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 Säsong 58, nr 4 
 11 september 2017 - allt 
  Falköpingsredaktionen - TL 
 

 

Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 

Nr 5 25 september  TL tips. 

  e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se 

Nr 6 9 oktober  TL tips. Info och QSL resp red. 

Nr 7 23 oktober TL tips. 
 
 

Hej! 
Sommarens mestadels dåliga väder har inte varit helt av ondo. Vid en tur till Hökensås så kunde konstateras 

att där fanns mängder av både blåbär och lingon. Vi såg att det även fanns gott om svamp i skogen, men där 

är min kunskap dålig vad gäller ätlig och giftig svamp så det är bäst att avstå. Visserligen är all svamp ätlig, 

åtminstone en gång, men…  Dessutom finns det svamp att köpa på torget! 

 

NRC AM Radio Log 

Att beställa något som Postnord sedan skall leverera tycks vara behäftat med problem. Dan Andersson 

meddelar att han inte fått den beställda loggen. Är det fler än DAD som inte fått sin logg? Hör i så fall av 

dig senast i morgon förmiddag. 

 

Solrapport för augusti från OA: 

Det är inte bara det jordiska vädret som stormar, utan även högt upp i det blå har det stormat häftigt de 

senaste dagarna. K-index har varit uppe i 8. Här i Ljungby var det för mycket moln för att släppa fram 

något norrsken. Solvärdena för augusti: Solar flux: 77,9; solfläckstalet: 33,1. Medelvärde av A-index: 10,1 

 

I detta nummer utöver de fasta avdelningarna: 

* VeteranLjuddagen den 2 september 2017 – GNO 

* Besök hos en pigg dansk 90-åring – GNO 

* Map of AM Broadcast Band Stations Heard Before and During Totality of the Eclipse Dave Valko 

* Etersvep 1953-56 - från JER’s arkiv - Panamerican Radio – Harry Albinsson 

* Arne Skoog berättar om damtoaletten på Norrmalmstorg – “Antennen”, oktober 1964 via JER och SA 

* Dekaler från kanadensiska MV-stationer – Gunnel Fransson 
 

QSL: 

* JOPF (KRY) Shunan-765 kHz och JONF (MRT) Miyazaki-936 kHz – JOB 

* JOJK (NHK) Kanazawa-1224 kHz – JOB 

* WATR Waterbury CT-1320 kHz – RÅM 

 

 
 
 

 

                                                              Logo tnx OJS 
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Stoppdatum 

25/9 
TL (tips) 
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ARC Newsflash: 

För bidrag: info@rock.x.se 

Hemsida/blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/ 

                              

 

 

 
 

 

Noteringar i loggen: 
DO = Dan Olsson, Kävlinge, remote Hököpinge, ägd av Malmö Kortvågsklubb 

DOH = Dan Olsson, Kävlinge, remote Haparanda 

GNO = Göran Norstedt, Lomma, remote sommarstugan i Torhamn  

JE = Jan Edh, Hudiksvall, lyssnar-QTH i Fredriksfors. Asienloggningarna är alla från sommarstugan 

ute vid havet.  

JOB = Jan Oscarsson, Umeå som lyssnat i sommarstugan i Petiknäs 

 

Europa 
 153 19.8 1410 NRK Finnmark, Ingøy med fotbollsnack mitt på eftermiddagen. Hördes på båda 

antennerna i Borås! TLB /Välkommen till loggen Torleif! –tl/ 

 153 8.9 1330 NRK Finnmark, Ingøy med nyheter och därefter musik med Carol King. DOH 

 153 26.8    2000   R Romania, Brasov med nyheter. DOH 

 684 4.9 2030 R Radonezh, St Peterburg med religiöst på ryska. DOH 

 738 4.9 2000 WRN, Moskva med ID innan nyheterna. DOH 

 792 10.9 1900 R Dechovka, Hradec Králové med sin umpa-umpa musik. DO 

 810 4.9 1955 R Macedonia, Sveti Nikole med folkmusik. DOH 

1161 28.8 0100 Viking 2, Hull har senaste nytt för Northern Lincolnshire mm säger dom JOB 

1179 4.9 2020 Hörby 2,5-5,0 W ERP kom upp och lade sig över Slovenien i 3 min. K-värdet var 1,  

men ändå. Det var den vanliga slingan med visslingen och ID. Undrens tid är inte 

över ännu! Loopen var riktad exakt mot Hörby. BE 

1251 30.8 0200 Smooth R, Bury St Edmunds JOB 

1278 5.9 2000 Pulse 2, Bradford, ID and news. FB 

1305 29.8 0200 Premier Christian R, London skapligt i kamp med RNE JOB 

1332 30.8 0200 Smooth R, Peterborough dominant med reklamer varav en del till just Peterborough 

JOB 

1395 8.9 2315 Studio Den Akker, Klazienaveen med popmusik. DO 

1431 29.8 0200 Smooth R, Southend i kamp med Sawa JOB 

1476 28.8 1835 Free R AM, Trieste med popmusik och efter 1900 DX-program. DO 

1530 29.8 0200 Pulse 2, Huddersfield JOB 

1584 29.8 0200 Tay 2, Perth “With the latest news for Tayside and Fife, Tay 2” // 1161 JOB 

 

Oid/Tent Europa 
1350 30.8 0100 “This is Radio Luxemburg” ID:ade denna stn på EE. Italienskt relä av pirat? JOB 

 

Afrika 
 917 6.9 2053 R Gotel, Yola. African mx, sign off at 2300. FB 

 917 8.9 2140 R Gotel, Yola med prat om situationen i Libyen. DO 

 918 5.9 1845 ERTU, Bawiti. Arabic talk //819kHz, under Spain. FB 

1269 8.9 2130 Taraba State Broadcasting, Jalingo med tal av guvernören. Blev min första loggade 

station från Nigeria. DO 

1359 6.9 1835 Voice of Tigray Revolution, Mekele, Horn of Africa mx // 5950kHz. FB 

1359 8.9 2003 Voice of Tigray Revolution, Mekele. Fint när K=8 & A=96. JM 

1431 9.9 2115 R Sawa, Djibouti. JM 

1440 3.9 2000 Adamawa Broadcasting, Yola starkare än Saudiarabien, men inget annat intressant 

från Afrika. JE 

1530 7.9 2150 VOA Saó Tomé med nytt om nya hip-hop artister innan sign/off utan lokal-ID. TLB 

 

 

LOGGEN 

All Times in MV-Eko refer to 

UTC unless otherwise stated. 
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Oid/Tent Afrika 
 917 7.9 2300 Tent R Gotel Yola, Jabura-Modire varje kväll  - inga id, men tydlig split och EE-

nyheter samt music nonstop. Splatter. (917.001) GNO 

1350  8.9  0300  OID klockspel, språk mest likt AA troligen - kanske EGY? HM 

 

Asien 
 531 3.9 1740 AIR Jodhpur. Lokal-id efter Delhi-nx och cd 17.40,20. Hörs ofta numera. JM 

 594 30.8 1950 DZBB Manila. Startade säsongen med ”GMA superradio D-Z-double-B”. JM 

 666 30.8 2050 DZRH Manila. Split (665,95). JM 

 675 8.9 1800 Qatar BS, Al-Arish. JM 

 702 30.8 2045 DZAS Valenzuela. Över Iran, har ej svarat. JM 

 918 6.9 2124 Shandong RGD i kamp med Egypten på 917,991. (917,995) TN 

 918 9.9 0024 AIR Suratgarh med uppstart av programmet. Hörde AIR:s välbekanta paussignal 

svagt bakom Radio Inter i Madrid på EU-bävern och sen med kanonstyrka på 

Asienbävern! 300 kW nära Pakistanska gränsen. Centrala program från Delhi? 

Slovenien verkar ha stängt för gott på denna kanal med chans på nya DX! TLB /Yes, 

se Info Desk i detta nummer –tl/ 

 918 10.9 1720 AIR Suratgarh med ragamusik innan nyheterna. DO 

 990 4.9 1920 R Sawa, Cape Greco med prat om Putin. DOH 

1071 6.9 1650 AIR Rajkot med Bollywoodmusik och snack på urdu mellan låtarna. Ext.Sce riktat 

till Pakistan.TLB 

1143 9.9 1740 AIR Rohtak. Lokal-id efter Delhi-nx och cd 17.40,25. ”Ye Akasvani Chandigarh he”. 

Chandigarh är kapitalet för bode Haryana och Punjab och ligger i ett special område 

mellan delstaterna. JM 

1143 26.8 2030 R Free Korea, Goyang stark. “RFK”. JE 

1143 26.8 2100 BEL3 Taiwan Fishery Station, Pengku med modern kinesisk musik och 

“uppräkning”, troligen väderrapport. JE 

1188 28.8 2000 R Payam Tehran med nyheter och sen iransk musik. DOH 

1242 30.8 1955 JOLF NBS Tokyo. JM 

1278 26.8 2130 IRIB Kermanshah med ID. DOH 

1278 26.8 2030 JOFR RKB Fukuoka “RKB” riktigt stark i topparna, men fadade stundtals bort och 

Oman tog över. JE 

1278 30.8 1925 JOFR RKB Fukuoka. JM 

 

 

 

 

 

1287 1.9 1930 Voice of Hope, She’ar Yashuv med Id och sedan religiöst. DOH 

1287 26.8 2100 JOHR HBC Sapporo “humorshow” med mycket skratt före heltimmen och gick 

bättre då. Rejält störd av Voice of Hope vid heltimmen. JE 

1287 30.8 1920 JOHR HBC Sapporo.”HBC-raijo” öppnade JO-säsongen. JM 

1350 26.8 2030 R Al Kul för Syrien reläad över Gavar hjälpte mig GN att id-a. JE 

1350 4.9. 2100 DWUN Manila. ”Radyo La Verdad” hörs ofta. JM 

1350 7.9 2130 DWUN R La Verdad, Malabon har hörts några kvällar //web. (1349,998) TN 

1494 26.8 2030 BEE32 National Education Radio, Taipei med klassisk musik och anrop. JE 

1494 26.8 2105 Mcot Radio, Bangkok med anrop tog över från Taiwan. JE 

1494 26.8 2110 DWSS Pasig City dök plötsligt upp (programstart?) under Mcot Radio med “Hail 

Mary” (Rosary) som man kör innan ordinarie program börjar. JE 

1521 6.9 1800 China Radio Int. Otroligt stark med ryska från Urumqi. ”Radio Kitaja” kallar dom 

sig på ryska. Nyheter och sen kinesisk musik. TLB 

1566 2.9 2005 AIR Nagpur med musik av Asha Bhoshe och Alka Yagnik. DOH 

1566 31.8 1755 FEBC Sydkorea med otroligt stark signal även denna. Rena Luxy-kvaliten. 

