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  Säsong 55, nr 3 
                                                                                  1 september 2014 
   Falköpingsredaktionen - TL 
 
Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 4 15 september TL (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 5 29 september  TL (tips) 
Nr 6 13 oktober TL (tips, även info, QSL till resp red)  
 
 

Hej! 
 

Den där knappt kännbara men ändå tydliga krispigheten i morgonluften skvallrar om att hösten är på väg. 
Svalorna har flyttat söderut, nu startar på allvar en ny säsong, välkomna. 
 

Expeditionsbokningarna för Parkalompolo börjar ta form. Från www.furuogrund.se/pax/, som sköts av 
BOS, hämtar vi följande preliminära uppgifter betr ARC-medlemmars närvaro: 
A 3-16/9, HR 11-21/9, JOB 16-19/9, BOS, RÅM och LSD 16/9-2/11, GNO 28/10-3/11.  
Det blir också en Kongsfjord-expedition i höst, närmare bestämt 10-19 oktober. Deltagare är ABU, OJS 
samt Tore Johnny Bråtveit och Bjarne Mjelde. Mera här: www.kongsfjord.no. 
TBV meddelar att årets expedition till Andøa, AND10, blir den 18.10 - 1.11.2014. 
Hör gärna av er med underhandsrapporter till MVE samt till vår blogg!   

 
 
Radio Nord 
Återigen har Radio Nord varit på luften, denna gång från studios i Kastellet i 
Vaxholm. Sändar-QTH för mellanvågssändningarna på 1512 var dock, liksom 
tidigare, Kvarnberget. Även denna gång företog ye ed en resa upp till Mösse- 
berg för att på bilradion kolla hörigheten. Det gick ”så där”, d.v.s. inte alls, 
men flera andra lyckades.  Kortvågen gick ju OK, men det är ju ingen sport…. 
  

Solrapport från OA 
De slutliga solvärdena för augusti finns inte tillgängliga förrän i morgon. Den nedåtgående tendensen håller 
i alla fall i sig, även om det har varit ganska oroligt i flera dagar nu. 
 

I denna utgåva: 
* Resa i Nordland, Norge – BE 
* Datorn bakom it-undret – Dagens Industri 
* QSL: WGBW Denmark WI-1590/Bangladesh Betar-693 – HR 
* WKDM New York NY-1380 – OJS 
* CHHA Toronto ON-1610/WOYK York PA-1350 – LSD resp JOB 
* KAAY Little Rock AR-1090 – RÅM 
* Radio Nord har åter varit aktuell – ”originalets” coverage map hittar du i detta Eko 
 

Bilagor: 
Loggar från KONG och Smøla, tiden 10.5 - 30.8.2014 – ABU  

Nästa  
Stoppdatum 

15/9 
TL (allt) 



                                                                    
                                                        För bidrag: info@rock.
                                                Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/
                              
 
 
 
Noteringar i loggen: 
OJS/K = Odd-Jørgen Sagdahl, Kongsfjord 
OJS/S = Odd-Jørgen Sagdahl, Smøla
 

HR QTH: Komagvær, 33km SW Vardø 
Rig: Afedri SDR-net v3.0, Eton E1, Sony ICF
Ant: 25m loop NW-SE, 25m loop NE
 
Europa 
 549 24.8 0000 Spirit R, Carrickroe “You’re listening to Spi
 792 14.8 2155 SER R Sevilla 
 828 25.8 2000 Radiogazeta Slovo, St. Petersburg med annonseri

Patriota” innan ID. Ganska obehaglig programtitel mot
i Ukraina. HR

 846 23.8 2135 R North, Carndonagh, uppe en stund med country. 
 873 14.8 2155 SER R Zaragoz
 909 25.8 1830 R Cluj dök upp ur bruset och avlevererade passande nog ett ID. HR
 999 24.8 0000 Magic 999, P
1026 12.8 2155 SER R Jaen ID:ade både för AM och FM 
1035 12.8 0155 Northsound 2, Aberdeen har varit osynlig hela sommaren men nu dundrade de in 

över Estland. Måste vara väldigt stark för att lyckas med det: “
greatest hits, this is Northsound 2”

1044 22.8 2258 SER R Valladolid med ett tydligt “Radio Valladolid 
dominanten San Sebastian 

1080 12.8 2236 SER R Huesca första SER
1152 23.8 2223 Clyde 2, Glasgow, med ett ”This is Clyde 2...” i ett reklamblock. HR
1197 25.8 1832 R Neumarkt med ID och ”Kulturnachrichten”. HR
1233 23.8 2225 R Dechovka ”umpade på” i sedvanlig stil. Verkar 

från, trots flera rapporter. Är inte polka ett brott
Genévekonvetionerna? HR

1251 23.8 1859 Danko Radio, HNG, med utförliga ID:n innan Kossuth Radio tog över kl 1900. HR
1260 12.8 2200 Absolute R, Guildford/Lynn 
1287 25.8 2056 R Castilla, Burgos. ID:ade ”Radio Castilla de Burgos” i reklampausen. HR
1314 23.8 1858 Antena Satelor, med avannonseringar och flera ID:n innan c/d. HR
1323 23.8 1859 R Tirgu Múres //1593. HR
1350 30.8 2000 Ex Radio AM1 testar nu igen på en ny fq. Går bra efter Györ i Ungern stängt och 
    Radio Orient, Frankrike är svag. Det är bara pop. Olika tidsperioder, men mestadels
    av modernt slag. Roberto Scaglione kämpar för att finna en bra frekvens för sitt
    radioprojekt. Flera tester kan väntas på olika frekvenser. Tidigare även på 1476. BE
1359 24.8 0203 Smooth R, Chelmsford/Cardiff med “Smooth Radio”
1368 23.8 2230 Manx Radio, Foxdale. Alltid trevlig att lyssna på. Pressade iraniern en god 
    stund! HR 
1404 23.8 1859 R Cluj drog av webadressen innan c/d. HR
1458 13.8 0100 R 1458, London spelar “national, internatio

music” säger dom 
1494 23.8 1900 R Moldova, ID:ade fint ”Aici Chisinau, Radio Moldova”. 

HR 
1503 23.8 1900 R Beograd 202, rev av ”Give Me All Your Lovin'” m

”Ring in – Vi Spelar”. Efter flera FN/NATO
igen serbiska i sömnen, så här behövdes inget formellt ID :) HR

 

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

Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/ 

Jørgen Sagdahl, Kongsfjord  
Jørgen Sagdahl, Smøla 

Komagvær, 33km SW Vardø – 250 meter from Barents sea shore. 
net v3.0, Eton E1, Sony ICF-2010 (mod.) 

SE, 25m loop NE-SW. Wellbrook ALA-1530. 

Spirit R, Carrickroe “You’re listening to Spirit Radio” och så på med en låt 
SER R Sevilla JOB 
Radiogazeta Slovo, St. Petersburg med annonsering för ”Radyoprogama Slovo 
Patriota” innan ID. Ganska obehaglig programtitel mot bakgrund av vad som händer 
i Ukraina. HR 
R North, Carndonagh, uppe en stund med country. Hörs inte ofta här uppe i 
SER R Zaragoza med ett bra ID ffg i Petiknäs JOB 

Cluj dök upp ur bruset och avlevererade passande nog ett ID. HR
999, Preston “This is Magic 999 News” JOB 
Jaen ID:ade både för AM och FM JOB 

Northsound 2, Aberdeen har varit osynlig hela sommaren men nu dundrade de in 
över Estland. Måste vara väldigt stark för att lyckas med det: “
greatest hits, this is Northsound 2” JOB 
SER R Valladolid med ett tydligt “Radio Valladolid – Cadena SER”
dominanten San Sebastian JOB 
SER R Huesca första SER-station jag fått igenom på denna QRG i 
Clyde 2, Glasgow, med ett ”This is Clyde 2...” i ett reklamblock. HR

Neumarkt med ID och ”Kulturnachrichten”. HR 
Dechovka ”umpade på” i sedvanlig stil. Verkar vara omöjlig för mig att få 

från, trots flera rapporter. Är inte polka ett brott mot åtminstone någon av de 
Genévekonvetionerna? HR 
Danko Radio, HNG, med utförliga ID:n innan Kossuth Radio tog över kl 1900. HR
Absolute R, Guildford/Lynn med ID // 1215 JOB 

Castilla, Burgos. ID:ade ”Radio Castilla de Burgos” i reklampausen. HR
Antena Satelor, med avannonseringar och flera ID:n innan c/d. HR

Tirgu Múres //1593. HR 
Radio AM1 testar nu igen på en ny fq. Går bra efter Györ i Ungern stängt och 

Radio Orient, Frankrike är svag. Det är bara pop. Olika tidsperioder, men mestadels
av modernt slag. Roberto Scaglione kämpar för att finna en bra frekvens för sitt
adioprojekt. Flera tester kan väntas på olika frekvenser. Tidigare även på 1476. BE

Smooth R, Chelmsford/Cardiff med “Smooth Radio”-ID efter nx
Manx Radio, Foxdale. Alltid trevlig att lyssna på. Pressade iraniern en god 

Cluj drog av webadressen innan c/d. HR 
R 1458, London spelar “national, international, and Asian 
music” säger dom JOB /tnx logo –ed/ 
R Moldova, ID:ade fint ”Aici Chisinau, Radio Moldova”. 

R Beograd 202, rev av ”Give Me All Your Lovin'” med ZZ-Top i ett px av typen 
Vi Spelar”. Efter flera FN/NATO-tjänstgöringar på Balkan, så känner jag 

igen serbiska i sömnen, så här behövdes inget formellt ID :) HR
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io” och så på med en låt JOB 

ng för ”Radyoprogama Slovo 
bakgrund av vad som händer 

Hörs inte ofta här uppe i nord. HR 

Cluj dök upp ur bruset och avlevererade passande nog ett ID. HR 

Northsound 2, Aberdeen har varit osynlig hela sommaren men nu dundrade de in 
över Estland. Måste vara väldigt stark för att lyckas med det: “All night long, the 

Cadena SER” under 

genom på denna QRG i Petik i år JOB 
Clyde 2, Glasgow, med ett ”This is Clyde 2...” i ett reklamblock. HR 

vara omöjlig för mig att få svar 
mot åtminstone någon av de fyra 

Danko Radio, HNG, med utförliga ID:n innan Kossuth Radio tog över kl 1900. HR 

Castilla, Burgos. ID:ade ”Radio Castilla de Burgos” i reklampausen. HR 
Antena Satelor, med avannonseringar och flera ID:n innan c/d. HR 

Radio AM1 testar nu igen på en ny fq. Går bra efter Györ i Ungern stängt och  
Radio Orient, Frankrike är svag. Det är bara pop. Olika tidsperioder, men mestadels 
av modernt slag. Roberto Scaglione kämpar för att finna en bra frekvens för sitt 
adioprojekt. Flera tester kan väntas på olika frekvenser. Tidigare även på 1476. BE 

ID efter nx JOB 
Manx Radio, Foxdale. Alltid trevlig att lyssna på. Pressade iraniern en god  

Top i ett px av typen 
ar på Balkan, så känner jag 

igen serbiska i sömnen, så här behövdes inget formellt ID :) HR 



1512 22.8 1455- R Nord Revival, Kvarnberget. Jag lyssnade på testen på fredagen på fyra platser på 
östra Södermalm i Stockholm. Bäst gick det som väntat på bergstoppen Fåfängan i 
nordost, där läsbarheten var hygglig, och även på kajerna vid Hammarbykanalen gick 
det mesta fram. Däremot hördes bara en viskning stundtals från bostaden i östra 
delen av stadsdelen. Mottagare var en Tecsun med inbyggd ferritantenn JER

1512 22.8 2000 R Nord Revival, Kvarnberget, Vallentuna. Illa störd under sen kväll av Grekland och 
en holländsk(?) pirat med “umpa
Iran som störde. Gick bäst på en antennstump i 300
signalerna blev svaga. Efter ljusets inbrott på lördagsmorgonen blev stationen ensam 
och gick ganska hyggligt även om det var lite åsksprak. JE

1512 23.8 0301  R Nord Revival 
1512 23.8 0618- R Nord Revival, riktigt Bra! Certina
1521 18.8 2028 Flame CCR, 

husband is the head of the wife”, bara så ni vet... JE
1584 23.8 1858 R Vocea Spirantei, förde en ojämn kamp mot iranie

kunde dock avnjutas för de som gillar dylikt. HR
1593 23.8 1859 R Tirgu Múres, med ett fint ”Aici Radio Tirgu Múr

frekvenserna innan c/d. HR
1593 25.8 1828 R Neumarkt, Miercunea, med flera ID:n och FM
 
 
 
 
 
 
1602 22.8 2000 R Seagull på internationellt vatten utanför Holland tillfälligt. Annonserade bl a 

“Broadcasting offshore on the Northern Sea and around the world on internet”. 
Tidvis störd av Spanien. Sändaren hamnade lite snett vid flytten till båten och ligger 
på 1602,046. JE

1602 24.8 0119 R Seagull Offshore hörs sämre än när de sänder från fastlandet, men här kom ett ID 
igenom i alla f

1602 25.8 1941 R Seagull, gav e
 
Oid/Tent Europa 
1386 23.8 2230 Här hördes non stop club

ojämna tillfällen. Såg att JOB rapporterade en sta
nämner  ”Radio Seborga International”. Är det månne samma station, eller är 
olika italienska ”non
uppe hos mig, i alla fall! HR

 
    Så här svarar BE på en förfrågan: 

den som reläade det 
tidigare tipslogg 
Igår kväll hördes 1350 bra. De testar flera frekvenser 
närmaste tiden. Effekten är 10 kW. Kör mestadels nonstop musik, men ibland
förekommer korta talinslag. Statione
Padova regionen, kanske. 
tid, men är inte säker. Mannen som driver testsändningarna är dx
Scaglione och han nås på 
http://www.studi

 
Afrika 
 972 12.8   -2059 R Ethiopia, Robe hörbar här under NDR
 972 26.8 1945 R Ethiopia, Robe. Upp och ner med ”hornmusik”. HR
1044 12.8   -2059 R Ethiopia, Mekele stängde med NA. 
1233 12.8 2101 KBC, Marsabit “
 
 

R Nord Revival, Kvarnberget. Jag lyssnade på testen på fredagen på fyra platser på 
östra Södermalm i Stockholm. Bäst gick det som väntat på bergstoppen Fåfängan i 
nordost, där läsbarheten var hygglig, och även på kajerna vid Hammarbykanalen gick 

mesta fram. Däremot hördes bara en viskning stundtals från bostaden i östra 
delen av stadsdelen. Mottagare var en Tecsun med inbyggd ferritantenn JER
R Nord Revival, Kvarnberget, Vallentuna. Illa störd under sen kväll av Grekland och 

ländsk(?) pirat med “umpa-umpa”. Senare på  natten var det Saudi Arabien/ 
Iran som störde. Gick bäst på en antennstump i 300-grader som gjorde att de störande 
signalerna blev svaga. Efter ljusets inbrott på lördagsmorgonen blev stationen ensam 

ska hyggligt även om det var lite åsksprak. JE 
Nord Revival hördes skapligt denna morgon här i Åseda. RÅ

