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Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 17 14 mars  OA (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: o.alm@telia.com 
Nr 18 29 mars (tisdag) TL (tips) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 19 11 april TL (tips, även info, QSL till resp red) 
 

 

Hej! 
 

Så var det dags för ett nytt livstecken från Lagans strand. Den senaste perioden har inte haft mycket att 
bjuda på trots att bevakningen verkar ha varit intensiv. Några sidor logg blir det i alla fall tack vare många 
bidrag. 
 
Önskemålet om hur avvikande frekvenser ska redovisas i tipsen har noterats av de flesta. Önskemålet är att 
dessa anges inom parentes i kursiv stil strax före signaturen.  
 
I detta nummer: 
* Framtiden kanske syns i backspegeln – Fredric Karén, Svenska Dagbladet 7.2.2016 
* Radiohistoria/Ett smart och sant påstående – RFK resp DAD 
* A wave of discontent over AM radio proposal – NRC DX News 83/12 
* PAX 111 – en lägesrapport från BOS 
 

QSL: 
* WJTO Bath ME-730 kHz – OJS 
* WKBM Sandwich IL-930 kHz – JOB 
* KGEM Boise ID-1140 kHz – JOB 
* WHCO Sparta IL-1230 kHz – OJS 
* KOVE Lander WY-1330 kHz – JOB 
* KATE Albert Lea MN-1450 kHz – JOB 
* HCMQ1 R La Poderosa, Quito-1490 kHz – FD 
* La Jefa, Sullana, Peru-1530 kHz – FD 
* QSL-paraden avslutas denna gång med två kuriosa-QSL som ligger helt utanför vårt verksamhetsområde. 
 Stationen är FM-399 Trollhättan-Vänersborg, d.v.s. en NDB-station. Från John Ekwall kom en förfrågan 

om ett NDB-QSL till Jan Rasmussons i Dalby kunde vara av intresse för ARC med tanke på att v/s var 
Johan Berglund. Detta gav anledning att fråga BN om några kompletterande uppgifter. Det visade sig då 
att även Bosse hade detta QSL i sin samling med Johan som v/s. Det var för övrigt Bosses första NDB-
QSL! Johan Berglund var medlem i ARC från 1964 till 1993 med ett par års uppehåll.  

 

* Som avslutning en logga från R del Plata, Buenos Aires-1030 kHz – Marcelo A Cornacioni via TBV 
 

Nästa  
Stoppdatum 

14/3 
OA (allt) 
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ARC Newsflash: 
                                                            För bidrag: info@rock.x.se  
                                                  Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/ 
                              
 
 
 

 
Noteringar i loggen: 
KM/K = Kai Mauseth, Kongsfjord 
KM/S = Kai Mauseth, Smøla 
 
Europa 
 630 21.2. 0614 BBC Three Counties Radio, Luton med id og lokal promo for moské i Luton. KM/S 
 837 23.2 2255 COPE, Burgos med regionalprogram från Segovia. JE 
1035 25.2 0537 West Sound, Ayr med id i jämnhöjd med North Sound. ODD 
1080 22.2 0750 SER R Coruña med lokale nyheter. KM/S 
1485 25.2 1400 NRK Longyearbyen, Svalbard har gått ett antal ggr den senaste 

tiden! AN 
1602 20.2 2202 SER R Linares med lokal id i en fotballkamp (Copa del Rey). 

KM/S 
 

Afrika 
1377 20.2 2130 R Free Africa, Mwanza bra signal och härlig musik och inget annat intressant att 

lyssna på. JE 
 

Asien 
 585 14,2 1530 R Pakistan, Islamabad med ID. Ganska hygglig styrka en stund.  TN  
 657 27.2 1555 AIR Kolkata. Israel och Iran dominerar vanligen här. JM 
 666 25.2 2100 PBS Jinzhou id. To stasjoner her på dette tidspunkt. Fikk bekreftelse fra Ying Lian i 

PBS English Service på at det var denne. KM/K  
1125 11.2 1600 Hebei RGD med ID.  (1124,984)  TN 
1143 15.2 1600 AIR Rohtak gick bäst vid 1730.  1530 EE nx. Även den 11/2.  (1142,994) TN  
1143 25.2 1730 R Free Korea med ”RFK” id (Clandestine). KM/K 
1170 11.2 1500 R Pakistan, Peshawar III med ett ID. (1169,9). Mauno Ritola says: “Heard regularly 

now 100 Hz below nominal. C/d after 1800.  73, Mauno”.  TN 
1206 15.2 2030 Yanbian RGD med sign on strax efter 2025 och int. signal. ID 2101. Också hörd till 

sign off vid 1630* den 11/2. (1205,961)  TN 
1206 15.2 1537 AIR Bhawanipatna (1205,989) med EE nx fram till 1545. Sign off 1736*. 1206 är en 

riktigt trevlig frekvens numera. På 1206,0 ligger Jiangsu RGD. På 1205,961 ligger 
Yanbian. Israel kommer lite senare och ligger ganska exakt på 1206,0. Senare på 
kvällen hörs även Iran på 1205,996.  TN 

1260 11.2 1530 R Pakistan, Peshawar II med ID, störd.  TN 
1332 14.2 1400 JOSF Tokai Hoso, Nagoya med fin id. KM/K 
1341 11.2 1529 R Pakistan, Bahawalpur med ett ID 1530. (1340,993)  TN 
1341 16.2 1557 R Pakistan, Bahawalpur med ”Radio Pakistan” id. KM/K 
1350 15.2 2000 Jiangxi PBS kom upp en stund här. (1349,997)  TN 
1422 9.2 1800 Pujiang zhi Sheng, Shanghai. Må korrigere mitt tips fra sist: Er nå et program om 

natta på PBS Shanghai. Bekreftelse fra Ying Lian på dette. KM/K 
1422 11.2 1500 CRI / Zhōngguó Guójì Guǎngbō Diàntái, stark med kinesiskt px. R Romania på 

1421,996 störde. TN  
1467 11.2 1600 TWR Pani med sedvanlig int. signal. (1466,998)  TN 
1476 26.2 -1600 Sor. Wor. Thor, Chiang Mai id før s.off. KM/K 
1476 11.2 1530 Sor. Wor. Thor, Lamphun/Ban Pratu Khong kom upp här en stund. (1475,992)  TN 
 
Oceanien 
1420 28.2 1000 KKEA Honolulu HI, ESPN. KM/K 
 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 



Nordamerika 
 560 27.2 0600 KMON Great Falls MT med fin id ”Big Sky Country KMON
 580 28.2 0620 CFRA Ottawa ON med C2C.  ODD
 650 24.2 0600 Grönland, Qeqertarsuaq
 680 28.2 0534 CJOB Winnipeg MB överraskade här istället för CFTR, id. och C2C. 
 710 12.2 0630 WDSM Superior WI dominant på frekven
 720 27.2 0635 WGN Chicago IL med WGN weather. 
 730 12.2 0730 CKDM Dauphin MB med ID och väder. 
 730 16.2 0727 CKDM Dauphin MB med lokal værrapport. 
 740 12.2 0400 CFZM Toronto ON, Zoomer Radio Toronto. 
 790 12.2 0631 KFGO Fargo ND 
 930 28.2 0233 CJYQ St John’s NL, “This is the new 9
 950 13.2 0130 WNTD Chicago IL med Relevant Radio px. 
 970 20.2 1359  KFBX Newstalk AM 970, Fairbanks AK har gått ganska ofta vid denna 
1030 28.2 0300 WBZ Boston MA, “CBS news”. A
1070 27.2 0500 KNX Los Angeles CA. ”1070 Newsradio”. 
1130 7.2 0900 WISN Milwaukee WI dominerade vid denna tid. 
1140 12.2 0630 KSOO Sioux City IA med ID under CHRB. 
1140 28.2 0659  KSOO Sioux
1140 27.2 0305 CBI Sydney NS, “That is CBC living news”. A
1170  28.2 0759  KJNP North Pole AK. 
1200 7.2 0900 WOAI San Antonio TX bra med ID och  nyheter. 
 
