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Säsong 60, nr 19A
4 maj 2020 - tips

Stoppdatum:
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör
Nr 20 18 maj TL tips. Info och QSL resp red.

e-post: torelarsson.dx@gmail.com
Nr 61/1 29 juni TL tips. Info och QSL resp red.
Nr 2 27 juli TL tips. Info och QSL resp red.

Hej!
Välkomna till detta extranummer av MV-Eko. Så mycket material har anlänt att det känns skönt att få det
publicerat. Med tanke på att kommande nummer den 18 maj dessutom är ett QSL- och infonummer, så hade
detta blivit allt för omfångsrikt. Att få TN med på båten betr detta extranummer var dessutom inte svårt…
I dag avslutar Peter Stillberg sin resa utmed Mississippifloden. Vi är många som följt resan med stort intresse.
Ett stort tack Peter för många trevliga avsnitt! Ett annat intressant material hittar du i detta nummer. Det är
Odd som på ett uttömmande sätt berättar sitt livs historia, tack Odd. Detta nummer har dessutom blivit något
av ett ”QSL-nummer” då många bidrag anlänt till denna avdelning, både äldre och nyare.
I fredags nådde oss ett tråkigt besked från Finland, nämligen att Jyrki K. Talvitie har gått bort i en ålder av
78 år. Vi i Arctic Radio Club sänder våra kondoleanser. Se även ”Sekreteraren” i detta nummer.

Notera DX-testen från Impact AM-1008 kHz, se ”Sekreteraren”.
Dekaler och logotypes har vi denna gång fått från JVH, OJS, Sim, TJ och TN. Tusen tack!

I detta nummer förutom de fasta avdelningarna:
* Odd Pågs historia – Strömstad i april 2020, berättat för Strömstads Tidning
* Rollin’ down the Mississippi River, del 9 – PSG
* En semesterresa på Irland sommaren 1988 – TL
* Harrisons historia – SvD 14.4.2020 via BN
* Ronan O’Rahilly, Radio Caroline founder, dies aged 79 – Alexis Petridis, The Guardian 21.4.2020
* The Skyline of New York – VoA (sistasida)

Nostalgi-QSL:
* Nostalgispalten – RFK

Nya QSL:
* Citrus AM, Emst-918 kHz – DO
* Radio Free Africa, Mwanza, Tanzania-1377 kHz – SM
* HLAF MBC Gangneung-1287 kHz – Bill Harms
* A3Z Tonga Broadcasting Commission, Nuku’alofa-1017 kHz – SM
* 4MK Mackay QLD-1026 kHz – SM
* 3AK ”SEN Home of Sports”, Melbourne VIC-1116 kHz – SM

Fortsättning nästa sida

Nästa
Stoppdatum

18/5
TL (allt)
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* CKRM Regina SK-620 kHz – Bill Harms
* KTIC West Point NE-840 kHz – JUS
* WBEN Buffalo NY-930 kHz – Bill Harms
* WINS New York NY-1010 kHz – Bill Harms
* WSBC Chicago IL-1240 kHz – JUS
* WOOD Grand Rapids MI-1300 och KEYG Grand Coulee-1490 kHz – Bill Harms
* WWOW Conneaut OH-1360 kHz – JM
* WSLB Ogdensburg NY-1400 kHz – LSD
* CKJR Wetaskiwin AB-1440 kHz – Bill Harms
* WXEX Exeter NH-1540 kHz – Bill Harms
* WQFG689 TIS Hudson County NJ-1710 kHz – Bill Harms

Bilagor:
AIH97 slutrapport - Martti Karimies & Jorma Mäntylä.
LEM429 expeditionsrapport – Jopi Nyman och Jussi Suokas

ARC Newsflash:
För bidrag: lennart@weirell.se

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

Noteringar i loggen:
BIH = Bernt-Ivan Holmberg, Sala, remote Möklinta
JE = Jan Edh, Hudiksvall, lyssnar-QTH i Fredriksfors
JOB = Jan Oscarsson, Umeå som lyssnat i sommarstugan i Petiknäs
JOB/L = Jan Oscarsson, Umeå som lyssnat via SDXF:s Kiwi i Loo, Västra Götaland
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 meter 305 grader
OJS/S =  Odd-Jørgen Sagdahl, Trondheim, remote Smøla
SW/B = Stefan Wikander, Söråker i stugan på Bjännmyrmon med 2x430 meter staggared beveragearray

och flagarray
TNY = Torgeir Nyen, Oslo, lyssnar-QTH på Lista i sørvest-Norge

Europa
 594 22.4 1857 IRRS via Challenger Radio, Villa Estense, rock mx, EE ID. FB
 630 31.3 1929 BBC 3CR, Luton med stängningsslingan under Rumänien. Cornwall rådde jag visst

aldrig på. Ska ha stängt i samma veva JOB/L
 657 30.3 1946 BBC R Wales, Wrexham verkar inte ska stängas nu. // 882 vanliga px JOB/L
 666 29.3 1917 BBC R York, Fulford bra med slingan om stängning JOB/L
 747 26.4 1900 R Vrij Zwolle, Zwolle, Holland. ”Dit is Radio Vrij Zwolle”. Was my 10th Dutch

LPAM on this frequency. JMS
 801 10.4 0300- R City International, Zeeland, Holland. DX-test with morse code IDs. Heard three

times during Easter. JMS
 801 10.4 1727- Stem Vanaf Drenthe, Hoogeveen, Holland. Rock-classics and greetings to Finnish

listeners . JMS

 846 25.4 1901 Album AM, Uden med trevligt musikprogram. TN
 846 26.4 2104 Album AM, Uden. Good signal with music and morse code IDs. JMS

LOGGEN
All Times in MV-Eko refer to
UTC unless otherwise stated.



sid 3

 882 31.3 1946 BBC R Wales, Tywyn/Forden/Llandidrod Wells (vem vet?) med stängingsslinga
med eget ID för 882 AM under starka Washford (100 kW). Den senare är kvar hörde
jag nu i Valborgshelgen. Stark vid UK-cx då JOB

 945 1.5 2300 Gold, Derby sällhörd i Petik men kom igenom med en ”This is Gold”-jingle JOB
 999 31.3 1913 BBC R Solent, Fareham har alltid varit lite rar i mina QTH:n. En gång skapligt i

Brån. Här hörd med stängningsslingan JOB/L
 999 30.3 1944 Greatest Hits Radio, Preston är ex-Rock FM 2 JOB/L
 999 30.4 2359 Radyu Malta, Bizbizja. Kände igen språket från i somras. Ganska dominant en liten

stund med vad som lät som en PSA och en gov.mt-mailadress nämndes. Sedan på
med “Baby Come Back” (Player). Noterad även med en fin “Radyu Malta-jingle” 1.5
2201 JOB

1035 28.4 2200 Dilse Radio, Crystal Palace helt ensam BIH
1035 1.5 2300 West Sound har blivit vanligare sedan brodern i norr försvann BIH
1044 1.5 0000 SER R San Sebastian “Radio San Sebastian - Cadena SER” JOB
1053 1.5 0000 Talk Sport // 1089 med PSA “Stay home protecting NHS, save lives” JOB
1125 29.3 1851 BBC R Wales, Llandindrod Wells har jag aldrig hört förut men nu hördes denna 1

kW i sista sekunden. Slingan inkluderade glädjande nog lokalt ID för 1125! JOB/L
1143 15.4 0520 COPE Jaén, ID: “COPE Andalucia”, news. FB
1152 2.5 0000 Clyde 2, Glasgow “This is Clyde 2” JOB
1152 1.5 0058 Greatest Hits Radio, Newcastle JOB
1224 28.4 2200 COPE Mallorca fick jag till slut fatt i som sista COPE här på QRGn BIH
1260 29.3 1916 BBC R York, Scarborough fint med slingan JOB/L
1260 6.4 1852 Smooth Radio, Farndon är ex- (för länge sedan Marcher Sound) och ett A4-QSL

finns från dem, men inte hör man den här ofta direkt JOB/L
1260 1.5 0230 Smooth Radio, Wrexham. "Smooth Radio North Wales” (1259,999). JVH
1260 3.5 0200 Absolute Radio, Lynn // 1215 JOB
1278 3.5 0200 Pulse 2, Bradford hör jag inte så ofta här, men ett tydligt “This is Pulse 2” noterades

här JOB

1305 3.5 0200 Premier Christian Radio, London med ID JOB
1323 23.4 2332 Akash Radio Leeds hörs ofta tillsammans med Smooth men sällan man får ett id. Nu

”stämde” det... (1322,989) JE
1332 1.5 2300 Gold, Peterborough med ID-jingle. Ex-Smooth JOB
1359 31.3 1919 BBC R Solent, Bournemouth kom upp med stängningsslingan JOB/L
1368 30.4 2301 Manx Radio, Douglas “Manx Radio weather” JOB
1386 23.4 2333  Carillon Radio Loughborough nästan perfekt hörbarhet med ”Hotel California” trots

sin enda Watt ERP i antennen. (1385,989) JE
1395 1.5 2300 R Seabreeze AM, Grou med ID och nx. Natten mot 3.5 gick det minst en till NL

ganska bra med lokala, äldre hits. Borde gå att knäcka, allt kan väl inte vara nonstop?
Seabreeze kör mer radiohits och lite rockiga tycks det, och verkar vara proffsigt bra
på att ID:a vilket är A och O. JOB

1395 3.5 0000 Happy AM, Middelburg. Se på rackarn om inte ett “Happy AM” avlades mitt på
timmen mitt ibland umpa-bumpa-låtarna. Seabreeze höll på med sina nx lågmält just
då JOB

1431 3.5 0159 Smooth Radio, Southend “This is Smooth Radio” JOB
1440 23.4 2230 R 208, Ishøj/Köpenhamn har fått två sändarrör utbytta och höjde effekten till 500

Watt, vilket gav väldig effekt på hörbarheten. JE
1440 2.5 0145 R 208, Ishøj/Köpenhamn “The Rock of Copenhagen”, ganska ensam JOB
1458 29.3 1919 BBC R Newcastle har ända sedan Brån-tiden alltid varit en bra indikator på om det

varit vettiga UK-cx. Nu körde även detta rundningsmärke ID-slingan vilket ju känns
lite trist... JOB/L

1458 1.5 0000 Lyca Radio, London “This is Lyca Radio” med Rumänien-QRM JOB
1467 12.4 1845 R Piepzender, Zwolle, mx, EE ID. FB
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1467 27.4 0030 R Regenboog, Zwolle väldigt starkt. (1467,037). Kollade med Max van Arnhem då
jag inte fick klart riktigt med ID, så här svarar han: ”Hello Thomas, The station is the
pirate Radio Regenboog (Rainbow in English). The announcer gave as location the
town of Zwolle. And the frequencies he mentioned are 3920 and 1467. They also
have a website: www.radioregenboog.nl. Today is the birthday of our king. These
type of pirates are normally on the air in weekends, but I suppose they now took the
opportunity to be on the air also this birthday of the king. It was a nice signal in
Sweden. If you hear more Unids from The Netherlands, do let me know so I can try
to ID the station. 73, Max”. Thanks for info. TN

1476 15.4 0301 Funklust Erlangen med sina morsesignaler. TN
1476 29.4 0300 Funklust,Erlangen gick igenom trots sina ynka 3W men pipen slår igenom fint  BIH
1476 12.4   -2004 Museumradio, Bad Ischl med cd 2004*. Gick ganska bra emellanåt. Christoph

Ratzer skriver: "Das Programm bietet der interessierten Bevölkerung (und dabei
insbesondere Nostalgikern, die über ein altes Röhrenradio verfügen) im Rahmen
einer wöchentlichen Sendezeit von insgesamt 72 Stunden (Montag bis Samstag 10:00
Uhr bis 22:00 Uhr) vor allem Unterhaltungsmusik (romantische Schlager, Tanz-
orchester, Rock ‘n‘ Roll, Swing, Boogie, melodiöser Jazz, Operette, Musical etc.)
aus früheren Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts an, deren gemeinsamer Nenner
ist, dass sie „alt, analog, ohne Computer-Drums und mit Orchestern produziert“
ist.“ Also, an die alten Röhrenradios! 73, Christoph.” TN

1476 2.5 1945 Museumradio AM 1476, Bad Ischl, Österrike är svårhörd med sina 400 watt LSD
1476 15.4 1624 Carillon Radio körde ID som ”Paradiseradio.com”. Drev från 1475,996 kl 1624 till

1476,009 vid 0330.  Hörde också anrop som R Seagull och BIH berättar att de kör
deras program också. Tack BIH för info. TN

1485 8.4 0520 SER R Alcoy, ID, local news, “Radio Alcoy hoy por hoy”. FB
1485 29.3 1849 BBC R Merseyside, Wallasey fint med slingan. Denna var hett

eftertraktad när man jagade UK:s i Brån under 80-90-talen.
Man gjorde ju då en liten piruett då de till sist gick, och när
QSL kom där i maj 1994 JOB/L

1512 12.4 0410 Mike Radio, pirate, Netherlands, EE ID’s, rock mx. FB
1530 3.5 0200 Pulse 2, Huddersfield lite bättre än 1278 JOB
1539 8.4 0520 SER R Elche, ID, local news. FB
1548 2.5 0245 Forth 2, Edinburgh ganska ensam med ID JOB
1548 1.5 0100 Gold, London “This is Gold” JOB
1557 3.5 0200 Smooth Radio, Southampton ty nu kör Northampton Gold istället. Den borde ju

också gå att gräva fram nu JOB
1566 3.5 0200 BBC Somerset, Taunton med BBC 5 Live-relä så här dags JOB
1584 18.12 1200- Fidelio Radio, Driebergen-Rijsenburg, Holland. "Dit is Fidelio Radio". QSL

number 120 for this year (on the 14th April): "Hi Jim, Thank you for your e-mail and
message. And I indeed can confirm that you heard our station “Fidelio radio”
transmitting on 1584 kHz with only 100 Watt Pep from The Netherlands, a village
called “Driebergen-Rijsenburg”. The antenna is an inverted L, about 20 meter high
but with very poor grounding and surrounded by trees. I’m looking for a better spot
but that’s not easy to find in an urban area. Anyway it’s a distance of about 1400 km,
I’ve never had a reception report that far away, thank you! So I wish you all the best
for you and your family, and #staysafe in these though corona days. Yours, Rob van
der Sluis". JMS

1602 7.4 0520 SER R Cartagena, local px, ID: “Hoy por hoy Cartagena”. FB
1602 14.4 0520 SER R Segovia, local px, ID and news. FB

Afrika
1350 8.4 0300 ERTU Quseir, Egypt, ID and news. FB
1377 7.4 0300 R Free Africa, Mwanza, ID, mix with Asian Sound Radio. FB
1431 1.5 2300 VoA, Djibouti med modern pop och ”This is VoA News” JOB
1476 28.4 0400 TWR Africa Parakou började höras från 0337 på afrikanskt språk mot Nigeria.

