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Säsong 61, nr 22
17 maj 2021 - allt

Stoppdatum:
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör
Nr 62/1 28 juni TL tips. Info och QSL resp red.

e-post: torelarsson.dx@gmail.com
Nr 2 26 juli TL tips. Info och QSL resp red.
Nr 3 23 augusti TL tips. Info och QSL resp red.

Återigen har vi nåtts av ett dystert besked: Vår medlem AN Arne Nilsson har avlidit. Så här tecknar
Thomas Nilsson hans minne:

”Jag har haft rätt mycket kontakt med AN under de senaste åren,
men hade inte hört ifrån honom på väldigt länge. För att kolla
läget mailade jag honom men som förblev obesvarat. Fick då för
mig att söka på Google och hittade i Piteå Tidning en kort notis
att Arne Nilsson i Sjulsmark avlidit redan i oktober 2020. Arne
föddes i Jukkasjärvi 1945 och blev 75 år.

Arne blev intresserad av DX-ing redan 1958 och var de första åren ganska aktiv fram till ca
1963/64 men efter det så var det ganska dåligt, förutom ett par år runt 1974.
Arne blev medlem i SSA 1975 när han bodde i Spånga. Han hade då redan fått signalen SMØEJB.
På våren 1978 flyttade han 70 mil mot nordost till Sjulsmark. Den orten, som de flesta av oss säkert
inte kan peka ut på kartan, ligger c:a tre mil norr om Piteå och fyra mil väster om Luleå. De följande
20 åren blev det arbete runt om i världen så det blev nästan ingen tid för radioaktivitet. Men efter
4-5 återfall så vaknade intresset på nytt och Arne blev medlem i SWB 2006 och i ARC 2010.
Under åren har många mottagare använts som t ex S-38E, AR88LF, SP-600, Collins 54J3 och IC-
71E. Men från 2010 är det Perseus som gällt.
Som radioamatör var han mycket tekniskt intresserad och i sitt sommar-QTH i Gransel hade han
möjlighet att sätta upp stora antenner, utöver vanliga beverageantenner byggde han en stor W8JI
parallelogramantenn som visade sig vara helt perfekt för att fånga många rariteter på MV.
Under en lång period hade Arne, jag och AHK täta mailkontakter varje vecka med utbyte av
hörigheter och annat trevligt. En annan riktigt trevlig händelse var när Arne och hans grabb tittade
in till Mardal på väg hem från ett besök på Bordershop i Puttgarden där pilsner och diverse
alkoholhaltiga drycker inhandlats. Det blev flera timmars trevligt samtal på altanen och det mesta
var faktiskt inte radiorelaterat …
Vi kommer alla att sakna dig och alla fina tips i SWB och MV-Eko.
Vila i frid.”
/Thomas Nilsson

Nästa
Stoppdatum

28/6
TL (allt)
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Välkomna till säsongens sista Eko. Det finns stor anledning att här tacka alla som under säsongen på ett eller
annat sätt bidragit till vår bulletin. Det är ni som gör MV-Eko!
Inför en ny säsong – läs under ”Sekreteraren” vad vår ordförande har på hjärtat. Dessutom är det dags för ny
medlemsavgift om du vill vara med oss även nästa säsong. Vi söker också någon som är villig, efter Bengts
olyckshändelse, att ta över klubbens service gällande inköpen av WRTH.

Dekaler och logotypes har vi denna gång fått från Sim, TJ och TN. Tnx!

I detta nummer förutom de fasta avdelningarna:
* Därför är det dags att bryta förbannelsen över portugisiskan – Henrik Brandão Jönsson, DN 4.5.2021
* ZYK770 Rádio Vale Aleluia Music, Salto, SP-1510 kHz – Sim (sistasida)

Nostalgi-QSL:
* NRK, Kvitsøy-1314 kHz – LR
* CJLR Quebec QC-1060 kHz – LR
* WHN New York NY-1050 kHz – TL
* Rádio Club de Angra, Angra de Heroismo, Ilha Terceira-909 kHz – Lars-Olof Hansson
* Radio Bremen, Bremen-1358 kHz – UQ/JOE
* Radio Antwerpen on board Uilienspiegel off Zeebrugge-1492 kHz broschyr – LR
* Radio 390, arméfort off Red Sands, Thames Estuary-773 kHz – LR
* Radio Mauritanie, St. Louis-1349 kHz – TL

QSL:
* Radio Dvojka, Praha-639 kHz – JGÖ
* JOUR (NBC) Nagasaki-1233 kHz – JM
* JOVR (SBS) Shizuoka-1404 kHz – JM och ZNS The National Voice, Nassau-1540 kHz – Rafael Rodríguez
* KSDO San Diego CA-1130 kHz – GL

Bilagor:
* AIH102 expeditionsrapport (slutrapport) – JM
* Preliminärt utgivningsshema för MV-Eko säsongen 2021/2022
* Balanrapport 2005-2104
* Resultatrapport 2005-2104

ARC Newsflash:
För bidrag: lennart@weirell.se

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

Noteringar i loggen (members who have listened via other QTH:s than at home):
JE = Jan Edh, Hudiksvall, lyssnar-QTH i Fredriksfors
JOB/F =  Jan Oscarsson, Umeå som lyssnat i Bosse Olofssons QTH i Furuögrund
JOB/S = Jan Oscarsson, Umeå – remote SDXF-Kiwi i Hököpinge-Kyrkby, Skåne
TKr =  Tarmo Kontro, Espoo, remote Lovisa, Kungsböle

LOGGEN
All Times in MV-Eko refer to
UTC unless otherwise stated.
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Europa
1026 15.5 2032 BBC R Cambridgeshire med slingan som hänvisar till FM.

Testade att lyssna en kortis via en SDXF-Kiwi i Hököpinge-
Kyrkby i Skåne då jag inte fått i ordning anläggningen i
Petiknäs efter koaxavbrottet än... Hördes bara denna och 1341
och det är ju gamla bekantingar... JOB/S

1224 16.5 2135 Piratensound Lemele med schlagers bland flera stationer. TN
1341 15.5 2033 BBC R Ulster är ju ett gammalt rundningsmärke. Här med

slingan som specifikt nämner 1341 och varslar om
nedläggningen JOB/S

Afrika
1224 4.5 1900 R Moçambique, Cabo Delgado, Pemba. Jingle ID "Antena

Nacional R-M". Kom upp plötsligt, TKr
1269 19.4 1852 Taraba State Broadcasting Service (TSBS), Jalingo, Nigeria.

Kom upp med bra signal med EE ID 1855. Vet inte om man kör
nu 25 kW. Frågade stationen i WhatsUp, men killen där vet inte
(han är troligen en DJ i stationen). Ganska bra signal.
https://app.box.com/s/1dcsli1sz72momvyfdzus24w72okx7d8
TKr

Asien
 891 12.4 1900 R Thailand, Sara Buri. R Thailand körde Ramadan-px hela Ramadantiden, men inte

efter den 13.5. Ramadan px också bl.a. på 1233, 1251,1287. TKr
 918 9.4 1900 JOEF YBC Yamagata. Flickor med sång-ID "YBC" därefter "YBC Yamagata hoso"-

ID. TKr
 927 14.4 1959 JOFG NHK1 Fukui. TKr
 990 8.5 2000 Cāngzhōu Nóngyè Jīngjì Guǎngbō, Cāngzhōu. TKr
1008 13.4 1900 Nanjing Xinwen Zonghe Guangbo, Nanjīng. TKr
1080 8.5 2038 DYBH Bacolod City. Hörd flera kvällar i maj. TKr

1116 11.4 1901 JODR BSN Niigata. Idar just efter Hungarien har haft sitt s/off. TKr
1233 7.5 1952 JOUR NBC Nagasaki. En av de sista JO som hörts här i denna säsongen. Sista

notering den 11 maj. TKr
1233 13.4 1902 NHK1 (Osaka, 500W). Flera gånger i april. TKr
1233 4.5 2200 Thor Or 01, Bangkok. Dagligen i maj. ID kl 22z (BKK01). Morse -... -.- -.- ----- .----.

TKr
1252 5.4 1954 RRI Banda Aceh. S/on under Ramadan ca 1955 med interval signal. Efter Ramadan

startar före 21z. TKr
1287 8.5 2000 MBC Gangneung/Cheongju. Int.sign bara som hörts. TKr
1287 1.5 2201 Krom Utiniyom Witthayaa, Bangkok. Stort ID. TKr
1350 25.4 2340 AIR Kupwara. Ramadan px //1116. Id efter Ramadan-px, TKr
1350 4.5 2133 Phon Neung Ror. Or., Bangkok gick ganska bra. (1349,987) TN
1431 13.4 1959 JOVF WBS Wakayama. Dominerade med TS  3x440 Hz + 1x880. TKr
1521 19.4 2200 Sathaani Witthayu 9-1-9, Bangkok. Startade dagen med en National Anthem. Sedan

ID, ganska många thai bl.a. på 891,1026,1233,1251,1287,1350,1404,1440
(anthem),1467. TKr

1557 26.4 1800 Xinjiang PBS. Uighur px //1503 Ny fq för mig. TKr

Nordamerika
 570 18.12 0659 CKGL Kitchener ON ”All News Radio on 570 AM” och annat som hör CKGL till.