 
 
 
 
 
1240 28.2 0759 KEJO Corvallis OR. ”Joe radio”. 
1250 12.2 0559  WSSP Milwaukee WI. 
1270 28.2 0524 KNWC Sioux Falls IA fint med id ”Faith radio 12

stationen tidigare bara i Lappland. JM
1290 7.2 0901 WMCS Greenville WI
1290 11.2 0800 WJNO West Palm Beach FL fint ID. 
1300 24.2 0430 WOOD Grand Rapids MI nästan som en lokalstation, samtidigt som det bara fanns 

ett par till mycket svaga NA på 
1310 12.2 0630 KNOX Grand Forks ND, 
1320 23.2 0600 WILS Lansing MI med ID. 
1330 28.2 0800  KKPZ The Truth Portland OR. AN
1370 11.2 0700 WTAD Tabor City NC med ID 
1380 23.2 0605 WPHM Port Huron MI med v
1390 23.2 0656 WGRB Chicago IL ”Inspiration 13
1420 11.2 0802 WJDA Delray Beach FL med ID på SS och AA. SW
1420 24.2 0405 WOC Davenport IA med Fox News och sedan lokalt väder innan id. JE
1420 28.2 0600 WOC Davenport IA.
1430 11.2 0700 WNSW Newark NJ med ID och 
1430 12.2 0400 KXNT Indianapolis IN med sport CBS sports. 
1430 27.2 0500 KCLK 1430 Asotin WA
1440 13.2 0530 CKJR Wetaskiwin AB bra som vanligt. 
1460 12.2 0359  WOPG WOPG
1480 12.2 0400  WGVU Kentwood MI AN
1500 28.2 0300 WFED Washington DC, “Ap radio news”. A
1510 28.2 0615 KCKK Littleton CO.”93.7 Rock.” 
1530 28.2 0659  KFBK Sacramento CA
1540 25.2 0459 KXEL Waterloo IA. JM
1550 28.2 0759  KRPI Ferndale WA
1600 28.2 0659  KEPN Lakewood CO. AN
1660 12.2 0559  KQWB West Fargo ND. 
 

KMON Great Falls MT med fin id ”Big Sky Country KMON 
CFRA Ottawa ON med C2C.  ODD 

, Qeqertarsuaq gick här svagt.  TN 
CJOB Winnipeg MB överraskade här istället för CFTR, id. och C2C. 
WDSM Superior WI dominant på frekvensen. SW 
WGN Chicago IL med WGN weather. Under BBC. KM/S 
CKDM Dauphin MB med ID och väder. SW 
CKDM Dauphin MB med lokal værrapport. KM/S 
CFZM Toronto ON, Zoomer Radio Toronto. SW 
KFGO Fargo ND med reklam och ID. SW 
CJYQ St John’s NL, “This is the new 9-30 Kixx Country CJYQ AM”. A
WNTD Chicago IL med Relevant Radio px. SW 

1359  KFBX Newstalk AM 970, Fairbanks AK har gått ganska ofta vid denna 
WBZ Boston MA, “CBS news”. A 
KNX Los Angeles CA. ”1070 Newsradio”. AN 
WISN Milwaukee WI dominerade vid denna tid. SW 
KSOO Sioux City IA med ID under CHRB. SW 

0659  KSOO Sioux Falls SD. AN 
CBI Sydney NS, “That is CBC living news”. A 

0759  KJNP North Pole AK. AN 
WOAI San Antonio TX bra med ID och  nyheter. SW 

KEJO Corvallis OR. ”Joe radio”. OJS hjälpte mig med ID! AN
0559  WSSP Milwaukee WI. “Sports Radio 1250” AN 

KNWC Sioux Falls IA fint med id ”Faith radio 12-70 in the Sioux empire.” Har hört 
stationen tidigare bara i Lappland. JM 
WMCS Greenville WI, “Greatest Hits from 50th to 70th.” SW
WJNO West Palm Beach FL fint ID. SW 
WOOD Grand Rapids MI nästan som en lokalstation, samtidigt som det bara fanns 

till mycket svaga NA på hela bandet. JE 
KNOX Grand Forks ND, “Newsradio 13-10 KNOX”. SW 
WILS Lansing MI med ID. SW 

0800  KKPZ The Truth Portland OR. AN 
WTAD Tabor City NC med ID “13-70 WTAB Tabor City, Loris
WPHM Port Huron MI med väder och flera ID. SW 
WGRB Chicago IL ”Inspiration 13-90”. KM/S 
WJDA Delray Beach FL med ID på SS och AA. SW 
WOC Davenport IA med Fox News och sedan lokalt väder innan id. JE
WOC Davenport IA. JM 
WNSW Newark NJ med ID och ”Relevant Radio”. SW 
KXNT Indianapolis IN med sport CBS sports. SW 
KCLK 1430 Asotin WA “The Sports Fan”. AN 
CKJR Wetaskiwin AB bra som vanligt. SW 

0359  WOPG WOPG-FM, Albany NY. AN 
0400  WGVU Kentwood MI AN 

WFED Washington DC, “Ap radio news”. A 
KCKK Littleton CO.”93.7 Rock.” Inte vanligt att höra CO i södra Finland. 

0659  KFBK Sacramento CA “News R KFBK”. AN 
KXEL Waterloo IA. JM 

0759  KRPI Ferndale WA “Sher-E-Punjab Radio”. AN 
0659  KEPN Lakewood CO. AN 
0559  KQWB West Fargo ND. AN 
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 Great Falls” KM/S 

CJOB Winnipeg MB överraskade här istället för CFTR, id. och C2C. ODD 

30 Kixx Country CJYQ AM”. A 

1359  KFBX Newstalk AM 970, Fairbanks AK har gått ganska ofta vid denna tid. AN 

AN 

70 in the Sioux empire.” Har hört 

SW 

WOOD Grand Rapids MI nästan som en lokalstation, samtidigt som det bara fanns 

70 WTAB Tabor City, Loris”. SW 

WOC Davenport IA med Fox News och sedan lokalt väder innan id. JE 

Inte vanligt att höra CO i södra Finland. JM 



Mexiko, Centralamerika och Västindien
 800 15.2 0603  PJB Trans World R, Kralendijk. Går inte så ofta som man skulle kunna tro med tanke 

på sändareffekten! 
 940 12.2 0359  XEQ La Q Mexicana, Mexico D.F
 970 12.2 0400  XERFR R Formula 1, Mexico D.F
1060 12.2 0404  XEEP R Educación, 

AN 
1140 12.2 0605  XEMR, San Nicolás de los Garza. HK hjälpte mig med 

ID! AN 
1160 11.2 0059  WBQN Super Borinquén, Barceloneta

(1160.0361) AN
1190 25.2 0400 WBMJ San Juan PR med ID, ganska stark.  TN
1280 24.2 0428 XEAW AW Involvidable

tydde en annonsering till “10.23(!) 
Och faktiskt, 04.37 kom den igenom NotiUno igen och HK kunde tyda ett id till 
XEAW. (1279,999

1280 15.2 0100  WCMN NotiUno, Arecibo. AN
1280 25.2 0400 WCMN NotiUno, 
    vid varierande tider. 
1400 14.2 0100  Harbour Light of the Windwards, Carriacou. AN
1400 25.2 2300 Harbour Light, 

på 1400,009.  TN
1430 25.2 0400 WNEL Caguas med ID "Esta es WNEL ..." och "contacto NotiUno" Stark. 

(1429,987) TN
1440 24.2 0520 HIAK R Impactante, 

bittida som sent. JE
1480 15.2 0303  WMDD Tropical del 1480, Fajardo. AN
1560 21.2 0557 HO…  La Voz de Esperanza, Panamá SS gospel och id. 

ODD 
1560 23.2 0057 WRSJ Metro R, San Juan PR. ”Metro Radio 1560”. 
    /Tnx logga Fredrik/

1600 24.2 0558 WCMA Bayamón PR med kedjeanrop inkl 
1600. FD 

1670 25.2. 0535 HIC81 La Voz del Yuna, Bonao. 
 
Sydamerika 
 570 28.2 0545 HJCB1 Vida AM, Puerto Carreno med annonsering, 
 610 24.2 0507 ZYL268 R Itatiaia
 670 15.2 0201  YVLL R Rumbos, Caracas. 
 680 15.2 0502 HJZO R Nacional de Colombia, Sabanagrande. AN
 680 15.2 0201 YVQR R Continente, Cumaná. 
 680 27.2 0554 YVQR R Continente, Cumaná, oftast när inte CFTR hörs.  
 700 23.2 0201 ZYI428 R Sorriso, Sorriso MT. FD
 710 15.2 0301  LRL202 R Diez, Buenos Aires

bra men lika ofta ganska dåligt. (
 710 24.2 0528 LRL202 R Diez, Buenos Aires med stark och ganska ostörd signal ovanligt nog. JE
 730 15.2 0458  HJCU Melodía Stereo, Bogotá D. C. AN
 750 18.2 0159 ZYL213 R América, Belo Horizonte MG. “América AM ZYL213”. FD
 770 15.2 0459  HJJX RCN La R FM 93.9, Bogotá
 770 16.2 0458  CX12 R Oriental, Montevideo. AN
 770 15.2 0259  YVKK RNV Canal Informativo, Valencia. (
 780 16.2 0602  LRF210 R Tres, Trelew. 

men nu gick den fram! Och bjöd 
 930 20.2 0500 CX20 R Monte Carlo, Montevideo med id och musik. JE
1070 28.2 0513 HJCG Q’hubo
1080 21.2 0628 YVNR R Venezuela, Maracay med id under WTIC. KM/S
 
 

Mexiko, Centralamerika och Västindien 
World R, Kralendijk. Går inte så ofta som man skulle kunna tro med tanke 

på sändareffekten! AN 
0359  XEQ La Q Mexicana, Mexico D.F-Col. El Vergel. AN 
0400  XERFR R Formula 1, Mexico D.F-Aculco. AN 
0404  XEEP R Educación, Mexico D.F-Ejército del Oriente. 