Gospelmusik och på heltimmen helt begripligt ID på koreanska. TLB 
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Nordamerika 

 

 

 

 

 
 920 7.9 0355 WDMC Melbourne FL endast EWTN-Radio id HM 

 970 29.8 0400 WZAN Portland ME med ID. TN 

1130 30.8 0104 WBBR New York NY upp en stund med nx. Alltid kul när NA går JOB 

1140 30.8 0100 CBI Sydney NS med CBC Nx. Även 0200. 1400 hördes nog också men svagare vid 

01z. Timmen senare var det HLW där istället JOB 

1300 6.9 0300 WFFG Marathon FL, med id på heltimmen. SGD 

1320 6.9 0300 WLQY Hollywood FL, kämpade mot Apolo. SGD 

1370 5.9 0500 WDEA Ellsworth ME, ID: “AM 13-70 WDEA”. FB 

1430 5.9 0500 WENE Endicott NY, “Fox sports trending now…”. FB 

1440 31.8 0347 WGIG Brunswick GA "News, Talk, Sports Radio"  TN 

1440 3.9 0500 WHKZ Warren OH, ID: “WHKW Cleveland,WHKZ Warren..”. FB 

1470 6.9 0201 WWNN Pompano Beach FL. SGD 

1470 3.9 0500 WLAM Lewiston ME, oldies px, ID. FB 

1490 31.8 0359 WBAE Portland ME "Maine's Talk Radio". TN 

1630 29.8 0425 KKGM Fort Worth TX  med ID. TN 

1640 8.9 0500 WTNI Biloxi MS, ID: “ESPN Radio”. FB 

1650 5.9 0400 CJRS Montréal PQ, FF ID: “Sur le 16-50 AM Montréal vous écoutez la radio 

Gospel”.FB 

1660 1.9 0455 WWRU Jersey City NJ, Korean talk, EE ID at 0500. FB 

1670 4.9 0500 WMGE Dry Branch GA, ID, Fox sports radio. FB 

1680 5.9 0500 WTTM Lindenwold NJ, ID: “16-80 WTTM Lindenwold Philadelphia”. FB 

1700 29.8 0400 KVNS Brownsville TX med Fox Sports Radio. TN 

1700 9.9 0440 KVNS Brownsville TX, ID, “Fox Sports Radio”. FB 

 

Oid/Tent Nordamerika 
1290 5.9 0305  Tent WJNO West Palm Beach FL HM 

 

Mexiko, Centralamerika och Västindien 
 680 7.9 0305  WAPA Sun Juan PR med lokal- o kedje id – HM 

 840 4.9 0202 R 4VEH, Cap Haitien. (839,993). SGD 

 890 6.9 0101 HOQ62 R Ritmo Stereo, Chitré. Gick tillsammans med en stn på 890,1 som tyvärr 

blev OID. SGD 

1190 4.9 0230 WBMJ La Rocca, San Juan PR med en amerikansk predikan av en man som 

simultantolkades till spanska av en kvinna. Överröstade Cordillera. JE 

1190 4.9 0400 WBMJ Rock Radio Network, San Juan. Med id i en gröt av stationer. SGD 

1240 6.9 0100 HIC26 R María de la Altagracia, Santo Domingo. Med ett stillsamt id, när fq för en 

gångs skull var hyfsat splashfri. SGD 

1240 6.9 0100 HIC26 R María de la Altagracia, Santo Domingo äntligen med vettig hörbarhet 

(svaga QRM från UK 1242) och dessutom lokalt ID. FD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1250 6.9 0157 HOLY R Hogar, Penonomé. Tack SGD som hade hört denna några minuter senare, 

då hade de fadat ner här. Annars var två colombianer med också. FD /Tnx logo –tl/ 

1250 6.9 0201 HOLY R Hogar, Penonomé. Bröt sig igenom Capital Radio för en kort stund, 

turligt nog precis lagom till ett flertal id. SGD 
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1290 6.9 0104 HO.. R Única, David/Las Tablas/Panamá. Hade hörts i ca en timme innan jag hittade 

ID. Puerto Cabello var naturligtvis med emellanåt, men gick inte lika starkt som 

vanligt. Tack HK för några programdetaljer. (1289.975)  FD /Snygg logga FD! –tl/ 

1380 9.9 0458 XECO Romántica, México City, ID and national anthem. FB 

1400 30.8 0200 Harbour Light, Carriacou och inte CBG trots att CBI gick på 1140 JOB 

1400 4.9 0400 Harbour Light of the Windwards, Carriacou, Grenada, ID, national anthem and sign 

off. FB 

1440 6.9 0200 YNRM R Maranatha, Managua. (1439,864). SGD 

1470 9.9 0458 XEAI Grupo Fórmula, México City, national anthem and ID: “Grupo Fórmula 14-70 

Presenta….”.FB 

1520 2.9 0330 WRSJ Sun Juan PR med R France Int SS px (tnx FD) HM 

1650 9.9 0458 XEARZ ZER Radio, México City, national anthem and ID. FB 

1680 29.8 0345 HISV R Senda, San Pedro de Macorís med ID vid 0400. Svag. TN 

 

Sydamerika 
 570 7.9 0302   L.. R Argentina, Buenos Aires. Svag, med Nat Anthem. AN 

 600 22.8 0331 CB60 R Vida Nueva, Santiago. Hittade ingen notering någonstans på denna split så 

inspelning skickades till HK som säger: “Det låter som Radio Vida Nueva vid sek. 

42 ungefär. Man “snavar” över stationsnamnet men om man är inställd på det, så 

stämmer det. Santiago de Chile, alltså. Det stämmer också med programinnehållet 

i övrigt, som är religöst.” Tack för hjälpen Henrik.(599,905) SGD 

 610 7.9 0301   CX4 R Rural, Santiago Vazquez. AN 

 620 25.8 0059 ZYH590 R Assunção Cearense, Fortaleza. CE, säger Rudolf Grimm och tyder in- 

spelningen till "ZYH590 Radio Assunção AM, 620...". och "Radio Assunção Cea- 

rense, ... Fortaleza, 22 horas'." Kom fram när Jovem Pan hade en sämre period. JE 

 620 5.9 0101 ZYH590 R Assuncão Cearense, Fortaleza, CE. FD 

 750 24.8 2300 ZYH709 R Jovem Pan News, Brasilia DF. Avannonserade “A Voz do Brasil”. Enligt 

Rudolf Grimm id: "Emissoras brasileiras da Radio Panamericana, Jovem Pan... 

ZYK?? 620 kHz São Paulo, Jovem Pan News Brasilia 750 kHz..., Jovem Pan São 

José do Rio Preto 900 kHz... Jovem Pan a radio do Brasil". JE 

 760 7.9 0400 CB76 R Cooperativa, Santiago. SGD 

 770 25.8 0002 ZYJ922 R Atalaia de Sergipe, Aracajú SE kom fram med men splattrigt här. JE 

 

 

 

 

 

 

 780 10.9 0400 LRF210 R 3 Cadena Patagonia, Trelew, CB överraskade med ett hyggligt ID ”Radio 

3 AM 780 Cadena Patagonia” samt med call och adress, men då hade de fadat ner lite 

för mycket. FD /Tnx stilren logga Fredrik! –tl/ 

 840 25.8 0032 LV9 R Salta, Salta id-ade. En oid med klassisk musik men no id. (840,008). JE 

 840 3.9 0232 HJKK Neiva “Doble Ka”. En av få med hyfsad signal på lägre delen av bandet. JE 

 890 24.8 2327 CX18 R Sport, Montevideo gick rätt bra under en dryg halvtimme och här kom ett id. 

(889,997). JE 

 920 4.9 2359 HJAA Emisora Fuentes, Cartagena. Hyggligt med programpromos. FD 

 920 24.8 2300 ZP1 R Nacional, Asunción id och nyheter. JE 

 920 7.9 0200   ZP1 R Nacional de Paraguay, Asunción/Capiatá. AN 

 920 30.8 0347 YVQX R Nueva Esparta, Porlamar NE id (som FD) HM 
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 930 3.9 2207 ZYJ923 Liberdade AM, Aracajú SE med eget id. En till brasse på frekvensen var 

ungefär jämnstark men kunde inte id-as. JE 

 930 6.9 0100   CB93 R Nuevo Mundo, Santiago-Quilicura. (929.7) AN 

 930 24.8 2200 CX30 R Monte Carlo, Montevideo jättefint med tidsannonsering och id. JE 

 940 31.8 0229   LRH200 R Chajari, Chajari. AN 

1030 25.8 0001 LS10 R del Plata, Buenos Aires annonserade på “Radionoticias del Plata”. JE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1040 24.8 2329 ZYK537 R Capital, São Paulo SP med snygg jingle och id. JE 

1060 3.9 2201 ZYK278 R Grande BH, Belo Horizonte MG med id och sedan IPDA. JE 

1060 31.8 0250  CB106 R María, Santiago id (tnx bekr FD)  HM 

1060 6.9 0100   CB106 R Santa María de Guadalupe, Santiago. AN 

1070 7.9 0304   LR1 R El Mundo, Buenos Aires-San Martin. AN  

1120 25.8 0005 ZYK274 R Rural, Porto Alegre RS kanonbra med id och sång till dragspel. JE 

1130 4.9 0230 HJVA Cadena Radial Vida, Bogotá “Esta es la hora officia en Vida, es 9.30”. JE 

1140 6.9 0101   CB114 R Nacional, Santiago. AN  

1140 4.9 0221 HJCL R Panamericana, Girardot “Radio Panamericana 11-40 AM” - verkar ha glidit 

neråt i sommar.  (1139,992). JE 

1180 25.8 0400 CB118 R Portales, Santiago gick hyggligt ännu denna sena tid, men försvann snabbt. 

I övrigt gick Argentina på 1270 och 1350 och ett par brassar mumlade den här tiden. 

(1180,080). JE 

1180 6.9 0102   CB118 R Portales, Santiago. (1180.08) AN 

1190 7.9 0301   LRA15 R Nacional, San Miguel del Tucumán. AN 

1190 6.9 0500 HJCV R Cordillera, Bogotá adverts, ID. FB 

1230 24.8 2204 LT2 R Dos, Rosario. Efter id blev det “Informaciónes sociales”. JE 

1230 4.9 0221 HJLK R Calidad, Cali nu tillbaka på nominell frekvens efter att ha legat rejält snett 

förra säsongen. JE 

1250 6.9 0059 HJOK Emisora ABC, Barranquilla har gått några nätter nu. FD 

1250 6.9 0101 HJOK Emisora ABC, Barranquilla. SGD 

1270 6.9 0102   CB127 R Festival, Vina del Mar. AN 

1270 4.9 0230 HJAR La Cariñosa, Cartagena med “música de Cartagena” och “la Cariñosa”. 

