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Säsong 61, nr 17
8 mars 2021 - allt

Stoppdatum:
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör
Nr 18 22 mars TL tips.

e-post: torelarsson.dx@gmail.com
Nr 19 6 april TL tips. Info och QSL resp red.
Nr 20 19 april TL tips.

Hej!
Våren närmar sig vilket tar sig uttryck i att några små spröda snödroppar slagit ut i söderrabatten utanför vår
dörr. Även en övervintrad pensé tittar försiktigt fram. Det betyder också att NA-säsongen närmar sig slutet,
men ha förtröstan, det finns trevliga stationer i Sydamerika som nu, hoppas vi, ersätter NA-stationerna på
bandet, något som redan syns i loggen i dag.
Loggarna i MVE blir nu tunnare, ganska naturligt med tanke på årstiden. Vad vore då lämpligt, och för att
fylla detta tomrum, än att få höra ifrån de medlemmar som aldrig hörs av? Bulletinen står helt öppen för
bidrag från just du som känner dig tillhöra gruppen! Dessa uppmaningar brukar mynna ut i – ja, just ingenting,
men kan vi ändra på det denna gång?

Dekaler och logotypes har vi denna gång fått från OJS och TN. Tnx!

I detta nummer förutom de fasta avdelningarna:
* Den åttonde mars – dagen som förändrade Sverige – Krister Thelin, Ledarsidorna.se 8.3.2021 via BN
* När fångarna och vildhästarna tämjer varandra – Lars Åberg, Senior reporter i Bulletin 2.3.2021 via BN
* WHAG Halfway MD-1410 kHz – QSL-funderingar av Bill Harms
* The Strange Story of D.C.’s Lost AM Radio Station Rob Stumpf, The Drive via SM 5.3.2021
* Today, March 8, Radio Nord would have turned 60 years old – photo via RFK (sistasida)

Nostalgi-QSL:
* Radio Nord Special – startade i dag för precis 60 år sedan!

Nya QSL:
* Meihan Kokudo, Mehian Nationak Highway No 25, Nagoya-Osaka, Iga/Satsuki/Seki, Nara City-1620 kHz

– AIH124 MTM&JMS
* KNOM Nome AK-780 kHz – CR
* KYAA Soquel CA-1200 kHz – GL
* ZYJ310 R Brasil Sul, Londrina PR-1290 kHz – JE

Bilaga:
* AIH133 expeditionsrapport – MTM (ingen logg, endast dagbok)

http://www.dxing.info/dxpeditions/aih133report.htm
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ARC Newsflash:
För bidrag: lennart@weirell.se

Hemsida/blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/
Join us on Facebook

Noteringar i loggen:
HeP = Hermod Pedersen, Limhamn, lyssnat i torpet på Linderödsåsen
JE = Jan Edh, Hudiksvall, lyssnar-QTH i Fredriksfors
MTM/JMS = Mika Mäkeläinen tillsammans med Jim Solatie. – lyssnat i Aihkiniemi (AIH124)
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)
RR/P = Rolf Rönnberg, Gnarp, remote Parkalompolo
RÅ = Lisette Åkessson, Bjärred, lyssnat i sommarbostad vid Ringsjön
SW/B = Stefan Wikander, Söråker i stugan på Bjännmyrmon
TBV/A = Tore B Vik, Mysen, lyssnat via Andøya
TNY = Torgeir Nyen, Oslo, lyssnar-QTH på Lista i sørvest-Norge
TW/HV = Torgeir Woxen, Sørumsand  – Hvaler remote, 30 km fra hytta i Halden

Europa
 675 28.2 0611 R Calypso, Oostwold, id "Radio Calypso AM". HeP
 747 26.2 0555 MCB Radio, Alphen aan den Rijn, med ett id och pop ett tag, annars dominerade

Radio 1511. HeP
 747 5.3 2000 MCB Radio, Alphen aan den Rijn har gått och blivit klart vanligare än förr och är nu

en klar tvåa efter 0511/Seagull. RÅ
 801 26.2 0559 R Jong Europa, Alphen aan den Rijn, ”This is Radio Jong Europa”. HeP
 801 1.3 0646 RNE R5 TN Girona ref. til Tarragona og Barcelona, 0648 signal + "Cataluña”.

Mange på fq. TW/HV
 837 8.3 0654 COPE Burgos igang med sending for CyL, 0657 lokalt for Burgos. TW/HV
 918 26.2 0600 R Monique 918, Velsen-Noord, med Whitney Houston sen ”Radio Monique

nieuws”. HeP
 918 5.3 1800 Golden Oldies Radio, Hoogvliet för första gången hörd här. En 4:e bärvåg var synlig

bland de tre vanligaste NL och ganska långt nere kom ett id 18.02 efter nyheter på
timmen. Verkar vara en mycket trevlig station. RÅ

 999 26.2 0600 Greatest Hits Radio, Lancashire, ”Across Lancashire, this is Greatest Hits Radio”. HeP
1134 24.2 0601 BFBS Gurkha Radio, troligen Sandhurst, ”Serving Gurkha's in the UK and around

the world, this is BFBS Gurkha Radio”. HeP
1134 27.2 0459 BFBS Gurkha Radio kom upp jättefint på NA-antennen. RÅ
1134 28.2 0600 L&D Radio, Luton, ”Broadcasting on 1134 AM and online, this is LD Radio”. HeP
1143 26.2 2027 COPE Jaén lokalt, ID, ann. 1143 og 94.2  TW/HV
1143 8.3 0650 COPE Ourense, px for Galicia.  TW/HV
1161 27.2 0200 Magic Radio, Hull, ID and news. FB
1161 28.2 0601 Magic Radio, Goxhill-Neatgangs Lane, med rek för

UK Insurance Ltd och British Guest Home Care, för en
Magic Radio jingle. HeP

1170 4.3 0600 Greatest Hits Radio, Teeside. HeP
1179 26.1 1659 Antenne Domstad, Utrecht fångad till slut när Rumänien hämtar andan och med id

innan nyheter på timmen. RÅ
1278 28.2 0600 Greatest Hits Radio, West Yorkshire, med ett ”Across West Yorkshire, this is

Greatest Hits Radio”. HeP
1305 4.2 1900 Premier Christian Radio. JM
1350 27.2 0540 Mid Downs Radio, Haywards Heath, pop mx, ID by YL. FB
1377 28.2 0100 Asian Sound Radio, Ashton Moss, ID and news. FB

LOGGEN
All Times in MV-Eko refer to
UTC unless otherwise stated.
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1395 26.2 2000 R Seabreeze, Grou, ID and news. FB
1440 5.3 2330 R Z-100, Milano, EE px, “VOA news”. FB
1467 23.2 0000 R Paradijs, Utrecht, ID, jingle, oldies. FB
1512 28.2 0550 Mike Radio, pirate, Netherlands, EE ID. FB
1584 26.2 1829 Fidelio Radio, Driebergen-Rijsenburg kom upp lite under Asian Fx och matchade

jämnt några minuter. Körde nyheter på lite udda tid 1835. Tillbaka igen precis innan
timmen och då med lite tydligare id. Enligt svar kör de 25 Watt för tillfället, vilket
säkert gör dem ganska svårhörda. Har letat länge efter denna. RÅ

1602 4.3 0611 R Tsentr, Riga, EE religiöst, ID engelska och ryska, usel modulation, QRM
holländare. (1602.142). HeP

Oid/Tent Afrika
1233 7.3 2012  Tent KBC Northeastern Service, Marsabit. Skickade en

snutt till Christoph Ratzer som säger så här: ”It must
almost be Kenya, otherwise the frequency would be
unoccupied. Since the North-East Service is being
broadcast here, the music also fits in with Sudan and
Ethiopia, which is where I would have immediately
classified this song”. Samma typ av musik fortsatte ett
bra tag och tyvärr inget prat som kunde hjälpa.  TN

Asien
 774 1.2 1500 Phon Mor 2, Sathani Witthayu Kong Phan Thahan Ma Thi Song, Rayang. Fin och

lång id. JM
 882 1.2 2000 BEG77 BCC Hsinchu. ”News radio” på EE. JM
 963 1.2 2000 BEV84 Taiwan BC, Chunghsing. Även här slogan på EE ”Every Day, Summer

Day”. JM
1062 1.2 2000 IRIB R Kerman. JM
1143 5.3 1715 BEL3 Taiwan Area Fishery Station, Penghu riktigt bra för att vara så sent på

säsongen. Dock tidvis störd av annan kines. Lätt att skilja på formaten. RÅ
1161 1.2 2000 BEV67 Feng Ming BC, Kaohsiung. JM
1233 4.3 1800 Xinjiang RTV, kazakiska kanalen, dominerar här efter Dechovka slutade. JM
1233 7.3 1600 Sinjanniin Mongoliin Ardiin R-Sinjyan med klart ID. // med 4500 kHz. Ytterligare

en kines här, förmodligen är Shinjan Qazaq Rsu-CNR 17. TN
1233 6.3 1702 Thailand med typisk musik. Enligt Christoph Ratzer är det Thor. Or. 01, Bangkok

som hörts nere i Salzburg flera ggr de senaste dagarna. TN
1512 1.2 2000 Jinan RTV, story service. JM
1620 29.10  1250- Meihan Kokudo, Meihan National Highway No. 25, Iga/Satsuki/Seki (between

Nagoya-Osaka).
The first highway advisory radio from Japan ever heard outside Japan. They have three transmitters
on the Meihan National Highway No 25 between Nagoya and Osaka: Iga, Satsuki and Seki. There are
different information about the transmitting power, it is either 5 or 10 watts.
Meihan Kokudo faded briefly on top of Vision Radio Australia with this announcement: “... Tsugini ni,
Nobori Nagoya homen yukino Kamitsuge Intaa kara Kameyama Intaa made wa, imano tokoro tsuko ni
shishou to naruyouna joho wa haitteimasen. ... gochui kudasai. Kochira wa Kokudo Kutsusho desu. Meihan
Kokudo wo sookochu no kata ni kono jikan no dorojoho wo oshirase shimasu."

