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 Säsong 60, nr 16 
 24 februari 2020 - tips 
 

Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 
Nr 17 9 mars  TL tips. Info och QSL resp red. 
  e-post: torelarsson.dx@gmail.com 
Nr 18 23 mars   TL tips. 
Nr 19 6 april TL tips. Info och QSL resp red. 
 
 
 
 

Hej! 
I Finland tolkar man att våren är på väg eftersom filippinerna börjar höras på bandet, bl a har DYVS hörts, 
vars sändarmast och tx prydde vårt förra nummers sistasida. Andra trevliga hörigheter, fast kanske lite senare, 
är ju peruanerna, förhoppningsvis dyker de upp i loggen framöver. 
 

Trots att flera klagar över dåliga konds, så kan vi presentera en fyllig logg tack vare våra aktiva medlemmar. 
Ett stort tack till er alla! 
 

Dekaler och logotypes har vi denna gång fått från HeP, HS, OJS, TJ och TN. Tnx!     
 

I detta nummer: 
* Rollin’ down the Mississippi River, del 5 – PSG 
* Storbritannien efter brexit – Teresa Küchler, SvD 19.2.2020 via BN och JER 
  

Nostalgi-QSL: 
* ARC-nostalgi – RFK 
  

Nya QSL: 
* JOSR (SBC) Nagano-1098 kHz – JOB 
* JOVR (SBS) Shizuoka-1404 kHz – Bill Harms 
* KJPG Frazier Park CA-1050 kHz – JOB och KJNP North Pole AK-1170 kHz – Bill Harms 
* WADO New York NY-1280 kHz – JOB 
* KCHE Cherokee IA-1440 kHz  
 

Nedan en snygg logga vi fått från HeP. Tnx! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nästa  
Stoppdatum 

9/3 
TL (allt) 
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ARC Newsflash: 
För bidrag: lennart@weirell.se 

Hemsida/blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/ 
Vi finns även på Facebook, gilla oss där 

  

 
 
 
 
 

 
Noteringar i loggen: 
JE = Jan Edh, Hudiksvall, lyssnar-QTH i Fredriksfors 
SW/B = Stefan Wikander, Söråker i stugan på Bjännmyrmon med 2x430 meter staggared beveragearray 

och flagarray 
KM/K = Kai Mauseth, Oslo, remote Kongsfjord 
KM/S = Kai Mauseth, Oslo, remote Smøla 
OJS/A = Odd-Jørgen Sagdahl, Trondheim, remote Andøya – 1000 meter 285 grader 
OJS/K =  Odd-Jørgen Sagdahl, Trondheim, remote Kongsfjord (Veines)  
OJS/L =  Odd-Jørgen Sagdahl, Trondheim, remote Loran C (close to Berlevåg) 1000 m 305 grader 
OJS/S =  Odd-Jørgen Sagdahl, Trondheim, remote Smøla 
TW/K = Torgeir Woxen, Sørumsand, remote Kongsfjord 
TW/S = Torgeir Woxen, Sørumsand, remote Smøla 
 
Europa 
 630 19.2 0600 BBC Three Counties Radio, Luton, med slinga “This is BBC 3CR on 6-3-0 medium 

wave. We no longer broadcast our programmes on this frequency. We’re still on air 
as usual on FM, digital radio and we’re online as well.” HeP 

 729 19.2 1920 RNE R1 Logroño, reg. nx 1920-1930, her for Rioja, sendes også over R5TN-nettet 
på dette tidspkt.  TW/S 

1098 17.2 0625 RNE R5TN Lugo, lokale nx for Lugo-distriktet  TW/S 
 
Afrika 
1377 23.2 2250 R Free Africa Mwanza med väldigt bra signal. // webstream. En kines i bakgrunden. 

(1379,992) TN 
 
Asien 
1350 21.2 2330 Phon Neung Ror. Or. Bangkok med rel. musik, gick ganska bra.  (1349,986). TN 
1449 18.2 0100 Dhivehi Raajjeyge Adu Maldiverna med nationalsång och annonsering under BBC 

(och lite Saudiarabien). JE 
 
Oceanien 
 801 23.2 1200 KTWG Guam med id etter en country chart countdown KM/K 
1210 31.1 1600 KZOO Honolulu HI med fin id KM/K 
 
Nordamerika 
 550 27.1 1054 KARI Blaine WA med id KM/K 
 560 15.2 0600 KMON Great Falls MT fint ”The Voice of Montana” t ex. BOS 
 560 15.2 0605 KPQ Wenatchee WA avslutade nyheterna med ett klart ID. BOS 
 570 22.1 0700 WSYR Syracuse NY. OJS/S 
 
 
 
 
 600 22.1 0700 WICC Bridgeport CT. Another "most wanted (and expected)" on 600 checked. But 

there are still a few to go for ... OJS/S 
 600 22.1 0859 WSNL Flint MI. OJS/S 
 620 22.1 0700 WVMT Burlington VT. OJS/S 
 630 22.1 0800 WPRO Providence RI. OJS/S 

LOGGEN 
All Times in MV-Eko refer to 
UTC unless otherwise stated. 
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 650 15.10 0600 WSRO Ashland MA. OJS/A 
 680 15.10 0900 WNZK Dearborn Heights MI. OJS/A 
 700 20.2 0500 KALL North Salt Lake City UT. OJS/K 
 720 19.2 0359 KFIR Sweet Home OR. OJS/K 
 730 19.2 0415 KDBI Boise ID med fin id ”La Gran D” KM/K 
 750 18.2 0200 WSB Atlanta GA ”News and Talk-id” för 95.5 FM och 7-50 AM JE 
 780 16.2 0810 KKOH Reno NV. OK signal for the announced DX-test. OJS/K 
 790 3.2 1200 KABC Los Angeles CA. OJS/K 
 
 
 
 
 
 790 15.2 0600 WTNY Watertown NY med flera ID i vädret och sen på heltimmen. BOS 
 830 15.10 0856 KGLA Norco LA. OJS/A 
 860 14.2 0600 CBKF2 Saskatoon SK med ID för Radio Canada 97.7 Regina. BOS 
 880 23.2 0502 KHAC Tse Bonito NM. Excellent signal, and they have fixed their audio. They used 

to be audible only on one sideband (I believe it was USB). OJS/K 
 880 16.2 0651 CKLQ Brandon MB ”Q Country 91.5 number one country station” KM/K 
 910 23.2 0600 KJJQ Volga SD. OJS/K 
 920 22.1 0800 WMMN Fairmont WV. OJS/S 
 
 
 
 
 
 
 
 930 15.10 0900 WEOL Elyria OH. OJS/A 
  940 19.1 2300 WCPC Houston MS med ID. Detta var före solnedgången i Houston så de körde med 

dageffekt. SW/B 
 950 22.1 0100 WNTD Chicago IL. OJS/K 
  950  25.1 0000 WROL Boston MA dominerade totalt. "AM 9-50 WROL Boston". SW/B 
 950 15.2 0600 KCAP Helena MT ”95 KCAP” genom röran här på ena sidbandet bara BOS 
 950 22.1 1000 WIBX Utica NY. OJS/S 
 950 10.2 0105 CKNB Campbellton NB, ”95 CKNB, your community, your station”. HeP 
 960 8.2 0700 KNEB Scottsbluff NE. OJS/K 
 980 23.2 0600 KSPZ Ammon ID. OJS/K 
 990 15.10 0900 WGSO New Orleans LA. OJS/A 
1020 3.2 0400 KCKN Roswell NM tillbaks plötsligt och verkade köra 50 kW hela natten. Sen hörd 

fler nätter. Fina Kedje-ID för R Vision Cristiana Internacional och för 1330 Santo 
Domingo. Inga LA-cx med däremot sydvästra USA samtidigt. Per Eriksson (PE) 
hittade i en diskussionsgrupp info om deras återkomst vilket gör att jag tipsar denna 
utan direkt lokal-ID. Hur många som hört KCKN kan förresten säga att dom har hört 
lokal-ID? Jag har gjort det ett par gånger men inte på heltimmen! Lokal-break runt 
halvtimmen. BOS 

1030 1.2 1032 KMAS Shelton WA med id KM/K 
1040 10.2 0059 WURN Miami FL med programmet Cada Tarde – kom upp över Tropical stundtals. 

Legal id på engelska 0400 JE 
1040 16.2 0406 WURN Miami FL med ett förfluget ”Actualidad”. Fick offset till (1040,021)  TN 
1040 24.1 0200 WCHR Flemington NJ. OJS/S 
1050 25.1 1200 KTCT San Mateo CA med KNBR id KM/K 
1050 7.2 0700 KJPG Frazier Park CA. Massive signal! Very good CA-

conditions at this time, but that's cannot be the only 
explanation... OJS/K 

1060 22.1 0000 KRCN Longmont CO. OJS/K 
1060 15.10 0900 WHFB Benton Harbor MI. OJS/A 
1070 19.2 0400 KFTI Wichita KS. Very nice signal! OJS/K 
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1100 31.1 0623 KNZZ Grand Junction CO ”Newsradio 1100 – KNZZ” KM/K 
1110 2.2 2326 WMBI Chicago IL. Very good signal! OJS/K 
1120 17.2 0000 WBNW Concord MA med svagt call och ”Money Matters Network” BOS 
1140 15.2 0600 WRVA Richmond VA ”11-40 WRVA” sjunger sitt id. (1140,011). JE 
1150 7.2 0600 KSAL Salina KS. OJS/K 
1160 2.2 0000 KCTO Cleveland MO. Full TOTH id. Now SS REL, Radio Maria. OJS/K 
1190 11.2 0000 WOWO Ft Wayne IN starkast vid id. JE 
1190 14.2 2200 WOWO Ft Wayne IN märkligt nog en av de första med signal nog att kunna 

identifieras (förutom de vanliga Canada) denna tid.  WLIB kom inte förrän en dryg 
kvart senare. JE 