(1270,039). JE 

1290 31.8 0341 HJMC R Viva AM, Cali. ID 0351. (1289,996) TN 

1310 25.8 0000 LRA42 R Nacional, Gualeguaychú “Nacional informa”. Inget lokalt dessvärre. JE 

1310 7.9 0202   LRA42 R Nacional de Gualeguaychú, Gualeguaychú med ett lokalt ID. AN 

1310 4.9 0259 HJAK La Voz de la Patria, Barranquilla våldsamt stark på sin sneda frekvens med en 

predikan om aposteln Paulus. (1309,678). JE 

1320 2.9 0002   LU10 R Azul, Azul. Svag, hördes bara en kort stund. (1319.73) AN 

1350 4.9 0301 HJOA R Uno, Santa Marta med id. Mycket dragspel. Stördes svårt tidvis av en stark 

LA med våldsamt usel modulatio. JE 

1350 5.9 0459 HJDS  Ondas de la Montaña, Medellín, ID by OM. FB 

1350 9.9 0450 HCVP2 Teleradio 13-50, Guayaquil, local mx, ID.FB 

1360 30.8 0200 HJUO Besáme, Cartagena (1359,984) JVH 

1360 4.9 0238 HJUQ Bésame, Cartagena “La Radio Apasionata” och “13-60 AM en Cartagena” 

(1359,994). JE 

1360 30.8 0226 OAU7L R Andina, Juliaca (1360,027). JVH 

1360 6.9 0159   OAU7L R Andina, Juliaca., Bra signal. HK hjälpte m ID. (1360.027). AN 

1370 25.8 0042 LRA54 R Nacional, Ingeniero Jacobacci. Inget lokalt id men inte samma program 

som på 870!. JE 

1370 6.9 0200   LRA54 R Nacional, Ingeniero Jacobacci. AN 
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1380 24.8 2300 LRI231 La Voz del Sudeste, Necochea. HK hjälpte till med ett id “AM 1380” som 

stämmer med stationen och sedan reklamer med adress i Necochea. (1380,007). JE 

1380 3.9 2202 ZYI373 R Continental, Recife PE med id. Verkade inte köra IPDA. JE 

1390 2.9 0340 ZYI788 Educadora AM, – (tnx id FD) samt oid rel SS HM 

1400 24.8 2201 ZYI677 R Espinharas, Patos PR stark men som alltid väldigt mörk modulation. 

(1399,984). JE 

1400 4.9 0230 OBX4W Ecco Radio, Lima gick bra under Harbour Light. JE 

1400 24.8 2300 CX140 R Zorrilla de San Martín, Tacuarembó id-ade. Gick jättebra en stund. 

(1399,988). JE 

1400 27.8 0233 CX140 R Zorrilla de San Martín, Tacuarembó. (1399,988). JVH 

1400 25.8 0031 LRG202 Cumbre AM, Neuquén. Kanonfint med musik, inte lika bra med prat. +23 

grader! (1399,989). JE 

1420 4.9 0230 HJBH R Magdalena, Santa Marta “Caracol Radio Magdalena 14-20 AM” och 

ytterligare någon id-variant. Njutbar jazz med latino-touch. JE 

 

 

 

 

 

 

 

1430 25.8 0101 LT24 R San Nicolás, San Nicolás med prefix och frekvens. (1429,990). JE 

1430 27.8 0230 LT24 R San Nicolás, San Nicolás BA. “LT24 Calidad y comunicación”, tnx HK! 

Svarade snabbt och vänligt via FB Messenger. JVH 

1430 24.8 2302 ZYJ200 R Evangelizar, Curitiba PR. Rudolf Grimm säger: “Radio Evangelizar, but I 

didn't understand good the informed prefixes and the frequencies. The music style is 

from Evangelizar.” JE 

1430 29.8 0400 HJKU Uniminuto Radio, Bogotá med ID. TN 

1430 4.9 0330 HJKU Uniminuto Radio, Bogotá med id, webbadress etc. JE 

1440 4.9 0302   L.. R Impacto, Tapiales. Ganska svag. AN 

1440 4.9 0230 HJNZ Colmundo Radio, Medellín stark men usel modulation. Störd av Solar. JE 

1440 4.9 0200 OAM7L R Solar, Espinar överraskande bra och länge med tanke på allmänt klent 

mot Peru. (1440,003). JE 

1440 2.9 0400 CX144 R Rivera, Rivera. Mer eller mindre ensamma på fq vid detta tillälle. SGD 

1450 25.8 0001 LRI213 R El Sol, Porción Quilmes tar sig ibland igenom BBC:s splatter från 1449. 

Nu precis vid id. (1449.989). JE 

1450 4.9 0227  YVKJ R María, Caracas med moralstärkande religiöst. JE 

1460 4.9 0235 HJJW Emisora Nuevo Continente, Caracas “ENC Nuevo Continente”. JE 

 

 

 

 

 

 

 

1470 27.8 0229 ZYJ798 R Líder, Herval D'Oeste SC (1469,999). Svarade snabbt och vänligt via FB 

Messenger. Tydligen första loggning i Finland". HK hittade rätta spår via 

annonsering och sen öppnade också iden, tack Henrik! JVH /Tnx logo Juha! –tl/ 

1470 28.8 0300 OAU4B R Capital, Lima. Fint med många id, ostörd Q4 tidvis. Även den 9/9.    

(1470.000) GNO /Trevligt att se ditt namn även i loggen Göran! –tl/ 

1490 4.9 0235 HJDS Emisora Punto Cinco, Bogotá “Punto Cinco 14-90 AM”. Blev tydligen inget 

av med nytt namn/ny regi. JE 

1490 4.9 0230 HJAM R Vida Nueva, Barranquilla gick mestadels stabilare än Punto 5 som dock 

kom med kraftiga “toppar”. (1489,984). JE 
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1500 28.8 0400 OBX4I R Santa Rosa, Lima med TOH-id, fri Q3. 

(1499.774) GNO 

1510 3.9 2232 LRI253 R Belgrano, Suardí med sport men rörigt 

eftersom där fanns en brasse med fotboll 

samtidigt. (1509,988). JE 

1510 26.8 0203   OCX6Q R Alegría, Arequipa. AN 

1520 24.8 2337 L.. R Chascomús, Chascomús med id efter ett 

långt prat. Väldigt “grötigt” ljud. (1519,982). JE 

1520 24.8 2202 ZYH635 R Regional, Ipú CP fadade upp med id, men Chescomús störde kraftigt 

redan den här tiden. JE 

1520 28.8 0345 ZYK614 R Da Cidade, Mogi das Cruzes SP HM 

1520 4.9 0230 HJLO R Príncipe del Paz, Barranquilla (ex Minuto) väldigt stark och med musik. 

Senare mer “som vanligt” en hetsigt predikande pastor. WRSJ kom fram ibland med 

sportnytt från Radio Francia Internacional. JE 

1540 25.8 0001 ZY… R Novo Milenio, Ribeirao Preto SP. Ny (?) station som finns med i senaste 

WRTH men utan call/siffror. Rudolf Grimm som lyssnat på inspelningen säger: att 

man säger så här "Identificação: você sintoniza Rádio Novo Milenio, 1540 kHz, 24 

horas falando do amor de Deus,... Rádio Novo Milenio...". (1539,979). JE 

1540 28.8 0330 OCU2X R Turbo Mix, Cajamarca. Sedvanlig pop, Id “Tt-turbo” Q3. (1540,498) 

GNO 

1540 4.9 0236 OCU2X R Turbomix, Cajamarca ligger kvar på sina sneda frekvens och stör kraftigt 

de som ligger rätt. (1540,500). JE 

1550 4.9 0229 HJCL R El Sol, Barranquilla, också G12 kom upp med id. (1549,996). JE 

1560 27.8 0242 LT11 General Ramirez, Concepción del Uruguay (ER). "LT11 Radio Nacional de 

Concepción del Uruguay". Var konstiga cx denna dag, stationer from ca. 250° gick 

med 290° beverage: hade signalerna en speciell norra rutten? JVH 

1560 31.8 0320 CP.. R Luz del Mundo, La Paz. Väldigt fint, har numera 15 kW. JM.  

1560 4.9 0234 HJLF La Cariñosa, Tulúa med flera lokala id. JE 

1560 4.9 0300 HJXZ R Santa María de la Paz, Medellín ganska svag men alldeles ensam på 

frekvensen denna tid ovanligt nog. JE 

1570 28.8 0400 OCU4J Bethel Radio, Lima med långa jinglar och promos: ”Las palabras de Dios, Lo 

que necesitas escuchar. Musica para el Alma!” Stundom Q4. Även den 9.9 

(1569.999) GNO 

1580 4.9 0231 HJQT Wepa Salsa, Bogotá riktigt läcker i sitt nya format och ofta så bra hörbarhet. 

Släppte fram Caracol Radio ibland. JE 

1600 24.8 2305 ZYK779 R 9 de Julho, Sao Paulo SP körde en “loop” med musik och något slags 

annonsering. Samma slinga hördes också på 1400, 1430, 1330 och 610! Rudolf 

Grimm kommenterar: "This is an excerpt from the radio show that is presented at 

8:00 a.m. local time. It is not an ID, but you can hear the word 'Radio' several times. 

Therefore there are no conditions to be identified ". (1600,011). JE 

1710 24.8 2301 L.. AM Selva, Paretido de la Matanza lite bättre än vanligt med  id efter argentinskt 

dragspel. (1709,822). JE 

 

Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
1110 24.8 2359 Tent LS1 R de la Ciudad, Dique Luján på en som alltid förfärligt splattrat frekvens. 

Spelade “bara” klassisk musik och lite tydbart prat kom igenom på heltimmen. HK 

konstaterar: “Måste vara argentinaren - en enda på kanalen - jag hör den smekande  

kvinnorösten före tidspipet vid ca 1:00 och lite senare också en sjungande argentinsk 

nyhetsuppläsare. Kallar sig väl ’la Once Diez’ för det mesta.” JE 

1380 10.9 0301   Tent LRI231 La Voz del Sudeste, Necochea. Svag, svag. Bara Nat Anthem kom 

igenom. Också den 7.9. AN 

1380 10.9 0355 Tent Nuevo Tiempo HM 

1390 5.9 0344 SS rel – tent YV – samt brasse HM  

1400 10.9 0356 Tent Ecco – sportreferat, fotboll? HM 

1480 10.9  0348  Tent Espinar, mx till minst 0415 HM 
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 Från e-posten 
Ullmar Qvick 30.8.2017: 

Troget kommer MV-Eko, även denna gång om Harry Albinsson, jag ska ringa honom och berätta.  