(1476,004) TN
1476 29.4 0401 TWR Africa Benin kom fram en stund under Carillon med lokalt språk BIH
1476 15.4 0304- ERTU Shamal Sa’id Misr med sign on vid denna tid.  TN
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Asien
 594 14.4 2100 DZBB Quezon City GMA Network ”Super Radyo”. Jättefint även om China Radio

International fadade upp ibland. JE
 666 23.4 2100 DZRH Valenzuela gick bra med sitt kedjeid. (665,916). JE
 738 29.4 2100 BEL3 Taiwan Fishery BS Penghu ovanligt bra här, men inte så bra som på 1143. JE
 873 26.4. 1959 Pyongyang BS, Sinuiju. Öppnade //2850. JM
 972 23.4 2100 VOA Orzu med VOA News på engelska. ”This is VOA News”. JE
1143 14.4 2100 BEL3 Taiwan Area Fishery BS Penghu alldeles suveränt bra. Är Radio Free Korea

borta? JE
1206 16.4 0100 SBA R Jeddah, Al-Aflaj, ID and news. FB
1269 14.4 2100 Shanxi RGD sändarort okänd, id-ades med hjälp av Jari Savolainen och Chuck

Hutton på RealDX. JE
1287 23.4 2200 Sor Or Thor Samut Prakan (Meteorologiska Institutets Radio) gick hyfsat

tillsammans med en kinestalande, men inget id-liknande runt heltimmen 21, men här
kom det. (1286,996) JE

1350 14.4 2100 JOER Hiroshima ”RCC” kom över dominanten DWUN en stund vid id. JE
1350 13.4 2115 DWUN R La Verdad Malabon stark med sitt ”UNTV”.  (1349,996) TN
1350 14.4 2059 DWUN Quezon City UNTV Radio id-ade. JE
1440 14.4 2100 DWDH Dagupan City igen med kedje-id (DZRH). Ganska bra trots Saudiarabien. JE
1476 14.4 2100 Sor Wor Tor (Radio Thailand) Lamphun har program på olika stamspråk på den här

frekvensen. JE
1611 23.4 2045 DWNX Naga City riktigt bra – inga pirater störde denna gång. JE

Oid/Tent Asien
1251 14.4 2059 Tent Thor Or Bangkok. Där finns en jingle som förekommer två gånger och som

borde gå att tyda tror Jari Savolainen på RealDX. JE
1350 14.4 2103 Tent Phon Neung Ror Or Bangkok med thailändsk musik men inget id innan DWUN

tog över igen. (1349,987) JE
1404 14.4 2100 Tent Thor Phor Neun Suphanburi. Jari Savolainen i RealDX tycker sig höra en

annonsering till Suphanburi. JE

Oceanien
1044 29.4 1934 5CS Classic Hits, Port Pirie, SA. Quite a bit if SA and WA the last days of April –

even into May! That’s less than 2 weeks before the sun is up 24/7. Who would have
thought … on the other hand, who would have tried? This year the 80-degree antenna
is still completely buried in snow, so it won’t pose much problem for the reindeer
that returns to the coast for the summer. And we can keep on listening … OJS/K

1161 11.4 1730 5PA ABC Naracoorte. Denna gången starkaste aussien med ABC Nightlife. JM

Nordamerika
 540 11.3 0400 WFLF Pine Hills FL. OJS/S

 570 29.11 0800 CKSW Swift Current SK ”Country Music Radio CKSW 570” BOS
 620 10.3 0600 WDAE St. Petersburg FL. OJS/S
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 690 20.9 0303 KAFN Benton AR. For some or another
reason this date had not been fully
explored, but due to the COVID-19
situation I have been “grounded” since
mid-March and had more time on my hand
to go systematically through this winter’s
recordings. This date and hour turned out
to be quite interesting. Hearing an EWTN-
announcement at the top of the hour was
interesting enough, but rock music in the
background and a chain of K-calls and frequencies a few minutes later definitely
caught my attention! This just had to be gold! And it was! After a number of
iterations, I was able to put the puzzle together: “KLRG 8-80 AM … Little Rock …
K233BF 94.5 FM ... Little Rock … KAFN 6-90 AM K257GP 99.3 FM …”. OJS/L

 750 20.9 0300 KAMA El Paso TX. There were a large number of unusual Mexicans at this time, so
I didn’t really catch it the first time – but the I realized it was a crystal clear “Esta …
escuchando K-A-M-A AM, KAMA 750 AM en El Paso” OJS/L

 840 17.2 0300 KVJY Pharr TX. As WHAS-KY was supposed to be off during the night, some
special attention was paid to 840. And we were not disappointed - always observant
BM (tnx!) spotted a weak but clear "KVJY Pharr – 8-40 AM – Esta es Radio
Aleluya" in the background - actually after WHAS-KY was on again! I got a nice
reply as well: "CONFIRMATION! Yes, you are correct that is Radio Aleluya! You
are the first to contact me that the station has been heard outside of the station's
coverage area. God bless you!". Later listening to my September recordings reveals
that this station was heard at Loran on 20 September as well. OJS/K

 920 20.9 0300 KARN Little Rock AR. Super signal at this time – apparently a quite common
station this season, but a first for me. OJS/L

 930 21.3 0300 WKBM Sandwich IL. OJS/K
 940 14.3 0500 KGMS Tucson AZ. BM was (again) the first one to notice good conditions towards

AZ this morning, and tipped us about this one (tnx!). Weak but clear "…phone call:
888-929-2299 – Wilkins Radio, you have questions, we have answers. AM 9-40
KGMS Tucson, the Good Message". OJS/K

 940 8.1 2301 WCPC Houston MS takket lytterne for deres donasjoner TNY
 950 10.3 0631 WORL Orlando FL. OJS/S
 960 16.9 2359 CKNT Mississauga ON. There is often something with Canadian stations that make

them different from the common US stations, and this was definitely such a case.
Immediately when I came on the frequency a few minutes before the top of the hour I
sensed that this was something different. It could be NPR, it could be Canada ... and
a minute before the top of the hour, and before the station drowned, I could hear
"Newstalk Sauga 9-60 – streaming online on sauga960am.com". OJS/L

 980 13.3 0300 KVLV Fallon NV. OJS/K
 980 5.12 1000 CKNW New Westminster BC eller ”Vancouver” som dom säger.  BOS

 990 15.10 0858 WEIS Centre AL. OF & JA had an unidentified station with a jingle at this time.
Thanks to the excellent spectrum view of Jaguar it was quite easy to trace the station
for the almost two hours that it was audible (in short periods). It was playing
Southern Gospel all the time, so based on what I heard in the jingle and the overnight
format I considered WEIS-AL the most probable solution. I connected to their web-
stream and it did not take many minutes before an almost identical jingle was played.
Immediate and enthusiastic confirmation from the same GM that also confirmed
HN's reception a few years ago. OJS/A
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 990 14.3 0700 KTKT Tucson AZ. Nice this AZ-morning at Veines - "KTKT – Tucson – 94.3 - 9-
90 AM – La Buena – la estacion de los grandes". OJS/K

 990 10.3 0600 WMYM Kendall FL. A short but clear “WMYM Miami Florida” while the other
stations on the frequency were quiet. OJS/S

 990 15.10 0816 WDCX Rochester NY. Thanks to OF & JA for finding this one! OJS/A
1000 3.11 2145 WLNL Horseheads NY med s/off-snacket innan dom försvann. Ville inte svara förra

vintern så kanske försöker igen.  BOS
1010 14.3 0500 KTNZ Amarillo TX. OJS/K
1030 13.3 0300 KBUF Holcomb KS. OJS/K
1040 3.11 2124 WYSL Avon NY förvirrade med religiöst px men så här ett trippel-id //

92.1 och 95.5 FM. 585-reklam oxo.  Hoppades istället på NJ.  BOS
1060 14.12 2255 KYW Philadelphia PA ägde frekvensen ett bra tag och IDS:ade ofta.  BOS
1070 10.3 0600 WAPI Birmingham AL. OJS/S
1070 29.3 0440 WNCT Greenville NC. OJS/S
1070 3.11 2225 WTSO Madison WI med bra ID med “100.9 FM” och “Big 1070” mm  BOS
1100 5.12 1000 KFAX San Francisco CA var det lite överraskande som gick ensam här  BOS
1110 14.12 2200 WJML Petoskey MI med ett utförligt ID och reklam före och senare.  BOS
1160 16.3 0600 WCVX Florence KY. OJS/S
1180 10.12 2307 WGUE Turrell AR. “La Jefa 99.3” OJS/K
1200 7.2 0700 KPSF Cathedral City CA. Thank you for the tip LEM429! Quite good with "Pure

Radio is AM 1200 KPSF Cathedral City and FM 100.9 K265 ... Palm Springs …
Pure Radio …". OJS/K

1200 19.3 0030 WRTO Chicago IL. OJS/K
1230 17.3 0200 KSTC Sterling CO. OJS/K
1230 13.12 1130 KTRF Thief River Falls MN med användbart ID, webbadress mm.  BOS
1240 13.3 0300 KIUL Garden City KS. OJS/K
1240 9.3 0100 WBAS West Yarmouth MA kom fram ensam med med ID också FM 101.5 och

ägarna Langer Broadcasting Group. Körde sedan PP. Skall enligt Jaguars Turtle vara
off. SW/B

1240 29.3 0512 WPTR Schenectady NY. OJS/S
1260 16.3 0700 WSUA Miami FL. OJS/S

1260 15.2 0500 WRIE Erie PA är det inte så ofta man får fram. Här med ID och nämnde också FM
96.3. SW/B

1270 8.4 0300 WTSN Dover NH fortsätter att vara vanlig här – id och CBS News. JE
1270 16.3 0300 WTJZ Newport News VA med ID strax efter WTSN.  SW/B
1270 7.4. 0300 KIML Gillette WY. Good candidate for the most surprising "stayer" of this season.

First logged in August 2019 - last logging today. Not bad for Wyoming – at Smøla!
OJS/S

1300 9.3 0603 WKQK Cocoa Beach FL. OJS/S
1300 25.3 0200 KPMI Bemidji MN. OJS/K
1320 7.2 0659 KOFA Yuma AZ. OJS/K
1320 30.3 0500 WLQY Hollywood FL. OJS/S
1320 6.2 0000 KELO Sioux Falls SD gräsligt bra över ID!  Bästa jag hört dom.  BOS
1320 4.4. 0500 KXYZ Houston TX. OJS/K
1340 23.3 0145 KDLM Detroit Lakes MN. OJS/K
1340 25.3 0200 KVBR Brainerd MN. OJS/K
1340 14.3 0500 KPRK Livingston MT. OJS/K
1350 21.3 0301 WWWL New Orleans LA. OJS/K
1350 12.3 0001 CKAD Middleton NS. OJS/S
1360 9.3 0600 WQVN North Miami FL. OJS/S
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1360 25.1 0901 WHNR Cypress Gardens FL "Boss Hog Radio 13-60-AM Cypress Gardens, 11-70
AM WKFL Bushnell and 13-30 AM WWAB Lakeland". SW/B

1360 26.3 0400 WHNR Cypress Gardens FL “This is Boss Hog Radio, 1360 WHNR Cypress
Gardens, Winter Haven”. TJ

1380 29.4 0355 WWRF Lake Worth FL – Radio Fiesta, this small religious station was received
yesterday morning with its program for the Mexican community on medium wave.
The station we rarely hear is transmitting with a 100 watt transmitter at 1380 kHz
and today I confirm receipt. Thanks to Ben and Max in Holland for the log in the
MW list. CR

1380 8.1 2127 WSYB Rutland VT “WSYB AM 13-80 and 100.1 FM” TNY
1390 12.1 0831 WMER Meridian MS IDet svakt med FM- og AM-fq TNY
1400 23.3 0209 KJYE Delta CO. OJS/K
1400 29.11 1120 KART Jerome ID dök upp fint med ”Buck FM” och college-sport-nyheter för södra

Idaho.  BOS
1400 12.3 0300 WAMC Albany NY. OJS/S
1400 23.3 0153 KKTL Casper WY. "Casper's Classic Country - AM 1400 The Cowboy". OJS/K
1410 10.4 0400 WNGL Mobile AL. OJS/S
1410 4.4 0500 KIIX Fort Collins CO. OJS/K
1420 9.3 0556 WDJA Delray Beach FL. OJS/S
1420 20.9 0300 KPEL Lafayette LA. I only had an 8-minute file

(:58 to :06) from Loran at this top of the hour and I
have checked the 8 minutes for every frequency
carefully. That takes a few days of listening, but
then you find stuff like this with a clear “ESPN 14-
20 KPEL Lafayette” at the top of the hour. OJS/L

1420 12.3 0400 WCED DuBois PA. OJS/S
1420 17.12 2136 WKCW Warrenton VA hörs vida omkring för de som har selektiva antenner verkar

det men hos mig är det nästan alltid för mycker splatter. Nu dock en  hyfsad jingle
och en del pop.  BOS

1430 30.4 0200 WNSW Newark NJ med Relevant Radio. (1429,984). JE
1430 13.4 0500 WENE Endicott NY, ID, Fox sports. FB
1430 7.4 0500 CHKT Toronto ON med asiatiskt språk.  TN
1440 1.4 0230 KMAJ Topeka KS. OJS/K
1450 22.3 0232 KVSI Montpelier ID. OJS/K

1450 29.9 0101 WNBY Newberry MI. This is another of the stations on 1450 that should have been
more common considering the location. At this time however, there was nothing
wrong with their signal, introducing themselves as "Newberry’s number one choice
for news and information – depend on 14-50 WNBY - Newberry’s information
leader. Now, here is ABC news". OJS/A

1450 6.11 1030 KNSI St. Cloud MN. I have been listening for
this one for many years ... both because I
collect MN stations, but also because this
station has been quite evasive, not often heard
in the Nordic countries. And when I finally
heard it, there was no doubt at all with a clear
and nice "News, weather, sports and all the information you need – AM 14-50 and
FM 99.3 – now, from the KNSI studios in downtown St. Cloud". Immediate reply
with a nice QSL-letter - making my collection of Leighton Broadcasting's AM
stations complete. OJS/S

1450 21.3 0238 KWBE Beatrice NE. OJS/K
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1450 8.4 0300 WPGG Atlantic City NJ ”störde mina tankar” innan jag lyckades reda ut det som
kom fram i deras id ”97.3 HD-3 Millville” JE

1450 17.3 0120 KYNT Yankton SD. OJS/K
1460 25.3 0606 KZNT Colorado Springs CO. Super signal! Quite common this spring. OJS/K
1460 9.3 0600 KKAQ Thief River Falls MN. OJS/K
1470 13.4 0000 WQXL Columbia SC ”,,,this is 100-7 The Point”. TJ
1470 14.4 0059 WQXL Columbia SC körde nog dageffekten då de gick större delen av natten BIH
1470 14.4 0105 WQXL Columbia SC ”The Point 100,7”. Även 0400 med abc news. (1469,998) TN
1480 4.5 0145 WSAR Fall River MA. Fox sports radio. JM
1480 4.2 0906 WSDS Salem Township MI ensam och stark med lokala reklamer och ett lite

maskerat La Explosiva-ID. Skikten blev snabbt svagare denna tid.  BOS
1480 13.4 0400 WZRC New York NY. OJS/S
1490 9.3 0601 WAFZ Immokalee FL. OJS/S
1490 17.4 0400 WCCM Haverhill MA med ”Deportes” TN
1490 26.3 0500 KJOQ Duluth MN. OJS/K
1490 16.3 0300 KOVC Valley City ND. OJS/K
1490 30.4 0230 WBSS Pleasantville NJ med ”Sports Betting Radio” - vad det nu finns ett ”betta” på i

dessa sportfattiga tider. Tillsammans med musiken från WBAE. JE
1490 1.5 0400 WBSS Pleasantville NJ med ”14-90 Sportsbetting Radio”. Hörd flera ggr därefter.