1200 9.2 0005 WXKS Newton MA hadde nx fra "WBZ 10-30", gjaldt dårlig vær  TW/S 
1200 11.2 0200 WXKS Newton MA ”AM 10-30 WBZ Boston”. JE 
1230 4.2 0603 WESX Nahant MA. OJS/S 
1230 13.2 0900 KXLO Lewistown MT. OJS/K 
1230 31.1 1058 KKOR Astoria OR ID TOH  TW/K 
1230 13.2 1400 KSBN Spokane WA. OJS/K 
1240 5.2 1300 KCVV Sacramento CA. OJS/K 
1240 20.2 0400 KRDO Colorado Springs CO. OJS/K 
1240 24.1 0100 WWCO Waterbury CT. OJS/S 
1240 22.1 0900 WATT Cadillac MI OJS/S 
1240 23.2 0500 KFBC Cheyenne WY. OJS/K 
1250 7.2 0300 KHIL Willcox AZ. OJS/K 
 
 
 
 
 
 
1250 21.1 0300 WGL Ft. Wayne IN med ID när andra stationer var tysta en stund. Länge sedan jag 

hörde den. SW/B 
1260 11.2 0000 WSUA Miami FL – kanon ett par minuter innan med bl a läkarreklam, hårt trängd av 

WBIX vid legal id. Fox Sports samtidigt var möjligen WNDE som ligger snett. JE 
1260 15.2 0400 WNDE Indianapolis IN ”Indy´s Sports Station”, Fox Sports. Fortfarande rejält snett 

(1260,031). JE 
1270 22.2 0600 WIWA St. Cloud FL stark med fint ID.  TN  
1270 15.2 0359 WTSN Dover NH med ID i en promo. BOS 
1270 18.2 0300 WTSN Dover NH ”NewsTalk 9-8-1 WTSN”. JE 
1270 22.1 0700 WLIK Newport TN. OJS/S 
1270 15.2 0600 WLIK Newport TN med en fin ”The Smokies Oldies”-jingle plötsligt.  Bara andra 

gången för mig om jag minns rätt. Första hemma. BOS 
1270 15.2 0900 WLIK Newport TN sade sig sända över östra TN och västra NC sedan 1954. Andra 

gången den loggas här denna säsong. SW/B 
1280 15.2 0400 WNAM Neenah-Menasha WI spelade ”Those were the days” före id. JE 
1280 14.2 2159 CFMB Montréal QC. Standard-ID:et på FF och sen px på italienska. BOS 
1290 22.2 0600 WJNO West Palm Beach FL med ID. (1289,994) TN  
 
 
 
 
 
1290 13.2 0759 KGVO Missoula MT px.ann + bra legal ID TW/S 
1290 15.2 0500 WHIO Dayton OH id-ade före nyheterna. (1289,988). JE 
1290 14.2 2200 WDZY Colonial Heights VA med stört ID men orten och 103.3 FM + callet för 

repeatern styrker identiteten. Har redan Disney-QSL. BOS 
1290 15.2 0400 CJBK London ON – inte en av de vanligaste på denna röriga frekvens men långt 

ifrån ovanlig. JE 
1300 26.1 1300 KCSF Colorado Springs CO. OJS/K 
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1300 11.2 1400 KLER Orofino ID. Clear and strong signal with a cool jingle. OJS/K 
1300 15.2 0900 WCKI Greer SC får tacka TJ för hans hjälp med denna. Inte så stark men 

dominerade just över heltimmen. "Catholic Radio for South Carolina....WCKI, 
Greer, Greenville, Spartansburg..." SW/B 

1310 6.2 1100 WLOB Portland ME ”WLOB update” KM/S 
1310 13.2 0400 WDKD Kingstree SC räknade upp en massa stationer WOLH, WISM och slutligen 

”You´ve found 96.3 ESPN Radio – a Community Broadcasters station”. TJ 
1310 13.2 0401 WDKD Kingstree SC med svagt ID (1309,998) Tack TJ för tips. TN  
1320 11.2 0001 WLQY Hollywood FL kom starkt med en orgelfanfar och flera id på franska. JE 
1320 22.2 0600 WLQY Hollywood FL med franska och ett klart ID. TN 
1320 1.2 1146 KXRO Aberdeen WA med id før Coast to Coast fortsatte KM/K 
1340 28.1 0101 KDCO Denver CO. OJS/K 
1350 9.12 0959 KLHC Bakersfield CA. Excellent signal and full chain-id. Thank you for the tip 

BM! OJS/K 
1350 25.10 0600 KDZA Pueblo CO. OJS/L 
1350 4.2 0600 WMMV Cocoa FL. OJS/S 
1350 15.10 0900 WARF Akron OH. OJS/A 
1370 13.2 1400 KRAC Red Bluff CA. OJS/K 
1370 22.1 1000 WLLM Lincoln IL kom fram med ID och med FM 90.1 och 105.3. Sedan central 

Illinois weather SW/B 
1370 14.1 0900 WLJW Cadillac MI helt dominant med ID. Det bästa jag hört dom. Nämnde också  

FM 104.1 och  FM 100.7. SW/B 
1370 16.2 0523 KXTL Butte MT "AM 13-70 KXTL", kjørte "SB Nation" med Dave Smith; gikk bra 

opp og ned m.lokal rekl. TW/K 
1370 15.2 0400 WFEA Manchester NH menade att jag lyssnade på 99.9 eller 1370.  BOS 
1380 11.2 0200 WWMI St Petersburg FL fint med call och ”Relevant Radio”. JE 
1380 22.2 0600 WWMI St Petersburg FL med Relevant Radio. (1379,994) TN 
1380 15.2 0400 WPHM Port Huron MI ”WPHM-AM and worldwide WPHM.com”. JE 
1390 17.2 0000 WEGP Presque Isle ME IDade oväntat. Tillbaks med Relevant Radio! Tur man har 

en del att fördjupa sig ifrån tidigare under säsongen …  BOS 
1390 17.2 2130 WEGP Presque Isle ME är tillbaka igen efter branden. Har skymtat väldigt svagt ett 

par gånger de senaste gångerna jag lyssnat, men nu stark med sitt ”Relevant Radio”. 
Började gå den här tiden och var sedan helt dominerande. Därmed kan vi nog anse 
”festen” på 1390 som avslutad. JE 

1390 16.2 0703 WLCM Holt MI ”This is yours, victorious”. (1389,997) TN 
1390 10.2 0100 WFBL Syracuse NY med flera ID. (1390,002) TN 
 
 
 
 
 
 
 
 
1390 11.2 0059 WLAN Lancaster PA stor överraskning som SGD och BIH hjälpte mig id-a. "Rumba 

cien punto cinco" Svag, men knappast att de körde med natteffekten 18 Watt. JE 
1390 20.2 2300 WPLI Roanoke VA ”WPLY and WPLI Roanoke and online at espnradiova dot 

com”. TJ 
1400 7.2 0700 KCYK Yuma AZ. Finally, did I hear this one! And the QSL was immediate from 

their friendly operations manager: "Hello OJ! Greetings from Sunny Yuma, Arizona! 
That is indeed Outlaw Country, KCYK-AM. What you heard is our legal 
identification. Thanks!" As I told her, this was quite a milestone for me, since it is 
my NA-QSL #100 on 1400 AM. OJS/K /Stort grattis OM! -tl/ 

1400 23.2 0312 KTUC Tucson AZ. OJS/K 
1400 26.1 0800 KVTO Berkeley CA. OJS/K 
1400 8.2 1201 KNND Cottage Grove OR. OJS/K 
1410 19.2 0600 KMYC Marysville CA. OJS/K 
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1410 15.2 0400 WPOP Hartford CT – alltid väldigt mycket störningar här, men gick ganska bra 
denna gång. JE 

1410 22.2 0606 WMYR Ft. Myers FL med Relevant Radio. TN  
1420 20.1 0200 WVJS Owenboro KY riktigt fint med ID. Nu hörd på Bjännmyrmon två gånger på 

kort tid. Har som max 980 watt. SW/B 
1420 15.2 0500 WCED DuBois PA med ett godkänt ID // 96.7 och 99.7 FM. Bara andra gången jag 

har den äran. Svarade redan första gången. BOS 
1420 10.2 2353 CKDY Digby NS AVR-id. JE 
1430 17.2 0500 WNSW Newark NJ med ”Relevant Radio” bland flera. (1429,986) TN 
1450 23.2 0559 KQDI Great Falls MT. OJS/K 
1450 15.10 0900 WPSE Erie PA. OJS/A 
1450 5.10 0532 WPVD West Warwick RI. My recordings from the 

AND-project during fall 2019 has not given a lot, but I 
keep on working through them, and in- between there are 
some gems, like this one. A nice and clear "Southern 
New England’s Cat Country 98.1" caught my attention, 
and the connection to WPVD-RI was easy to find (even 
if I thought they were ESPN, but that changed February 
2019). OJS/A 

1450 14.2 2300 CFAB Windsor NS var det som var framme på heltimmen, men ordningen 
återställdes snabbt med WPGG JE 

1460 9.2 1400 KCNR Shasta CA. OJS/K 
 
 
 
 
 
 
 
 
1470 19.2 0601 KIID Sacramento CA. First, I heard Punjabi music with an excellent signal on 

1450, and then in // on 1470 with similar quality, so I waited in excitement for the 
top of the hour ... where the music continued, and started to fade. But just before the 
signal disappeared, I was able to catch the id on 1470! OJS/K 

1470 14.2 2300 WWNN Pompano Beach FL ”95.3 FM, 96.9 FM, 103.9 FM, 14-70 AM WWNN” 
och sedan ABC News. JE 

 
 
 
 
 
 
 
1470 13.2 0400 WRGA Rome GA var en överraskning här. Inte hörd på länge. Svarade också snabbt 

med ett trevligt mail. TN 
1470 13.2 0400 WRGA Rome GA tack för tipset TN! TJ 
1470 15.2 0359 WRGA Rome GA – även om jag visste att den gått hos flera någon dag innan blev 

jag överraskad av att den dök upp också här. JE 
1470 15.2 0805 WRGA Rome GA med två ID och väder. Inte direkt vanlig. SW/B 
1470 16.2 0500 WSAN Allentown PA har blivit ganska vanlig.  (1469,998) TN 
1480 28.1 1300 KGOE Eureka CA som var QSA 5 på denne tid KM/K 
1480 17.2 0046 KAUS Austin MN kom opp med ”....right here, right now on AM 1480 KAUS”  