Nu går det riktigt bra att lyssna på MV här, störningsmässigt alltså. Plastma-teven användes sällan. Igår 

hördes de stora i England, Belgien och Östeuropa plus en iranier på 936 kHz. Men jag fastnade på 1233 

kHz. Radio Dechovka, brassmuikens högborg märker man snabbt.  

Jag har Shazam, en underbar gimmick för dx-are. Jag håller mobilen intill mottagaren, och har jag tur får 

jag låtens titel. Lite kärvt med tjeckisk brass, fick bara två låtar på 20 minuter men jag bygger på med ännu 

en rapport i kväll. Shazam är fantastiskt, den klarar mycket kinesisk och indisk musik, och den västliga 

popen är nästan helt täckt. Lätt som en plätt att rapportera! 

/Vad trevligt att du åter kan lyssna på MV Ullmar, nu ser vi fram emot dina rapporter och QSL-

anmälningar! –tl/  

 

Jan Edh 6.9.2017: 

En kraftig störning hade avklingat men det visade sig att det var La Plata och i viss mån Brasilien som 

hördes den här natten, 24-25.8. Men det var bara tidigt på natten som det var bra konditioner. Fram mot 

soluppgången var det bara de allra vanligaste sydliga stationerna som hördes. Dessutom var det framför allt 

på övre delen av bandet som det kom fram en del intressanta stationer. 

------- 

Asienloggningarna är alla från sommarstugan ute vid havet. K9AY-antennen där kan på inget sätt mäta sig 

med Beverageantennerna i Fredriskfors, men tycks ändå gå anständigt mot Asien. Den 26.8 var det ganska 

bra signaler när jag kom in i värmen efter lördagskvällens “Lyskväll” som firas sista lördagen i augusti. 

Förutom de här listade gick också en del kineser med kanonsignaler runt 2030, men inget jag fick id på. 

------- 

En del brassar om än i de flesta fall med för dålig styrka inledde natten, 3-4.9. Sedan gick konditionerna 

nordligare och det blev framför allt väldigt mycket Colombia på övre delen av bandet dock utan att jag 

hittade något riktigt intressant. 

 

Hasse Mattisson 10.9.2017: 

Inga emergancy stns har jag förmått notera - osedvanligt magra cx har det varit en längre tid. 

 

Torleif Roos 10.9.2017: 

Några rader från Hestra-Borås. Lyssnat en hel del, en del dagar riktig bra konds mot Asien. Mycket 

mellanöstern ramlar in på förkvällen vid solnedgång samtidigt som Ostasien kan poppa upp. 1566 Sydkorea 

chockade ordentligt med en helt otrolig signalstyrka. QSL via mail 2 dygn senare! 

Håll koll på 918, riktigt kul frekvens. Det tycks som min Asien-bäver funkar. 

 

Jorma Mäntylä 10.9.2017: 

Tips trots solstormen. Har inte sett tidigare att K=8 och A=96... 

 

Arne Nilsson 10.9.2017: 
Det har varit osedvanligt stökigt vad gäller antenner detta år! I maj gallrades skogen närmast stugan, och 

min 300 gr antenn raserades helt. Bävern (270 gr) klarade sig ganska bra, det räckte med en skarvning för 

att fixa den. 
I mitten av augusti hade jag dragit om 300 gr antennen och förlängt 270 gr Bävern med ca 100m. Veckan 

därpå, då jag kom till stugan och skulle börja säsongen på riktigt, hade man totalavverkat skogen intill! Igen 

så klarade sig Bävern, men de första 100m på 300 gr antennen var väck. Och ingenting att hänga upp en ny 

tråd på. Ett tag funderade jag på att börja samla på frimärken eller börja virka, men det gick över! De som 

avverkade, hade faktiskt samlat ihop all tråd och lindat ihop koaxkablarna snyggt och prydligt, ingenting 

var skadat! Helt fantastiskt! 
Att få upp trådarna blir nog inte så svårt i alla fall. Jag testade att sätta ihop ett stöd i form av en tripod och 

det verkar funka riktigt bra. Det finns fästpunkter i startänden och då skall det nog funka. 300 gr antennen 

tänkte jag göra klar denna helg, men det har regnat ganska ordentligt här, så det får bli nästa helg. 
Nu får jag bara hoppas att dom inte återvänder för att markbereda där de avverkat! Då är det kört igen…. 

 

Fredrik Dourén 10.9.2017: 

Jobbiga cx de senaste veckorna. Några nätter nu på slutet innan störningen kom var cx mot norra Colombia 

och Panamá. 
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Jan Oscarsson 10.9.2017: 

Denna gång en ytterst liten logg mest som ett livstecken. Besökte Petiknäs-QTH:et helgen 1-3.9 men då 

hördes just inget vettigt. Tog istället ner några få hörigheter från dagarna innan som fastnat per timer med 

min Elad. Faktiskt lite NA-vibbar en stund natten 30.8! Just nu regerar protonerna visst men kanske lugnar 

det ner sig lite lagom till kommande helg då vi tänkte oss upp och plocka lite lingon... 

 

Thomas Nilsson 11.9.2017: 

Inte mycket att yvas över vad gäller konds den senaste perioden här nere i Skåne. Har varit uppe i 

Stockholm och kollat in senaste nyförvärvet i släkten, en lite tös. Så nu är man dubbelmorfar ... 
 

Hittade ett intressant inlägg på Bjarne Mjeldes blog. Kolla in hur de löst mottagning och antennomkoppling  

uppe i Kongsfjord. Här är länken:  http://arcticdx.blogspot.no/…/the-kong-dx-site-our-gear.html 

 

Christoph Ratzer 11.9.2017:  

On August 31 my beloved iAM Italy was off in the evening on the best ever DX channel - 1350. At 2130 

UT I found for short time a interesting station, but did not have any idea who this is - I was listening on my 

Middle East - Asia loop. 
 

It is sure not Arabic, but they talk about „Mubarak“ so wishes for a muslim festival or event? The male 

speaker mentioned „Radio“ (at 0:56) but thats all I can understand, the female speaker sounds for me more 

like from the Philippines than from Middle East/Egypt. 
 

(Later) And now also the „Radio…" is clear at 0:56 in my recorduing, its "Radio La Verdad“ 

If the weather is not too bad I will install the short Asia Beverage next weekend, the new Boxes from 

remoteqth.com arrive last week. 
 

All India Radio Suratgarh war mit seinem Mittelwellensender auf 918 kHz heute zum Sendebeginn um 

0023 UT auf 918 kHz (seit der Einstellung der Sendungen in Slowenien) in Salzburg zu hören. 

 

  

  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…       11/9 2017 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

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

 

”Nygammal” medlem 
MTM Mika Mäkeläinen, Säekuja 8, FI-01390 VANTAA, Finland. Tel +358-445-307307, e-mail: 

mika@makelainen.com 
 

”I'm very happy to rejoin ARC after a couple of years of inactivity. Most members probably already know 

me, at least from my website www.dxing.info. I'm 52, and have been DXing now for 37 years. You can  

best reach me by email mika@makelainen.com. I work as foreign news reporter for the Finnish 

Broadcasting Company YLE, based in Helsinki. For the last two years I lived in Beijing as YLE's Asia 

correspondent, but now I'm back to the home base. Work in China was so hectic that I didn't have time for 

DXing, but now life is returning back to normal. I don't have any antennas at home in suburban Helsinki, so 

all of my DXing takes place on DXpeditions in Lapland. I did about 25 DXpeditions to Lemmenjoki over 

the years, but since 2010 I have been listening exclusively at Aihkiniemi, where I'm one of the founding 

members. There my equipment consists of two Perseus receivers with Jaguar software and an array of about 

a dozen 1-km long beverage antennas. I don't have any interest in FM, and hardly ever nowadays even in 

shortwave, because there's no longer much new to listen to, but luckily AM DXing seems to be improving 

all the time. I'm equally happy hunting for new catches from any continent. I'm really looking forward to 

the upcoming season, and plan to visit Aihkiniemi for DXpeditions both in late September and late 

October.” /Välkommen tillbaka, vi vill höra ifrån dig ofta – det är inte enbart loggningar som räknas! –tl/ 

 

Korrekt telefonnummer 
TLB Torleif Roos – 033-140145. 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farcticdx.blogspot.no%2F2017%2F09%2Fthe-kong-dx-site-our-gear.html&h=ATPLsIfnh0FGsej1kgqOnzQUBaiO_yr-XpQBQFrZcgjiUUbC9_uxznO95oYP_2GaIdn74U_z5gwPgOPCO06gXiNcgGaNszy0zTN6zJUhRQMBbwyb_su8PGUCTS6C05WE6lMxDUhkF6v6-k02A68TPuEWRLZXnKXWBlBaH0BgDG5G8jp4fL1L9lQ2i2KwwbPPH01m9yRf_BISda3otHAb6LZhAvJBTqzmcxdY_tYWIx1xS7lneqDOAtQkq0st_uPREUxTtnoyXtSKQv_j9H0b5nCvtXyYkg
mailto:tore.larsson@beta.telenordia.se
mailto:mika@makelainen.com
http://www.dxing.info/
mailto:mika@makelainen.com
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The Towers of Florida 
 

Hurricane Irma: 

Hoping these all survive, sending very best wishes to all people 

affected by the terrible weather. 
 

Site of the Week Special: The Towers of Florida 
 

Scott Fybush - September 9, 2017. 

 

 

Desi Radio, London 
 

 

 

ARTE Television had today an interesting feature about GB, also with Desi Radio 1602 from London. 

                                                                                                                                                                 CR 

Mumintrollen och Marsianerna 
 

 

Vill meddela att Mumintrollen i SvD just inlett en ny rafflande äventyrshistoria – den förefaller bli en 

berättelse från det glada, välbekanta 30-talet! JER  

 

 

 

https://www.fybush.com/site-20170909/
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ARC           UR BREVLÅDOR OCH INKORGAR     11/9 2017 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

Thomas Nilsson, Mardalsvägen 372, SE-262 93  ÄNGELHOLM 
Tel: +46-431-27054; e-mail: thomas.nilsson@ektv.nu 

 
 

 

RÅM – Rolf Åhman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KFMB San Diego CA 760 mejl  V/s Dave Sniff, Director AM Programming 

WBEN Buffalo NY 930 mejl  V/s Greg Ried, OM 

WATR Waterbury CT 1320 mejl, brev, dekal  V/s Tom Chute, GM/PD och Larry Rifkin /Tnx logo OM!/ 

KOTK Omaha NE 1420 mejl  V/s Mike Shane, OM.  

