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 Säsong 56, nr 3 
 31 augusti 2015 - tips 
 Falköpingsredaktionen - TL 
 

Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 4 14 september  TL (tips, även info, QSL till resp red) 
  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 
Nr 5 28 september TL (tips) 
Nr 6 12 oktober TL (tips, även info, QSL till resp red) 
 
 

Hej! 
 

Välkomna hem från semestrar och sommarlov. Ja det senare är väl kanske inte aktuellt i vår krets, men icke 
detta förty är det dags att återgå till normala vanor och fjortondagarsutgivning av MV-Eko. 
  

Sommaren tog sig till sist och vi har haft en ”godkänd” augusti. Fortfarande är sommaren kvar, även om 
mörkret smyger sig på allt tidigare om kvällarna. Du som ännu inte kommit igång, nu är det dags! 
 

Thomas med fru Ingrid (och vovven Elsa) tackas för trevligt besök här i lördags eftermiddag. Även om vi i 
dag har många moderna kontaktmöjligheter, kan aldrig ett personligt möte ersättas. 
 
Captain L.F. Plugge besöker Sverige 
I förra numret kunde du läsa om Plugge’s intryck om svensk radio vid hans besök 1926. Nedanstående 
kommentar från RFK borde varit med redan då, men missades tyvärr av ed, sorry: 
 

”Captain L.F. Plugge var en pionjär när det gäller kommersiell radio med sändningar till Storbritannien 
från andra länder. Han grundade 1931 The International Broadcasting Company och köpte programtid 

över en massa europeiska stationer. Hans mest framgångsrika station blev Radio Normandy i Frankrike (se 
MVE 55/15-ed) och han samarbetade även med Radio Luxemburg under stationens första år. Dessutom 

gjorde Plugge en massa resor med bil runt Europa och besökte då en hel del radiostationer. I artikeln 
berättar han om sina intryck när han 1926 besökte Sverige och om svensk radio.” 
 
I detta nummer: 
* Hedy Lamarr – det är delvis hennes förtjänst att vi kan sända sms – DN 14.11.2014 via BN 
* Ny ARG på X-bandet, R Santa Fé - 1680 kHz – AN 
* Bilder från Finland – JM/OA 
* Lite nostalgi: Material från DXLC’s Facebooksidor – TN 
 

QSL: 
* Norddeutscher Rundfunk, Flensburg-702 kHz – JOB 
* Challenger Radio, So Padova-846 och 1368 kHz – HR 
* DWUN R La Verdad, Quezon City-1350 kHz – LSD 
* KBNW Bend OR-1340 kHz – JOB och LSD 
* Ett gammalt reklamblad från Ecos del Mar, Puerto Cabello-1380 kHz får avrunda detta Eko. 
 

Tack till alla som bidragit till detta nummer. Nordamerikas tipsspalt ser ovanligt tunn ut, men det blir väl 
bättring till nästa nummer? 
 

Nästa  
Stoppdatum 

14/9 
TL (allt) 
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ARC Newsflash: 
                                                            För bidrag: info@rock.x.se  
                                                  Blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/ 
                              
 
 
 
 
Noteringar i loggen: 
HR/K-U = Komagvær, 33km SW Vardø – 250 meter from Barents sea shore.  
 Ultralight receivers: Tecsun PL-380 (supercharged), CC Skywave (superscharged) 
 Ant: 12” x 7.5” Ferrite Sleeve Loop (FSL) 
HR/S-UL = Sigdal (Buskerud), 60 km NW Drammen. Forest location. 
 Ultralight receiver: Tecsun PL-380 (supercharged) 
 Ant: Quantum QX active ferrite loop. 
JOB =  Jan Oscarsson som lyssnat i sommar-QTH:et i Petiknäs 
JVH =  Juha Vehmas’ loggningar är gjorda från sommarstugan i Sääksjärvi, Lempäälä med 12V DC  
 

Europa 
 846 22.8 2150 Challenger Radio, So Padova. Körde IRRS-relä av UN-Radio, där det pratades om 

den israeliska bordningen av fartyget ”Marianne” (A Ship to Gaza) tidigare i 
sommar. Intervju med en besättningsmedlem på ”Marianne”. QSL kom ultrasnabbt, 
signerat stationens ägare Maurizio Anselmo. Han var överlycklig över inspelningen 
som jag bifogade rapporten, och berättar att detta är den hittills nordligaste 
loggningen av hans station, som vid min avlyssning använde en sändareffekt på 500 
watt. HR/K-UL 

 873 24.8 2155 SER R Zaragoza som vanligt. Enda ID:ade SER denna kväll JOB 
 963 17.8 2000 Twoje Radio AM, Brzesko i sydöstra Polen testade med musik och ID efter  
    varje skiva. Normalt skall de ha 0.5 kW, men hördes som 5. Enligt min kon- 
    takt i Polen har de haft sändarproblem, men nu hörs de varje kväll med 
    varierande mottagning. De svarar inte på rapporter p.g.a. en mycket slimmad 

organisation, som ej fungerar. BE 
1035 12.8 0004 Northsound 2, Aberdeen. Stark! HR/S-UL 
1044 10.8 1958 SER R San Sebastian, med flera fina ID:n. HR/S-UL 
1044 21.8 2155 SER R San Sebastián ”Hora 25 San Sebastián” JOB 
1062 25.8 2015 Twoje Radio AM, Krakow (som är huvudstation) hördes utmärkt i ett par timmar. 
    ID bara ”Radio AM”. De övriga stationerna i kedjan har då och då ett tillägg med 
    ort och frekvens. BE 
1143 11.8 2250 AFN The Eagle, Mönchengladbach. ”AFN The Eagle, Serving America's Best!” 

HR/S-UL 
1152 11.8 2216 Metro Radio 2, Greenside. ”The Greatest Hits For The Northeast, This is Metro 

Radio 2”. Senare en promo för ”Metro Radio 2 Dating”. Jag anmälde mig inte. 
HR/S-UL 

1152 11.8 2250 Clyde 2, Glasgow. Kom igenom Metro Radio 2 med ett ”This is Clyde 2”. HR/S-UL 
1170 11.8 2315 TFM2, Stockton. ”The Greatest Hits for The Northeast – TFM 2”. HR/S-UL 
1170 30.8 0200 TFM2, Stockton med reklam och ID när Slovenien dippade lite JOB 
1179 6.8 2100 Antenne Saar, Hausweiler med nx från "SWR Info". Svårt störd av Rumänien 

vanligtvis. Känns som att det är rumänska sändare som ger de mest kraftfulla EU-
signalerna i mitt QTH nuförtiden JOB 

1179 11.8 1950 Antenne Saar, Hausweiler. Reläade RFI. HR/S-UL 
1179 10.8 2235 SER R Rioja, ID:ade ”Radio Rioja – Cadena SER”. HR/S-UL 
1260 21.8 2155 SER R Murcia kanon-ID ”Radio Murcia Cadena SER en 1260 Onda Media y 100.3 

FM” JOB 
1305 21.8 0200 Premier Christian R, London JOB 
1332 21.8 0200 Premier Christian R, East London med ID i kamp med Smooth. Tycks vara första 

gången jag noterar denna stn här denna säsong JOB 
1350 11.8 2030 I AM Radio gick tämligen fint med clubdisco och ID:n mellan låtarna. HR/S-UL 
 

LOGGEN 
 All Times in MV-Eko are UTC 
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1368 30.8 1953 Challenger Radio. Fick tidernas ”deja-vu” när jag noterade exakt samma px som jag 
hörde från denna station den 22.8, alltså inslaget om IDF:s bordning av ”Marianne”. 
1959 IRRS-id:n, och då var det inget tvivel om saken. Kollade även 567 kHz, men 
inte ett spår av Challenger Radio där. HR/K-UL 

 
 
 
 
 
  
1413 21.8 0200 Premier Christian R, London lite småsvår att få fram på denna QRG nuförtiden JOB 
1431 22.8 1900 R Ukraine Int., med ryska och ID ”Govorit Kiev”. HR/K-UL 
1503 22.8 2320 R Beograd 202, hördes återigen i Komagvær. Denna gångmed en skön livekonsert 

med serbisk undergroundmusik. Börjar bli en av mina favoritstationer! HR/K-UL 
1584 30.8 2230 R Vocea Spirantei, med fin körsång och stilla betraktelser. Flera fina ID:n, bland 

annat med barnastämmor uppfattades under den dryga halvitmme som jag lyssnade. 
Av någon märklig anledning kommer jag alltid i julstämning(!) när jag hör denna 
station. HR/K-UL 