KM/K 
1490 14.2 0859 KCID Caldwell ID spansk ann. + lang ID for både KEZJ (1450) og KCID TW/K 
1490 13.2 1227 CJSN Shaunavon SK. OJS/K 
1510 17.2 2200 WMEX Boston MA ”15-10 WATD” JE 
1510 17.2 0500 WLAC Nashville TN. HeP 
1550 10.2 0501 WRHC Coral Gables FL reléer WWFE 670 "La Poderosa", ID  TW/K 
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1550 10.2 2358 WRHC Coral Gables FL ”La Poderosa” kom väldigt bra i förhållande till allt i övrigt. 
(1549,991) JE 

1550 16.2 0500 WRHC Coral Gables FL i bruset men gick att uppfatta ”La Poderosa 6-70 AM”  
(1549,991) TN  

1560 5.2 2300 WTOU Portage MI. OJS/K 
1570 14.2 2230 WUBG Methuen MA ”K-Love, encourageing music” JE 
1580 10.2 2300 WTTN Columbus WI. OJS/K 
1590 22.2 0600 WPSL Port St. Lucie FL hördes det här, flera ID. (1589,994)  TN  
1590 15.2 0600 WCGO Evanston IL ”CFGO Evanston Chicago”. JE 
1590 14.2 0600 WCSL Cherryville NC med c/w musik. (1590,016)  TN 
1590 17.2  2300 WHPY Clayton NC starkt med ID och SRN news. TJ 
1590 15.2 0600 WKPT Jonesborough TN med ett tydligt ”ESPN Tri-Cities” men inte så mycket mer. 

Pryder sin plats i TN-pärmen sen tidigare dock. BOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
1600 22.2 0604 WKWF Key West FL med svagt ID. Sen Fox Sports Radio.  TN 
1610 13.2 1428 KOHI St. Helens OR. Started testing here today, and has been on and off in periods. 

Quite stable in the afternoon. No trace of 1610 in any FCC records so I wonder if this 
should be considered a pirate? OJS/K 

1640 17.2 0500 WTNI Biloxi MS ”This is classic country, 103.5” och ID ibland som WANG. HeP 
1670 17.2 0400 WMGE Dry Branch GA, “WMGE … middle Georgia’s sports…”. HeP 
 
Oid/Tent Nordamerika 
1360 10.2 2355 Tent WQVN North Miami FL med haitifranska. Gick riktigt bra stundtals men precis 

vid id på heltimmen var WDRC för stark. Var WKAT i ett ”tidigare liv” som redan 
finns QSL-ad. JE 

1580 22.2 0558 Tent WSRF Ft. Lauderdale FL med liknande Haitifranska. Fick ej koll på ID. TN 
 
Mexiko, Centralamerika och Västindien 
 630 11.2 0200 WUNO NotiUno San Juan dominerade frekvensen redan så här tidigt. Men Iran kom 

också... JE 
 760 10.2 0300 WORA Mayagüez, med NotiUno id. HeP 
 760 11.2 0356 WORA Mayagüez PR mycket bättre är dominanten RCN. NotiUno’s stora 

uppräkning av orter och frekvenser. (760,024). JE 
 830 11.2 0059 HIB54 Emisora HIJB Santo Domingo med musik och annonsering som jag inte 

kunde tyda, men Jari Savolainen och Dino Boise på RealDX hjälpte mig. JE 
 830 12.2 0300 HIB54 Emisora HIJB Santo Domingo med ID. Ganska svag signal.  TN 
 840 18.2 0202 CMKC R Revolución Palma Soriano med ett id. JE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 890 19.2 0100 WFAB Ceiba PR dök upp här helt ostörd ”Esta es WFAB 890 AM, Ceiba Naguabo – 

la emisora de la unidad cristina”. TJ 
 940 16.2 0715 XEQ ”Ke Buena” Mexico City riktigt bra en kort stund.  TN 
 970 16.2 0714 XERFR R Fórmula Mexico City även den ganska bra. ID. TN 
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 990 15.2 0501 CMAM R Guamá, Pinar del Río med fina ID efter nationalsången. BOS 
1140 8.2 0459 XEMR R Esperanza Monterrey med ID som ”XEMR”, ganska svag.  TN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1280 16.2 0400 XEEG ABC Radio Puebla med nationalsången. TN 
1280 10.2 0300 WCMN Arecibo, ”Somos NotiUno 6-30, primero con la noticia”. HeP 
1350 12.2 0500 HOZ38 BBN Radio, Panamá, religiöst. HeP 
1350 22.2 0600 HOZ38 BBN Radio Rio Abajo, ”Esta es BBN”. Gick ganska starkt. (1350,003). TN 
1350 13.2 0500 WEGA Vega Baja, “Esta es WEGA, 13-50 AM, La Candelita”. HeP 
1380 21.2 0200 WOLA Barranquitas PR med “Esta es WOLA Barranquitas Puerto Rico, Prócer 

1380, La Voz de la Montaña”. TJ 
1390 16.2 0300 TG.. Fé y Esperanza Ciudad de Guatemala stark bärvåg, svag audio. (1379,978) TN 
1400 18.2 0400 Harbour Light of the Windwards, Carriacou med Grenadas nationalsång. HeP 
1410 11.2 0000 HOH770 R Mensabé Mensabé med några typiska dragspelssnuttar som trängde 

igenom bra, klent id. Sunsetöppning. (1410,003). JE 
1420 22.2 0603 WUKQ Ponce ganska svagt. ”…. en Puerto Rico” TN 
1470 14.2 0635 XEAI R Fórmula Mexico City med ID. (1469,994) TN  
1490 11.2 0000 WDEP Ponce PR ”Radio Isla” svagt och otydligt när WBAE fadade bort. JE 
1540 10.2 2352 ZNS R Bahamas med väderprognos. Id och nyheter 00.00. JE 
1570 14.2 0632 XERF med ID ”La Poderosa” Cd. Acuña (1570,003) TN 
1620 10.2 0303 WDHP Frederiksted, Virgin Island, “16-20 AM, the cool number one, 102.5”, inte 

ett spår av Kuba. HeP 
 
Sydamerika 
 580 18.2 0202 HCFC2 Unión Radio Guayaquil med id och sportannonsering. (580,059) JE 
 700 11.2 0100 HCRS2 R Sucre Guayaquil – splashad som vanligt men ok styrka. (699,992). JE 
 700 18.2 0200 HCRS2 R Sucre Guayaquil med id svår frekvens att få bra ljud på även om styrkan 

är ok. (669,993) JE 
 750 11.2 0200 HJDK Caracol Radio Medellín – inte den vanligaste Caracol hos mig, men inget 

lokalt förstås. Gick fint trots CBC. JE 
 780 11.2 0105 YVMN R Coro Coro med livesändning. Stark. JE 
 920 16.2 0629 HJSJ La Voz del Pueblo Ibague. Ett anrop för Radio 

Maria hördes här. Såg en loggning på 
MWLIST där Willy Westrupp i Tyskland 
angivit denna R Maria som den mexikanska 
XELT utan att höra mer än R Maria. Christoph 
Ratzer hade påtalat för honom att det 
förmodligen var La Voz del Pueblo i 
Colombia. Kollade frekvensen och den hördes 
även här men ganska dåligt. SGD fick fram ett 
klart och tydligt ID (se nedan) som skickades 
till Giampiero Bernardini (verie signer för R 
Maria), Han var dock inte helt säker. JE bad mig 
kontakta Rafael Rodriguez i Bogotá som säger: 
”Hi Thomas, Greetings from Colombia; yes its the signal from Bogotá via satelite to 
Ibague 920 Khz; the male voice is from Padre German Acosta (Radio Maria's 
Colombia manager). La voz del Pueblo 920 KHz in Ibague relay Radio Maria; from 
monday to fridays 0200-1000 UTC; saturday from 0000 and sundays from 1800 
UTC time. The announcement in the files are "...en el satelite Radio Maria, goce de 
nuestra alegria..." some "...in the satellite Radio Maria enjoy our joy..." Always to 
order, your friend Rafael R.” Tack till alla som kom med info. TN 
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 920 11.2 0259 ZP1 R Nacional de Paraguay Asunción. Tänkte inte så långt söderut men Graham 
Bell på RealDX fick mig dit. JE 

 930 19.2 0100 OAM7J R Cadena Sur, Espinar ”Radio Cadena Sur 930 AM, numero uno en 
noticias”. TJ 

1040 10.2 2353 HJAI R Tropical Barranquilla var den starkaste av tre spansktalande här. JE 
 
 
 
 
 
 
 
1140 19.2 0558 HJCL R Panamericana, Girardot, “HJCL, 11-40 AM, desde Girardot, su radio, Radio 

Panamericana 11-90 AM. Son las 12 de la noche y 58 minutos”. Skönt, ingen NA för 
en gångs skull. HeP 

1160 11.2 0000 HJOC Fuego AM Bogotá ”La Radio para adorar”. JE 
1190 19.2 0559 HJCV R Cordillera, Bogotá, ”Esta es 11-90 AM, HJCV, es la mejor escucha. En 

Radio Cordillera son las 12 y 59 minutos” och “11-90, la mejor programación todo el 
día a toda hora”. HeP 

1250 11.2 0000 HJOK Emisora ABC Barranquilla dominerade här men stördes tidvis i första hand av 
”The Answer”, WPGP. JE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1290 12.2 0303 HJOI ConecZión Radio Sampues med ID först som ”Chacuri Radio 12-90 AM 