R Nord Revival, riktigt Bra! Certina-tiden stämde nästan! HM
 Wirral. Kristen pop och en jingle. Program om äktenskapet; “The 

husband is the head of the wife”, bara så ni vet... JE 
Vocea Spirantei, förde en ojämn kamp mot iraniern. Katolsk/ortodox körsång 

kunde dock avnjutas för de som gillar dylikt. HR 
u Múres, med ett fint ”Aici Radio Tirgu Múres, Romania” och uppläsning 

frekvenserna innan c/d. HR 
Neumarkt, Miercunea, med flera ID:n och FM-frekvensen 106.8. HR

R Seagull på internationellt vatten utanför Holland tillfälligt. Annonserade bl a 
“Broadcasting offshore on the Northern Sea and around the world on internet”. 
Tidvis störd av Spanien. Sändaren hamnade lite snett vid flytten till båten och ligger 

46. JE 
R Seagull Offshore hörs sämre än när de sänder från fastlandet, men här kom ett ID 
igenom i alla fall. Musiken gick igenom bättre  JOB 

Seagull, gav e-postadressen till studion: offshore@radioseagull.com

Här hördes non stop club-musik á la 80-90-talet. En tjej annonserar helt kort vid 
ojämna tillfällen. Såg att JOB rapporterade en station vid namn ”AM
nämner  ”Radio Seborga International”. Är det månne samma station, eller är 
olika italienska ”non-stop-pirater” på frekvensen? Stundtals riktigt god hörbarhet här 
uppe hos mig, i alla fall! HR 

Så här svarar BE på en förfrågan: Tidigare var det Radio AM1 på 1386 k
den som reläade det engelska programmen från ett Garden Centre, som står i en 

logg från mig. Nu testar denna station på 1476 och senast 1350 kHz. 
hördes 1350 bra. De testar flera frekvenser och kommer att testa flera den

närmaste tiden. Effekten är 10 kW. Kör mestadels nonstop musik, men ibland
ommer korta talinslag. Stationen ligger i norra Italien. Ort ej 

Padova regionen, kanske. Testerna körs mellan 1500-0100. Jag 
tid, men är inte säker. Mannen som driver testsändningarna är dx
Scaglione och han nås på info@studiodx.net och hans hemsida är
http://www.studiodx.net. 

R Ethiopia, Robe hörbar här under NDR JOB 
Ethiopia, Robe. Upp och ner med ”hornmusik”. HR 

R Ethiopia, Mekele stängde med NA. Hördes under starka SER  JOB
KBC, Marsabit “This is KBC English service...” JOB 
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R Nord Revival, Kvarnberget. Jag lyssnade på testen på fredagen på fyra platser på 
östra Södermalm i Stockholm. Bäst gick det som väntat på bergstoppen Fåfängan i 
nordost, där läsbarheten var hygglig, och även på kajerna vid Hammarbykanalen gick 

mesta fram. Däremot hördes bara en viskning stundtals från bostaden i östra 
delen av stadsdelen. Mottagare var en Tecsun med inbyggd ferritantenn JER 
R Nord Revival, Kvarnberget, Vallentuna. Illa störd under sen kväll av Grekland och 

umpa”. Senare på  natten var det Saudi Arabien/ 
grader som gjorde att de störande 

signalerna blev svaga. Efter ljusets inbrott på lördagsmorgonen blev stationen ensam 

skapligt denna morgon här i Åseda. RÅ 
tiden stämde nästan! HM 

jingle. Program om äktenskapet; “The 

rn. Katolsk/ortodox körsång 

es, Romania” och uppläsning av 

frekvensen 106.8. HR 

R Seagull på internationellt vatten utanför Holland tillfälligt. Annonserade bl a 
“Broadcasting offshore on the Northern Sea and around the world on internet”. 
Tidvis störd av Spanien. Sändaren hamnade lite snett vid flytten till båten och ligger 

R Seagull Offshore hörs sämre än när de sänder från fastlandet, men här kom ett ID 

offshore@radioseagull.com HR 

j annonserar helt kort vid 
tion vid namn ”AM1” och TN 

nämner  ”Radio Seborga International”. Är det månne samma station, eller är det två 
dtals riktigt god hörbarhet här 

re var det Radio AM1 på 1386 kHz. Det var 
engelska programmen från ett Garden Centre, som står i en 

och senast 1350 kHz. 
och kommer att testa flera den 

närmaste tiden. Effekten är 10 kW. Kör mestadels nonstop musik, men ibland 
ligger i norra Italien. Ort ej riktigt klart ännu. 

0100. Jag tror det är italiensk 
tid, men är inte säker. Mannen som driver testsändningarna är dx-aren Roberto 

och hans hemsida är 

Hördes under starka SER  JOB 
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1296 23.8 1800 Sudan, tidig, med ett ”Huna Omdurman”. HR 
1305 12.8 2101 KBC, Wajir fint “This is KBC English service...” JOB 
1359 25.8 kväll Voice of The Tigray Revolution, Mekele. Stark med sedvanlig ”horn-mx”. HR 
1359 27.8 1830 Voice of The Tigray Revolution, Mekele mycket stark vid denna tid. HoA musik,  
    men efter 15 min fadade de bort. BE 
1530 25.8 1945 VoA, Sao Tomé, stark med franska och prat om ebola. HR 
 
Oid/Tent Afrika 
 837 26.8 1945 R Oromiya, Robe, ETH. Bör det ha varit vid denna tiden. Voice of The Broad 

Masses skall ju stänga 1800. Oromiya stänger 2000... Här hördes iallafall 
”hornmusik” till stundtals våldsam styrka, något som skvallrade om störda konds, 
och det blev det mycket riktigt också. HR 

 891 25.8 1957 Tent R Ethiopia med ”hornmusik” under Ningxia. HR 
 918 23.8 1759 OID med Hornmusik, men sannolikt ”Voice of The Dawn”, Mekele, ETH. HR 
1224 12.8 2131 OID Tent Mozambique med PP och “Ultimo Jornal” gick en stund. Afrika-känning 

även på 1260! JOB 
 
Asien 
 540 13.8 1930 IRIB R Iran, Mashhad har 200 kW här. ”Inja Tehran ast” JOB 
 594 23.8 1831 IRIB Reg. Shiraz, nämnde just ”Shiraz” i annonseringen av påföljande phone-inpx. 

Antar att det inte var rödvinet som de menade, då sådant väl inte är tillåtet i Iran.. HR 
 612 23.8 1759 KGR1, Bishkek, Kyrgyztan. Avlevererade c/d med nationalsång, som ID:ades via en 

inspelning på Youtube. Så nu vet man hur Kyrgyztans hymn låter. HR 
 666 25.8 1822 AIR Delhi, med någon slags ”raga-teater”. EE-nx kl 1830 som sig bör. HR 
 675 12.8 1930 IRIB R Hamedan, Hamedan fint med ID “Radio Hamedan” med ekoeffekt, tidssignal 

och “Inja Hamedan ast”. Det hade nog inte gått så lätt om NRK varit kvar här... JOB 
 675 23.8 1829 IRIB Reg. Hamidan, med fullt ID med frekvenser. Ny IRIB för undertecknad! HR 
 684 11.8 1930 IRIB Khorazan-e Razavi, Mashhad dominant med sitt ID JOB 
 684 23.8 1930 IRIB reg. Gaen med ID ”Inja Mashhad” och regionalt px för provinsen Razavi 

Khorasan. HR 
 693 26.8 1700 Bangladesh Betar, ID:ade fint ”Bangladesh Betar - Dhaka”. HR 
 711 23.8 1930 IRIB Reg. Ahwaz, ID:ade ”Inja Ahwaz” och körde regionalt för provinsen 

Khozestan. HR 
 711 26.8 1800 Voice of Kuanghua, Xinfeng. //981 med flera. HR 
 738 22.8 1759 Xinjiang PBS med ID på heltimmen på sin kinesiska kanal, sedan c/d. HR 
 738 26.8 1659 Jilin PBS med ett fint ”Jilin Renmin Guangbo Diantai”. Xinjiang tyst. HR 
 774 23.8 1830 IRIB Reg. Arak, med jättefint regionalt ID ”Inja Arak”! Regionalt px för provinsen 

Markazi. Ny för mig! HR 
 774 24.8 1930 IRIB R Markazi, Arak “Inja Arak ast” JOB 
 774 25.8 1730 Hubei PBS ”Voice of Hubei” med stilig c/d-ceremoni, innehållade flera ID:n och 

samtliga frekvenser som man använder. HR 
 792 26.8 1810 Guangxi PBS, stark som attan med någon sorts berättarprogram. HR 
 801 23.8 1930 IRIB Reg. Kashmar, med ett ”Inja Mashhad”, dvs regionalt px för provinsen Razavi 

Khorasan. HR 
 810 23.8 1730 AIR Rajkot, med Delhinyheter på engelska. Väldigt vanlig. HR 
 810 23.8 1830 Abu Dhabi FM, Maqtaa. ID:ade kort och gott ”Abu Dhabi – FM”. Ny och kul 

hörighet för undertecknad. HR 
 819 23.8 1830 AIR Delhi ”Indraprashta”, annonserade Bollywood-ballader. HR 
 819 11.8 1930 IRIB R Sari, Sari “Inja Sari”. Nu börjar det höras lite bättre från Asien onekligen! JOB 
 819 23.8 1930 IRIB Reg. Sari, med ett prydligt ”Inja Sari”. HR 
 828 23.8 1830 IRIB Reg. Tabas, med knepigt ID som absolut inte var för Radio Iran. Får nog forska 

vidare på denna. Borde ID:a ”Inja Yazd” vid regional-px, eller ”Inja Tehran” vid 
Radio Iran-relä. Gjorde inget av delarna. Inte heller kl 1930.  HR 

 837 23.8 1830 IRIB Reg. Habibabad, med ”Inja Isfahan” för provinsen Isfahan. HR 
 846 15.8 1930 IRIB Tabriz, Mianeh “Inja Tabriz ast” långt ifrån lika bra som på 1026 JOB 
 846 23.8 1930 IRIB Reg. Mianeh, ID:ade ”Inja Tabriz”. HR 
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 846 25.8 2000 Voice of Kuanghua. //981. HR 
 846 26.8 1739 AIR Ahmedabad, avslutade Delhinyheterna. Dök strax därefter så undertecknad fick 

inte med sig avannonseringarna, men finns ingen annan AIR på frekvensen. HR 
 864 12.8 1930 IRIB R Kermanshah, Qasr-e Shirin “Inja Kermanshah ast...” är ganska vanlig. 

Angiven tid i förra Ekot ska vara 1930 och inget annat. 1730 UTC hade bandet inte 
öppnat än här i norra Västerbotten JOB 

 882 23.8 1729 IRIB Radio Mahabad, med fint ID och annonseringar. Ny för mig! HR 
 882 26.8 1700 AIR Imphal, med avannonseringar och c/d. HR 
 891 23.8 2145 Ningxia PBS, med prat och fin musik. Var väldigt vanlig under sen kvällstid förra 

säsongen, och det blir väl samma visa i år. HR 
 891 26.8 1700 Wor. Sor. Thor. R Thailand stängde med våldam styrka! //1026. HR 
 909 25.8 1730 AIR Gorakhpur, med EE-nx från Delhi i kamp med kines. HR 
 918 25.8 1727 AIR Suratgarh, ID:ade lokalt innan nyheterna från Delhi. HR 
 936 13.8 1930 IRIB Urumyieh ID:ade lite oväntat för Kermanshah: “Inja Kermanshah ast” trots att  
    detta ID inte hörts andra kvällar här!? JOB 
 936 14.8 1830 IRIB Urumyieh men här sade man “Inja Urumyeih” i alla fall! Det märks att hösten  
    kommer – nu kan man kolla de starkaste IRIB-stationerna redan 1830 UTC JOB 
 936 23.8 1830 IRIB Reg. Urumiyeh, med ett fint ”Inja Urumiyeh” följt av hymn. HR 
 936 24.8 1930 IRIB Urumyieh och nu ID:ade man “Inja Gorgan ast”. Reläar visst lite olika? JOB 
 936 23.8 1930 IRIB. ”Inja Gorgan” lät det nu vid detta klockslaget. Lite märkligt, då Gorgan ligger i 

provinsen Golestan, och Urumiyeh som normalt hörs här ligger i provinsen 
Azerbaijan. Något slags samsändning, kanske? HR 

 945 23.8 1930 IRIB Reg. Dehgolan med reginal-ID för provinsen Kordestan. HR 
 954 25.8 1739 AIR Najibabad, med fina avannonseringar och ID innan c/d. HR 
 963 25.8 1730 Xinjiang PBS, med sitt kazakhiska px. HR 
 972 23.8 1800 VoA/Radio Aap Ki Dunyaa, via Orzu. Tajikistan. Stark, med news headlines på 

urdu. HR 
 981 25.8 2000 Voice of Kuanghua, ID:ade fint på heltimmen. HR 
 990 25.8 1739 AIR Jammu, med avannonseringar och ID efter nyheterna 

från Delhi. Sedan c/d. HR 
1008  22.8     1800   R Pakistan, Hyderabad. Has got new 100 kW transmitter. MR        
1008 23.8 1859 R Pakistan, Hyderabad. Inget lokalt här, på denna rikskanal. 