1593 10.7 0100 Bretagne 5, Quessoy. Återigen med flera fina ID:n. Inget QSL hittills. HR/S-UL 
 
 
Afrika 
 765 19.8 2100 SRTC, Omdurman. Hörs nu fint här när Petrozavodsk flyttade till FM. Massor med 

reklam och stor-id 2101: ”Huna Omdurman!” JM 
 855 22.8 1945 R Ethiopia, Harar. Fightades med rumänen och spelade sedvanlig musik från 

”hornet”. Bra styrka, stundtals! HR/K-UL 
 873 23.8 1920 R Ethiopia, Addis Abeba. HR/K-UL 
 873 26.8 2100 R Ethiopia, Addis Abeba. Här bäst //855 972. JM 
 917 22.8 1924 R Gotel, Yola var ganska ren från Slovenien denna kväll JOB 
 963 23.8 1800 R Tunis, Chaine International har ofta bra musik och duktiga DJs. Ofta stark när 

solen går ned. BE 
 963 27.8 1805 R Kuwait, Multilingual channel med engelska. Info om familjeproblem och blandat 

med arabisk musik. Gick riktigt bra i 20 min innan Brzesko tog över. BE 
 972 21.8 1948 R Ethiopia, Robe. ”Horn-musik” och //1044. HR/K-UL 
1044 20.8 2003 R Ethiopia, Mekele. Spelade sedvanlig musik. Bra signal stundtals! HR/K-UL 
1053 9.8 1955 Libyan R & TV, Tripoli med fint ID JOB 
1107 23.8 2046 KBC Radio Taifa, Maralal. Här bjöds en blandning på vernacularmusik och phone-in 

på swahili. Riktigt kul! ID på heltimmen, där bara ”Key Bee See” uppfattades, men 
det räcker ju! HR/K-UL 

1179 6.8   -2200 R Mozambique, Quelimane är tydligen aktiv den också! Dock fick jag bara igenom 
några takter av NA vid c/d, samt trudelutten för "Ultimo Jornal" just innan! Häftig 
ljudmatta annars på 1179 med Rumänien, Saar, SER bland annat här. Även 1206, 
1224 och 1260 gick denna kväll JOB 

1305 22.8 2010 KBC English Service, Wajir. Spelade en uppsjö kända och ”kramgoa” låtar med 
artister som Bryan Adams, Shanya Twain, Johnny Logan, George Michael och The 
Housemartins. Kanon-ID på heltimmen: ”This is KBC, Nairobi”. Första Kenya-
stationen för undertecknad, ultralight-loggning dessutom! HR/K-UL 

1359 9.8   -2001 V of Tigray, Mekelle fint en halvtimme fram till c/d både denna och kvällen efter. 
Mycket inhemsk musik och något ID-liknande innan man stängde utan krusiduller JOB 

1377 22.8 2225 R Free Africa, Mwanza, Tanzania. Börjar bli vardagsmat att logga denna när det är 
det lilla minsta av afrikakonds. Alltid fin signal, vad det verkar. Undrar hur det blir 
när fransosen stänger för gott vid årsskiftet? HR/K-UL 

 
Oid/Tent Afrika 
 963 20.8 1800 Arabisktalande station dök upp i 3-4 min. Kanske Peace Radio, Khartoum?? Det 
    finns inte mycket annat med det språket på fq. De sänder ju med 100 kW. Loop 
    riktning exakt. BE 
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Asien 
 693 30.8 1705 Bangladesh Betar, Dhaka. Här lästes nyheter på bangla. HR/K-UL 
 738 23.8 1755 Xinjiang PBS General Sce., Hutubi county. Kinesiska på denna frekvensen, men 

ganska murrig audio, tyvärr. Fint ID och s/off 1800. HR/K-UL 
 810 30.8 1805 Abu Dhabi FM, Maqtaa. ID:ade fint ”Idha'at Abu Dhabi”. HR/K-UL 
 819 30.8 1755 All India Radio, Delhi A. Levererade phone-in och bollywoodmx. HR/K-UL 
 828 22.8 1930 IRIB Khorasan-e-Jonubi, Tabas ffg denna säsong här. Denna kväll var rätt bra mot 

detta exotiska DX-land JOB 
 936 28.8 1831 IRIB Urumieh, Fesanduz fint med ID "Inja Urumiyeh". JOB 
 963 19.8 2030 Cyprus BC, Nicosia med bra DJ-musik på grekiska. Bra signal och bra ID. BE 
 972 30.8 1850 HLCA KBS, Dangjin spelade Kim Wilde och Oasis, minsann. ID:ade dessutom med 

ett ”KBS Hanminjuk” på heltimmen. HR/K-UL 
1008 23.8 1844 R Pakistan, Hyderabad. Väldigt stark med trevlig musik. ID och nyheter på urdu 

1900. HR/K-UL 
1071 21.8 1715 All India Radio, Rajkot. Gick finfint med ett radiodrama på EE. HR/K-UL 
1107 22.8 1845 RTA, Kabul. Återigen med fin styrka. Verkar vara omöjlig att lura av ett QSL från, 

men skam den som ger sig! HR/K-UL 
1107 23.8 1729 Xinjiang PBS Kazakh Sce., Barköl. Spelade vacker lokal musik. HR/K-UL 
1134 21.8 1710 All India Radio, Chimsurah. Superstark med diverse inhemska sånger. HR/K-UL 
1143 21.8 1905 BEL 2 Fisheries Bc Station, Puyeh. Diverse prat med små ”trudelutter” emellan. Lätt 

att känna igen på formatet. HR/K-UL 
1242 21.8 1728 All India Radio, Varanasi. Blev säsongens första ”riktiga” AIR-station. Sedvanliga 

nyheter på engelska och hindi innan ID och s/off kl 1740. HR/K-UL 
1251 20.8 1844 Jor. Sor. 3., Roi Et. Blev första thailändare denna säsong. Sedvanligt format med 

phone-in och thai-schlager. Riktigt trevligt att thaistationer börjar höras häruppe så 
pass tidigt i augusti! Skrala konds, dock, vilket resulterade i djup fading. HR/K-UL 

1260 22.8 1830 R Pakistan, Peshawar. Stark och fin med pakistansk pop. HR/K-UL 
1287 22.8 1930 IRIB R Fars, Lar mycket fint ”Inja Shiraz ast” och ”Radio Fars” JOB 
1305 22.8 1930 IRIB Bushehr ”Inja Bushehr ast” ffg i höst JOB 
1341 20.8 1750 R Pakistan, Bahawalpur. Som vanligt med brum på 

bärvågen. Spelade en del trevlig musik, innan 
nyheterna på heltimmen. S/off 1810. HR/K-UL 

1350 30.8 1908 JOER RCC, Hiroshima. ID:ade med två styck ”RCC 
Radio” när jag landade på frekvensen. Första japse 
denna säsongen, dessutom! HR/K-UL 

1359 20.8 1840 CNR med hygglig signal vid denna tid. HR/K-UL 
1377 21.8 1745 CNR 1, Yingyang med våldsam signal! HR/K-UL 
1395 24.8 1800 Polskie Radio med program på ryska sänt från Gavars supersändare i Armenien. 
    Stationen gick utmärkt fram till 1820 då Albanien TWR slog på sändaren. BE 
1404 30.8 1815 Thor. Phor. Neung., Suphanburi (tent.). Med ett px som påminde om någon slags 

radiobingo. Det lästes upp nummer som ”high seven, high seven” eller ”ten-ten, ten-
ten” och spelades små musiktrudelutter emellan (antagligen då de snurrade 
tombolan). Hopplös att få ID på, och stängningstider stämmer inte alls med listorna. 
Återigen får man väl angripa kollegans thailändska hustru med en anmodan om 
assistans. HR/K-UL 

1467 30.8 1645 TWR, Bishkek, Kyrgyzstan med paussignal. HR/K-UL 
1467 30.8 1650 Sor. Wor. Sor. National Education Radio, Pathum 

Thani. Körde över TWR totalt med thaipop och diverse 
annonseringar. S/off 1700. HR/K-UL 