A nice QSL diploma and verification letter arrived finally: "Jim Solatie, Thank you for your cooperation with
the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. From the contents of the reception report sent
this time, It was confirmed that Jim Solatie was received by the office management station, so We will issue
a receipt confirmation. Thank you for reporting this time. Kinki Regional Development Bureau, Ministry of
Land, Infrastructure, Transport and Tourism Nara National Highway Office Management Section 2
Kitagawa" & "Receipt confirmation Prove that it was received as follows. 1 Radio station name Construction
roadside needle (Kensetsuro Sokuhari) (Meihan National Highway No. 25) East longitude 1 3 5 degrees 5 7
minutes 4 4 seconds North latitude 3 4 degrees 36 minutes 42 seconds 2 Frequency 1 6 2 0 KHz 3 Receiving
date: October 29, 2020 4 Reception time 20:50 JST 5 Reception location P a r t a k k o (Northern Finland) 6
Thank you for sending the other reception status. I will use it as a reference for future work."
AIH124 MTM&JMS
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Oceanien
 594 24.2 1900 3WV ABC Horsham. ABC-nyheter för West Victoria. JM
1269 24.2 1900 6RN ABC R National, Busselton. Majestic-fanfaren hördes svagt. JM

Nordamerika
 590 25.2 0130 VOCM St John's NL, ID: “VOCM News”. FB
  940 1.1 0359 KVSH Valentine NE med avslutningsid och nationalsång. Hittades tack vare BOS

logg i Eko 61-14, tnx BOS. TJ
 940 17.1 2200 WKGM Smithfield VA hyfsat starkt med JoyFM.com relä och kedje-ID där just

WKGM hörs bäst förutom flera Joy FM. BOS
  960 18.11 2205 WFIR Roanoke VA upp riktigt bra vid denna tid. Inte så vanligt att man hör den vid

denna tid. Dageffekt. SW/B
 970 7.3 0200 WGTK Louisville KY. Very good signal! OJS/K
 980 2.1 0200 WFOX Troy NY ”This is WOFX Troy…Fox Sports 980 and 95.9”. TJ
1030 18.11 2232 WCTS Maplewood MN tog över frekvensen från WBZ en stund. Inga andra MN

stationer utom 1100 och 1130 kom igenom. SW/B
1100 18.11 2235 WZFG Dilworth MN med ” elevenhundred The Flag”. SW/B
1100 22.1 2214 WHLI Hempstead NY. ID:ade och slog av sändaren. Har hörts bättre. BOS

1110 18.11 2200 WKQA Norfolk VA överraskade att komma igenom i ett hål i splattret med
”WKQAradio.com”. SW/B

1120 17.1 2205 WKAJ St Johnsville NY med vädret för St Johnsville. BOS
1200 23.1 0900 WRTO Chicago IL fint med TUDN men sämre vid id. BOS
1200 14.1 0800 WTLA North Syracuse NY med call ID for WTLA og WSGO og ESPN 97.7 under

WXKS TNY
1220 2.1 0617 WCHP Etowah TN hördes även hos mig med testet. TJ
1230 3.3 0500 KSTC Sterling CO. OJS/K
1240 29.11 0300 KICD Spencer IA ensam med Newsradio 102.5 KICD Spencer Iowa. SW/B
1240 14.1 0819 WTPS Petersburg VA “ESPN Richmond” var ny for meg, også WCEM og CKIM

med ID HER tross splashen fra Absolute Radio TNY
1260 14.11 1100 KROX Crookston MN med fullständigt ID vid denna tid. SW/B
1270 1.1 2300 WMPM Smithfield NC “It´s 6 o´clock…W232DO 94.3 FM WMPM 1270 AM

Smithfield, Raleigh“. TJ

1270 13.2 2240 WLBR Lebanon PA "The songs you grew up with, Big Wilbur 1270", spilte musikk
av artister som Paul McCartney/Wings TNY

1280 5.3 0605 CFMB Montréal QC, ID: “CFMB 12-80”, instrumental mx. FB
1290 18.11 2202 WHKY Hickory NC riktigt bra med ID och whky.com. SW/B
1320 22.2 0300 WKAN Kankakee IL. OJS/K
1340 7.3 0200 WBGN Bowling Green KY. OJS/K

1370 7.3 0156 WQEZ Fort Campbell KY. OJS/K
1370 14.11 1003 KAST Astoria OR med ID efter nyheterna. SW/B
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1400 3.3 0500 KFTM Fort Morgan CO. OJS/K
1400 2.3 0600 CBG Gander NL, ID: “CBC news”. FB
1410 3.3 0502 KIIX Fort Collins CO. OJS/K
1440 11.2 0600 WWCL Lehigh Acres FL har jag aldrig noterat tidigare!  Hördes enligt tips från

SW i Ekot men alldeles för dåligt för rapport. Kul ändå. Tar jag sen. BOS
1450 22.2 0258 WFMB Springfield IL. OJS/K
1470 4.3 0401 WWBG Greensboro NC i bruset med ett ID. (1470,005) TN
1480 9.2 0658 WABF Mobile AL rolig musikk og call-ID TNY

1490 18.9 0053 WIEZ Decatur AL. Short but clear "94.7 WIEZ" between two songs. OJS/L
1490 18.11 2200 WOLF Syracuse NY med ID och Fox Sports Radio 14-90. SW/B
1490 1.1 2200 WOLF Syracuse NY ”This is Fox Sports 1490 1300, WOLF Syracuse and WOSW

Oswego”. TJ
1500 20.1 0500 KSTP St. Paul MN nyheter med id ESPN Radio + ESPN Weather. RR/P
1510 4.3 0600 WLAC Nashville TN, ID: “15-10 WLAC Nashville”. FB
1520 21.1 1433 KMPG Hollister CA. This station seems to be signing on at 14:00 UTC and has

been seen in the spectrum with its characteristic signature (stabilizing the transmitter
after power-on) for months this season. Today the signal was particularly good and
several "La Bonita 1520" announcements caught between the songs. OJS/K

1540 28.2 0525 KXEL Waterloo IA stark som tusan. RR/P
1560 28.2 0500 KGOW Bellaire TX stark på heltimmen med ett vietnamesiskt px. GL lyssnade

samtidigt på Parkaantennen RR/P
1570 19.1 1000 CJLV Laval QC (Radio Humsafar) hittade jag på en insp, ny för mig. Musik +

franskt id. RR/P
1590 21.2 0500  KVGB Great Bend KS. Id på heltimmen ovanligt stark denna morgon då det endast

hördes runt 1600 kHz. Måste ha mer än 5 kW. Första gången denna säsong. Hördes
första gången 1975-10-15. RR/P

1590 18.11 2200 WHPY Clayton NC med klart ID under starka WHGT. SW/B
1600 22.1 0500 KEPN Lakewood CO kom genom en atmosfärisk störning med ”ESPN Radio”. Svar

tidigare då den hette KLAK i oktober 1976. RR/P
1600 9.2 0702 WAOS Austell GA "La Mejor" og ID for både1600 WAOS Austell - Atlanta og

1130 WLBA Gainesville TNY
1640 23.2 0505 KDZR Lake Oswego OR. Efter nyheter kom det ett id 1640- och de nämner Portland

i en väderrapport. Lake Oswego är en förort till Portland. Hur kunde den höras med
endast 1 kW mitt i en störning? Körde kanske med dageffekt. Fick hjälp av SW med
identifikation. Svar efter 10 min. RR/P

1650 28.2 0515 KCNZ Cedar Falls IA stark som tusan med sport. RR/P
1650 3.3 0600 WHKT Portsmouth VA, ID: “WTJZ 12-70....104.9”. FB
1660 2.3 0600 WWRU Jersey City NJ, Korean px, EE ID. FB
1690 2.3 0600 WPTX Lexington Park MD, ID: “16-90 AM WPTX”. FB
1700 4.3 0600 KKLF Richardson TX, Tejano mx, ID: “95.7 Richardson Texas”. FB

Oid/Tent Nordamerika
1560 28.2 0510 OID under KGOW med tal px, ej id KNZR? RR/P
1700 28.2 0520 OID stark med mex-musik. KKLF? RR/P

Mexiko, Centralamerika och Västindien
 970 4.12 0530 WSTX Christiansted, St. Croix – fullstendig ID. TBV/A
1070 16.1 0200 WMIA Arecibo PR. ”Cadena Wapa”. JM
1080 17.9 0400 XETUL R Mexiquense – mexicansk perle. TBV/A
1280 22.2 0600 XEEG ABC R Puebla Puebla ”de Grupo ABC Radio …” (1279,996) TN
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1350 27.2 0259 BBN, Panamá med endast “BBN Panamá”, och lite QRM
från betydligt vanligare Candelita 7. RÅ

1350 26.2 0550 WEGA Vega Baja PR, ID: “Candelita 7”. FB
1380 22.2 0557 XECO Romántica, México DF, national anthem, ID. FB
1380 25.2 0600 XECO Romántica, México DF ganska bra med ID.

(1380,004) TN
1390 26.2 0535 WISA Isabela PR, ID: “WIAC 7-40”. FB
1390 27.2 0300 WISA Isabela PR ”La signal de más potenta” (men det gällde ”bara” norra Puerto

Rico förstås) (1389,989) JE
1440 22.2 0555 XEEST Ondas de Paz, México DF gick igenom en kort stund. (1439,996) TN
1440 22.2 0557 XEEST Ondas de Paz, México DF, ID and national anthem. FB
1470 22.2 0558 XEAI R Fórmula, México DF, ID, “Fórmula de la noche”. FB
1470 22.2 0600 XEAI R Fórmula, Mexico DF ”Fórmula presenta”. (1469,994) TN
1540 27.2 0500 ZNS1 R Bahamas Nassau hade nog nattens bästa signal – vilket inte var mycket att

komma med. JE

1560 27.2 0510 HIJZ R Unica, Santiago. Överraskade med 2 id, en av de finaste jag har hört sedan
Family slutade. JM

1620 26.2 0617 WDHP Frederiksted, ID : ”The Reef 103.5” FB
1700 3.1 0707 XEPE Tecate BC. ”El Heraldo Radio”, fick hjälp av JE med id. Tack så mycket!! 

Man är fortfarande ringrostig med id på spanska. Sundsvalls DX Club hade spanska 
kurser på 60-70 talet. Det mesta är glömt. RR/P

Sydamerika
 660 4.12 0706 OCX4R R La Inolvidable, Lima TBV/A
 780 1.3  0254  OAX4X R Victoria Lima lyckades jag pressa fram ett ”La Voz de Salvación” från

vid en tämligen oengagerad predikan. Tyvärr alldeles för svag, brusig och splashad
för att duga för rapport. Gick bättre 20 min tidigare, men då bara mässande
(780,089) JE

 870 6.3 0100 LRA1 R Nacional Buenos Aires rätt störd. TN
 920 27.2 0000 ZP1 R Nacional Asunción – den första riktigt läsbara signalen för natten, trots att jag

lyssnade på ”fel” antenn (285 grader). JE
 930 6.3 0300 CX20 R Monte Carlo Montevideo igenom ett par minuter. Annars dominerade

KIXX Radio. TN
 950 27.2 0000 LR3 CNN R Argentina Buenos Aires kom också igenom den här tiden. JE
 960 28.2 0059 CP30 R Santa Cruz AM Santa Cruz med flera id – blev vårens första bolivian. JE
 960 4.12 0741 HJHN Caracol, Magangué TBV/A
1030 4.12 08:57 HJDT RCN Antena Dos, Cali   TBV/A