HJOI” och sen som ConecZión Radio.  TN 
1350 16.2 0401 HJDS Ondas de Montaña Medellín med fotboll, gol hördes länge … TN  
1350 12.2 0300 HCVR2 Teleradio Guayaquil kom med ett ID.  TN 
1360 11.2 0000 HJAP Cadena Radial Auténtica Cartagena kom starkt vid id med callbokstäver och 

stationsnamn och trängde tidvis bort Bloomberg Boston. Ändå gjorde luftlagren att 
bitar ”försvann” så att jag blev osäker, men TN hjälpte mig. (1329,991). JE 

1360 12.2 0300 HJUO Sistema Cardenal Cartagena svårt trängd. (1359,994). TN 
1380 11.2 0058 HJMM La Nota Valledupar tittade upp, men svagt och rörigt. (1379,993). JE 
1380 18.2 0300 HJJD NSE R Medellín starkt och fint. JE 
1380 16.2 0632 OCY4U R Nuevo Tiempo Lima bra bland flera.  (1379,992)  TN 
1400 12.2 0301 HJHM La Cariñosa Calarca med ett ID som ”Radio Paz”. Stängde 0302. (1399,997) 

TN 
1420 12.2 0308 HJLE La Cariñosa Ibague stängde 0308. (1419,968)  TN 
1470 18.2 0400 HJII Esperanza Colombia Radio, Medellín, “Esperanza Colombia Radio, 14-70 AM, 

HJII, desde Medellín, Colombia”. HeP 
1470 13.2 0400 HCLD2 Ecos de Naranjito Naranjito svagt. Bl a nämndes ”Teleradio”. TN 
1470 19.2 0100 OCX2G R Amistad Quiruvilca ganska bra. (1469,978) TN 
1470 19.2 0600 OAU4B R Felicidad, Lima, ofta med sitt ”En Radio Felicidad, la música de tu vida”. 

HeP 
1490 11.2 0500 YVDX R Dinámica Caracas. Religiös. (1490,013). JE 
1560 20.2 0623 HJXZ R Santa Maria de la Paz Medellin med ID, svårt störd. TN 
1590 16.2 0700 HJIP Emisora BBN Envigado med ID TN 
 
 
 
 
 



sid 10 

 Från e-posten 
Lars Wallmark 17.2.2020: 
Att vara intresserad av radio på alla tänkbara plan och komma upp i lite väl hög ålder har sina sidor. Jag hade 
hoppats på att vara riktigt flitig i vinter på mellanvågen och givetvis också som amatör. Bor man i Spanien och har 
möjlighet köra radio här nere på Costa Tropical - plus remote via en grym station i Sverige - ja, då där är det 24 
timmars körning. Trodde jag. Det mesta kom av sig när man blev lite sämre i hälsan och tvingades till Umeå. 
Men nu är man återigen på plan, tyvärr blev det inte så mycket kört. Med 10 tal fina bävrar från 200-1000 m… 
och konditorerna har klingat av. 
Ser i loggen att jag hade 1520 KHKA Honolulu, 1548 Emerald. Plus massor med japs och andra fina asiater. Dessa 
plockades 25-26 december. 
Har kommit igång på FT8, trevlig digitalt mode. Och när man nu piggnat till och har fokus vart WAS på 20-40 
och 160 m. Dvs köra alla stater. Och hyggligt resultat trots knas med kondisen. Har tillgång remote med bland 
annat 70 m mast där två stackade fullsize finns på 40 m, har tre fullsize på en annan mast och 70 m högt för 20 m 
osv. FT 8 kul sak. 
Röjde för ett tag sedan i Umeå och fann en hel del kul bilder från när jag och Henrik K (då hette han Nilsson i 
efternamn) turnerade runt i Spanien med en Volvo Amazon och besökte olika mellanvågsstationer. Det var, tror 
jag, 55-57 år sedan. Festlig och stundtals dråplig resa. 
Kanske nåt att publicera i bullen här. Vi skrev om detta i Distance, UKV:s fina blad, om jag inte minns fel. 
PS. har ett hyggligt QTG också här nere, EA7JZL, där vi jobbat ett tag med bävrar typ BOG - hoppas att det kan 
bli klar inom kort. Kul att kunna och sitta jämföra remote-stationen i Burträsk kontra hur det är att köra radio här 
nere. Stor skillnad. 
Behövs mycket antennmuskler i norra Sverige för att nå samma resultat här i söder. På kortvågen alltså. Mellanvåg 
en helt annan sak. Lars (LWT), SM2W (mest aktiv med denna signal nu), SM2HWG och EA7JZL, Costa Tropical, 
Spanien. /Du är hjärtligt välkommen med en berättelse från din och Henriks resa Lars!/ 
 
Jan Edh 19.2.2020: 
Åter till Fredriksfors 10-11.2 efter ett längre uppehåll förorsakat av skogsavverkning som berörde våra 
antenner tillsammans med dåliga konditioner. 
Det började inte bra nu heller. Det var riktigt dåliga konditioner till att börja med, bara ett gäng stationer 
från NL/NS i Canada. Och mot morgonen blev det ännu sämre med ett mycket starkt brus som dränkte alla 
signaler.  
Men däremellan – från midnatt och förbi 02 UTC – glimtade det till och gick en hel del stationer (både NA, 
Västindien och Colombia), även om inte styrkorna var speciellt starka. 
------- 
En ganska oinspirerande natt, 14-15.2, men där det glimtade till med 1470 WRGA som räddade natten. 
Länge såg det ut att bli riktigt dåligt och inte förrän vid 04 UTC blev det lite fart på åtminstone övre delen av 
mellanvågen. Men längre fram mot morgonen blev det alldeles för brusigt för att de överlag ganska svaga 
signalerna skulle kunna id.as. 
Det som gick var i huvudsak NA från både norr och söder, men där även 1510 KCKK, 1520 KKXA kunde 
skymtas på 285-graders antennen. 
------- 
Det kom en störning alldeles innan jag kom ut till Fredriksfors den här kvällen, 17-18.2. K-index gick upp 
till 3 och det ger kraftigt utslag på våra breddgrader. Signalerna blev distade och ostabila och det var kraftigt 
brus över bandet vilket gjorde det svårt att identifiera de stationer som behagade komma upp. 
 
Torgeir Woxen 19.2.2020: 
Noen logginger blir det, selv om mindre tid brukes på lytting. Uten tviler det vanskeligere å få QSL fra NA, 
ikke lett å finne nye (!) måter slik at lysten til å svare blir større. Det mulig at det fremdeles hjelper med 
tålmodighet og en f-up? 
 
Bo Olofsson 21.2.2020: 
De trista kondsen i februari fortsätter och senaste veckan var ett riktigt bottennapp. Tur man inte är på 
expedition i alla fall. WEGP:s återkomst hämmar möjligheterna där lite. Ungefär som 208 på 1440. 
 
Jan Oscarsson 23.2.2020: 
Här kommer ett litet bidrag med tre QSL-illusar. Trodde först att kortet från JOSR var en inbjudan till ett 
barnkalas! Spöregn i fredags men några centimeter nysnö natten mot idag gör att det ser relativt vintrigt ut 
ändå här i Umeå.  
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Stefan Wikander 23.2.2020: 
De senaste dagarna så gott som helt fritt från transatlanter på min 310 graders antenn. Det har väl inte hänt 
tidigare denna säsong. Bara ett rent och tyst band utom där vindkraften stör. 
Bara lite snö vid stugan men blankis är det överallt. Tror aldrig jag har sett så mycket is på gårdar, småvägar 
och ute på åkrar. 
Flera nya vindkraftsparker håller på att byggas några mil i östlig till sydvästlig riktning från stugan. En park 
med 140 jättestora snurror. De andra är lite mindre parker. Hoppas att de inte stör som de 120 verk som ligger 
40 km bort i framriktningen på min antenn. Tror inte att det är Siemens verk som de sätter upp nu. De enda 
nya är en störtopp på ca 500 kHz från 2-2,5 MHz som mycket väl kan komma från vindkraft. Den påverkar i 
alla fall inte mellanvåg. 
Har gått igenom lite inspelningar och även om det inte har varit några märkvärdiga konds de senaste veckorna 
så går det ändå att hitta lite ovanligare stationer.  
Får hoppas på lite bättre konds nu i slutet av månaden och som håller i sig inne i mars. 
 
Torolf Johnsson 23.2.2020: 
De senaste nätterna har kondsen svängt mot sydligare breddgrader (och våren?). Det har dock varit svårt att 
hålla antennerna i trim.  Mycket regn och därtill stormvindar, gör att halvmurkna träd inte står kvar på sin 
plats utan gärna vill lägga sig över bävertrådarna. Dessutom har vildsvinen fått smak på mina jordspett och 
förmodligen saltet runt dom - dom lyckas böka sig fram till varje spett och dessutom ibland slita loss 
koppartrådarna. I ett fall hade dom även tuggat i sig ändmotståndet och frigolitbiten som inneslöt motståndet 
- mums!? 
 
Odd-Jørgen Sagdahl 23.2.2020: 
Fortsatt et jevnt trykk med signaler, og med litt økt solaktivitet blir det ekstra spennende! Jeg håper det 
fortsetter slik noen måneder til! 
 

  ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…      24/2 2020 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

                                 Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING 
                              Tel: +46 (0) 703208970; e-mail: torelarsson.dx@gmail.com 
 

 

 
 
 
 
 
Från Olle Alms syskon har vi fått detta kort som 
tack för vårt deltagande vid Olles bortgång.  
(kortet förminskat) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grimeton Christmas Broadcast  
The final report into the Christmas 2019 broadcast has been published. The special holiday broadcast by SAQ 
on 17.2 kHz was heard and reported by 412 listeners in 32 countries. It was heard as far away as the USA 
and Japan and was widely heard across Europe. 
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Report and log file on the Dxcamp of Marajó Island 
”I am sending the report and log file on the Dxcamp of Marajó Island, northern Brazil, made in November 
2019. I send a PDF file and also a document download link. I would very much like you to help with your 
promotion. Thanks a lot. 
https://www.scribd.com/document/447492579/Dxcamp-Marajo-Island-Brazil-2019-Martin-Butera 
Martin Butera to the ARC  martin_butera@yahoo.com.ar”   
 

Ultralight Radio DXing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blog about my hobby of ultralight Radio DXing in Launceston Tasmania. I have been involved in the radio 
hobby for over 20 years and now solely focus on Ultralight Radio DXing. 
https://ultralightradiodxing.blogspot.com/ WOR DX2020 Project - 22/02/2020. 
(WOR via Thomas Nilsson) 
 

Coronavirus delaying product development, production, and shipping  
Post Earlier this week, I mentioned in a Patreon post that if you’re plotting to buy a radio or other consumer 
electronics currently in development or production in China, expect delays. 
  