Vanligt ”Radio Pakistan” ID innan nyheterna. HR 
1026 23.8 1930 IRIB Reg. Tabriz med ett ”Inja Tabriz” och px för East 

Azerbaijan. HR 
1026 26.8 1700 Wor. Sor. Thor. R Thailand med fint ”Satthani Witthayu Krajiajsiang Haeng Praheet 

Thai” samt uppräkning av en massa frekvenser, följt av c/d med hymn. HR 
1044 26.8 1826 Metro BC, Hong Kong, med ID ”You are listening to Metro Plus, a service from 

Metro Broadcasting...”. Verkar minst sagt svårflörtad med QSL. Inget svar på rapport 
från november 2012. Men, på'n igen. HR 

1071 22.8 1745 AIR Rajkot. Jättestark redan nu. HR 
1098 23.8 1900 CNR1 med en styrka som gav ”mittbena”. Inte ett spår av taiwanesen. HR 
1107 22.8 1750 Xinjiang PBS, med sitt kazakh-px. HR 
1107 23.8 1900 RTA, Kabul – stark, trots at ”fel” loop var inkopplad. HR 
1107 23.8 1930 IRIB Reg. Khozestan med svagt ID när Kabul dök. HR 
1125 26.8 1739 AIR Tezpar, med avannonseringar och ID efter nyheterna från Delhi. HR 
1134 23.8 1725 AIR Chinsurah, Stark! Nationell kanal, så här hörs aldrig några lokal-ID. HR 
1134 23.8 1930 IRIB Reg. Khalibar, North Khorasan med ID under en annan IRIB som sände Radio 

Iran. HR 
1143 23.8 1739 AIR Rohtak, med avannonseringar och ID innan s/off. HR 
1143 25.8 2030 BEL3 Fisheries Bc Station, Penghu. Avlevererade flera fina ”Yuyeh-jinglar”. För 

övrigt mest småprat och pop-ballader. HR 
1152 23.8 1758 Voice of Kerala, Ras al Khaimah. Rekade för ”Sanco Electronic Supplies” efter en 

kort nyhetsbulle strax innan heltimmen. HR 
1161 23.8 1730 VOIRI, Abadan med sitt arabiska px. HR 
1161 26.8 1700 Wor. Sor. Sor. Educational Radio Station, Bangkok. Stängde med samma hymn som 

891 och 1026. HR 
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1179 26.8 1700 Kharamay PBS, Xinjiang överraskade med fint ID ”Xinjiang Karamay Guangbo 
Diantai”, följt av engelsk annonsering för ”Kharamay News” (som dock var på CC)! 
Ny för undertecknad. HR 

1188 23.8 1800 IRIB Radio Payam, som vanligt stark på frekvensen. HR 
1188 25.8 2002 DXRU Radyo Ultra, Cagayan de Oro City, med flera fina ”D-X-R-U Radyo 

Ultra”. Här skall det försökas med rapport, minsann! HR 
1197 23.8 1730  IRIB Reg. Moghan ID:ade ”Radio Ardabil” och var //1512. HR 
1197 26.8 1752 Jor. Thor. Lor., Lop Buri Army District. Våldsamt stark med rappa annonseringar på 

thai. Körde för övrigt ett phone-in px. HR 
1215 23.8 1930 IRIB Reg. Chalus, med ett fint ”Inja Sari”, dvs regionalt ID för provinsen 

Mazandaran. HR 
1224 26.8 1700 Guangxi PBS Economic Station. Inget formellt ID, men en signaturmelodi som är 

typisk för stationen. Tnx till Mika Mäkeläinen för hjälp med att avgöra stationens 
identitet. HR 

1242 26.8 1739 AIR Varanasi med c/d. Vanlig. HR 
1251 25.8 1940 Jor. Sor. 3, Army Signals Department, Roi Et. Med diverse annonseringar och thai-

pop. //1404. HR 
1269 25.8 1930 Bangla Radio, Ras al Khaimah med ett snabbt ID innan halvtimmen. HR 
1278 23.8 1929 IRIB Reg. Khermanshah med ett fint ”Inja Khermanshah” före det officiella anropet 

med tidssignal. HR  
1296 26.8 1739 AIR Darbhanga, när VoA var helt borta! Annonserade frekvensen innan man 

högtidligt gjorde gällande att det var ”Akashvani Darbhanga” som avslutade dagens 
program. Ny AIR för undertecknad. HR 

1296 25.8 1730 VoA/Radio Ashna, Kabul, ID:ade med våldsam styrka. 400 kW i hatten, så nog hörs 
man alltid. HR 

1314 23.8 1730 AIR Bhuj, dominerade över iraniern en stund med nyheter från Delhi. HR 
1323 23.8 1730 BBC WS, Zyvi, Cyprus. God signal och //1413. HR 
1332 23.8 1800 IRIB R Tehran, jättestark med flera ID:n på ”halvtimmen”. HR 
1341 26.8 1759 R Pakistan, Bahawalpur med flera fina lokal-ID:n innan nyheterna på heltimmen. 

Blir säkerligen lika vanlig denna säsongen. HR 
1350 26.8 2010 DWUN Radio La Verdad, Quezon City hörs riktigt ofta och bra! Nu med 

nyhetskommunikéer från ”UNTV-radio”, prat om ISIS/ISIL/IS i något som hette 
”Malang Live-report”. HR 

1359 23.8 1800 CNR1 med ID ”Zhongyang Renmin Guangbo Diantai”, alltså ”Central Peoples 
Broadcasting Station”, på heltimmen. HR 

1359 23.8 1802 IRIB R Fars, Darab, tog över frekvensen en stund och överraskade med att leverera 
ett ID nu. HR 

1368 23.8 1729 IRIB ”Radio Golestan”, väldigt stark och //1539. HR 
1386 23.8 1715 AIR Gwalior med riktigt fin signal! Så gott som hopplös att få lokal-ID på, eftersom 

Baltic Waves drar igång sitt relä av NHK World kl 1725. HR 
1395 26.8 1739 AIR Bikaner, avannonserade och ID:ade innan c/d. ”Akashvani Bikaner”, för de som 

undrar hur det låter. Tämligen vanlig i Komagvær. HR 
1404 26.8 1640 Jor. Sor. 4, Army Signals Department, Yasothon. Samma px som på 1251. 

Spännande frekvens, där det hörs lite av varje, men thailändaren dominant redan nu! 
Undrar när Jor. Sor. 3 och 4 sänder lokala produktioner. Har bara hört dom när de 
samsänder. HR 

1404 26.8 1730 Hubei PBS stängde med ID och uppläsning av frekvenser. Jor. Sor. Fortfarande 
hörbar i bakgrunden. HR 

1413 23.8 1700 BBC WS, Oman. Engelska på menyn vid denna tid. Stark! HR 
1449 22.8 1700 VOIRI, Bandar-e-Torkeman. Tidig, med väldigt god signal. HR 
1476  28.8    2147  R Medjugorje, Villa Estense. Reactivated on purpose along with AM One testing a 

new tx. Isuppose it is a pirate by usual standards, but what about Italian ones? MR 
1476,25 14.8 1930 IRIB R Kurdistan, Marivan ligger fortfarande rejält snett JOB 
1494 25.8 1800 Xinjiang PBS, ID:ade prydligt för sitt kinesiska px. HR 
1512 23.8 1729 IRIB Reg. Ardabil med lokal-ID 1730. HR 
1521 23.8 1730 CRI med ryska, via megasändaren någonstans i Xinjiang. HR 
1539 13.8 1930 IRIB R Golestan, Gorgan ”Inja Gorgan ast” JOB 
1539 22.8 1858 IRIB R Golestan med fint ID på denna lite ”udda” tidspunkt. HR 
 



1557 23.8 1929 IRIB Reg. Zabol med c/d för sitt region
1557 26.8 1659 Kouhu, Taiwan med vad som troligen var en sändning

Det spelades fin kinesisk musik innan c/d kl 1701. Verka
hörs här längre. Istället nyss nä

1566 23.8 1800 AIR Naghpur, som vanligt stark och präktig med det nationella programmet. HR
1566 25.8 1829 HLAZ förvillade en stund genom att anropa ”Radio Per

programmet som hade producerat
och fortsatte sedan den ryska sändningen med px från Radio Theus. HR

1584 23.8 1828 IRIB Reg. Semnan med regionalt px. Tämligen vanlig. HR
 
Oid/Tent Asien 
 927 25.8 1737 OID asiat gäckade mig vid flera tillfällen. Språket låter pilipino

att nöta på frekvensen nästa helg. HR
1125 23.8 1930 IRIB Reg. Med ID som låter som ”Inja Rabine (Radine?)”. Mysko. HR
1296 25.8 1801 OID Kinesisktalande sak dök plö

tempo när Radio Ashna hämtade andan en stund. Möjl
Blir att nöta denne frekvensen i fortsättningen. 

1305 26.8 1659 Yan Kraw ”Military Armoured Car” Radio Station, Bangkok (
definitivt thai, men som alltid när man har med thaistati
nästan en thaikunnig person för att avgöra. Vi nöter vidare på denna! HR

1395 23.8 1800 R Rossii, Buguruslan, Sibirien. Inget lokalt vid 
1485 23.8 1930 OID IRIB Reg. Med ID som dränktes av pesten Radio Merkur. HR
1494 23.8 1930 OID IRIB Reg. Med ID som dessvärre var lite för svagt för att tyda. HR
 
Oceanien 
 
 
 
 
 
 891 25.8 1827 5AN ABC Adelaide, med sedvanlig tidig 

av ”ABC-fanfar” och ABC News. Verkar bli ”van
säsongen. Dök dok snabbt ner i bruset igen, men inget t
MV-loopar funkar fint, och att Komagvær är ett utmärkt QTH mot A

    /Tnx för snygg logga Hans! 
 
Nordamerika 
 590 31.8 0315 VOCM St John´s NL fortfarande med country
 640 24.8 0104 CBN St. John’s 
 710 24.8 0206 CKVO  Clarenville NL 

Airport! Inte parallell med övriga i kedjan vid reklamen.  BOS 
  740 24.8 0206 CHCM Marystown NL 
 750 24.8 0204 CBGY Bonavista Bay NL 
 800 24.8 0101 VOWR St John's NL 

identifierandet. Kan gå perfekt länge utan att ID:a överhuvudtaget.  BOS
 870 2.2 2200 WLVP Gorham ME

characteristic "WLAM Lewiston Auburn, WLVP Gorham Portland"
1470. OJS/S 

 
 
 
 
 
 
 
 

 930 21.12 0500 KLUP Terrell Hills TX
the hint. OJS/K

IRIB Reg. Zabol med c/d för sitt regionala program, innan TS och ”Tehran
Kouhu, Taiwan med vad som troligen var en sändning från ”1557 Music Service”. 
Det spelades fin kinesisk musik innan c/d kl 1701. Verkar inte som att Family Radio 
hörs här längre. Istället nyss nämnda musikstation, eller RTI/CBS. HR
AIR Naghpur, som vanligt stark och präktig med det nationella programmet. HR
HLAZ förvillade en stund genom att anropa ”Radio Perm”, men det visade sig vara 
programmet som hade producerats av den stationen. ID:ade fint ”H
och fortsatte sedan den ryska sändningen med px från Radio Theus. HR
IRIB Reg. Semnan med regionalt px. Tämligen vanlig. HR 

OID asiat gäckade mig vid flera tillfällen. Språket låter pilipino
att nöta på frekvensen nästa helg. HR 
IRIB Reg. Med ID som låter som ”Inja Rabine (Radine?)”. Mysko. HR
OID Kinesisktalande sak dök plödsligt upp och drog av nyhetsrubriker i ett våldsamt 
tempo när Radio Ashna hämtade andan en stund. Möjligen Shanghai News Station. 
Blir att nöta denne frekvensen i fortsättningen. HR 
Yan Kraw ”Military Armoured Car” Radio Station, Bangkok (
definitivt thai, men som alltid när man har med thaistationer att göra, så krävs det 
nästan en thaikunnig person för att avgöra. Vi nöter vidare på denna! HR

Rossii, Buguruslan, Sibirien. Inget lokalt vid denna tidpunkt
OID IRIB Reg. Med ID som dränktes av pesten Radio Merkur. HR
OID IRIB Reg. Med ID som dessvärre var lite för svagt för att tyda. HR

5AN ABC Adelaide, med sedvanlig tidig morgonshow och phone
fanfar” och ABC News. Verkar bli ”vanlig” här uppe också denna 

säsongen. Dök dok snabbt ner i bruset igen, men inget tvivel om att mina nya stora 
loopar funkar fint, och att Komagvær är ett utmärkt QTH mot A

/Tnx för snygg logga Hans! –tl/ 

St John´s NL fortfarande med country  ODD 
CBN St. John’s NL igenom just vid slutet av nx JOB 
CKVO  Clarenville NL med egna reklamer. Just denna tid för Gander International 
Airport! Inte parallell med övriga i kedjan vid reklamen.  BOS 
CHCM Marystown NL med lokala Marystown-reklamer.  BOS
CBGY Bonavista Bay NL med NL-vädret efter nyheterna.  BOS
VOWR St John's NL med ett försynt VOWR mitt i snacket.  Har prioriterat ner 
identifierandet. Kan gå perfekt länge utan att ID:a överhuvudtaget.  BOS
WLVP Gorham ME. Very weak in the background at the top of the hour 
characteristic "WLAM Lewiston Auburn, WLVP Gorham Portland"

 

KLUP Terrell Hills TX. Also heard in Finland the same period. Tnx JJK & HN for 
the hint. OJS/K 
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nnan TS och ”Tehran-anrop”. HR 
från ”1557 Music Service”. 

r inte som att Family Radio 
mnda musikstation, eller RTI/CBS. HR 

AIR Naghpur, som vanligt stark och präktig med det nationella programmet. HR 
m”, men det visade sig vara 

ID:ade fint ”H-L-A-Z” kl 1900, 
och fortsatte sedan den ryska sändningen med px från Radio Theus. HR 

OID asiat gäckade mig vid flera tillfällen. Språket låter pilipino-aktigt. Får fortsätta 

IRIB Reg. Med ID som låter som ”Inja Rabine (Radine?)”. Mysko. HR 
hetsrubriker i ett våldsamt 

igen Shanghai News Station. 