KSKR Roseburg OR 1490 brev, dekal  V/s Joey Keeran, PD 

WMVX Methuen MA 1570 brev  V/s Debroah A. Metros, GM 

AIR Chinsurah 594 kort från Delhi 

Taiwan Fishery Radio Station 738 brev, certifikat  V/s Jin Mey Yi, Manager. 

JOKG (NHK1) Kofu 927 kort  V/s Youji Imoue 

AIR Jammu 990 kort från Delhi  

JOUC (NHK2) Yamaguchi via Hagi 1125 brev     

  

LSD – Lars Skoglund  

Här kommer mina senaste mellanvågssvar. 

All India Radio Shimla 774 kort från New Delhi 

KMVI Kahului HI 900 brev, dekaler. V/s Pamela Tsutsui, General Manager 

WZTI Greenfield WI 1290 trevligt brev. V/s John Church, Director of Engineering 

WEZS Laconia NH 1350 trevligt brev, visitkort, station profile, coverage map, dekal, brevöppnare. V/s 

Cindy Hammond, Marketing Representative 

WPGG Atlantic City NJ 1450 brev. V/s Chris Coleman, Program Director 

 

JOB – Jan Oscarsson 

Hej, här kommer ett litet QSL-bidrag till Ekot! Som synes är det japaner som gäller just nu. 

JOPF KRY, Shunan 765 kort 

JONF MRT, Miyazaki 936 kort, brev, programtidning 

JOAF RNB, Matsuyama 1116 kort 

JOQR NCB, Tokyo 1134 kort, programtidning 

JOKP NHK-1, Kitami 1188 kort, dekaler 

JOFO RKB, Kitakyushu 1197 kort, brev, programtidning 

JOJK NHK-1, Kanazawa 1224 kort, dekaler 

JOCE CRK, Toyooka 1395 kort, programtidning, infoblad om JOCE 

JOKF RNC, Takamatsu 1449 kort 
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ARC                     INFORMATION DESK                  11/9 2017 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

Bengt Ericson, Vallörtsvägen 5, SE-352 51  VÄXJÖ 
Tel: +46-470-80100; e-mail: bengt.ericson@telia.com 

 

 

 
Copyright notice: The ARC supports the free flow of information policy. Items from any MV-Eko section may be quoted freely in other 

publications applying the same policy, but full credits, including a reference to the specific section or to ARC MV-Eko, must be given for all items 

quoted. For other uses normal copyright applies. Items from commercial sources (e.g. BBCM) are subject to the copyright of the respective sources. 
Photographic reproduction of full sections or large portions thereof in other publications permitted only after previous agreement. 

 

Fiji 
 

 

 

 

 

Radio Fiji has posted an interesting documentary about its new transmitters on Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=VTLKeW-TmoQ&feature=share 

Frequencies are 558 and 990 kHz. Power 10 kW. 
 

There's also a Youtube video of the Prime Minister inaugurating the new transmitters on August 11. 

https://www.youtube.com/watch?v=kOza_Ov7f48 
 

(Bruce Portzer, IRCA 15.8.2017 via Mauno Ritola, SDXL-AM) 

Någonting för nästa vinters DXpeditioner! (Håkan Sundman & Thomas Nilsson, ARC) 

 

HongKong 
675 RTHK replaced BBC World Service with state-run Mandarin language station on Sept 4th. The BBC 

relay will move to 4th program on FM. (Ydun’s Medium Wave Info 13.8.2017) 

 

Hungary 
Power savings, outstanding reliability and world-class customer service were key to Nautel’s 2 Megawatt 

NX2000 system selection at Europe’s most powerful MW station – Antenna Hungaria, Solt, Hungary – 

scheduled for completion in the fall of 2017. Frequency 540 kHz .Five solid-state, DRM-enabled NX400 

transmitters and a 2,000 kW combiner comprise the 2 Megawatt system which will replace an aging 

custom-built tube transmitter that has been in operation since 1977. Antenna Hungaria’s transmission 

facility is the most powerful medium wave radio transmitter in Europe and one of the most powerful 

transmitters in the world. Its signal on 540 kHz can be heard all over Europe as well as in parts of Africa, 

Russia and Asia. Working with Nautel on this large-scale deployment is Porion Digital KFT who will 

manage commissioning of the system, including interfacing with existing medium voltage supply, 

coordination of building modifications, and required air handling equipment. 

(Ydun’s Medium Wave Info 31.8.2017) 

 

Italy 
Band scan daytime 0930 UTC: 

828 Radio Z-100 Milan (Milano), very weak 

846 Challenger Radio (Villa Estense, Padova), excellent 

1098 Media Radio Castellana (Castel San Pietro, Bologna), good 

1206 Amica Radio Veneta (Vigonza, Padova), non stop folk music, good 

1368 Radio One (somewhere in region Tuscany), weak 

1476 Free Radio AM (Trieste), good 

1584 Radio Studio X (Momigno, Pistoia), weak to good 

1602 Baby Radio AM (Trieste), ex 1566 kHz, very weak 

On 1350 kHz, I AM Radio is currently transmitting with low power (about 8 W) due to transmitter fault. 

(Fabrizio Magrone via Ydun’s Medium Wave Info 10.9.2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=VTLKeW-TmoQ&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=kOza_Ov7f48
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Latvia 
Radio Merkurs, Riga has been testing with very low power on 1350 and 1269 kHz to see a possibility to 

move from crowded 1485 kHz. Monitoring in Sweden and Finland on these two fqs has given a poor or no 

reception at all. The owner looks for interested buyers of the station.  

(Mauno Ritola & Bengt Ericson 6.9.2017) 

 

Maldives 
On 28 April 2015 national broadcaster Maldives Broadcasting Corporation ceased to be and was reformed 

as Public Service Media (PSM). The new entity operates two TV channels, a weekly magazine and three 

radio stations, the latter being Dhivehi Raajjeyge Adu (Voice of Maldives) on 1449 kHz mediumwave & 

89.0 MHz FM, Dhivehi FM on 91.0 MHz and Dheenuge Adu on 90.0 MHz FM. This and further info in 

English is available on their new website at www.psm.mv. I couldn't find any links to live streams on the 

site but Dhivehi Raajjeyge Adu and Dhivehi FM streams can be accessed via the TuneIn.com portal. On 

Dhivehi Raajjeyge Adu a 10-minute newscast in English was noted at 13:00 UT.  

(Dave Kernick, WRTH Facebook 18.8.2017). 

 

Poland 
From sources working with Radio AM I have got information that the following stations are on the air: 

Lipsko 963, Cmolas 1062, Andrychow 1584 and the main station Kraków 1602 kHz. What has been heard 

recently in Växjö are: 963 and 1602 kHz. (Bengt Ericson, ARC 9.9.2017) 

 

Russia 
Radio Pridnestrovye (aka the 2nd channel) rebranded into Radio 1+ identifying itself as such (Radio Odin 

Plus) on 621 kHz right now, in parallel with the webstream (the latter is delayed by 3-4 seconds). Nostalgic, 

mostly Soviet-era music. (Mauno Ritola, ARC 21.8.2017) 

 

Slovenia 
Monday, September 4th, 2017 at noon Radio Slovenia First closed its transmissions from Domzale on 918 

kHz. Listeners were recommended to use FM or DAB. (Patrick Robic, A-DX 4.9.2017) 

 

Spain 
RNE: New REG/LOCAL schedule from 4.9.2017: 
 

Mo-Fr: UTC Summer (+1 in winter) 
 

R1-R5    05'45-06'00 R 

R5         06'30-07'00 L/R (*) 

R5         10'25-10'30 R 

R1-R5    11'10-12'00 R 

R5         13'04-13'08 R 

R1-R5    17'10-17'30 R 
 

(*) Every region will decide what to do with this time. 

In Castilla y León will be local 06'30-06'50 and regional 06'50-07’00. In Extremadura all will be regional. 
 

Sa-Su: 

R5          07'05-07'15 

R1-R5     11'30-12'00 (Mauricio Molano, MWC 4.9.2017) 

 

Syria 
Damascus Radio is active again on 567 kHz after being silent on that frequency for more than a year. 

Received today loud and clear in Northern Saudi Arabia. 

Transmitter Location: Adra, Damascus, Syria. 
 

However, the 666 kHz that was dedicated for Sout al Sha'ab and used the same transmission facilities is no 

longer in use, since that station was closed down for good. 

(Rawad Hamwi, WRTH fb group 26.8.2017) 

 

 

http://www.psm.mv/
http://tunein.com/
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ARC           NEWS FROM THE BRITISH ISLES      11/9 2017 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

John Williams, 100 Gravel Lane, Hemel Hempstead, Herts, UK HP1 1SB 
Tel: +44-1442-408567; e-mail: homefront@mwcircle.org 

 

 

Ofcom News 
Spectrum Radio 558 kHz requests Format Change ……………………………….13 July, 2017 
Spectrum Radio Limited, which holds an AM commercial radio licence for Spectrum Radio in Greater 

London, wishes to change the ‘Character of Service’ of the station. If the request is approved Spectrum 

Radio would change from a service aimed at various different ethnic minority communities in London, to 

an all speech service for Londoners focusing on “business and finance, sport entertainment, current affairs 

and essential information.” Today’s consultation closes on Thursday10 August. Spectrum Radio originally 

launched in June 1990 and has measured coverage area of 10,433.014 adults (aged 15 plus). It currently 

identifies as Europe’s Leading Ethnic Radio Group. 

 

BBC News 
Radio Scotland to launch new station ……………………………………………...20 July, 2017 
The head of BBC Radio Scotland is to step down ahead of a revamp of the corporation’s flagship station in 

Scotland, which will see it become dedicated to news and sport. Jeff Zycinski, head of radio will depart his 

role after nearly a quarter of a century with the BBC, amid plans to create a sation focused on music. 

It is understood the existing radio Scotland would focus on news, features, magazine discussion formats, 

and sports coverage, while the new station would become home to existing presenters. No decision has 

been taken on whether the new station would be digital only, and it is expected it would not be introduced 

until the first quarter of 2019 at the earliest, subject to Ofcom’s approval. (www.bbc.co.uk) 

 

BBC to Close 13 Medium Wave Stations ……………………………………….12 August, 2017 
This from the BBC “We know how much you love your local radio services, with more and more of you 

listening in different ways: using FM, DAB or internet-based services such as BBC iPlayer Radio. 

 

We regularly review the value for money of our distribution our services across all platforms to ensure 

we’re spending the licence fee as efficiently as possible. And back in 2011, as part of the BBC’s Delivering 

Quality First plans to save around £700m, we announced we would be closing some medium wave 

transmitters to save millions of pounds. 