Due to the spread of the Coronavirus, a number of factories have been shut down and production effectively 
frozen since the beginning of the Chinese New Year. Some companies are attempting to slowly bring 
operations back to normal levels, but progress is unstable to say the least.  
 

I’ve spoken with a couple of friends who work in the radio and consumer electronics industry in China and 
both have expressed serious concerns regarding new product timelines this year. Both noted that there’s no 
need for alarm or panic at this point, but consumer expectations should simply be in-check as the situation 
unfolds. 
  

In the meantime, expect recently announced products to take longer to hit the market. 
  

I would not be surprised, for example, if the Tecsun PL-990, Tecsun H-501, Eton Satellit Elite, and Icom 
IC-705 are all delayed a few weeks or even months. Much depends on where each product was in the 
design, development, or production process when factories were closed. 
  

It’s also possible if your regional retailers and distributors run out of product inventory, it could take an an 
extended time to replenish stock. (SWLing via DX-Clusive 3 2020) 

 
Från RealDX 
Paul Crankshaw hörde en station på 
830,0049 som spelade internationell pop. 
Stationen kunde inte omedelbart 
identifieras. PC trodde först det var en NA 
och misstänkte KDRI. En förfrågan om 
det kunde vara dem skickades dit. 
OJS informerade i mellantiden att XEITE 
ligger på den offseten och också har en 
sådan musikstil. Det visade sig att PC så 
småningom hittade ID för XEITE. Han 
fick också svar från KDRI att spellistan 
inte matchade. De bifogade ett utdrag från 
sitt sändningschema som kan vara 
intressant att ta del av. Väldigt prydligt. 
(via Thomas Nilsson) 
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ARC late, late news 
 

Armenia 
Some observations on Armenian frequencies by Rumen Pankov: 
 864 1610-1740 TWR including Russian 1640-1710 M-F from Bishkek studio. 
1350  1745-1830 TWR in Kurmanji Kurdish & Turkish. (Sundays 1803-1823 in English translated into 

Turkish); 1928-2129 various Arabic including Sedaye Zindagi, IBRA etc.     
1377  1800-2002 (Sat 1830-2002) TWR in Sorani Kurdish & Farsi 
 1395 1330?-1559 Iran International TV in Persian // 11570v or 6270v; 1600-1745 Armenian Radio in 

Kurdish, Turkish, Azeri; 1745-0500v Iran International TV in Persian // 6270. 
(Iran International’s TV ID in Farsi is “Media Azadi Iran International”) 
(Rumen Pankov, Bulgaria, BDXC-UK Communication, 16.1.2020 via WOR) 

 

Canada 
 600 CFQR Montréal PQ which went off the air a couple of months ago after damage in a wind storm is  
   back to the air. (Sylvain Naud, DXing info fb via Ydun’s Medium Wave Info 22.2.2020)  
 940 CFNV Montréal PQ noted active again. (Sylvain Naud, DXing info fb via Ydun’s Medium Wave 

Info 22.2.2020) 
1220 CFAJ Saint Catherines ON is testing now. I don’t think the signal is a strong as the signal for 

CHSC was but it is listenable. The music sounds pretty similar to what they were playing 
before they were knocked off the air.  

   (Mathew Sereda, Canadian Radio News fb 11.2.2020 via Ydun’s Medium Wave Info) 
 1380 CKPC Brantford ON format change to Christian pop. On February.10th, the CRTC granted 

approval for Dufferin to move the country format from 1380 AM to 93.9 FM and 
increasing the power at the same time of the FM station to 3 kW. The religious format that 
is currently on 93.9 (CFWC-FM), will move to 1380 AM. The FM site will be relocated to 
Dufferin's own site: CKPC-FM. (ABDX via Barry Davies, mwcircle 19.2.2020) 

 

Colombia 
Here you can find the correct data about Radio Maria Colombia broadcast on Medium Wave, thanks to 
Radio Maria World Family: 
 

1220  10 kW  Bogotá     Radio Maria 
1260  5 kW  Cali           Radio Maria 
1320  5 kW  Medellín   Radio Maria 
1390  1 kW  Bucaramanga  (Arrendada / in leasing) 
1450  1 kW  Urrao        Radio Maria 
1460  5 kW  Turbo       Radio Maria 
1500  5 kW  Manizales  Radio Maria 
1570  1 kW  Machetá     Radio Comunitaria 
1580  5 kW  Barranquilla  Radio Maria 
 
Radio Maria is also broadcasting on 920 kHz in Ibagué (as 
reported by Italian dxer Rocco Cotroneo) 
(AIR Radiorama via Giampiero Bernardini 16.2.2020 via 
Thomas Nilsson)  /See also log in this issue -tl/ 
 
P.D.  I enclose a image from Radio Maria Ibague, and my 
facebook page https://www.facebook.com/rafaelcoldx  
(Rafael Rodriguez) 
 

Israel 
1458 Israel has stopped to use MW almost totally. There are only two frequencies still on air, 1458 khz. In 
Shaar-Yeshuv, which relays the "Kan Moreshet" radio, and also 1458 khz in Eilat, wich relays "Kan 
Tarbut" radio, because there is no FM coverage of these networks in mentioned areas. 
All other stations have gone off air: 531, 657, 738, 882, 1080, 1206.  
(”Alexei”, Israel via Ydun’s Medium Wave Info 22.2.2020) 
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Jordan 
612 Radio Jordan stopped to use 855 khz in Amman, now it is only one frequency in this country on 612 
kHz. (”Alexei”, Israel via Ydun’s Medium Wave Info 22.2.2020) 
 

Norway 
1611 The Mediumwave transmitter are now on the air after 2 mionths off the air after a lightning accident 
on Dec 12th, 2019. Power is now 650 W. Reception reports to 1000@northernstar.no. 
Our second station The Ferry, "Your Beautiful Music Connection" has tonight returned to the Medium 
Wave Broadcasting Band on 1314 kHz, 228 metres from 2059 CET, broadcasting every day with 700 watts 
1859-0007 CET from Bergen Kringkaster outside Bergen. The channel has been used for Radio Northern 
Star since December 18th in connection with that station being hit by lightning the week before. The 
Northern Star is now back on its assigned channels 1611 and 5895 kHz. Coincidentally, Foreningen Bergen 
Kringkaster, who owns the station was today granted extension of its license by The Norwegian Media and 
Communication Authorities. Reports to: 2000@theferry.cc and report@bergen@kringkaster.no.  
(Svenn Martinsen, ARC 20.2.2020) 
 

Palau 
1584 UN Development Program has put out an extremely detailed notice calling for bids to replace 
the 1584 kHz T8AA transmitter on Palau which has been off the air since 2012, leaving the official station 
on FM 87.9 only with inadequate coverage. 
https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=203734 - these details start on page 21 of 64. 
(Glenn Hauser, Ben Dawson to WOR Group 16.2.2020) 
 

Spain 
Spain is facing a real challenge with MW stations. Many of them have sporadic cuts because of old 
transmitters fail or lack of maintenance. Most are transmitting with reduced power even if public tech. 
details show different numbers. 
 

1575 Radio Pamplona (Cadena SER), stopped transmissions on February 1st, 2019 when an endless loop 
aired on 1575 kHz said that they will be off for a while due to antenna work-in-progress. They also 
suggested to hear them on the alternative FM frequencies. A couple of weeks later the loop ceased and the 
station again was reactivated. On 9th February 2020 the Radio Pamplona monopole at Cizur Menor has 
been dismantled in 5-6 hours of effective work. The plot is going to be developed for a new residential area. 
This is a clear violation of broadcasting laws we have in Spain, as the Telecomm Office has to allow every 
step they did without preceptive permits. 
 

So Spain has now one less MW station, and there is no doubt that are more to come. Radio Cordoba (SER 
network) is the only one remaining on the frecuency 1575 kHz with a reduced power and could be the next 
to join the list. (Jorge Garzón Gutiérrez, Ydun’s Medium Wave Info 10.2.2020) 
 

United Arab Emirates 
R Asia, Ras al Khaimah left the 1476 kHz medium wave on February 8 and then only broadcasts on FM, 
reports the Union of Asian DXers. So there are fewer disruptions here if the Austrian medium wave project 
at 1476 kHz may go "on air" in spring. (Christoph Ratzer 20.2.2020) 
  

United Kingdom 
It is now confirmed that all the following TalkSPORT stations have now ceased transmission: 
 

1053 Londonderry 
1053 Plumers Barracks             
1053 Pearce's Hill 
1053 Rosemarkie 
1089 Redruth 
1089 Redmoss 
1107 Occombe 
(James Robinson via Ydun’s Medium Wave Info 14.2.2020) 
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United Kingdom (cont) 
The BBC local stations due to be switched off on April 6: 
 

630 Radio Cornwall 
630 Three Counties Radio (3CR)                      
657 Radio Cornwall 
666 Radio York 
999 Radio Solent                                                            
1161 Three Counties Radio (3CR) 
1260 Radio York  
1359 Radio Solent 
1458 Radio Newcastle 
1485 Radio Merseyside                                 
(David Kernik, Interval Signaals Online via WOR) 
 

USA 
FCC Dismisses Entertainment Media Trust License Renewals For Failure To Prosecute. 
By Lance Venta On February 19, 2020 four St. Louis area stations are on the verge of deletion or forced 
sale as the FCC’s Administrative Law Judge dismissed the 2012 license renewals for Entertainment Media 
Trust’s. 
1190  KQQZ Fairview Heights IL; 1430 KZQZ St. Louis MO; 1490 KFTK East St. Louis IL and 
1510  WQQW Highland IL for failure to prosecute. 
https://radioinsight.com/headlines/184586/fcc-dismisses-entertainment-media-trust-license-renewals-for-
failure-to-prosecute/ 
(Artie Bigley, WOR 20.2.2020) 
------- 
 1390 WEGP Presque Isle ME is back. WEGP filed a "resumption of operations" with the FCC on 13th 

February under a Special Temporary Authority (STA). A link to the STA follows (with 
presumably a callsign error): http://licensing.fcc.gov/cgi-
bin/prod/cdbs/forms/prod/getimportletter_exh.cgi?import_letter_id=93987   

   The STA authorises only 25% night-time power (2.5 kW) non-directional. The licensed 
night-time parameters are 10 kW with a directional antenna to the north-east (e.g towards 
Europe). I suppose at some point the STA will give way to the licensed parameters. The 
STA expires on 12th August, but may be extended. (Andrew Brade, mwcircle 17.2.2020) 

1410  KQV  Pittsburgh PA – reported with slogan “Easy Listening 88.1 KGO”, reflecting // with 
WKGO-88.1 having returned to the air as reported last issue. 