Yan Kraw ”Military Armoured Car” Radio Station, Bangkok (tent.). Språket är 
oner att göra, så krävs det 

nästan en thaikunnig person för att avgöra. Vi nöter vidare på denna! HR 
denna tidpunkt, men bra signal. HR 

OID IRIB Reg. Med ID som dränktes av pesten Radio Merkur. HR 
OID IRIB Reg. Med ID som dessvärre var lite för svagt för att tyda. HR 

och phone-in. Följdes 1830 
lig” här uppe också denna 

vivel om att mina nya stora 
loopar funkar fint, och att Komagvær är ett utmärkt QTH mot Asien/Pacific. HR 

med egna reklamer. Just denna tid för Gander International 
Airport! Inte parallell med övriga i kedjan vid reklamen.  BOS  

reklamer.  BOS 
rna.  BOS 

med ett försynt VOWR mitt i snacket.  Har prioriterat ner 
identifierandet. Kan gå perfekt länge utan att ID:a överhuvudtaget.  BOS 

. Very weak in the background at the top of the hour with the 
characteristic "WLAM Lewiston Auburn, WLVP Gorham Portland"-id known from 

. Also heard in Finland the same period. Tnx JJK & HN for 



 930 16.8 0105 CFBC St John N
 930 16.8 0101 CJYQ St John's NL. Idar bara som "This is Newfoundland
 930 24.8 0100 CJYQ St John’s NL ganska skapligt denna natt då det gick Newfoundland och 
    brassar. ID här 
 930 30.8 0325 CJYQ St John´s NL S
 950 16.8 0200 CKNB Campbellton NS fint en stund 
 980 18.8 0200 WOFX Troy NY. OJS/S
1010 16.8 0201 WINS New York NY
1030 16.8 0104 WBZ Boston MA tog sig fint fram emot slutet av nyheterna. BOS
1050 16.8 0128 WEPN New York NY fint me
1060 25.8 0200 WQOM Natick MA med bra id på timmen. 
1110 18.3 2358 WMBI Chicago IL
1120 18.8 0300 WBNW Concord MA. OJS/S
1120 18.8 0300 WKAJ St. Johnsville NY. 
1130 16.8 0100 WBBR New York NY bra ID.  BOS
1130 18.8 0123 WBBR New York NY bra med lokalreklam för 
1140 19.8 0200 WQBA Miami FL “Univision America” med “más noticias”. 

hörde. CBC väldigt “försiktig”, däremot gick Cuba bra senare. JE
1140 31.8 0400 WQBA Miami FL med TOH prefix id i mixen av flera stns. HM
1140 16.8 0204 CBI Sydney N
1140 18.8 0104 CBI Sydney NS “Here is 
1190 15.7 0130 WLIB New York NY. OJS/S
1190 16.8 0100 WLIB New York NY saknar jag i samlingen
1190 16.12 0906 KQQZ De Soto MO

"Ladies and gentlemen 
new 11-90 - KQQZ". OJS/K

1190 19.8 0100 WLIB New York NY med gospel och en av nattens stadigare signaler. JE
1200 16.8 0200 WXKS Newton MA. Bloomberg
1200 25.8 0220 WXKS Newton
                                     försökte förra säsongen. RÅ
1200 24.8 0132 CFGO Ottawa 
1210 18.8 0032 VOAR Mt. Pearl NL hade en fin topp här 
1230 25.10 0603 KXO El Centro CA
1230 16.8 0256 WCMC Wildwood NJ. Running sports during the summer and "WZXL 

OJS/S 
1240 19.12 0400 WATT Cadillac MI

log and then completely forgotten about it. 
OJS/K 

 
 
 
 
 
 
 
1250 16.8 0121 WTMA Charleston SC roligast denna natt. Först sport ett tag och sedan några 

promos där man gav telefonnumret till stationen: "543
1260 16.8 0300 WSUA Miami FL. OJS/S
1260 22.10 0700 KTRC Santa Fe NM

antenna. OJS/K
1270 17.8 0300 WTSN Dover NH. OJS/S
1280 16.8 0300 WADO New York NY. Very nice signal 

non-directional permit from FCC. OJS/S
1280 19.8 0230 CFMB Montréal QC bättre än NotiUno. 
1280 19.8 0200 BBN Hamilton kom fram med ett uselt BBN on WYFQ

tillägger FD att den ohörbara fortsättningen bör lyda). JE
 
 

CFBC St John NB tog över med gamla godingar. BOS 
CJYQ St John's NL. Idar bara som "This is Newfoundland-Labrador"  BOS

John’s NL ganska skapligt denna natt då det gick Newfoundland och 
brassar. ID här JOB 

John´s NL Scottish mx  ODD 
B Campbellton NS fint en stund BOS 

WOFX Troy NY. OJS/S 
WINS New York NY med en bunt "1010 Wins" BOS 
WBZ Boston MA tog sig fint fram emot slutet av nyheterna. BOS
WEPN New York NY fint med ett flertal lokala reklamer. BOS
WQOM Natick MA med bra id på timmen. Dageffekt? RÅ 
WMBI Chicago IL. Moody Radio Chicago in Spanish, OJS/K
WBNW Concord MA. OJS/S 
WKAJ St. Johnsville NY. OJS/S 
WBBR New York NY bra ID.  BOS 
WBBR New York NY bra med lokalreklam för New York Presbyterian Hospital
WQBA Miami FL “Univision America” med “más noticias”. 
hörde. CBC väldigt “försiktig”, däremot gick Cuba bra senare. JE
WQBA Miami FL med TOH prefix id i mixen av flera stns. HM
CBI Sydney NS vägrar ge upp. Lokalt väder. BOS 
CBI Sydney NS “Here is the weather forecast for Cape Breton” 
WLIB New York NY. OJS/S 
WLIB New York NY saknar jag i samlingen men avvaktar bättre detaljer. 
KQQZ De Soto MO. Thank you for the tip TJ! My take on the announcement: 
"Ladies and gentlemen - (doorbell) - welcome home to Cool Killer Country 

KQQZ". OJS/K 
WLIB New York NY med gospel och en av nattens stadigare signaler. JE
WXKS Newton MA. Bloomberg-varianter till ID men även "WXKS".  BOS
WXKS Newton MA ”Bloomberg 1200”-id. Hoppas de svarar denna gång då jag
försökte förra säsongen. RÅ 
CFGO Ottawa ON  fint "TSN 1200" i sporten. BOS 

. Pearl NL hade en fin topp här JOB 
KXO El Centro CA. Third new CA on 1230 this morning. Tnx ABU! OJS/K
WCMC Wildwood NJ. Running sports during the summer and "WZXL 

WATT Cadillac MI. Thank you for the reminder ABU. I had noted this one on my 
log and then completely forgotten about it. I wonder if there are more of these ... ;

WTMA Charleston SC roligast denna natt. Först sport ett tag och sedan några 
promos där man gav telefonnumret till stationen: "543-556-1250".  BOS
WSUA Miami FL. OJS/S 
KTRC Santa Fe NM. Thank you for the tip TJ! Only audible
antenna. OJS/K 
WTSN Dover NH. OJS/S 
WADO New York NY. Very nice signal - most likely day power, using a temporary 

directional permit from FCC. OJS/S 
CFMB Montréal QC bättre än NotiUno. JE  
BBN Hamilton kom fram med ett uselt BBN on WYFQ-fm (“Wadesbury Charlotte” 
tillägger FD att den ohörbara fortsättningen bör lyda). JE 
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Labrador"  BOS 
John’s NL ganska skapligt denna natt då det gick Newfoundland och  

WBZ Boston MA tog sig fint fram emot slutet av nyheterna. BOS 
BOS 

. Moody Radio Chicago in Spanish, OJS/K 

New York Presbyterian Hospital JOB 
WQBA Miami FL “Univision America” med “más noticias”. Enda FL-station jag 
hörde. CBC väldigt “försiktig”, däremot gick Cuba bra senare. JE 
WQBA Miami FL med TOH prefix id i mixen av flera stns. HM 

ather forecast for Cape Breton” JOB 

men avvaktar bättre detaljer. BOS 
Thank you for the tip TJ! My take on the announcement: 

welcome home to Cool Killer Country - the all 

WLIB New York NY med gospel och en av nattens stadigare signaler. JE 
varianter till ID men även "WXKS".  BOS 

id. Hoppas de svarar denna gång då jag 

. Third new CA on 1230 this morning. Tnx ABU! OJS/K 
WCMC Wildwood NJ. Running sports during the summer and "WZXL 100.7" ids. 

. Thank you for the reminder ABU. I had noted this one on my 
I wonder if there are more of these ... ;-). 

WTMA Charleston SC roligast denna natt. Först sport ett tag och sedan några 
1250".  BOS 

. Thank you for the tip TJ! Only audible on the 340-degree 

most likely day power, using a temporary 

fm (“Wadesbury Charlotte” 



1300 24.8 0132 WOOD Grand Rapids MI 
signalerna söka

1300 19.8 0132 WGDJ Rensselaer NY blir nog en dominant här den här säsongen också. Korta 
nyheter och väder. “Talk 1300”. JE

1310 16.8 0206 WLOB Portland ME härligt ren från CIWW  BOS
1320 17.8 0200 WDER Derry NH. OJS/S
1340 19.12 0700 KYLT Missoula MT
1340 16.12 0639 WMBO Auburn NY

music 24/7 identifying itself as "Holly 1340 AM" on 1340 and "Holly FM" on their 
FM-frequencies. From 26 December it was Beatles 24/7 identifying themselves as 
"WBTL". They are now "Dinosaur Radio" running classic hits. OJS/K

1340 21.11 0658 WBLB Pulaski VA
1350 19.8 0132 WOYK York PA “The new SportsRadio 13

kallade “Sportsnight”. 
1350 19.8 0159 WGPL Portsmouth VA “Peace Radio 13
1350 25.8 0318 WGPL Portsmouth VA med ”Peace Radio 1350” i sina id:n. Lär vara 
                                     så jag hoppas på flyt. RÅ
1360 16.8 0200 WDRC Hartford CT given vid dessa cx 
1370 18.8 0113 WDEA Ellsworth ME skapligt “1370 WDE
1370 24.8 0143 WDEA Ellsworth
1380 5.4 0717 WKDM New York NY

from Henrik Klemetz. I was quite sure it was this stastion, but Henrik helped me 
solve a commercial that co
the ID right away:
Arpil 5, 2014 and it was my voice you heard doing the WKDM station ID”. 

    /QSL:et finns att beskåda längre fram 
 
 
 
 
 
 
 
 
1390 16.8 0203 WEGP Presque Isle ME med Red Sox network från WEEI men här lokal
1390 18.8 0130 WEGP Presque Isle ME med ID i samband med promo. Svarade oväntat alldeles 

nyss på min rapport från i januari! Till sist QSL efter 25 års NA
verifierad NA nr 

1400 22.3 0430 KTUC Tucson AZ
1400 25.10 1000 KVSF Santa Fe NM

to send my report to KTRC
the Program Director for KTRC
can confirm that it is my voice on both of the provided audio." 
on the 310-degree antenna under the excellent western US conditions this morning. 
OJS/K 

1400 15.8 0004 CBG Gander NL med ID ”CBC Radio One” blev första NA hos mig denna s
JOB 

1400 16.8 0059 CBG Gander NL med ID bara för 1400 och promo för program som bara gick över 
sub-nätet i Central Newfoundland. 

 
 
 
 
1410 21.12 0501 KLFD Litchfield MN
1420 5.4 0649 WLNA Peekskill NY
1440 24.8 0200 WGIG Brunswick GA. 
1440 18.8 0200 WMAX Bay City MI. OJS/S
 
 

WOOD Grand Rapids MI svagt men stadigt och ett ID dessutom. Nu börjar 
signalerna söka sig inåt landet så då är väl säsongen igång även här i norr. 
WGDJ Rensselaer NY blir nog en dominant här den här säsongen också. Korta 
nyheter och väder. “Talk 1300”. JE  
WLOB Portland ME härligt ren från CIWW  BOS 
WDER Derry NH. OJS/S 
KYLT Missoula MT. OJS/K 
WMBO Auburn NY. Funny format on this station: "Stunting" 
music 24/7 identifying itself as "Holly 1340 AM" on 1340 and "Holly FM" on their 

frequencies. From 26 December it was Beatles 24/7 identifying themselves as 
"WBTL". They are now "Dinosaur Radio" running classic hits. OJS/K
WBLB Pulaski VA. OJS/K 
WOYK York PA “The new SportsRadio 13-50 WOYK”. Hade 
kallade “Sportsnight”. Har tydligen gjort en omstart och är inte längre bara repeater. JE
WGPL Portsmouth VA “Peace Radio 13-50 AM”. 1350,062. JE
WGPL Portsmouth VA med ”Peace Radio 1350” i sina id:n. Lär vara 
så jag hoppas på flyt. RÅ  

artford CT given vid dessa cx BOS 
WDEA Ellsworth ME skapligt “1370 WDEA – a Downeast radio tradition” 
WDEA Ellsworth ME  svagt men stadigt. Starkare än WEGP denna natt.   BOS
WKDM New York NY. Long time wanted that finally was landed with great help 
from Henrik Klemetz. I was quite sure it was this stastion, but Henrik helped me 
solve a commercial that convinced me. The CE Mark Buniak at MRBI recognized 
the ID right away: “It is my pleasure to confirm you did hear WKDM 1380am on 
Arpil 5, 2014 and it was my voice you heard doing the WKDM station ID”. 
/QSL:et finns att beskåda längre fram i detta Eko –tl/ 

WEGP Presque Isle ME med Red Sox network från WEEI men här lokal
WEGP Presque Isle ME med ID i samband med promo. Svarade oväntat alldeles 
nyss på min rapport från i januari! Till sist QSL efter 25 års NA
verifierad NA nr 1075 på AM) JOB /Grattis och tack för logga
KTUC Tucson AZ. OJS/K 
KVSF Santa Fe NM. Sister station of 1260 and I found this just before I was going 
to send my report to KTRC-NM 1260. I got a nice reply from PD Brad Brown: 
the Program Director for KTRC-AM and KVSF-AM in Santa Fe, New Mexico and 
an confirm that it is my voice on both of the provided audio." 

degree antenna under the excellent western US conditions this morning. 

CBG Gander NL med ID ”CBC Radio One” blev första NA hos mig denna s

CBG Gander NL med ID bara för 1400 och promo för program som bara gick över 
nätet i Central Newfoundland. BOS 

KLFD Litchfield MN. Thank you for the tip ABU! OJS/K 
WLNA Peekskill NY. OJS/S 
WGIG Brunswick GA. ”Real Radio 1440 WGIG Brunswick”.
WMAX Bay City MI. OJS/S 
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svagt men stadigt och ett ID dessutom. Nu börjar 
äsongen igång även här i norr. BOS 

WGDJ Rensselaer NY blir nog en dominant här den här säsongen också. Korta 

. Funny format on this station: "Stunting" - running Christmas 
music 24/7 identifying itself as "Holly 1340 AM" on 1340 and "Holly FM" on their 

frequencies. From 26 December it was Beatles 24/7 identifying themselves as 
"WBTL". They are now "Dinosaur Radio" running classic hits. OJS/K 

Hade något som man 
Har tydligen gjort en omstart och är inte längre bara repeater. JE 

50 AM”. 1350,062. JE 
WGPL Portsmouth VA med ”Peace Radio 1350” i sina id:n. Lär vara mkt svårflirtad 

a Downeast radio tradition” JOB 
ME  svagt men stadigt. Starkare än WEGP denna natt.   BOS 

. Long time wanted that finally was landed with great help 
from Henrik Klemetz. I was quite sure it was this stastion, but Henrik helped me 

nvinced me. The CE Mark Buniak at MRBI recognized 
It is my pleasure to confirm you did hear WKDM 1380am on 

Arpil 5, 2014 and it was my voice you heard doing the WKDM station ID”.  OJS/S 

WEGP Presque Isle ME med Red Sox network från WEEI men här lokal-ID  BOS 
WEGP Presque Isle ME med ID i samband med promo. Svarade oväntat alldeles 
nyss på min rapport från i januari! Till sist QSL efter 25 års NA-DX-ing (blev 

/Grattis och tack för loggan! –tl/ 

. Sister station of 1260 and I found this just before I was going 
NM 1260. I got a nice reply from PD Brad Brown: "I am 

AM in Santa Fe, New Mexico and 
an confirm that it is my voice on both of the provided audio." This one only audible 

degree antenna under the excellent western US conditions this morning. 