TN
1490 20.3 0034 WLFN La Crosse WI. OJS/K
1490 22.3 0228 KUGR Green River WY. OJS/K

1500 15.10 2300 WBRI Indianapolis IN. While WLQV was holding its breath, I could hear a "WBRI
Indianapolis" in the background, and in the next pause a "96.7". OJS/A

1510 10.4 0000 WWBC Cocoa FL med fint ID ”You are listening to WWBC Cocoa”. Hörd rätt ofta
vid denna tid.  (1510,001) TN

1510 18.4 0200 WVJJ Salem NJ hördes några nätter långt in på natten. Här idade man ”This is your
station for today´s best mix of R&B, WVJJ Salem WSTW HD3, Jammin 96-9” TJ

1510 18.4 0359 WVJJ Salem NJ även de med dageffekt och här äntligen ett ID. Tack TJ för tipset
BIH

1510 7.4 0515 WLAC Nashville TN, C2C px, ID. FB
1520 13.4 0500 WWKB Buffalo NY, ID: ”ESPN 15-20 WWKB Buffalo”. FB
1520 1.5 0058 WWKB Buffalo NY. ”ESPN Western New York.” JM
1540 16.4 0400 WADK Newport RI. Still on overnight ... COVID-19 permit? OJS/S
1550 21.3 0300 WJIL Jacksonville IL. OJS/K
1560 6.2 0000 KBEW Blue Earth MN med ett klent men klart ID inklusive ort och

bolagstillhörighet (Riverfront) efter lite musik. NY frånvarande.  BOS
1560 9.4 0500 WFME New York NY, religious px, ID: ”Family Radio”. FB
1560 30.4 0300 WFME New York NY. JM
1570 9.3 0600 WTWB Auburndale FL. OJS/S
1570 30.3 0303 WTWB Auburndale FL ”..92.7FM y 95.5 FM La Raza”  var en stor överraskning

som gick denna natt BIH
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1570 23.2 0200 WVOJ Fenarndina Beach FL ”WVOJ Jacksonville 1570AM La Raza” efter tips från
TJ. Gäller verkligen att ha mer än ”la Raza” på den här QRGn BIH

1570 13.4 0207 WUBG Methuen MA. Chris Tomlin med kristen pop och slogan "K-love" Stark hela
natten, TOH prefix id (1570,000). JVH

1570 13.4 0332 WUBG Methuen MA med ”K-Love music”.  TN
1570 13.4 0350 WUBG Methuen MA. ”K-love” och gospel mx över la. Ex-WMVX med nu ägare

och sändarort. Svarade snabbt. JM
1570 14.4 0200 WUBG Methuen MA har haft en bra tid nu i april. ”K-Love” slogan BIH
1570 30.4 0100 WUBG Methuen MA ”K-Love”  id-ade och spelade religiös popmusik. Kör tydligen

stadigt på dageffekt nu under Corona-angreppet på nordöstra USA. JE
1570 10.3 0000 WWCK Flint MI. OJS/K
1570 14.12 2300 WNCA Siler City NC även hos mig när jag jämförde med OJS´MVE-tips!  Brukar

aldrig stämma med cx/tid så lite förvånad när den fanns där!  BOS
1570 23.10 2300 WLKD Minocqua WI. Heard a few times this season. Particularly good this

evening with "(Minocqua?) area’s home for soft and easy favorites is WLKD –
Minocqua – The Lake – AM 15-70". OJS/K

1580 25.1 0900 WSRF Ft. Lauderdale FL med programannonsering på EE. Nämnde också sin FM-
frekvens 99.5 SW/B

1580 6.3 0028 KCHA Charles City IA. OJS/K
1580 22.3 0230 KKTS Evansville WY. OJS/K
1600 10.3 0556 WKWF Key West FL. OJS/S
1600 13.4 0500 WUNR Brookline MA, ID: “This is WUNR Brookline”. FB
1650 19.4 0500 WHKT Portsmouth VA, ID: ”104.9….WHKT”. FB
1650 13.4 0500 CKZW Montréal QC, FF ID: “Sur le 16-50 AM à Montréal”. FB
1660 8.4 0500 WWRU Jersey City NJ, Korean px, EE ID. FB
1670 19.4 0500 WMGE Dry Branch GA, ID, Fox sports. FB
1670 8.4 0503 CJEU Gatineau QC, FF ID: “Radio jeunesse, la radio la plus cool”. FB
1710 18.4 0150 WQFG689 NJ med corona-information från Hudson County Government. Man har

tydligen fått STA i 90 dagar för att öka effekten från 10 till 100W med anledning av
viruset. TJ

1710 19.4 0303 WQFG689 Hudson County NJ med slinga om Covid-19 BIH

Oid/Tent Nordamerika
1240 10.4 0359 Tent WJLX Jasper AL med ”101.5 W268BM…AM 1240 WJLX Jasper” enligt mina

öron men alltför svagt för rapport. Lyckades dessutom schabbla bort inspelningen
vid rensning av disken… L   BIH

Mexiko, Centralamerika och Västindien
 730 9.1 2301 XEX W Deportes, México DF “La Voz de Deporte – W Deportes”, ok signal under

Circulation (CKAC) TNY
 860 8.4 0301 PJZ86 R Curom Willemstad med en jingel. JE
 870 3.5 0101 CMBD R Reloj. Kubanskt i maj, oväntat: "Radio Reloj nueve un minuto" (870,000)

JVH
1060 9.4 0400 CMCD R 26 Jovellanos med Cubas nationalsång.  TN
1060 30.4 0100 WCGB Juana Diaz överraskade med ”WBMJ-anropet” som också täcker WCGB och

WIVV 1370. Gick ungefär lika bra här som på 1190. JE
1120 9.1 2258 WMSW Hatillo PR fullt ID før signalet brått forsvant TNY
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1190 15.4 0256 WBMJ San Juan PR med tidigt id och sedan en lång rapport om COVID-19 och dess
verkningar i stället för det ordinarie programmet. Delvis engelska. JE

1230 8.4 0402 WNIK Arecibo PR ”WNIK Única 12-30 AM” ovanligt ren och fin på denna svåra
frekvens. JE

1350 9.4 0357 HOZ38 BBN Radio Río Abajo stark ett tag, med fint ID. (1350,006) TN
1390 23.4 0305 WISA Isabela PR med pampigt ID. Går ofta tidigare på natten BIH
1400 30.4 0200 Harbour Light of the Windwards, Carriacou, ID, religious songs. FB
1470 9.1 0600 XERCN Radio, Tijuana BN ikke Fórmula denne gangen, men RCN TNY
1470 18.4 0304 XEAI R Fórmula Mexico City med ID. (1469,994) TN

1470 7.4 2259 WKUM Orocovis med ”Cumbre 14-70”. Svag (1469,997) TN
1470 30.4 0100 WKUM Orocovis PR ”Cumbre” - en annan av PR-stationerna som gick bra. JE
1510 7.4 2300 WBSG Lajas ”Super 15-10@gmail.com” Tack till Sim som hittade denna. Gick

dock svagt hos mig och mycket lyssnande innan ID kunde höras.  TN
1510 7.4 2317 WBSG Lajas PR överraskade med att dyka upp ca en halvtimme och program med

typ modern jazzmusik och kallar sig Super 15-10. Kom med ett id den här tiden
"Escuchenos en  internet - super1510.com  -  Estas escuchando a WBSG 15-10 Lajas
Puerto Rico". Sim

1540 15.4 0300 ZNS Voice of Bahamas Nassau – en av väldigt få stationer som gick bra en längre
tid. JE

1540 25.4 0200 ZNS Voice of Bahamas Nassau med ID. (1539,9979) TN

1560 26.4 0251 HI.. Radio Unica, Santiago med ett ID som jag (och andra) tolkade som ”Radio
Inca 15-60”. Men bachata-musiken stämde inte riktigt ihop med inca-kulturen och
ingen Radio Inca fanns listad på 1560. Slutligen var det FD som efter strålande
detektiv-jobb hittade ”Radio Unica 1560” med hemvist Santiago de los Caballeros i
Dom Rep. Tack Fredrik! TJ

1570 6.2 0001 WPPC Penuelas PR med svagt ”Radio Felicidad”. Ny för mig. Tidigare annan som
påade kommande ”las noticias de Latina Radio”. WVOJ? BOS

1580 7.4 2303 WVOZ Aguadilla PR med kedjeid. Sim
1590 7.4 2303 WXRF Guayama PR med kedjeid. Sim

Sydamerika
 560 8.4 0300 NCN Voice of Guyana Georgetown. ”BBC World Service”. (560,001) JE
 590 24.4 0200 LS4 R Continental Buenos Aires starkast på bandet. JE
 700 24.4 0200 LV3 R Córdoba Córdoba fadade krftigt men bra i topparna. JE
 700 8.4 0330 HCRS2 R Sucre Guayaquil fadade upp och ner med W Radio, men var den som gick

bättre. (699,992). JE
 710 8.4 0100 LRL202 R Diez Buenos Aires riktigt bra med id. JE
 710 24.4 0200 LRL202 R Diez Buenos Aires stark men splashad. (710,005). JE
 760 7.4 0200 LU6 R Atlántica Mar del Plata, 0202 kom WJR upp och blev för stark.  TN
 760 8.4 0100 LU6 R Atlántica Mar del Plata med en jingel och id – bästa signalen. JE
 760 24.4 0200 LU6 R Atlántica Mar del Plata. Fin signal, välgörande ostörd. JE
 780 8.4 0331 YVMN R Coro Coro stark vid den här tiden. JE
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 920 7.4 2230 ZYH519 R Novo Tempo Salvador BA var inte först ut av brassarna, men först att gå
tillräckligt bra för id med en snygg jingel. JE

 920 8.10 0513 OAM2G R Visión, Chota mycket ensam och bra med utförligt kedje-ID.  Nämnde
bland annat //-frekvenserna i Casma, Chiclayo och Cajamarca. Plus en KV-frekvens
som jag inte får ut. 4790 troligen. Även några stationer utanför kedjan som hängde
med på programmet La Voz de Salvación. BOS

 920 7.4 2358 ZP1 R Nacional Asunción började ta över alltmer från Novo Tempo. JE
 930 7.4 2200 CX20 R Monte Carlo Montevideo var en av de tidigaste framme med läsbar signal

även om det var mycket fading så här tidigt. Tog sig dock... JE
 930 11.4 2300 CX20 R Monte Carlo Montevideo kom upp. CJYQ svagare i bakgrunden. TN
 950 7.4 2300 LR3 CNN R Argentina Buenos Aires med id. ”Slamrig” frekvens, men gick bra

ändå. JE
 950 8.4 2300 LR3 CNN Buenos Aires kom igenom en kort stund.  TN
 950 29.4 2300 LR3 CNN R Argentina Buenos Aires alldeles utomordentligt när nästan inget annat

gick. Id och kortnyheter med en musikjingel emellan. JE
 960 8.4 0330 LRA6 R Nacional Mendoza på ”fel” antenn (285 grader) men det har hänt också förr

med denna Argentina-station som sällan hörs med andra La Plata... JE
 960 29.4 2301 ZYK689 R Aleluia São Paulo SP id-ade. ”Religiös musik”. JE

 970 24.4 0200 ZP9 Universo 970 Asunción ska man tydligen heta numer, men jag lyckades bara
höra ”9-70 AM”. (970,008). JE

1010 8.4 0100 LV16 R Río Cuarto Río Cuarto med en tango och id, JE
1010 24.4 0100 LV16 R Río Cuarto Río Cuarto id-ade här störd av en brasse som gissningsvis var

Bahia. JE
1010 2.5 0300 LV16 R Río Cuarto, Río Cuarto med id och spelade sedan en version av Yesterday

på panflöjt. Sim
1010 29.4 2300 ZYH448 R Bahía AM Salvador BA med eget id efter A Voz do Brasil, men

åtminstone efter 2301 samma musikprogram som 960. Gick mycket bättre här. JE
1010 15.4 0000 HJCC Acuario Estéreo Bogotá lite störd av Sistema Cardenal. ”Esta es Acuario

Estéreo” och musik. JE
1030 8.4 0101 LS10 R Del Plata Buenos Aires id-ade. JE
1030 3.4 0300 HCRF2 Ecuantena, Guayaquil. "Desde Guayaquil, perla del Pacífico...". (1029,996)

JVH
1040 29.4 2301 ZYK537 R Capital São Paulo SP id-ade. JE
1040 15.4 0000 HJAI R Tropical Barranquilla – inte stark men tydlig vid id. (1039,987). JE
1060 8.4 0001 ZYL278 R 880 Belo Horizonte MG med id och IPDA-annonsering. JE
1080 8.4 0100 ZP25 R Monumental Chacoi med ett id när SER hade tidssignal och iraniern

lyckades vara tyst några sekunder. JE
1120 2.5 0304 L.. Em Santiago y Copla, Ciudad Evita BA gick lite svagt.

Sim
1120 24.4 0055 CW31 R Salto Salto kanske nattens överraskning men ett

ganska uselt anrop. Lite bättre musik. (1119,990). JE
1130 24.4 0130 CX30 R Nacional, Montevideo med id. JE
1130 2.5 0301 CX30 R Nacional, Montevideo annonserade deras

internetadress. Sim
1130 14.4 2332  YVRL R Ideal Maiquetía med id med frekvens och allt men som jag fick hjälp av FD

att tyda. JE
1190 7.4 2399 LRA15 R Nacional San Miguel de Tucumán med id och nyheter. JE
1190 8.4 0300 HCDE2 UCSG R Guayaquil ”Esta es UCSG Radio”. JE
1250 15.4 0000 HJOK Emisoras ABC Barranquilla klart starkast här med flera id. JE
1270 7.4 2230 LS11 R Provincia de Buenos Aires La Plata ”Informa Provincia”. JE
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1270 1.5 0200 ZYK678 R Brasil Campinas, Campinas SP. Efter Aparecida program prefix-id, jingle
och slogan "A rádio da nossa gente". Troligen för första gången i Finland sedan 60
mb tiderna. (1269,994) JVH

1290 22.4 0253 LRJ212 R Murialdo, Mendoza med stort id sedan klockringning (1289.980). Sim
1290 24.4 0300 LRJ212 R Murialdo Villa Nueva de Guaymallén med klockringning och psalmsång.