Utan Grönland hade de gått fint. Även callet på timmen.  BOS
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 690 18.12 0700 WJOX Birmingham AL uppenbarligen på steroider! Klart starkast på frekvensen
effektmässigt med massor av Fox Sports-annonseringar och faktiskt ett ID på timmen
också! Själva callet hörs inte beroende på splatter men ”Birmingham” kommer
igenom klart!  Blir att lyssna igenom allt där deras bärvåg signalerar mottagning!
Kan kanske ge en rapport till slut? BOS

 850 14.12 0705 WFTL West Palm beach FL med ett par ”News Talk 850 WFTL” BOS
 970 16.12 1117 WZAM Ishpeming MI ”ESPN UP” med ID till slut. Gick stadigt men svagt i

morgonspraket en bit lägre i fq än de flesta. QSL från PAX138 redan. BOS
1050 16.12 1100 CHUM Toronto ON med bokstavs-ID. BOS
1080 16.12 1100 WNWI Oak Lawn IL solo med legal ID och sen Jul-mx. BOS
1210 16.12 1102 KUBR San Juan TX ”La Nueva Radio Cristiana” spelade non-stop modern SS musik

med religiöst innehåll. Ett bra tag och ID:ade några gånger. BOS
1230 2.5 0258 WCMC Wildwood NJ med Rock Classics. TN

1250 15.12 2200 WARE Ware MA gladde med ett svagt men klart ID på heltimmen! Vilken Oldies-
stn som hördes här var lite spännande och det blev bingo! BOS

1260 17.1 0800 WNDE Indianapolis IN med ett Id i röran. BOS
1270 16.12 1104 WCMR Elkhart IN med ett par användbara ID äntligen! Bara noterad som tent

tidigare så hoppas på QSL nu! IN-topp denna tid! Jfr 1460. BOS.
1350 2.5 0200 WOYK York PA “Newstalk Radio WOYK”. TN
1350 16.12 2227 CKAD Middleton NS med AVR-promo mm. BOS
1360 17.1 2140 WYOS Binghamton NY ”CBC Sports Radio 1360 AM” strakare än WDRC ett bra

tag. Lite sämre när det äntligen blev ID-gate. BOS
1380 17.1 2217 WKJV Asheville NC äntligen hos mig. Länge eftersökt. Kul och kuSL! BOS
1380 2.5 0410 CKPC Brantford ON, songs, ID: “Arise Christian Radio”. FB
1390 2.5 0100 WEGP Presque Island ME blandade sig lite oväntat i de företrädesvis andinska

signaler som var tydbara. Relevant Radio. Lite senare dök en del fler vanliga NA upp
som 1010, 1030, 1130, 1500. JE

1410 16.12 1132 WRMN Elgin IL riktigt bra ID i en promo. Även vid heltimmen innan. BOS
1450 16.12 0300 KATE Albert Lea MN upp några bra sekunder vid ID bara. BOS
1460 15.12 2228 WQXM Bartow FL upp som en sol när solen gick ner där nere! Tjusigt ID men

försvann sen fort! Tala om överraskning! QSL har ej synts till - än. BOS
1460 16.12 1108 WKAM Goshen IN med ett hyfsat ”La Raza”-id i mex-musiken. Dök upp några

sekunder nu och då med bra signal. Reklam mm. Bara andra gången för mig och
inget svar första gången så provar igen. Men verkar njugg. BOS

1470 22.1 0700 WLMC Georgetown SC  med ett klent men klart heltimmes-ID. BOS

1490 2.5 0157 WBAE Portland ME id-ade, men bara fm-frekvenserna 107.1 och 93.5. JE
/Gäller även stationens logotype som synes -tl/

1550 8.1 0801 WAZX Smyrna GA faktiskt upp en liten stund med passande äldre hits och här ett
kort ID med call och frekvens. Hittar ingen v/s-info till denna så tar tacksamt emot.
Har ingen hemsida vad jag kan se? JOB/F

1650 8.5 0400 KCNZ Cedar Fall IA, ID: “16-50 The Fan KCNZ”. FB
1660 13.5 0400 WWRU Jersey City NJ, EE ID, Korean talks. FB
1690 2.5 0400 WPTX Lexington Park MD, oldies px, ID: “16-90 AM WPTX”. FB
1700 2.5 0410 WJCC Miami Springs FL, Créole px, news “Vous écoutez l'actualité”. FB
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Oid/Tent Nordamerika
 790 17.12  -2225 OID vars bärvåg kom mycket fint men svag modulation så inte uppfattbart. Stängde

tvärt några sekunder före 2225 utc och låg 15 Hz högt så ganska säkert WQXI
Atlanta GA (Atlanta Radio Korea). Split och c/d stämmer. BOS

1460 16.12 1114 OID med vietnamesiska en stund för tankarna till KCLE Burleson TX. BOS

Mexiko, Centralamerika och Västindien
1470 14.12 0800 XEAI México DF ”Las Número Uno del Rock and Roll”. BOS
1570 3.5 2300 WPPC Penuelas PR ”Radio Felicidad” i kamp med Carraviz men bättre. (1569,998) JE
1590 3.5 2300 WXRF Guayama PR med WAPA-id. JE
1630 2.5 0200 YSGS R Elohim San Salvador fadade upp ett par minuter innan och tog sig snabbt i

styrka. JE

Sydamerika
 950 3.5 0000 LR3 CNN R Argentina Buenos Aires stark och ren och fin signal en stund. JE
 970 3.5 0200 ZP9 Universo 970 Asunción får väl betecknas som en överraskning. Musikprogram

och inte sport. Inget annat söderifrån den här tiden och en 285-gradersantenn.
(970,009). JE

1010 29.4 0258 LV16 R Rio Cuarto, Rio Cuarto med ett id och spelade sedan en instrumental variant
av låten Yesterday på flöjt. Sim

1030 3.5 0000 LS10 R Del Plata Buenos Aires illa splattrad men identifierbar. JE

1120 11.5 0130 OCX6U R Municipal, Arequipa överraskade med att gå rätt starktunder en
halvtimme (1120,005). TJ

1120 20.4 0201 CW31 R Salto, Salto med id Informo Radio Salto efter nyheter och sedan IPDA och
programmet La Voz de la Liberación. (1119.990). Sim

1160 3.5 0100 HJOC Fuego AM Bogotá med id inklusive callbokstäver. JE
1160 11.5 0120 OAX4C Onda Cero, Lima med ID i en gröt av stationer. TJ
1180 11.5 0130 OCU4K NSE Radio, Lima urstark. (1180,008). TJ
1180 11.5 0202 OCU4K NSE Radio, Lima flera id denna tid. (1180.010). Sim
1190 25.4 0302 HJCV R Cordillera Bogotá med sign off. (1189,984) TN
1190 4.5 0131 HJCV R Cordillera Bogotá växlade med R Nacional Tucumán. Hade hamnat nära

rätt frekvens nu (1189,998). JE
1220 11.5 0130 OAX6X R Melodía, Arequipa – kul att höra dom igen (1220,026). TJ
1240 11.5 0120  OAU6D R Lider, Arequipa (1240,004). TJ

1240 12.10 0503 OAU4V R Cumbre, Huancayo med flera fina ID och angav även FM-frekvensen
98.5 och Peru så lätt-ID:ad även för en LA-okunnig  BOS

1240 4.5 0130 OAU4V R Cumbre, Huancayo kom upp bra korta stunder, men dränktes i
musiksplatter från 1242. (1239,996) JE

1240 11.5 0130 OAU4V R Cumbre, Huancayo idade ”Radio Cumbre – camino contigo” mellan
poplåtarna. (1239,996). TJ

1290 4.5 0130 HJKY RCN Girardot – trodde det var något mer spännande men FD visste bättre. JE
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               /Logotypes från R Éxito, R Santa Monica och R La Mega/

1290 11.5 0130 OBU4Z R Éxito, La Oroya “Radio Éxito 91.7 FM 1290 AM www.exito1290.com”
(1289.84). TJ

1290 11.5 0149 OBU4S R Éxito, La Oroya gick skapligt med id och slogan ofta "Éxito - El poder de
lo nuestro!" och stängde mitt i låten denna tid. (1289.840). Sim

1300 2.5 0202 OAX7X La Decana R Juliaca, Juliaca svårt trängd och ganska svag. (1299,995) TN
1300 3.5 2300 OAX7X La Decana R Juliaca, Juliaca id-ade. (1299,993) JE
1380 2.5 0200 OCY4U R Nuevo Tiempo Lima med ID. (1379,994) TN
1390 20.4 0300 ZYK209 R Esperança, Porto Alegre RS gick svagt här denna morgon och hade ett

fullständigt id på heltimmen. (1390.008). Sim
1420 3.5 0159 YV.. R Sintonía Caracas med fin hörbarhet precis vid id, annars gick den som de

flesta andra den här natten (= knappast läsbart). (1419,997). JE
1440 27.4 0259 OAX6R R Santa Monica, Arequipa. Hittade ID efter många genomlyssningar. TN
1440 11.5 0130 OAX6R R Santa Monica, Arequipa gav R208 ingen chans. TJ
1440 11.5 0139 OAX6R R Santa Monica, Arequipa gick skapligt en stund med id i musiken "Yo

escucho - Santa Monica". (1439.970). Sim
1470 2.5 0430 OAU4B R La Mega, Lima, mx, many IDs FB
1470 3.5 2300 OAU6E R Victoria Arequipa var den tidiga dominanten på denna frekvens

(1469,951). JE
1480 1.5 2359 OAZ7G R Espinar Yauri med id, andinsk musik ett par minuter senare. Hyfsat stark.