 

Since then, we have carefully looked at the range of services we deliver on medium wave, and the range of 

analogue and digital alternative options for audiences. We have also been investing too - funding local 

DAB expansion, making all local radio stations available on Digital Terrestrial TV (such as Freeview), and 

enhancing the sound quality of our online output. 

 

But on changes to medium wave coverage specifically, to identify areas where the impact would be felt the 

least, we conducted detailed assessments of the coverage of each BBC local radio station on FM, MW and 

DAB. Following this process, we trialled the switch-off of a number of medium-wave transmitters and 

asked for audience feedback. Taken together, the audience feedback and the coverage data have informed 

which medium wave transmitters are unlikely to represent value for money in the longer term. 

 

As a result, we will be closing 13 medium wave transmitters in January 2018. So what does this mean? 

Once the changes take effect, BBC Radio Sussex 1161 and 1485 kHz,  Surrey 1368 kHz, Humberside 1485 

kHz, Wiltshire 1332 and 1368 kHz, Nottingham 1584 kHz, Kent 774 and 1602 kHz, and Lincolnshire 1368 

kHz will no longer be accessible on medium wave. And, there will be reduced medium-wave coverage for 

BBC Devon, Lancashire and Essex. 

 

We know these changes will have an impact on some listeners. For the majority, re-tuning to FM or DAB is 

likely to be the simplest solution - and any listeners who have trouble receiving FM or DAB signals can 

find BBC local radio stations on Freeview or the internet. 

mailto:homefront@mwcircle.org
http://www.bbc.co.uk/


sid 16 

These changes are still some months away, but we will be talking about them on air, on the stations affected 

to make sure listeners are ready. We’ll also be making more information available through our usual 

channels.” 

 

Commercial Radio News  
Radio Advertising ……………………………………………………………………27 July, 2017 
Radio’s Quarter 1 (January to March 2017) share of display spend has grown to 5.6% from 5.5% in Quarter 

one 2016 according to Advertising Association/WARC Expenditure Report data. 

 

Within this quarter, radio digital ad formats performed strongly growing by 8.1% year on year, reflecting 

the growing trend of digital audio both attracting new advertisers to the medium and being used by current 

advertisers to complement traditional broadcast radio budgets. 

 

Radio’s share performance in this quarter underpins longer term share growth; MAT share display Q1 2017 

has grown to 5.4% up from 5.3% in Q1 2016. 

 

Siobhan Kenny CEO of Radiocentre says “The continued robustness of radio audiences, increased radio 

listening on new platforms such as Amazon Echo, and the fact that it is a safe environment for advertising 

are all reasons for radio’s health and ahead of market performance. (www.radiotoday.co.uk) 

 

RSL & LPAM News 
The UK’s longest running annual RSL at Blackburn Rovers Football Club has ceased broadcasting this 

season. The club ran the first Premier League football club radio station in 1993, using a specially adapted 

28 day Restricted Service Licence from the Radio Academy. Radio Rovers was permitted to broadcast 

every home match from its home ground at Ewood Park on 1413 kHz (and later on 1404 kHz). 

 

The presenter of Radio Rovers for 20 years was Gerald Jackson. He told Radio Today “You don’t often get 

a chance to be in the start of something that’s never been done before, but I was for Radio Rovers amazing! 

We were awarded our fist RSL in October 1993 and started a regular 7 hour match day programme for 

every home game with me – station manager Alan Yardley and broadcast colleague (and massive Rovers 

Fan) Wendy Howard. Despite my almost 50years with the BBC – people still talk to me primarily about my 

20 at Ewood Park! 

 

The club included news of its demise at the end of its news letter last week, saying fans can pay for the 

clubs’ in house commentary instead. The club were relegated from the Championship last season.  

(via Steve Whitt) 

 

I had a call last week from Ken in Barnsley telling me that Radio Nightingale was still silent on 1350 kHz. 

  

RAJAR News 
Radio listening for London stations has just been released by RAJAR for the quarter ended 30 June 2017: 
 

- Radio 4 has posted an all time record reach with its Today Programme also seeing a decent increase in 

audience; 
 

- Capital London’s reach is at a 13 year high as it remains the biggest commercial station in the City; 
 

- LBC has hit a reach of 2 million across the UK with good increases across many of its programmes; 
 

- Radio X is on the up too – with increases in audience size for the station and for Chris Moyles at 

Breakfast; 
 

- talkSport’s decline continues, with its lowest reach in 7 years – although talk Sport 2 and talkRadio are 

doing well; 
 

- Gold London is down 27% from a year ago to 243k reach; 
 

- While Premier Christian Radio has lost 42.7% of its listeners in the last 12 months – falling from 131,000 

to just 75,000. (www.radiotoday.co.uk) 

 

 

 

http://www.radiotoday.co.uk/
http://www.radiotoday.co.uk/
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Canada 

 

 

 

 
 590 VOCM St John’s NL – it seems that the chain has left 2C2. http://vocm.com/news/listener-feedback-

prompts-programming-changes-at-vocm/ (Web via TBV, ARC) 

 650 CISL Richmond BC will flip to sports on 4 th September as “Sportsnet 650”, prompting a sports 

radio war in Vancouver between CISL, CKST “TSN1040” and CFTE TSN 1410. (Andrew Brade, 

MWC September 2017) 

 690 CBU Vancouver BC applies to reduce daytime and nighttime power from 50 kW to 25 kW, replacing 

the current four-tower array with two-towers, consequent to the fire damage sustained in 2016. 

(Andrew Brade, MWC September 2017) 

 1240 CJCS Stratford ON – Has moved to 107.1 MHz FM; AM is silent and deleted. (NRC DX News 

84/19) 

 1650 CJRS Montréal QC – The licence of "Radio Shalom" was extended until 2024. "The Commission 

renews the broadcasting licence for the religious radio programming undertaking CJRS Montréal, 

Quebec, from 1 September 2017 to 31 August 2024. The Commission did not receive any 

interventions regarding this application." 

 

USA 
 560 WQAM Miami FL – applies for STA, using CP power and site (U1 4100/1000). 

1000 KSOO Sioux Falls SD – ex KXRB from Aug. 7, – format to NWS/TLK (ex-C&W); slogans to “K 

Sioux,” “Information 1000”; networks to A/P/JBo/DR/WW1/RER 

1140 WQBA Miami FL – applies for STA (Special Temporary Authority), U1 12500/2500; repairs to 

phasing equipment. 

 

 

 

 

1140 KXRB Sioux Falls SD – call change, ex KSOO from Aug. 7, – format to C&W (ex-NWS/TLK); 

slogan to “Classic Country 1140,” “Country Leader”; networks to MRN; adds // KXRB-FM-100.1. 

1330 WRCA Watertown MA –following a stint of Irish music stunting, WRCA has now settled to a 

Bloomberg business news format, will eventually supplant WXKS Bloomberg 1200 (Andrew Brade, 

MWC September 2017) 

1390 WFBL Syracuse NY – format to OLD (was silent); drop networks.  

1410 WPOP Hartford CT – applies to extend STA, U1 1250/1250. 

1430 WENE Endicott NY – applies to extend STA, U1 5000/1250. 

1660 WBCN Charlotte NC – changes format from talk to classic rock with slogan “94.7 Smoke” (Andrew 

Brade, MWC September 2017) 

1700 WRCR Ramapo NY – granted STA, U1 2500/250 from cell phone tower at 41’06’46/74’05’35 (i.e.  

in Monsey NY); has lost licensed site.  

1700 KKLF Richardson TX – Checking some things for the new Log, we found that the CP to 

consolidate the separate day/night transmitter sites (at the same U1 10000/1000) was in fact finally 

licensed and on the air at U1 5000/1000. Seems the 10 kW day power was creating too much QRM 

for the neighbors. (all from NRC’s DX News 84/19) 

 

 

http://vocm.com/news/listener-feedback-prompts-programming-changes-at-vocm/
http://vocm.com/news/listener-feedback-prompts-programming-changes-at-vocm/
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Bonaire 
 800 PJB  Trans World Radio informed me that on January 30, 2018 power will be increased from 

100 to 450 kW. (Max van Arnhem, Ydun’s Medium Wave Info 14.8.2017)  
 

Puerto Rico 
1300 WTIL Mayagüez now Spanish NWS/TLK, new slogan “La Poderosa”. (IRCA’s DX Monitor 

55/02) 
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Argentina 
 540  AM 540 “Pasión de Radio” (CF53) // CF45) 600 kHz. E: radioam540@gmail.com 

1300  R La Salada (CF26) – W: am1300lasalada.com.ar E: info@am1300lasalada.com.ar 

1320  Plus Radio, Lanús (BA63) – ex. 1300. W: amplusradio.com E: plusradio@hotmail.com 

1360  F.Pl. new station located to María Grande, Entre Ríos.  

1400  R Carandá – new station. : Calle Soberania Nacional 2945, Gregorio de Laferrerè, 

Buenos Aires. 

1520  LV Regional, Chascomús (BA92) – ex. R Chascomús. W: www.lavozregional.com E: 

   infochascomus@isip.edu.ar (web) 

1540  F.Pl. new station in Río Gallegos, Provincia Santa Cruz. 

1570  Dio Eben-Ezer, Ezeiza, BA – ex. 1560 kHz. : Iglesia Evangélica Eben-Ezer, sita en la 

calle Catamarca 445 de Villa Golf, en la localidad de La Unión, Partido de Ezeiza. 

   (All from Argentina en AM y FM except 1520 kHz above)  
 

Brazil 
 650 ZYK518 R da Cidade, Santos (SP22) – ex. R Terrra. (Rudolf Grimm) 

 890 ZYH706 R Planalto, Brasília (DF03) – ex. R Clube. W: www.radioplanalto.com.br (Fredrik Dourén, 

ARC) 

 910 ZYH645 R Verde Mares, Sobral – ex. R Caiçari. (Rudolf Grimm) 

 930 ZYH605 R Verde Mares, Barbalha – ex. R Cetama. (Rudolf Grimm) 

1160  R Interativa, Itabuna (BA94) – ex. R São José. (Rudolf Grimm) 
 

Colombia (ed: TL) 
1520 HJLQ R del Príncipe de Paz, Barranquilla – ex R Minuto. W: http://www.principedepaz.com/  

   (Jan Edh, Mauno Ritola, ARC)  
 

Peru 
1300 OAX7X R La Decana, Juliaca (PU21) – ex. R Juliaca. W: ladecana.pe  E.: 

gerencia@radioladecana.com (web) 

 

 

mailto:radioam540@gmail.com
mailto:info@am1300lasalada.com.ar
mailto:plusradio@hotmail.com
mailto:infochascomus@isip.edu.ar
http://www.principedepaz.com/
mailto:gerencia@radioladecana.com
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VeteranLjuddagen den 2 september 2017 
Göran Norstedt 

 

För fjärde året i rad firades VeteranLjuddagen i Östra Sallerup strax söder om Hörby i Skåne. En 

hundrahövdad skara hade sökt sig till denna fina radio-, ljud- och elektronikdag som nu årligen hålls 

av Hörby Radioförening, blott ett stenkast från den forna kraftfulla anläggning som en gång på 

etervåg försåg hela Skåne, Europa och förresten tidvis hela världen med vår svenska syn på saken. 