(1289,980). JE
1290 8.4 0200 HJOI ConecZión AM Sampués (Sincelejo) med en predikan. JE
1290 1.5 0306 HJOI ConecZión R, Sampues blev ny i loggen med fint ID BIH
1290 18.4 2320 OBU4S R Exito, La Oroya gick lite svagt igen. (1289.842) Sim
1290 8.4 0330 OCX1Q RPP Tumbes med id som skar fint igenom WJNO och religiös

”spansksjungande”. JE
1350 24.4 0058 LS6 R Buenos Aires Burzaco, corona-nyheter i ”Radio Buenos Aires Informa”. JE
1360 1.5 0159 ZYJ464 R Bandeirantes, Rio de Janeiro RJ. (1359,999) JVH
1380 3.5 2130 ZYJ831 R Frequencia Garopaba. //web. Bärvåg här noterad flera ggr tidigare med

svag audio. Driver något men ikväll låg den på (1379,967) TN
1380 8.4 0202 HJEE RCN Tunja överraskade med att id-a lokalt “RCN Tunja miltrecientos ochenta

AM”. Ligger inte längre snett. JE
1380 11.4 0400 HJJD NSE R Medellín stark med religiöst. (1379,998) TN
1380 14.4 2327 HJMM La Nota Valledupár med id och diverse programannonseringar och

musiksnuttar. (1379,986) JE
1380 11.4 0330 OCY4U R Nuevo Tiempo Lima har gått stark några nätter. (1379,986)  TN
1380 23.4 2330 OCY4U R Nuevo Tiempo Lima med en jingel och sedan också ”Radio Nuevo

Tiempo” och ”La Voz de la Esperanza”. Hyfsade Lima-signaler också på 1470,
1500, 1590. (1379,987). JE

1380 8.4 0105 OAX2W R Campesina Cajamarca med ID. TN
1400 1.5 0200 ZYJ456 R Rio de Janeiro, Rio de Janeiro RJ. (1399,999) JVH
1420 8.4 0400 YV.. R Sintonía, Caracas avslutade med nationalsången. Id innan. JE
1420 1.5 0200 YV.. R Sintonía, Caracas. (1419,996) JVH
1450 12.3 0059 HJNL La Cariñosa, Manizales med ett hyfsat ID   BOS

1470 24.4 0300 OAU6E R Victoria Arequipa med ID. (1469,950) TN
1470 24.4 0300 OAU6E R Victoria Arequipa kom med hyfsad signal trots att jag lyssnade på ”La

Plata-antenn”. (1469,951). JE
1470 8.4 0000 CX147 R Cristal Las Piedras kom fram hyfsat tillsammans med en brasse som inte

lät sig id-as. JE
1470 24.4 0001 CW147 R Cristal Las Piedras med ID. (1470,004)  TN
1470 24.4 0330 CW147 R Cristal Las Piedras - en av de sista signalerna som var identifierbara för

morgonen dryga halvtimmen efter soluppgång. (1470,005) JE
1480 18.4 2303 OAZ7G R Espinar, Espinar med tydligt id. Sim
1490 21.4 2328 OCY7U Cadena Sur Cusco vid en tidig Peruöppning. (1490,053) TN
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1500 29.2 2345 OCU4Q R Dios es Amor,
Huancayo hade en station
på hög split på 1500 redan
några kvällar i början av
december som jag då inte
fick ut vilken det var men
hade sparat
inspelningarna. De var
framme igen 29.2 och
hörde då att de
annonserade Iglesia
Pentecostal Dios es Amor.
På insp från 8.12 hittade
jag en annonsering "desde el Centro del Peru - Huancayo - Departamento de Junín -
estamos presentando La Voz de la Liberación". Fredrik (tnx FD) hjälpte mig att söka
på internet och hittade deras lokala Facebook sida IPDA i Huancayo och en bild med
R Ondas de Paz 1500 AM, Huancayo från maj 2019. De har nu nya bilder från april i
år på sidan och kallar sig där R Dios es Amor 1500 AM och jag tycker mig ha ett
sådant id på insp från december men därav lite osäker på stationsnamnet. (1500.164).
Sim

1540 25.4 0257 CP.. Bendita Trinidad El Alto med religiöst px. (1539,993) TN

1560 1.5 0158 ZYJ501 R Grande Rio AM, Itaguai RJ. (1560,036) JVH
1570 23.3 0444 HCCC4 R La Voz, Manta med ett bra ID men trodde först det var en slogan så inte

förrän Torolf påpekade detta så blev det en noggrannare koll av inspelningen J
Tack!  BIH

1570 18.4 0353 OCU4J R Bethel Lima med ID före coronanyheter.  TN
1620 18.4 2303 R Choquechamaca, Chamaca med tc och id. (1620.022) Sim

Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika
1570 15.4 0335 OID Peru, ”R Jesus es la Vida”. Tack för tips från TJ som först hörde denna. Men

ingen har hittills lyckats få fram vad det är för en station. (1569,998).  TN

Rättelse MVE 60/19
RLH: Loggningen i förra numet av WXEW R Victoria Yabucoa-820 skall givetvis vara CMHW Doblevé,
Santa Clara-820 kHz. Jag ber om ursäkt för mitt misstag!

* Från e-posten
Stefan Wikander 18.4.2020:
Har nu helt kopplad ner radioutrustningen för säsongen. Nu blir det bara att fortsätta kolla på inspelningar
och planera för sommarens antennprojekt. Skulle behöva en NA östkustantenn som inte tar in VK-stationer
som min nuvarande antenn gör. Har en skogsbilväg i framriktningen som jag inte vill passera men jag skulle
kunna få ut 650-700 meter i ca 290 grader.
Till loggen är det några lite ovanligare stationer som jag inte har tipsat tidigare.
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Jan Edh 2.5.2020:
Det hade stört till lite extra strax innan jag kom ut till Fredriksfors 7-8.4. Asiaterna var helt borta så när som
på ett par kineser. Inte heller något drag mot Afrika. Nordamerika var också tämligen klent även om det kom
några mot gryningen. Inte ens Cuba var riktigt i farten. Det var i stället huvudsakligen några av de vanligare
brassarna och en del La Plata som gick men inget riktigt drag. Sedan jag bytt antenn till 285 grader vid 0130
UTC var det mest en del colombianer där ett par lokal-id på RCN-stationen i Tunja var nattens överraskning.
-------
En lite annorlunda lyssnarnatt, 14-15.4, i Fredriksfors där det intressanta hände direkt jag kom ut vid 21 UTC.
Thailändare på bandet brukar absolut inte vara vanligt vid den tiden, men nu fanns flera. I fortsättningen var
det magert med intressanta loggningar. Det fanns en del sydamerikaner, men de flesta var tyvärr för svaga
för att kunna id-as säkert. Men märkligast var ändå att bara två USA-stationer överhuvudtaget kom fram,
1010 och 1130. Däremot gick de vanliga Canada-östkustarna hyfsat.
-------
Jag har inte haft något flyt med mina besök i Fredriksfors under våren. Den här natten, 23-24.4, blev inget
undantag tyvärr.
Det gick en del asiater när jag kom ut, företrädesvis lite sydligare med Thailand och Filippinerna. Ingenting
från Nordamerika – inte ens de vanligaste från östra Canada. En kort liten öppning mot Lima-området på
285-gradaren innan jag efter 00 UTC växlade till 255 grader. Där gick i alla fall en del La Plata och någon
enstaka brasse, men de flesta hade klena styrkor och det handlade verkligen om att gneta för att få fram några
id:n.
-------
Jag fortsätter att ha missflytvid mina besök i Fredriksfors. Det var än en gång dåliga konditioner eller
åtminstone alldeles för låga styrkor 29-30.4. Skillnaden mot de senaste gångerna jag varit ute var möjligen
att den här gången kom det en del östkust-NA vid gryningen även om det inte var något att jubla över.

Torolf Johnsson 3.5.2020:
Årets första åskväder har precis dragit förbi Uppland. Några blixtar och ett par rejäla smällar, så jag fann det
nödvändigt att snabbt koppla ur antenner och rx. Antennerna mätte dock OK efter åskvädret.

Jan Oscarsson 3.5.2020:
Möjligen blev detta för min del avslutningen av AM-säsongen 19/20? Eller så kanske några av oss åker till
Petiknäs även över Kristi Him-helgen. Vi var i Petiknäs-QTH:et nu under Valborgshelgen och jag rullade ut
min cirka 120 meter BOG efter att ha trasslat ut den kvällen 30/4. Bäst natten/morgonen mot söndag 3/5.
Bandet lät då lugnt och många UK och en hel del holländare gick. Även TA-bärvågor på många frekvenser.
Behöver antagligen manglas mer så återkommer nog till nästa gång. Tex. noterades minst 2 UK på 1035...
För att få uppleva de lokala BBC-stationernas avstängningsslingor lyssnade jag lite via SDXF:s Kiwi i Loo,
Västra Götaland också (signatur då JOB/L), eftersom jag inte hade någon annan QTH-möjighet då...

Bernt Ivan Holmberg 3.5.2020:
Lite blandat nyhört och gamla fynd får nog avsluta NA säsongen även om en del fortfarande går igenom från
Norr. En decimerad antennpark nu och lite avverkning framöver men får ta nya tag i höst.

Thomas Nilsson 4.5.2020:
De senaste dagarna har varit väldigt dåliga här i Ängelholm. Däremot har flera trevliga stationer loggats i
England och i centrala Europa. Även mellansverige har haft helt andra stationer än här. Intressant att det kan
skilja så mycket. En del offsets har noterats som vi får kämpa vidare med.

Bo Olofsson 4.5.2020:
Har varit glest mellan fynden vid inspelningskollandet. Gjorde mig en lista med stationer av intresse som
tipsats i Ekot i vinter och skillnaderna i cx vissa dagar är förvånansvärt stora. 22.1 t ex hörde jag nästan inget
alls medan södra Norrland och söderut hade bra konds. Kraftigt norrskensfräs bara här uppe.

Odd-Jørgen Sagdahl 4.5.2020:
Jeg har omsider fått samlet sammen litt av det som er funnet de siste to månedene. Særlig den siste måneden
har vært produktiv med mye tid til lytting – og det hjelper jo litt!
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Jyrki K. Talvitie – RIP
With deep sorrow the Finnish DX Association wants to inform the DX world about the passing of our
Honorary President Jyrki K. Talvitie at the age of 78.

Jyrki was one of the founders of our club in 1958 and a long-time President of our club. During the years he
also carried numerous other duties in the club. Jyrki was Secretary General of the European DX Council in
the early 1970's. He was appointed the first Honorary President of the FDXA in 2016.

Jyrki's greatest interest target in DXing and travelling was Latin America. Spanish was his home language
for decades and he was specialized in Mexico and Guatemala, but he had also travelled in many other parts
of Central and South America.

Jyrki's work was to run his own publishing company Tietoteos and a good part of the books published by
Tietoteos were also written or compiled by him. Tietoteos imported the WRTH to Finland for decades and it
also published several DX books like "Latin America by Radio" (by Henrik Klemetz).

Most of Jyrki's listening activities took place in 1950's and 1960's, but he was active in our club all the time.
The last events of our club participated by him were the EDXC meeting 2017 in Tampere, the 60th
anniversary cruise of our club in January 2018 and the summer meeting in Kuortane 2018.
On behalf of the FDXA board
Risto Vähäkainu (via Hard-Core-DX mailing list)

DX Test with Morse Code Poems
JMS: Yes, you got it right! Impact AM from Wassenaar, southern Netherlands (close to Haag) is conducting
a truly special DX-test. The test will celebrate two famous Dutch cultural persons and poets, Herman Brood
and Jules Deelder. Impact AM uses 100 watts on 1008 kHz. Here is more information:

"We will broadcast morse code with poems by Herman Brood and Jules Deelder (in
Dutch) on Monday, the 4th of May. We will probably broadcast for 2 hours in the
following tones: 2106 UTC (500Hz, 10 WPM), 2206 UTC (750Hz, 13 WPM) and 2236
UTC (1000Hz, 17 WPM). Due to license requirements we are not allowed to switch the
carrier on/off, but we must use audio CW."
More information on Impact AM, please visit: http://impactam.nl/

It has been most interesting to note the innovativeness of Dutch low power AM stations. Special morse code
DX-tests started in April by Radio City International on 801 kHz and were followed by Album AM on 846
kHz. Now, the very first time in the world, we can hear an AM radio station broadcasting poems in morse
code! Wishing you all good luck in catching this special test by Impact AM!
Kind regards, Jim Solatie

PS. You can also enjoy the test here: http://kiwi-sdr2-leiden.impactam.nl:8073/ or http://kiwi-sdr1-
leiden.impactam.nl.8073/
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Courtesy Programs Committee – CPC
Greetings! My name is Les Rayburn. I’m honored to be selected to head up the CPC for both the NRC and
IRCA. I’m an Extra Class amateur radiooperator (N1LF) and a lifelong DXer. In ham radio world, I have
always been active in weak signal modes on LF, 160 Meters and VHF. I also enjoy chasing new grids on
satellites. As a young man, I was a submarine Radioman, (RM1-SS) serving on nuclear boats in the Atlantic.
The history of Courtesy Program Committee (CPC) is a long and storied one... going back to the earliest days
of both clubs. Traditionally, its role was to coordinate special DX Tests with stations, often during Sunday
night-Monday morning maintenance periods.
These special broadcasts were conducted a courtesy to DXers seeking to log new stations, which gave rise to
the name.
This is actually my second stint of service in this position. During my previous tenure in the mid-2000’s, we
were able work with broadcasters to set up several tests, including one massive “coordinated” tests where
multiple stations participated in one evening. Fun times!
We also sought ideas from the DX communities. These contributions resulted in some innovative types of
tests including a Top of the Hour (TOH) “cart” test. Basically, we provided either a :60 or :30 second
“commercial” to stations, which included Morse Code ID’s, sweep tones, etc. These would be placed into the
station’s overnight inventory of spots, and aired as close to the ToH as possible.
No change in power, or directional arrays, but unique source material proven to cut through the noise. Even
better these sometimes ran for weeks at a time – allowing time for propagation to be enhanced. We hope to
bring these back, and come up with even more great ideas to expand the possibilities of DX Tests.
My hope is that we can approach broadcasters with respect, and an understanding of the challenges that they
are facing. All DXers should understand that any DX test is indeed, a courtesy. Let’s put some new ones in
the logs!
Chairman: Les Rayburn, 121 Mayfair Park, Maylene AL 35114. Email: les@highnoonfilm.com
/Många av de tester som tidigare arrangerats av NRC/IRCA har hörts här i Norden. Denna verksamhet har
legat nere i något år, men nu hoppas man kunna aktivera den igen. Man startade med en test redan den 2
maj från 880 KJJR Whitefish (Kalispell) MT 12:01 am to 1 am mountain time, men vi nordbor får nog invänta
ett senare tillfälle eller som Paul Crankshaw i Skottland skriver ”I suspect it will be too late for this location,
with sunrise being around 0430 utc by then.” -tl/

Customised Great Circle maps
Have you ever wanted your own Great Circle map centred on you exact QTH? Or perhaps you need one for
a DX-pedition or holiday location. The answer is design and print your own. There is an excellent on-line
map creating tool here: http://www.wm7d.net/az_proj/az_html/azproj_form_short.shtml
(MWC April 2020)

SDR files made in Latin America
Latin American SDR recordings for comparison I have over a terabyte of SDR files made in Latin America
in a shared folder on my Google Drive where anyone can download them. These were made on three extended
trips to the region over the past three years. I hope other DXers can take advantage of these to identify their
own catches. If you have something you are trying to identify, I suggest downloading a file I made in the
region you think the station is from, preferably at the same time of day and day of week, and then comparing
it with what you heard. Often program names, ads, ID announcements, and other regular items remain the
same day-to-day. The link is below. See the "Read This" file for a detailed list of locations and the equipment
used. I haven't uploaded files from all the locations where I've DXed from. If you would like to see a few
files from one of those, just ask and I can upload. I am DXing these myself, but I have years ahead of me to
do them all! I hope to get some logs and audio recordings online soon.
https://drive.google.com/drive/folders/17XXTi0w5hzzNmC60kjm6WiNTXEnvNloX?fbclid=IwAR0fEmha
BUXP1Z8Qk3c5Tz-4ervuYUXvfPIOlRzkBCrIsoh5ESNNhp_B49w
(Don Moore – donmooredxer@yahoo.com – http://www.donmooredxer.com via RealDX via Thomas
Nilsson)
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Internet radio
Everything you need to know to stream a world's worth of fantastic music for free
https://www.techhive.com/article/3539830/internet-radio-everything-you-need-to-know-to-stream-
fantastic-music-for-free.html
(Richard Cuff via WOR)
-------
A trip around the world through local radio stations. First spotted on Facebook (thanks, David Goren!)
https://www.theguardian.com/travel/2020/apr/24/trip-around-world-through-local-radio-streaming-stations
(Richard Cuff via WOR)

1937 Vision
WNYC-820 kHz, The Flagship Station of a Non-Commercial Cultural Network, before NPR, Pacifica, PRI
and orhers, WNYC had a plan for a public radio in America. Read:
https://www.wnyc.org/story/1937-vision-wnyc-flagship-station-non-commercial-cultural-network/
(Mike Terry, WRTH fb 29.4.2020)

En ny svensk station på mellanvåg!
Torleif Roos

Eftersom jag har en stark mellanvågssändare som jag med större framgång har luftat i etern av och till, så
fick jag i höstas första förfrågningen från en DX-are i västra Hälsingland om jag hade bytt frekvens (!).