1480  WVOI  Marco Island FL – silent January 21, fire destroyed transmitter building 
1480  WPWC  Dumfries-Triangle VA – STA extended to 21.7.20 to operate at reduced power (1250/125 

W in place of 5 kW/500 W) from the facilities of WURN while towers are rebuilt.  
1510  WMEX  Quincy MA – granted licence to cover for operations on 1510 from its new site at Quincy, 

U1 10000/100 (ch 2000), (diplexed with WBIX-1260), ex-CoL Boston.  
1510  KGA  Spokane WA – STA for operation at 14 kW day/night extended – it was granted on 11th 

May 2017 and is extended until 14th July 2020. KGA’s licensed facilities are 50 kW days 
and 15 kW nights. KGA has a CP for 50 kW days but just 540 W at night. 

1590  WAKR  Akron OH – format to AC/EZL (ex-NWS/TLK/OLD); slogan to "Soft Hits 93.5," drops 
networks. 

 1610 KOHI St Helens OR observed on this frequency. They're licensed for 1600 with 1 kw/day & .012 
kW nights.  They have been off air on a silent "STA" to build a new tower at a new site.  I 
started to wonder how they could be so far off frequency, but they announced they are 
testing on 1610 'pending FCC approval' Sounds like they're running 1 kW.  Currently airing 
a local HS basketball play-by-play.  I verified ID & also //via Streema. 
(Mike Cherry, Salt Spring Island BC via WOR) 

1660  WCNZ  Marco Island FL – silent January 21, fire destroyed transmitter building 
1690  WMLB  Avondale Estates GA – silent since Jan. 27 (2019), back on the air January 14. Silent 

(again) January 16; continued financial difficulties. The station originally stopped in May 
2018. 

   (MWC February 2020 and NRC DX News 87/11) 
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Venezuela 
 
 
 
 
 
620 YVNO Radio Libertad reactivated 
According to information from DXer and radio announcer Temistocle Contreras Leal, Radio Libertad has 
returned to the airwaves. Radio Libertad 620 operates with a power of 5 kW. Located in the city of 
Cabimas, it is the only AM station in the State of Zulia. 
(Santiago San Gil G, Cadena DX fb 23.2.2020. Translation Christer Brunström ARC) 
 

Mixed news from the Medium Wave Circle, February 2020 
US/Canadian radiation patterns 
Anyone interested in listening to obscure signals from North America will be aware that many (most?) use 
sophisticated antennas to radiate their signals as effectively as possible in selected directions whilst 
minimising unwanted signal in directions where interference might be caused. 
 

For some years now William Scott has been producing his online resource US-CA Pattern Reference. This 
synthesises radiation patterns for daytime/night-time and critical hours using transmitter/antenna parameters 
published by the FCC and Industry Canada. There is a fully scalable map for each MW channel showing 
“all” stations overlaid on Google maps.  
 

Bill has contacted me to say he has updated his online file for the 2020 Edition. Check it out here: 
https://radio-timetraveller.blogspot.com/ but it is a big 52MByte file. 
 

Bill reports the following updates for 2020: 
 

Much of the summer and fall of 2019 has been spent bug fixing and tweaking the skywave formulas for 
accuracy. A slight tweak to the groundwave formula has brought the predicted groundwave strengths more 
in line with V-Soft https://www.v-soft.com/on-line-basedsoftware/zipsignal 
 

Skywave values now more reflect actual received signal strengths as measured. Consequently the mV/m 
threshold was upped this year to 0.1 mV/m (40 dBu). If signal overlap is a problem, simply turn off all plots 
and select the ones you want. 
 

Additionally, a rather lengthy skywave overhaul now permits skywave calculations for any date and time of 
the year, accurate to the solar latitude of the chosen location. In order to show a median skywave 
calculation value, the date of November 5 has been chosen, exactly halfway between the Autumnal equinox 
of September 21 and the Winter solstice of December 21, the dates of the most extreme deviation from the 
median. 
 

The nighttime skywave calculation is based on midnight Central Standard Time (SS+6). The daytime 
groundwave calculation is based on noon Central Standard Time (SR+6). 
 

Los Angeles station KABC-790 was missed in last year`s maps due to an error in the FCC's database 
archiving its license to cover. It has been patched in this year, as the FCC has not corrected the problem. 
 

Daytime Franklin, VA station KJZU-1250 is missing this year due to errors in its tower record. 
 

Missing Canadian Nova Scotia and Newfoundland stations have been added. In previous years an error in 
RDMW's filtering had bypassed them. 
 

Missing Canadian station CHHA-1610 (Toronto) has been added. The Industry Canada database is missing 
a class identifier for this station, so I have placed it in Class C which I believe to be correct. 
I have written to IC about this omission, but they have not responded. 
 

New on the maps this year are the Canadian low power stations, which generally run 20-40 watts. Due to 
the low power, they generally will not generate a skywave pattern, but the daytime pattern should be 
substituted. They may be receivable at distance, however, don't give up! 
 

Bill, congratulations on a comprehensive piece of work - Steve Whitt, editor 
 
 



sid 17 

CBC recommended to eliminate advertising 
OTTAWA - A new report on modernizing Canada’s communications laws is recommending the 
CBC/Radio-Canada gradually eliminate advertising on all platforms over the next five years. The 
Broadcasting and Telecommunications Legislative Review Panel report released today recommends 
transforming the “public broadcaster into a public media institution with a singular focus on serving a 
public rather than a commercial purpose.” It suggests getting rid of advertising should start with news 
content. 
 

The report is the final one from a six-member panel created in June 2018 by the ministers of Innovation, 
Science and Economic Development Canada, and Canadian Heritage. The panel reviewed Canada’s 
decades-old Broadcasting, Telecommunications and Radiocommunication Acts. The report says 
CBC/Radio-Canada should be “prepared to experiment and increase the diversity of its content while 
remaining committed to high-quality standards.” 
 

Sally Catto, general manager of programming for CBC English Television, has said the CBC is “a hybrid 
public broadcaster” that not only relies on government funding but on advertising revenue. With that, the 
CBC has recently focused on programming that appeals to advertisers and sponsors, including “Family 
Feud Canada” and “Battle of the Blades.” 
 

The new report also recommends “that CBC/Radio-Canada should reflect national, regional and local 
communities to national, regional and local audiences, and reflect Indigenous Peoples and promote 
Indigenous cultures and languages. “In this way, Canadians would have access to content from different 
parts of the country that reflects their values, cultures and perspectives.” 
 

This report was first published by The Canadian Press on 29th January 2020. The CBC receives 
approximately $1.1 billion in government revenue, with approximately $250 million more coming in 
advertising, but advertising is restricted to television and digital services, not 
radio.    
 
Coast-to-Coast programme clock 
A clock of the Coast-to-Coast programme is available on the Premiere Networks engineering web page - 
the local segments are when local IDs can be heard. 
http://engineering.premiereradio.com/files/pages/showclocks.html 
You can download lots of detailed programme clocks from this website including Fox Sports Radio, The 
Herd and Dan Patrick. 
 
Rupert Murdoch to launch BBC Radio 4 rival – 26 January, 2020 
Rupert Murdoch is set to launch a rival to BBC Radio 4, called Times Radio, according to reports. 
 

News UK, part of the media mogul’s empire, will announce a new radio channel funded from the marketing 
budget of The Times titles. 
 

Writers such as Giles Coren are to host the “opinion-led” programming in a bid to attract a wealthy 
metropolitan audience, according to The Telegraph. 
 

Times Radio does not intend to interrupt programmes with advertising, and the main purpose of the station 
will be to attract young subscribers to The Times. 
 

The radio channel is due to launch in the spring and is the most direct competitor the BBC has ever faced, 
at a time when the corporation is having to slash budgets to fund licence fees for over-75s. Times Radio 
will target ‘wealthy metropolitan audience’ and is set to begin broadcasting in spring. 
 

Radio 4 said in October it lost 300,000 listeners compared with a year earlier, amid increasing pressure 
from rivals such as LBC and News UK’s TalkRadio. (via Thomas Nilsson, ARC) 
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Rollin’ down the Mississippi River, del 5 
Peter Stillberg 

 

Risken med att planera en resa i förväg är att man ofta missbedömer avstånd, blir lite tidsoptimist. Jag 
brukar räkna med ca 20-30 mil per dag för att hinna med stopp för mat, se sig omkring, spontana infall mm. 
I slutändan kan det bli lite stressigt ändå för att hitta boende för natten. Är man ensam är det i regel inga 
problem, men lite framförhållning vill man ha, och med bokningsappen i telefonen går det smidigt att kolla 
upp hotellen på eftermiddagen när man närmar sig en stad. 
 