(1479.999) JE
1480 3.5 2300 OAZ7G R Espinar Yauri helt fantastiskt bra och stadig så här tidigt den här kvällen.

Tidiga Peru också på 1490 (Dios es Amor), 1510 (Tarma) men också en oid trolig
peruan på 1519,991. JE

1490 2.5 0001 OCU7Y R Dios es Amor Cusco med IPDA-annonsering. Fadade upp och ner med en
station som låg ett par Hz under nominell frekvens. (1490,060).JE

1500 1.5 2356 OBX4I R Santa Rosa Lima id-ade och spelade den ena psalmen efter den andra,
Stark förstås. (1499,751) JE

1510 29.4 0313 ZYK770 R Vale Aleluia Music, Salto SP gick igenom med några Radio Aleluia
Music id men flera bärvågor med på fq så svårt att avgöra split. Sim
/Se trevlig logotype från denna station i detta nummers sista sida, tnx Sim -ed/

1510 2.5 0001 OCX4J R Tarma Tarma id-ade. Musik sedan. Ganska svag, men tydligt id.
(1510,021) JE

1510 11.5 0130 OCX4J R Tarma idade ”Radio Tarma – La Primerissima” (1510,025) TJ
1510 11.5 0159  OCX4J R Tarma, Tarma gick bra, stängde denna tid med stora slutanropet med

prefix och frekvenser till orgelmusiken som gick att "Shazama" fram som Veleta
med Jan Corduwener Et Son Orchestre. (1510.023). Sim

1520 2.5 0058 ZYK614 R Da Cidade Mogi Das Cruzes SP kom fram en stund. (1519,978) JE
1520 2.5 0200 CP.. R La Luz del Tiempo El Alto tittade fram men Su Presencia Radio störde bort

det mesta. JE
1540 2.5 0002 CP.. R Bendita Trinidad, El Alto kom allt bättre vid den här tiden. Gick sedan kanon

tills man stängde 0203 då Bahamas tog över. (1539,992) JE
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1540 2.5 0201 CP.. R Bendita Trinidad, El Alto med flera ID. (1539,993) TN
1540 3.5 2317 CP.. R Bendita Trinidad, El Alto. Fadade in redan 2245 med religiöst men inte i den

vanliga (”skrikiga”) stilen utan lugnt. Inget id runt heltimmen men först 23.17. Inte
heller på vanliga splitten utan något högre (1539,995) JE

1540 11.5 0159  CP.. R Bendita Trinidad, El Alto med fin signal, stängde denna tid. Sim

1560 29.4 0317 ZYJ501 R Grande Rio, Itaguaí RJ med lugn musik och reklam och sedan ett kort
snabbt jingle id, men även en längre sång id jingle hördes. (1560.035). Sim

1560 2.5 0030 CP.. R Luz del Mundo La Paz ensam men mycket ”skrammel” på frekvensen. JE
1560 3.5 0100 HJHE Voces Rovirenses Málaga fortsätter att vara överraskande vanlig sedan

WFME försvann. JE
1580 2.5 0200 HJQT Candela Estéreo Bogotá (1579,997) JE

Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika

1300 2.5 0301 Tent OBU6X R Candarave Ilabaya hårt trängd. (1300,008) TN
1450 11.5 0120 Tent OAM4A R Vida, Tinyahuarco stationen idade som Radio Vida och

programstilen lät som Peru men OAM4A är väldigt anonym på nätet så jag vågar
inte vara säker. Måste manglas och utredas. TJ

1480 2.5 0205 Tent Bendita Trinidad med sign off 0205. (1479,988) TN
1530 16.12 1105 OID ”Mex” med något slags ID plus en galande tupp! Kom upp ur KGBT, som bara

IDade som ”TUDN”. Sen tog WCKY över mer och mer.  BOS

 Från e-posten
Jan Edh 8.5.2021:
Det var egentligen bara på de höga frekvenserna på mellanvågen som det kom fram något riktigt tydbart den
här natten (2/5). Framför allt var det en del peruaner som gick kring 00 UTC, men senare också ett par
bolivianer. Nattens mest intressanta signal, en religiös på 1480,034 fick jag dock inte fram något id på
eftersom framför allt Espinar, men också WSAR och möjligen någon till, var för starka hos mig. Efter 01
kom också några NA igenom. Efter 0230 hade de sista signalerna fadat ut.
-------
En riktigt dålig natt (3/5) i Fredriksfors. Väldigt få signaler som verkligen var läsbara – klena styrkor och
bitvis väldigt distat. Förutom det som loggades fanns några till som kändes igen, de flesta från Colombia eller
Puerto Rico, åtminstone på bärvåg och split.
-------
Bandet ”vaknade” tidigare än jag varit van vid den här natten (4/5). Redan en stund före 23 UTC blev det fart
på högre delen av mellanvågen, och vid 23 gick en radda andinska stationer från både Peru och Bolivia med
fina styrkor. Också en del splittar som jag inte kände igen, men som inte lät sig identifieras.
Dessvärre tog öppningen också slut tidigt. Fram mot gryningen var det bara några vanliga colombianer och
puertoricaner som gick, men inte särskilt bra.

Tarmo Kontro 16.5.2021:
Härmed den sista loggen som hörts här (remote Lovisa Kungsböle). Har nu tagit alla LWOG tråd bort och
bara en 20 m L kvar. Mycket intressant CX i April-Maj då bl.a. Japan hörts fram till 13 Maj! Dock bara bl.a.
1233 och 1278. 1233 är en mycket intressant fq efter Tjeckhien lämnat frekvensen.
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Jan Oscarsson 16.5.2021:
Ett ytterst minimalistiskt Eko-bidrag får det bli även denna gång, men bättre än inget. Vi begav oss till
Petiknäs-QTH:et under nyss gångna storhelg, men fick tyvärr inte till mottagningen. Koaxen avgrävd i höstas
och någon miss gjordes nog vid reparationsförsök nu, alternativt att ytterligare avbrott finns. Projekt för i
sommar... Som bäst 26 grader i torsdags dock och det klagar man ju inte på. Försmak av sommaren och
trevlig översomring önskas alla MV-fans från JOB /Detsamma till dig! -ed/

Torolf Johnsson 16.5.2021:
Det var en trevlig Peru-öppning den 11 Maj. Många och starka signaler från Peru, som det brukar vara om
vårarna innan det senaste solfläcksminimum. Förutom min logg så finns det en handfull frekvenser "under
utredning" och jag hoppas kunna återkomma med en och annan pärla.

Bo Olofsson 17.5.2021:
Har kollat tillbaka på lite Furuögrundsinspelningar.  Massor kvar att kolla förstås men det känns inte så
givande längre. Uppenbart intressanta avsnitt har ju redan scannats av.  Udda stationer dyker trots allt upp
ändå. Bara hälften så mycket hårddiskutrymme har krävts denna säsong jämfört med förra men det kan delvis
bero på att jag dumpat längre avsnitt direkt p g a att jag haft mer tid till genomlyssning jämfört med tidigare
år. Men vårvintern gav inte många minuter inspelning heller.
Försöker tipsa varje ID:ad NA en gång per säsong utom möjligen några i VOCM-relän. Hade Inte koll på hur
många unika NA-stationer jag tipsat under säsongen så förde över den totala loggen (en rad per station alltså)
till Excel och fick då veta att det var exakt 570 stationer för säsongen. Medräknat tipsen denna gång. Men
exklusive OID/tent och sommarens fynd. Glad sommar!
 /Tack för alla dessa loggningar Bosse! En glad sommar även till dig! -ed/

  ARC SEKRETERAREN MEDDELAR…     17/5 2021
———————————————————————————————————————————————————————————
                                 Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING
                              Tel: +46 (0) 703208970; e-mail: torelarsson.dx@gmail.com

Inför en ny säsong – vår ordförande har ordet
I den här utgåvan av MV-Ekot skulle vi ha haft ett stort reportage från ARC-konventet och det försenade 60-
årsjubileet, men så blir det inte av kända skäl. Det är återigen trist att konstatera att pandemin har påverkat
våra möjligheter att träffas. Även om vi nu ser ”ljuset i tunneln” och förhoppningen finns att situationen ska
förbättras i sommar och höst, så vet vi inte säkert att vi kan satsa på ett konvent i höst. Vi får återkomma till
detta när vi vet bättre.
Under tiden så går verksamheten i klubben vidare. Det här numret av MV-Ekot är det sista för säsongen, men
Tore har tagit fram en utgivningsplan för nästa säsong som bifogas. Tack Tore att du vill hålla i MV-Ekot en
säsong till.
Under året har vi också haft ett specialprogram över Radio Northern Star. Tack till Ronny Forslund och Peter
Stillberg som producerade programmet och till Svenn Martinsen som ställde sändaren till förfogande.