1539 9.8 1820 Asianet Radio kör fortvarande på Malayam. 657 kHz 
off??? Kanonstark mellan 

    varven, men vissa dagar verkar de off. Test? Då 
dominerar Iran. BE 

1539 22.8 1930 IRIB R Golestan, Gorgan med ID men även en ”Radio Iran” ID:ade någon 
halvsekund efter. QTH för denna anges ”unknown” i listor jag hittar. Någon som 
vet? JOB 

1539 23.8 1740 CNR 1, Golmud. Levererade pianomusik och småprat. HR/K-UL 



1557 21.8 1630 CBS Taiwan, med ”1557 Musi
riktigt bra en stund! Stängde 1700 efter tidssi
annonseringar. HR/K

1566 21.8 1845 HLAZ FEBC, Cheju. Ffg denna säsongen. Religiöst på ryska. HR/K
1575 22.8 1730 IRIB Radio Iran, Abadan. Inte ett pip från Farda vid denna tid. HR/K
1575 23.8 1650 VOA Ayutthaya, Thailand. Pratade om Indonesi

Doodle” 1659. Även den 30.8. så pass tidigt som 1550! HR/K
 
Oid/Tent Asien 
1233 20.8 1928 OID Thai med typiskt format. Detta på en frekvens där 

tidigare. Blir intressant att bevaka denna framöver! HR/K
1287 21.8 1756 OID Thai. Ganska säkert Sor. or. Thor., Samut Prakan,

frekvensen förra säsongen. Thailändarna är svåra, speci
dessa har i stort sett samma format allihop. HR/K

  
Nordamerika 
 590 VOCM, 600 CBNA,  650 CKGA, 750 CBGY, 930 CJYQ, 1140 CB
 alla med hygglig styrka under någon kvart. 
 
1640,013 16.8 0300 WTNI Biloxi MS med ID, svag.
 
Mexiko, Centralamerika och Västindien
1540 15.8 0030 ZNS, Nassau tog över en stund från “dominanten” Bendita

Happy Birthday. JE
1680 19.8 0241 HISV R Senda, San Pedro de Macorí
 
Sydamerika 
 590 22.8 0240 LS9 R Continental, Buenos Aires
 929,768 12.8 0243 CB93 R Nuevo Mundo
 929,77 15.8 0158 CB93 R Nuevo Mundo

till HK så att han kunde få njuta av det. Svaret blev: 
som på spanska annonserar vad hon se
Köpenhamn lyssnar på Nuevo Mundo för att underrätta mig om vad som händer i 

Latinamerika via www..” .
så noga på inspelningen! Tack HK! AN

 929,77 25.8 0300 CB93 R Nuevo Mund
 930       15.8 0200 CX20 R Monte Carlo
 950       15.8 0102 LR3 R Belgrano, Buenos Aires/Bella Vista, är oftast hårt trängd. AN
 960 15.8 0200 LRA6 R Nacional, Mendoza, svårt trängd. A
1020 15.8 0156 LT10 R Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, bjöd på ID. AN
1050 15.8 0200 CX26 R Uruguay
1070 15.8 0126 YVMA Mundial Zulia

väntade den här tiden och tog den först för en brasse. JE
1100 20.8 0350  ZYK694 R Gl

ovanlig hos mig 
1119,99 20.8 0030 R La Deportiva

korta avbrott f
    /tnx logotype Torolf 

1120 23.8 0132 La Deportiva
borde kolla frekvensen och där
med R Rural AM, oftast R Rural, dock. 

1120 25.8 0406 ZYK274 R Rural, Porto Alegre RS mx
1129,901 12.8 0245 OAX4N R Bacan Sat, Lima 
1130 15.8 0129 YVRL R Ideal
1130 22.8 0239 OAX4N R Ba
1140 15.8 0200 CB114 R Nacional, Santiago. 
    inspelning kunde HK identifiera en reklam + adress och löste det! Tack HK! AN
 

CBS Taiwan, med ”1557 Music Service” kom upp ur bruset så pass tidigt, och gick 
riktigt bra en stund! Stängde 1700 efter tidssignal, utan några som helst 
annonseringar. HR/K-UL 
HLAZ FEBC, Cheju. Ffg denna säsongen. Religiöst på ryska. HR/K
IRIB Radio Iran, Abadan. Inte ett pip från Farda vid denna tid. HR/K
VOA Ayutthaya, Thailand. Pratade om Indonesien, och stängde med ID och 
Doodle” 1659. Även den 30.8. så pass tidigt som 1550! HR/K

Thai med typiskt format. Detta på en frekvens där jag inte uppfattat Thailand 
tidigare. Blir intressant att bevaka denna framöver! HR/K-UL

Thai. Ganska säkert Sor. or. Thor., Samut Prakan, som var vanligaste thai på 
förra säsongen. Thailändarna är svåra, speciellt militärstationerna, då 

dessa har i stort sett samma format allihop. HR/K-UL 

VOCM, 600 CBNA,  650 CKGA, 750 CBGY, 930 CJYQ, 1140 CBI, 1400 CBG. Den 15.8 0130 gick
med hygglig styrka under någon kvart. Ingenting söder om gränsen. JE 

WTNI Biloxi MS med ID, svag. TN 

Mexiko, Centralamerika och Västindien 
Nassau tog över en stund från “dominanten” Bendita Trinidad och spelade 

Happy Birthday. JE 
HISV R Senda, San Pedro de Macorís med vanlig rlg prat TBV

LS9 R Continental, Buenos Aires med pratprogram. AN 
Nuevo Mundo, Santiago uvanlig sterk  TBV 

CB93 R Nuevo Mundo, Santiago med fullt ID o bra hörbarhet. Jag skickade ett clip 
så att han kunde få njuta av det. Svaret blev: ”.. och sedan kommer en kvinna 

som på spanska annonserar vad hon senare säger på danska, nämligen ”
Köpenhamn lyssnar på Nuevo Mundo för att underrätta mig om vad som händer i 

Latinamerika via www..” . Dvs på danska! Jag hade inte ens förstånd att lyssna fullt 
inspelningen! Tack HK! AN 

CB93 R Nuevo Mundo, Santiago med ID och webadress. TJ 
CX20 R Monte Carlo, Montevideo bra vid heltimmen. AN 

Belgrano, Buenos Aires/Bella Vista, är oftast hårt trängd. AN
LRA6 R Nacional, Mendoza, svårt trängd. AN 
LT10 R Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, bjöd på ID. AN
CX26 R Uruguay, Montevideo på en ganska svår frekvens. AN
YVMA Mundial Zulia, Maracaibo med tidsannonsering och id 

här tiden och tog den först för en brasse. JE 
ZYK694 R Globo, São Paulo SP 150/50 kW!! men 
ovanlig hos mig – sport och id HM 
R La Deportiva, Asunción med fotbollsreferat och 
korta avbrott för ”La Deportiva” jingle. TJ 
/tnx logotype Torolf –ed/ 

La Deportiva, Lambaré. HK tipsade om att jag 
borde kolla frekvensen och där satt den! Omväxlade 
med R Rural AM, oftast R Rural, dock. AN 
ZYK274 R Rural, Porto Alegre RS mx-px och svagt id (tnx WIK

Bacan Sat, Lima – fin periode for sydlige deler av LA TBV
YVRL R Ideal, Maiquetia gick bra. Lite lågt som vanligt. JE 

Bacán, Lima svag men tydlig. 1139,904. JE 
CB114 R Nacional, Santiago. Den här hördes inte speciellt bra, men från min
inspelning kunde HK identifiera en reklam + adress och löste det! Tack HK! AN
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et så pass tidigt, och gick 
gnal, utan några som helst 

HLAZ FEBC, Cheju. Ffg denna säsongen. Religiöst på ryska. HR/K-UL 
IRIB Radio Iran, Abadan. Inte ett pip från Farda vid denna tid. HR/K-UL 

en, och stängde med ID och ”Yankee 
Doodle” 1659. Även den 30.8. så pass tidigt som 1550! HR/K-UL 

jag inte uppfattat Thailand 
UL 

som var vanligaste thai på 
ellt militärstationerna, då 

I, 1400 CBG. Den 15.8 0130 gick 

Trinidad och spelade 

s med vanlig rlg prat TBV  

med fullt ID o bra hörbarhet. Jag skickade ett clip 
”.. och sedan kommer en kvinna 

anska, nämligen ”Jag i 
Köpenhamn lyssnar på Nuevo Mundo för att underrätta mig om vad som händer i 