1030 1.3 0158 HCRF2 R Ecuantena Guayaquil - hyfsad signal några minuter men mycket splash. JE
1040 27.2 0200 HJUB Colmundo Radio Pasto ska det vara på den sneda frekvensen. En av väldigt få

om än dåligt. (1040,023) JE
1110 4.12 0800 HJDI R Bolivariana, Medellín TBV/A
1140 8.2 0700 HJKO R Esperanza, Cartagena “Esta es HJKO Radio Esperanza” svak, men helt

alene. TNY
1200 8.2 0702 HJNF R Red, Cali “Radio Red, Cali” og RCN TNY
1230 2.3 0533 HJLK R Calidad Cali med ID. Senare kom R Progreso igenom. TN
1250 23.1 0004 HJOK Emisoras ABC, Barranquilla med fina ID kanske ny för mig? BOS
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1280 2.3 0536 HJLR Caracol Radio Pasto med ID. (1279,997) TN
1300 28.2 0001 OAX7X La Decana Juliaca Juliaca svag men så pass att den kom igenom. JE
1340 27.2 0201 HJFB Amor Años Maravillosos Bogotá gick riktigt hyggligt tidvis med tanke på

konditionerna. JE
1360 1.3 0201 HJUO Sistena Cardenal Cartagena har nu hamnat ännu mer ”på sned” (1359,984) JE
1360 27.2 0301 OAX7R R Sicuani Sicuani är ju inte den vanligaste peruanen här. JE
1380 27.2 0400 HJJD NSE Radio, Medellín kom upp ok på timmen, men verkar seg med svaren, så

får nog bearbetas lite mer. RÅ
1380 28.2 0101 HJJD NSE Radio, Medellín svag, men tämligen ensam. JE
1460 27.2 0200 HJJW R Nuevo Continente Bogotá med anrop. /1459,995) JE
1470 27.2 0500 HJII Esperanza Colombia Radio, Medellín tog sig upp bra. RÅ
1470 27.2 0258 OAU6E R Victoria Arequipa med ett svagt id, fadade ganska kraftigt men bra fart på

musiken. (1469,962) JE
1490 2.3 0601 HJBS Em Punto Cinco Bogotá ” Emisora Punto Cinco 14-90 AM” (1489,998) TN

1490  1.3  0232  HCMV1 La Nueva Radio Pasión Quito med ett par svaga och väldigt brusiga id, när
Punto 5 höll sig undan, efter tips av TJ. ”Fladdrade” snabbt i frekvens. (1490,592 –
1490,599) JE

1490 2.3 0501 YVXD R Dinámica Caracas ”Escuchas Radio Dinámica” (1490,013) TN
1510 17.1 0704 HCBD1 R Monumental, Quito  stark men med distat ljud. Bra ID. BOS
1510 27.2 0503 HCBD1 R Monumental, Quito med helt ok modulation. (1509,987) JE
1510 2.3 0545 HCBD1 R Monumental, Quito, inte mycket annat nånstans, men Monumental var

stark i nån timme, bra modulation utan digital kompression, och förstås reklam för
potent hokus pokus från Biocenter Francis de Leo. (1509.989). HeP

1520 5.3 0500 HJLI Su Pesencia Radio, Bogotá klart vanligaste LA här nu. RÅ
1560 27.2 0157 HJHE Voces Rovirenses Málaga var trots allt en överraskning när den id-ade. Inte så

vanlig. JE
1560 5.3 0510 HJXZ R Santa María de la Paz, Medellín med ett präktigt id. Härligt! Lättare nu när

NY-stationen är borta. Även tent Voces Rovirenses denna morgon. RÅ
1580 27.2 0200 HJQT Candela Estéreo Bogotá med ett antal ”Candela” (1579,995) JE

 Från e-posten
Jan Edh 2.3.2021:
Tre dagars bortkastad möda – det är nog den enklaste sammanfattningen av 27/2 – 1/3 i Fredriksfors.
Med ostadiga konditioner och mellan två kraftigare störningar hoppades jag att något ”roligt” skulle kunna
dyka upp, exempelvis en andinsk öppning. Men det blev i stort sett precis tvärt om.
Det blir inte bättre av att vi just nu saknar en riktig antenn för de sydligaste signalerna. 255-gradaren är just
inrullad hundratalet meter för en i dagarna förestående skogsavverkning innan den kan dras ut igen. Och 240
grader gick av under det stygga snöovädret för några veckor sedan, och det på ett så olämpligt ställe att vi
inte kommer åt förrän snön gett med sig där. Och i den mån det nu var några signaler alls var 285-gradaren i
så fall för nordlig...
Mest stationer gick nog första natten av de tre, men det var långt ifrån bra. 28/2 och 1/3 var det alldeles för
kraftigt brus, där en del av splittar att döma intressanta stationer försökte ta sig igenom, men inte blev tydbara.
Dessutom fanns det överhuvudtaget inga signaler från andra sidan Atlanten före midnatt UTC och 1 mars
fanns heller inte en enda signal redan efter 03.30 UTC. Från NA bara enstaka fragment.

Rolf Rönnberg 6.3.2021:
Senaste tiden har inte varit någon höjdare. Den 28/2 hördes KGOW på morgonen och samtidigt såg jag att
GL lyssnade på Parkaantennen. Det märks att det går mot ljusare tider, signalerna från USA-Canada
försvinner alltmer.
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Bo Olofsson 7.3.2021:
Absolut ingenting noterat senaste två veckorna. Provlyssnade några lite äldre filer men sen har jag återgått
till PAX138 och haft lite bättre tur där. Men höstens DT från Furuögrund ej kollade än. /Kanske hittar du
några godingar där? -tl/

Rolf Larsson 7.3.2021:
Tyvärr har det inte blivit någon lyssning i
torpet sedan sist. Konditionsläget, vädret
och coronapandemin har medfört att jag
inte har känt någon större lust att åka ut
och lyssna. De två förstnämnda faktorerna
har varierat växelvis.

Dock har jag varit med ut i beverage-
skogen en gång för att hjälpa till att ta in
en antenn ca 100 meter. Precis som förra
året har vi sett oss anledda att dra in en
antenn bit pga avverkning. Vad som är
glädjande dock är kommunikationen
mellan vår DX-grupp och skogsföretaget.
Vi har fått förvarning i god tid. På vår sida
är det Dan som har stått för kontakten.
Nedtagningen av denna antenn 255°/75°-
bävern medför att backriktningen 75°
försvinner.

Dan, Peter och Ronny hjälps åt med linjestången. Fotograf RLH
Tidigare i vinter så small 240°/60° av, på första halvan av längden. Tidigare i höst så konstaterade vi att det
var avbrott i den ena ledaren på denna antenn, varför den inte fungerade som den skall. Visuell inspektion
visade att vi tidigare (flera år) hade missat att ta bort en del med fel på isolationen på kabeln, före/vid
uppsättningen.
Vi fick komma över dessa kablar beroende på att de egentligen skulle kasseras, så därför kan man förvänta
sig vissa fel. Så den enda antenn med tvåtrådig inkoppling som vi har intakt just nu är 285°/105°-bävern.
Pga coronaläget är det också trögt med reparationerna. Man måste stå nära varandra vid skarvningen, och
man behöver gärna vara två då.

Stefan Wikander 7.3.2021:
Coronaholen avlöser varandra så inga NA alls. Få se om det blir något mera denna säsong. Har lyssnat på lite
inspelningar speciellt från kvällen den 18/11 som givit en del tidiga stationer.

Torolf Johnsson 7.3.2021:
Dåliga konditioner har gett tid (och lust) att lyssna igenom det som inte hunnits med under denna säsong.
Bifogar några fynd som jag gjort.

Lisette Åkesson 7.3.2021:
Några enstaka tips härifrån efter lite försök till lyssning under skrala cx vid Ringsjön. Märks att det börjar gå
lite mot vår nu på bandet. Den 6.3 mitt i natten kunde lite La Plata anas, bl a Monte Carlo – 930 och Nacional
– 870 på sydvästantennen. Antennerna på 2-meterskäpparna är dock nu nedplockade för säsongen, men det
går att lägga lite BOG:ar innan vårsådden tar vid. Vi kommer även i klubben att lägga en BOG i ett dike som
pekar rakt västerut för vår- och sommarlyssning innan nästa säsong tar vid. Hoppas i alla fall på lite grande
finale med rejält LA-sus om det nu bara kan störa till på rätt vis, och inte den vanliga ”mellanmjölken” med
tröga coronahål… Ha det gott!

Odd-Jørgen Sagdahl 7.3.2021:
Her er et lite bidrag fra meg. Litt travelt for tiden, så loggen er ikke så stor men det er fortsatt interessante
forhold. Mars er ikke like spennende som september, men det glimter til på våren også. Håper på mer av dette
de neste dagene og ukene.
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Hermod Pedersen 7.3.2021:
De senaste veckornas konds, enligt mig: Inga NA, härligt. Inte så mycket annat TA heller, tråkigt. Så jag har
roat mig lite med att kolla in svaga européer. Mest tråkigt, men kul ibland. Annars väntar jag på nya boxar
från remoteQTH, så att jag kan testa nya antennidéer. Men boxarna har förstås försvunnit i det Stora Svarta
Postnord-hålet, där alla utländska paket enligt gällande regler måste försvinna i flera veckor. Inga undantag
gives, inte ens för EU. För hur skulle det se ut om den fria rörligheten tillåts hur som helst? En ny
förvaringsavgift till Postnord lär vara på gång.

Ronny Forslund 8.3.2021:
Det är ju egentligen ingen mellanvågsnyhet men jag kan meddela att den 5 kW-sändare i Sala som sände ut
Radio Nord Revival i går havererade. Det var likriktaren i högspänningsdelen som pajade. Enligt Bernt
Nyberg som kör sändarna är det inte realistiskt att få igång den i dag och de två 10 kW-arna som finns fungerar
inte heller. Men sändningarna fortsätter över vissa närradiostationer, till exempel www.radion.nu Hallsta-
Sura-radion. /Tråkigt med sändarna, men tusen tack för detta initiativ. Sändningen har följt mig vid redi-
geringen av detta Eko. Verkligen nostalgi!! Instämmer med vad Kari Kallio skriver på nordx: ”Grattis Radio
Nord 60 år idag den 8.3.2021! Det är verkligen en god anledning att fira det med kaffe och tårta! Låt oss
njuta tillsammans idag av den stora högtidsdagen!”/

  ARC SEKRETERAREN MEDDELAR…       8/3 2021
———————————————————————————————————————————————————————————
                                 Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING
                              Tel: +46 (0) 703208970; e-mail: torelarsson.dx@gmail.com

Ny e-mailadress
WIK Rolf Wikström – rowi@telia.com
”Ingen radioaktivitet här just nu på grund av att de huggit ner hela skogen runt huset där jag bor.”
/Tråkigt! Du får göra som Fredriksforsgänget, sätt upp stöttor! -ed/

Bengt Ericson
Flera medlemmar har saknat Bengts signatur i de senaste numren av MV-Eko. I samtal med Gunnel, Bengts
fru, så kan vi berätta att Bengt har råkat ut för en halkolycka. Bengt slog i huvudet så kraftigt att läkarna på
akutmottagningen i Växjö remitterade Bengt till Lunds sjukhus för operation. Bengt är nu tillbaka för
rehabilitering i Växjö. Vi hoppas på en snabb återhämtning, krya på dig Bengt! /Tore

SM har uppdaterat sitt omslagsfoto på fb
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ARC UR BREVLÅDOR OCH INKORGAR      8/3 2021
———————————————————————————————————————————————————————————

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

JM – Jorma Mäntylä
R VOH Ho Chi Minh City 610 fb 1 dag ej vs, överraskande fullständig svar på EE
JOWN STV Asahikawa 639 k 3 mån
JOHO HBC Hakodate 900 k 3 m
DWCM Dagupan City 1161 2x svar fb 1 d
DWXI Paranaque 1314 fb 1 d
DZAT Lucena 1512 svarade igen m lång e-post
CHAH Edmonton AB 580 ep 1 d v/s Sukhmani Waraich
WCPC Houston MS 940 ep 1 m Jack Wilkins
CJAD Montreal QC 800 fin och lång ep Trudie Mason
KABN Kenai AK 960 ep 1 d Dave Becker AL7DB, 1 kW Alaska i syd-Finland
WPGG Atlantic City NJ 1450 ep 2 d Roy W. Nilsen
CJEU Gatineau QC 1670 ep 3 d Mathieu Imbeau
HJUO Sistema Cardenal Cartagena 1360 fb ej vs 1 d

TNY – Torgeir Nyen
Her kommer et bidrag fra meg til QSL-spalten. Alle stasjonene er hørt på Lista i sørvest-Norge. Noen er
vanlige i nord, men mye vanskeligere her i sør, f.eks. er en stasjon som 860 CBKF2 vanskelig å høre både på
Lista og de andre stedene i Sør-Norge jeg har lyttet fra.