Vi vill också uppmärksamma de medlemmar som lämnat oss sedan vi träffades senast. Det är Henrik Klemetz,
Olle Alm, Tor-Henrik Ekblom, Odd Påg och nu senast Arne Nilsson. Vi minns allt som ni har bidragit med.

Jag bifogar en balansrapport och en resultatrapport för det gångna räkenskapsåret som numera är 1 maj – 30
april. ARC:s ekonomi är stabil så vi föreslår att medlemsavgiften kan bibehållas på 100 SEK (för medlemmar
utanför Sverige 15 EUR). Vi har ju inte haft några kostnader för konvent under året. En annan sak att notera
är att i fortsättningen är det tveksamt om vi kommer att hantera försäljningen av WRTH som ger ett visst
överskott till klubben.

Andra saker som skulle ha avhandlats på årsmötet är val av styrelse och ett formellt godkännande av våra
stadgar som skickades ut förra året. Vi föreslår att vi förlänger nuvarande ordning tills vi kan träffas för ett
konvent. Det kanske inte är formellt riktigt men för ARC är utgivandet av Ekot det centrala i verksamheten.
Om någon har synpunkter på hanteringen av detta får vi försöka att ha ett digitalt årsmöte.
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Styrelsen för ARC ser just nu ut så här:
Ordförande: Göte Lindström (vald 2018)
Sekreterare: Tore Larsson (vald 2018)
Kassör: Göte Lindström (ej vald, tagit över efter LES 2020)
Övriga ledamöter: Bengt Dalhammar och Thomas Nilsson (valda 2019)
Revisorer: Bengt Ericson och Willy Andersson (valda 2019)
/Göte Lindström

Ny säsong – ny medlemsavgift
Medlemsavgiften för den nya säsongen föreslås bli oförändrad, 100 SEK för medlemmar i Sverige och 15
EUR för medlemmar utanför Sverige.

Betalningsalternativ:
* Bankkonto: Göte Lindström har ett bankkonto för klubbens in och utbetalningar hos Skandiabanken med
kontonummer 91598550650. Vid betalning ange Medlemsavg och din signatur så att vi vet från vem
betalningen kommer.
* Utlandsbetalningar: SE54 9150 0000 0915 9855 0650. Vid betalningar i SEK och EUR anges BIC:
SKIASESS. Vid betalningar i övriga valutor anges BIC: DNBANOKK
* PayPal: Betalningsmottagare gote.lindstromdx@gmail.com Vid betalning via PayPal, lägg till 15 SEK
eller 2 EUR.

WRTH 2022
Som Göte skriver ovan, så är det med anledning av Bengts olyckshändelse tveksamt om klubben kan
ombesörja hanteringen av nästa års WRTH. Finns det någon inom klubben som vill åtaga sig denna uppgift?
Känner du för att göra en insats, hör av dig!

Från Odd Pågs familj har vi fått detta kort som tack för vårt deltagande vid
Odds bortgång
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Congress Seeks to Designate National Amateur Radio Operators Day
The U.S. Congress is reportedly taking steps to officially recognize the important contributions made by
amateur radio operators.

According to an article on the website of the ARRL, Congresswoman Debbie Lesko (AZ) has introduced a
bipartisan resolution to designate April 18, 2022 as National Amateur Radio Operators Day. April 18th is the
anniversary of the founding of the International Amateur Radio Union (IARU) which was established in
1925.

The resolution cites the Amateur Radio Emergency Service for providing “invaluable emergency
communications services following recent natural disasters, including, but not limited to, helping coordinate
disaster relief efforts following Hurricanes Katrina, Wilma, and Maria and other extreme weather disasters.”

Lesko had introduced a similar bill last year at the request of Raymond Anderson, a 12-year-old radio amateur
from Peoria, AZ.
https://incompliancemag.com/congress-seeks-to-designate-national-amateur-radio-operators-day/
(eHam.net via Mike Terry, WOR 8.5.2021)

Belgisk piratradio
Informativ artikkel om belgisk fri- og piratradio, bl.a. Georges de Caluwes Radio Antwerpen (Uilenspiegel),
Adrian van Landschoot sin Radio Atlantis og Sylvian Tacks Radio Mi Amigo.
https://www.brusselstimes.com/news/magazine/52939/from-the-low-lands-to-the-high-seas-belgian-pirate-
radio-s-rise-and-demise/
(Svenn Martinsen, ARC)

Interview: Radio Maverick Robbie Robinson
Intressant artikel: Robbie Robinson aka Robbie Dale is a radio maverick and intelligent businessman, he put
his money where his mouth is and he respectfully followed his dreams.
https://radiotoday.ie/2016/05/interview-radio-maverick-robbie-robinson/
(Svenn Martinsen, ARC)

DX test WTMP Egypt Lake FL – 1150 kHz
WTMP will be conducting a test in AM Stereo tonight Monday May 10 per a post from owner Neil Ardman
in the Facebook Group "I Love AM Radio." Details are minimal but we assume that the test will commence
at the start of experimental hours, beginning at Midnight Eastern Time (0400 UTC).
We can also assume that the test may be at their daytime power of 10,000 watts but this is not confirmed.
No information on duration or programming. Some sweep tones, Morse Code IDs, etc. have been e-mailed
to Neil but no word on if he received them in time to incorporate them into the test. Fingers crossed.
(Les Rayburn, NRC and IRCA Courtesy Program Committee Chairman). (For information only)

Denna vårliga bild från Christoph Ratzer får avsluta sidan
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ARC UR BREVLÅDOR OCH INKORGAR      17/5 2021
———————————————————————————————————————————————————————————

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

JGÖ – Jan Görlin

Radio Eli, Tartu, 1035, email+foton, v/s Alexey Muller
Spirit Radio, Carricroe, 549, e-qsl, v/s Anne Clarke
Coast FM, Sligo, 1512, email, v/s Ryan Woodman
United AM, Neede, 1008, email + foton, v/s Rob
Radio Timisoara, Timisoara, email, v/s Dana Florea
Radio Slovo, St Petersburg, 828, email,
Radio Koper, Beli Kriz, 549, email, v/s Andrej Savko
SER Radio Sebastián, 1044, email, v/s Oscar Téllez
COPE Barcelona, 783, email, v/s Lluis Arté
COPE Jaen, 1143, email, v/s Alfredo Simón Gonzalez
COPE Murcia, 711, email, v/s Pedro Gonzaléz Molina
SER Radio Granada, 1080, email, v/s Rafael Troyano
RNE 5, Murcia, 567, eqsl, v/s José Antonio Garcia Merino
RNE 5, Barcelona, 576, eqsl, v/s José Antonio Garcia Merino
RNE 5, Madrid, 657, eqsl, v/s José Antonio Garcia Merino
RNE Oviedo, 729, eqsl, v/s José Antonio Garcia Merino
RNE Mallorca, 621, eqsl, v/s José Antonio Garcia Merino
RNE Murcia, 855, eqsl,v/s José Antonio Garcia Merino
RNE Girona 801, eqsl, v/s José Antonio Garcia Merino
RNE Zubieta-San Sebastián, 774, eqsl, v/s Jos´Antonio Garcia Merino
RNE Barcelona, 738, eqsl, v/s José Antonio Garcia Merino
RNE Tenerife, 621, eqsl, v/s José Antonio Garcia Merino
RNE 5 Cadiz, 747, eqsl, v/s José Antonio Garcia Merino
RNE Valencia, 774, eqsl, v/s José Antonio Garcia Merino
RNE Cantabria, 855, eqsl, v/s José Antonio Garcia Merino
RNE La Mancha, 864, eqsl, v/s José Antonio Garcia Merino
RNE 5 Vitoria, 1125, eqsl, v/s José Antonio Garcia Merino
Radio Murski Val Nemcavki, 648, emailbrev, v/s Ines Zavec
Radio Dvojka Praha, 639, QSL-kort
Magic FM Hull,1161, email, v/s Miri Green
Radio XL Birmingham, 1296, email, v/s Arun Bajaj
BBC Radio Guernsey, 1116, email, v/s James Rabey
MFR2 Inverness, 1107, email, v/s Michael MacRae
BBC Radio Norfolk, 873, email, v/s Lucy Lightfood
BBC Radio Bradford, 774, email, v/s Charles Heslett
Cesky Impuls Libeznice, 981, eqsl, v/s Hrabak Matous
Country Radio Praha, 1062, email, v/s Miroslav Albrecht
Danko Radio, 1251, eqsl, v/s Ivan Kovacs
Danko Radio 1116, eqsl, v/s Ivan Kovacs
MR4 Nemzetisegi, 873, eqsl, v/s Ivan Kovacs
Radio Bechar Kenadsa, 576, email
KHAR Anchorage AK, 590, email, v/s Steve Smith
KOTZ Kotzebue AK, 720, ermail, v/s Brad Reeves
CKNW Vancouver BC, 980, email, v/s Eric Chapman
CFRW Winnipeg MB, 1290, email, v/s Richard Gray
KXTG Portland OR, 750, email, v/s Thoor Waage
WHJJ Providence RI, 920, email, v/s Bill George
WSB Atlanta GA, 750, email, v/s Rick Griffith
KSTP Saint Paul MN, 1500, email, v/s Monica Doyle
WCRN Worchester MA, 830, email, v/s Chris Thompson
WWJ Detroit MI, 950, email, v/s Robert Davidek
KPLS Littleton CO, 1510, email, v/s Ron Meyers
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WLAC Nashville TN, 1510, email, v/s Jeff Batten
KFAB Omaha,NE, 1110, email, v/s Gary Sadlemeyer