, San Nicolás de los Garza. HK hjälpte mig med 

0059  WBQN Super Borinquén, Barceloneta-Manatí. 
) AN 

WBMJ San Juan PR med ID, ganska stark.  TN  
XEAW AW Involvidable, Monterey överraskande. Inte “mexikansk musik” men HK 
tydde en annonsering till “10.23(!) - temperatura 18 grados”, vilket alltså är UTC 
Och faktiskt, 04.37 kom den igenom NotiUno igen och HK kunde tyda ett id till 

79,999). JE 
0100  WCMN NotiUno, Arecibo. AN 

NotiUno, Arecibo PR  Har hörts nästan varje natt  
vid varierande tider. TN 

0100  Harbour Light of the Windwards, Carriacou. AN 
Harbour Light, Carriacou med predikan, störd av CBG 

.  TN /Tnx ny logga Thomas!/ 
WNEL Caguas med ID "Esta es WNEL ..." och "contacto NotiUno" Stark. 

) TN 
R Impactante, Santo Domingo idade - tycks vara den som “allt

bittida som sent. JE 
0303  WMDD Tropical del 1480, Fajardo. AN 

HO…  La Voz de Esperanza, Panamá SS gospel och id. 

WRSJ Metro R, San Juan PR. ”Metro Radio 1560”. FD 
Fredrik/ 

WCMA Bayamón PR med kedjeanrop inkl 960, 1300 & 

HIC81 La Voz del Yuna, Bonao. JM 

Vida AM, Puerto Carreno med annonsering, tidvis Reloj. 
ZYL268 R Itatiaia, Belo Horizonte MG jinglade. Dåliga på att anropa tycker jag. 

0201  YVLL R Rumbos, Caracas. (669.9886) AN 
HJZO R Nacional de Colombia, Sabanagrande. AN 
YVQR R Continente, Cumaná. AN 

Continente, Cumaná, oftast när inte CFTR hörs.  ODD
ZYI428 R Sorriso, Sorriso MT. FD 

0301  LRL202 R Diez, Buenos Aires-San Martín. Den här går ganska ofta, ibland riktigt 
bra men lika ofta ganska dåligt. (710.0042) AN 
LRL202 R Diez, Buenos Aires med stark och ganska ostörd signal ovanligt nog. JE

0458  HJCU Melodía Stereo, Bogotá D. C. AN 
ZYL213 R América, Belo Horizonte MG. “América AM ZYL213”. FD

0459  HJJX RCN La R FM 93.9, Bogotá D. C. AN 
0458  CX12 R Oriental, Montevideo. AN 
0259  YVKK RNV Canal Informativo, Valencia. (770.0044) AN 
0602  LRF210 R Tres, Trelew. Den här har jag verkligen jagat, även då conds varit bättre 

men nu gick den fram! Och bjöd på fint ID. Ligger väldigt långt söderut i ARG! 
CX20 R Monte Carlo, Montevideo med id och musik. JE 
HJCG Q’hubo Radio, Bogotá, nämnde ex-R Santa Fé. JM 
YVNR R Venezuela, Maracay med id under WTIC. KM/S 
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World R, Kralendijk. Går inte så ofta som man skulle kunna tro med tanke 

Monterey överraskande. Inte “mexikansk musik” men HK 
temperatura 18 grados”, vilket alltså är UTC - 6. 

Och faktiskt, 04.37 kom den igenom NotiUno igen och HK kunde tyda ett id till 

WNEL Caguas med ID "Esta es WNEL ..." och "contacto NotiUno" Stark. 

tycks vara den som “alltid” går här, 

tidvis Reloj. ODD 
, Belo Horizonte MG jinglade. Dåliga på att anropa tycker jag. FD 

ODD 

Den här går ganska ofta, ibland riktigt 

LRL202 R Diez, Buenos Aires med stark och ganska ostörd signal ovanligt nog. JE 

ZYL213 R América, Belo Horizonte MG. “América AM ZYL213”. FD 

Den här har jag verkligen jagat, även då conds varit bättre 
på fint ID. Ligger väldigt långt söderut i ARG!  AN 
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1120 16.2 0600 Em Santiago y Copla, Buenos Aires. Fortsätter att förvåna genom att höras då o då.  
    (1120.1306) AN 
1150 14.2 0100  LT9 R Brigadier López, Santa Fe. Jag hittade deras ID men fick inte fram stations- 
    namnet, men ”Santa Fe” och ”República de Argentina” gick igenom och då dristar 
    jag mig att påstå att det är denna station! AN 
1190 21.2 0301  LR9 R América, Buenos Aires. Det har ju varit turbulent vad gäller ägandet av denna 
    station och jag vet inte om de varit off air, de har i alla fall inte hörts hos mig en tid. 
    Nu var de dock tillbaka. AN 
1190 24.2 0530 LR9 R América, Buenos Aires spelade “Georgia on my mind” innan id. JE 
1240 16.2 0504  CW35 R Paysandú, Paysandú. (1239.9812) HK:” Det är CW35 Radio Paysandú.   

    Inget anrop men bl a reklamen för El Patio - Parrilla stämmer med adress och  
    telefon till denna restaurang: Joaquín Suárez 745 casi 25 de Mayo, tel. 472 56026. 

    En inte alltför vanlig station.” AN 
1270 20.2 0317 LS11 R Provincia de Buenos Aires, La Plata hade långt mellan annonseringarna, 

men här var det dags. JE 
1270 21.2 0258  LS11 R Provincia de Buenos Aires, La Plata. Har naturligtvis blivit vanligare nu då 
    frekvensen är fri. AN 
1270 24.2 0401 LS11 R Provincia de Buenos Aires, La  Plata överraskade med riktigt bra signal på 

285-graders antenn – samtidigt som t ex IA i NA på 1420.  Breda men “tveksamma” 
konditioner. JE 

1280 27.2 0605  HJLR "Caracol Radio" över PR, skall ligga i Pasto. ODD         
1280 4.2 0621 YVOF R Trujillo, Trujillo. “Radio Trujillo 76 años La Emisora del Pueblo”. FD 
1300 24.2 0002 OAX7X R Juliaca, Juliaca “La Decana”. JE 
 
 
 
 
 
 
 
  
1300 27.2 0605 HJLD Q’hubo Radio, Pereira. “Está escuchando Q’hubo Radio 1300 AM HJ(LD), 

una emisora Caracol de Grupo Prisa Radio, Q’hubo Radio”. FD /Tnx logotype FD/ 
1310 23.2 0600 HJAK LV de la Patria Barranquilla ganska svag.  (1309,676). TN 
1320 24.2 0001 OAU7W R Tv Perú, Juliaca fadade men bra korta stunder. (1319,941). JE 
1350 21.2 0300  LS6 R Buenos Aires RBA, Burzaco. Går mycket ofta. AN 
1350 24.2 0600 LS6 R Buenos Aires med ID. Vid 0500 var det HJDS Ondas de la Montaña, 

Medellín med ID. TN 
1360 22.2 0553 OCU4I R Bienestar, Lima med ID för Moderna 930 och Bienestar 1360 och px LV 

de Salvación, Iglesia Pentecostal La Cosecha, ej Iglesia Pentecostal Dios es Amor  
som jag skrev tidigare om Imperial 2 på 1440. Denna gick också nu samtidigt. FD 

1360 25.2 0400 R Bienestar, Lima med ett klart ID. Mest snx.  (1360,007)  TN 
1360 24.2 0003 OAX7R R Sicuani, Sicuani. Före den en ovanligt fortpratande locutora och nattens 

bästa andinska signal. JE 
1380 15.2 0557 L… R Buenas Nuevas, Merlo. JM 
1380 25.2 0400 OCY4U R Nuevo Tiempo, Lima med ID. Låg på (1379,987).  TN  
1380 26.2 0510 OCY4U R Nuevo Tiempo, Lima. JM 
1380 26.2 0600 OCY4U R Nuevo Tiempo, Lima, mx och id. ODD 
1390 22.2 0600 HJZY La Primera (R María), Bucaramanga. R María Colombia. FD 
1390 24.2 0606 YVZO Lumen, Maracaibo med ID och sedan lugn mx.  (1389,995).TN 
1400 25.2 0400 HCFL2 Z-Uno, Guayaquil i kamp med flera på 1400.  (1399,947). TN 
1400 20.2 0602 OAX7I R La Hora (IPDA), Cusco. LV de la Liberación och dålig modulation. FD 
1420 23.2 2359 OBU6C R Fé Arequipa med ett svagt och splashat men ändå hyfsat tydligt id. 