Saken var att denna DX-are hade fått in en station på 1206 kHz som återutsänder Sveriges Radios webradio-
kanal P4 Plus i direktsändning direkt från Sveriges Radios webplats, och programmen är urgamla oldies, sånt
som sändes på 60-talet på Luxembourg, och denna sändaren har hörts av och till under helger under snart ett
år nu, och som nu idag, den 2 maj från 1530 UTC och framåt.

”Arbetsnamnet” på denna station får väl bli ”P4-piraten”, kan inte komma på något bättre…! Någonstans i
södra Sverige finns denna station. Det lutar åt Smålandshållet, Östergötland, eventuellt Västmanland
någonstans utifrån hur vågutbredningen beter sig på olika web-sdr-mottagare jämfört med hur jag själv hör
kanalen på min bäver riktat mot Danmark.

Att jag skulle byta frekvens finns inte på ritbordet, för det skulle medföra så otroligt mycket arbete med
antennsystemet, så det gör jag först den dagen jag får papper på ny frekvens från PTS, inte innan.

Ett väldigt udda projekt minst sagt, att förmodligen utan papper på verksamheten, återutsända en av
statsradions webradiokanaler på mellanvåg därför att man som sändar- och stationsägare tydligen gillar sån
här gammal musik i en gammal rörradio…! Mycket har jag hört i min högtalare men detta tar snudd på priset
i alla kategorier.

Tekniskt sett är stationen av mindre bra kvalitet, en väldigt grumlig bärvåg, och ett murrigt ljud. Sändarens
occilator är inte ett dugg stabil och driver sakta nedåt i frekvens, 1206,20 startade den på för en timme sedan,
och nu är den nere på 1205,65 kHz. Mest ljud ligger helt klart på lägre sidbandet.

MEN:
Otroligt kul att det finns entusiaster där ute precis som jag själv.

Skickar med en inspelning som borde ge en bra bild av vad det är jag hör. Stationen stängde 1803 UTC, så
den höll igång ett par timmar.

Var nu förberedd på att jag kan få för mig att gå från AM till SSB, så dra inte på för mycket volym, för det
blir ju som sagt ett våldsamt tjut på inspelningen så dra inte på för mycket volym, och ha volymratten i närhet!
Såg att det var ett antal som lyssnade via web-SDR-mottagaren i Alingsås!
------
Här kan du lyssna på Torleifs inspelning, vänligen överförd till mp-3 av Thomas:
http://www.thomasn.sverige.net/ARC/P4_Piraten_2_Maj_2020-2.mp3
Det finns en fil på 30 minuter (14 mB) i bakgrunden om någon är intresserad.
------
Gällande min egen ansökan om permanent tillstånd för min ”hobbystation” Asfalttelegrafen på mellanvåg
hos Kulturdepartementet har jag inte hört ett enda ord sedan 20 december då jag fick ett bekräftelsemail på
att dom mottagit min ansökan den 15 oktober 2019. Allt för denna gången.
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ARC late, late news
Austria

On April 12, 2020 at 4 p.m., the medium wave officially
goes on air! The communication authority Austria granted
the approval for the medium wave frequency 1476 kHz in
Bad Ischl (Salzkammergut).

The transmitter is located in a valley with quite high
mountains around. Power is 380-400 watts.

https://www.radiomuseum.org/forum/oesterreich_hat_wieder_einen_mittelwellensender_auf_1476_khz.ht
ml?fbclid=IwAR3PcXEoCbS7B9_mJ9tyEsuJba2rPKAU-b62yfZfI8srzTjocX9bAHznc5Y
(Christoph Ratzer, ARC 1.5.2020) /see also the log in this issue -ed/

Benin
1476 The new TWR Africa-transmitter located at Parakou has now been heard in Salzburg at night at 0315.
Schedule: (approx) 0315-0550 & 1725-1950. Power raised to 100 kW. QSL: Lorraine Stavropoulos from
TWR Africa confirmed my report. /see also the log in this issue -ed/
(Christoph Ratzer, ARC – Stig Hartwig Nielsen & Mauno Ritola, ARC 6.4.2020)

Brazil
I have checked the 1380 Brazilian situation here in my quarantine seaside location close to Rio de Janeiro,
with a eye to our remote Perseus in Cinque Terre, Italy.
Radio Itai, Iuna ES is still on its very splitted fq, 1380,380 with Deus é Amor program. The signal is well
weaker then a few weeks ago here in Rio and doesn't show up anymore in Europe, as it did in the past with
good ZY conditions.

Last night the other IPDA Deus é Amor signal didn't get to Rio (dominant here is Frequencia Garopaba
1379,969 and there are a few others semilocals), but it did in Italy, tentatively, at 2340 for a couple of minutes
(yes, it happens all the time).

Jaguar there measured this at 1379,9963. Very likely this is Continental Recife, but I'll keep searching for a
confirmation in the next days. (Rocco Cotroneo)
------
Hi Rocco,
Thank you for the infos. Frequencia has been heard here in NE Italy 5/6 times in last month, it's quite easy to
ID it also due to the offset. Novas de Paz just two times, but I have not notes its offset; I will look for it next
time. (Alessandro Gropazzi)
------
I received 1380 R Continental with a local id a few days ago. Offset matches that of  Rádio Deus É Amor
from yesterday. (Paul Crankshaw, all via Thomas Nilsson)

New Zealand
TAB Trackside Radio AM and FM frequencies was suspended on 12 April 2020 due to the impact of
COVID-19. The suspension will be reviewed once the resumption of New Zealand horse and greyhound
racing is confirmed. https://web.archive.org/web/20200410233311/https://www.rita.org.nz/tab-suspends-
fm-and-am-trackside-radio
(David Kaio, Ydun’s Medium Wave Info 13.4.2020)
-------
The Radio Sport network has been forced to shut down indefinitely with competitions, audiences and
advertisers all suffering the impacts of the global pandemic called COVID-19.
(NZ Herald 27.4.2020 via Mike Terry, WRTH)
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Norway
1314 It seems Radio Northern Star will broadcast on this frequency for some time, sharing with Bergen
Kringkaster who has part-time leased health programming and own programs including tests (not// FM).
Summer Schedule: Bergen Kringkaster 0755-1459Z and The Northern Star has 1459-2207Z sign off.

The Northern Star running AC Standards and leased part-time Ministry programming is //5895 and web.
The Ferry has temporarily ceased its AM service.

Both services on the old NRK site has had morse identifications containing the two old callsigns of the site
(LKB LLE) since the start in 2012.
At 2210 Bergen Kringkaster returns with tests in MFSK32 and PSK31 until 2300Z.

A 1 kW Hercules transmitter from 2017 running 700 watts is used with a Comrod (Tjøstheim) antenna.

Reception reports to:1000@northernstar.no and report@bergenkringkaster.no

Regarding the almost new 2 kW 1611 transmitter also from Hercules there is available money to repair it but
no decision has been taken with regards to further use.

Both Bergen Kringkaster and Northern Star Media Services AS had their licenses renewed by MT and NKOM
early 2020.
A Museum radio station on other frequencies is coming and a 3rd station is in the making from Northern Star
in addition to the ”mother station” and ”The Ferry”.
(Svenn Martinsen, ARC 4.5.2020)

USA
1180 VoA Marathon, Florida
There is a strict 50 kW limit to powers of AM stations in USA. Of course many direxional arrays achieve *much*
more ERP at favored angles.
Marathon was originally 50 kW, but this important jammed government station got an exception to double power
years ago. No doubt could run even more if desired. Yes, it is seldom heard northwards. Besides aiming all its
power toward Cuba, the heavy Cuban jamming and other 1180 stations, some of them 50 kW, do not make it
easy. It does reach NZ roughly off the side of the beam. (Glenn Hauser via WOR)
-------
The VOA stations in the USA, both MW and SW, do not come under the authority of the FCC, and are not
subject to FCC restrictions or licensing. (Ray Robinson via WOR)
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Odd Pågs historia
Strömstad i april 2020 – berättat för Strömstads Tidning

Min mamma Naemi Österlund föddes i Skön församling utanför Sundsvall. Hon började utbilda
sig till ateljéfotograf på en större fotofirma i Sundsvall, sedan följde arbete på några platser i
mellan-Sverige som praktikant. Hon hamnade småningom i Strömstad där hon jobbade som
ateljéfotograf hos Sten Andree, han hade ateljé uppe på Slotteberget där nu flera radhus ligger. Hon
blev snart bekant med min pappa Gunnar Johansson. Kanske träffades dom på Skagerack någon
lördagskväll, både mamma och pappa tyckte om att dansa. Det har berättats för mig (Gurstedt) att
när pappa och mamma började dansa så gick övriga åt sidan bara för att se, dom var visst duktiga
på den tidens danser! Dom gifte sig och jag såg dagens ljus på S. Hamngatan, i huset där
Lindbergs Elektriska finns, det var 1934.

Efter mina första år i mitten av 30-talet i Strömstad så flyttade vi till Skellefteå där pappa fått jobb
i en järnhandel, han hade ju arbetet några år i Konrad Kristenssons Järnhandel. Denna låg vid
Södra Hamnen i fastigheten Strandpromenaden 1. Det var innan oljebåten, Esso kom, så pappa och
Sihlberg rullade oljefaten ut till Torskholmen för att tanka fiskebåtarna. Ett ganska tungt arbete,
dom var ju fulla med råolja, skulle jag tro det var.

Att flytten gick så långt mot norr berodde nog på att min mammas syster Brita tillsammans med
sin man Erik bodde i Skellefteå och drev Sörböle Trädgård, som dom startade redan 1922, troligen
levde fortfarande mammas pappa den tiden. Jag fick långt senare via mamma ett par koppardrag
han hade gjort för laxfiske i Skellefteälven, han fiskade själv lax från båt.

Det enda minne jag har av tiden i Skellefteå är den stora lampan i taket på Skellefteå Lasarett!
Anledningen var att jag fått svår öroninflammation efter att ha badat alltför länge i Bottenvikens
iskalla vatten. Man fick öppna bakom ena örat för att släppa ut var. Såret syddes igen, och allt
borde blivit bra, om man inte glömt en bomullstuss inne i örat. Det blev att öppna igen och ta bort
tussen!

Efter några få år, då min broder Hans föddes, med mycket skidåkning för mina föräldrar, så gick
flytten ända ner till Högsby i sydöstra Småland, 7 mil nordväst om Kalmar. Här jobbade pappa
i ”Högsby Järn & Redskapshandel”. Detta var troligen 1939, då föddes även min första syster,
AnnMarie.

Kriget hade börjat. Vi fick sätta upp svart papper för fönstren på kvällarna för att inget ljus skulle
synas utåt (det var mörkläggning). Pappa blev kommenderad ut till Furön, som troligen var en
lotsstation ett stycke utanför Oskarshamn i Kalmar sund. Det gällde bevakning av både luft och
farvatten. Därför var där en mindre förläggning av utkommenderade män på ön. Jag fick vara med
pappa där en vecka, man stod uppe i ett utkikstorn utrustad med kikare och spanade runt hela
horisonten. Minns att på färden ut till Furön fick vi följa med en stor lastbåt en bra bit ut på sjön
där lotsbåten mötte för att ta emot lotsen och pappa och mej. Jag var livrädd att klättra nerför den
lodräta repstegen till den rejält gungande lotsbåten, det var många meter ner, för lastbåten var
verkligen stor!

En del av fritiden användes av flera till att fiska gädda. Jag var med pappa ut vid ett par tillfällen,
vi
rodde en bit ut till några grund som låg i riktning mot Blå Jungfrun. Här fick vi gäddor i 2-3-kgs-
klassen, dessa havsgäddor var rena delikatessen. Pappa hade ibland med sig någon hem till
Högsby då han hade permission, mamma ugnsstekte den till söndag middag. Minns dessa
middagar än i dag, det var något man såg fram emot.

I början av 40-talet var det kalla och snörika vintrar. Det blev en hel del skidåkning även för mig,
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ofta i månskenet på kvällarna, det var inga lediga lördagar på den tiden.

Pappa fiskade en del också, han blev känd med flera bönder som handlade i järnhandeln. Han
köpte, eller fick ibland både fisk, mest stora abborrar från Emån, och hela tvättbaljor med kräftor
när den tiden var inne. Minns hur dessa ibland tog sig över kanten och kröp omkring på
källargolvet.
Bland dessa som pappa blev bekant med så var det en kvarnägare i Aboda en bit söder om Högsby.
Jag var med pappa då han med sitt florettspö och en devonspinnare fick öringar runt kilot i ån just
vid kvarnen.

Vi lånade även mjölnarens eka för att fiska gädda och abborre i Kleven som sjön hette.
Minns min första abborre, pappa hade gått iland ett ärende, jag satt kvar i båten, kunde inte motstå
frestelsen att ta pappas spö och släppa ner pirken under båten. Gjorde nog bara ett par ryck som jag
sett pappa göra, så kände jag något i spöet och fick då mitt livs första abborre, just lagom som
pappa kom tillbaka.

Eftersom pappa var intresserad av skidåkning såg han att här skulle det gå att röja fram en
slalombacke. Här låg ett högt brant berg, Aboda Klint, det stupade brant ner i sjön, men i den
västra kanten var det en fin skogbeväxt sluttning ner till stranden. Pappa kontaktade snart sina
skid-vänner i Högsby. Detta resulterade senare i att man började röja för backen. Kanske hade man
arrenderat
marken, detta är oklart för mig. Småningom byggde man även en stuga på toppen av berget. När
jag nu tittar på Kartverkets karta så finns där idag 2 backar och flera byggnader, alltså en hel
fritidsanläggning. Gör man sig besväret att googla på ”Aboda Klint” får man fram mycket text och
bilder. Det känns nästan lite overkligt att pappa var med och startade det hela, ja man kan gå ändå
längre, en mjölnare som lockade pappa dit för att kanske få en öring! Då var det antingen
mjölnaren eller öringen som var upphovet!!!

Några år senare, 1943, så hade jag fått en rejäl lunginflammation. Var hemma från skolan, men
uppe på benen efter att ha fått ”sulfa”, något som användes vid svåra infektioner, kanske var det
föregångaren till penicillinet? Det påstods att det var detta som räddade livet på mig vid det
tillfället.

Någon gång på dagen fick jag höra starkt motorljud utifrån, sprang till fönstret på husets östsida
och hann se ett jättestort flygplan komma på låg höjd rakt mot huset. Helt förskräckt sprang jag till
ett fönster på husets motsatta sida, såg då planet hur det gjorde en lov och kom tillbaka samma
väg.

Hade ju tankar om krigshandlingar i huvudet, man blev ju matad med sådana nyheter vid varje
nyhetssändning på radion så jag blev rädd. Såg sedan hur planet nödlandade på det stora gärdet
öster om vårt hus. Strax efter landningen började planet att brinna, tjock svart rök steg upp och det
var nog kvarvarande ammunition som exploderade och smattrade. Jag och några kamrater var
långt senare där och grävde fram ca 5 cm långa spetsiga ”kulor”, som säkert härrörde från band
med ammunition för kulsprutorna. Min farfar fick se att jag hade en sådan, ”den var farlig” sa han
och tog den ifrån mig!

Lokaltidningarna berättade en hel del om planet, som hade 9 mans besättning, den 10:de hade
omkommit över Tyskland. Vid landningen trodde man att man var i Tyskland så man gömde sig i
ett dike med kulsprutor, efter att ha satt eld på planet. Men det var ett tegelbruk i närheten, därifrån
såg man vad som hände, man hissade svenska flaggan, som resulterade i att amerikanerna slängde
sina vapen. Se gärna på nätet: ”flygande fästning nödlandade i Högsby”, där finns en bild på det
brinnande planet som strax före flög över vårt hus. Finns även mer om flygplanstypen B-17 som
kallades ”Flygande fästning”. Hade en gång bilder på det brinnande planet, men dom har tyvärr
försvunnit.
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Pappa hade bra jobb på järnhandeln i Högsby, vi trivdes nog ganska bra. Pappa lyssnade på
Kalundborg på kvällarna, dom spelade bra musik.