LSD – Lars Skoglund

World Music Radio, Hvidovre 927 snyggt kort, dekaler, promokort, tygvimpel
Eye AM Radio, Alkmaar 1134 kort, dekaler. V/s Kees Gelder, Station Owner
National Radio of Kampuchea, Phnom Penh 918 Fb-meddelande

GL – Göte Lindström

Stem van Drenthe 790 e-post v/s Ronald
Album AM 846 e-post v/s René Leidenbaum
Theonex AM 900 e-post v/s Evert Zoer (tnx RÅM)
Golden Oldies Radio 918 e-post v/s Wilco Verkerk
Citrus AM 918 Messenger
Radio Experience 1008 e-post v/s NN
L&D Radio, Luton 1134 e-post v/s Glyn Davies, Station Manager
Like NL 1134 e-post v/s Steven Klijn
Mid Downs Radio 1350 e-post v/s Cathy Barnett, Ex-Chair and Secretary
Radio Clatterbridge 1386 e-post v/s Steve Evans, Chair
Columbia AM 1395 e-post v/s Gert Alferink
Radio Paradijs 1467 e-post v/s Ruud Poeze
Flame CCR 1521 e-post v/s Martin Reynolds G4ZMR
CKSP Vancouver BC 600 e-post v/s NN
WZON Bangor ME 620 e-post v/s Howie Soule
CBKF-1 Gravelbourg SK 690 e-post v/s Doris Labrie
WCAP Lowell MA 980 e-post v/s Gerry Lauderdale, Sales Executive
WRVA Richmond VA 1140 e-post v/s Gregg Henson
WJDA Quincy MA 1300 e-post v/s Cesar Guevara
CKAD Middleton NS 1350 e-post v/s Andrew Johnson, General Manager/GSM
WABH Bath NY 1380 e-post v/s Ray Ross, Market Manager
WGIL Galesburg IL 1400 e-post v/s Rick Heath, Engineer/IT KA9VHE (tnx RÅM)
WOND Pleasantville NJ 1400 e-post v/s Paul Kelly, President/General Manager
WAOC St Augustine FL 1420 e-post v/s Kris Phillips
WFIF Milford CT 1500 e-post v/s Bill Blount, President
WFME New York NY 1560 Tom Evans, President
WARV Warwick RI 1590 e-post v/s Bill Blount, President
ZNS Radio Bahamas 1540 e-post och QSL v/s Deon Morris, Director

JM – Jorma Mäntylä

R 208 Copenhagen 1440 pdf v/s SHN
R VOH Ho Chi Minh City 610 svarade igen, e-post Mac daitnndp@voh.com.vn
JOUR NBC Nagasaki 1233 k+stc
JOFP NHK1 Fukushima 1323 k+stc
JOVR SBS Shizuoka 1404 ep 3xPDF-QSL Masaoki Ishigami
CJCW Sussex NB 590 fb 1 dag
WCTS Maplewood MN 1030 ep Stephen Davis
WCCR Cleveland OH 1260 ep Dick Russ
KWTL Grand Forks ND 1370 ep Brad Wilson CE
WTOE Spruce Pine NC 1470 ep Michael Sink

JOB – Jan Oscarsson

WCPH Etowah TN 1220 QSL-certifikatet kom till sist. Verie innan från N1LF dock. v/s nu Joe Miller, K8JO
KIUN Pecos TX 1400 epost v/s Billy R. Cole, Owner

JE – Jan Edh

BBC Radio Ulster Enniskillen 873. Email, V/s Will Rice, Audio Supervicer
WPPC Radio Felicidad Penuelas PR 1570. Via Facebook, ingen V/s
HCMV1 Radio La Nuéva Pasión Quito 1490. Email, ingen V/s
OBU7Z Pachamama Radio Puno 850. Via Facebook, ingen V/s
OAX4E Cadena Radio Vision Lima 930. Via Faacebook, ingen V/s
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ARC INFORMATION DESK               17/5 2021
———————————————————————————————————————————————————————————

Bengt Ericson, Minnesvägen 1, Lgh 1205, SE-352 23  VÄXJÖ
Tel +46 (0) 709851860; e-mail: bengt.ericson@telia.com

MW-List, quick and easy: Europe, Africa and Middle East
To get a quick overview of a medium wave station in Europe, Africa and the Middle East, I recommend a
very helpful and up-to-date page of the MW-List: MW-List quick and easy. Just click on the frequency you
want ... Quick and easy: 153, 162, 171, 189, 198, 207, 225, 234, 243, 252, 270, 531, 540 and so on…
http://www.mwlist.org/mwlist_quick_and_easy.php
(Christoph Ratzer, A-DX fb 10.5.2021)

Afghanistan
With the departure of US forces from the country in September the future of high power MW transmitters in
the country installed and maintained by the US is uncertain:
 621 Khost (Tani) 200 kW – carries Deewa Radio and RFE Mashaal Radio between 0100-1900.
1107  Kabul (Pol-e Charkhi) 400 kW – carries Radio Afghanistan from 0000-1930.
1296  Kabul (Pol-e Charkhi) 400 kW – carries VoA and RFE/RL between 0030-1730.
(Dave Kenny, BDXC-UK May 2021 via WOR)

Egypt
621 Egypt. Broadcasting of Voice of Arabs stopped today. It seems that Egypt will be one of Medium Wave
silent countries.
(Ahmad Ghamrawi via Ydun’s Medium Wave Info 10.5.2021)

Italy

Here some informations about IRRS on LW 207 kHz. The site is the same as 918 kHz.  It’s in Italy, in
Villa Estense near Padova. The broadcaster is AM-Italia (ex. Radio Challenger) http://www.am-italia.it/
So future plans is on 207 kHz with 300 meters antenna and possibly 1 kW.
Actually IRRS is on 918 kHz from 1700 to 2100 UTC.
(Christian Ghibaudo via Ydun’s Medium Wave Info 3.5.2021)
-------
Changes/additions to the list in MV-Eko 61/19:
 693 R Zainet, Milano
1404 R 106 Zora, Casalgrande
1485 Regional Radio, Terni
1485 Studio X, Livorno
1584 Regional Radio, Terni
1584 R Studio X, Arezzo
1602 Dot Radio, Spello
1602 R 3 Network, Poggibonsi
(Christian Ghibaudo via Ydun’s Medium Wave Info 11.5.2021)

Netherlands
1224 Radio Turkiyem has started broadcasting on this LPAM frequency from Voorburg.
https://radio-tv-nederland.nl/
(Marco via Ydun’s Medium Wave Info 9.5.2021)
1485 Olde-Iesel Radio stopped broadcasting from Lochem on May 14, 2021.
(Marco via Ydun’s Medium Wave Info 16.5.2021)



sid 14

Pakistan

Radio Pakistan, Larkana, is facing multifarious problems since its beginning which have never been resolved.
Sources have revealed that 14 out of 40 modules of 100 khz transmitter installed at the Chooharpur station
are burnt at the moment and no alternative electricity supply has been ensured to keep it’s transmission going
round the clock.
It was also learnt that Radio Pakistan’s range is about 600 square kilometers or between 400 to 500 square
miles and it’s transmission is even heard in India apart from Pakistan, but it has been limited to FM service
and it’s medium wave broadcasting has been inoperative due to negligence of the engineering department of
the Radio Pakistan.
(The Daily Times via Ydun’s Medium Wave Info 7.5.2021)