 

En sann fest 

Eventet, som sådan tillställning nuförtiden kallas, är en sann fest för alla intresserade. Det ideellt drivna 

radiomuseet håller öppet och förevisar dels radiomottagarnas samt in- och uppspelnings-teknikens 

utveckling där jämte även en pedagogisk beskrivning av den numera rivna sändaranläggningen för 

mellanvåg och kortvåg. Här kan du beskåda många intressanta objekt från, och modeller av, de nu rivna 

anläggningarna. Utanför lokalen spelades ’äldre’ musik. 

Nytt för i år var en för dagen uppsatt privat utställning beskrivande rullbandspelarens utveckling och dess 

storhetstid i hemmen: ”Från ståltråd till kassett”.  Två killar från Sveriges Radiohistoriska Förening visade 

upp sina egna spelare med manualer och full dokumentation. De gamla maskinerna  lät ’faktiskt’ riktigt bra. 

 

Mellanvåg 1179 

I ett hörn inne vid den välfylla disken för radiorörförsäljning fanns sändaren för "Mellanvåg 1179". 

Antennen hängde ovanför museibyggnaden. Några veckor före och efter eventet kan AM-sändningarna 

höras i en stor del av omgivande län. Vi hörde den även under förra höstens expedition till Parkalompolo, 

men den gången med en effektivare sändarantenn. 

Ett mycket vackert bygge signerat SM7EQL, Bengt Falkenberg i Lund. Effektmätaren, från legendariska 

Bird, skvallrade om en avgiven effekt på rätt precis fem watt. Programslingan fanns på ett SD-kort. En 

tillrest delegation från Danmark kom och lärde inför ett eget MV-projekt i Köpenhamn, dock i 

kilowattklassen - spors det. 
 

 
 

Sändaren till mellanvåg 1179 

 
Finafina fynd 

På gårdsplanen utanför museet fanns gott och väl ett dussin försäljare av allt mellan himmel och jord. Ett 

kilo egenhändigt hopplockade högkvalitativa f d Terracom-BNC-kontakter av olika typ fann sin väg till 

mitt hobbyrum och kommer väl till pass i kommande projekt. Många legendariska apparater och 

komponenter, stora som små, bytte ägare och försäljarna sade sig nöjda med kommersen. Köparna också, 

får vi hoppas. 
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Auktion 

Den årliga auktionen av museets dubletter och inlämnade främst äldre radiomottagare gick i mitt tycke 

trögt. Intresset verkade inte vara på topp och halvdelen gick i retur. Störst intresse och därmed högst pris 

fick en liten grön designradio från Grundig, en Phonoboy för 1250 kr samt en Philips 830A för ungefär 

samma slant. 
 

 
 

Auktionsdags, med museet i bakgrunden 

 

Förplägnad 

I solen invid kulturhuset kunde törstiga och hungriga stilla sig med gott kaffe, hembakta kanelbullar 

alternativt en korv eller två. En fantastisk mötesplats i solen för gamla och nya vänner när rygg, ben eller 

viljan gjorde sig påmind. 

 

Tyvärr få DX-are! 

Jag och Per Eriksson från MKVK var dessvärre tillställningens enda tillresta, av oss kända DX-are. 

Radioamatörernas skara var något större. En station stod uppkopplad vid väggen, Operatören körde 

telegrafi på 18 Mhz med en Elecraft transceiver till en vertikalantenn strax bredvid sig. 

 

Superhelgen 

Första helgen i september går i Skåne under epitet Super-Helgen. Med över tjugo större evenemang under 

samma helg, är konkurrensen stor och många föreningar lockar till en sista utflykt innan hösten och kylan 

drar oss alla inomhus, i vårt fall till väntande radioapparater och konditioner. 

 

Det var en på alla sätt mycket lyckad VeteranLjuddag. Vi tackar värden: Hörby Radioförening och alla 

medarrangörer samt ser fram emot nästa år. Alltid den första lördagen i september. 
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Besök hos pigg 

dansk 90-åring 

 
Foto:  Editha Seeberg,      Jens Christian främst th 

 

En ytterst regnig onsdag i början av september 

reste 10 hugade DX-are från MKVK och VDXK till 

Kalundborg på Själlands nordvästra udde för en 

stor upplevelse - i flera dimensioner.  

 

Giganten, Jens Christian Seeberg 

Så heter den Broadcast Systems Specialist, som 

förestår stationen. Han är tillika missionär,  har 

arbetat på FEBC i Filippinerna i flera omgångar, är 

engagerad i flyktingfrågor och på sjömans-

missionen i Kalundborg. Gift 1996 med Editha som 

arbetade vid de Indonesiska programmen vid FEBC. 

Jens Christian har arbetat flera år på Grönland med 

radiouppbyggnad och är en dagligt aktiv 

radioamatör, OZ5SY, sedan 1968.  

Deltidsstuderar för närvarande  ”Electronics and 

International law” på EDX; MIT och Berkeley. 

Tillika amatörmusiker på piano och klarinett. En 

sann gigant och en fantastiskt trevlig människa.  

 

Radiostationen, lite fakta 

90-år fyllda: Startades 29 aug 1927 som Danmarks 

första landstäckande sändare med en 300 kW rör-

sändare från Telefunken mesta tiden. Långvågen 

stängdes 2007-02-15. Återstartad 2011-06-16 nu med 

50 kW. Mellanvågssändaren, på 1062 kHz stängdes 

2011-07-27, strax efter revs masten. 

Som femte generationens LV-sändare tjänstgör 

sedan 2011 en välkänd Kanadensisk Nautel NX5-

LW. En 100% transistoriserad, DRM-kapabel  

modern liten sak, stor som en liten garderob. 

Avancerad preprocessing av ljudet ger nästan 

samma punch som den gamla 300 kW gav. Maskinen 

är 100% remote styrbar via WAN. 

Man sänder på 243 kHz med 50 kW och har en 

imponerande uptime på 100,0% - år efter år! 

 

Kalundborg levererar dagliga sändningar, på dansk 

tid: 05.55-06.05, 08.00-09.00, 11.45-12.05, 17.46-18.05. 

Väderrapport sänds 4 ggr dagligen, nyheter 5 ggr 

och därtill kommer morgonandakt samt en mycket 

populär morgongymnastik. 

Lyssnar gör ca 12.000 personer i veckan, det är 0,001 

av landets totala radiolyssning. Men det är en viktig 

grupp - personer till sjöss, utan www. 

Antennen utgörs av två torn om 118 meter; 100m är 

från 1927 och 18 m i toppen är tillagda 1950. Nya 

topptrådar sattes upp efter orkanen 2015. 

Trådarna är nu två, mot tidigare åtta. Det ger en 

lägre vindlast och därmed längre livslängd på 

tornen. Båda tornen ingår numera i den strålande 

antennen, topptråden utgör en sk kapacitetshatt. 

”DR skal udbyde en kanal på AM, der bland andet 

udsender farvandsudsikter og andet indhold til AM-

modtagelse”.  Det du Sverige! 

 

Jubileumsbesöket, i korthet 

Malmö Kortvågs Klubb och Västkustens DX-Klubb, 

summa 10 personer,  var inbjudna till en 

högintressant jubileumsföreläsning om Långvåg och 

Mellanvåg idag samt en därtill hörande detaljerad 

historisk och teknisk rundvandring i de omfattande 

lokalerna. 

Jens Christian trollband sin publik i timmar medan 

vi fick följa stationens intressanta och dramatiska 

historia, såväl till fotografier och rekvisita som inuti 

den för närvarande icke använda Telefunken-

utrustningen. Inga detaljer från såväl tekniska som 

politiska överväganden under alla  åren lämnades till 

slumpen.  Rund-vandringen avslutades med 

födelsedags-allsången, till Jens Christians 

keyboardspel:  ”Stil nu in paa de danske stationer”. 

Den finns att lyssna till på YouTube, i alternativ 

sättning. 

Efter besöket avåts en gemensam middag på 

restaurangen ”Den Tykke Kok” i hamnen, där Jens 

Christian och hans fru Editha fortsatte berättelserna 

från sina  radioliv i när och fjärran.  

Jens Christian tar mycket tacksamt emot 

lyssnarrapporter och vi tackar för en toppendag. 

Göran Norstedt, Lomma 
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Map of AM Broadcast Band Stations Heard Before and 

During Totality of the Eclipse 
 

Dave Valko, Madisonville, Tennessee via SWB 

 
 

 

 

Here's another interesting 

piece of evidence of the 

changes in propagation in 

the AM Broadcast band 

during the 21 August 

eclipse.   

 

I plotted all the stations 

identified/logged before 

the eclipse and during to 

just after totality on the 

Google Earth map.  This 

is a screenshot of the 

results.  Top was before 

the eclipse, and bottom 

was during/just after 

totality.   

 

The QTH was the 

Friendship Baptist 

Church along Rt. 411 2 

miles south of 

Madisonville, TN. 

 Disregard the "starting 

location" as that's my 

home QTH.   

 

Receiver was the Perseus 

SDR with a Wellbrook 

ALA1530S loop antenna 

oriented 315-135 degrees. 

(the setup was just 200 

feet north of the exact 

center line!!) 

 
 

 

 

 

 

 

 

This is so amazing, I had to share it with you guys 
 

Earlier today I returned from watching yesterdays (21 August) total solar eclipse south of Madisonville TN 

at the Friendship Baptist Church, which was on the center line.  I took the Perseus and Wellbrook 

ALA1530S loop antenna along and recorded the MW band during the event.  Visually, the change in 

propagation showed up even more dramatically than I expected in the waterfall display.  Just doing a 

preliminary check, here is a screenshot of what the upper part of the band looked like just before the eclipse 

started (1658 UTC), during totality (1834), and just after it ended (1959).   
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You can plainly see the increase in strength and increase in number of signals on the band during totality, 

and a return to previous conditions at the end of the eclipse.  I had the loop oriented 315-135 degrees, which 

was about 15 degrees a little north of the eclipse path.  Close enough though.  It will be interesting to see 

which stations came up during totality and where they're located.  But it will take some time to review the 

recordings. 