CBG Gander NL med ID ”CBC Radio One” blev första NA hos mig denna säsong 

CBG Gander NL med ID bara för 1400 och promo för program som bara gick över 

”Real Radio 1440 WGIG Brunswick”. FD 



1450 17.8 0300 WMFJ Daytona Beach FL. OJS/S
1450 9.2 0500 KBFI Bonners Ferry ID. Heard before, but not good enough for QSL. This one was! 

OJS/K 
1450 19.8 0105 WPGG Atlantic City NJ “WPG Weather” efter nyheterna. 
1470 16.8 0202 WLAM Lewiston ME fortsätter med sina oldies.  "WLAM" denna tid.  BOS
1470 19.8 0100 WLAM Lewiston ME med oldies. 

870. JE 
1480 19.8 0200 WSAR Fall River MA “Red Sox Network” som många andra den här natten. JE
1490 19.8 0130 WBAE Portland ME “14
1500 23.8 0130 WLQV Detroit MI med Life Changing Radio mixade med Dos Mil. JE
 
 
 
 
 
  
1510 8.7 0300 WUFC Boston MA. Now TLK format. OJS/S
1510 16.8 0200 WUFC Boston MA  BOS
1510 18.8 0102 WUFC Boston MA blev ID:ad den också: “WUFC 1510”JOB
1510 19.8 0100 WUFC Boston MA. TalkRadio sedan i somras. JE
1510 19.8 0100 WLAC Nashville TN anno

men rejält stark då. JE
1520 8.7 0300 WWKB Buffalo NY. Strongest NA signal this morning. OJS/S
1520 23.8 0130 WWKB Buffalo NY “Espn 15

Minuto, Barranquilla med kvinnlig predikant. Senare bara Libertad här. JE
1540 31.8   0200   KXEL Waterloo IA

antennen hel även om det inte låter så ... Nästan inga LA tyder också på att 
riktverkan är OK

1540 8.7 0300 WDCD Albany NY. The NA
morning together with the most common EC NA. OJS/S

1540 16.8 0100 WDCD Albany NY riktigt stadigt.  BOS
1540 19.8 0100 WDCD Albany NY “This is AM 15

genomgående bäst under natten. JE
1540 23.8 0300 CHIN Toronto ON var den som tog över efter ZNS den här morgonen. JE
1560 18.8 0107 WQEW New York NY med “Radio Disney”

tillsammans med de f
på AM längre... 

1570 19.8 0200 CJLV Laval QC med fransk pop. “15
1580 19.8 0205 CKDO Oshawa ON “Classic hits” JE
1590 19.8 0300 WAUB Auburn NY. 
1590 19.8 0302 WKTP Jonesborough TN. 
1600 16.8 0100 WUNR Brookline MA med ett svagt ID. Bra med musik ibland.  BOS
1650 16.8 0100 WHKT Portsmouth VA förvånansvärt bra vid ID. Mest NY
 
Oid/Tent Nordamerika 
 930 31.8  0100  En kanadick med country 
    /CFBC? –tl/ 
1460 19.8 0130 Oid EWTN. 
 
Mexiko, Centralamerika och Västindien
 670 31.8  0352 CMBA R Rebelde, finns flera sändare
 900 31.8 0355 CMBC R Progreso, San Germán. 
1020 31.8 0306 CMCW R Artemisa kom igenom ett litet tag. RÅ
1060 19.8 0227 CMDL R 26,

formatet. JE 
1140 19.8 0230 CMIP R Surco (var?) med id. Jättestark den här tiden. JE
 
 
 

WMFJ Daytona Beach FL. OJS/S 
KBFI Bonners Ferry ID. Heard before, but not good enough for QSL. This one was! 

WPGG Atlantic City NJ “WPG Weather” efter nyheterna. JE 
WLAM Lewiston ME fortsätter med sina oldies.  "WLAM" denna tid.  BOS
WLAM Lewiston ME med oldies. Annonserar som vanligt också systerstationen på 

WSAR Fall River MA “Red Sox Network” som många andra den här natten. JE
WBAE Portland ME “14-90 The Bay” och “tråkig” musik. JE
WLQV Detroit MI med Life Changing Radio mixade med Dos Mil. JE

WUFC Boston MA. Now TLK format. OJS/S 
WUFC Boston MA  BOS 
WUFC Boston MA blev ID:ad den också: “WUFC 1510”JOB
WUFC Boston MA. TalkRadio sedan i somras. JE  
WLAC Nashville TN annonserade och nyheter. Kom upp över WUFC korta stunder 
men rejält stark då. JE 
WWKB Buffalo NY. Strongest NA signal this morning. OJS/S
WWKB Buffalo NY “Espn 15-20”. Hade nu hamnat på 1519,986. Mixade med R 

, Barranquilla med kvinnlig predikant. Senare bara Libertad här. JE
KXEL Waterloo IA  glänste som enda läsbara NA! Fina ID mm.
antennen hel även om det inte låter så ... Nästan inga LA tyder också på att 
riktverkan är OK.   BOS 
WDCD Albany NY. The NA-season has officially opened! Reasonable signal this 
morning together with the most common EC NA. OJS/S 
WDCD Albany NY riktigt stadigt.  BOS 
WDCD Albany NY “This is AM 15-40 WDCD” - var nog den station som gick 
genomgående bäst under natten. JE 
CHIN Toronto ON var den som tog över efter ZNS den här morgonen. JE
WQEW New York NY med “Radio Disney”-ID är ju uppe för försäljning nu 
tillsammans med de flesta andra Disney, så snart kan man inte höra
på AM längre... JOB 
CJLV Laval QC med fransk pop. “15-70 AM Plus” verkar man kalla sig numer. 
CKDO Oshawa ON “Classic hits” JE 
WAUB Auburn NY. OJS/S 
WKTP Jonesborough TN. OJS/S 
WUNR Brookline MA med ett svagt ID. Bra med musik ibland.  BOS
WHKT Portsmouth VA förvånansvärt bra vid ID. Mest NY-cx i övrigt.  BOS

En kanadick med country samt vid 0320 en SS men för svag för ID
 

Oid EWTN. Frågan om det är Albany eller Rochester? 1460,002. JE

Mexiko, Centralamerika och Västindien 
R Rebelde, finns flera sändare här,  ODD 
R Progreso, San Germán. Progreso även på 1230 och 1260 samtidigt.
R Artemisa kom igenom ett litet tag. RÅ 

, Mantanzas. Telefonprat och musik – det vanligaste(?) och billigaste 
 

Surco (var?) med id. Jättestark den här tiden. JE 
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KBFI Bonners Ferry ID. Heard before, but not good enough for QSL. This one was! 

 
WLAM Lewiston ME fortsätter med sina oldies.  "WLAM" denna tid.  BOS 

Annonserar som vanligt också systerstationen på 

WSAR Fall River MA “Red Sox Network” som många andra den här natten. JE 
90 The Bay” och “tråkig” musik. JE 

WLQV Detroit MI med Life Changing Radio mixade med Dos Mil. JE 

WUFC Boston MA blev ID:ad den också: “WUFC 1510”JOB 

nserade och nyheter. Kom upp över WUFC korta stunder 

WWKB Buffalo NY. Strongest NA signal this morning. OJS/S 
20”. Hade nu hamnat på 1519,986. Mixade med R 

, Barranquilla med kvinnlig predikant. Senare bara Libertad här. JE 
glänste som enda läsbara NA! Fina ID mm.  Så tydligen är 

antennen hel även om det inte låter så ... Nästan inga LA tyder också på att 

season has officially opened! Reasonable signal this 

var nog den station som gick 

CHIN Toronto ON var den som tog över efter ZNS den här morgonen. JE 
ID är ju uppe för försäljning nu 

lesta andra Disney, så snart kan man inte höra “tweenies-pop” 

70 AM Plus” verkar man kalla sig numer. JE 

WUNR Brookline MA med ett svagt ID. Bra med musik ibland.  BOS 
cx i övrigt.  BOS 

samt vid 0320 en SS men för svag för ID.  TN 

Frågan om det är Albany eller Rochester? 1460,002. JE  

ven på 1230 och 1260 samtidigt.ODD 

det vanligaste(?) och billigaste 



1140 31.8 0317 CMIP R Surco, Morón med id i gröten som även innehöll andra kubaner och 
                                    sannolikt WQBA FL. RÅ
1350 19.8 0210 CMLL R Victoria

med Avici. JE
1350 23.8 0259 CMFL R Ciuad del Mar

av Radio Buen
1470 31.8 0200 WKCK Orocovis PR. ”Cumbre 1470 AM”. 
1480 23.9 0130 WMDD Fajardo PR. Nyheter. Kallar sig “La maxima frecuencia 

del Noreste”. JE
1540 23.8 0130 ZNS Nassau pratade om “The Beautiful Bahama Islands. JE
1540 24.8 0132 Voice of Bahamas 

tidvis. CHIN tog öve
International.  BOS

1580 19.8 0200 HIC75 R Amanecer
musik som grannen Marí

 
Sydamerika 
  920 21.8 0200 ZP1 R Nacional
 930 24.8 0523 OAX4E R Moderna ”R Papa”, Lima blev lösningen här. Gick stundtals helt ok med
    katolskt snack uitfrån olika teman. Få se om man kan avlocka svar här! RÅ
 980 17.8 0334 CB93 R Nuevo Mundo, 
 
 
 
 
 
 
 
 980  21.8 0300 ZP31 R Mburucuyá, Pedro Juan Caballero 
    HK för bekr av id o
1140 24.8 0323 CB114 R Nacional de Chile, Santiago de Chile med telefon
                                    mx, t ex ”Angie” med Rolling Stones. RÅ
1140 30.8 0330 HJCL R.Panamericana, Girardot riktigt bra vid id.
1180 24.8 0315 CB118 R Portales, Santiago de Chile med inslag från en tidning som hette ”El 
                                    Mercurio” i snacke
1190 17.8 0144 LR9 R América, Buenos Aires 
1190 17.8 0201 LR9 R América

andra datum 
1190 28.8   0315 LR9 R América, Buenos Aires. 
1190 28.8 0324 LR9 R América, Capital Federal ganska vanlig flera morgnar med sedvanligt
                                    diskussions-px i sann La Plata
1190 24.8 0300 OAX7B R Tawantinsuyo, Cusco med id. 
1200 13.8 0005 ZYH585 R Clube, Fortaleza CE vanlig i augusti. 
1200 24.8 0223 ZYH585 R Clube, Fortaleza CE bitvis strålande denna brassenatt
1230 31.8 0404 HJKL R Calidad, "la mas popular" tävl
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1250 24.8 0205 ZYH594 R Educadora, Crateús CE gladde med ett par “Rádio
skapligt en stund med mx. Ny för mig oavsett QTH. Det hördes PP på många 
frekvenser så här dags, men svårt att f

 
 

R Surco, Morón med id i gröten som även innehöll andra kubaner och 
sannolikt WQBA FL. RÅ  

Victoria, Puerto Padre spelade till min stora förvåning “Peace Brother” 
med Avici. JE 

Ciuad del Mar, Aguada med id och nationalsång. Störd 
av Radio Buenos Aires. JE 
WKCK Orocovis PR. ”Cumbre 1470 AM”. FD 
WMDD Fajardo PR. Nyheter. Kallar sig “La maxima frecuencia 
del Noreste”. JE 
ZNS Nassau pratade om “The Beautiful Bahama Islands. JE 
Voice of Bahamas presenterade sig denna station som. Mkt fint 
tidvis. CHIN tog över med fin signal ibland men IDade bara som China Radio 

tional.  BOS 
Amanecer, Santo Domingo annonserade och spelade lite samm

musik som grannen María. 1580,017. JE 

ZP1 R Nacional del Paraguay, Asunción med en del fina anrop. FD
OAX4E R Moderna ”R Papa”, Lima blev lösningen här. Gick stundtals helt ok med
katolskt snack uitfrån olika teman. Få se om man kan avlocka svar här! RÅ
CB93 R Nuevo Mundo, Santiago svagt id (tnx HK som intygar) Låg fq 979,8. HM

Mburucuyá, Pedro Juan Caballero med Nandutí-px. Stort tack till 
HK för bekr av id och TJ för utförlig analys. Ingen kontakt med stn dessvärre!! HM
CB114 R Nacional de Chile, Santiago de Chile med telefon-px varvat med lite lugn 
mx, t ex ”Angie” med Rolling Stones. RÅ 

R.Panamericana, Girardot riktigt bra vid id.  ODD 
Portales, Santiago de Chile med inslag från en tidning som hette ”El 

Mercurio” i snacke-px. RÅ 
LR9 R América, Buenos Aires med bra id och px ”Panorama”. HM
LR9 R América, Buenos Aires med ID här och ganska bra i topp
andra datum JOB 

América, Buenos Aires. Har hörts några ggr på sistone. TN
LR9 R América, Capital Federal ganska vanlig flera morgnar med sedvanligt

px i sann La Plata-stil. RÅ 
OAX7B R Tawantinsuyo, Cusco med id. Gick kanon en stund senare. RÅ
ZYH585 R Clube, Fortaleza CE vanlig i augusti. “Rádio Clube Fortaleza”
ZYH585 R Clube, Fortaleza CE bitvis strålande denna brassenatt

Calidad, "la mas popular" tävlade med Progreso, som vann i styrka.