Turkey
TRT celebrated the Radio Day on the 94th anniversary of the start of radio broadcasting in the country on 8th
of May 2021.
(Hurriyet Daily News 8.5 2021)

United Kingdom

BBC Radio closures (see News from the British Isles last MV-Eko):
BBC Audience Services is a centralised BBC department based in Doncaster, they no longer verifiy reports.
You need to write directly to the individual stations some of which may verify direct. But it very much
depends who you write to, its a case of doing research for each station and finding the name of someone like
a producer or engineer working at the station who might reply.
(Dave Kenny, mwcircle 10.5.2021)
-------
Or indeed write to the presenter of the programme you heard. I feel sure that the presenters on my local BBC
station would be happy to respond to such a message. The usual format is firstname.lastname@bbc.co.uk,
but there are some variations. This becomes more difficult overnight when most BBC local stations carry
regional or national programming.
(Andrew Brade, mwcircle 10.5.2021)
-------
BBC Local Radio Contacts here...
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/29dXFR37yZLthnDb2bW1WpY/about-bbc-local-radio
(Steve Whitt, mwcircle 10.5.2021)
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ARC NORTH AMERICAN NEWS DESK       17/5 2021
———————————————————————————————————————————————————————————

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

Call Changes April-May
1230  WJOI  Norfolk VA – call change to WJYI (April 29).
1310  KIQQ  Barstow CA – call change to KKZI (April 15; station is silent).
1340  WJYI  Milwaukee WI – call change to WJOI (April 29).
1430  KEZW Aurora CO – call change to KAMP (April 22).
1480  WSPY  Geneva IL – call change to WDYS (May 1).
(NRC DX News 88/15)

Canada
Originally announced on March 1st in the traditional All Night Show time slot of midnight to 5:00 AM, "The
Late Showgram with Jim Richards" now begins at 10:00 PM (local time) in most markets and has been
expanded to include all BNN Bloomberg radio stations. The News and Social Issues talk show originates
from CFRB-1010 Toronto.
(IRCA’s DX Monitor 58/33)

 740 CHCM  Marystown NL appears to still be on the air with 10 kW, despite CRTC approval on July 4
2019 to switch the station to FM. CHCM is mostly a rebroadcaster of VOCM-590, with only
20 hours a week of local programming. Its two tower night pattern protects the West, making
Sunrise and Sunset during the non-directional day pattern, the best opportunity for North
American DXers to hear the station.

 800 CHAB  Moose Jaw SK – format to CLR/REL (ex-NOS/OLD).
 930 CJYQ  St. John’s NL – slogan to “930 New Country.”
1430  CHKT  Toronto ON – granted CP to U3 50000/50000, will use current night pattern 24h.

(IRCA’s DX Monitor 58/33 and NRC DX News 88/15)

USA
 600 WBOB  Jacksonville FL – CP for reduction from 20kW (d) / 9.7kW (nights) directional from a five-

tower array to 20kW / 80W non-directional from a single tower.
 610 WIOD  Miami FL – granted CP with U4 50000/20000, new site 25’42’39/80’28’31.
 770 WABC  New York NY – networks to Fox/SRN/RER.
 810 KYTY  Somerset TX – format to CCR/VAR (ex-CCR).
 830 WCRN  Worcester MA – granted STA extension, U4 18900/50000, night pattern 24 hours
 850 WEEI  Boston MA – granted STA extension, pattern at variance, cell tower detuning.
 920 KWAD  Wadena MN – format to C&W (ex-SPT); drops networks.
1010  WPCN  Stevens Point WI – networks to A.
 1100 KFAX  San Francisco CA – applies for CP to remove towers, build a warehouse on the site, and

build four new towers on the roof of the warehouse, stays U3 50000/50000.
1120  KMOX  Saint Louis MO – networks to C/WW1.
1160  WSKW  Skowhegan ME – networks to A.
1160  WSSV  Mechanicville NY – networks to A.
 1260 WSUA Miami FL, se below.
1270  WTSN  Dover NH – networks to C/RER.
1390  WCAT Burlington VT – format change to rock with new slogan “Rock 103.3”.
1430  WKOX Everett MA – format change to Spanish Religion “Buenas Nuevas Radio”. WKOX was

Rumba, then Gospel as The Light, now Buenas Nuevas.
1490  WEMJ  Laconia NH – networks to C/RER.
1640  KDZR  Lake Oswego OR – applies for CP for new site (diplexed with KPDQ-800) at 45’28’

39/122’45’01, remains U1 10000/1000.
1700  WRCR  Ramapo NY – granted CP with U1 10000/1000, CoL to Haverstraw NY, new site

41’11’22/74’00’55 (current STA site).
(IRCA’s DX Monitor 58/33 and NRC DX News 88/15)
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Parliamentarians denounce politics in the sale of Caracol Radio in Miami
Two Republican senators and a congressman have manifested
their preoccupation with “partisan” attempts to pressure the
Federal Communications Commission (FCC) not to authorize the
sale of a station belonging to the Prisa Group in Miami to a
company owned by Spaniard Carlos Vasallo.

In a letter directed to the interim director of the FCC, Jessica
Rosenworcel, which was available to EFE, senators Rick Scott
and Marco Rubio and congressman Mario Díaz Balart asked her
to evaluate and authorize the sale according to the rules
established for the organization.

ATV Holdings, Inc., linked to Vasallo, a Spanish businessman living in the USA, signed an agreement in
April with the Spanish Grupo Prisa on the purchase of Radio Caracol 1260 (WSUA) and the FM translator
W232DX for an undisclosed amount.

The sale is subject to the permission of the FCC which is the body which distributes broadcasting licenses.
So far it has not decided on the matter.
A number of prominent Democrats have publicly voiced their concern that the editorial content of the
Spanish-language station might be “too conservative” which would increase the lack of balance in the
Spanish-speaking media market in the south of Florida.
“To prevent the assignment of licenses to radio stations based on their future programming would constitute
a dangerous precedent and most probably violate the First Amendment on the freedom of expression and the
free and independent media”, said the parliamentarians.
Scott, Rubio and Díaz Balart asked Roseworcel “to avoid politics in the FCC” when studying the case.
“We are concerned about these attempts to prevent the independence of the FCC and to politicize its decisions
thus creating censorship of the content”, underlined the parliamentarians in their letter.

They further stated that according to the established rules regarding the FCC it is the stations themselves who
are responsible for choosing the material they broadcast.

The First Amendment and the Communications Law prohibit the FCC from censoring the programming
contents of radio stations.
Vasallo, president and executive director of America CV Network, holding company of America TV in
Miami, told Efe that, once the contract has been signed, the plan is to consolidate the communications project
of having different platforms supplementing the TV channel.
However, he also said that he was also taking into account the fact that Caracol Radio 1260 can be heard well
in Cuba during certain parts of the day thanks to its high power.

To reach Cuban listeners in the island is a way of promoting the liberties there, Vasallo said, who is also
studying the possibility of making America TV available in Cuba. Vasallo owns six TV stations in the United
States.
EFE en https://www.swissinfo.ch/spa/eeuu-medios_parlamentarios-denuncian-politizaci%C3%B3n-de-
venta-de-caracol-radio-en-miami/46596274
(Grupo Radioescucha Argentino 7.5.2101, translation Christer Brunström, ARC)

FCC Rules for All-Digital AM Radio Become Effective
The FCC’s order adopted in late October authorizing AM stations to voluntarily convert to operations in a
fully-digital mode became effective yesterday. This means that AM stations can opt Medium Wave News
67/02 4 May/June 2021 for full-digital operations, which many have argued will provide a stronger, more
stable digital AM signal with improved fidelity and more resistance to the environmental noise that plagues
analog AM reception. Converting stations must provide 30 days of notices to their analog listeners before
switching to digital.
(www.lexology.com 30.4.2021)
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Därför är det dags att bryta förbannelsen över portugisiskan
Henrik Brandão Jönsson, Dagens Nyheter 4.5.2021

Den 5 maj infaller det portugisiska språkets och kulturens världsdag. Henrik Brandão Jönsson hyllar
världens sjätte största språk och en kultursfär som har förändrat världen – men som också ofta
orättvist ses över axeln.