CBKF2 Saskatoon SK 860 v/s Pascale Bouchard
WKNV Fairlawn VA 890 v/s Eddie Baker (tnx OJS for tips om v/s)
KSDN Aberdeen SD 930 v/s Scott Solberg
CKNW New Westminster BC 980 v/s Eric Chapman
CBR Calgary AB 1010 v/s Alisha Edgelow
WTLA North Syracuse NY 1200 v/s Tim Backer, Director of Engineering
CJRB Boissevain MB 1220 pdf-k v/s Sandy Hildebrand
WLBR Lebanon PA 1270 v/s Tim Ritchie, General Sales Manager
CHMB Vancouver BC 1320 v/s Andy Cheung, Assignment Editor
WLIS Old Saybrook CT 1420 v/s Don DeCesare, GM
WAOC St. Augustine FL 1420 v/s Kristine Phillips
WMAX Bay City MI 1440 v/s Michael P. Jones, VP/GM
WTWB Auburndale FL 1570 v/s Elizabeth Olivares, Sales and Promotions Director
WPSL Port St. Lucie FL 1590 v/s Greg Wyatt, VP/GM
KDZR Lake Oswego OR 1640 v/s Segar Kanan, GSM
KBJD Denver CO 1650 v/s Brian Taylor, GM
LRJ212 Radio Murialdo, Villa Nueva de Guyamallén 1290 k v/s Paulo Amestoy, Technico

BOS – Bo Olofsson
WHCU Ithaca NY 870  email  v/s: Ben VanPatten, CE
WKDA Lebanon TN 900  email  v/s:  NN (Tnx LE och JOB!)
WELI New Haven CT 960  email-växling  v/s: Fred Santore, CE
WUST Washington DC 1120  email  v/s: Cristina Mayer, Dir of Marketing
WJNL Kingsley MI 1210  email  v/s: Sheryl A Coyne, President/GM
WCPH Etowah TN 1220  email m QSL-bilaga  v/s: Joe Miller for CPC (Test 2021-01-02)
WAVZ New Haven CT 1300  email  v/s: Fred Santore (Heard 2011!)
WKAN Kankakee IL 1320  email  v/s: Bill Jones, GM
WMYC Columbus OH 1580  email  v/s: J-May, Host & Webmaster (Tnx JOB!)
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RR – Rolf Rönnberg
Sitter och lyssnar på musik från KOTZ AK 720 på min internetradio (konstiga tider) samtidigt som jag skriver
bidrag till QSL-posten. Detta är resultat 2020. Innan var inaktiv i 35 år.

KTZN Anchorage AK 550 e-brev, v/s Andrew Lohman
CJWW Saskatoon SK 600 e-brev, v/s Kurtis Krowchuk
KIAM Nenana AK630 v/s e-brev, v/s Mike Arena
KENI Anchorage AK 650 e-brev, v/s Andrew Lohman
KFGO Fargo ND 790 v/s e-brev, v/s Alan Murray
KCBF Fairbanks AK 820 e-brev, v/s Chris Meadows
KICY Nome AK 850 v/s e-brev, v/s Patty Burchell
CHQT Edmonton AB 880 e-brev, v/s Shawn Alford
KBBI Homer AK 890 v/s e-brev, v/s Kathleen Gustafson (Makens mor/svenska,makens far är norsk)
KAGV Big Lake AK 1110 e-brev, v/s Daniel Vrenna
CHRB High River AB 1140 e-brev, v/s Jay Penner
KSLD Kenai AK 1140 e-brev, v/s Matt Wilson
KJNP North Pole AK 1170 e-b+qsl-kort,  v/s Joy Swedberg
KZGO Salem OR 1390 e-brev, v/s Edward Distel
CKJR Wetaskivin AB 1440 e-brev, v/s Douglas Mattice
KQWB Fargo ND 1660 e-brev, v/s Jack Bechtold
KQMS Redding CA 1670 e-brev, v/s Jim Bremer

JUS – Jussi Suokas
CHLO Brampton ON 530 epost Rick Sargent, Senior Broadcast Technician
WVMT Burlington VT 620 epost Marcus Certa  PD
WVAL Sauk Rapids MN 800 epost Mark Persons
WBKK Wilton MN 820 epost Brad Wilson CE
KABN Kenai AK epost David Woodworth,  Network Affiliate Support Coordinator
KNLV Ord NE 1060 fb utan namn
KZMQ Greybull WY 1140 epost Rita Conners,  VP of Business Affairs
WATT Cadillac MI 1240 epost Peter McDonald Garber
KCMY Carson City NV 1300 epost Jerry Evans, Owner/GM
WJDA Quincy MA 1300 epost Cesar Guevara
WFEA Manchester NH 1370 epost Peter Stohrer, CE
WRMN Elgin IL 1410 fb Bill Pollack, Owner
KNSP Staples MN 1430 epost Mark Persons
WPGG Atlantic City NJ 1450 epost äntligen! Roy W. Nilsen, CE
WIKE Newport VT 1490 epost Sonny King,  Manager
WVTL Amsterdam NY 1570 epost Dave Silvers
WWCK Flint MI 1570 epost Dan Greer, CE
PJZ86 R Curom 860 epost  - land nr 223 - David Clementina

TW – Torgeir Woxen
Lite lytting på ennet en EU de siste syv ukene. Har konsentrert meg om Spania. Ikke mye fra NA, ser ut til å
ha tørket nesten helt inn.

R5 TN, A Coruña 558 eKort
R.Nacional, Ávila 621 eKort
R.Nacional, Palma de Mallorca 621 ePost, siden kom rek. b, k + dek etter 5u postgang.
R.Nacional, Ciudad Real 801 eKort
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R.Nacional, Burgos/Zamorá 801 eKort
R5 TN, Valladolid 936 eKort
R5 TN Burgos 1017 eKort
R5 TN, Logroño 1107 eKort
R5 TN, Toledo 1125 eKort
R5 TN Badajoz 1125 eKort - alle disse fra  José A.García (Madrid).
COPE Barcelona 783 ePost, Lluís Arté
BBC R.Cornwall, Redruth 630 ePost, Naomi Kennedy (f-up)
KGNW Seattle-Burien, WA 820 ePost, Chuck Olmstead, Ops Dir
CBW Winnipeg, MB 990 ePost, Gabriela Klimes
KNOX Grand Forks, ND 1310 ePost, Tony Abfalter, DoE (f-up)
KBUN Bemidji, MN 1450 ePost, James Hodges, GM/SM PBB Bemidji (f-up)
WPGG Atlantic City, NJ 1450 ePost, Roy W.Nilsen, CE
WSAN Allentown, PA 1470 ePost, Pat Gremling, Acct Exec
KLFE Seattle, WA 1590 ePost,  Chuck Olmstead, Ops Dir

CR – Christoph Ratzer
Mitte Jänner konnte ich nach dem Aufbau einer eigenen
Beverage-Antenne Richtung Alaska zwei sehr seltene
Stationen hören und auch bestätigt bekommen. KNOM aus
Nome auf 780 kHz und KNSA aus Unalakleet auf 930 kHz,
beide am Norton Sund nahe der Beringstraße gelegen waren
für wenige Minuten hier in Salzburg zu hören. KNSA
bestätigte mir den Empfang mit eMail, von KNOM kam
zusätzlich eine gedruckte QSL-Karte in mein Postfach. Beide
Stationen sind vermutlich Erstempfänge in Mitteleuropa,
entsprechend groß ist meine Freude darüber.

HeP – Hermod Pedersen
SER Radio Rioja 1179
R5 Cuenca 1314, vs José Antonio García Merino /Tnx kopia OM! -ed/
R5 Salamanca 1314, vs José Antonio García Merino
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JGÖ – Jan Görlin

Radio Plus , Czeckien, 1071, kort
CFRA, Ottawa, ON, 580, email, v/s Ted Raymond
CKVO, Clarenceville, Nl, 710, email, v/s Mike Murphy
CHCM, Marystown, NL, 740, email, v/s Mike Murphy
CBX, Edmonton, AB, 740, email, v/s Jessica Chan
CFPR, Prince Rupert Isl, 860, QSL-kort, v/s David Rainnie
CHQT, Edmonton, AB, 880, email, v/s Jennifer Crosby
CFNV, Montreal, QC, 940,e-QSL v/s Rajiv Pancholy
CHSM, Steinbach, MB, 1250, e-mail, v/s Crystal & Sandy Hildebrandt
CFRN, Edmonton, AB, 1260, e-mail, v/s Rob Vavrek
CJOY, Guelp, ON, 1460, email, v/s Shawn Smit
CBEF, Windsor, ON, 1550, e-mail, v/s Nadine Mbemba, ville att jag skulle
           deltaga i program och berätta om DX-ing. Föll på bristande franskkunskap.
CJEU, Gatineau, QC, 1670, v/s Matrhieu Imbeau & Nathalie Bernard
WGAN, Portland , ME, 560, email, v/s Danny Martignetti

KBOI, Boise, IA, 670, email, v/s Don Morin
WSCR, Chicago, IL, 670, email, v/s Shane Riordan
WJR, Detroit, MI, 760, e-mail, v/s Keith Bosworth
WAXY, South Miami, FL, 790, email, v/s Len Weiner
KSKO, McGrath, AK, 870, email på f/up på rapport från 2003
WLS, Chicago, IL, 890, email, v/s Tim Wright
KNSA, Unalakleet, AK, email, v/s Samuel Gardner
WMVP, Chicago, IL, 1000, email, v/s Mike Thomas

KNX, Los Angeles, CA, 1070, email, v/s Ken Charles
WBBR, New York, NY, 1130, e-QSL, v/s Michael Lysak
WWTC, Minneapolis, MN, 1280, e-QSL, v/s Steve Smit
KKMO, Tacoma, WA, 1360, email, v/s Eduardo Martinez
WXXI, Rochester, NY, 1370, email+dekal, v/s Jeanne Fisher
KRKO, Everett, WA, 1380, email, v/s Stitch Mitchell
WLCM, Charlotte, MI, 1390, email, v/s Jeff Frank
KOZN, Bellevue, NE, 1620, email, v/s Mike Stibbs
KCJJ, Ikowa City, IA, 1630, email, v/s Tom Suter
KDZR, Lake Oswego, OR, 1640, email, v/s Segar Kannan
WPTX, Lexington Park, MD, 1690, email, v/s Sharon Robertson
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ARC NEWS FROM THE BRITISH ISLES 8/3 2021
———————————————————————————————————————————————————————————

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

Ofcom News
Licence renewals granted ………………………………………………………2 February, 2021
A five year renewal has been granted to the following stations:
 603 Smooth Radio, Maidstone & Medway/East Kent
 945 Gold, Derby
 999 Gold, Nottingham
1152 Smooth Radio, Norwich and Great Yarmouth
1152 Smooth Radio, Plymouth
1161 Greatest Hits Radio, HUmberside
1170 Greatest Hits Radio, Teeside
1170 Smooth Radio, South Hampshire
1548 Forth 2, Edinburgh
1557 Smooth Radio, South Hamshire

Ofcom provides additional funding to Community Stations ………………..15 February, 2021
Fifty three more community radio stations will receive emergency funding through the Community Radio
Fund, helping the to continue to provide vital services to local communities.