(1420,007). En annan peruan (San Isidoro? på 1420,017). JE 
1430 16.2 0502  La Radio de los Cunumí Gausú, Rafael Castillo. Jag trodde att det var en annan 
    station i Rafael Castillo, men HK kunde lämna besked efter att ha lyssnat till 
    inspelat ID! Tack för det! (1429.949) AN 
1430 26.2 0500 HJPW Colmundo, Barranquilla. Med ambiente-musik och id. JM 
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1440 21.2 0600 HJNZ Colmundo, Medellín med ID vid 0601 "Colmundo Radio". (1439,989).   TN 
1450 27.2 0605 HJNL La Cariñosa, Manizales med mx. Svårt störd.  TN  
1460 27.2 0600 HJJW Nuevo Continente, Bogotá ganska stark med lugn mx. (1459,999)  TN 
1460 27.2 0610 HJJW Nuevo Continente, Bogotá med annonsering, rel. ODD  
1470 25.2 0400 OAU4B R Capital, Lima med ID. En av de allra vanligaste peruanerna.  TN  
1510 23.2 2357 OCX6O R Alegría, Arequipa med id och bra signal. (1509,995). JE 
1520 27.2 0600 HJLI "La Presencia 15-20 AM"  lät det här. Stark. Ex Libertad.  (1519,996)  TN 
1540 24.2 0001 LP67 R Bendita Trinidad, El Alto tillsammans med brasse (Santana). JE 
 
 
 
 
 
 
  
1540 27.2 0600 R TurboMix går ganska bra på (1540,5). ZNS Bahamas har dock stuckit upp med 

god styrka ett antal gånger, bl a den 27/2. (1539,998).  TN  /Tnx logga TN!/  
1550 26.2 0600 HJCB R El Sol, Barranquilla svårt störd. (1549,997)  TN 
1550 27.2 0601 HJZI G12 Radio, Bogotá. FD 
1560 24.2 0002 LP149 Luz del Mundo, La Paz musik och kort annonsering. (1560,020). JE 
1620 14.2 0102  LRI309 AM 1620, Mar del Plata. Har gått dåligt på X-bandet i år men nu kom 
    denna fram ganska bra. AN 
 
Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
1150 16.2 0600 OID R Nacional, ARG. Viedma eller San José de Jachál? Den hördes dock samtidigt  
    med R Tres så det kanske inte är orealistiskt att anta att det är Viedma? AN 
1160 25.2 0400 Mest troligt WBQN Borinquén denna dag då flera PR stationer gick starkt. 

(1160,036).  TN 
1240 25.2 0400 Religiös station med lugn mx och ganska svag. Tror att det är R María de la 

Altagracia med tanke på konds vid denna tid.  TN  
1250 25.2 0600 HJ station möjligen R Capital. Svårt med ID då den också var störd. (1249,992). TN 
 
 
 
 
 
 
1250 25.2 0400 Troligen R Miraflores här på (1250,007). Henrik Klemetz fick lyssna på en störd 

inspelning och kunde konstatera att det var ett rel. px man körde, men hittade inget 
ID i snutten. I vilket fall som helst ett stort tack till HK som tog sig tid att lyssna och 
försöka få fram vilken station det var. I ett senare avsnitt tycker jag mig uppfatta ett 
R Miraflores nämnas. TN /Tnx logo TN/ 

1280 27.2 0602 Tycker mig höra Caracol nämnas här (1279,994)  i kamp med NotiUno på 
(1280,001). TN  

1370 24.2 0500 Tent LRA54 R Nacional, Ingeniero Jacobacci. HK identifierade denna som  
    ARG. Tyvärr fanns där inte tillräckligt mycket att ”ta på” för ett ID. Emellertid: Kl  
    03 UTC fanns en tidssignal + NA, och exakt samma sak, vid exakt samma tid fanns  
    på 750 kHz (R Nac. Córdoba)! Så jag dristar mig att påstå att det verkligen är R  
    Nac. i Ingeniero Jacobacci men eftersom jag inte har ett ID får det bli Tent!  
    (Samma tidssignal fanns även kl 05 UTC.). AN 
1400 20.2 0155 Tent HJAS Barranquilla  men “id” bara “Antena Dos Bogotá”. En av väldigt få 

signaler. JE 
1440 16.2 0502 Tent R Impacto, Tapiales ARG (1440.0645) REL och ngt distad. Jag är ganska 
    säker på att det är just R Impacto, men jag hade inget ID… AN 
1480 24.2 0003 Oid Peru eller möjligen Bolivia. Hyggligt stark men väldigt “tunn” modulation och 

bara knappt uppfattbar. (1479,981). JE 
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� Från e-posten 
Jan Edh 20.2.2016 
Natten mot 20 februari blev en riktigt dålig natt i Fredriksfors. Få och svaga signaler natten igenom. Några 
brassar som i och för sig var intressanta strax före gryningen, men de var för svaga för att man skulle 
komma längre än till “misstankar” 
 

24.2.2016 
En andinsk öppning under en kort stund runt midnatt UTC var behållningen den här natten. Tyvärr var det 
dock alldeles för brusigt för att det skulle bli riktigt “intressant” men det fanns skönjbara signaler på en hel 
del frekvenser på övre delen av mellanvågen. 
Fortsättningen blev väldigt mager – en trolig mexican på 1280 verkar också få förbli oid. 
 
Stefan Wikander 27.2.2016 
Känns skönt att kunna åka upp till stugan någon dag ibland och lyssna. Det är ju som natt och dag mot här 
hemma både antennmässigt och störmässigt. 
  

Få se till nästa vinter om jag kan få upp en 7-900 meters Beverage. Måste då passera en skogsbilväg och det 
har sina nackdelar både att antennen blir synlig och att den kan ramla ner. Det senare tror jag att jag fixar 
men att nyfiket folk börjar att rota är mera aktuellt tror jag. Lokalbefolkningen nere i byn vet nog vad det är 
frågan om men utländska bärplockare och dylikt har man ingen koll på. Dom vimlar det av på hösten. 
 

Normalt är störnivån väldigt låg eftersom det inte finns någon el inom 5 km men koronaurladdningarna från 
220 och 400 kV 5-7 km bort förstör mycket på dagtidsdx när det snöar eller är dimma nere i dalen. Uppe 
vid stugan är det sällan dimma, den är nere i dalen efter älven där ledningarna går. Vid stugan kan det vara 
strålande sol. 
 

En stor mängd vindkraftverk har satts upp de senaste två åren och är en nyhet bland störkällorna. Under 650 
är det nästan omöjligt att höra något sedan de började snurra trots att de är 50 km bort. Kring 1100 kHz är 
också ett område med klart högre brus och så uppe vid 1600 kHz märks det. På natten är det bara under 650 
man har besvär med dem, men när det atmosfäriska bruset sjunkit ner till dagsnivå så sticker också det två 
övriga områdena upp över bakgrundsbruset. 
 

Några loggningar från stugan på Bjännmyrmon bifogas. Inga vidare konds även om det har hörts en del. 
Det märks att morgontoppen kommer tidigare och blir kortare. Möjligheten att höra något på dagtid 
minskar men det har inte varit så mycket av den varan denna säsong. Den 22:a och 23:e gick lite NA mitt 
på dagen men bara de vanligaste västkustarna. Barrow 680 och några ytterligare AK har gått vissa dagar. På 
natt och morgon, om det nu har hörts något, har det ofta varit en blandning av LA och NA.  Med Jaguar ser 
man vid sådana tillfällen att det finns flera relativt starka signaler lite utspridda inom något tiotal Hz på en 
frekvens men ingen station lyckas få fram något ljud. 
 

Har testat att ersätta mina antenntrafos till min staggered beverage  med balanserade FET buffertförstärkare. 
Det gav mersmak.  Kommer att jobba vidare med det. 
 