Ibland tänker jag att det vilar en förbannelse över portugisiskan. Det är som om världens sjätte största språk
skrivs med osynligt bläck. Så fort bläcket torkat försvinner det. Den moçambikiska författaren Mia Couto
brukar berätta att det är tack vare franskan som han existerar som författare. Först när hans romaner översattes
till franska intresserade sig omvärlden utanför den lusofona sfären för hans författarskap.
En del av den språkliga isoleringen kan spåras till Portugals roll i Europa. I och med att landet ses som en
europeisk förort, bortom Spanien med sina 48 miljoner invånare, tappas Portugal ofta bort i rapporteringen.
På en middag för några år sedan i Lissabon hamnade jag bredvid New York Times korrespondent på den
iberiska halvön. Han bodde i Madrid och jag undrade hur ofta han reste till Portugal som ingick i hans
bevakningsområde.

”Det blir sällan mer än en gång om året”, erkände han.

Sveriges Radios redaktörer har gått ett steg längre och tycks mer eller mindre ha satt i system att endast be
sin Sydeuropakorrespondent resa till Portugal vart fjärde år när det är val. Det finns alltid något viktigare som
händer i Frankrike, Italien eller Spanien. Den mediala mobbningen har lett till att Portugal blivit ett av
Europas mest underrapporterade länder i Sverige. Det rapporteras mångfalt mer om Grekland som också är
ett perifert land i Europa med samma befolkningsmängd som Portugal.

En del av skulden bär Portugal själv. Under ett Natomöte i Prag, då Tjeckien skulle presenteras som ny
medlem, fick alla medlemsländer göra ett kort anförande. När alla länder sagt sitt förklarades mötet öppnat.
Det var bara en sak som saknades. Portugal – som var med om att bilda Natoalliansen 1949 – hade glömts
bort. Den dåvarande premiärministern José Manuel Barroso varnade sina landsmän. ”Om vi inte gör våra
röster hörda riskerar Portugal att bli irrelevant”. Själv lyckades Barroso väl. Något år senare utsågs han till
EU-kommissionens ordförande och satt på posten i tio år.

En gång i tiden var Portugal världens mäktigaste nation med utposter från Japan i öst till Brasilien i väst.
Majoriteten av världens viktigaste, utomeuropeiska hamnar låg i portugisiska händer. Sättet imperiet
krackelerade på bidrog till att skapa ett mindervärdeskomplex som lett till att Portugal dämpat sig. Medan
britterna lämnade sina kolonier på ett någorlunda fredligt sätt inledde den asketiske diktatorn António de
Oliveira Salazar ett insiktslöst kolonialkrig som varade i tretton år.

När väl Angola, Moçambique och Guinea-Bissau slagit sig fria hade inte Portugal resurser till att hämta hem
sina landsmän. De fick ta sig hem så gott de kunde.
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”Portugiser återvänder i massor från kolonierna. Många har rentav kommit i fiskebåtar när de inte såg någon
annan utväg att fly, och det har fått någon att säga, att vi for ut i karaveller och upptäckte världen men kom
hem i trålare”, skrev den portugisiske författaren Miguel Torga i sin dagbok den 29 september 1975.

Det portugisiska imperiet saknade den pompa och ståt som omgav det brittiska. Portugal bedrev fattigmans-
kolonialism. Vad landet i stället lyckades med var att sprida sitt språk – portugiskan är i dag det tredje största
europeiska språket och talas av betydligt fler än ryska, franska, tyska och italienska.

För att stärka de portugisisktalande ländernas ställning i världen har Portugal bildat samarbetsorganisationen
CPLP, Comunidade dos países de língua portuguesa, (de portugisisktalande ländernas gemenskap)
tillsammans med Angola, Brasilien, Kap Verde, Ekvatorialguinea, Guinea-Bissau, Moçambique, São Tomé
och Príncipe, samt Timor-Leste. Ett tecken på att gemenskapens betydelse växer är att USA ansökt om att bli
associerad medlem. Anledningen är den historiska migrationen från Azorerna och Madeira som lett till att
det i dag finns omkring en miljon portugisättlingar i USA. En av den amerikanska romankonstens främsta
författare – John Dos Passos – var son till migranter från Madeira.

Spaniens autonoma region Galicien, vars språk galiciska anses vara en portugisisk dialekt, har nyligen
ansökt om ett underordnat medlemskap i CPLP, samt Uruguay, där 15 procent av befolkningen
pratar portunhol – en blandning av portugisiska och spanska. Även de forna portugisiska kolonierna Macao,
Malacka och Goa har ansökt om att bli associerade medlemmar.

När jag mellanlandade på Lissabons flygplats för några år sedan lade jag märke till att migrationsmyndigheten
byggt särskilda bås för medborgare från CPLP:s medlemsstater. Jag tänkte att organisationen höll på att införa
ett gemensamt passystem. Nästa gång jag landade i Lissabon var persienner neddragna över båsens oputsade
rutor. EU:s yttre gräns hade satt stopp för ambitionen att låta världens portugisisktalande befolkning resa fritt
inom CPLP. Nationalpoeten Fernando Pessoas mest kända fras ”Mitt språk är mitt hemland” gick om intet.

Under ett möte i Angolas huvudstad Luanda för 15 år sedan bestämde medlemsländerna att de borde införa
en särskild dag som uppmärksammade det portugisiska språket. Fyra år senare kom länderna överens under
ett möte på Kap Verde att lansera den 5 maj till Dia mundial da língua portuguesa, det portugisiska språkets
världsdag. Förra året förde Unesco in dagen i sin officiella kalender, vilket togs emot av glädje av CPLP.

”Portugisiskan är ett språk som expanderar på fyra av världens kontinenter. Det talas av mer än 265
miljoner människor och är det mest använda språket på södra halvklotet. CPLP välkomnar beslutet och
hoppas att portugisiskan blir ännu mer relevant i globala sammanhang, sa CPLP:s generalsekreterare, den
före detta portugisiske ambassadören Francisco Ribeiro Telles.
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I Brasilien uppmanas skolor att fira dagen genom att läsa sonetten Língua portuguesa av den brasilianske
poeten Olavo Bilac eller att diskutera författaren Clarice Lispectors kärleksförklaring till portugisiskan: ”Om
jag vore stum och inte kunde skriva och blev tillfrågad vilket språk jag ville tillhöra skulle jag säga: engelskan,
som är vacker och exakt. Men eftersom jag inte föddes stum och kan skriva blev det uppenbart för mig att
jag vill skriva på portugisiska. Jag önskar till och med att jag inte lärt mig andra språk, allt för att låta min
landstigning i portugisiskan få vara jungfrulig och ren”, skriver Lispector i en krönika hon kallar Declaração
de amor.

Ett annat initiativ för att stärka portugisiskan är skapandet av världens största språkmuseum Museu da língua
portuguesa, portugisiska språkmuseet, i Brasiliens megastad São Paulo. När museet invigdes 2006 hyllades
det som ett av världens mest moderna, interaktiva museum. Det var bara ett land som inte gillade museet –
Portugal.

Nästan 80 procent av den kvarts miljard människor som har portugisiska som modersmål bor i Brasilien. Det
är därför som landet dikterade villkoren i den senaste stavningsreformen Acordo ortográfico som länderna
inom CPLP förväntas följa. I Portugal är motståndet så kraftigt att en av landets mest säljande författare,
Miguel Sousa Tavares, hävdar att språkreformen är ett brasilianskt försök att kolonialisera Portugal.

”Brasilien är enda land i världen som fått sitt språk utifrån och som försöker tvinga språkets moderland att
revidera sin stavning. Som om USA skulle tvinga Storbritannien till en språköversyn”, har han sagt i en
intervju.

Miguel Sousa Tavares mest omtyckta verk,
romanen ”Ecuador” från 2003, handlar om en
portugisisk guvernörs kärleksaffär på ön São Tomé
i Guineabukten. Boken är översatt till ett tiotal språk
och har sålt i över 400 000 exemplar, men i Sverige
har inget förlag nappat. Det gör att den senaste
boken på svenska om São Tomé och Príncipe är ”Ö
på ekvatorn” från 1962, av konstnären Bertil
Gullander. Att Portugals nationalepos ”Lusiaderna”
av Luís de Camões inte kommit ut i en
nyöversättning är allvarligare. Trots att verket
uppbär samma ställning i den lusofona världen som
”Don Quijote” i den spansktalande är det
fortfarande prästen Nils Lovéns översättning från
1852 som gäller.

Som om en verklig förbannelse vilar över det portugisiska språket brann Museu da língua portuguesa ned för
fem år sedan. Det var inget språkkonservativt sabotage från Portugal utan ett resultat av brasilianskt slarv –
kortslutning i en kontakt till en glödlampa i taket. I och med att det mesta av språkmuseets innehåll är
interaktivt gick det att rädda genom backup-servrar. Vad som dröjt har varit att finna medel till att renovera
den kulturminnesmärkta 1800-talsbyggnaden som även huserar tågstationen Luz i São Paulos historiska
migrantkvarter. När väl renoveringen blev klar förra våren kom pandemin. Återinvigningen har flyttats fram
till i sommar.