During the coronavirus (Covid-19) pandemic, community radio stations have
provided valuable local news and support to millions of people. However,
many of these stations have also faced severe financial challenges. In
response, the UK Government announced emergency funding to help them
meet the costs of continuing to provide these vital services to local
communities.

So far, 111 community radio stations have received financial grants totalling around £406,000. Due to the
ongoing impact of the pandemic, an additional £200,000 was made available by the UK Government for a
third round of funding.

The Community Radio Fund Panel, which acts independently of Ofcom, has now awarded this extra funding
to 53 community radio stations across the UK. We have published details on the panel’s approach and
reasoning in deciding which applications received funding.

It was noted some of the funding went to stations to upgrade their playout system and computer software to
enable remote working. Ofcom said the panel prioritised those stations who were facing (hopefully) short-
term funding shortfalls; rather than the minority of stations who applied for help to address long-term
structural funding issues. The Panel noted that emergency funding would not solve these issues.
(www.ofcom.org.uk)

BBC News
BBC Asian Network has new presenters ……………………………………..18 February. 2021
BBC Asian Network is welcoming 13 brand new presenters to the station following a search for new talent.
Each of the new presenters will host their own Sunday shows each between March 2021
– and February 2022 as part of the station’s New Presenter Voices initiative.

BBC Asian Network launched the search for new presenter voices in December,
searching for talent who have a passion for British Asian culture and the latest in music
and entertainment. The station broadcasts on 828/837 and 1458 kHz.
(www.radiotoday.co.uk)
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Commercial News
Global Radio Backer Purchases’s iHeart shares …………………………….11 February, 2021

Honeycomb is funded by Michael Tabor, who is the financial backer of Global Radio led by his son Ashley
Tabor-King. The $117,600,414 purchase of 9,631,329 shares makes Honeycomb one of the largest individual
shareholders in iHeart.

Global is the largest commercial radio operator in the United Kingdom with brands that include “Capital”
“Heart” “LBC” “Classic FM” “Smooth Radio” “Radio X and many digital sub-brands of each.

A Honeycomb spokesperson told CampaignLive, “Honeycomb Investments
Ltd has acquired a circa 8.8% shareholding in iHeartMedia, as disclosed in
our SEC filing on Friday. IHeart is the largest radio business in the US and
Honeycomb is pleased to be able to have acquired this stake in a sector that
it knows well. Honeycomb’s investors, the Tabor family, own Global, the
largest radio and outdoor advertising company in the UK.”

The FCC gave approval to iHeartMedia’s petition to increase its foreign ownership from beyond the 25%
limit to up to 100% last November. (“Lance Venta, Radioinsight” via Tore Larsson)

Bauer to Close 4 AM Stations ………………………………………………...25 February, 2021
These stations will cease on 26 April with a retune message until 30 April.
Greatest Hits Radio:
828 kHz Leeds
999 kHz Preston
1152 kHz Manchester
Magic Radio:
1161 kHz Hull
(www.radiotoday.co.uk)

LPAM News
Audio Content Fund …………………………………………………………….5 February, 2021
Over 100 radio stations will get special programmes thanks to the latest awards from the Audio Content Fund.
There were 19 projects this time around, which was a special round to combat Winter loneliness.

The brief for the special round asked bidders to demonstrate how their idea would
make listeners feel less lonely, and empower them to combat any loneliness they
might be feeling due to lockdown restrictions caused by the coronavirus pandemic.

The next Funding Round to be announced will be the Standard Round 6, with results
in mid-March. So far, the Audio Content Fund has distributed £1.96m since it
launched in April 2019.

The funded projects include a number of initiatives for younger audiences, including KISSfest Stories, a
series of short-form packages celebrating the power of friendship and togetherness in the run-up to the KISS
Network’s virtual festival over the Easter Weekend, while I Have A Dream will present the heartfelt
conversations of young people in Greater Manchester, The Midlands and Yorkshire on a network of
community radio stations. (www.radiotoday.co.uk)

Minister for Media and Data John Whittingdale said: “Part of radio’s magic is its ability to bring listeners
together and this year more than ever it has played a vital role, giving accurate and up-to-date news as well
as entertainment to vulnerable, lonely and isolated people. (via Steve Whitt)
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ARC NORTH AMERICAN NEWS DESK             8/3 2021
———————————————————————————————————————————————————————————

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

Call Changes February
 790  WVWZ  Ashland City TN – call change to WCHQ (February 19).

(NRC DX News 88/12)

Canada
 680 CJOB Winnipeg MB has not been simulcasting Power 97, CJKR-FM, which signed on in 1948 as

CJOB-FM. Instead, CJOB-AM is frequently airing 30 second ads for Power 97, often at
times when DXers expect to hear Station IDs, including just before the Top of the Hour,
and leading off a break during Play by Play Sports coverage.

1150 CKOC Hamilton ON – now a mix of Bloomberg programming from the US, and Canadian-
produced programming.

1220 CFAJ St. Catharines ON heard in Alaska late on February 11, still in their test phase, with Oldies
and ID "Another hour of great music on 12-20 CFAJ St Catharines-Niagara". Assumed to
be fine tuning their 10 kW 9 tower (3x3) night-time pattern that produces a tight directional
lobe slightly West of North. /Logged in Sweden too -ed/
(Dan Sys, Canadian Radio News via Jon Pearkins via IRCA’s DX Monitor 58/26, 58/27)

1570  CJLV  Laval QC – format to FF: Brokered/ETH (ex-REL).
(NRC DX News 88/12)

New BIN stations
(Additional stations to the list in the NA column MVE 61-9):
 930 WSFZ Jackson MS 1490  WTUO   Tupelo MS
 970 KHVN Ft. Worth TX 1630  KKGN    Ft. Worth TX
1320 KZYZ Houston TX (Wikipedia 24.2.2021)

Conservative Talker John Fredericks Launches New Atlanta Talk Station
March comes in with a new conservative talker in Atlanta as “AM Freedom 1690 WMLB” launched at 6am
March 1. The station, which broadcasts at 10,000-watts day and 1,000-watts night, is spearheaded by
conservative talker John Fredericks, who has a Local Marketing Agreement with owner Delmarva
Educational Association, which picked up the station as a donation from JW Broadcasting in December. The
station will go toe to toe with Salem Media Group’s “WGKA 920 The Answer”.
(Insiderradio 1.3.2021)

USA
1070  WNCT  Greenville NC – This 50 kW daytimer/10 kW nights applies for a CP to reduce its multi-

towered site to a single non-directional tower with 5 kW days and just 13 W at night. The
current licensed antenna pattern is to the south-east.

1230 WCWA Toledo OH, new slogan ”The Gambler” (Lance Venta, Radio Insight 1.3.2021)
1270  WTSN  Dover NH – adds slogan “The Pulse of New Hampshire”.
1320  WDER  Derry NH – has been granted a construction permit for 10kW days/600W nights to replace

its licensed parameters of 10kW(d)/1kW(n). The daytime CP parameters look much the
same, but the night-time pattern is quite different and at lower power.

1320  KXYZ  Houston TX – applies for STA, U1 8800/2400 from KPRC-950 tower, has lost licensed site.
1420  KUJ  Walla Walla WA – granted STA extension, U1 1000/900.
1430  WKOX  Everett MA – granted CP for U1 2500/26, diplexed with WROL-950 at 42’26’09/70’59’35

(already has been using these facilities under STA).
1510  KGA  Spokane WA – granted license to cover CP for U1 50000/540 (ch 45000), existing site.
1530  WCKY  Cincinnati OH – granted STA extension, U1 50000/12500.
1640 KDIA Vellejo CA, new owner: Salem Media. (Lance Venta, Radio Insight 2.3.2021)

(NRC DX News 88/11 and 88/12, MWC March 2021 except as noted)



sid 17

DX test WENR Englewood TN – 1090 kHz

Testet den 27 februari blev inställt, men här en ny tid. För övriga uppgifter, se MVE 61/16:
The Courtesy Program Committee (CPC) of the IRCA and NRC are pleased to announce a DX Test for
WENR 1090 kHz in Englewood, TN. The test will run on Sunday, March 14, 2021 starting at Midnight EST
(05:00 UTC) until 3:00 AM EDT. This is a two-hour duration test. The change to daylight savings time occurs
just as the test is ending.

The station will run only legal voice identification, Morse Code identifications, sweep tones, and sound
effects. No music, announcements or other material. This should maximize the chances of DX’ers hearing
this rare daytime station.
Les Rayburn, N1LF, 121 Mayfair Park, Maylene AL 35114 EM63nf
NRC & IRCA Courtesy Program Committee Chairman

Heterodyne on 1540

1540, March 4 at 0402 UT, Bob Smoak asked on the ABDX group, ``I'm getting a low pitched heterodyne
on 1540 in Bamberg, SC. Any ideas where it might be coming from?`` My first response was KGBC
Galveston TX on 1539.96 as I`ve heard repeatedly. His receiver could not tell whether it was plus or minus.
When I tuned in myself at 0707-0715 UT, I found a carrier on 1540.210, and so had Mauno Ritola via a
remote. Could not hear any modulation on it and hard to DF, but not KGBC which was weaker on the minus
side. At 0726, KGBC had gospel-huxtering in Spanish and there`s a third station with Mexican music,
presumed KEDA San Antonio.
I`m on it again the next night from 0322 UT March 5: 1540.21 carrier is there again and now I can DF it to
WNW/ESE. Possibilities are daytimers or peanut-powers at night, starting with 10 kW WTBI near Bob in
Pickens SC; KDYN Ozark AR; WKVQ Eatonton GA; WKXG Greenwood MS. No others really fit the DF
axis somewhat south of due east, and nothing at all somewhat north of due west.