Odd Påg 28.2.2016 
Säkert har vintern närmat sig slutet hos dig nu, här är det 10-15 minus varje natt och lokalt hos mej 
minusgrader hela dygnet. 
 

Däremot tycker jag det finns tecken på upptining på MV-bandet sista morgnarna, t.o.m. någon enstaka NA 
har dykt upp. Men Sverige och Norge är långa, med stora variationer i solhöjd. Några få tips blev det ändå 
till slut. 
 
Kai Mauseth 28.2.2016 
Conds har vært bra de siste dagene, så det blir nok en fyldig tipsspalte denne gangen. 
 
Fredrik Dourén 28.2.2016 
Missade tyvärr tillfället att kolla hur QTH-et hade låtit utan elstörningar den 21/2, då strömmen försvann i 
större delen av Dalarna under några nattimmar. Hade jag bara vetat och varit ute vid stugan då samt haft 
den bärbara datorn med.... Det hade varit intressant att prova! 
 
Sigvard Andersson 28.2.2016 
Inte mycket att komma med den här gången heller. Bedrövlig NA-vecka, men senaste natten till i dag 
söndag 28.2 blev en hygglig förbättring; jag hade betydligt flera OID än tidigare i veckan. 
 



sid 8 

Sigvard Andersson 29.2.2016 
Den gångna natten lät bättre mot NA, en del riktigt starka signaler; när jag slog på Perseus:en gick 930 
kanonstarkt och störningsfritt med country. Och framför allt lät bandet renare än i förra veckan. Kom tyvärr 
igång lite för sent, men jag får väl se vad som döljer sig på hårddisken och återkomma till nästa MVE. 
  
Thomas Nilsson 29.2.2016 
De ganska hyggliga kondsen mot Asien runt den 11/2 tog nog slut den dagen. Därefter har det varit ett par 
korta LA/SA-öppningar den 25 och 27 då några trevliga stationer gick. Men som vanligt så är allt numera 
ganska hårt trängt så ID får man inte fram så lätt. 
 
Arne Nilsson 29.2.2016 
En del har det väl ändå hörts även om NA conds inte alls varit som tidigare år. Hos mig har södra SA 
fortsatt att dominera och har gjort så hela säsongen! Inte mig emot, där finns många fina signaler att fånga.  
 

Jag har nu installerat Teamviewer i stället för LogMeInPro och kan nu styra båda mina PCn alldeles gratis! 
Tack Bjarne Melde för tipset! Det skall bli intressant att se hur det fungerar, en första test över WiFi i 
stugan pekade mot att Teamviewer kanske reagerar något snabbare på kommandon.  
 
 
 

  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…       29/2 2016 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 

ARC/SWB konvent 23-24 april 2016 
Konventet närmar sig med stora steg, det är knappt två månader kvar. Programmet måste ju locka eller vad 
sägs om att lyssna till vår eminente LA-kännare Henrik Klemetz kåsera, Hans Östnells information om 
Ultralight DX-ing, Christer Brunströms film från Lundy. Detta är bara en del av programmet, det finns 
åtskilligt mer och självklart flera tillfällen till mingel. Anmälan till BE eller HM.    
  

EDXC Conference 9-12.9.2016 
Hosted by the British DX Club at The Castlefield Hotel, Manchester, M3 4JR. http://castlefield-hotel.co.uk 
Local organiser is Chrissy Brand editor@bdxc.org.uk Accommodation: Costs per night (in pounds and  
euros): Single room £87 (€118); Double room £95 (€129); 3 people in a room £117 (€158). Contact is Ann 
Shannon, Reservations and Meetings Manager, Tel +44(0)161 832 7073, ann@castlefieldhotel.co.uk Please  
mention EDXC 2016 and the reference number BK57133 when you make a booking. A separate delegate 
rate - a small amount for conference costs - plus prices for radio-themed excursions and the Sunday night  
banquet, in due course. Further details at the EDXC website/blog https://edxcnews.wordpress.com 
(BDXC-UK, Feb 2016)  /Hittills anmälda från ARC är BE och HM. Någon ytterligare? –tl/ 

 

Författarafton på Hörby bibliotek 
 

Som vi kunde berätta i Sekreteraren MVE 56/14 har författarna Ulf 
Clarén och Staffan Olander utkommit med en bok ”Piraterna på 
Öresund – vi minns Radio Syd – Skånes egen radio”. 
 

Dessa båda författare kommer den 4 april klockan 19.15 till Hörby 
bibliotek och föreläser om boken. Presentationen beräknas ta en 
timme och därefter finns det möjlighet att ställa frågor. Arrangör är 
Hörby Radioförening. (via Bengt Almqvist) 
 

/Mer om Britt Wadner och Radio Syd hittar du på annan plats i detta nummer. Vidare kan vi berätta att BE 
och HM tänker besöka denna författarafton, vi hoppas på en rapport därifrån senare. –tl/ 
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ARC late, late news 
 
Canada 
1540  CHIN Toronto ON – Wikipedia shows that on 10 February CHIN dropped its China Radio overnight 
broadcasts in favour of dance music from DJ FM Toronto’s Dance Music Station. Daytime is presumably 
unchanged. (Paul Crankshaw, mwcircle 24.2.2016) 
 

Italy 
Tonight I heard the following announcement on 1368 kHz: "Challenger Radio, Long Propagation test on 
kilohertz 567, kilohertz 846 and kilohertz 1368..." The message was followed by dots/pips and then again 
announced the same way on what looks like a loop-tape. (Peter van der Eijk, via Ydun’s Medium Wave 
Info 22.2.2016) 
------- 
I live in Milan and now I tune to this station: Radio Z100 Milano on 828 khz. For information and reports 
z100milano@ondemedie.am  (Alberto Pavesi, Ydun’s Medium Wave Info 26.2.2016) 
 

Panamá 
 680/1380 Bendición Radio, David resp Panamá, ex Mujer AM. http://bendicion-radio.com/ 
   (Tore B Vik/Mauno Ritola, ARC) 
 

Puerto Rico 
 1040 WNVI Moca, ex WZNA. (NRC DX News 83/11) 
 1300 WTIL Mayagüez – CP for U1 960/960, new site, has expired and is deleted. (NRC DX News 

83/11) 
 

United Kingdom 
 990 BBC R nan Gaidheal, Redmoss was closed in November 2015. (James Robinson, Ydun’s Medium 

Wave Info 21.2.2016) 
 1260 Smooth Radio Mangotsfield and 
 1548 BBC R Bristol, also via Mangotsfield, were switched off permanently at 0104 UTC on 20.2.2016. 

The site is due to be redeveloped for housing. (James Robinson, Ydun’s Medium Wave Info 
20.2.2016) 

 

Ukraine 
765 R Mayak, Odessa was closed on 9.2.2016 because of financial reasons. 
http://vk.com/club63434334?w=wall-63434334_95 (Sergei. Saint Petersburg 2322.2016 via Ydun’s 
Medium Wave Info) 
 

USA 
I have been listening to KXEL on 1540 AM for the last ten years or so. They started running an 
announcement for the last few days about the FCC possibly reducing their nighttime coverage area. They 
asked listeners to go to their website and sign the petition here: http://www.kxel.com/50KPetition.aspx 
This request may be a first, at least for the last couple of decades or so. (Artie Bigley, 24.2.2016 via DXLD) 
 

Petition speaks only in generalities about FCC changing rules to allow more stations on air at night, 
harming KXEL and other 50 kW clear channel stations. (Glenn Hauser, DXLD) 
----- 
WLW’s petition to save nighttime AM: http://www.700wlw.com/features/save-am-radio-1919/ 
discussion of alternatives: 
http://www.700wlw.com/onair/bill-cunningham-235/save-am-radio-petition-learn-more-14424190/ 
(Artie Bigley 26.2.2016 via DXLD) 
 

/See also a separate article in this issue – tl/ 
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Framtiden kanske syns i backspegeln 
Fredric Karén, Svenska Dagbladet 7.2.2016 

 

Alla älskar en klassisk David mot Goliat-historia. Den om den lilla människan som med en brinnande 
vision slåss mot jätten – och vinner. I det här specifika fallet vann förvisso hjälten folkets hjärtan, men mot 
jätten blev det tyvärr storstryk. 
 

 
För ganska precis 50 år sedan stävade fartyget Cheeta II ut ur 
Öresund. Hon hade då legat för ankar, på internationellt vatten 
mellan Malmö och Köpenhamn, i ett par år. Ombord jobbade min 
mormor, Britt Wadner, tillsammans med ett gäng entusiaster som 
sände kommersiell lokalradio 21 timmar om dygnet, sju dagar i 
veckan. 
 