Men trots detta blev pappa ändå övertalad att jobba på en mindre järnhandel i Berga, 7 km norr om
Högsby. Vi skulle få bo i samma hus som affären, den hade nyligen köpts av en bonde som
behövde någon att helt ta hand om verksamheten. Det lät lockande så pappa accepterade
erbjudandet, något som senare fick tråkiga följder. Bara kort tid senare sålde bonden affären till
någon som själv skulle både bo i huset och driva affären. Pappa blev därmed arbetslös, dessutom
miste vi bostaden, vi var ju en familj på 5 personer. Något skyddsnät fanns knappast den tiden, det
var 1945 och freden hade nyligen börjat.

Bonden som hade sålt affären kanske kände lite ansvar trots allt, han körde oss och flyttlasset till
en liten ensligt belägen gård (Källtorp) flera mil åt nordväst. Där fanns ingen el, inget indraget
vatten eller andra moderniteter.

Vi skulle få bo i övervåningen på boningshuset, i bottenvåningen bodde arrendatorn. Minns hur
mamma grät som ett barn, själv förstod jag väl knappast vad detta skulle innebära, var skulle vi få
mat från, ingen tätort på flera mil, och en dålig kärrväg genom storskogen fram till närmaste
landsväg, vi hade självklart ingen bil.

Belysningen vi hade var en karbidlykta, pappa hade nog aldrig själv använt en sådan. Så en kväll
vi skulle äta sen middag då plötsligt något hände med lyktan. Lågan blev snabbt större, nådde
nästan upp till taket, pappa tog snabbt lyktan och slängde den igenom glasfönstret och ut på
gården. Vill minnas att vi fick en del instruktioner av arrendatorn efter den händelsen, det hade ju
kunnat börja brinna i det torra taket!

Pappa hade fått en schäfervalp av bonden, som var orsaken till vår besvärliga situation. Den blev
inte skött på rätt sätt, den var instängd i ett bås i lagården, fick nog sparsamt med mat dessutom.
En dag fick jag höra ett förfärligt oväsen från lagården där ”hönshuset” var inrymt, trodde först det
var räven som härjade bland hönorna, men det var schäfern som rymt och nu roade sig som bäst
inne bland hönorna. Kom lagom fram för att se hunden komma ut genom hålet för hönornas trafik,
med en höna i käften, högt upplyftad och stolt som en jägare efter lyckad jakt! Vad som närmast
hände minns jag inte, men hunden blev senare avlivad.

Eftersom jag var pliktig att gå i skolan så fick jag lära mig stigen fram till Rosendals lilla skola.
Det var en bra bit att gå, kanske ett par km, men lyckligtvis blev vistelsen på Källtorp inte så lång.

Mamma hade en syster, Nanny, som bodde i Vimmerby, ett antal mil västerut. Mamma hade
kontaktat Nanny och frågat om dom en kortare tid, medan pappa sökte jobb, kunde härbärgera oss.
Nanny Nilsson (född Österlund) bodde i ett hus inne i Vimmerby tillsammans med sin man som
var ambulerande skohandlare och kolportör. De hade två döttrar, Märta och Ulla, så det var inte så
mycket plats för ytterligare en familj på 5 pers. Om det var lång väg till skolan på Källtorp, så var
det bara tvärs över gatan här.

Det blev inte särskilt lång tid i Vimmerby heller, pappa och mamma förstod att det blev både trångt
och kostsamt med en extra familj. Nästa anhalt blev hos farmor på Klevgatan 8 i Strömstad. Farfar
levde på den tiden, så dom hade bara sina båda pensioner att leva på, men ändå klarade dom av
detta i flera månader. Farmors syster Hedvig hjälpte säkert till en del.
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Under tiden vi bodde där (1946) föddes min yngsta syster, Monika. Det var slitsamt för mamma,
men hon var nog seg, hon vägde bara 46 kg då Monika föddes! Hon såg alltid till att vi barn och
pappa fick mat i första hand! Det var en helt annan tid mot nu, husfadern låg överst i ranglistan,
han skulle vara ledig efter ordinarie jobbet, fick helst inte störas när han på kvällen läste dagens
tidning.

Men för tillfället var pappa arbetssökande. Efter en tid så fick pappa ett vikariejobb i Kungsör. Vi
flyttade dit där vi bodde modernt i ett hyreshus, under tiden sökte pappa, och fick jobb på en
järnhandel i Valla, nära Katrineholm. Det var inte så långt att flytta. Vi fick hyra en lägenhet på
övervåningen i ett gammalt stort hus med utsikt ner mot en sjö.

Det var vår, och gäddleken var igång, jag gjorde själv en mjärde som jag satte ut inne på den
översvämmade marken. Men jag var inte ensam fiskare, det stod ett par ryssjor inte långt från min
mjärde. När jag nästa morgon kom för att vittja min mjärde såg jag hur en av ryssjorna skakade av
levande innehåll. Min mjärde var tom, men frestelsen när jag tittade på ryssjorna blev alltför stor,
så jag vadade ut, med vattnet forsande in i stövlarna. Lyfte upp struten och fick tag i en gädda på
kanske kilot, med den sprattlande i handen vadade jag iland för att avliva den. När jag sedan
passerade lagården så stod där bonden och tittade på mej och fisken. Exakt vad han sa minns jag
inte, men han hade stått och sett mitt tilltag, han lät mig behålla fisken men jag fick lova att aldrig
göra så mer!

Efter en kortare tid i Valla fick pappa jobb i Färgelanda, på Killens Järnhandel. Första tiden bodde
vi i Stigen eftersom det inte fanns någon ledig lägenhet i Färgelanda. Jag fick cykla 3 km till
skolan i Färgelanda, skulle egentligen gått om 6 klassen då jag flyttat så många gånger under detta
skolår, men rektorn såg mitt betyg på litet ”a” för geografi vilket tydligen betydde så mycket att
jag fick gå direkt till 7:de klassen.

En eftermiddag då jag var på hemväg från skolan hörde jag några ängsliga pipanden nerifrån
sjökanten på Björvattnet. Vägen låg här på grov sprängsten, dessa nådde ner till vattnet. Jag gick
ner mot ljudet och hittade en liten utterunge, kanske hade modern blivit överkörd tänkte jag. Fick
tag på den lilla ungen och stoppade honom innanför jackan och skyndade hem. I all hast fick jag
ordna en provisorisk bur som placerades ute på gården. Gick ner till Lillälven och metade upp
någon abborre som jag försökte mata ungen med. Minns inte om han accepterade maten eller ej,
men vi försökte nog annat också, tror vi provade flaska och mjölk. Tyvärr var det nog ett hopplöst
företag, ungen skrek ett par nätter, till slut tröttnade grannen som kanske inte fick sova. Han bar
iväg med ungen ner till Lillälven, jag fick aldrig se den mer, så det var nog bäst som skedde.

När jag slutade folkskolan efter ett år, gick jag ett år på Realskolan, men jag var mycket skoltrött,
läste aldrig läxor, satt på lektionerna och såg ut genom fönstret, på skogen som lockade mer än allt
annat.

Det enda som funkade för mej av skolarbetet var när vi skulle skriva ”uppsats”, antingen uppdiktat
eller om något speciellt.  Då skrev jag för brinnande livet, tiden var för kort, orden rann fram
oavbrutet, dessutom kunde jag stava orden rätt.

Det hände att någon inte kunde stava ett speciellt ord, då vände sig läraren till mej för att få rätt
stavning. Då kände jag mig lite stolt, det var åtminstone NÅGOT jag kunde!

När första realskoleåret var över ville jag jobba, men pappa tyckte jag skulle få vara ledig en tid
före arbetet. Det var 1949, mitt kanske lyckligaste år? Jag cyklade runt i Dalsland och norra
Bohuslän och undersökte fiskevatten. Mest letade jag efter rinnande vatten med öring, låg på
kvällarna och läste ”Skogen kallar” av Hans Lidman, en författare, som vad jag vet, ingen kunnat
överträffa när det gäller naturskildringar, speciellt då om torrflugefisket i Svartån i Hälsingland.
Min egen ”Svartån”, blev Töftedalsån, ett av Örekilsälvens övre tillflöden. Den var ganska brant
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med många höga fall och stora djupa svarta höljor nedom, där vattnet cirklade runt med vita
skumbollar, djupt nere på botten tyckte jag mig ”se” stora öringar. Något vackrare vattendrag har
jag aldrig sett trots att jag rest runt i hela Skandinavien och sett många vatten. Mest var det fisk i
klassen 2-3 hg, även om jag fick en på 48 cm som borde vägt drygt kilot. Den var så otroligt
vacker med sina stora tegelröda fläckar, det var bara här i Töftedalsån dessa fläckar var så stora,
med en guldfärgad buk under sidolinjen. Jag kunde inte döda denna vackra öring, för att sedan
veta att höljan förlorat sin kanske största och vackraste fisk. Försiktigt, med en liten tår i ögonvrån
lät jag den försvinna ner i djupet igen, inte för att jag saknade fisken, men för att den var så vacker,
denna, Guds skapelse, för mej, en av Guds vackraste fiskar.

Tyvärr fanns det en mörk sida av tiden i Färgelanda, något jag helst inte skulle vilja skriva om.
Jag hade redan de sista åren i Högsby upptäckt att pappa använde sprit. Jularna var värst, en tid då
man som barn såg fram emot julklappar och godis, men julaftonens avslutning var verkligen inte
rolig, skall inte nämna detaljer. Men vill med dessa rader varna föräldrar som använder sprit, tänk
på att era barn ser och hör mycket mer än vad ni tror. Det kan ge minnen för livet, t.o.m. påverka
deras livssituation och psykiska hälsa. Personligen fick jag vara med om mycket otäcka saker som
ligger kvar i minnet, pappas självmordsförsök och annat som inte skall nämnas i skrift.
Vår ekonomi var i botten. (spriten tog största delen).

Mamma fick bara en liten summa pengar, som skulle räcka för mat till oss alla sex. Mest blev
det ”löksoppa” och det eviga hårda rågbrödet. När vi någon gång kunde köpa mjuka rågkakor så
var det kalas. Det hände ibland att någon av oss gömde undan en mjuk brödbit under bordet där
det fanns några små nischer, detta för att ta fram och stoltsera med gentemot övriga. Själv fick jag
bidra med någon gädda eller några ganska stora och fina abborrar, de senare var inte populära då
dom var svårrensade, det var mamma som fick hjälpa oss med rensningen.

Har tidigare nämnt om ”rangordningen” som var vanlig förr. Mamma drog tyngsta lasset, hon fick
t.o.m. hugga ved trots att hon var liten och väl närmast undernärd. Det hände ju att veden var slut
då hon skulle laga mat. Jag hjälpte annars till med huggningen.

TV fanns inte den tiden men vi hade radio som var påslagen på kvällarna. Mest var det den
evinnerliga klassiska musiken som jag var mycket trött på, men mellan 18 och 19 spelades blandad
musik, då kunde man höra lite lättare tongångar. Eftersom jag tyckte mycket om musik, vilket
även pappa och mamma gjorde, så var det många låtar som fastnade på hjärnan. Pappas absoluta
favoritlåt var ”Begin the Beguine” med Artie Shaw Orchestra. Denna gamla fina inspelning finns
på YouTube, kolla gärna och bli överraskad av den fina musiken, som man kunde höra på radion
på 40-talet!

Troligen var det 1949 då jag hörde ”Saxo-Rhapsody” av Eric Coates, den påminde mig om den
vackra natur jag befann mig i, då jag oftast ensam stod vid en tjärn och såg en vakande öring i
kvällningen. Såg namnet i tidningens radioprogram där varje låt fanns med. Ville gärna höra den
igen och när jag 7 år senare hade rullbandspelare så höll jag fortfarande koll på
grammofonmusiken mellan 18-19. Så en kväll fanns Saxo-Rhapsody med, gissa om jag var beredd
att spela in den, det funkade och har inspelningen kvar ännu år 2020! Annars så finns den på
YouTube om du vill höra den.

Cykeln var på 40- och början av 50-talet det vanligaste färdmedlet. Därför fanns det gott om
cykelaffärer, det fanns nog någon i de flesta tätorter. Mitt första ordinarie jobb var på Monark i
Uddevalla dit jag cyklade dom 3 milen, när jag inte åkte rälsbussen på Lelångenbanan. Mitt jobb
var att hjälpa till med packningen av cykeldelar som skulle ut till distriktets olika cykelverkstäder,
dessa drevs ofta av en affär med sport och cykelförsäljning. Vid behov var jag även i
cykelverkstaden.
Pappa tyckte jag skulle vara med i Ed´s cykelamatörer, en cykelklubb. Kanske var det 1950 då jag
ställde upp i klubbmästerskapet i debutantklassen och vann. Efter den framgången blev det fler
tävlingar, bl.a. Särö-loppet i Göteborg (med bra placering), DM för Bohuslän-Dal med en 6:e
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placering. 1950 kördes ”Debutant-6-dagars”i Uddevalla med nordiskt deltagande, tyvärr fick jag
sommarsjuka på 3: e dagen och fick bryta trotts att jag låg på en bra placering.

Var även med i backhoppningen i bl.a. Ed, som då hade Götalands största backe. På ”Skidspelen” i
Ed fick jag en 3:e placering i äldre juniorklassen. Tävlade även i Mustadfors och i Dals Rostock.
Var med i Färgelanda IF, som utsändande klubb.

1951 tog livet en annan vändning för mej och hela familjen, pappa sökte och fick jobb i Norberg, i
Västmanland. Naturligtvis var det utsikterna att kanske få bra fiskevatten som jag var nyfiken på,
men dessa grusades snart. Såg redan då jag satt på tåget på väg från en semesterresa med fiske i
nordvästra Dalarna att landskapet ju närmare Fagersta jag kom, inte tilltalade mej. Ändå bodde jag
kvar 13 år i Norberg, hela denna tid med en allt starkare längtan att flytta tillbaka till Dalsland eller
Na. Bohuslän.

En tröst var DX-ingen, vilket m.a.o. var långdistanslyssning på radiostationer runtom i världen.
Det gick bra med en vanlig bordsradio som fanns i flesta hem, man satt helst upp en trådantenn till
närmaste träd. Med den utrustningen kunde man ratta in kortvågsstationer runt hela klotet. Tyckte
särskilt mycket om att lyssna på Latinamerika, gillade musiken, både från Anderna men även den
kubanska musiken tyckte jag om. Sveriges Radio och hela Europa sände sina program på
mellanvåg, tills FM-sändningarna började kring mitten av 50-talet. När de flesta europeiska länder
alltmer övergick till FM så blev mellanvågsbandet mer öppet, särskilt nattetid för stationer på
andra sidan Atlanten, det var nya intressanta möjligheter som öppnade sig! Blev snart medlem i
några DX-klubbar; Radioklubben Universal, Arctic Radio Club för att dela med och motgångar 
inom DX-ingen med andra likasinnade.

Sökte jobb i Strömstad genom arbetsförmedlingen men utan resultat. Fick ta till andra ”knep”.

Sade upp mej på jobbet på Nya Järn i Norberg där jag hade ett trivsamt och bra jobb, tog en
månads semester och reste tillsammans med en fiskeintresserad till Irland, via England, där vi
provade på många nya vatten.

När semestern var slut åkte jag inte tillbaka till Norberg, men till Strömstad. Där sökte jag jobb,
fick ett par vikariejobb, bl.a. på Strömstads Bryggeri där jag körde ut dricka på landsbygden, även
på  Otto Werners möbelaffär, med  uppackning och utkörning.

