discovered-fairly well across the Atlantic. In fact, we often receive mail
from your part of Europe.
 
We will be reading your kind note on the air during our morning program,
"Cape Breton's Information Morning". Thank you again for writing, Jan.
 
 
All the best 
Sincerely, 
 
Don Munro, Producer 
CBC Radio - Sydney, NS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CBI Sydney NS – 1140 kHz 

Canada     

I hope this note finds you well. 

On behalf of all the staff here at CBC Radio in Cape Breton, Nova Scotia I
you for sending us your letter regarding hearing our radio

What a pleasure it is to receive mail from such a beautiful country. (My
wife's ancestors are from Sweden. Her last name is Bergfeldt. Plus my

ey player is Borje Salming who played for the Toronto
Canada!) 

As you may know, CBC stands for the Canadian Broadcasting
Corporation and we are Canada's public broadcaster. Given the
geography in our part of Canada here in Nova Scotia, our radio

1140 kHz on the AM dial-travels quite well across the wa
serve our listeners across Cape Breton. It also travels-as you have

fairly well across the Atlantic. In fact, we often receive mail
from your part of Europe. 

We will be reading your kind note on the air during our morning program,
Breton's Information Morning". Thank you again for writing, Jan.
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Canadian Broadcasting 

Corporation 

Societe Radio-Canada 

On behalf of all the staff here at CBC Radio in Cape Breton, Nova Scotia I 
you for sending us your letter regarding hearing our radio 

What a pleasure it is to receive mail from such a beautiful country. (My 
wife's ancestors are from Sweden. Her last name is Bergfeldt. Plus my 

ey player is Borje Salming who played for the Toronto 

As you may know, CBC stands for the Canadian Broadcasting 
Corporation and we are Canada's public broadcaster. Given the 
geography in our part of Canada here in Nova Scotia, our radio 

travels quite well across the water to 
as you have 

fairly well across the Atlantic. In fact, we often receive mail 

We will be reading your kind note on the air during our morning program, 
Breton's Information Morning". Thank you again for writing, Jan. 

tnx JGÖ 
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OAU2O R Frecuencia V H, Celendín-1440 kHz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tnx HM 
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ZP10 Radio Paraguay, Asunción - 1305 kHz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TN: I samband med Ronny Forslunds grävande efter information till sin DX-Historieskrift dök bl 
a några frågor upp om Sydic Radio Club och Nordic Radio Club. Jag slängde för en del år sedan 
det mesta av gammalt material som legat i förrådet. En förfrågan slängdes iväg till JOE med en 
undran om han hade kvar något material från den här tiden (1962-64). JOE skickade frågan vidare 
till Carl-Eric Erlandsson och Göran Svensson som var med om att starta upp Sydic.  Båda dessa 
herrar hörde av sig och kom väl ihåg hur det hela började. 
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Jag undrade då om Carl-Eric kunde ta sig tid att skanna första och sista exet av Sydic bulletinen. 
När dessa kom, bifogades även två nostalgi-QSL från Paraguay. Ett MV-QSL nämligen ZP10 R 
Paraguay på 1305 och ett KV-QSL från ZP5 R Encaranción på 11940 kHz.  Det sistnämnda visas  
i nästa utgåva av SWB. Carl-Eric hade även tänkt sig komma till DXP i Falkenberg, men av olika 
skäl blir det inget besök. Han säger: DXP hade dock det goda (?) med sig att jag försökte rota 
fram mina gamla dokument - en smålänning är uppfostrad med att aldrig slänga något... 
Rapporten på R Paraguay togs den 10 dec 1963 och QSL-et var en EU-1.  
Stort tack till Carl-Eric Erlandsson för all information som han bifogade.  
----------------------------------- 
JOE, som också deltog i mailkonversationen, ger denna info till Clirc: Ser att du var SM3a på 
Paraguay - en viss hr Zadina var 2a och det första svaret rapporteras till Carl Johan Eriksson i 
Björna.  
JOE kollade QSL-svaren i Zet's LA-QSLlista, som uppdaterats av Nils Jakobsson - sista utgåvan 
kom i mitten av 90-talet /Thomas Nilsson. 
 
 
 

����� 
 
 

Cristo la Solución, San Justo, Argentina-1690 kHz 
 

 

Stationsbyggnaden till Cristo la Solución, San Justo. Se loggen 1690 kHz. Tnx HK/AN 
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Röster i Radio 1937. Tnx KAJ 