Dvs på danska! Jag hade inte ens förstånd att lyssna fullt 

Belgrano, Buenos Aires/Bella Vista, är oftast hårt trängd. AN 

LT10 R Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, bjöd på ID. AN 
på en ganska svår frekvens. AN 

Maracaibo med tidsannonsering och id – inte alls vad jag 

svagt id (tnx WIK, GN) HM 
fin periode for sydlige deler av LA TBV 

Den här hördes inte speciellt bra, men från min 
inspelning kunde HK identifiera en reklam + adress och löste det! Tack HK! AN 



1140,248 12.8 0250 OCY4C RPP, Pilcom
1150 23.8 0140 LT9 R Brigadier López, Santa Fé. De gav sin webbadress och jag fick det till
    just LT9. HK lyssnade och bekräftade det. AN
 
 
 
 
 
 
 

1180,2 12.8 0250 CB118 R Portales, Santiago har feste seg på splitten TBV
1190 12.8 0203 LRA15 R Nacional, Tucumán med lokalt px och lokalt ID ”Nacional Tucumán”. Bra 

signal och betydligt starkare än dominanten America. Stort tack till HK som ”löste 
knuten” och plockade fram exakta programdetaljer. TJ

1190 15.8 0202 LRA15 R Nacional, San Miguel del T
    båda hördes samtidigt. Och på nästan samma offset, nära nominella. AN
1190 23.8 0203 LRA15 R Nacional, San Miguel de Tucumán. 
    många och långa stunder. 
1190  30.8  0345  LRA15 R Nacional, San Miguel de Tucumán id som "Radio San Miguel" lokalt 

således - sedan vid heltimmen anades ett "América" 
Hovmantorp-
tackar härmed 

1190 15.8 0200 LR9 R América, Buenos Aires
1190 22.8 0157 LR9 R América, Buenos Aires med reklamer och 

massvis av annonseringar. Gick stadigt och länge 
har aldrig hört den så bra. JE

1190,001 12.8 0303 LR9 R América, Buenos Aires med klart ID och 
"Panorama 11
1189,992 sticker upp, men svagt, kanske Tucumán som nämns vid 0254.  TN

1199,992 16.8 0245 ZYH585 Ceará 
1200 30.8 0224 ZYH585 Ceará Rádio Clube, Fortaleza, CE var nog enda TA som hade åtminstone 

lite kräm i signalen denna natt. Dock ett tecken på att cx kan vara på väg tillbaka 
efter en mycket stormig vecka med K=6 av och till. ID som ”Rádio Clube” mellan 
låtarna.  JOB

1230 15.8 0200 LT2 R Dos, Rosario, med nyheter. AN
1270 15.8 0200 LS11 R Provincia de Buenos Aires inte så lätt att få fram från QRM. AN
1290 15.8 0047 LRJ212 R Murialdo, Villa Nueva de Guaymallén. ID löstes genom att de gav sin
    webbadress. AN
1289,993 16.8 0202 ZYH888 R Timbira 
1290 15.8 0231 ZYH888 R Timbira

1289,811. JE
1290 21.8 0117 ZYH888 R Timbira do Maranhão, São Luis, MA gick rätt

hyggligt ”Rádio Timbira, á Rádio Publica…” vars sista del dränktes i åsksprak. 
Borde säga ”á Rádio Publica do Maranhão” enligt websidan JOB

1290,994 21.8 0210 ZYH888 R Timbira de Maranhão, São Luís MA idade med jingle också. JVH
1320 16.8 0300 ZYH243 R Imaculada Conceição, Maceio som räknar upp en massa stationer. 

Ganska stark.  Emissoras que integram a Rede Milícia Sat,  
http://www.miliciadaimaculada.o

1350 25.8 0307 LS6 R Buenos Aires, Burzaco. SGD
1360 22.8 0216 CW41 R 41, San José de Mayo, gav webbadress och därmed ID. AN
1380 15.8 0159 OCU4Y R Nuevo Tiempo, Lima med ett längre id på heltimmen. JE
1400 15.8 0228 OBX4W R Callao, Lima med sport blandades med CBG och Harbour Light. JE
1420 20.8 0230 R Dime Mil420, Buenos Aires löstes av 

HK och det är knappt att jag begriper 
Spelade smöriga schlagers blandat med 
pop. Nyckeln var ett reklampass som 
Henrik lyckades spåra. Tnx HK! TJ
logo TJ! –ed/

  

OCY4C RPP, Pilcomayo TBV 
Brigadier López, Santa Fé. De gav sin webbadress och jag fick det till

just LT9. HK lyssnade och bekräftade det. AN 

CB118 R Portales, Santiago har feste seg på splitten TBV 
Nacional, Tucumán med lokalt px och lokalt ID ”Nacional Tucumán”. Bra 

signal och betydligt starkare än dominanten America. Stort tack till HK som ”löste 
knuten” och plockade fram exakta programdetaljer. TJ 
LRA15 R Nacional, San Miguel del Tucumán gick här starkare än R America, men
båda hördes samtidigt. Och på nästan samma offset, nära nominella. AN
LRA15 R Nacional, San Miguel de Tucumán. Vann kampen mot R América under
många och långa stunder. SGD 
LRA15 R Nacional, San Miguel de Tucumán id som "Radio San Miguel" lokalt 

sedan vid heltimmen anades ett "América" - fick id av BIH på cykel mellan 
-Bergdala på e m samt sedan instämmande av WIK med adress och allt 

tackar härmed för den fina uppbackningen HM 
rica, Buenos Aires har gått ofta. AN 

LR9 R América, Buenos Aires med reklamer och 
massvis av annonseringar. Gick stadigt och länge – 
har aldrig hört den så bra. JE 
LR9 R América, Buenos Aires med klart ID och 
"Panorama 11-90". Nat sång. Stark.  En annan på 
1189,992 sticker upp, men svagt, kanske Tucumán som nämns vid 0254.  TN

Ceará Rádio Clube, Fortaleza som hörs ibland. TN 
ZYH585 Ceará Rádio Clube, Fortaleza, CE var nog enda TA som hade åtminstone 
lite kräm i signalen denna natt. Dock ett tecken på att cx kan vara på väg tillbaka 
efter en mycket stormig vecka med K=6 av och till. ID som ”Rádio Clube” mellan 
låtarna.  JOB 

Dos, Rosario, med nyheter. AN 
LS11 R Provincia de Buenos Aires inte så lätt att få fram från QRM. AN
LRJ212 R Murialdo, Villa Nueva de Guaymallén. ID löstes genom att de gav sin
webbadress. AN 
ZYH888 R Timbira de Maranhão, Sao Luis med ID, inte så ofta på sistone.  TN

Timbira de Maranhão, São Luís MA – en trolig brasse också på 
1289,811. JE 
ZYH888 R Timbira do Maranhão, São Luis, MA gick rätt bra denna natt. Här ett 
hyggligt ”Rádio Timbira, á Rádio Publica…” vars sista del dränktes i åsksprak. 
Borde säga ”á Rádio Publica do Maranhão” enligt websidan JOB
ZYH888 R Timbira de Maranhão, São Luís MA idade med jingle också. JVH
ZYH243 R Imaculada Conceição, Maceio som räknar upp en massa stationer. 
Ganska stark.  Emissoras que integram a Rede Milícia Sat,  
http://www.miliciadaimaculada.org.br/ver3/default.asp?pag_ID=139
LS6 R Buenos Aires, Burzaco. SGD 
CW41 R 41, San José de Mayo, gav webbadress och därmed ID. AN
OCU4Y R Nuevo Tiempo, Lima med ett längre id på heltimmen. JE
OBX4W R Callao, Lima med sport blandades med CBG och Harbour Light. JE
R Dime Mil420, Buenos Aires löstes av 

det är knappt att jag begriper hur. 
Spelade smöriga schlagers blandat med 
pop. Nyckeln var ett reklampass som 

yckades spåra. Tnx HK! TJ /Tnx 
ed/ 
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Brigadier López, Santa Fé. De gav sin webbadress och jag fick det till 

Nacional, Tucumán med lokalt px och lokalt ID ”Nacional Tucumán”. Bra 
signal och betydligt starkare än dominanten America. Stort tack till HK som ”löste 

ucumán gick här starkare än R America, men 
båda hördes samtidigt. Och på nästan samma offset, nära nominella. AN 

Vann kampen mot R América under 

LRA15 R Nacional, San Miguel de Tucumán id som "Radio San Miguel" lokalt 
fick id av BIH på cykel mellan 