Efter Stockholm WI hade jag planerat att hinna ned till La Crosse för övernattning, en sträcka på ca 13 mil. 
Det finns broar lite här och var så man kan korsa floden och välja den sida av vägen som går närmast 
stranden av Mississippi. Vid Wabasha fanns en övergång tillbaka till Minnesotasidan och jag tog sikte på 
Winona, ungefär halvvägs till La Crosse som ett lämpligt ställe för en sen lunch. På himlen, som hittills 
varit molnfri tornade sig nu regntunga moln upp, och efter en rejäl hamburgare på en restaurang, fick jag 
snabbt springa till bilen utan att bli alltför blöt. Resan ner till La Crosse gick i hällande regn och väl framme 
vid hotellet fick jag sitta i bilen ca tio minuter innan jag snabbt kunde springa iväg med mitt bagage utan att 
se ut som en dränkt katt vid incheckningen. 
 

La Crosse ligger på Wisconsinsidan och har en vacker strandpromenad, 
Riverside Park. Här kan man flanera, borda en flodbåt för en tur längs 
floden eller fiska från stranden. Här mötte jag en kille, Mark, som just 
stod och fiskade och han hörde att jag hade en brytning och undrade var 
jag kom ifrån. -En liten stad 30 mil norr om Stockholm i Sverige 
svarade jag. Han insisterade att få veta på namnet på stan. -Hudiksvall. 
Han blev lite lång i ansiktet. Det visade sig att hans mormors släkt 
härstammade från Hudiksvall och hette Steinmetz. Han plockade fram 
sin mobil och visade bilder på sin mor och sig själv från ett besök de 
gjort i Hudiksvall. Och än mer, jag drev en bokföringsbyrå i 15 år och 
mitt kontor låg i ”Steinmetzka” huset, ett av de äldre husen i Fiskarstan 
i Hudiksvall som 
tillhört Steinmetzka 
släkten. Är det sant? 
Javisst. Vårt möte blev 
kort då han plötsligt 
fick napp på sitt spö, en 
stridbar ”shovelnouse 

sturgeon” hade fastnat på kroken, men fisken slet sig efter 
en kort fight och betet fick vevas in blankt. Jag lämnade en 
besviken Mark när mörkret började lägga sig, drog mig 
tillbaka till hotellet, lite omtumlad och förundrad över ett 
oväntat möte. ”It’s a small, small world”. 
 
Förutom fiske och flodfärder används Mississippifloden som transportväg för stora fraktpråmar. För att 
reglera vattenflödet och underlätta pråmtrafiken har det byggts 27 dammar i den norra delen av floden, och 
ansvaret för dammarna ligger hos den amerikanska armén. 

Dammen på bilden ligger vid Guttenberg och nästa bild visar dom stora fraktpråmarna som sakta tuffar 
fram längs med floden. Man kan tro att Guttenberg fått sitt namn efter boktryckaren Gutenberg, men  
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namnet kommer från den tyska staden Guttenberg och var under slutet av 1800-talet i stort sett befolkad av 
bara tyska immigranter. I de flesta städer finns ”memorial monuments”, påminnelser och hedrande av de 
insatser som gjorts i olika krig av män och kvinnor. Guttenberg var inget undantag och i parken mot 
flodstranden låg detta vackra monument. 
Små pärlor efter vägen gjorde det svårt att hålla tiden, då man gärna stannar lite oftare och längre än 
beräknat. Tur att det finns påminnelser om vad klockan är slagen. 
 
Det är dom spännande mötena med människor som gör resandet 
intressant och upplevelserikt. Under nästa dagsetapp som gick till en 
av de större städerna längs med floden, Davenport, stannade jag till i 
Praire du Chien.  Som namnet antyder är det fransk härstamning och 
det var franska nybyggare som etablerade sig här i slutet av 1600-
talet. Jag slank in i en liten presentaffär kombinerad med ett café och 
kom i samtal med innehavaren om bl a landets president som han 
hade en hel del synpunkter på. Bakom oss stod en man som hörde att 
jag kom från Sverige och han berättade att han var hemma i stan på 
semester, men var annars stationerad i Tromsö i Norge i den norska 
armén. Är du i närheten så kom på besök sa han. -Hur hittar jag dig 
där?  -Fråga efter amerikanen, sa han med glimten i ögat och 
lämnade över sitt visitkort.  Det lustiga i sammanhanget var att jag 
bara några minuter innan hade fått ett SMS med bilder från just 
Tromsö och Lofoten från min dotter som var där några dagar med 
sin pojkvän.   (Hm…  ”It’s a small, small world”.)         
 

Vid Praire du Chien korsade jag floden igen och var nu på Iowasidan. Här hamnade jag så småningom på 
lite mindre vägar och lite på sidan av Mississippi. Landskapet var kuperat och på sina håll hade man en 
vacker utsikt mer mot floden. Efter att jag passerat städerna Dubuque och Clinton hade jag riktat in mig på 
Le Claire, en mindre stad norr om Davenport. Jag hade läst på lite och fått uppfattningen att den skulle vara 
värd ett besök, vilket skulle visa sig stämma. Tyvärr kom jag lite sent så Buffalo Bill muséet hade stängt för 
dagen. Jag fick dock se den stora flodbåten lägga till efter en turistfärd längs med floden. Hotell hade jag 
bokat i Davenport, men med facit i hand så skulle Le Claire ha varit ett bättre val.    
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Davenport är en stor industristad, ruffig och inte särskilt vacker. Jag gjorde ett kort besök ner mot 
citykärnan, och efter att jag parkerat bilen intill en ödslig park och gått ner mot flodstranden för att ta några 
foton i solnedgången var magkänslan inte bra och jag drog vidare till hotellet.  
 
Jag lovade i förra avsnittet att presentera en logg över hörda MV-stationer efter vägen. Förmodligen är 
många av dom hörda här hemma i Norden, men det är ändå lite roligt att ha varit på plats och rattat in dom 
lokalt. Dom flesta stationerna gick med lokal styrka, lite QRN ibland när man passerade elledningar, men 
för det mesta njutbart. Jag tar dom i datumordning. 
 
 950 9.7 KOEL Oelwein IA, gick bra med country legends, belägen någon mil från min färdväg 

mellan La Crosse och Dubuque. 
1360  10.7 WVRQ Viroqua WI, spelade oldies, dutcmen med polka, inte min favoritmusik, men kul 

att lyssna till som omväxling. 
1400  10.7 KADR Elkader IA, en riktigt lokal station med privata annonser, begravningar mm. 

Elkader låg på en parallell väg någon kilometer från den jag använde strax efter att jag 
lämnat Praire du Chien. 

1540  10.7 KXEL Waterloo IA, gav de senaste uppdateringarna om majspriserna, belägen ca 15 mil 
rakt västerut från Dubuque. Rätt vanlig här hemma under NA konditioner. 

1590  10.7 WPVL Plattewille WI, Sport och ESPN, ligger ca 4 mil nordnordost om Dubuque. 
 600 10.7 WMT Cedar Rapids IA, ”News Radio 600, Fox News” stämmde mot NRC-loggens 

beskrivning. Cedar Rapids, en av de större städerna i Iowa belägen ca 12 mil sydv om 
Dubuque. 

1390  10.7 KCLN Clinton IA, ”Voice of the Rivers City”. Jag passerade Clinton på väg ner mot Le 
Claire och hörde stationen lite för sent för att stanna till före ett besök. 

1490  10.7 WDBQ Dubuque IA, En TLK station i just Dubuque vid Mississippifloden. 
 720 10.7 WGN Chicago IL, behöver ingen närmare presentation för ARC:s medlemmar. 
 780 10.7 WBBM Chicago IL, även denna är en vanlig hörighet i Sverige. 
 860 10.7 KWPC Muscatine IA, countrystation med 250W i antennen. Muscatine, strax väster om 

Davenport passerade jag på väg ner mot Missouri. 
1490  12.7 KBUR Burlington IA, News o TLK station, 760 W, Burlington kommer man till ca 8 mil 

nedför floden söder om Muscatine. 
1560  13.7 WBYS Canton IL, nu har jag vänt uppåt på väg till Bishop Hill i IL från en snabbvisit i 

Missouri. Canton ligger strax före Peoria.WBYS spelad Classic Rock med 250 W. 
1020  13.7 WPEO Peoria IL, REL-station med SRN-News. 
1290  13.7 WIRL Peoria IL, Oldies och annonserad ”Super 

Hits”. 
1470  13.7 WMBD Peoria IL, TLK-station med nyheter och 

lokal reklam. 
1220  13.7 WLPO La Salle IL, ännu en TLK-station. 
 890 13.7 WLS Chicago IL, inget upphetsande att den hörs, 

vanlig i Sverige också. 
1690  15.7 WVON Berwyn IL blev den sista stationen innan 

jag flög hem till Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
Längs med vägen låg dessa sändaranläggningar. 
Tyvärr inga skyltar som talar om vilken station som 
sänder från anläggningarna, men visst är det MV-
master som reser sig mot skyn. 
 
To be continued… 
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Storbritannien efter brexit 
Teresa Küchler, SvD 19.2.2020 via Bo Nensén och Jan-Erik Räf 

 

Boris Johnson vill skrota tv-avgiften och hårdbanta BBC – ett tilltag som beskrivs som en fullskalig attack mot det 
brittiska public service-bolaget. Johnsons giv kan få efterföljare i Sverige, tror den svenska medieforskaren Ester 
Pollack. 
 

BRYSSEL Brittiska ministrar ska enligt uppgift till tidningen The Times redan skissa på ett förslag om att först 
avkriminalisera licenssmitare från och med år 2022, för att sedan helt avskaffa den i dag obligatoriska tv- och 
radioavgiften från och med år 2027. 
 

Därefter skulle kostnaden för att få se eller lyssna på BBC-innehåll i etern vara frivillig – precis som man själv 
väljer att teckna en prenumeration på en tidning eller ett abonnemang på en betal-tv-kanal på nätet. 
 