When it`s nulled, Mexmx is dominant, presumed KEDA with live DJ and frequent CST timechex, but I can`t
catch any IDs or local references.
Also at times looping further CCW, KGBC gospanish, at 0330 plugging a phone in the 254 area code which
is around Waco, not Houston. KXEL Waterloo IA 50 kW not really a factor until a bit of English talk at 0346;
northerly propagation diminished. May be cause of SAH about 5 Hz vs KEDA?
Finally at 0401 amid the Spanish, a canned English ID for ̀ `99.9 FM serving San Antonio, Texas``. So Wayne
won`t have to remind me, that`s K260CC, as on page 299 of the NRC AM Log, part of the Group: Radio
Jalapeño. Only a minute later at 0402, live DJ pronounces KEDA in Spanish as well as Radio Jalapeño, and
plugs a 55th-annivesary event for the station on March 13-14, with an address, and social-distancing.
(Glenn Hauser via WOR)
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   ARC CENTRAL AMERICAN NEWS DESK    8/3 2021
———————————————————————————————————————————————————————————

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

México
1030 XEQR  México is reported to have had a format change. Radio Omega will be heard on 1030 AM

Radio Centro, with religious content from the la Iglesia Universal de México.
(Tim Hall via Facebook via NZ DX Times February 2021)

1090 XEPRS  Tijuana BC – Slogan "The Mightier 1090".
(Mike Jeziorski, Juriquilla, Querétaro via NRC IDXD 88/12)

1200 XEQJAL Jalpan Qro. Clear "XEQJAL 1200" ID (not XECPAC).
(Mike Jeziorski, Juriquilla, Querétaro via NRC IDXD 88/12)

Puerto Rico
1080  WLEY  Cayey – slogan & group to Radio Isla Network (ex Super Kadena Noticias). (StIntel)
1160  WBQN  Barceloneta-Manatí – adds // W221EL-92.1. (FCC)
1300  WTIL  Mayagüez – granted license to cover CP for U4 5000/800, new site (has been using this site

under STA for some time).
1550  WKFE  Yauco – slogan & group to Radio Isla Network (ex Super Kadena Noticias). (StIntel)

(NRC DX News 88/12)

Turks & Caicos
Excerpt from an email from Franklin Mercedes on Radio Visión Cristiana to Göte Lindström, ARC:
”Very soon, if God allows it, we will be inaugurating our new 530 AM frequency from the Turks and Caicos
Islands in the Atlantic Caribbean, which will allow us to listen to ourselves in all of Central America and part
of South America with a powerful transmitter of 100 thousand watts of power. We hope you can hear us more
clearly on that frequency and report the tuning.”

ARC SOUTH AMERICAN NEWS DESK       8/3 2021
———————————————————————————————————————————————————————————

Tore B. Vik, Kirkåsveien 15, NO-1850 MYSEN, Norway
Tel: +47-69891192; e-mail: tvi2@online.no

Argentina

1230 AM 1230 Radio la Yuska – ex. R Litoral. W: am1230layuska.com.ar
(Argentina en AM y FM)

1280 LU11 R Emisora del Oeste, Trenque Lauquén – ex. R Trenque Lauquén.  Av. Pte. Gral Julio
Argentino Roca 685, 6400 Trenque Lauquen, Buenos Aires. (Argentina en AM y FM)

1540 LT35 R Mon, Pergamino, Buenos Aires. The main transmitter is out of order and is on the air via
a 250 W spare transmitter which only cover the Pergamino City.
The main transmitter is 7 kW and are only running 1.5 kW due to high costs of electricity.
(Augustin Trinco via Jan Edh, ARC)

1580 F. Pl. Station in Charata, Chaco.  Santiago de Linieres 46, H3730DIB Charata, Chaco.
W: stcchaco.com.ar E: stc.chaco.noticias@gmail.com (Argentina en AM y FM)
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Brazil
1260 ZYK688 R Morada do Sol, São Paulo – transmit IPDA. (Associação DX do Brasil)
-------
After the editing of WRTH 2021 was completed late August 2020 the following Brazilian MW stations
have been granted migration from AM to FM. Source: tudorádio.com

540 – PR110   –  ZYJ322 Borrazópolis 1120 – BA98 –  ZYH257 Valente
590 – SP10  –  ZYK612 Mirandópolis 1120 – SP106  – ZYK761 Taquaritinga
600 – BA05  –  ZYH486 Barreiras 1140 – SP273  – ZYK708 Registro
610 – SC04   –  ZYJ746 Chapecó 1160 – AM24  – ZYH323 Borba
630 – MT05  –  ZYI384 Cuiabá 1160 – PA30 –  ZYI558 São Miguel do Guamá
650 – PA20  –  ZYI540 Santarém 1170 – BA27 –  ZYH473 Santa Cruz Cabrália
650 – PR91   – ZYJ250 Cascavel 1180 – AL06 –  ZYH248 Santana do Ipanema
660 – RJ06  –  ZYJ472 Nova Friburgo 1210 – BA58  – ZYH498 Vitória da Conquista
660 – RO01 –  ZYJ673 Porto Velho 1210 – SC42 –  ZYJ785 Tubarão
680 – PR155  –  ZYJ362 Pitanga 1230 – BA59   –  ZYH532 Ubatã
710 – MG16  –  ZYL333 Pouso Alegre 1230 – RS89  –  ZYK326 Nonoai
720 – SP35  –  ZYK701 Ourinhos 1240 – MG116   –  ZYL317 Pirapora
730 – MG18  –  ZYL297 Juiz de Fora 1240 – PR112   –  ZYJ215 Arapongas
750 – SC11  –  ZYJ815 Concórdia 1260 – SP257    –  ZYK629 Pirajuí
750 – SP42  –  ZYK516 Osvaldo Cruz 1270 – PA09   –  ZYI530 Belém
760 – SC12  –  ZYJ742 Blumenau 1290 – SC49   –  ZYJ804 Balneário Camboriú
760 – SP149  –  ZYK541 Andradina 1320 – GO55  –  ZYH809 Uruaçu
830 – BA67  –  ZYH506 Itamaraju 1330 – PR74  –  ZYJ264 Jaguariaíva
850 – BA17  –  ZYH474 Senhor do Bonfim 1330 – SC51  –  ZYJ749 Chapecó
850 – PA06  –  ZYI555 Cametá 1340 – MA11  –  ZYH886 São Luís
870 – PR25  –  ZYJ243 Maringá 1350 – AC05  –  ZYH201 Rio Branco
880 – RS20  –  ZYK363 Seberi 1380 – RS165   –  ZYK372 Palmitinho
890 – PA13  –  ZYI536 Santarém 1450 – PR179  –  ZYJ301 Ubiratã
900 – RS179  –  ZYK263 Novo Hamburgo 1450 – PE25  –  ZYI179 Palmares
910 – MG37  –  ZYL292 Teófilo Otoni 1460 – MG95   –  ZYL201 Além Paraíba
950 – MG44  –  ZYL281 Bueno Brandão 1470 – SP175   –  ZYK712 Indaiatuba
960 – PR32  –  ZYJ257 Maringá 1480 – CE74  –  ZYH671 Morrinhos
960 – SC22  –  ZYJ733 Orleans 1490 – MG163  –  ZYL274 Paraisópolis
1010 – RS54  –  ZYK344 São Luiz Gonzaga 1510 – CE84  –  ZYH630 Pedra Branca
1060 – RS57  –  ZYK302 São Luiz Gonzaga 1560 – PR162  –  ZYJ364 Mallet
1070 – SP212  –  ZYK758 Barretos 1570 – SP204   –  ZYK552 Avaré
1090 – PR51  –  ZYJ283 Coronel Vivida 1570 – TO10  –  ZYN665 Gurupi
1090 – RS64  –  ZYK262 Marcelino Ramos 1580 – SP209   –  ZYK743 Itaporanga
1090 – SC31  –  ZYJ786 Tubarão 1590 – MG134    – ZYL369 Várzea da Palma

The following stations have to be reinserted as they has been removed in tudorádio survey:
 630 – RJ104 – R Rocue, Pinto
 850 – RJ31 – R Campos Difusora, Campos dos Goytacazes
 930 – MT37 – R Jornal, Pontes e Lacerda
 970 – SP49 – R Cultura Araraquara, Sraraquara
1540 – CE42 – R Santana, Tianguá

Chile
 660 CB73 R Colo Colo, Valparaiso observed by Claudio Galaz – ex. Cooperativa. (Claudio Galaz via

WOR)

Uruguay
1240 CW35 R Paysandu, Paysandu. Arile Osvaldo Torres got a verification from Gerente General

Eliseo Roux – am1240era.com.uy (GRA)
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Den åttonde mars – dagen som förändrade Sverige
Krister Thelin, Ledarsidorna.se 8.3.2021 via Bo Nensén

Den åttonde mars brukar förknippas med att det är den internationella kvinnodagen. Men vad få
känner till att samma datum symboliserar något helt annat. Något ännu större. Något så konkret som
kampen för det fria ordet samt en fri och oberoende media. Idag är det exakt 60 år sedan Radio Nord
startade sina sändningar och vars sändningar fortfarande ger eko in i den svenska mediemarknaden
och synen på yttrandefrihet.

Idag kl 10:00, den åttonde mars, är det 60 år sedan Radio Nord inledde sina sändningar från fartyget M/S
Bon Jour som låg uppankrat på internationellt vatten utanför Ornö i Stockholms södra skärgård. Stationen
upphörde med sina sändningar den 30 juni 1962 men dess korta historia kom att förändra den svenska
mediekonsumtionen om inte för evigt så för lång tid framöver.

Radio Nord startades och drevs av den finlandssvenske affärsmannen Jack S. Kotschack med amerikanskt
kapital och mötte hårt politiskt motstånd från första stund. Kotschacks ambition med projektet var att bryta
det svenska radiomonopolet, en trend som var spridd i hela Europa vid den tiden.

Radio Nord hade släktingar i Skånes Radio Mercur, Danmarks Commercielle Radio samt bland annat det
brittiska Radio Atlanta och det israeliska Radio Peace. Gemensamt för dessa var att de alla utmanade de
statliga radiomonopolen och sände från ombyggda lastfartyg uppankrade på internationellt vatten.

Kotschacks initiativ bemöttes av regeringen Erlander med all kraft den kunde uppbåda. Det skulle inte bara
bli straffbart att annonsera över Radio Nord utan även att förse sändarfartyget med förnödenheter. Redan
tidigare hade kustradiostationen Stockholm Radio stoppat all förmedling av programinslag och radiosamtal
samt att Radio Nords utrustning skulle komma att tas i beslag om fartyget anlöpte svensk hamn. Något som
Kotschack därmed noga såg till att undvika.

Regeringen Erlander övervägde en rad med åtgärder innan lagarna trädde ikraft. Bland annat bordning av
M/S Bon Jour på internationellt vatten samt att sätta in störsändare, något inte ens sattes in mot de nazistiska
propagandasändningarna femton år tidigare.
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M/S Bon Jour, som Radio Nord sändes ifrån var registrerat i Nicaragua och utrikesminister Östen Undén (S)
satte hård press på den nicaraguanska regeringen och hotade med sanktioner för att kunna förklara fartyget
statslöst. Som statslöst fartyg skulle det ha öppnat upp för andra åtgärder såsom bordning. Kotschack löste
dilemmat med att döpa om fartyget och registrera det i Panama istället.