ZYH594 R Educadora, Crateús CE gladde med ett par “Rádio
skapligt en stund med mx. Ny för mig oavsett QTH. Det hördes PP på många 
frekvenser så här dags, men svårt att få ut ID:n så här på direkten... 
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R Surco, Morón med id i gröten som även innehöll andra kubaner och  

Puerto Padre spelade till min stora förvåning “Peace Brother” 

Aguada med id och nationalsång. Störd 

WMDD Fajardo PR. Nyheter. Kallar sig “La maxima frecuencia 

presenterade sig denna station som. Mkt fint 
r med fin signal ibland men IDade bara som China Radio 

Santo Domingo annonserade och spelade lite samma stil av 

del Paraguay, Asunción med en del fina anrop. FD 
OAX4E R Moderna ”R Papa”, Lima blev lösningen här. Gick stundtals helt ok med 
katolskt snack uitfrån olika teman. Få se om man kan avlocka svar här! RÅ 

Santiago svagt id (tnx HK som intygar) Låg fq 979,8. HM 

px. Stort tack till  
TJ för utförlig analys. Ingen kontakt med stn dessvärre!! HM 

px varvat med lite lugn  

Portales, Santiago de Chile med inslag från en tidning som hette ”El  

px ”Panorama”. HM 
ID här och ganska bra i topparna en stund. Även 

Har hörts några ggr på sistone. TN 
LR9 R América, Capital Federal ganska vanlig flera morgnar med sedvanligt 

Gick kanon en stund senare. RÅ 
“Rádio Clube Fortaleza”-ID JOB 

ZYH585 R Clube, Fortaleza CE bitvis strålande denna brassenatt JOB 
ade med Progreso, som vann i styrka. ODD 

ZYH594 R Educadora, Crateús CE gladde med ett par “Rádio Educadora” och sedan 
skapligt en stund med mx. Ny för mig oavsett QTH. Det hördes PP på många 

å ut ID:n så här på direkten... JOB /Tnx logo!/ 
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1270 30.8 0332 HCUM2 R Universal, Guayaquil ganska bra trots 1269. FD 
1289,92 28.8 0220 OAX7X R Juliaca med typisk perumx kom upp en kort stund tillsammans med 

1319,94.  TN 
1290 12.8 0020 YVLF R Puerto Cabello, Puerto Cabello med ett hyfsat ID: “En primer lugar” som 

de brukar säga. Första gången noterad hos mig denna säsong JOB 
1290 30.8 0304 YVLF R Puerto Cabello lätt att känna igen med många ID.  TN  
1310 24.8 0518 ZYJ684 R Globo de Rondônia, Porto Velho med fina id:n. Ny för mig! RÅ 
1319,94 28.8 0218 OA7W R Peru, Juliaca uppe en kort stund.  TN 
1349,91 28.8 0210 ZYH521 Super Radio Cristal, Salvador ligger fortfarande snett och har gått några 

gånger.  TN 
1350 17.8 0102 LS6 R Buenos Aires, Buenos Aires fint med promo och sedan religiöst på 

portugisiska som det verkade JOB 
1350 27.8 0300 LS6 R Buenos Aires svag men med tydligt ID. I kamp med en brasse.. TN 
1350 30.8 0425 HCVP2 Teleradio, Guayaquil gick relativt starkt tills över 0435. ODD 
1360 23.8 0234 HJUO Oxígeno, Cartagena “Oxígeno 13-60 AM”. JE 
1360 24.8 0300 OCU4I Nueva-Q FM, Lima en av de vanligaste gästerna från Perú. Går ofta mkt fint 
                                    precis innan sunrise. RÅ 
1380 19.8 0130 OCY4U R Nuevo Tiempo, Lima överraskade här med nästan “obefintliga” 

konditioner mot Peru. Bethel, och en knapp timme senare Carráviz (av ljudet att 
döma) på 1570 var allt därifrån. JE 

1380 24.8 0323 OCY4U R Nuevo Tiempo, Lima hade i sitt id även med en station i Huancayo. De  
                                    verkar expandera alltmer nu. RÅ 
1399,941 31.8  0323  HCFL2 Radio Z-Uno, Guayaquil störd av OBX4W Callao Súper Radio (Lima) med 

fotboll.  TN  
1400 19.8 0200 HJKM Emisora Mariana, Bogotá avslutade med nationalsång och annonserade. JE 
1440 30.8 0200 ZYH466 R Independencia, Santa Amaro bra signal med fint ID.  TN 
1450 28.8 0300 LRI213 R El Sol, Porción Quilmes med ID. Arg även på 1430 men utan 100% ID. FD 
1470 23.8 0130 HJTB Ondas de Ibagué, Ibagué – dålig modulation nu också. En annan 

spansktalande störde, möjligen Capital. JE 
 
 
 
 
 
 
 
1470 31.8 0322  HCLD2 Ecos de Naranjito med fin mx, ID 0321. "Radio Ecos de Naranjito, la onda 

14-70, emite noticias musica y todo el acontecer local y nacional". Väldigt tydlig 
    under Capital. TN Tack för fin logga Thomas! –tl/ 
1470 28.8 0335 OAU4B R Capital, Lima har varit mkt dominant vid sunrise. RÅ 
1470  31.8  0315  OAU4B R Capital, Lima med ID 0333 + en svagare SS.  TN 
1470 28.8 0311  CX147 R Cristal, Las Piedras gick hyfsat med musik. Uruguay 

med musik även på 1360, men utan hörbart ID.   FD  
1470,003 28.8 0300 CX147 R Cristal, Las Piedras skön mx men ett diffust ID 0301.  

TN /Loggan t.h. kommer även denna från TN, tnx –tl/ 
1499,82 24.8 0340 OBX4I R Santa Rosa, Lima kom fram fint med trevligt id som i 

fornstora dagar. RÅ 
1500 23.8 0130 YVRZ R 2000, Cumaná med id och smäktande musik. Stark men 

NA-störd. JE 
1520 16.8 0100 HJLI Libertad 15-20, Bogotá ett par ID. Några fler HJ gick, 930 och 980 t ex BOS 
1520,002 31.8   0325 HJLI R Libertad, Bogotá med ID 0326 + en SS till som bara spelade lugn mx.  TN 
1530 24.8 0330 OBU4C R Milenia, Lima kom fram i princip helt utan QRM från Pulse 2 och 
                                    Rumänien. Ett fint id dessutom under de 2 minuter man var uppe. Helt klart denna 
                                    morgons behållning! Hoppas nu bara att de svarar! RÅ 
1540 19.8 0228 HJNL R Cariñosa, Manizales kom igenom en kort stund. JE 
1540,49 30.8 0320 OCU2X R Turbomix, Cajamarca kom upp bäst detta datum, men den andre peruanen 
                                    runt 1540 är mer spännande! RÅ 
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1560 23.8 0202 HJXZ R Santa María de la Paz, Medellín har jag alltid uppfattat som en 
“vintermorgonstation”, men gick bra nu. JE 

1590 23.8 0300 HJIP BBN 15-90, Envigado kom upp stark några minuter här – tidigare två oid NA 
där åtminstone den ena var religiös. JE 

1620,12 28.8 0320 R Vida AM, Buenos Aires id efter hjälp av FD – tnx! RÅ 
1620,174 28.8 0316  R Vida, Monte Grande BA. ”Radio Vida AM 1620 Monte Grande Buenos Aires”. FD 
1629,830 28.8  0310  LRM991 R América, San José, bra styrka, hörts ofta på sistone.  TN 
1629,831 28.8 0302  LRM991 AM América, San José ER inte så stark denna natt. FD 
1629,973 28.8 0310 R Restauración, Hurlingham BA med ett ID först här. FD 
1630 28.8 0310 LRM991 R América, Entre Ríos tar ofta in ”República Argentina” i sina id:n. RÅ 
1670,006 28.8 0300 R Rubi, Rafael Castillo BA klart starkast av alla X-bandare. FD 
1670,006 28.8  0310  R Rubi, Rafael Castillo bra styrka vid 0310. Hörs ofta bra. TN 
1689,964 28.8 0258  R Cristo La Solución, San Justo BA. FD 
1700,28 28.8 0300 R Juventud, Buenos Aires ny för mig. Samma sändare som för gamla Fantastico? RÅ 
1700,414 28.8 0250 R Juventud, Florencio Varela BA. Annonserade även 90,1 MHz. FD 
1710 28.8 0410 R Imagen, Castelar nu bra id, tycker faktiskt de idar 1310!! Hög fq 1710,18-20. HM 
1710,150 28.8  0310  R Imagen, Castelar ganska stark och med ID "AM 1710 Radio Imagen". Det 

starkaste jag hört dem. Fint ID. TN 
1710,153 28.8 0253 R Imagen, Castelar BA. FD 
 
Oid/Tent Mexiko, Centralamerika och Sydamerika 
 930 24.8 0316 OID rel SS men gissar R Moderna, Lima HM 
 930 28.8 0246 OID brasse med Copa do Brasil. HM  
1140 31.8 0400 OID CUB med NA – trumpeter – tyckte det sas R Surco, men osäkert. HM 
1140 29.8 0344 OID Panamericana ”Esta es Panamericana 11-40….  44 minutos ..” torde väl vara  
    HJCL? Samt dominant station med pianokoncert - CBA? (Tnx HK för ID- 

instämmande) HM 
1300 19.8 0320 OID men sannolikt R Reloj, Maracaibo tror HK som lyssnat på annonseringen för La 

Voz de la Liberación  med hänvisningar till gemensam handling både i Zulia men 
också andra platser i Venezuela och Colombia. Splitten 1299,983 stämmer ganska 
bra med Reloj, men jag kan inte påminna mig det programformatet (musik och 
sport). JE 

1300 29.8 0353  OID ”halleluja”-stn – Comas? HM 
1370,011 28.8  0315  OID ganska svag och störd här men låter som brasse. TN 
1389,985 31.8 0339 OID brasse, möjligen R Jornal Pesqueira som hörts här tidigare. TN 
1390,22  31.8 0330 Tent R Planalto möjligen tillbaka på gamla fq men för svag för ID. TN 
1589,929  31.8  0347 Brasse med lugn och fin mx, möjligen Correio do Vale som hörts här. TN 
 

� Från e-posten 
Jan Erik Räf 15.8.2014: 
Flyttlasset (ny adress, se Sekreteraren) går den 4.9. DX-läget inte mycket att hoppas på. Huset är ett stenhus 
från 40-talet, jag bor en halvtrappa upp (med hiss!!!), men framför fönstren mot gatan finns bara en 
lyktstolpe och en parkering. Jag får väl flytta upp till Skebobruk igen! 
 
Jan Edh 19.8.2014:  
Premiär! Äntligen kom jag (och Dan Andersson) ut till Fredriksfors för att kolla om något hördes nu när 
kvällarna börjat bli lite mörkare. Det gjorde faktiskt det! Framför allt gick det rätt mycket NA och även om 
det, som väntat, inte var några märkvärdigheter var det kul notera att säsongen är igång. 
 

23.8.2014: 
Sändningarna från R Nord Revival lockade ut mig (och Dan Andersson) till Fredriksfors natten mellan 22 
och 23.8, och så långt var det framgångsrikt. Konditionerna mot andra sidan Atlanten var dock allt annat än 
bra. Visserligen gick en del stationer framför allt efter 01.30 UTC, men det mesta var en röra av alltför 
svaga signaler. 
 
Bo Olofsson 20.8.2014: 
Några dussinstationer så här i säsongupptakten. 16.8 var en tidig start på säsongen här uppe. Brukar dock 
inte kolla redan i mitten av augusti heller. Kul men inte speciellt givande. 
 



sid 14 

Stig Adolfsson 29.8.2014: 
Har lyssnat igen under perioden 13-17/8 i södra Dalarna på min MV-dipol. Denna gång användes en NC-
400 mottagare som jag renoverat med nya kondensatorer, rör m.m. Den har två högbranta rör, 6BZ6 i HF-
stegen vilket medför att den är väldigt känslig. Tyvärr är selektiviteten med sitt typiska fasljud inte så bra. 
Jag gillar inte heller AGC-karaktäristiken som är typiskt amerikansk. Ljudet är dock bra på AM vilket väl 
var något som tillverkarna satsade på under tidigt 60-tal. Med ett nypris på 895 dollar så var det kanske få 
som kom ut på den privata marknaden. FBI använde sådana för bildöverföring till sina lokalkontor runt om 
i USA. Här i Sverige lär Radio Nord ha använt en sådan rx för att lyssna på nyheter från BBC, VOA m.fl. 
som underlag för de egna nyhetsbulletinerna. Kanske är det denna rx jag har???   
Under ovan nämnda period var åskan ständigt närvarande. Minst QRN var det den 17.e då 7 NA hördes vid 
soluppgången. Flest NA hördes annars den 15.e då ca 15 stycken östkustare hördes. F.ö. hördes Radio 
Nord-programmet bra på 1485 den 13.e. Stationen hörs bättre i Dalarna än vad den gör här i Vallentuna. De 
sista två dygnen har varit svårt störda med K-index stundtals uppe i 5. Kombinerat med höga röntgenflöden 
och tidvis även stark protonstrålning har absorptionen varit stark så jag har inte brytt mig om att lyssna alls. 
Innan dessa utbrott hördes dock R Capital, 1470 här med god styrka. 
 

Arnstein Bue 31.8.2014: 
Vedlagt logg er ikke stor, og viser med all tydelighet at sommeren har vært nydelig og travel på andre 
måter. Det er en tid for alt.  
Selv i dag, den siste dagen i august, er det meldt å skulle bli hele 23 grader i Trondheim. Jeg har fortsatt en 
del arbeid å gjøre utendørs, så det passer egentlig veldig bra. Jeg får heller si at DX-sesongen starter nå på 
torsdag, da vi reiser til Kongsfjord pre-KONG24. Se www.kongsfjord.no 
 

Mandag for en uke siden hadde OJS og jeg en hyggelig morgenkaffe med Bengt Ericson og hans fru. 
Veldig trivelig! 
 

Odd-Jørgen Sagdahl 31.8.2014: 
Her er mitt bidrag til MVE + en kopi av mitt QSL fra WKDM-NY 1380, en long time wanted for meg. 
 

Tipsene er en blanding av gammelt og nytt – ikke så mye spennende av de nylig loggede stasjonene, men 
bra tatt i betraktning hvor tidlig i sesongen det er. Jeg håper dette lover bra for høsten og vinteren. For 3 
uker siden var vi på Smøla og gjorde klart antenner og utstyr for vinteren der og nå på torsdag reiser vil til 
Kongsfjord for å gjøre det samme der! Status vil bli oppdatert på www.kongsfjord.no. 
 

Lisette Åkesson 31.8.2014: 
På tal om dina country-skriverier så hade jag glädjen att få se Steve Earle and the Dukes på Malmö- 
festivalen. Lite mer åt bluegrass och rock-hållet, men något av det bästa jag sett på länge. Här i Åseda har 
jag med hjälp av HM och eget hårt arbete så smått kommit igång och fixat antennparken. De västliga 
trådarna är helt ok nu, men jag har dessvärre noterat en lokal störning de senaste dagarna som täcker under 
ca. 1000 kHz, dvs en bra bit av MV:n. Man kan  bara hoppas att den försvinner snart igen. Har jag tur är det 
grannens robotklippare med dito trådar till magnetfält nedgrävt i marken som orsakar detta, och då switchar 
han kanske av när det blir kallare. Den 24.8 blir en morgon att minnas bra länge – då var det skaplig fart 
mot Perú och Chile, och det blev en del rapporter. Annars kommer nog alla argentinarna, framförallt på X-
bandet, att sticka ut från den 28.8 – det drog mkt bra åt La Plata detta datumet, och jag loggade en del trots 
nordlig antenn. Nu är säsongen igång! 
 