Vidare vill regeringen att BBC avvecklar de flesta av sina idag 61 små och stora radiostationer och några av de 10 
tv-kanalerna, samt drastiskt minskar sin närvaro på internet. 
 

Attacken mot BBC, som The Times beskriver regeringens tilltag, leds av John Whittingdale, som var 
kulturminister i den förre Toryregeringen och så sent som i fredags tillträdde ett jobb som statssekretare på sitt 
gamla departement. 
 

Whittingdale ska ha fått direkta order från Downing Street 10 att genomföra ”Mission: attack” mot den brittiske 
public service-jätten. Som en pikant detalj i uppgifterna finns det faktum att premiärminister Boris Johnsons 
flickvän Carrie Symonds tidigare var Whittingdales särskilda rådgivare på kulturdepartementet. 
 

Planerna för BBC beskrivs i brittiska medier som en upptrappning av en redan kokande konflikt mellan 
premiärministern Johnson och hans Toryregering och BBC. 
 

Under valkampanjen i höstas vägrade premiärminister Johnson att låta sig utfrågas av den notoriskt tuffe tv-
journalisten Andrew Neil, och hans ministrar förbjöds också att medverka i BBC:s populära morgon- och 
utfrågningsprogram. 
 

Under brexitförhandlingarna med EU anklagades BBC upprepade gånger av brexitanhängare i både Torypartiet 
och andra partier för att visa upp en EU-vänlig slagsida i sin rapportering. 
 

Men det är inte bara i Storbritannien som politiska krafter vill avskaffa eller kraftigt minska public servicebolagens 
plats i medieutrymmet. 
 

Ester Pollack, professor vid institutionen för mediestudier vid Stockholms universitet, tror att Toryregeringens 
tilltag mot public service kan ge krafter med samma krav i andra europeiska länder – också Sverige – vind i seglen. 
 

– Det här går ju vidare från land till land. De auktoritära regeringarna i Polen och Ungern har gjort det (försökt 
omdana medielandskapet, red. anm), till exempel. De är ute efter medierna. Medierna, alltså public service, ses av 
många politiska partier som spöken, som ett hot, säger Pollack. 
 

– Det var inte oväntat, men mycket talande, mycket symboliskt: att det nästan första som händer efter att man 
bildat regering är att ge sig på public service, fortsätter Pollack om förslaget från den brittiska regeringen. 
 

Boris Johnson och hans kabinett bildade regering så sent som i december förra året. 
 

I Sverige vill Moderaterna banta public service. Partiet har uppgett att man främst vill lägga skattepengar på 
nyheter och faktabaserade program snarare än sport och underhållning. Sverigedemokraterna (SD) har krävt en 
nedskärning av public serviceutbudet. 
 

– Vi är måna om att public service ska omformas och att vår vardag ska innehålla mindre flum, mindre trams och 
mindre svenskfientlighet, sade Finn Lundström från SD:s ungdomsförbund på partikongressen i november förra 
året. 
 

SD:s partistyrelse slöt till slut upp kring ett förslag om att kraftigt minska kostnaderna för Sveriges Radio och 
Sveriges Television, men utan att lägga ner några kanaler. 
 

Under måndagskvällen kom beskedet att Boris Johnsons rådgivare Andrew Sabisky har sagt upp sig på grund av 
det som han beskriver som ”mediehysterin” senaste dagarna. 
 

”Jag ville hjälpa regeringen, inte bli en distraktion. Därför bestämmer jag mig nu för att avgå”, skriver han på 
Twitter. 
 

Sabinsky har varit i blåsväder tidigare när han jämfört kvinnlig idrott med parasport och hävdat att svarta i USA 
har lägre intelligens än vita i genomsnitt. 
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ARC                    NOSTALGISPALTEN                24/2 2020 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

Ronny Forslund, Vita Huset, SE-179 75  SVARTSJÖ  
Tel: +46 (8) 56041050; e-mail: info@rock.x.se 

 
 
Nog är det fantastiskt hur mycket vi faktiskt kunde höra, långt innan SDR-mottagaren var uppfunnen? På 
många sätt var det nog också en roligare tid, när det så att säga handlade om sportfiske i stället för trålning. 
Jag tycker fortfarande det är lika kul att råka vara på rätt frekvens vid rätt tidpunkt för att fånga en signal från 
en ovanlig station. Dessutom går det faktiskt att få riktiga QSL även i dag – om man vill. Men låt oss nu 
försjunka i nostalgiska tillbakablickar på en del av fångsterna som fyllde våra brevlådor då. 
 
Vad hörs normalt på 1130 kHz när det är det minsta öppet mot NA? Jo, WBBR, i dag en Bloomberg-station. 
Tidigare hette den WNEW. Stationen startade redan 1922, då som WAAM från Newark, New Jersey. 1934 
såldes stationen till reklammannen Milton H. Blow och klockfabrikanten Arde Bulova. (Nog är vi många 
som kommer ihåg Bulova’s sponsorjinglar i anslutning till nyhetssändningarna på Radio Northsea 
International från Mebo II?). Callet ändrades i samband med övertagandet till WNEW och man började sända 
under namnet The Greater New York Broadcasting Company. WNEW var den station som införde 
discjockeyn i radio, där kombinationen av tal och musik skapar något nytt: en DJ-show. I dag är det 
Bloomberg och talk som gäller. Jag har sett någonstans att WBBR i dag har ett QSL-kort i retrostil – någon 
som fått det och kan skicka in en illustration? Tills vidare detta QSL-kort från min egen samling 
 

 
 
 
På nästa sida ser vi ett QSL-brev som ”DX-Räven” Jan-Erik Räf JER fick från WLAK i Lakeland, Florida år 
1954. Stationen startade den 15 maj 1936 och hade då sina studior ovanpå The New Florida Hotel i Lakeland. 
I ett bifogat infoblad berättar man att stationen servar Polk County – the heart of the rich citrus and phosphate 
region of Florida. När JER rapporterade stationen låg den på 1430 kHz. Stationens ägare, S.O. Ward, har 
undertecknat QSL-brevet. Han köpte stationen 1942 och WLAK flyttade i samband med övertagandet från 
New Florida Hotel till ett nybyggt stationshus vid stranden av Lake Bonny. I dag har stationen callet WLKF 
och har ett talk-format.  
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Nästa sida: ett kort från min egen samling, WCBS 880 kHz i New York Kortet visar sändaranläggningen på 
High Island, New York och stationen hörs även i dag mycket bra. 
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På baksidan av detta kort finns QSL-text från Radio DRS i Bern. Stationen genomförde en kort tid 1974 
testsändningar, om jag minns rätt efter att ÖRF på samma frekvens stängt för dagen. Jag fick aldrig klart för 
mig vad syftet var med dessa sändningar och det verkar ju orealistiskt att sända i full skala på 1475 då ÖRF 
i Bisamberg hade en kraftig sändare i grannlandet. 
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ORF svarade för övrigt med ett eget QSL-kort för Bisambergsändaren på 1475 kHz. Effekten ökades 
succesivt till 600 kW men stationen stängdes 1995. Dock återkom den i etern i maj 1999 och sände under 
några månader i samband med NATO-attackerna mot Serbien. Kortet från min egen samling. 

 
En av de vanligaste kanadickerna på mellanvåg var CKEC i New Glasgow, Nova Scotia på 1320 kHz. 

Enligt mitt kort från 1975 hade man en Gates-sändare på 5 kW och ”two Ajax top loaded 550 feet above 
Mean Sea level”. 

 
Du är också välkommen att skicka in några av dina gamla QSL, antingen inscannade eller per post för 
inscanning så returneras de omgående efter digitalisering. Min adress. Ronny Forslund, Vita Huset, 17995 
Svartsjö eller info @ rock.x.se.  
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JOSR (SBC) Nagano – 1098 kHz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
tnx JOB 
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JOVR (SBS) Shizuoka – 1404 kHz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This QSL card and program schedule 
from SBS Shizuoka Hoso, JOVR 1404 
arrived in the mail today after 21 days 
of sending the report. Reception via 
ArcticSDR in Kongsfjord, Norway. 
Getting program details was a bit 
problematic because of interference 
from HBC in Hokkaido and another 
station. 
          Thanks Bill Harms, Spokane WA 
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KJPG Frazier Park CA – 1050 kHz 

tnx JOB 

KJNP North Pole AK – 1170 kHz 

tnx Bill Harms, cont next page 
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KJNP North Pole AK – 1170 kHz 

This eQSL from KJNP 1170 in North Pole, Alaska showed up in my mail box this afternoon (19 
February 2020). The reception was made on 19 January 2020 on the remote SDR receiver in 
Kongsfjord, Norway. They sent a nice informative reply to the questions I asked about the station. 
Sending a few bucks for their antenna replacement project may not be bad idea... 

tnx Bill Harms 
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WADO New York NY – 1280 kHz 
 

 

 

 

 

 

Hello, Jan, 

This is not as rare as you might imagine since I receive many 
requests for verification from Sweden, Finland and Norway and 
occasionally Denmark. Other countries are few and far between so 
the skip distance might favor those countries. Our station 
identification came through quite clearly so it was WADO that you 
monitored. 

You mentioned Carlstadt which is where our AM array is located 
and it’s about 10 miles west of New York City. We are four tower 
directional with 50KW day and 7.2KW night. I also take care of our 
two FM stations one of which transmits from the Empire State 
Building at 96.3Mhz and the other from a different location on 
92.7Mhz. To be somewhat more technical the main transmitter is a 
Harris DX-50 and the backup is a Harris DX-10 

Richard 

tnx JOB 
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KCHE Cherokee IA – 1440 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes, that is indeed our radio station KCHE AM 1440 
Unforgettable Favorites located in Cherokee, Iowa!   

 

Andrea McIrvin 

Program Director KCHE FM 92.1 and AM 1440 

www.kcheradio.com 
tnx JOB 
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Radio T-Pot, Gasselternijveeen – 1287 kHz sändarmast 
 

 

tnx JGÖ 