Men med det lagrum som infördes ändå av regeringen Erlander var tillräckligt för att Kotschack skulle ge
upp. Men hans aktion fick ändå en rad med krafter att börja passera den punkt där utvecklingen inte längre
gick att hejda.   Sveriges Radio fick utökade anslag och med det föddes såväl Melodiradion som P3
samtidigt som antalet nyhetssändningar och sport ökade markant.

Det som idag kallas för Public Service var tvunget att förnya sig och även om den socialdemokratiska
regeringen för en yttre betraktare vunnit den första ronden så vann Jack Kotschack en större seger på längre
sikt. Idag är kommersiell radio och TV vardag.

Men vägen dit var aldrig självklar. Ur de brev från Sveriges Radios dåvarande styrelseordförande Per
Eckerberg till både statsminister Tage Erlander och kommunikationsminister Gösta Skoglund beskrivs
radiosändaren på Östersjön vid Ornö utanför Stockholm som ett direkt hot mot den svenska demokratin.

Jack Kotschack beskrivs genomgående som “en skum finsk flykting” och på ledarsidorna menade man att

“Jack S. Kotschack utmanar det svenska samhället med hjälp av oljepengar från Dallas och under en flagga
från familjen Somozas diktatur Nicaragua”.

Men idag är den vardag som de flesta tar för given och som Jack Kotschack lade grunden för hotad igen.
Det ideologiska arvet efter Jack Kotschack är inte självklart utan måste försvaras och förvaltas varje dag.
Arvet efter Jack Kotschack hotas ånyo av en socialdemokratisk regering.

* En regering som vill reglera inte bara medias och medborgares informationsfrihet genom
grundlagsändringar utan även hur nya medier kan komma att exkluderas från de stödsystem som håller
etablerad media under armarna i form av presstödet.

* En regering och ett Public Service som vill få medborgarna att tro att endast Public Service, som kontrolleras
av staten, kan vara garanten för en oberoende media.

* En, i Sveriges fall, socialdemokratisk justitieminister i form av Morgan Johansson som är öppen med att
han har direkt kontakt med sociala medieplattformar såsom Facebook och Google om nystartade eller s.k.
“alternativa” medier på något sätt skulle bryta mot ännu ej stiftade lagar.

Och även om Jack Kotschacks son, Jan Kotschack, har skrivit en bok om hans fars mer kända livsöde, ”Stick
iväg Jack” så finns det en rad med detaljer i detta livsöde som skaver.

Bland annat tog flera svenska myndigheter och politiker upp hans status eller bakgrund som finsk flykting
som ”problematisk” för att sätta honom i en klandervärd dager. Men kanske mest stötande är att den fil som
finns bevarad om Jack Kotschack i Säkerhetspolisens arkiv fortfarande är hemligstämplad.

Den är inte ens tillgänglig för släkt, forskare eller journalister. 33 år efter hans död. 60 år efter att regeringen
Erlander en gång för alla tystat den första fria svenska kommersiella radiostationen.

Enda orsaken till detta är att det fortfarande finns personer i livet eller förhållanden som fortfarande är
aktuella som på olika sätt finns omnämnda i filen om Jack Kotschack och Radio Nord.

Fortfarande ligger en våt och mörk filt fast förankrad över denna del av den svenska historien om
yttrandefrihet. Och än en gång är yttrandefriheten hotad av en socialdemokratisk regering
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När fångarna och vildhästarna tämjer varandra
Lars Åberg, Senior reporter i Bulletin 2.3.2021 via Bo Nensén

Lars Åberg: När fångarna och vildhästarna tämjer varandra - Bulletin

Starkast är lukten av häst, ångan som pulserar när ryttaren sitter av. Foto: Lars Strandberg.

I amerikanska Västern påminner vildhästarna och brottslingarna om varandra. Allt handlar om
överlevnad. Kan fångar förändra sina liv genom att komma överens med djur som är vildare än de
själva?

Hästjazz, säger vissa föraktfullt om countrymusik. De har nog inte förstått att countryn, när den är som bäst,
är tre minuters koncentrerad livsvisdom. I den ryms sentimentalitet och medkänsla, något både ruffigt och
bräckligt; man kan nästan börja gråta bara man tänker på det.

Vägen till Riverton löper genom urgröpta, nedfilade bergsformationer i varmt gulbruna nyanser. Innan natten
tänder sina avlägsna ljus kommer klipphyllorna att klä om till skymningsblått och sedan mörklila, en hinna
av sammet dras över landskapet medan bilen fylls med steel guitar och fiol när radion knastrar till och kommer
ut ur höglandets skugga. Man ser inga människor. Wyoming hör till det folktomma Amerika, det där landet
där det är mer sannolikt att man stöter på en vildhäst än en hipster.
Norrut ligger nationalparken Yellowstone och sedan Montana med den rymligaste av himlar. Men först
kommer vi till Riverton, omgivet av prärieland och bergsryggar. Motellet vi checkar in på serverar biffar som
på en bättre storstadsrestaurang. Förväntningarna skruvas upp.

Och där sitter han nästa morgon, Marlboromannen, den äkta och riktige, Darrell
Winfield, cowboyen som skrev på sitt cigarrettkontrakt 1968 och därefter ersatte
alla låtsasfigurer från Hollywood. Winfield red genom tv-rutorna och över
landsvägarnas reklamtavlor tills han slog sig ner här på ranchen med sin cancer
och en kaffemugg som inte diskats på tjugofem år. Det räcker att fylla på hett
vatten för att få fram en svart dryck med fragment av tobak.

Men starkast är ändå lukten av häst, ångan som pulserar när de unga ryttarna
sitter av, skjuter bak sina hattar och går igenom morgonens pass i corralen.
Darrell Winfield kommer snart att dö insvept i detta liv, med en fläckig kopp i
handen. Den enda sjukdomsbehandling han accepterar är regelbundna sittningar
i ett svettält hos medicinmannen ute i Wind River-reservatet, det är så han vill
ha det innan han rider bort för allra sista gången.

Marlboromannen Darell Winfield diskade sällan sin kaffemugg. Foto: Lars Strandberg
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Wyoming har färre invånare än någon annan av USA:s delstater, vilket bidrar till att historien lever hos dem
som ändå bor här. De reciterar cowboypoesi runt elden om aftonen. De kör upp bland bergen för att se en
vildhästhjord vända i farten och försvinna mot solnedgången i ett gyllne moln av sand. Betesmarkerna breder
ut sig från Cody till Cheyenne. Annie Proulx flyttade hit och skrev sin novell ”Brokeback Mountain”, filmad
av Ang Lee, med lilla Riverton som centralort.
I den gamla Västern smet jagade brottslingar över delstatsgränserna och tog sig nya namn och identiteter. I
den nya Västern hamnar en del av de unga och asociala män som dealat och misshandlat i ett vildhästfängelse
med det prydligt ärbara namnet Honor Farm. Man kommer osökt att tänka på de asociala och antisociala
gängen som etablerat sig i svenska utkanter för att därifrån ta sig in mot samhällets mitt. Kasta också upp
dem på en vildhäst eller låt dem leda ett av de hypernervösa djuren över gårdsplanen!

Hovarna smäller mot inhägnaden, luften frustar, skriar, skälver. Den senige, hjulbente cowboyen som leder
fängelsets hästprogram förklarar hur det ligger till:

– I Amerika har vi två stora problem. Vad ska vi göra med alla de vilda hästarna? Och med alla fångarna?
Hans svar: para ihop dem och låt hästarna träna upp fångarna. De förvildade ska matta ut varandra, få någon
att bry sig om, att ta hänsyn till. Varje år ringas en ny kull mustanger in i vildmarken och skickas till Honor
Farm i Riverton för att tämja och tämjas av pojkar och unga män, som själva aldrig hållits i hampan eller
tvärtom behandlats så brutalt att de rymt över delstatsgränsen. För kanske första gången i sina liv tvingas de
inlåsta försöka få till en fungerande relation med ett annat levande väsen, säger den hjulbente, som har boots
som ser ut att ha vandrat femhundra mil genom öknen och över bergskammarna.

Man anar ett patos hos mannen som bossar över nästan trehundra fångar och deras terapeutiska hästar.

– Vildhästarnas liv är inte ett dugg romantiskt, det är en villfarelse. De lever ett skitliv. Oerhört hårt. De
kämpar hela tiden för att överleva. Hästarna och fångarna har mycket gemensamt. De har ingen frihet. De har
inget liv. Allt handlar om överlevnad.

Man anar ett patos hos mannen som bossar över nästan trehundra fångar och deras terapeutiska hästar.
Empati blandad med kärv moral, en önskan om att en känsla för det levande och en förståelse för rättvisa,
som få av de intagna visat vid ankomsten, ska ge sig till känna när tvekampen med det frustrerade djuret
avslutats.

Skulle det fungera på kriminella pojkar i svenska förorter, på dem som deltar i ett gangsterliv med
hypermaterialism och förakt för dem som valt något annat? Kanske saknar vi de hjulbenta, handfasta
insatserna? Idéerna om fungerande åtgärder har kanske slipats ner och blivit till cynism och uppgivenhet?

I Wyoming rör sig myterna fortfarande fram och åter, som vajande präriegräs. Man kan avlyssna det
svajande ljudet av steel guitar mot vildhästbergens sluttningar. För det mesta ligger allt öde och tyst som vid
civilisationens början.

En av cowboypoeterna, med hårpiska och stökig uppväxt i crowreservatet där George Armstrong Custer bet
i gräset 1876, ger mig sitt dikthäfte med en personlig dedikation: ”Lars, may you ride in beauty”. Det är väl
det vi alla önskar oss här i livet? Några av grabbarna från Honor Farm lyckas säkert också sitta fint i sadeln
medan det fortfarande är oklart vad vi ska ta oss till med dem som hellre lyssnar på gangsterrap.
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The Strange Story of D.C.’s Lost AM Radio Station Still
Transmitting Inauguration Road Closures From 2013

Rob Stumpf, The Drive via Svenn Martinsen, ARC fb 5.3.2021

Not everyone pays the most attention to AM radio. To some, talk is talk and fuzzy signals are exactly that.
Still, it'd be odd if the same broadcast looped continuously for eight years without anyone noticing - but it's
not impossible.
As it turns out, that very scenario took place up until this week in Washington D.C. where an AM radio station
had been broadcasting the same traffic report since 2013, and nobody seems to know why.
It was first pointed out on Twitter by Matt Blaze, security researcher and chair of computer science and law
at Georgetown University. In certain parts of D.C., you could tune-in to 1650 kHz and be greeted by a looped
recording. The message, which read off the call sign WQOQ613 and warned listeners to avoid the 14th Street
bridges, had been repeating since at least January 21, 2013 - the day of former U.S. President Barack Obama's
second inauguration. But that was more than eight years ago. Why in the world would this message still be
broadcasting? And why could it only be picked up in certain parts of the city?
To answer that question, I reached out to several individuals who work for the District of Columbia, including
the technical contact registered with the FCC. Within an hour of sending off an email, my phone rang and
Bill Curry, the chief of communications security at Homeland Security Emergency Management in
Washington D.C., was on the other end.
Bill was immediately interested in the rogue signal. He didn't seem rushed or bothered by the fact that the
message was being broadcasted, but was instead curious that it managed to stay alive for so long without
anyone knowing that it existed or complaining that it was out of date. See, Bill has been a radio enthusiast
his entire life, even building homemade Ham radios before he began working with RF professionally, so the
thought that some unmanned station was looping a recorded message was...intriguing.