Bergdala på e m samt sedan instämmande av WIK med adress och allt - 

1189,992 sticker upp, men svagt, kanske Tucumán som nämns vid 0254.  TN 

ZYH585 Ceará Rádio Clube, Fortaleza, CE var nog enda TA som hade åtminstone 
lite kräm i signalen denna natt. Dock ett tecken på att cx kan vara på väg tillbaka 
efter en mycket stormig vecka med K=6 av och till. ID som ”Rádio Clube” mellan 

LS11 R Provincia de Buenos Aires inte så lätt att få fram från QRM. AN 
LRJ212 R Murialdo, Villa Nueva de Guaymallén. ID löstes genom att de gav sin 

med ID, inte så ofta på sistone.  TN 
en trolig brasse också på 

bra denna natt. Här ett 
hyggligt ”Rádio Timbira, á Rádio Publica…” vars sista del dränktes i åsksprak. 
Borde säga ”á Rádio Publica do Maranhão” enligt websidan JOB 
ZYH888 R Timbira de Maranhão, São Luís MA idade med jingle också. JVH 
ZYH243 R Imaculada Conceição, Maceio som räknar upp en massa stationer. 

rg.br/ver3/default.asp?pag_ID=139   TN 

CW41 R 41, San José de Mayo, gav webbadress och därmed ID. AN 
OCU4Y R Nuevo Tiempo, Lima med ett längre id på heltimmen. JE 
OBX4W R Callao, Lima med sport blandades med CBG och Harbour Light. JE 
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1440 12.8 0205 LRI221 R General Obligado, Reconqista med ID i en röra av SS stns. TJ 
1440 15.8. 0200 ZYH466 R Independência, Santo Amaro BA. "1440 kHz onda media, R 

Independência, Santo Amaro...". JVH 
1470 22.8 0230 CX147 R Cristal, Las Piedras. Möjligen var det Capital som störde tidvis. 0203 kom 

ett id som jag inte alls förstod, men HK konstaterade att det var “Radio Zoe” som 
sänds över Cristal. JE 

1480 12.8 0328 ZP20 R América/R Iglesia, Ñemby religiöst px sra ”Pastor Emanuel”!! – flera 
förmodanden inkl HK som tackas härmed – sedermera har f d tekniker på stationen 
bekräftat fullt och fast!! HM 

1480 15.8 0117 ZP20 R América/R Iglésia, Ñemby. HK bad mig hålla utkik efter denna och till slut 
hittade jag den! HK: ”Det är "hermana María" som läser en text. Jag har lyssnat på 
ljudströmmen och noterar att man byter program på Radiodifusión América/Radio 

Igleisa utan att identifiera. Inte ens på heltimmen. Du har loggat Radio América.” 
Tack HK! AN 

1499,815 15.8 0157 OBX4I R Santa Rosa, Lima starkare än dom nära nominal. JVH 
1510 22.8 0202 LRI253 R Belgrano, Suardi SF med sportprogram och överraskande fin hörbarhet. 

HK satte mig på spåret och efter lite letande hittade jag ett id också. 1509,988. JE 
1510 15.8 0204 OCX6Q R Alegría, Arequipa id-ar flitigt och hade morgonens bästa signal bortsett 

från Bendita. 1510,010. JE 
1510,088 26.8 0158 OCX4J R Tarma ganska hyggligt uppe en stund.  TN 
1520 22.8 0134 ZYH530 R Povo, Poções  BA med musik och ett par id 

gick bäst på den här röriga frekvensen för kvällen. 
1519,994.JE 

1520,0 16.8 0254 ZYH530 R Povo, Poções BA med ID mitt i ett referat.  
TN /Tnx logga Thomas –ed/  

1539,993 15.8 0130 CP.. R Bendita Trinidad, El Alto, La Paz. "Esta es una 
invitación del Ministerio de Evangelicación... y de Radio Bendita Trinidad, arriba...". 
JVH 

1539,993 26.8 0200 CP.. R Bendita Trinidad, El Alto med ID, har gått bra ofta.  TN 
1540 15.8 0101 CP.. R Bendita Trinidad, El Alto gick fint redan den här tiden, men stördes av en 

brasse med evangeliskt (IPDA?) program (alltså inte Santana) och som låg något 
högt i frekvens. Senare mot stängning våldsam styrka på Bendita. JE 

1539,991 16.8 0232 ZYH611 R Sant’Ana, Tianguá med Com mae e Aparecida, stark.  TN 
1540 22.8 0201 ZYH611 R Sant’Ana, Tianguá, CE om jag förstår ID rätt. Ganska bra i topparna och 

renast ljud på USB hos mig. Fin Aparecida-promo 0203. Bästa brassemorgonen 
hittills hos mig. Eventuellt hittar jag någon till som ID:at framöver… JOB 

1540 12.8 0237 OCU2X R TurboMix, Cajamarca – fikk god hjelp fra HK  TBV 
1540 15.8 0130 OCU2X R TurboMix, Cajamarca tog sig igenom Bendita 

under några minuter. “Försvann” i våras, så jag misstänkte 
den var inaktiv. JE 

1560,019 15.8 0145 CP.. R Lux del Mundo, El Alto, La Paz. "La 
comunicación Luz del Mundo, te enseña, te invita... 
celebrando la presencia de Dios". JVH 

1570 22.8 0202 ZYJ578 R Sociedad Espigão d´Oeste id-ade. 1570,006. JE 
1589,993 16.8 0245 ZYJ823 R Clube, Joinville med ID 0259. Hygglig styrka 

en stund.  TN /Tnx snygg logga TN! –tl/ 
1590 15.8 0200 ZYI703 R Correio do Vale, Itaporanga PR – ligger rätt i frekvens numer. JE 
1599,8 12.8 0245 CB160 R Nuevo Tiempo, Santiago. För en gångs skull hyfsat stark/ostörd vid id . 

SGD. 
1600 15.8 0202 CB160 R Nuevo Tiempo, Santiago – oración och kristen musik och sedan ett id, tid 

och programinfo och med musik i bakgrunden hela tiden. 1599.802. JE 
1620 22.8 0218 LRI309 AM 1620, Mar del Plata, med ID. AN 
1620 22.8 0228 R Vida, Monte Grande, BA med tidsannonseringar och “RV” hjälpte mig HK tyda. 

JE 
1620,19 22.8 0215 R Vida, Monte Grande, BA, med dålig modulation, tyckte jag. AN 
1629,829 13.8 0141 LRM991 R América AM 16-30, San José Entre Rios BA. JVH 
1630 22.8 0200 LRM991 R América, San José, med R Melody-ID. AN 
1630 22.8 0215 R Restauración, Hurlingham. Musikprogram. AN 
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1680,88 22.8 0220 R Santa Fé. Ny ARG. Hittade till slut ett ID och HK fixade fram info om stationen  
    och mailadress. Svar kom inom ca 1 tim! Något instabil sändare. Stationen finns i 
    Monte Grande, BA. Webstream på www.fmsantafe.webpin.com. AN 
    /Se story i detta nummer, även uppgifter under ARC late, late news –tl/ 

1690 22.8 0203  R Cristo la Solución, San Justo BA.med annonsering. “telefonerna går till Cristo la 
Solucion ”, säger HK som lyssnat. 1659,965. JE 

1690 22.8 0218 R Cristo la Solución, San Justo, med fint ID. AN 
1709,86 22.8 0218 R Imagen, Castelar med ID och reklam för ”Salon Rubí”. AN 
1709,9 3.8 0250 R Imagen, Castelar var min oid ARG med ett oroande ”Rubí” i förra numret. 

Nämnde ett ”Salón Rubi”. HK svarade mig som följer. AN var likaså vänlig att 
maila. Båda tackas härmed. 