Hans Östnell 31.8.2014: 
Var ute i lyssnar QTH:et i Komagvær förra helgen, där jag som bekant har en husvagn stående, för att 
montera upp mina bägge nya 25-metersloopar. Efter det besöket kan jag inte mer än att konstatera att MV-
säsongen har startat, för att inte säga rivstartat! I alla fall mot Asien. Det var så pass kul, och så pass mycket 
att lyssna på, så jag for ner dit efter jobb även på måndag och tisdag eftermiddag. Redan runt 16-17 UTC 
hördes mycket intressant från Filippinerna och Thailand, mängder av kineser (naturligtvis) och en hel del 
AIR-stationer. Dessutom loggades 5AN ABC Adelaide på 891 kHz redan den 25 augusti, något som får 
mig att lyfta en aning på ögonbrynen. Har i och för sig ingen aning om hur tidigt de första "aussie-
stationerna" börjar att höras häruppe, men loggningen ger åtminstone vid handen att mina loopar funkar 
kanonbra, och att Komagvær, QRM-mässigt sett, är ett mycket "tyst" QTH!  
 

På kvällen den 26:e började den geomagnetiska aktiviteten att bli större och konditionerna blev därefter. 
Men, nöjd och belåten har jag gått igenom IQ-inspelning efter IQ-inspelning och funnit flera intressanta 
stationer att rapportera. Mängder av iranier, naturligtvis. Annonseringstiden 18:30 och 19:30 har varit 
fruktbar, och jag har lyckats hitta ett par IRIB-stationer som är helt nya för mig. Iranstationerna kan 
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stundtals vara lite knepiga att "få häng" på, då dessa ID:ar lite "hur som helst". En del av stationerna ID:ar 
provinsen i vilken de ligger, t ex "Ardabil", medan andra ID:ar provinshuvudstaden, t ex "Inja Gorgan", 
"Inja Sari" och så vidare. 1930 är "formell" ID-tid för alla IRIB-stationer, men det är inte alla 
regionalstationer som kör regionala sändningar då. En del reläar Radio Iran redan 19:30 och ID:ar 
följaktligen "Inja Tehran.... bla, bla, bla Radio Iran". Det finns alltså ingen generell mall som säger att vid 
"den och den" tidspunkten så ID:ar stationerna "så och så". Det är däremot helt riktigt att alla IRIB-stationer 
avlevererar någon form av ID kl 1930, men det är programmet som avgör vad som ID:as, så att säga. 
Utanför den "formella" ID-tiden, alltså 1930, kan stationerna ID:a lite hur som helst, t ex "Radio Fars" eller 
"Radio Golestan". Det är alltså lätt att bli förvirrad. Vad man kan säga är, att om stationerna för tillfället kör 
regionalt, så ID:ar man regionalt, och det kan ske på både hel- och halvtimmar, och dessutom emellan dessa 
klockslag. Skulle ett regionalt program avslutas i och med det formella ID:t kl 1930, så ID:ar man ofta 
regionalt någon minut före denna tidpunkt, och ID:ar "Inja Tehran" med påföljande Radio Iran-relä efter 
1930. Knepigt? Japp. 
 

Inga japaner har loggats än, men jag räknar med att de kommer nu i början av september. Åker ut till 
husvagnen nästa helg med ganska stora förhoppningar. Det är naturligtvis för tidigt häruppe för NA, även 
om det säkert börjar höras sådana lite längre söderut. Däremot är det definitivt dags att börja ligga på och 
lyssna noga före solnedgång efter eventuella signaler från Pacific. 
 

För övrigt så är samtliga medlemmar i ARC och SWB välkomna att låna mitt QTH i Komagvær. Det kostar 
inget, annat än självkostnadspris för gasol till uppvärmning och bensin till elverket för laddning av 
batterier. Ja, och så resa upp, så klart. Så om någon är intresserad av att pröva DX-ing vid Barentshavets 
strand, bara hör av er via e-post till: barentsdx@gmail.com 
 

Odd Påg 31.8.2014: 
Inget är sig likt, allra minst den gångna sommaren. En torka som höll på att ta knäcken på mig, nästan allt 
fiskevårdsarbete för årets skörd av yngel som på försommaren var den största jag sett här i "min bäck", 
förgäves! I slutet av juli var bäcken torr till 99 %, trots att vi sparade på vattnet, hämtade bevattningsvatten 
i en sjö 15 km bort. 
 

När man sedan hörde hur åskskurar och regn föll på andra platser i Västsverige kändes det hopplöst. Inte 
förrän i mitten på augusti började det med några skurar för att kulminera i ett häftigt åskväder den 21:e då 
blixten slog ner 4 ggr på en kvart, tydligen i pipan på vårt hus. Small som kanonskott här inne i huset, 
eldkvastar varje gång ur alla kontakter, nätdelen till antennförstärkaren för TV brändes, likaså en bärbar 
telefon. TV´n var på med DVD visning vid första nedslaget som kom oväntat, den blev svart då strömmen 
försvann, men kom igen efter några sek. Troligen tack vare överspänningsskyddet, sådana har vi till flera 
apparater i huset. Här kom dock inte alls så mycket regn som längre söderut. Nog om detta. 
Har inte lyssnat förrän de två sista nätterna p.g.a  åskrisken, därför blir min lista mycket mager. 
 

Jan Oscarsson 31.8.2014: 
Lite mer fångat i Petiknäs-QTH:et i samband med blåbärs- och vinbärsplockning bland annat. NA-premiär 
15.8 här men inga direkta styrkor att skryta om tycker jag som inte har så lång antenn! Brassar och La Plata 
kommer det in en del av, men mariga som sjutton att ID:a. Många brassar 24.8 så kanske lite mangling kan 
ge något ytterligare än vad som nu redovisats… 
 

Thomas Nilsson 31.8.2014: 
Efter en ganska lång period med mediokra förhållanden på MV så började lite fler LA tränga igenom i 
slutet på augusti. Vi får väl se om det kommer igång nu när nätterna blir allt längre.  
Förra helgen var vi en tur uppe i Stockholmsområdet, närmre bestämt ute i skärgården, i Sandhamn. Med 
80 bofasta under icke säsong vore denna fantastiska ö, Sandön, ett paradis för en dx-are. Större delen av ön 
är skogbeklädd med lagom höga tallar för antenndragning. Gamla fina hus i Sandhamn blandade med nya 
modell större när man strövade runt på ön. Båtarna var också modell större. Intressant att beskåda hur livat 
det är för de riktigt välbeställda.... 
Peab bygger fjärde etappen med 6 nya hus på Sandhamnshöjden. Detta område var inget som imponerade 
på oss, tätt, fult och utan charm. 
 

Mauno Ritola 1.9.2014: 
Just a couple of tips. Now antenna switch is again on its place on the hill and MW DX can start again with 
6 wires of 300-400 m. I just hope, that thunderstorms are over and it doesn't get hit, as has happened once in 
mid-September ... 
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                                 Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING 
                              Tel: +46-515-13702; e-mail: tore.larsson@beta.telenordia.se 
 

 

Ändrad postadress: 
JER Jan Erik Räf, Stockholmsvägen 7, 761 43  NORRTÄLJE. Tel 072-5211667. E-mail samma som 
tidigare, lagerman-raf@swedemail.se 
 

NRC AM Radio Log 
Priset i år SEK 265:- vilket är något högre än förra året. Detta beror på ett högre pris från NRC (40 US$) 
och en sämre kronkurs gentemot dollarn. Vi hoppas på snabb likvid från alla till pg 80 76 79-6 ARC. 
 

Shukhow Radio and Television Tower 
Vi har tidigare i ett par artiklar skrivit om detta unika radio- och tv-torn. Svenska Dagbladet skriver nu att 
”Moskvas Eiffeltorn” har räddats undan rivning. Efter att stjärnarkitekter som Rem Koolhaas och Norman 
Foster direkt vädjat till president Putin får landmärket stå kvar. Det konstruktivistiska tornet skapades av 
ingenjören Vladimir Shukhov 1920-22. 
 

BBC Monitoring, 26 August 1939 
Created in 1939 on the outset of WW2, its purpose was, and still is, to gather and interpret international 
news as rapidly and economically as possible. 
 

Initially employing several hundred 'monitors', many of them refugees, the service rapidly expanded so that 
it could 'listen' 24 hours a day to all the European languages likely to be of wartime use. The BBC and 
wider world quickly recognised the uniqueness and value of BBC Monitoring, calling it in 1940 'a modern 
Tower of Babel'. Churchill was an avid customer of the service, and would ring up in the middle of the 
night and ask (of Hitler) 'What's that fellow been saying?' 
 

The organisation played an important role in helping observers keep track of developments post WW2, 
including the Cold War, the disintegration of the Iron Curtain and collapse of the Soviet Union. Also 
monitored were the Falklands conflict, Yugoslav wars and Middle East hostilities. Over the years, BBC 
Monitoring has innovated and developed, now monitoring over 3,000 sources (across radio, TV, press, 
internet and news agencies), in 100 languages and across 150 countries. Its purpose remains to observe, 
understand and explain the world's media, and so help Britain and international audiences follow and 
interpret key events 
 

Initially based in London then Evesham, BBC Monitoring moved in 1943 to Caversham Park near Reading, 
where it is still based.  
 

Här är teknikmyterna som faktiskt inte stämmer 
”Ladda inte telefonen för länge” är ett tips vi ofta får höra när det gäller hur vi bäst ska sköta om våra 
teknikprylar. Men har dessa råd verkligen alltid vetenskaplig uppbackning? Business Insider har rett ut en 
del vanliga myter om våra vanligaste teknikprylar, som faktiskt inte alls stämmer. 
 

”Du bör inte stänga av datorn varje kväll” 
Tvärtom, faktiskt. Det är ingen dum idé att helt stänga av datorn efter att du är klar med den för dagen. En 
dator som regelbundet får vila helt och hållet – i stället för att stå i stand-by-läge varje natt – kommer att 
hålla mycket längre. 
 

”Att ladda en mobil för länge förstör batteriet” 
Detta är en vanlig myt som faktiskt inte stämmer alls, i alla fall för moderna, smarta telefoner. Att lämna 
mobilen på laddning en längre stund, till exempel över natten, kommer inte alls att förkorta telefonens 
batteritid på sikt. 
 

”Ladda bara telefonen när batteriet nästan är slut” 
Det stämmer att moderna mobilbatterier blir sämre för varje laddning (ett batteri kan bara åtrladdas ett visst 
antal gånger), men inget tyder på att dessa cykler skulle ”förbrukas” snabbare av att du laddar mobilen när 
den är halvtom. 
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ARC late, late news 
 

USA 
Radio Disney just announced it will be divesting 23 of its 24 radio 
stations (just leaving KDIS-1110 Pasadena CA) in markets across the 
U.S., effective September 26. Twenty-two of the stations are AM and 
one is FM. The company tells Radio Ink it will be discussing the sale of 

the stations with all prospective buyers. As a result, Radio Disney will reduce its workforce, affecting the 
employees at the local stations and some in ad sales and operations. (Radio Ink via ABDX 13.8.2014) 
 

DX-midAMerica reports these details: 
 

 910 WFDF MI Farmington Hills MI - Detroit Disney silent 26/9   
1260  WSDZ Bellville IL - St. Louis, MO Disney silent 26/9   
1260  WWMK Cleveland OH Disney silent 26/9   
1300  WRDZ LaGrange IL - Chicago Disney silent 26/9   
1440  KDIZ Golden Valley MN - Minneapolis-St. Paul Disney silent 26/9  
1560  WQEW New York NY Disney silent 26/9  
1690  KDDZ Denver CO Disney silent 26/9 (via Barry Davies, mwcircle 15.8.2014) 
   
 

Radioteatern ger: En köpupplevelse 
Jessica Ritzén, DN 13.4.2014 via BN 

 
Jag är ute efter en radio. Hittar den när jag susar förbi ett skyltfönster på Hornsgatan. Oemotständligt 
ljusblå och obestämbart retro. Skuttar in i butiken för att slå till. 
  

- Jag skulle vilja kolla på den där ljusblå radion i skylten. 
 

Mannen bakom disken betraktar mig som om jag vore ett klurigt sällskapsspel. Han rör sig inte mot 
skyltfönstret. Det tar en överdrivet bra stund innan han ens börjar prata. 
Det är tydligen inte vilken ljudapparat som helst jag har fattat tycke för. Kanske är det världens mest 
märlvärdiga radio. 
 

- Skulle jag kunna få titta på den också, säger jag uppfordrande. 
 

Egentligen behöver jag inte titta. Jag har redan bestämt mig. Tänker köpa – om jag bara får möjlighet. 
Nu är det inte så här det går till. Inte i denna affär. 
 

- Du vet att det brittiska kungahuset är trogna kunder av den där radion, fortsätter han. 
 

Jag är inte rojalist utan vill snarare störta monarkin, säger jag provocerande. 
 

Mannen som luktar anglofil tweed betraktar mig fortfarande som om jag vore en sudoku. Nu dammar han 
av en annan radio på disken. Den är tydligen ännu bättre. Klarar DAB och allt. Fast väldigt svår att ställa in, 
om man är nybörjare, vilket han gärna påminner om att jag är. 
 

Jag får uppbringa all slags mindfulness jag äger. Det här är inget snabbköp. Det här är en upplevelse. Med 
radion kommer inte bara antenn utan en del radioteater och vi är bara i första akten. 
 

Jag spelar resignerat med och det visar sig vara en ganska underhållande pjäs. Den innehåller anekdoter 
från resor till Storbritannien med udda radiofabrikörer. Liksom kuriosa om stockholmska män som köper 
ny radio för varje ny fru. Samt skryt om grannar på Söder som inte lyckats få in FM på decennier och nu 
köar för att köpa den mekaniska lådan med absolut gehör för alla slags ljudvågor. Radion är närmast en 
perpetuum mobile. Kommer åtminstone att funka så länge Kaknästornet står kvar. 
 

Efter 45 minuter har jag lyckats få ut den ljusblå manicken ur affären. Inser först några dagar senare att 
apparaten inte var den största behållningen med mötet. Även om den är oemotståndligt ljusblå. 
 
 
 



Resa i Nordland, Norge

Min fru och jag har just kommit hem från en intressant resa i Nordland, en nordlig del av Norge. Vi var 
på besök hos min dotter med familj på Frösön och såg på SMHI/YR att vädret efter den nordnorska 
kusten skulle bli bra de närmaste dagarna. Nätbeställning av en resa med Hurtigruten fixades snabbt.
 