Men en kall januaridag 1966 tog det roliga slut. En besvärlig 
issituation gjorde att fartyget fick lätta ankar och ge sig av. Fast det 
egentliga skälet var ett nytt lagförslag som lagts fram och som 
också klubbades i riksdagen några månader senare. Ett lagförslag 
som förbjöd alla aktörer, förutom Sveriges Radio, att sända radio i 
Sverige. 
 

Den 19:e januari 1966 hördes Radio Syd i den svenska etern för 
sista gången. Det skulle dröja 27 år innan annonsfinansierad radio 
blev tillåten i Sverige. Ytterligare 23 år senare, det vill säga nu, 
2016, finns det all anledning att summera hur det har gått. Den 
enkla analysen, sammanfattad i ett ord, lyder: sådär. 
 
 

Förvisso plockar PLR (Privat lokal radio) marknadsandelar på Sveriges Radio. 2013 var andelen 19,4 
procent mot SR:s 80,6. 2015 hade de knaprat till sig ytterligare dryga fyra procent. Tillväxt, visst, men när 
det kommer till poddlyssning och användandet av appar, där SR växer så det knakar, är de privata kanalerna 
hopplöst efter. I princip består den kommersiella sidan av två giganter, Bauer Media som driver Mix 
Megapol och NRJ och MTG Radio som sänder Rix FM och Bandit. Dessa delar på drygt 700 miljoner 
kronor i reklamintäkter. En liten skärva av den totala reklamkakan som är värd 31 miljarder kronor. Deras 
andel av pengarna växer visserligen, men alltför långsamt. 
 

Förvisso tjänade mormor aldrig några pengar på sin piratradiostation. Mycket av hennes tid gick istället åt 
till hålla banker och privata fordringsägare på gott humör. Det var dyrt att underhålla båten, investera i 
sändare, bandspelare, mikrofoner och så klart löner till personalen. Däremot vann hon slaget om lyssnarna. 
 

En Sifo-undersökning från 1964 visade att Radio Syd hade fler lyssnare i Skåne än Sveriges Radios 
samtliga tre kanaler tillsammans. Och anslaget och visionen var just det lokala. För att inte säga det 
superlokala. Popband från Malmö och Lund spelades i etern vilket tidigare aldrig hade hänt. Lokala 
lyssnares önskningar lästes upp i radio för första gången någonsin. Tävlingar, event, reportage, intervjuer. 
Det mesta på klingande skånska. 
 

Lojaliteten och samhörigheten kring henne och Radio Syd växte lavinartat. När hon 1965 dömdes till en 
månads fängelse för brott mot den första radiolagen följdes hon av tusentals människor till Malmö central 
som vinkade av tåget mot Hinseberg. 
 

Det är kanske där någonstans dagens radioaktörer ska börja, att titta bakåt i en 50 år gammal backspegel. 
------- 
QSL:et ovan kommer från TL’s samling. Min far, som var mycket intresserad av radio och TV, hade satt 

upp en jättestor antenn på taket i Uddagården, främst för att titta på utländsk TV. Antennen kunde själv- 
klart användas även för radio. Radio Syd kunde därför vid många tillfällen höras strax utanför Falköping.   
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Radiohistoria 
Ronny Forslund 

 
Jag tänkte jag skulle tipsa om en mycket 
bra sajt som jag tror kan intressera många av 
ARC:s medlemmar. Det handlar om American 
Radio History och adressen är 
http://www.americanradiohistory.com/ Här hittar 
man mängder av trycksaker från radiostationer, 
radiotidningar, böcker och mycket, mycket annat 
omvandlade till pdf-filer som man kan ladda hem 
för att läsa på sin egen dator. Ja, det finns även 
material utanför Amerika, som till exempel några 
böcker/broschyrer som gavs ut av Radio Caroline 
på 1960-talet. När man väl börjar gräva i denna 
guldgruva av material så är det svårt att hejda sig. 
  
Jag bifogar en passande bild som dessutom har 
ARC-anknytning.  
 
Jag rekommenderar artikeln om Grand Ole Opry 
som jag tror kan intressera. Det är ju ett klassiskt 
program som många av oss hört på mellanvåg 650 
kHz och jag har även haft förmånen att se det på 
plats. 
 
 
/Tusen tack Ronny! Har tagit del av Grand Ole 
Opry-artikeln – kan rekommenderas alla country- 
diggare – tl/ 

 
 

����� 
 

Ett smart och sant påstående 
Dan Andersson 

 
 
Kan detta påstående vara något att 
ta med som utfyllnad i MV-Eko? 
 

Den som har kommit på det är 
Torbjörn Nilsson, pensionerad 
läkare i Delsbo, tillika ordförande i 
OK-Dellen (en orienteringsklubb). 
   

Vi använde deras lokal mellan 
2011-våren 2015. Jag gjorde en 
kopia på denna text som han hade 
ritat för hand. Vi radioter brukar ju 
anses som konstiga, eller hur?! 

  
/Visst är det så Dan, men kanske 

inte så allvarligt så länge vi själva 
är medvetna om det! Tnx DAD – tl/ 
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A wave of discontent over AM radio proposal 
WGY disputes FCC’s view that new signal rules will boost service 

 

Albany Times-Union – 25.2.2016 via NRC DX News 83/12 
 
When the sun goes down, AM radio signals travel much farther. You can listen to 50,000-watt stations such 
as WGY hundreds of miles away. 
 
But that could soon change, if the Federal Communications Commission goes through with a plan to let 
more local stations broadcast through the evening hours and potentially makes changes in the daytime 
signal of WGY and other powerful stations. 
 
The proposed change in protections to Class A stations such as WGY would ease restrictions on the smaller 
stations, which are now required to reduce power or change the direction they broadcast their signal so they 
don’t conflict with the more powerful Class A stations. 
 
WGY has begun an online petition drive to oppose the changes. 
 
Called “Save AM Radio,” the petition opposes reducing WGY’s so-called “protected service area.” 
 
The changes, WGY says, “will make it very difficult for many of our listeners to receive our programming, 
especially at night and during morning and evening drive times.” 
 
The station says it was licensed in 1922 and that part of its mission was to provide emergency weather 
alerts and other important information “in a large, interference-free coverage area.” 
 
The FCC, meanwhile, says the changes are being considered in an effort “to help revitalize the AM 
service.” 
 
More local stations would give listeners a wider choice of programming, supporters of the change argue. 
 
But WGY’s parent, iHeart Media, told the FCC its 18 Class A stations “are among the only AM stations 
that garner substantial listenership.” 
 
It said those stations would lose an average of 46 percent of their audience with a proposed change in 
daytime broadcast rules and that rural listeners would be adversely affected by changes in nighttime rules. 
 
After Hurricane Katrina, a Class A station in New Orleans, WWL, teamed up with six other stations to 
broadcast over a wide area affected by the storm. 
 
Technological and demographic trends are changing the radio market as more people listen through their 
apps or online, and fewer people live in rural areas. 
 
WGY’s online petition is at http://www.wgy.com/features/save-am-radio-1919/ 
 
The FCC is accepting comments through March 21 and replies through April 18, at www.fcc/ecfs. 
 
Click on “submit a filing.” The proceeding number is 13-249. 
 
 
/See also ARC late, late news in this issue – tl/ 
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Rapport från PAX 111 
Bo Olofsson 

 
26.2. kl 0046 
Parkalompolo ställer till problem för PAX111 som dragit igång i afton. Vi märkte inget extremt 
snödjup förrän sista milen in till Parka, PAX-förbannelsen har tydligen inte släppt än. Följ 
utvecklingen via PAX-sidan med början i helgen. Prioriterar att få igång östkustantennen (NA) 
innan det blir fler rapporter härifrån. Vi (LSD och BOS) avser att vara här i tio dagar om vi får 
ordning på några antenner. 
 