Småningom (1964) blev det Original Odhner´s räknemaskinsfabrik, där fick jag jobbet jag
önskade, ett ”fritt” lagerjobb. Det jobbet hade jag kvar, men under olika skeden av tillverkningen,
ända tills jag slutade 1993, trivdes hela tiden bra med jobbet! O.O. var nog stans största
arbetsgivare under lång tid.

Kalundborg långvåg
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Rollin’ down the Mississippi River, del 9
Peter Stillberg

County motsvarar det svenska begreppet län, men är i
mitt tycke betydligt mindre områden än de motsvarande i
Sverige. Jag bodde på ett hotell i staden Kewanee och fick
tag i en turistbroschyr med en karta över Henry County
som området heter, och där upptäckte jag att det fanns
flera platser med svenska avtryck. Från Kewanee mot
Bishop Hill ligger en plats som heter Galva, en
omskrivning för Gävle. Namnet gavs till platsen som en
hyllning till bosättarna i Bishop Hill vars styrelse
investerade en hel del pengar här när järnvägen drogs
fram för att knyta ihop kommunikationerna med Chicago.
Som sin svenska förebild har man också här sin egen

bock, men mer permanent och gjord i ett annat material, så något försök att tända eld på den är nog inte
lönt. Storleken är inte heller i närheten av julbocken i Gävle.

På kartan fanns också en bild på en byggnad med texten ”Jenny  Lind Chapel”. Låter väl svenskt för den
som är bevandrad i den svenska musikhistorien. Det ligger i staden Andover, ca 2,5 mil nordväst från
Bishop Hill, och jag måste erkänna att det blev en överraskning för mig när jag kom dit. Någonstans i
bakhuvudet hade jag ju hört namnet Lars Paul Esbjörn.

 Lars P Esbjörn, föddes 1908 i Delsbo i Hälsingland.
Tidigt upptäckte man att Lars P hade ett skarpt intellekt
och han fick gå i skola i Hudiksvall i fem år, därefter
gymnasiestudier i Gävle. Han utbildade sig så
småningom till präst och tjänstgjorde som brukspräst vid
Oslättsfors Bruk och sedermera som kyrkoherde i Hille
församling. Han hade på egen hand lärt sig engelska och i
en tid då han hade meningsskiljaktigheter med sina
kollegor i Sverige beslöt han sig för att åka över till USA
för att bistå dom svenska immigranterna, bl a de som
fanns i Bishop Hill, och ge dem möjlighet att återigen
omfatta den Lutherska läran. Efter många strapatser och
umbäranden hamnade han så småningom i Andover. Han startade upp en liten församling och behövde efter
en tid en större lokal för att hålla gudstjänst. Eftersom ekonomin var skral och han inte kunde förlita sig på
ekonomiskt stöd lokalt, begav han sig ut på en insamlingsresa och besökte både svenska och amerikanska
missionssällskap. Han kom till New York och i samma veva befann sig den svenska sångfågeln Jenny Lind
där på sin första amerikanska turné. Han fick efter några försök tillfälle att träffa Jenny och hon gav ett
generöst bidrag till kyrkobyggnadsplanerna, 1500 US dollar. Med den grundplåten kunde han genomföra
bygget och därav fick det namnet Jenny Lind Chapel. Lars P Esbjörn startade Augusta synoden och det blev
så småningom starten på det Svensk Lutherska Samfundet i USA. I kapellets källarvåning finns ett litet
muséum inrett med saker som har svensk anknytning, dokument, bilder mm. Här finns även en bild av
kungaparet Carl XVI Gustav och Silvia vid deras besök i kapellet den 14 september 1996.
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Frekvensen 1450 är väl inte den lättaste att höra lågwattade
stationer på. Men om ID:t ”The Talk of the Tri-Counties” hörs i
lurarna, ja då är det den lokala stationen WKEI i Kewanee som
du rattat in. Trots att jag befann mig i Kewanee missade jag att
höra den lokalt. Jag kan väl erkänna att jag inte var helt
koncentrerad på radion dom här dagarna då det fanns så mycket
annat att besöka och se.

Tre dagar kvar på resan och nu styrde jag bilen norrut mot Chicago. Jag hade kollat lite hotellpriser och
tyckte nog det var lite dyrt i city. Jag hittade ett hotell i Evanston, 2 mil norr om Chicago, som passade min
reskassa lite bättre. Dessutom ligger Evanston strax norr om Andersonville, som var det mest svensktäta
området i Chicago på sin tid. Det blev ett bra tillfälle att vandra på gatorna i Andersonville även om det
bara blev ett kort besök på tisdagskvällen.

Chicago, en intressant stad med mycket att upptäcka, se och besöka. Har man bara en dag rekommenderar
jag att man åtminstone tar sig en tur i Millennium Park. Cloud Gate, populärt kallad The Bean på grund av
dess form, en skulptur av Anish Kapoor som drar tusentals besökare varje år. Jay Pritzker Pavillion med
dess spektakulära utformning, Crown Fountain en vattenfontän populär både bland barn och vuxna.

Egentligen skulle det behövas ett helt eget avsnitt om Chicago, men jag avslutar min reseberättelse här och
hoppas att du har fått en liten känsla av det svensk-amerikanska arvet, känt den amerikanska fläkten, dom
miljöer där dom små mellanvästernstationerna kämpar för sin överlevnad på AM-bandet. Tack för att du
varit med på min resa.
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En semestervecka på Irland sommaren 1988
Tore Larsson

Corrina, Corrina var en låt som slog igenom i början på 60-talet. Den spelas säkert fortfarande av det fåtal
dansband som ännu finns kvar. Men i stället för Carina är det nu enbart Corona som gäller – inte lika trevligt.

Corona ja, detta förfärliga virus som ställt en hel värld på ända. Som 70+-are har man blivit starkt begränsad
i aktiviteterna, vi är ju ombedda att stanna hemma.

Christer Brunströms artikel ”Corona och QSL” i Eko nr 18 inspirerade mig att plocka fram fotoalbumen och
QSL-pärmen med verifikationer från Irland. Sommaren 1988 gjorde nämligen Marian och jag en resa till just
den ”gröna ön”. Så dags att skriva om detta nu, kanske någon säger, men anledningen är just coronatider, det
har med andra ord blivit tid över efter att promenaden, dagstidningen, boken, korsordet och kanske bilturen
är avklarad. Även om det gått ett antal år så kanske artikeln kan vara av intresse för någon?

Christer skriver i sin artikel om det flertal radiostationer som poppade upp på Irland under senare hälften av
80-talet. Christer tror att reglerna för rundradio hade liberaliserats vid denna tidpunkt, men jag tror nog hellre
att alla dessa stationer var ett resultat av att man funnit en lucka i lagen, stationerna, i några fall helt officiella
med skylt och allt, var helt enkelt ”pirater”.

Innan resan startade hade en bil bokats och denna stod mycket riktigt och väntade på oss på flygplatsen i
Dublin. En röd Toyota Corolla. Att köra en högerstyrd bil i vänstertrafik var en utmaning.

Förutom två nätter på hotell i Dublin, bodde vi på B&B vilket var ett utmärkt alternativ. Det blev ofta trevliga
samtal och tips på lokala sevärdheter med den dam som i familjen ofta skötte verksamheten.

Vi startade alltså resan i Dublin och körde i stort sett runt hela ön på den vecka vi hade på oss. Samtidigt som
Irland är ett högteknologiskt land hade tiden vid denna tid stått stilla. Vi kunde nämligen vid flera tillfällen
köra ikapp en bonde som gick och vallade sina får på landsvägen. Det var bara att anpassa hastigheten efter
fårens. På många ställen gick fåren helt fria vid vägkanten.

Resan tog oss till omtalade platser som Tipperary, Limerick, Cliffs of Moher, Newgrange där solen lyser in
endast ca 15 minuter vid varje vintersolstånd, Glendalough, Galway med sin berömda kristall etc. Vi anslog
även en dag för ett besök i Nordirland. Lite dumdristigt kanske ty vid denna tid var oroligheterna och
motsättningarna stora.  Att resa in var inga problem, men när vi skulle återvända till Republiken Irland var
plötsligt den väg vi sett ut på kartan avspärrad med bommar. Där blev vi alltså stående och under tiden vi
studerade kartan för att kunna ta en annan väg stannade en bil. Det var, som vi förstod, en far med sin dotter.
Dom insåg tydligen vårt dilemma ty ut kom dottern och frågade om dom kunde hjälpa till med något. Vi
berättade om vår önskan att hitta en väg tillbaka till Irland – nummerplåten skvallrade dessutom varifrån vi
kom – och då visade hon oss ”an unofficial road”, som det visade sig skulle ta oss ner till Irland igen. När vi
passerade gränsen är oklart, men när Dundalk plötsligt dök upp kändes en stor lättnad. Vägen var oerhört
smal och något mer än bilen fick inte plats. När vi kom till Dundalk visade det sig att flera grässtrån fastnat i
bilens sidolister! Vi firade återkomsten med kaffe, grädde och nybakta scones i staden.

Som Christer mycket riktigt skriver, så resulterade lyssnarnätterna ofta till nya loggningar. Problemet vid
denna tid, långt före Internet och Google, var att finna adresser till stationerna. På något sätt lyckades det i
de flesta fall. Även om resan i första hand var en turistresa så blev det tillfälle att på vissa orter besöka
radiostationen som inte behagat svara på lyssnarrapporten. Bilradion var ett fint sällskap, inställd så att den
alltid letade upp den starkaste stationen. Detta fungerade överallt utom vid västra sidan av ön, ute vid Cliffs
of Moher, där en fullständig radiotystnad rådde, enbart brus.

Stationerna spelade mycket country, inte författaren emot, både amerikansk och irländsk. Av inhemska
artister som spelades var Paddy O’Brien och Philomena Bagley ofta förekommande. Den senare har den
längtande rösten att man riktigt känner saknaden av de anhöriga och vänner som dragit till Amerika för ett
bättre liv. Båda dessa artister finns på YouTube om du vill lyssna.

I min Irlandspärm med QSL finns 75 stationer, de statliga inräknade. På följande sidor hittar du några av
QSL-en samt fotografier tagna vid resan.
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Ett av de första stationsbesöken skedde i Carlow. Här hade vi ingen adress, och förfrågningar med personer
på gatan gav ingenting. Postkontoret besöktes och där kunde en dam i förtroende säga ”försök på puben”.

Vi stegade in och där uppstod en viss förvirring eftersom man trodde, som vi senare förstod, att vi var några
myndighetspersoner. När vi förklarat vårt ärende – att få en verifikation på min avlyssning! – blev tonen
genast mycket hjärtlig. Studion och sändaren var belägen på vinden. Den ordinarie sändningen avbröts och
en intervju gjordes ”med en lyssnare från Sweden”. Vi bjöds också på te och en alldeles otrolig hög med
sandwich.

T.v. Här i denna pub huserade Carlow Community Radio. T.h. Mister Griffin, ägare, tillsammans
med sonen, DJ, som håller upp min rapport.

I Waterford blev vi bötfällda
för felparkering.

Hade man lyft blicken en
aning, så hade man sett att
vi stod precis under en skylt
med texten ”Parkering
förbjuden”
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Ytterligare ett besök som, förutom en kopp te och kakor, resulterade i detta QSL, Independent
Radio Longford – 864 kHz



sid 32

Ovan till vänster gatubild från Tipperary. Till höger stationsbyggnaden där Radio Luimni i Limerick
höll till på andra våningen där markiserna finns. Nedan stationspersonal på Radio Luimni. Notera
ARC-dekalen som sitter på väggen!
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Big L, Limerick -
1566 kHz

Kilkenny Community Radio, Kilkenny – 1386 kHz
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Harrisons historia
S skeptiska till tv:n – svenskar sist i Norden

Svenska Dagbladet 14.4.2020 via Bo Nensén

Inte förrän 1954 ansågs svenska folket moget för television,
betydligt senare än i grannländerna. Orsaken: den socialdemo-
kratiska regeringen var tveksam – och motståndet backades upp av
biografägarna.

Historieprofessor Dick Harrison besvarar varje dag SvD-läsarnas spörsmål om små och stora historiska
händelser och fenomen.

Fråga: Jag har hört att Sverige fick tv ganska sent, att det dröjde länge innan fenomenet slog igenom hos oss.
När fick vi egentligen tv? Hur snabbt tog det tills vi blev ett tv-tittande folk?

Dick Harrison: Frågeställaren har helt rätt – Sverige fick television senare än andra industrialiserade
västländer. Det berodde inte på bristande tekniskt kunnande, tvärtom, utan på bristande politisk vilja. De
första regelbundna tv-sändningarna skedde i USA 1928, och redan samma år genomfördes den första
transatlantiska sändningen. Den första visningen för den svenska allmänheten ägde rum i Stockholm i
december 1930 (på biografen Röda Kvarn), och sporadiska visningar gjordes i vissa lokaler under de år som
följde. Tekniken fanns alltså redan på mellankrigstiden, men det dröjde länge innan den svenska staten följde
efter i utvecklingen. Inte ens under åren efter andra världskriget, då tv:n på allvar slog igenom i många länder,
var Sverige med på banan.

Ett av de viktigaste skälen var att regeringen, som dominerades av Socialdemokraterna, var mycket tveksam
till televisionen. Den var länge synnerligen lågt prioriterad. Det hjälpte inte att folk från Kungliga Tekniska
Högskolan (KTH) reste till USA 1946 och rapporterade om vad som hade hänt, och höll på att hända, utanför
Sveriges gränser. Television förblev ointressant för flertalet politiker. Möjligen kunde man sträcka sig till att
direktsända konkreta evenemang på specifika platser – som när utdelningen av nobelprisen direktsändes 1950
– men eftersom ingen svensk hade tv kunde sändningarna bara ses på utvalda biodukar.

I praktiken kom KTH under de år som följde att fungera som experimentstation för svensk tv. Från och med
hösten 1950 arbetade Televisionsforskningsnämnden, som skapats av statliga Telegrafstyrelsen, med
försökssändningar en gång i veckan, vilka kunde ses på omkring 300 mottagarenheter. Men det gick trögt.
Den utredning som regeringen tillsatte påföljande år fick rentav öknamnet ”televisionsfördröjnings-
kommittén”. Väl att märka var det inte bara socialdemokraterna i regeringen som var skeptiska till det nya
mediet. Biografägarna var måttligt förtjusta i den befarade konkurrensen. Ju fler människor som såg på tv,
desto färre som gick på bio, resonerade man.

Inte förrän 1954 ansågs svenska folket moget för television, betydligt senare än i grannländerna (de danska
provsändningarna hade inletts 1951). Det rörde sig dock bara om provsändningar under en begränsad period,
och kvaliteten lämnade mycket övrigt att önska. Först den 15 september 1956 inleddes riktiga tv-sändningar,
vilka blev regelbundet återkommande 1957. Sedan hände allt fort. I synnerhet 1958, som konsekvens av att
Sverige arrangerade fotbolls-VM, såldes tv-apparater till massor av hushåll, och på 1960-talet kunde man
finna dem överallt.
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Ronan O'Rahilly, Radio Caroline founder who inspired UK
pop and pirate radio, dies aged 79

Ronan O'Rahilly: pirate radio's godfather made a sea change in British pop
Alexis Petridis, The Guardian 21.4.2020 (part of the article)

Ronan O’Rahilly, the Irish founder of the notorious Radio Caroline that popularised pop music on British
radio, has died aged 79.
His death was announced by the radio station that is still broadcasting, who said: “In a pastime populated by
unusual people, Ronan was more unusual than all of them combined.” He had been diagnosed with vascular
dementia in 2013.
O’Rahilly first became known as a player in the burgeoning “swinging London” scene of the 1960s, managing
Alexis Korner (the blues-rocker who nurtured the career of the Rolling Stones) and Georgie Fame. Fame
eventually had three UK No 1 singles, but O’Rahilly initially struggled to get his musicians noticed by BBC
stations and the then-popular Radio Luxembourg, and so founded his own station, Radio Caroline, in 1964.