    ”Salon Rubi är ett dans- och musikställe i Rafael Calzada. Skriv salon rubi rafael 
calzada i googles sökruta och välj alternativet "bilder" (om du nu har google chrome 
som läsare), så ser du hur det ser ut inifrån och utifrån. Jag har tidigare hört reklam 

gällande musikshower på detta ställe även från 1710-stationen och inte bara 1670-
dito som nu lägligt nog tycks vara tyst. Så det är reklam för ett evenemang i Salón 

Rubí som du har spelat in. Inget annat. Imagen, således”. 
    Kan dessutom tillägga att tycktes som precis som samma avsnitt om Salón Rubí 

fanns med stationens egen hemsida i ljud-streamen som jag loggade HM 
1710 22.8 0200 R Imagen, Castelar för första gången med “acceptabel” styrka hos mig. 1709,823 JE 
 
Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
 730 23.8   0143   Tent ZP7 R Cardinal med kommentarer till ett antal fotbollsmatcher i ARG, USA, 

PRG och Portugal. Något svår men HK fortsätter sina undersökningar för att få den 
bekräftad! AN 

 929,772 12.8 0249 Förmodligen CB93 R Nuevo Mundo Santiago som sitcker upp mycket svagt här en 
stund. Även den 29/8 också då svag.  TN 

1120 22.8 0229  Tent AM Tango, Villa Dominico DF. “Helt klart Argentina”, säger HK. “Den 
emfatiskt uttalade reklamen påminner om vad man hör från Rubí m fl i förorten till 
BA. Den enda som då passar är AM Tango - om den nu heter så.” 1120,134. JE 

1310,002 16.8 0259 Brasse med snx om Argentina. Tyckte mig höra ett R Globo nämnas.  TN 
1430 22.8 0211 OID ARG? Man kan vid vad som vi tror är ett ID höra tydligt ”24” men det som 

följde är förvirrande. LT24 R San Nicolás? HK kollar vidare. AN 
1520 15.8 0153 Tent R Luz del Tiempo, El Alto. Möjligen finns där ett snabbt “Radio Luz” och HK 

konstaterar att programformatet stämmer väl. 1520,045 nu. JE 
1560 15.8 0202 Tent Radio Luz de Mundo La Paz – inget id men ganska klart ändå enligt HK. 

1560,021. JE 
1640 22.8 0230 Tent R Hosanna Isidoro Casanova BA. Ganka bra med intensiv predikare men inget i 

id-väg. JE 
1670 12.8 0239 OID svag okarakteristisk mx, inget tal observerat. Knappast GRC! Spännande! HM 
1680,885 22,8 0228 Här ligger en svag station där musiken nätt och jämt kunde höras. AN hörde samma 

natt R Santa Fé i Buenos Aires.  TN 
1699,998 16.8 0251 Svag SS här med mycket musik i högt tempo. Gav ett ID som kanske lät som R 

Juventud Buenos Aires.  TN 
 

� Från e-posten 
Jan Edh 24.8.2015: 
Det var säsongpremiär i lyssnandet i Fredriksfors den 15.8. Detta efter ett långt och skönt “sommarlov”. 
Inga toppkonditioner men det gick i alla fall en hyfsad mix av stationer om än inte styrkorna var så över sig 
i de flesta fall. Det mesta spolierades dock av helt hopplösa åskstörningar som sprakade hela natten. 
 

Den här natten, 22.8, var åskspraket inte alls så påträngande som förra gången jag lyssnade. Konditionerna 
favoriserade i lite högre grad La Plata och X-bandet var intressantare än vanligt. Lite märkligt dock att även 
Argentina gick bättre på 285 än 240 gradersantennen. 
 
Torolf Johnsson 28.8.2015: 
Säsongen har tagit fart med utpräglade brasse och La Plata-konds. Trots avsaknad av La Plata-antenn, har 
jag lyckats höra en del. Saknas dock helt signaler från NA - ett dåligt omen för kommande säsong? 



Hasse Mattisson 29.8.2015: 
Först och främst: NRC loggen kom med fredagsp
Några greker, av mx och även av tal
vilket irriterar! Har någon ”ordning” på dessa?
 
Juha Vehmas 29.8.2015: 
LA-CX i augusti i Finland har inte varit så härliga i flera CH
vara dåligare än förra året, minst så ska vi tro just nu... 
tack av mera mörka tid på morgonen, i synnerhet i söder.
 
Arne Nilsson 30.8.2015: 
Den nya säsongen kommer allt närmare, om den nu inte redan börjat! Den senaste tiden har inneburit koll 
av antenner och annan utrustning, så här skall väl allt vara mer eller mindre 
Den gångna säsongen slutade i moll och med en knall: Det första åskvädret kom hastigt, oväntat och 
ovanligt tidigt på året (början av maj) och slog ut mina båda Perseus och en av datorerna. Ersättningen från 
försäkringsbolaget räckte dock till för a
Pro och div tillbehör, så nu är allt OK igen. Och den nya säsongen har bjudit på en del trevliga loggningar:
 

R Nuevo Mundo 930 (med danska i ID:t!), La Deportiva PRG 1120, CB114 R Nac
America/R Iglésia 1480 och en spännande ny ARG på 1680: R Santa Fé i Monte Grande, BA, som 
dessutom verifierade min rapport. De flesta löstes av HK!
Nu får jag hoppas att det fortsätter i samma stil! Men just nu följer jag åskvädren noga på
radarkarta – jag har ingen lust att börja om igen!
 
Jan Oscarsson 30.8.2015: 
Passar som vanligt på att tråla mellanvågen när vi är på plats i sommar
hallonplockning så här under sensommaren. Ibland fungerar till och med timerinspelningarna gjorda med 
min Elad, så det blir några "bonusnätter". Varför vissa inspelningar inte blir av vete Microsoft... Rejält 
så här sista veckan i augusti med norrsken och allt..
 
Hans Östnell 31.8.2015: 
Sänder över en liten logg från senaste tidens Ultralight
knackar definitivt på (husvagns-)dörren, och redan nu hörs en del thailändare, indier och
säsongens första japan loggades igår kväll! Jag blir mer och mer häpen över FSL
suttit och jämfört inspelningar på thaistationer som jag loggade förra säsongen med SDR
jättestora loopar med preamp, och motsvarande stationer loggade med FSL
modifierad, men ändock ultralightmottagare. Hörs minst lika bra med UL
lyssnat med min nymodifierade CC Skywave, som försetts med en maffig ny ferrit, och i
FSL-antennen fungerar denna utomordentligt bra. CC Skywave har fördelen, jämfört med andra UL
mottagare med DSP-filter, att den har en utmärkt audiokvalitet även när man använder så smala filter som 2 
eller till och med 1 kHz. Ingen "murri
säga. Mycket trevligt! Ser verkligen fram emot september och oktober månad, och de saker som förväntas 
höras då. 
 
Logotype nedan, tnx HS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

främst: NRC loggen kom med fredagsposten - många tack för förmedlingen
tal att döma, irrar omkring på X-bandet lite här o

n ”ordning” på dessa? HM 

ugusti i Finland har inte varit så härliga i flera CH- och CME-störingar, men hösten kan ju inte 
vara dåligare än förra året, minst så ska vi tro just nu... Hoppas att i Sverige augusti har varit bättre till LA 

mera mörka tid på morgonen, i synnerhet i söder. 

Den nya säsongen kommer allt närmare, om den nu inte redan börjat! Den senaste tiden har inneburit koll 
av antenner och annan utrustning, så här skall väl allt vara mer eller mindre klart. 
Den gångna säsongen slutade i moll och med en knall: Det första åskvädret kom hastigt, oväntat och 
ovanligt tidigt på året (början av maj) och slog ut mina båda Perseus och en av datorerna. Ersättningen från 
försäkringsbolaget räckte dock till för att reparera mottagarna och skaffa nya (begagnade) datorer, Win 7 
Pro och div tillbehör, så nu är allt OK igen. Och den nya säsongen har bjudit på en del trevliga loggningar:

R Nuevo Mundo 930 (med danska i ID:t!), La Deportiva PRG 1120, CB114 R Nacional 1
1480 och en spännande ny ARG på 1680: R Santa Fé i Monte Grande, BA, som 

dessutom verifierade min rapport. De flesta löstes av HK! 
Nu får jag hoppas att det fortsätter i samma stil! Men just nu följer jag åskvädren noga på

jag har ingen lust att börja om igen! 

Passar som vanligt på att tråla mellanvågen när vi är på plats i sommar-QTH:et i Petiknäs för blåbär
hallonplockning så här under sensommaren. Ibland fungerar till och med timerinspelningarna gjorda med 
min Elad, så det blir några "bonusnätter". Varför vissa inspelningar inte blir av vete Microsoft... Rejält 

ugusti med norrsken och allt.. 