Snön når nästan upp till fönsterkarmen där jag sitter och skriver detta.  Eftersom inga 
antenner/koaxar är i stridbart skick (efter senaste sommarens trådslakt) utom möjligen AK/HI och 
Asien (?) drog jag på mig (f d) Kronans vita blixten och skidade iväg till Alaskaantennen med en 
balun. Första svårigheten var att, på grund av den enorma snömängden och därtill hörande 
ihopskottade högar, komma sig in i skogen överhuvudtaget. Nästa svårighet i mörkret var att 
lokalisera Hawaii-antennen. Normalt sett enkelt eftersom den ligger nära skoterhuvudleden till 
Kiruna och har en plastkasse tejpad runt stammen på trädet där trafon ska sitta. Nu var alla träd 
täckta med isbark så någon plastkasse eller annat gick inte se. Dock satt det pärlor av is på tråden 
så det var bara att följa tråden. Markfrigången var inte imponerande men det beror mest på att 
marknivån flyttat en och en halv meter uppåt! Ingen box för balunen siktades till att börja med. 
Den visade sig vara precis i höjd med skidorna!  Eftersom jag lindat ihop de andra skadade 
koaxarna och fäst upp på träd på ungefär en meters höjd började jag inse att dessa inte skulle hittas 
igen utan metalldetektor men jag kollade i alla fall den som är helt nära skolan. Trots många varv 
med skidorna runt alla tänkbara träd (terrängen ser helt annorlunda ut i denna snöskrud och 
mörker!) hittades ingen koax. Blir till att skotta en massa i morgon. Så första natten och morgonen 
får vi lyssna på AK-antennen. Förhoppningsvis gör dagsljuset att någon mer koax kan lokaliseras. 
Kollar 1485 och 680 medan jag skriver detta och Svalbard och KBRW dyker upp bra emellanåt så 
antennen verkar OK. Mest handlar det dock om Iran och närliggande stationer på bandet nu vid 
midnatt. Barrow går stadigare och bättre allt eftersom tiden går. 
 
26.2. kl 1141 
Det går framåt - och bakåt.  Hittade rullen med koaxen till östkusttråden då det blåst runt det trädet 
med mindre snö som följd. Den enda koax som klarade sig i somras och som fungerade perfekt.  
Den var nu avklippt med ett snyggt snitt sedan den rullats ihop och fästs  upp på en träd- 
stam!  Ingen naturlig förklaring. Så måste ut i snön och försöka skarva ihop den igen! Hade varit 
klart annars. Tråden ser ut att vara i hyfsat skick. De andra antennerna däremot är av (klippta) och 
nerdragna under snöskoterspåren överallt. Vi måste börja plocka in trådarna för vintern eller lägga 
ner verksamheten helt. Skarvning av koax och inspektion av östkusttråden är dagens mål. Lasse 
kopplar in Asienbalunen. Ganska trevliga cx trots avsaknad av antenn. XERF 1570 klockan 1140 
SNT på rakt nordlig tråd t ex! Hur skulle inte den gått på östkusttråden ... Detta är sista inlägget i 
den här tråden här uppifrån. 
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WJTO Bath ME – 730 kHz 
Odd-Jørgen Sagdahl 

 
Den andre uken i januar 2013 var ganske spesiell og vil nok gå inn i radiohistorien som en av de bedre DX-
periodene i nyere tid. Jeg var heldig og kunne lytte både på Smøla og i Kongsfjord og det var svært 
interessant å høre hvor forskjellige forholdene var - både fra dag til dag og med tanke på hvilke stasjoner 
som ble hørt. I nord var det bra mot midtvesten på kveldene, men det var spesielt ettermiddagene som var 
interessante med mye spennende fra vestkysten. I sør var det spesielt kveldene som var interessante med 
mange nye daytimere. Begge stedene var det NA-signaler 24 timer i døgnet flere dager i strekk. 
 
Den 11. januar var en god kveld mot New England på Smøla og allerede fra 20:00 UTC var det bra med 
signaler. Særlig nede i båndet var det mye å høre og jeg fikk landet et par «most wanted» ganske tidlig, 
nemlig WSRO Ashland MA 650 og WNNW Lawrence MA 800. Førstnevnte kjører portugisisk og er lett å 
kjenne igjen (hvis man ikke tror det er ZY da) og den andre er spansk (da // en annen kjenning på 1570). 
På 730 høres WACE Chicopee MA tidvis riktig bra. Denne kjører 5 kW (omtrent rundstrålende) på denne 
tiden og har vært hørt et antall ganger tidligere på Smøla. Mer interessant er stasjonen som kjører NOS på 
samme frekvens. Jeg har flere ganger hatt et signal ved siden av WACE som jeg har mistenkt å være WJTO 
og når jeg nå hører formatet er jeg ganske sikker. Men til min store skuffelse spiller den bare non-stop 
standards, så det er det ikke mye hjelp i.  

 
Den går ganske bra i 20 minutter med kjente sanger, men som vi alle vet loggfører ikke amerikanske 
stasjoner musikken så en rapport med musikkdetaljer har liten verdi. Jeg finner imidlertid frem til 
hjemmesiden til WJTO og leser litt om den interessante historien til stasjonen - http://www.wjto.com/ 
(denne er ikke lenger i drift – nå finnes informasjon på https://www.facebook.com/TheMemoriesStations). 
Der leser jeg blant annet om hvorfor de ikke annonserer sangene, men finner også en annen meget 
interessant sak:  
  

 
 
Her skriver eieren at “To find out what a song title/artist is, of a song played, send a self-addressed 

stamped-envelope to the station with a note stating the time and date of the song played that you are 
interested in. Also include a brief description of the song...whether its an instrumental, male vocal, female 

vocal, etc. By doing that, Bob will look it up on the stations' computer send the info back to you in that 
S.A.S.E. you provide.” 
 
Aha! Han holder orden på sangene!!! Da kan det hende jeg har en rapport likevel … 
Jeg skriver til Bob Bittner som eier og driver stasjonen, med en gammeldags rapport. Jeg sender med MP3-
filer med overgangen mellom sangene og eksakte tidspunkt for dette. Etter en stund får jeg hyggelig svar: 
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From: Bob Bittner 
Sent: 6. februar 2013 05:54 
To: OJ Sagdahl 
Subject: WJTO 730 AM 
Hello OJ 
Got your letter today and nice photos of you and your family.  I haven't heard the audio files yet, 
and I should wait till my wife goes to bed and the TV is off. I QSL the old-fashioned way.... by 
mail! I have your address, so after verification of the audio files, I'd be sending you a nice packet 
of printed material from WJTO, and my other station WJIB. 
I have a friend in Norway, Bjorn Hagen, but I forget what town he is in. 
From another email address, I'll send you some photos of WJTO. 
When I was young, I was a DX'er too.... back in 1965 era.  I still have many of the QSL cards from 
then. They are in frames, hanging on the wall at WJTO. 
All the best to you, 
Bob Bittner WJTO and WJIB 

 
 
 

Etter ytterligere noen uker kommer følgende i posten: 

 
 

Jeg er generelt godt fornøyd med epost-QSL men jeg kan være enig med at det er noe spesielt med 
«the old fashioned way». I brevet lå det QSL-kort, klistremerker og mye informasjon om de to 
stasjonene han driver. WJIB i Cambridge MA på 740 har bare 250 watt i antennen og vil nok bli 
verre å høre, men hvem vet … 
 
 
 
 
Ytterligare en sida WJTO-material följer. Notera QSL-korten i ramarna på väggen! Några av 

korten känns väl igen. 
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WKBM Sandwich IL – 930 kHz 
 
 
 

 
 

Hi Jan, 
Great to hear from you!  Yes, I can confirm that you received the transmission of WKBM 
930AM.   We broadcast Relevant Radio, which is a nationwide Catholic talk radio network of 
about 35 stations in the U.S.   WKBM serves the western suburbs of Chicago, Illinois.  Our tower 
is located in a little town called Sandwich, Illinois.    
Thanks for reaching out to us, Jan.  You and I have much in common.  I , too, am in my 40s and a 
father of 2 girls.  In recent years, my girls have grown to love the sport of hockey due to the recent 
success of our Chicago Blackhawks.   One of our star players is from Sweden.  Niklas 
Hjalmarsson was instrumental in helping the Blackhawks win 3 Stanley Cups.  We regard him as 
one of our favorite players and one of our best Swedish imports!   Thanks for sending him our 
way!   
Best wishes to you in your radio hobby.  And all the best to you and your family. 
 
Mike 

Mike Kendall 
Chief Programming Officer 
  

Talk Radio for Catholic Life  

Relevant Radio 
® 

  
phone  224.805.6868 
 
mkendall@relevantradio.com 
  
Listen on-line at: www.relevantradio.com 
 

tnx JOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KGEM Boise ID 
 
 
 

 

 
Greetings!  Yes, you heard a Legal top
show hosts.  We are a Catholic Talk station and much of our programming comes via satellite 
from the EWTN Global Catholic Network based in Birmingham, Alabama (so
is located in the southwest corner of Idaho 
population is well over 200,000 and we too are a "college town" 
 
We have a 10,000 watt signal and the transmitters
in a Boise neighborhood - a couple of our area high schools are located nearby (one of which is 
Catholic).  Much of our staff are volunteers 
Pledge Drives (one in spring, one in autumn) to raise enough money from our listeners to keep us 
on the air.  We also have some local businesses who are corporate underwriters of our 
programming. 
 