He circumvented licensing laws by acquiring a former
Danish passenger ferry, anchoring it in the North Sea off
Felixstowe, and broadcasting from there. With a much less
diverse radio industry than today and the BBC only
playing two hours of pop music a week, Radio Caroline
quickly amassed a listenership of millions for its daytime
pop-focused output.

Ronan O’Rahilly, left, on board the ship broadcasting
Radio Caroline with DJs Jerry Leighton, Tony Prince and
Lee Harrison. Photograph: Daily Mail/Rex/Shutterstock.

https://www.theguardian.com/music/2020/apr/21/ronan-
orahilly-radio-caroline-founder-uk-pop-pirate-radio-dies-
aged-79-james-bond-george-lazenby
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ARC NOSTALGISPALTEN                4/5 2020
———————————————————————————————————————————————————————————

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

Ett extra nummer av MVE och en extra nostalgispalt. Jag hoppas allt är bra med er alla trots
omständigheterna. Om man ska hålla sig i enskildhet är ju DX-hobbyn en perfekt sysselsättning och kanske
kan det även bli tid till att gå igenom den egna QSL-samlingen och skicka in ett eller annat bidrag till spalten.
Några har redan gjort det men ytterligare bidrag är naturligtvis alltid välkomna.
Först denna gång ett bidrag från JOE via TL. JOE har scannat in ett QSL från Odd Påg ODD (då Johansson).
Det handlar om NRK Svalbard som Odd hörde 1961 och enligt QSL-texten var hans rapport den första som
stationen fått. Stationen, belägen vid Kings Bay, loggades faktiskt den 11 juli. Svalbard hade då en del egna
program. I dag finns stationen på 1485 kHz och brukar då och då kunna loggas med regionalprogram från
NRK Troms men några egna program från Svalbard förekommer inte längre. På kortet beskriver man sig som
”Verdens nordligste radiostatsjon” och det kan nog stämma även i dag.

Samma station och samme bidragsgivare. Detta QSL kommer från GN:s samling och har scannats in av JOE,
förmedlat av TL. Rapporterad i november 1998.
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Under sent 70-tal och 80-talet formligen exploderade antalet illegala irländska stationer. Tore Nilsen i Norge
har bidragit med detta handskrivna brev från Glencoe Radio i Donegal på 1143 kHz. Med följde också ett
visitkort. Stationen sände från Donegal och kom igång relativt sent.

Ytterligare ett bidrag från Tore i Norge. RIAS – uttytt Rundfunk im amerikanischen Sektor – startade i
februari 1946 från den amerikanska sektorn av Västberlin. Inledningsvis sände man endast per trådradio innan
MV-sändaren kom igång hösten 1946. Stationen sände även på kortvåg, i 49-metersbandet. Kortet är från
1961 och användes även under 70-talet. Är Chevan i förgrunden av årsmodell 1950 eller 51?
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Next we have a nice QSL card which Bill Harms received from Japanese station JOLF 1240 in 1977, during
his time in Korea.

På insidan av detta julkort från Rikisutvarpid finns QSL-text för sändaren i Höfn som DX-Räven Jan-Erik
Räf JER hörde 1953. V/s berättar bland annat att man använder en Marconisändare på 1 kW och att ”schottis”
heter likadant på isländska!
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Vi avslutar dagens spalt med ett bidrag från ARC:s ständige sekreterare Tore Larsson TL. Tore fick detta
QSL-brev från La Voz de la Gran Colombia, Cúcuta 1962.

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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Citrus AM, Emst – 918 kHz

”Hello Dan,

Thank you very much for the reception report
from Sweden.

Yes, I can confirm, it was the signal from
Citrus AM you received :)

I included two pictures, a picture of the tx-
antenna, a 18m. toploaded umbrella with coil.

And a picture from the transmitter, its a low
level modulated freq. generator, with a 25Wc
PA. (Low Power AM in the Netherlands is
max 100W PEP power)

Nb: for work, I am a microwave engineer (mainly frequency planning) for a Dutch mobile provider. (KPN)
Thanks again, Best regards, and good luck with your (DX) receptions!!!
73's Citrus AM - Henk Endendijk (PE1MUQ)” tnx DO
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Radio Free Africa, Mwanza, Tanzania – 1377 kHz

After the antenna change on Arctic SDR to Mci Megadipol on April 10th I heard RFA Radio Free Africa
based in Mwanza on the Lake Victoria shore on 1377 kHz with really impressive signals with phone-ins,
Afrobeat and ads from April 11th and into April 12th, 2020. At the start there was interference from Iran and
possibly Armenia. The distance to Mwanza is 8148 kms!

After a few hours I received this very nice verification from Yusuph, who is Asst Pgms Manager at the station:

"Dear Svenn...
We are happy to hear from you ...
Indeed the signal you received is ours (Radio Free Africa). We are so happy to have you all the way from
Northern Norway...."

Also an invitation to send them a recorded greeting to go on the air!
Radio Free Africa/RFA started broadcasting in August 1995. The station is broadcasting in Kiswahili
covering national and international news, entertainment, documentaries, features, drama series, sports and
sitcoms. Music-wise it is broadcasting African and World Music.
It is one of the most listened to radio stations and broadcasts on 20 AM/FM frequencies throughout Tanzania.
Its programming also reaches the entire East, Central and Southern Africa region via FM and AM platforms.

RFA is owned 100% by Sahara Media Group Ltd (SMG) according to the Tanzanian Communication
Regulatory Authority (TCRA). It was established in 1992. SMG also runs two other media outlets - Star TV,
and Kiss FM.

Radio Free Africa website address is www.radiofreeafrica.co.tz
Its postal address is: Radio Free Africa, PO Box 1732, Mwanza, Tanzania

tnx SM
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HLAF MBC Gangneung – 1287 kHz

Received this awesome e-QSL in English and Korean from MBC Kangwon Youngdong for their AM
outlet HLAF-1287 in 3 days for a Korean language report. This is a re-send as a previous report, sent by
postal mail, has thus far gone unanswered. Thank you to Mr. Kim for his friendly reply and for the answers
to the questions I posed to him. And a super thank you to Jari Lehtinen for the contact info. tnx Bill Harms
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A3Z Tonga Broadcasting Commission, Nuku’alofa – 1017 kHz

I was pleasantly surprised to find a Messenger QSL this morning from the public broadcaster of the Kingdom
of Tonga, Tonga Broadcasting Commission (TBC), "The Call of the Friendly Islands."
The kind person replying to my February 22nd, 2019 and January 30th, 2020 reports on A3Z Radio 1 on 1017
kHz says:

"Hello Svenn.
So very nice to read your messages, apologies for the extremely delayed response though, this page had been
inactive until recently.
I am surprised you could pick up our radio station all the way in Norway, but it's nice to know that our radio
reaches a wide audience and that you enjoy our music and programs.
Thanks for writing us. Have a good weekend."

A3Z, earlier ZCO is broadcasting with 10 kW from Tungī Road in Nuku'alofa and is the only AM transmitter
in the country. Since the first reception of 1017 in Northern Europe, presumably by Mika DX Makelainen in
November 1998, a great number of dxers on dxpedition sin the North have been able to log this exotic station.

When Arctic SDR opened in the autumn of 2015 with a Cloud-IQ, and a 50 metres longwire antenna, the station
was frequently audible, but I did not report until last year, then with the 500 metre Pacific Beverage only to
experience a long waiting time. So I am very grateful to the nice person sending me the kind reply this Saturday
morning. TBC was active also on 5030 kHz until the early 90s.

                                                        tnx SM
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4MK Mackay QLD – 1026 kHz

I made several attempts to catch
Classic Hits 1026 4MK
broadcasting from Mackay in
Northern Queensland before I
finally succeeded on April 4th.

An ad for local dentist Dr. Raghu
caught my attention first and finally
I was able to identify an entire
commercial block with local and
regional ads plus a station ID. Very
challenging reception.

There was interference from China,
Tabriz, (Iran) and other unidentified
stations. DZAR in the Philippines
has also been heard here.

Among other stations heard this day
was their sister station 1332 4BU
Bundaberg which also was heard in
January. A bit later 1116 SEN
(3AK) Melbourne came in.

I listened on the Arctic SDR, and General Manager Chris verified my reception on email after 2 hours.

4MK broadcasts a a very enjoyable classic hits and talk/information format from Mount Bassett in Mackay
with a power of 5 kW. It is owned by Grant Broadcasters. tnx SM
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3AK ”SEN Home of Sport”, Melbourne VIC – 1116 kHz

Pete of Australia's Crocmedia just confirmed my two receptions on Arctic SDR of 1116 SEN - "Melbourne's
Home of Sport", 3AK, broadcasting from Lower Plenty, Melbourne, Victoria 1116 kHz on April 2nd and
4th.

Pete's very nice reply says:

"Yes, that indeed is our radio station 1116 SEN in Melbourne, Australia. I’ve attached a couple of audio
recordings of each time for your reference – a clear line recording and a off-air recording from the loop
antenna on our building.

For your info – we broadcast on 1116AM at 5 kilowatts of power from a Nautel XR12 transmitter – our site
is a two tower directional AM array.
Good to hear you were able to pick up 1629AM in Adelaide – if you get a chance, try picking up a couple of
our other services:

1377AM in Melbourne, Australia, branded as “SEN Track”.
657AM in Perth, Australia, branded as “SEN Track”

I always love getting e-mails like this – AM signal propagation is a wonderful thing. I thought listening to
our station from Hobart, Tasmania at night (400-500km away across Bass Strait) was cool – 14,000km away
is a little cooler!" https://www.sen.com.au/ tnx SM
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CKRM Regina SK – 620 kHz

Yay! A friendly QSL letter from CKRM 620 arrived in our mail box today (25 Apr 2020). In addition to the
letter, Colin Lovequist, the station's music director and afternoon host, sent two different stickers. Reception
was made from an SDR in Northern Norway. Thank you to Mr. Lovequist for the reply. tnx Bill Harms
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KTIC West Point NE – 840 kHz

Dear Jussi,

Good to hear from you again!!! Not retired yet, but if all goes according to plan my last
day will be Dec. 31, 2021. My wife and I are looking forward to getting back "home" to be
closer to our kids and grandkids. Our oldest and his family just moved to Kansas City, Ks.
so he could start medical school. He is 40 and finally getting to realize his lifelong dream.
Another son works for a company that installs all kinds of electronic security and audio
visual in homes and offices.

Another son and our daughter work for the police department in the town we are moving
to, and our youngest son is a deputy with the Sheriff's department in the county just north
of where we are moving to. Our Son in Law works for the Sheriff's department jail in the
county we are moving to.

Our Nebraska Rural Radio Association just bought another station that you should listen
for. KUVR 1380 is a low power, daytime only, station that we are combining into our
KRVN AM towers. They lost their transmitter site before we bought them so we are
moving them about 5 miles north, and on the other side of the road, from where they
were previously. Hopefully we will get them connected and working sometime in April.

Thanks again for the reception report and I have attached a certificate in PDF form to this
reply.

Enjoy your retirement and keep listening!!!!

Regards,
Rod

--
R. V. Zeigler, Dir. of Eng.
Nebraska Rural Radio Assn.
KRVN AM & FM  KAMI
Chairman, Ne. SECC
Exec. Dir. NEBA
308-324-2371 Ext.1007 Office
308-325-1642 cell
www.krvn.com

tnx JUS
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WBEN Buffalo NY – 930 kHz

Susan Rose one of the two hosts of WBEN's weekday morning show sent this eQSL for a report submitted
to the station's contact webform. She and Brian Mazurowski were on the air at the time of the reception. It is
always fun to receive answers from the people who were at the mike when you pick the stations up. Thank
you to Susan! tnx Bill Harms
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WINS New York NY – 1010 kHz

Persistence pays off!
This morning 29 April 2020 while tuning around the dial, I came across the familiar sound of 10-10 WINS
and decided what the heck, I will send them another reception report by email. Well, about 3 hours later, I
received this friendly email reply from 1010 WINS brand manager Ben Mevorach. I asked him how they
were coping with the cornavirus crisis, and you can see his answer. Over the years, I sent them five or six
reports, the first one in 1983, and this is their first response. AWESOME! Tnx Bill Harms
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WSCB Chicago IL – 1240 kHz

Hello Mr. Suokas.

Yes, that was our radio station WSBC-AM 1240 based out of Chicago.  What you heard was our
Sign-off playing at 10:00pm CST.  I have attached it here, so that you can hear the exact clear
message you heard.  We are a time-brokered radio station where people can buy blocks of time
from us and do their own radio program.  We have over a dozen different languages on our radio
station like Italian, Latvian, Russian, Ukrainian, Spanish, Assyrian, etc.  Each show reaches out to
their communities here in Chicago.

We are trying to keep safe from the COVID-19 virus as it is spreading.  Here in the city of Chicago,
and the state of Illinois, we are under a "stay at home" order from the Governor.  However, since
we are a radio station, and we need to inform the public, we are given special permission to
travel to work.

We also have not had too much snow this winter, and we miss our sports these days, because
everything is on lockdown here in the US.  None of our major sports teams are playing right
now.  In baseball we have the Chicago Cubs and the Chicago White Sox, in hockey we have the
Chicago Blackhawks, in soccer we have the Chicago Fire, in basketball we have the Chicago Bulls,
and in football we have the Chicago Bears.

Hopefully, within a couple of months, the coronavirus starts winding down.

Here is our website in case you want to find out more information on our stations.

Stay safe and healthy.

Thanks.

www.accessradiochicago.com

Jorge Murillo
tnx JUS
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WOOD Grand Rapids MI – 1300 kHz

Thank you to Phil Tower Director of Content and Programming at iHeart Radio in Grand Rapids,
Michigan for this eQSL of WOOD-AM 1300. Reception made at Kongsfjord, Norway in mid-
February 2020. tnx Bill Harms

ööööö

KEYG Grand Coulee WA – 1490 kHz

Received an email verification of a reception of KEYG 1490-AM from the station's Sales Manager.

This might be my quickest QSL response at 7 minutes from the time I sent the email with the report
and audio clip to the time when I received it in my email box. WHEW!
Reception made at Kongsfjord, Norway.                                                                          tnx Bill Harms
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WWOW Conneaut OH – 1360 kHz

tnx JM
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WSLB Ogdensburg NY – 1400 kHz

Se även nästa sida, tnx LSD
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CKJR Wetaskiwin AB – 1440 kHz

tnx Bill Harms
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WXEX Exeter NH – 1540 kHz

Pete Falconi, Operations Manager at WXEX, Exeter, New Hampshire 1540 kHz sent this eQSL this afternoon
(8 April 2020) for a report of a reception of the station earlier today. The report included an audio clip. The
station is branded as Seacoast Oldies. This is my first MW QSL for New Hampshire, MW state number 48.
(MS and VT to go). Thank you to Pete for taking the time to write and send this eQSL. tnx Bill Harms.
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WQFG689 TIS Hudson County NJ – 1710 kHz

This QSL is from the Hudson County, NJ Office Emergency Management. The station WQFG689 is widely
heard throughout North America and I believe coast-to-coast. I would not be surprised if it were heard in
Europe as 1710 kHz is a clear channel. Check this station out to see if you can hear it.

IRCA reports this TIS in New Jersey has increased power to 100W.
/BIH och TJ:s loggning av denna hittar du i dagens logg. Tnx Bill Harms/
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The Skyline of New York

Courtesy Voice of America