While on the phone, Bill's brother flipped on his historic Zenith Trans-Oceanic radio and sure enough, the
traffic report began to play. Couple his interest with the security and communications work he does with
Fusion Centers and it was clear that he needed to know where the signal was being broadcast - if, for nothing
else, to satisfy his curiosity.

After exchanging stories about adventures in our own siloed worlds of engineering, Bill had a theory that
actually seemed quite plausible: someone just forgot to flip the off-switch. See, when it comes to radio
communications in Washington D.C., many people live under the "if it isn't broken, don't fix it" philosophy
- especially since erecting a new radio tower is an extremely complicated process within a certain radius of
the nation's capital.

According to Bill, the signal may have been originally transmitted on several temporary stations, all of which
were thought to have been decommissioned some time ago. Some of these transmitters may have been affixed
to telephone poles on the side of the highway, while others could've been stuffed into two-wheeled trailers to
be towed wherever needed. The equipment in these trailers is often powered by solar panels so it can operate
without an external power source. His bet was on the latter, that the case of the mystery radio signal may
have just been sitting in a vacant parking lot getting power from the sun and transmitting the same traffic
information day after day for eight years.

Because the location of the transmitter wasn't documented, Bill needed to organize an effort to locate it. His
team set off with a Radio Direction Finder (RDF), a device with a unidirectional antenna meant to help find
the source of a radio signal, and began the hunt. And by the following afternoon, the signal finally stopped
broadcasting across the D.C. airwaves.

It's honestly kind of upsetting to know that it's gone - a little less electricity in the air. Just as quickly as it was
found, the mystery signal simply fizzled out. Someone at Bill's directive must have found the transmitter and
finally finished the job someone forgot to do eight years ago. We'd like to think of it as a service, considering
the license expired later this year anyway (a decade after it was issued).

Unfortunately, while the signal may be no more, we still don't know exactly where it was being transmitted
from. Perhaps it was a trailer parked in a vacant lot, or maybe a station was stuffed inside of an old
decommissioned building. The world may never know - but at least we won't forget about the eight years of
a phantom government traffic report riding the airwaves of Washington D.C.
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WHAG Halfway MD – 1410 kHz
Bill Harms

This is a blog entry from almost two years ago. I am curious what others think about QSLing, especially in
the current times. To me making a connection with the stations I hear is exciting because it closes a loop in
my mind. Being part of a station's audience is the fun part even if briefly. What do you think?
http://qsl.philcobill.com/blog/?p=8522

I received this response from Alpha-Media Radio Group for a reception report (and follow-up) for WHAG-
AM 1410. The report included a request to verify my reception by letter on their letterhead or by QSL Card
if they had them. I sent $2 and a self-addressed stamped envelope for postage and handling. I used the “I want
to make a connection with you” approach. Does this explain why many stations do not reply to reception
reports?

I wonder if somehow the shorthand phrase “QSL” has a poor connotation with some radio station folks. That
could be understandable, if the perception that DXers have no interest in their station other than receiving a
precious QSL. I admit may have come across that way to station personnel at times. Maybe a change in
approach is needed. Something I have been trying lately is to state something to the effect that I am happy to
be part of their audience even if it is from a distance and for short time and completely avoid the use of QSL
in the report. The report ends up being, “Hey I heard your station, and it was a great experience. I like to
make connections with radio stations I hear and would love to hear back from you.” And ask them questions
about their station. Remember that stations don’t have to reply, and they are actually doing DXers a favor.
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ARC NOSTALGISPALTEN                8/3 2021
———————————————————————————————————————————————————————————

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

Med anledning av dagens datum har jag valt att denna gång fokusera på Radio Nord. Jag misstänker att just
Radio Nord är nostalgi på hög nivå för de flesta ARC-medlemmar. När ni läser detta nummer av MVE
kommer Radio Nord Revival att vara i luften ytterligare några timmar, närmare bestämt fram till midnatt.
Huvudfrekvens är 6200 kHz och eventuella förändringar meddelas i bloggen radionordrevival.blogspot.com
samt Facebookgruppen Radio Nord Revival. Som vanligt blandas originalprogram med intervjuer, musik och
annat. Det blev inga mellanvågssändningar från Radio Nord Revival denna gång men vi kommer
förhoppningsvis igen när Radio Nord-utställningen på Kastellet i Waxholm åter kan öppna.

Efter det snöpliga försöket till start under julhelgen 1960 som slutade med att alle man ombord lämnade
fartyget och togs i land gick sändarfartyget Bon Jour till Finland för översyn. Här en bild av henne i
Kalkhamnen, Åbo. Bilden från familjen Kotschacks arkiv.
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Radio Nord Revivals sändarutrustning när vi senast körde från Kastellet, Waxholm på kortvåg. Ja, det må se
provisoriskt ut men det fungerade. Tore Andersson riggade upp det hela.

Nyhetsstudion ombord på Bon Jour varifrån nyheterna sändes live. På andra sidan glasrutan satt teknikern.



sid 28

Nyhetsredaktionens andre chef var Kjell Bergström. Han började som flera andra Radio Nord-medarbetare
sin radiobana som DX-are. Här en presentation ur tidningen TVRK-Nytt som gavs ut av Teknikens Värld
och redigerades av Arne Skoog. Tidningen kom ut endast ett år, under 1957. Från Lars Rydens samling.

Under Kjells tid som nyhetschef fick Radio Nord en extra fördel gentemot Sveriges Radio vad gällde snabb
nyhetsförmedling. Man installerade nämligen en teleprinter ombord som via ett interface kopplades ihop med
en av nyhetsredaktionens kommunikationsmottagare På detta sätt kunde man tanka hem nyhetstelegrammen
från de olika nyhetsbyråerna per kortvåg och när telegrammen väl nådde fram till TT och Sveriges Radio
hade nyheterna oftast redan hörts över Radio Nord. Men redan tidigare hade kommunikationsmottagarna
varit en viktig del i nyhetsarbetet då det ingick i rutinerna att avlyssna olika utländska stationer som BBC och
Deutsche Welle för att denna väg få in utrikesnyheter. På detta sätt blev man exempelvis först med nyheterna
om Gagarins rymdfärd och Dag Hammarskjölds död..

Kjell fejkade även ett referat från boxningsmatchen mellan Ingemar Johansson och Max Bygraves i Göteborg
1962. ”Referatet” spelades in i Radio Nord-studion, komplett med pålägg av publikovationer.
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Från kontrollrummet ombord: den så kallade spotmastern som användes för att sända reklaminslag, jinglar
och kortare inslag. Ovanför Spotmasterkassetterna i ”Philips Miniwatt” trälådor som var mycket vanliga på
varje radioverkstad för att härbärgera radiorör. Jag kan tillägga att de även är alldeles utmärkta för att förvara
vinylsinglar och EP-skivor. Bilden från familjen Kotschacks arkiv.

Låt oss avsluta denna dag med att än en gång avlyssna Radio Nords sista timme i etern. Om du inte kan ta in
RNR på KV sänds programmet också över ett antal närradiostationer, t ex www.radion.nu Har du ännu inte
erövrat nedanstående QSL, rapportera Radio Nord Revival på kortvåg.

QSL-bidrag till spalten uppskattas, 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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Meihan Kokudo, Mehian Nationak Highway No 25, Nagoya-
Osaka, Iga/Satsuki/Seki, Nara City – 1620 kHz

MEIHAN KOKUDO, MEIHAN NATIONAL HIGHWAY NO. 25,
NAGOYA-OSAKA, IGA/SATSUKI/SEKI, NARA CITY

1620 AM / 29.10.2020

From: kitagawa-t86if@mlit.go.jp <kitagawa-t86if@mlit.go.jp>
Sent: torstai 25. helmikuuta 2021 3.02
Subject: 【verification latter】kinki Regional Development Bureau Nara National Highway Office

 Jim Solatie 様

 平素は、国土交通行政にご協力いただきありがとうございます。

 この度、送付していただきました受信報告書の内容より、

Jim Solatie様が受信されたのは当事務所管理の局であることが確認できましたので、

受信確認証を発行させていただきます。

 この度はご報告いただき誠にありがとうございました。

                   国土交通省近畿地方整備局

                   奈良国道事務所管理第二課  北川

Jim Solatie

Thank you for your cooperation with the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism.
From the contents of the reception report sent this time,
It was confirmed that Jim Solatie was received by the office management station, so we will issue a receipt
confirmation.
Thank you for reporting this time.

Kinki Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Nara National Highway Office Management Section 2 Kitagawa
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Receipt confirmation

Prove that it was received as follows.
1 Radio station name Construction roadside needle (Kensetsuro Sokuhari)
[Meihan National Highway No. 25]
East longitude 1 3 5 degrees 5 7 minutes 4 4 seconds North latitude 3 4 degrees 36 minutes 42 seconds
2 Frequency 1 6 2 0 KHz
3 Receiving date: October 29, 2008
4 Reception time 20:50 JST
5 Reception location P a r t a k k o (Northern Finland)
6 Thank you for sending the other reception status.
I will use it as a reference for future work.
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tnx JMS
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KNOM Nome AK – 780 kHz

CR: Enclosed is the card of the here in Austria certainly unique reception of KNOM, which
confirmed the reception in detail as an email and also send a nice QSL card. Tnx CR!
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KYAA Soquel CA – 1200 kHz

Hello Again, Göte,

This is definitely our station. I recognize Father Matthew Spencer’s voice (at the beginning of the clip) as I
am the producer for his show. I recognize our branding and the host of the Morning Air show as well. I
believe you are correct (unless there is an affiliate on that frequency that I don’t know about) that we do
not have another station on 1200 khz.

For these reasons I will confirm that your reception of 1200 AM Soquel/Monterey. Congratulations again!

Sincerely,

James Tejada
Associate Producer
Relevant Radio

Office: 916-660-5583
Cell: 916-346-7035

Stationen loggad via Arctic SDR, tnx GL
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ZYJ310 Rádio Brasil Sul, Londrina PR – 1290 kHz

Bom dia Jan. 

Foi sim a Rádio Brasil Sul AM 1290 que ouviu, ficamos muito feliz por seu e-mail e 
ficamos a disposição para mais informações!! 

JE: Jag kan bjuda på ett QSL den här gången också.
Något så ovanligt som en brasse som svarar - och till och med blev så till sig så ägaren tydligen läste
upp min rapport i ett program han hade i morse...

tnx JE



sid 36

Today, March 8, Radio Nord would have turned 60 years old

tnx RFK