I am 47 and have been in radio since I was 16 years old!
lived in Boise since 1990.  I have worked at Salt & Light for over 3 years now and love the 
environment.  I converted to Catholicism about 15 years ago so now it is wonderful to use my 
talents in radio to serve God.  I will see if we
address:  a bumper sticker, program guide, etc. to add to your collection.
 
Thank you for the email - it never ceases to amaze me how far an AM signal can reach the other 
side of the world!  Hope this find
 
--  
Brian R. Howell 
Operations Manager 
Salt & Light Catholic Radio 
5601 Cassia St. - Boise, ID 
(208) 954-6908 - cell phone 
 

KGEM Boise ID – 1140 kHz 

 

Yes, you heard a Legal top-of-the-hour Station ID from one of our syndicated talk 
We are a Catholic Talk station and much of our programming comes via satellite 

from the EWTN Global Catholic Network based in Birmingham, Alabama (so
is located in the southwest corner of Idaho - a state in the Pacific Northwest of the USA.
population is well over 200,000 and we too are a "college town" - Boise State University.

We have a 10,000 watt signal and the transmitters are located behind our station which is nestled 
a couple of our area high schools are located nearby (one of which is 

Much of our staff are volunteers - we are a non-profit organization and rely on two 
one in spring, one in autumn) to raise enough money from our listeners to keep us 

We also have some local businesses who are corporate underwriters of our 

I am 47 and have been in radio since I was 16 years old!  I started in northern Montana but have 
I have worked at Salt & Light for over 3 years now and love the 

I converted to Catholicism about 15 years ago so now it is wonderful to use my 
I will see if we can mail some items from our station to your home 

a bumper sticker, program guide, etc. to add to your collection. 

it never ceases to amaze me how far an AM signal can reach the other 
Hope this finds you doing well - God bless and keep in touch.
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hour Station ID from one of our syndicated talk 
We are a Catholic Talk station and much of our programming comes via satellite 

from the EWTN Global Catholic Network based in Birmingham, Alabama (southeast USA)  Boise 
a state in the Pacific Northwest of the USA.  Our 

Boise State University. 

are located behind our station which is nestled 
a couple of our area high schools are located nearby (one of which is 

profit organization and rely on two 
one in spring, one in autumn) to raise enough money from our listeners to keep us 

We also have some local businesses who are corporate underwriters of our 

thern Montana but have 
I have worked at Salt & Light for over 3 years now and love the 

I converted to Catholicism about 15 years ago so now it is wonderful to use my 
can mail some items from our station to your home 

it never ceases to amaze me how far an AM signal can reach the other 
God bless and keep in touch. 

tnx JOB 
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WHCO Sparta IL – 1230 kHz 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heard in Kongsfjord 3.2.2016 06:00 UTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tnx OJS 

 

 



KOVE Lander WY 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hello, Jan! 
 
That is definitely our signal, all the way from Lander, Wyoming, USA.
KOVE has been on the air since 1948 and I started working here back in 
the 60’s when I was in high school.
into new studios from the original building that was built back in 1948.
We also have an FM station, KDLY that has been on the air since 1975.
We are in a city of about 8,000 people a
Mountains on the main road to Yellowstone National Park, which is about 
165 miles away.  My wife and I have two Golden Retrievers, and we have 
a small collection of vintage automobiles.
English teacher with 28 years of teaching behind her.
payroll and accounts payable for our business.
It is always fun to hear from DX’ers.
reception report. 
 
Joe Kenney 
Owner/Manager 
KOVE KDLY 
Lander, Wyoming 
 

KOVE Lander WY – 1330 kHz 
 

That is definitely our signal, all the way from Lander, Wyoming, USA.
KOVE has been on the air since 1948 and I started working here back in 
the 60’s when I was in high school.  We just recently  completed a move 
into new studios from the original building that was built back in 1948.
We also have an FM station, KDLY that has been on the air since 1975.
We are in a city of about 8,000 people at the base of the Wind River 
Mountains on the main road to Yellowstone National Park, which is about 

My wife and I have two Golden Retrievers, and we have 
a small collection of vintage automobiles.  Andrea is a retired high school 

teacher with 28 years of teaching behind her.  She now does our 
payroll and accounts payable for our business. 
It is always fun to hear from DX’ers.  Thank you for sending your 
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That is definitely our signal, all the way from Lander, Wyoming, USA.  
KOVE has been on the air since 1948 and I started working here back in 

completed a move 
into new studios from the original building that was built back in 1948.  
We also have an FM station, KDLY that has been on the air since 1975. 

t the base of the Wind River 
Mountains on the main road to Yellowstone National Park, which is about 

My wife and I have two Golden Retrievers, and we have 
Andrea is a retired high school 

She now does our 

Thank you for sending your 

tnx JOB 
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KATE Albert Lea MN – 1450 kHz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi Jan, 

Thanks for sending us your recording of KATE you received in Sweden!  I am happy 
to report that you did indeed receive our air signal on 1450 AM.  The recording was 
pretty easy to identify.  The recorded liners that we use tend to stand out.  I don’t 
know how they were recorded, but, they do stick out in the crowd.   

KATE is located in Albert Lea, Minnesota.  It’s a town of about 18,000 located in 
extreme  southern Minnesota.  Right in the middle of the state along the Iowa 
border.  I have received more signal recordings this year than I ever have.  I’ve been 
at KATE for about 40 years.  I’m proud to say I work here.  We’ve been on the air 
for 75 years and still going strong.   

Again thank you for your recording.  I will put it into my collection. 

Darrel Amundson 
Continuity director/Morning DJ 
KATE AM/KCPI FM 
Albert Lea, Minnesota   56007 
(507)373-2338 

tnx JOB 
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HCMQ1 Radio La Poderosa, Quito – 1490 kHz 
 

 
 
From: La Poderosa 14-90  
To: Fredrik Dourén  
Sent: Wednesday, February 24, 2016 2:44 AM 
Subject: Re: Recepción de La Poderosa 1490 AM en Suecia 
 
QUERIDO FREDRIK DOUREN, UNA ALEGRÍA INMENSA QUE USTED ESCUCHE NUESTRA RADIO, 
DESDE QUITO ECUADOR, LA MITAD DEL MUNDO, EL CENTRO DEL PLANETA, DONDE NACE 
NUESTRA SEÑAL.- ESTAMOS TAMBIEN EN www.lapoderosaecuador.com , saludos y abrazos, y 
ojala usted sea nuestro medio para llegar a los hermanos Suecos.- Si viene a Ecuador, le 
recibiremos con los brazos abiertos y si vamos para Suecia y otros países será un honor darnos un 
abrazo. ATTE. Dr. Oswaldo Chávez Paredes.- Gerente RADIO LA PODEROSA-ECUADOR. 

 

RADIO LA PODEROSA 

ECUADOR HD 

www.lapoderosaecuador.com 

LA PODEROSA ECUADOR HD, La mas querida 

del Ecuador, es la radio mas escuchada en 

Ecuador y el mundo mediante nuestro sistema 

online, ofrecemos la mejor musica ... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tnx FD 
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Radio La Jefa, Sullana, Peru – 1530 kHz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From: magaly RADIOS-SULLANA villegas valdiviezo  
To: Fredrik Dourén  
Sent: Tuesday, February 16, 2016 7:53 PM 
Subject: RE: Recepción de La Jefa 1530 AM en Suecia 
 

Estimado  Fredrik, Muchas Gracias por enviar este mensaje, con 
mucha emoción te confirmo que la señal que haz captado es la 
nuestra, transmitida desde Sullana - Perú en los 1530 AM, nuestro 
nombre y slogan es : RADIO LA JEFA ... LA QUE MANDA !, y 
difundimos la música popular de esta zona del Peru y de Ecuador : 
boleros,, pasillos ecuatorianos, cumbias antiguas, valses criollos, 
huainos, puedes verificar nuestra transmisión en 
www.radiolajefaperu.com  

saludos,                      Magaly Villegas 
           rpm *656416 cel. 968093770 

Radio La Fuerte  
104.7 fm Sullana – Tambogrande 95.9fm 

www.radiolafuerte.com 

Radio San francisco 

 107.5 fm Sullana 

www.sanfranciscoradiofm.com  

tnx FD 
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Flygfyr FM-399 Trollhättan-Vänersborg 
 

Detta QSL är scannat av John Ekwall, tnx! 
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Flygfyr FM-399 Trollhättan-Vänersborg 
 

 
tnx BN 
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LS10 Radio del Plata, Buenos Aires – 1030 kHz 
 
 
 
 
 
 

 

tnx Marcelo A Cornacioni via TBV 