Sänder över en liten logg från senaste tidens Ultralight-lyssnande ute i Komagvær. Höstkonditionerna 
)dörren, och redan nu hörs en del thailändare, indier och

säsongens första japan loggades igår kväll! Jag blir mer och mer häpen över FSL-antennens kapacitet. Har 
suttit och jämfört inspelningar på thaistationer som jag loggade förra säsongen med SDR

och motsvarande stationer loggade med FSL-antenn och en, förvisso 
modifierad, men ändock ultralightmottagare. Hörs minst lika bra med UL-radion + FSL! Har den sista tiden 
lyssnat med min nymodifierade CC Skywave, som försetts med en maffig ny ferrit, och i

antennen fungerar denna utomordentligt bra. CC Skywave har fördelen, jämfört med andra UL
filter, att den har en utmärkt audiokvalitet även när man använder så smala filter som 2 

eller till och med 1 kHz. Ingen "murrig" audio, alltså. Bifogar en bild på radion ifråga "in action", så att 
säga. Mycket trevligt! Ser verkligen fram emot september och oktober månad, och de saker som förväntas 
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många tack för förmedlingen! 
bandet lite här och var, oftast höga fq 

störingar, men hösten kan ju inte 
ugusti har varit bättre till LA 

Den nya säsongen kommer allt närmare, om den nu inte redan börjat! Den senaste tiden har inneburit koll 

Den gångna säsongen slutade i moll och med en knall: Det första åskvädret kom hastigt, oväntat och 
ovanligt tidigt på året (början av maj) och slog ut mina båda Perseus och en av datorerna. Ersättningen från 

tt reparera mottagarna och skaffa nya (begagnade) datorer, Win 7 
Pro och div tillbehör, så nu är allt OK igen. Och den nya säsongen har bjudit på en del trevliga loggningar: 

ional 1140, ZP20 Radio 
1480 och en spännande ny ARG på 1680: R Santa Fé i Monte Grande, BA, som 

Nu får jag hoppas att det fortsätter i samma stil! Men just nu följer jag åskvädren noga på SMHI:s 

i Petiknäs för blåbär- och 
hallonplockning så här under sensommaren. Ibland fungerar till och med timerinspelningarna gjorda med 
min Elad, så det blir några "bonusnätter". Varför vissa inspelningar inte blir av vete Microsoft... Rejält stört 

lyssnande ute i Komagvær. Höstkonditionerna 
)dörren, och redan nu hörs en del thailändare, indier och banne mig om inte 

antennens kapacitet. Har 
suttit och jämfört inspelningar på thaistationer som jag loggade förra säsongen med SDR-mottagare och 

antenn och en, förvisso 
radion + FSL! Har den sista tiden 

lyssnat med min nymodifierade CC Skywave, som försetts med en maffig ny ferrit, och i kombination med 
antennen fungerar denna utomordentligt bra. CC Skywave har fördelen, jämfört med andra UL-

filter, att den har en utmärkt audiokvalitet även när man använder så smala filter som 2 
g" audio, alltså. Bifogar en bild på radion ifråga "in action", så att 

säga. Mycket trevligt! Ser verkligen fram emot september och oktober månad, och de saker som förväntas 
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Bidrag i pdf-format 
Vi får ibland bidrag i pdf-format, oftast rör det sig om QSL-kopior. Se önskemål om hur vi vill ha dessa i 
MVE 55/11. Tnx! 
 
NRC AM Radio Log 
Ett par medlemmar har bekräftat att denna bok anlände i fredags, jag hoppas att alla övriga beställare också 
har fått sitt exemplar. Den 14 augusti skickade NRC manuskriptet till tryckeriet, min försändelse är 
poststämplad den 20 augusti, så det har varit snabba ryck. I år har antalet beställningar varit ovanligt stort, 
så våra medlemmar förväntar sig tydligen en fin NA-säsong även om NA-loggen i detta nummer är 
synnerligen tunn. Vi återkommer i nästa nummer med prisuppgift. 
 

ARC late, late news 
 

Argentina 
X-Band News 
A new unofficial AM station has begun broadcasting on 1680 kHz. It is Radio Santa Fe which is located at 
Calle Alvarez de Toledo No. 3150, Canning, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina. The test transmissions include mostly folk music and mainly from Argentina's coastal areas as 
well as a few commercial announcements. The telephone number is (011) 4235-1096 and the station 
manager is Sra. María Isabel Alegre. The same lady is also in charge of FM stations FM Sintonía (97.7 
mHz) and Radio Alfa (95.3 mHz) at the same location. 
 

The station on 1550 kHz which used to be known as AM Estación Deportiva (ex Radio Urkupiña) is now 
called Estación Quince Cincuenta and it is located at Calle Traful No. 3836, P. A. del Barrio de Nueva 
Pompeya, Buenos Aires. The listener hotline is (011) 49111-0270 and 4911-9067. The phone number for 
business matters is (011) 4912-0964. The station has also changed its e-mail which is now 
estación1550@gmail.com. There is also a new web page at http://www.am1550.com.ar 
(Grupo Radioescucha Argentino via Thomas Nilsson, translation Christer Brunström) 
Ed’s note: See also South American News Desk, MV-Eko 55/15. 
 

Italy 
Challenger Radio on new frequency 567 kHz, in parallel with 846 and 1368. (Stefano Valianti 24.8.2015) 
 

The Netherlands 
675 Radio Maria, 747 NPO5 and 1251 NPO5 will leave medium wave today, on August 31st. 
 

Puerto Rico 
1470  WKUM    Orocovis, ex WKCK (IRCA’s “soft” DX Monitor 53/01) 
 

Sverige 
Välkommen till VeteranLjuddagen den 5 september 2015. 
”Hörby Mellanvåg 1179” kommer att vara aktiv under VeteranLjuddagen den 5 september. Sändaren 
använder samma frekvens som tidigare Hörby/Sölvesborgs mellanvågssändare dvs 1179 kHz, 254 meter. 
Vi kommer att ha provsändningar några dagar före och efter den 5 september. Mer information på 
www.veteranljuddagen.se. VeteranLjuddagen är en helt ideell förening som har bevarat en del av den 
sändarutrustning som tidigare fanns i Hörby. Effekten vid dessa provsändningar är 5 Watt och antennen är 
en 15 meter hög vertikalantenn. Lyssnarrapporter kan sändas till 1179@veteranljuddagen.se, dessa kommer 
att besvaras med QSL-kort. Man har tillstånd från PTS för tiden 1 september 2015 till 31 januari 2016. 
(Bengt A, Hörby Radioförening via Bengt Ericson 28.8.2015) 
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Hundraårsminnet av Hedy Lamarrs födelse kopplar ihop 
skönhet med teknik 

Stig Björkman, DN 14.11.2014 via BN 
 

Världens vackraste kvinna kallades Hedy Lamarr redan efter 
sin första amerikanska film, ”Algiers”, 1938. Och visst var hon 
iögonfallande vacker med sitt korpsvarta hår, sin bleka 
alabasterhy och ögon att drunkna i. Men trots sin exotiska 
skönhet – som skapad för hollywoodsk melodram – kom 
Hedwig Kiesler (som var hennes dopnamn) från en borgerlig 
familj i Wien. Hon hade studerat för teatergeniet Max 
Reinhardt i Berlin och som 19-åring gjort sensation på vita 
duken i den tjeckiska filmen ”Extas”, där hennes för tiden 
tämligen vågade nakenscener säkert bidrog till filmens 
exempellösa framgång. 
 
Som 19-åring stod hon också brud för första gången, och hon 
skulle med tiden lägga ytterligare fem vigselringar till den 
första. Hennes betydligt äldre make ägde en vapenfabrik och 
var nära lierad med det austrofascistiska regeringspartiet. Han 
såg med oblida ögon på hustruns filmkarriär. 
 
Så snart bröt hon sig ur det äktenskapliga fängelset, flydde 
Österrike och Europa och hamnade – genom slumpen och goda 
kontakter – i Hollywood. Här ville man lansera henne som den 
nya Greta Garbo, men även om man lät henne spela mystisk 
dubbelspion i ”Kamrat X” (en sorts parafras på Garbos 

”Ninotchka”), så följde bara dussinroller som fala förförerskor från avlägsna kuster. Hedy Lamarr blev så 
trött på denna upprepningens tyranni, att hon tackade nej till huvudrollen i ”Casablanca” – hennes kanske 
största karriärmiss. 
 