 

Not being a telescope, camera, or any other instrument commonly associated with Astronomy or solar 

eclipses, the Wellbrook loop on it's pedestal brought questions from about 2 dozen people.  About a third of 

them were Amateur Radio Operators (Ohio, Indiana, Florida, Canada, etc.). It got to be annoying after a 

while having to repeat the same answer. 

 

 
 
 
Just posted a video I made to Youtube of the solar eclipse as seen from the Friendship Baptist Church 

outside Madisonville, TN. Take a look if you like.  The link to the video is:  

https://youtu.be/NikvhO0O8GM   

 

 

 

WRKQ – Madisonville’s enda mellanvågsstation enligt NRC AM Radio Log 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/NikvhO0O8GM
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Etersvep 1953-56 – från JER’s arkiv:  
 

Panamerican Radio, Tanger 
Harry Albinsson 

 

 

 

Panamerican Radio började 

sina sändningar 1949. 

Programmen är menade att i 

första hand täcka Tanger, 

Marocko och Portugal, men 

man försöker att nå så långt 

som möjligt. Panamerican 

Radio sänder 17 timmar 

dagligen, 0900-0200 på sex 

språk, nämligen engelska, 

spanska, franska, italienska, 

hindu och arabiska. 

  

 

 

Programmen är av många 

olika slag: nyheter, sport och 

kommentarer, teater, 

barnprogram, tävlingar, musik och givetvis reklam. Speciellt är ett amatörprogram som sänds lördagar 2300-0200 

(inspelas också, så att det kan återutsändas söndag förmiddag kl 1100). Personalen består av 25-30 personer. Mrs. 

Norma Anderson är engelsk hallådam. På förmiddagarna arbetar hon som sekreterare på Internationella Banken, och 

på kvällarna ”hallåar” hon. Hon är mycket trevlig och står gärna till tjänst med ev upplysningar. 

 
Panamerican Radio har en sändare på vardera mellanvåg och 

kortvåg. Effekten är 250 watt på kortvåg och 1 kW på 

mellanvåg. Mellanvågen har fått ändra frekvens ett par 

gånger i sommar, bl a p.g.a. en protest från Sverige. Då 

sändaren skulle ett tag ha legat på ca 1079 kc påstod 

Telegrafverket att en svensk 20 kW:s station var mycket störd 

här i Sverige av Panamerican Radio. Teknikerna där var 

mycket förvånade för detta. Därför skiftar 

mellanvågssändaren frekvens, och mw-lyssnarna kan ju ta 

reda på var Panamerican Radio kommer att stanna. Noteras 

bör att Panamerican Radio också har en sändare på 20 meter. 

Men har den hörts här uppe? 

 
Stationen reläar ofta program från BBC och Voice of 

America, i synnerhet nyheterna på de olika språken. Då jag 

besökte stationen reläades t ex de arabiska kvällsprogrammen 

från BBC. Den som ledde det programmet var den så mycket 

omtalade unga arabiska hallådamen, som för några år sedan – 

kanske även fortfarande? – var den yngsta hallådamen i 

världen, då med sina 13 år. Nu är hon 16 år. Hon talar 

förutom arabiska även ett par andra språk mycket bra, och 

hon anses vara duktig. 

 

 

Etersvep nr 9-1955. QSL:et ovan kommer från Harry 

Albinsson och reklambilden från Lars Rydéns samlingar. 

Stort tack till er båda! -tl 
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Arne Skoog berättar om damtoaletten på Norrmalmstorg 
”Antennen”, personaltidning för Sveriges Radio, oktober 1964 via JER och SA 

 

En kväll för flera år sedan satt jag och lyssnade på en utsändning på svenska från den amerikanska 

missionärsstationen HCJB i Quito, Ecuador. Detta var i och för sig ingen ovanlig sysselsättning, snarare tvärt 

om. Men den här gången hade den legendariska Ellen Jansson-Campaña med sig en gäst i studion, unga fru 

Gunilla Kjellander, gift med en LM-ingenjör, som gjorde sina tre år som chef för kontoret i Quito. I 

utsändningen bad fru Kjellander eventuella lyssnare att ringa upp hennes föräldrar Nordenskiöld på Fårbo i 

Småland och svärföräldrarna Kjellander i Bromma för att framföra en hälsning. 
 

Jag ringde alltså upp det uppgivna telefonnumret i Bromma och lät familjen höra hälsningen per telefon från min 

bandspelare, vilket livligt uppskattades. Detta kom sedan att upprepas flera gånger, och ledde till ett allt livligare 

umgänge mellan familjerna Skoog och Kjellander. 
 

Så hände det sig en söndagsförmiddag, att fru Barbro Kjellander ringde hem till oss. Jag kunde inte ana att det 

var hon som ringde, när jag gick där hemma och skrotade, utan jag räknade med att det kunde i varje fall inte 

vara något särskilt viktigt samtal som kom så dags på söndagen, och f.ö. brukar folk aldrig uppfatta vad man 

säger, när man svarar i telefonen, tänkte jag, lyfte på luren och sade: ”Damtoaletten, Norrmalmstorg.” – Fru 

Kjellander, som är särdeles spirituell och slagfärdig var emellertid genast med på galoppen: ”Men Arne då! Sitter 

du där! Usch så opassande!” 
 

Jo visst var det opassande att svara så i telefonen, när fint folk ringer, och efter den betan har jag faktiskt försökt 

att lägga mig till med att litet finare sätt i telefonen, vilket emellertid inte fru Kjellander hade reda på, när hon 

något år senare skulle ringa igen, denna gång på eftermiddagen. Olyckligtvis slarvade hon med fingerskivan så 

att det blev inte riktigt familjen Skoogs nummer hon ringde. Däremot stämde det exakt med Polisstationens 

telefonnummer, vilket fru Kjellander vilket fru Kjellander tydligen inte heller anade, utan hon var i stället 

inställd på något practical joke från min sida, varför ungefär följande dialog utspann sig mellan henne och 

jourhavande poliskonstapel: 
 

- Jo det här är från Damtoaletten å Norrmalmstorg. Kan ni komma och hämta en underlig figur som sitter här?  

- Nja, Norrmalmstorg hör inte till vårt distrikt. Det här är Polisen i Danderyd. 

- Så bra då! För den här figuren är bosatt i Danderyd. 

- Jaså. Vad heter han då? 

- Äsch! Skoja inte med mej nu. Håller ni på och äter middag? 

- Nej. Vi äter inte här. Det här är en polisstation. 

- Jaha. Hur mår ”Kaktusen”? (= fru Skoog). 

- Vi har inga blommor alls här, eftersom detta faktiskt är en polisstation. 

- Herregud! – Har jag fått fel nummer? 

- Tydligen. 
 

Vid ett senare tillfälle blev jag ombedd att medverka i ett program på svenska från Tjeckoslovakiens Radio, 

Prag, vilket spelades in på A1. Jag fick i uppdrag att ge några råd till nya kortvågslyssnare och att presentera 

några svenska låtar. Därefter frågade programledaren om jag möjligen hade något roligt att berätta från mina 

många år som kortvågslyssnare. Då råkade historien om Damtoaletten på Norrmalmstorg ligga närmast till 

hands, varför jag till programledarens förtvivlan drog den. Det var med största tveksamhet som programledaren 

översände den inspelningen till Prag. Men tidsnöden tvingade honom att skicka iväg bandet utan att göra något 

år denna opassande historia, och av någon anledning gjorde man inte heller något i Prag, utan den utsändes till 

lyssnarna i Sverige. 
 

Utlandsavdelningen vid den tjeckiska radion har en synnerligen välutvecklad korrespondensavdelning, som noga 

granskar varje lyssnarbrev, och nu började det droppa in det ena brevet efter det andra från lyssnare i Sverige, 

som uttryckte sin förtjusning över ett program om Damtoaletten på Norrmalmstorg. Flickorna på 

korrespondensavdelningen kunde givetvis inte underlåta att undra över vad detta kunde ha varit för ett program, 

och allteftersom brevströmmen blev att stridare spred sig denna undran till deras överordnade på allt högre nivå, 

och när antalet brev stigit till 90-1000, påtalades förhållandet för högste Radiochefen i Tjeckoslovakien, som f.ö. 

är en Generaldirektör. Han lär då da yttrat någonting som i svensk version skulle betyda ungefär: ”Vad i Herrans 

namn är det för sorts program vi sänder till Sverige?” 
 

Radiochefen tillkallade en av medarbetarna på den svenska avdelningen, Dr Hanus Weber, vilken fick översätta 

historien till tjeckiska, och Den Högste fick sig ett gott skratt. Skrattet spred sig sedan från den ena avdelningen 

till den andra vid Prag-radion, och et är inte helt otänkbart att historien har sipprat utanför radion i Prag. 
 

Men Utlandsprogrammets uppgift är ju att sprida kännedom om Sverige och svenska förhållanden, och därför är 

det med viss tillfredställelse jag nu konstaterar, att jag har lyckats informera flera Prag-bor om att det finns en 

damtoalett på Norrmalmstorg i Stockholm.   
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JOPF (KRY) Shunan – 765 kHz 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 

                                       tnx JOB 

 
 
 

JONF (MRT) Miyazaki – 936 kHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tnx JOB. Se även QSL-brev på nästa sida 
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JONF (MRT) Miyazaki – 936 kHz 
 
 
 
 
 
Hi Jan Oscarsson, 
 
 
It is Broadcasting Engineering Department Miyazaki Broadcasting Co.,Ltd. 
Thank you very much for receiving the reception report. I confirmed the data on the attached 
CD, and it was possible to confirm that it is our voice. 
 
 
Transmitter Miyazaki Mid-wave Broadcasting Station 31 " 55'39 u, 131 o 27'58" 
Frequency 936 KHz Power 5 kW 
 
 
ln the record of Miyazaki Broadcasting we have received receipt reports from Finland in the 
past but it will be the first time from Sweden. I think that it is very much appreciated as our 
company that we can confirm that our radio waves reach the Northern European land 
surrouhded by beautiful nature. 
 
 
We will send you our SQL card and timetable as a way to report. I pray that Jan Oscarsson's 
radio life will continue to be wonderful, thank you. 
 
 
August 24,2017 Broadcasting Engineering Department Miyazaki Broadcasting Corporation 
Miyazaki Broadcasting, Radio Studio SU 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tnx JOB 
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JOJK (NHK) Kanazawa – 1224 kHz 
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WATR Waterbury CT – 1320 kHz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tnx RÅM 
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