Vi körde Blå vägen och i Storuman kunde jag konstatera på bilradion att 153 kHz NRK In
utmärkt. Den följde med hela Blå vägen ända ut till Nesna, som ligger drygt 60 km väster ut från Mo i 
Rana vid Atlanten.  Vägen från Mo i Rana till Nesna är en otrolig upplevelse med vägen gående delvis 
på 800 m höjd med en vidunderlig utsikt över
är en liten fiskehamn med några hundra invånare, men tack vare djupet kan de stora Hurtigruten
båtarna angöra hamnen.  
 

Vi övernattade i Nesna precis vid Atlanten och då måste jag ju kolla 
bandet och då hände det! Kl. 1950 UTC gick Radio Merkurs utmärkt 
på 1485 kHz. Man körde ett Radio Nord Revival program. Solen hade 
just gått ned. Precis kl. 2000 UTC gjorde Radio Merkurs ett kort 
uppehåll och då hördes svagt en dam annonsera ”NRK Dagsnytt” och 
sedan kom Merkurs tillbaka. En kort stund av lycka att NRK 
Svalbard-signalen på 1485 kHz kunde smyga sig ned efter Atlanten. 
Avståndet är c:a 150 mil. Solen gick ned i Longyearbyen kl. 2030 
UTC   
 
Det var en mäktig syn när det stora fartyget m/s Midnatsol kom i
hamnen mellan de höga fjällen och i den trånga fjorden. Det var en 
härlig resa med god mat, underbara vyer och jättebra hytt på vägen till 
Trondheim, men att åka mer än 2 dygn blir för långsamt.
 

I Trondheim hade jag stämt träff med de båda norska A
Jørgen Sagdahl. Vi hade en trevlig pratstund under en skön morgonfika. Båda har egna företag inom 
IT-sektorn, så naturligtvis gäller remote
nu förberedde de en resa till norr. 
 

E6 söder om Trondheim är en trång, hårt trafikerad väg, så vi vek snart av mot Röros och Trysil, där 
vägen inte är så hårt belastad. Resans slutomdöme: Mycket sevärda och trevliga 6 dagar och från 
Växjö blev det 275 mil.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Resa i Nordland, Norge 
Bengt Ericson 

 
Min fru och jag har just kommit hem från en intressant resa i Nordland, en nordlig del av Norge. Vi var 

familj på Frösön och såg på SMHI/YR att vädret efter den nordnorska 
kusten skulle bli bra de närmaste dagarna. Nätbeställning av en resa med Hurtigruten fixades snabbt.

Vi körde Blå vägen och i Storuman kunde jag konstatera på bilradion att 153 kHz NRK In
utmärkt. Den följde med hela Blå vägen ända ut till Nesna, som ligger drygt 60 km väster ut från Mo i 
Rana vid Atlanten.  Vägen från Mo i Rana till Nesna är en otrolig upplevelse med vägen gående delvis 
på 800 m höjd med en vidunderlig utsikt över den norska dramatiska fjällvärlden och Atlanten. Nesna 
är en liten fiskehamn med några hundra invånare, men tack vare djupet kan de stora Hurtigruten

Vi övernattade i Nesna precis vid Atlanten och då måste jag ju kolla 
då hände det! Kl. 1950 UTC gick Radio Merkurs utmärkt 

på 1485 kHz. Man körde ett Radio Nord Revival program. Solen hade 
just gått ned. Precis kl. 2000 UTC gjorde Radio Merkurs ett kort 
uppehåll och då hördes svagt en dam annonsera ”NRK Dagsnytt” och 

kom Merkurs tillbaka. En kort stund av lycka att NRK 
signalen på 1485 kHz kunde smyga sig ned efter Atlanten. 

Avståndet är c:a 150 mil. Solen gick ned i Longyearbyen kl. 2030 

Det var en mäktig syn när det stora fartyget m/s Midnatsol kom in till 
hamnen mellan de höga fjällen och i den trånga fjorden. Det var en 
härlig resa med god mat, underbara vyer och jättebra hytt på vägen till 
Trondheim, men att åka mer än 2 dygn blir för långsamt. 

I Trondheim hade jag stämt träff med de båda norska ARC-arna ABU Arnstein Bue och OJS Odd
Jørgen Sagdahl. Vi hade en trevlig pratstund under en skön morgonfika. Båda har egna företag inom 

sektorn, så naturligtvis gäller remote-listening och turer till Smöla, Kongsfjord och Berlevåg. Just 
 

E6 söder om Trondheim är en trång, hårt trafikerad väg, så vi vek snart av mot Röros och Trysil, där 
vägen inte är så hårt belastad. Resans slutomdöme: Mycket sevärda och trevliga 6 dagar och från 

Arnstein, Bengt och Odd-Jørgen 
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Min fru och jag har just kommit hem från en intressant resa i Nordland, en nordlig del av Norge. Vi var 
familj på Frösön och såg på SMHI/YR att vädret efter den nordnorska 

kusten skulle bli bra de närmaste dagarna. Nätbeställning av en resa med Hurtigruten fixades snabbt. 

Vi körde Blå vägen och i Storuman kunde jag konstatera på bilradion att 153 kHz NRK Ingöy gick 
utmärkt. Den följde med hela Blå vägen ända ut till Nesna, som ligger drygt 60 km väster ut från Mo i 
Rana vid Atlanten.  Vägen från Mo i Rana till Nesna är en otrolig upplevelse med vägen gående delvis 

den norska dramatiska fjällvärlden och Atlanten. Nesna 
är en liten fiskehamn med några hundra invånare, men tack vare djupet kan de stora Hurtigruten-

arna ABU Arnstein Bue och OJS Odd-
Jørgen Sagdahl. Vi hade en trevlig pratstund under en skön morgonfika. Båda har egna företag inom 

listening och turer till Smöla, Kongsfjord och Berlevåg. Just 

E6 söder om Trondheim är en trång, hårt trafikerad väg, så vi vek snart av mot Röros och Trysil, där 
vägen inte är så hårt belastad. Resans slutomdöme: Mycket sevärda och trevliga 6 dagar och från 
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Datorn bakom it-undret 
De svenska Commodore 64-pionjärernas historia i ny bok 

Peter Lundegård, Dagens Industri 8.8.2014 
 

Ungdomar som knackade sina första rader på en Commodore 64 på 1980-talet. De är grundbulten för de 
senaste årens största svenska exportframgångar som Spotify, ”Candy Crush” och ”Minecraft”. Nu 
berättas för första gången deras historia i en bok. 
 

”Det här är en förbaskat viktig del av vår it-historia. Generation 64, som jag kallar dem, ligger bakom det 
svenska it- och spelundret, och även våra framgångar i andra snabba branscher som underhållning och 
kultur”, säger författaren Jimmy Wilhelmsson. 
Han placerar epicentrum för det svenska it-undret ett decennium före den tidpunkt många hittills angett som 
avgörande: När en miljon svenskar skaffade dator för första gången 1998 genom hem-pc-reformen hade 
generation 64 redan haft dator i långt över tio år. 
 

Världens mest sålda dator  
Jimmy Wilhelmsson har de senaste två åren kartlagt och intervjuat många av dem som var med under de 
febriga första åren då framför allt unga killar upptäckte tjusningen med att knappa in kommandon i en 
dator. 
Mellan 1983 och 1993 beräknas det ha funnits 100000–200000 Commodore 64 i Sverige. I världen såldes 
totalt uppåt emot 17 miljoner exemplar, vilket fortfarande gör den till världens enskilt mest sålda 
datormodell. 
En intressant detalj i sammanhanget är att affärsängeln Mats Gabrielsson lade grunden till sin förmögenhet 
via bolaget Datatronic, som fick generalagenturen för Commodores datorer i Sverige. Marginalerna var 
nämligen exceptionellt bra. 
 

Knäckta spel del av framgången 
Många av dagens svenska entreprenörer har sina rötter i Commodore-datorer och i spel- eller demoscenen, 
enligt Jimmy Wilhelmsson. 
”The Astonishing Tribe, TAT, (som köptes upp av Blackberry), Polar Rose (som köptes upp av Apple), 
Thingsquare och Readmill är bara några av dem jag känner till väl. Till och med Swedish House Mafia – 
som fick Exportpriset härom året – har sina rötter i Commodores datorer”, säger Jimmy Wilhelmsson, som 
var 14 år när han fick köpa sin första egna dator för sina föräldrar. 
Han ger en initierad inblick i den så kallade demoscenen, föregångare till dagens lan-partyn och 
Dreamhack, där det handlade mer om att visa hur man kunde knäcka kopieringsskydden på kommersiella 
speltitlar än att som idag spela spel tillsammans. 
”Verksamheten med att knäcka spel var en direkt orsak till att Sverige iâ•›dag är en framstående it-nation 
med duktiga entreprenörer, spelutvecklare i världsklass och en teknikvänlig befolkning”, 
säger Jimmy Wilhelmsson. 
 

Flera kända namn 
I boken, som kommer ut i september, har Jimmy Wilhelmsson samlat berättelser från 25 kända och okända 
svenskar. Det är ett brett spektrum från mångsysslaren Henrik Schyffert till Spotifys teknikchef Oskar Stål. 
På några av de nära 200 sidorna finns även Tony Krvaric, numera finansrådgivare och Republikanernas 
ledare i San Diego, som påsken 1987 grundade knäckar- och demogruppen Fairlight. 
Ett annat känt namn är Kim Nordström, född 1975, som byggt spelkonsoler på Sony Playstation, bland 
annat PS Vita, och varit med på Playstation 4 i Silicon Valley. Han är nu studiochef på spelutvecklaren 
King som ligger bakom spelsuccén ”Candy Crush Saga”.  
”Allt i min karriär har hänt enbart därför att jag som liten blev indragen i scenen runt Commodore 64. Man 
kan säga att det jag lever på i dag är att jag verkligen vet hur man kodar rakt in i själva hårdvaran – och att 
jag därigenom fattar vad de flesta programmerare pratar om”, säger Kim Nordström. 
En annan av de intervjuade är serieentreprenören Mikael Pawlo, som har haft ett finger med i bolag som 
nätkasinot Mr Green, dejtingsajten Happy Pancake och gräsrotsfinansieringstjänsten Fundedbyme. På 
1980-talet hade han en egen C64-spalt i tidningen Svenska Hemdator Nytt och var en av dem vars 
datorvana rustade dem för affärslivet.  
”Tiden med Commodore 64 fick mig att inse möjligheterna med en dator. Egentligen vill jag inte att mina 
barn bara kör appar på sin surfplatta, de får gärna börja programmera och förstå vad som händer inuti”, 
säger Mikael Pawlo. 
”Många imponeras av hur barn hanterar sina surfplattor. ’De är så duktiga på Apple’, säger de. Egentligen 
är detta helt värdelöst. Det är som att vara duktig på att titta på film.” 
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Överst fram- och baksida på QSL från WGBW Denmark WI-1590 och härovan QSL från 
Bangladesh Betar-693. Tnx HR! 
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MultiCultural Radio Broadcasting, Inc. 

MRBI Radio Control NYC 

27 Williams Street, 2nd Floor 
New York, N.Y. 10005 

 
 
May 14, 2014 
  
Dear OJ, 
  
It is my pleasure to confirm you did hear WKDM 1380am on Arpil 5, 2014 and it was my 
voice you heard doing the WKDM station ID. It is a thrill knowing someone thousands & 
thousands of miles away can hear me via a terrestrial radio signal. Unfortunately, OJ, we 
do not have QSL cards, so consider this email as verification of your reception of 
1380anWKDM, New York, N.Y. 
  
WZRC 1480am and WKDM 1380am broadcast Cantonese & Mandarin respectively, but 
on weekends WKDM broadcasts Spanish programming. The company also owns WWRU 
1660am “Radio Korea”, WPAT 930am airs variety of Hispanic programs serving Mexican, 
Puerto Rican and Dominican Republic listeners, also Hungarian, Lithuanian, Haitian, 
African and English programs, including Caribbean Reggae on weekends and WNSW 
1430am is Spanish Christian. 
  
I regret we do not have promotional material (bumper stickers, pens, mugs), but I did 
attach a few photographs of our WWRU/WKDM transmitter site in New Jersey and our 
Master Control in NYC where I work. 
  
I Googled Trondheim and took a virtual tour of the area; it looks like a wonderful place to 
raise a family and the Rosenborg Stadium complex look beautiful from the sky. On behalf 
of MRBI management, thank you, OJ, for making us aware you are out there listening to 
our radio station. That is very cool. 
  
Sincerely,  
Mark Buniak  
C.O. MRBI Radio Control NYC 
 
 
 
 
 
 

tnx OJS 
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CHHA Toronto ON-1610 sände ovanstående svar till LSD och nedanstående svar från WOYK 
York PA-1350 finns nu i JOB:s samling. Så här skrivr Jan: WOYK har gäckat mig i många år 
sedan jag första gången hörde dem vid PAX8 2000. Det olyckskorpades rejält i MVE 53-18, men 
nu under sensommaren såg jag att de snyggat till sin hemsida och kanske blir det mer ordning på 
torpet nu? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

June 12, 2014 
 
Rolf Ahman 
Solberga Angsvag 
SE-125 44 Alvsjo 
SWEDEN, EUROPE 
 
Greetings to you from Little Rock, Arkansas! lt is always fun to learn of someone
picking up our AM signal in distant places across the globe. AM signals
propagate in sometimes mysterious ways and also bounce off the ionosphere.
Thanks for letting us know that you heard us in 2013. lt is interesting that you
picked us up as we have had some copper theft which took us from a triple tower
array to a single tower and a much smaller 
 
This letter will affirm your reception at 3:15 am CDT on October 22, 2013.
 
Here is a picture of our broadcast building with 8 radio stations and a State Radio
Network 

Thanks again for writing 
Gordon Ross Stephan  
KAAY 1090 AM 
 

 
 
 
 
 
 
 

Greetings to you from Little Rock, Arkansas! lt is always fun to learn of someone
picking up our AM signal in distant places across the globe. AM signals

mysterious ways and also bounce off the ionosphere.
Thanks for letting us know that you heard us in 2013. lt is interesting that you
picked us up as we have had some copper theft which took us from a triple tower
array to a single tower and a much smaller signal. 

This letter will affirm your reception at 3:15 am CDT on October 22, 2013.

Here is a picture of our broadcast building with 8 radio stations and a State Radio
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Greetings to you from Little Rock, Arkansas! lt is always fun to learn of someone 
picking up our AM signal in distant places across the globe. AM signals 

mysterious ways and also bounce off the ionosphere. 
Thanks for letting us know that you heard us in 2013. lt is interesting that you 
picked us up as we have had some copper theft which took us from a triple tower 

This letter will affirm your reception at 3:15 am CDT on October 22, 2013. 

Here is a picture of our broadcast building with 8 radio stations and a State Radio 

tnx RÅM 
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tnx JER 