Att den lusofona världen andas morgonluft beror också på den uppmärksamhet som Portugal fick den 27
april i år då det var 500 år sedan den portugisiske upptäcktsresande Ferdinand Magellan dog av spjut och
giftpilar på ön Mactan i Filippinerna. Magellan fann sjövägen mellan Atlanten och Stilla havet och gjorde
den geografiska upptäckten att jorden inte till största del består av landmassa – merparten av planeten utgörs
av hav.

Vad som även bidrar till att den portugisiska rösten hörs tydligare i år är att Portugal är ordförande i EU fram
till i sommar. Rösten förstärks av att GAVI, den globala vaccinalliansen, valt EU-kommissionens före detta
ordförande José Manuel Barroso till chef. Att FN:s generalsekreterare sedan mer än fyra år tillbaka är den
tidigare portugisiske premiärministern António Guterres gör att det portugisiska bläcket håller på att bli
synligt igen. Inte sedan Vasco da Gamas dagar har Portugal haft ett större inflytande i världspolitiken.
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Ronny Forslund, Vita Huset, SE-179 75  SVARTSJÖ
Tel: +46 (8) 56041050; e-mail: info@rock.x.se

Än en gång hjärtligt välkomna till några sidor DX-nostalgi! Som ni kunde läsa i föregående MVE har den
kände DX-aren Göte Johanssons QSL-samling återfunnits och säljs på auktion. Stoppdatum sammanfaller
faktiskt med MVE, alltså måndagen den 17 maj. När ni läser detta pågår auktionen för fullt, alternativt är den
redan avslutad. Göte var en av Sveriges främsta DX-are, särskilt när det gäller LA. Speciellt minns vi honom
som redaktör för LA-spalten i Eter-Aktuellt. Det ryktades under många år att Götes QSL eldats upp så glädjen
och förvåningen var därför stor när det visade sig att samlingen fortfarande existerar och nu skulle säljas på
auktion. Om du är intresserad kan du följa auktionen på
https://figab.auction2000.online/auk/w.object?inC=FIGAB&inA=20201011_1403&inO=124

I skrivande stund är ledande bud 7 200 kronor. Var det kommer att sluta vet vi inte. Men oavsett vem som
vinner samlingen skulle det onekligen vara trevligt att kunna visa några av Götes QSL i denna spalt. Göte var
också med i ARC en period även om MV inte var hans huvudintresse. När en ny MV-säsong tar sin början
och nästa nummer av MVE kommer ut vet vi vad som hänt med Götes QSL-samling.

Eftersom den är den 17 maj i dag önskar vi våra vänner i broderlandet God Syttende Mai! Om någon vill fira
med några sandbakelser kommer receptet här (från Lake Minnetonka Magazine):

½ cup granulated sugar
2 tbsp. brown sugar
2 tbsp. powdered sugar
½ cup shortening, softened
½ cup butter, softened
1 egg
1 tsp. almond or vanilla extract
½ tsp. salt
2 cups flour
Combine ingredients in the above order and mix well, by hand or with an electric mixer. Press dough into
sandbakelse tins, leaving an indentation in the middle where the dough will rise. Place tins on a cookie sheet
and bake at 375 degrees F for 8 to 12 minutes.

Medan dessa delikatesser gräddas i ugnen tar vi en titt på Lars Rydéns QSL från NRK Kvitsøy 1314 kHz.
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Även om privata initiativ förekom för att dra igång internationella sändningar över Kvitsøysändaren blev det
inte till något, främst på grund av de skyhöga summor som krävdes för att leasa anläggningen. Lyckligtvis
har Svenn Martinsen SM och hans vänner i Foreningen Bergen Kringkaster lyckats bevara Norges närvaro
på 1314, om än med lägre effekt.

Nästa säsong lär bjuda på högre solaktivitet än vad som varit fallet under den nu avslutade. Men något ska
väl komma igenom från NA? Dock knappast denna station som lämnade mellanvågen 1994. Stationen
startade 1959 och var franskspråkig, först med ett Top 40-format och sedan oldies. I samband med ägarbyte
1969 fick den callet CJRP där RP stod för Radio Provinciale. Nedan LR:s QSL-brev från 1963.
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Ett NA-QSL från Tore Larsson TL. WHN New York startades redan 1922 av tidningen The Ridgewood
Times. Formatet var högst blandat, med jazz, dansmusik, barnprogram och mycket annat. 1948 byttes callet
till WMGM då dåvarande ägaren The Loew’s Theatre Organization drev Metro Goldwyn Mayer-studion.
Under 1950-talet blev WMGM en renodlad rock’n’roll-station men tappade snart i popularitet jämfört med
rockstationer i New York som WINS, WNBC och WABC. Ja, nog måste den amerikanska mellanvågen ha
låtit bra mycket roligare på 50-talet.... Storer Broadcasting köpte stationen 1962 och återtog callet WHN
samtidigt som man övergick till ”sweet music” – vad vi i dag närmast skulle kalla nostalgia. Stationen ägs i
dag av Disney och kör ESPN-sport.

En av de mer eller mindre svårhörda portugiserna på MV var Rádio Club de Angra – A Voz da Terceira på
Azorerna. Lars-Olof Hansson LOH fick 1989 detta vykort med påtryckt stationsnamn och logga i guld samt
QSL-text på baksidan för en rapport på 909 kHz.
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Nedanstående tjusiga QSL fick Ullmar Qvick UQ för en rapport på Radio Bremen 1358 kHz år 1953.
Stationen var faktiskt en av de första som jag i späd ålder lärde mig att ratta in på vår ”långsoffa” när mornor
och jag hade våra lyssnarnätter tillsammans. Anledningen till att vi så ofta återkom just till Radio Bremen
var deras trevliga musikprogram och på onsdagkvällarna gick ett favoritprogram vars titel jag inte minns.
Men detta var ju långt innan jag började DX-a i egentlig mening och det där med lyssnarrapporter och QSL
var totalt okänt för mig.... Kortet inscannat av John Ekwall JOE.

I denna broschyr från offshorestationen Radio Antwerpen, som sände från skeppet Uilenspiegel, ser vi ingen
mindre än Siwan tillsammans med tyske tonårsidolen Peter Kraus. Från LR:s samling.
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Mera fri radio! Här ett handskrivet brev som LR fick från stationschefen på Radio 390, Ted Allbeury. Vad
denne man upplevt skulle kunna fylla en hel bok. Under andra världskriget arbetade han för
underrättelseorganisationen SOE och han sägs vara den ende hemlige agent som hoppat i fallskärm över
Nazityskland där han stannade till de allierade trupperna anlände. Under det kalla krigets dagar blev han
infångad och torterad av ryssarna i samband med att han smugglade agenter över gränsen mellan väst och
öst. Hans barn kidnappades och han följde efter dem till Sydamerika. Allbeury är också känd som
deckarförfattare med ett 40-tal publicerade titlar efter att han börjat skriva böcker vid 56 års ålder. Dessutom
var han kycklingfarmare och drev en reklambyrå. Det var den senare professionen som gjorde att han blev
involverad i radioprojektet Radio 390. Mot slutet av den brittiska offshore radio-eran lämnade han stationen
för att ta över rodret på sändarfartyget Laissez-Faire med stationerna Radio 355 och 227.
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Som vanligt avslutar vi nostalgispalten med ett QSL från vår outtröttlige och idoge ständige sekreterare Tore
Larsson TL. Radio Mauritanie i Saint-Louis på mellanvåg kan knappast ha varit vanlig ens 1960 även om de
flesta européer då stängde vid midnatt och störningarna var lindrigare.

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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Radio Dvojka, Praha – 639 kHz

tnx JGÖ
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JOUR (NBC) Nagasaki – 1233 kHz

JM: Säsongens sista QSL. JOUR hörs nu ganska ofta sedan Dechovka lämnat frekvensen.
tnx JM
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JOVR (SBS) Shizuoka – 1404 kHz

JM: Jag sänder ett av de vackraste QSL jag någonsin fått, JOVR-1404 kHz. V/s M. Ishigami.
Hörd 2019 i Aihkiniemi, QSL den 12.5 i år. http://www.kaapeli.fi/%7Ejmantyla/MP3/JOVR1404.mp3
/Stort grattis Jorma! -ed/

               ZNS The National Voice, Nassau – 1540 kHz

tnx Rafael Rodríguez
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KSDO San Diego CA – 1130 kHz

Hello  Göte,

I apologize for the delay responding to your reception report.

After listening  to your recording, I am very pleased to confirm that your reception of KSDO 1130kHz on
11/24/2019.

Again truly sorry for the delay responding to your email.

Good luck receiving more stations from USA.
Happy DX-ing

Thank you,

Stationen loggad via Arctic SDR, tnx GL
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ZYK770 Rádio Vale Aleluia Music, Salto, SP – 1510 kHz

tnx Sim