Men sagan om Hedy/Hedwig, är avsevärt intressantare än någon av de roller som hon sattes att förvalta. 
Hennes stora passion var uppfinningar. Redan i Österrike hade hon inlett experiment med så kallade 
frequency-hopping, en metod inom radiokommunikation där man ändrar sändningsfrekvens efter olika 
mönster. Tillsammans med kompositören George Antheil arbetade hon på att förfina sina rön. Deras 
gemensamma patent väckte militärens intresse och kom under andra världskrigets slut att användas av 
amerikanska flottan. Deras upptäckt ligger även till grund för nutida telekommunikation i våra mobiler. Så 
det är delvis Hedys förtjänst att vi kan sända sms. 
 
Det kom att dröja innan Hedy Lamarrs värdefulla insats uppmärksammades. Någon gång på 80-talet, när 
stjärnan sedan nära trettio år dragit sig undan strålkastarljuset vann hon äntligen erkänsla, både från 
militären och vetenskapsvärlden. Till ett av dessa tillfällen skickade hon sin äldste son att ta emot 
utmärkelsen med hälsningen. ”Det var på tiden!” 
 
Hennes födelsedag, den 9 november, har i Österrike utnämnts till Uppfinnarnas dag, och varje år utdelas 
där Hedy Lamarr-priset till en förtjänt kvinnlig uppfinnare med kommunikationsteknologi som specialitet. 
 
Så visst finns det anledning att hylla henne nu på 100-årsdagen, kanske med ett sms med lämpliga 
symboler. Och titta på någon av hennes gamla filmer. På dvd eller streamingtjänster kan man hitta både 
”Algiers”, mastodonteposet ”Simson och Delilah” eller ”Min favoritspion”, en fars med Bob Hope där hon 
får ironisera över sina tidigare försyndelser i vampfacket. 
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Ny ARG på X-bandet – 1680 kHz 
Arne Nilsson 

 

Efter allt strul med utrustningen efter åsknedslaget början av maj känns det som om allt nu är OK, och en 
del har lyssnats på och spelats in. Den 22.8 hittade jag så R Santa Fé i ARG, en riktig lyckträff: Den stora 
offsetten (1680,88) gjorde att bärvågen inte syntes på skärmen (jag använde Jaguar), men jag tyckte att jag 
hörde något där, så jag ställde om till 1 kHz steg, och då kom den fram. En första inspelning skickades till 
HK, men vare sig han eller jag vågade säga vad det var, trots att där fans 2 st ID. Lyckligtvis hittade jag 
ytterligare ett ID, mellan 2 musikstycken, och där hördes det tydligt! Jag hittade naturligtvis ingen 
information om en sådan station, men HK hittade en notis om att den skulle sända på frekvensen och han 
hittade dessutom kontaktuppgifter, ringde stationen, och de trodde först att jag hört dem på webben! Då de 
insåg att jag hört dem på MV, bad de om en rapport. Denna skickades och Marcelo Avalos, chef på 
stationen, verifierade den. HK fick dessutom, strax efter telefonsamtalet, en hälsning i programmet 
“Tranqueras de la Amistad”. Det var tydligen en stor överraskning för dem och HK fattade det så, att de 
tidigare aldrig fått några rapporter. De har varit igång ca 2 månader på denna frekvens. Stationen skall, enl. 
uppgift, ligga i Monte Grande, BA. 
 

Jag blev dagen därpå (efter att jag rapporterat och fått verifikation) kontaktad av Gustavo Halcon, som 
berättade att han byggt AM-modulatorn till stationen. Enligt uppgift från honom är sändareffekten 500 W. 
Han är dock inte anställd på stationen, utan entreprenör, som jobbat med flera MV och FM stationer i 
området. 
 

Förutom att sändaren ligger ganska “snett” så var den också något instabil (se bild). Enligt Gustavo så 
kommer sändaren att justeras (troligen närmare 1680 kHz.). 
 

Så frågan är nu om jag verkligen var först med att rapportera R Santa Fé. Jag har ställt frågan till Marcelo 
Avalos, men har i dagsläget inte fått svar. Har någon av MVEs läsare loggat den före mig? 
 

Hur det än går med det, så var det en riktigt trevlig upplevelse och tillräcklig för att jag ska känna mig nöjd! 
Och HK var som vanligt den som löste det hela. Tack för det! 

 

Mitt shack: (Skärmen för RX1 visar mottagningen R Santa Fé) 
 
 



Radio Santa Fé:s signal i Waterfall: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild på del av AM modulatorn. Byggd av Gustavo Halcon, bild från hans 
 
 

Radio Santa Fé:s signal i Waterfall: (Notera driften) 

Radio Santa Fé, ARG: 
Bild på del av AM modulatorn. Byggd av Gustavo Halcon, bild från hans Facebooksida
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Facebooksida 
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Bilder från Finland 
Jorma Mäntylä 

 
Jag sänder två bilder. Solen har varit mycket aktiv, bilden 1 visar AR2403, och den andra bilden polarsken 
här i södra Finland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar från OA: Angående Jormas bilder så har det varit väldigt stört onsdag till lördag med k-index 
uppe på sex under flera tretimmarsintervall. I SWPC:s diagram för planetary k-index visas k-index 5 eller 
högre med staplar i knallröd färg och diagrammet har lyst intensivt rött under några dagar. Ovanligt med så 
kraftig störning under så lång tid, men det är visst två störningar som hakat i varandra. (SWPC = Shortwave 
Prediction Center vid NOAA) Idag, söndag, är det lugnt igen 
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Material från DX-Listeners’ Club 
Från DXLC’s Facebooksidor har TN hittat detta intressanta material 

 
DX-Flashback. Rolf Mong skriver om denna bild: 
 

Dedikerte mellombølgelyttere i DX-LC startet i 1965 en egen gruppe som utgav publikasjonen Mellom- 
bølgehorisonter. Gruppen avholdt et hyggelig 4-dagers jubileumsmøte i Mong første helgen i august 1980, 
der hele åtte medlemmer deltok. Fra venstre: Torgeir Woxen, Øivind Stenberg, Ole Forr,  Per Ingebretsen 
bakerst og Jan Alvestad. 
 

 
Kommentarer:  
Ole Forr: Det var mye tungt utstyr på dx exspedisjoner i di dager Smiley smile. Husker det veldig godt 
Rolf, det var ei fin tid. 
Bjarne Mjelde:  Jeg var i Oslo en gang i 1976, da besøkte jeg Per, som tok meg med til Torgeir og Øivind. 
Husker at jeg ble mektig imponert over regnbuemottakeren til TW. 
Arnstein Bue: Store mottakere og mye hår på guttene Smiley smile 
Bjarne Mjelde: Alt blir mindre Arnstein, bortsett fra antennene. Heldigvis! 
 
 
Bild på nästa sida: 
 
MHB's jubileumstreff 1980 foregikk i Mong gamle skole med flg. antennepark: 850m SV, 400m VSV, 
600m V, 650m NV og 400 m Ø. Kanskje var Cayman på 1555, Hoyer 1500, Haiti-Inter 1325, San Rafael 
1310 og Cardeal Arcoverde 1490 blant de beste loggingene. 
 
Fra venstre: Tore Nilsen, Rolf Mong, Jan Alvestad, Per Ingebretsen, Torgeir Woxen, Arvid Frøsland, Ole 
Forr og Øivind Stenberg. 
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Nedan: Per Ingebretsen og Rolf Mong opererer sistnevntes Drake SPR-4 
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Henrik Klemetz: Ett QSL som jag är stolt över. Svalbard på 1466. Jag gjorde en anteckning på kortet som 
förklarar vad jag rapporterade. Det var en återutsändning av en skridskolandskap mellan Sverige och Norge 
på Ullevi i Göteborg den 3 februari 1962. Sändningen avslutades kl 0200!!! och var naturligtvis inte // med 
någon av de andra mellanvågssändarna på fastlandet. 
 
Tore B Vik:  How - How Henrik - riktig en perle. 
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Norddeutscher Rundfunk, Flensburg – 702 kHz 
 

JOB: Sänder QSL-illu för NDR som ju skickar kort per e-postrapport liksom många andra tyskar. 
Borta från mellanvågen sedan januari men svar kommer snällt ändå. Tnx JOB 
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Challenger Radio, So Padova – 846 och 1368 kHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tnx HR 
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DWUN UNTV Radyo La Verdad, Quezon City - 1350 kHz 

 

tnx LSD 
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KBNW Bend OR – 1340 kHz 

Samma svar har LSD fått som också sänt in sitt QSL. Tnx JOB och LSD 
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