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Säsong 61, nr 3
24 augusti 2020 - tips

Stoppdatum:
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör
Nr 4 7 september TL tips. Info och QSL resp red.

e-post: torelarsson.dx@gmail.com
Nr 5 21 september   TL tips.
Nr 6 5 oktober TL tips. Info och QSL resp red.

Hej!
Vilken sensommar vi haft! Men nu tycks det mesta av sommaren ha passerat och nu väntar en skön höst –
inte minst för alla vi MV-vänner. Som vanligt hoppas vi på fina konditioner och självklart är det av intresse
att alla medlemmar bidrager till MVE, antingen genom hörigheter, bidrag till våra info- och QSL-spalter eller
inte minst genom artiklar av olika slag. Utan bidrag – ingen bulletin.

Nu något extra!
Den 20 september mellan kl 2000 och 2200 UTC firar ARC sin 60-årsdag via etern. Radio Northern Star i
Bergen hjälper oss. Frekvensen blir 1314 kHz och effekten 1 kW. Vi återkommer i nästa nummer med alla
uppgifter kring sändningen.

Saknade medlemsavgifter
Trots två påminnelser så meddelar vår kassör, GL, att det fortfarande saknas medlemsavgifter från 16 med-
lemmar. Vi trodde nog att intresset för klubben var något större. Nu hoppas vi, att om du känner på dig att
tillhöra en av dessa, att du snarast betalar avgiften.  Eller, är det så att du vill avstå medlemskapet, meddela
oss då gärna det. Men om du vill vara kvar i klubben, se MVE 61/1 och MVE 61/2 hur du kan betala.

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

I detta nummer:
* Äventyr i Lynn Lake, Manitoba, Canada, vårvintern 1969, del 3 – SA
* Alan Freed förändrade musikscenen – Sven-Åke Henriksson, Kvällsstunden nr 34 2020
* Rádio Shalom 690 AM Dragão do Mar, Fortaleza – CB
* Radion kom till Sverige med guds hjälp – Torsten Mossberg, Seniora Läkare nr 3 2018 via BN
* Gold Radio, New Zealand – NZ DX Times, July 2020 via WOR (sistasida)

Nostalgi-QSL:
* Radio Demerara-760 – RFK
* Radio Puerto Cabello-1290 – TL
* Radio Hoyer-1500 – TL
* EAJ28 Radio Bilba-1412 – NIOL/JOE
* Radio Ceylon-701 – LR
* Continental Electronics Systems’ testsändningar via Ascension Island-1205 kHz – LR/TL

Nya QSL – se nästa sida

Nästa
Stoppdatum

7/9
TL (allt)
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Nya QSL:
* Metro Plus, Peng Chau, Hong Kong-1044 kHz – SM
* R Tarana, Auckland-1386 kHz – GL
* R Star, Hamilton-1494 kHz – GL
* WIWA Eatonville FL-1270 kHz – JOB
* KACI The Dalles OR-1300 kHz – GL
* WRVP Mount Kisco NY-1310 kHz – JOB och KXRO Aberdeen WA-1320 kHz – GL
* WFHR Wisconsin Rapids WI-1320 kHz – JOB
* KEDO Longview WA-1400 kHz – GL

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
JOB = Jan Oscarsson, Umeå som lyssnat i sommarstugan i Petiknäs
OJS/A = Odd-Jørgen Sagdahl, Trondheim, remote Andøya – 1000 meter 285 grader
OJS/K =  Odd-Jørgen Sagdahl, Trondheim, remote Kongsfjord (Veines)
OJS/L =  Odd-Jørgen Sagdahl, Trondheim, remote Loran C (close to Berlevåg)
OJS/S =  Odd-Jørgen Sagdahl, Trondheim, remote Smøla (Kalvøya)

Europa
 918 20.8 0258 Challenger Radio, Villa Estense, angav fortfarande 584 i ID: “Challenger Radio, 594

kHz on AM, have a nice listening”. HeP
 945 28.7 0000 Gold, Derby svagt med jingle. Även 2.8 JOB
 945 11.8 0100 Smooth Radio, Bexhill-on-Sea “This is Smooth Radio from Global” JOB

 972 14.8 0000 Sunrise Radio, London “Online, on your phone and.....This is Sunrise” JOB
 990 13.8 2232 SER R Bilbao finfint “Radio Bilbao - Cadena SER” JOB
1044 13.8 2232 SER R San Sebastián är given här JOB
1224 2.8 2200 COPE Huelva med ID // 91.9 FM JOB
1224 7.8 2301 COPE Mallorca // 99.4 JOB
1251 2.8 2259 Smooth Radio, Great Barton “This is Smooth Radio from Global” JOB
1269 13.8 2205 COPE Badajoz nämnde 91.3 bl.a. JOB
1296 13.8 2205 COPE Valencia // 92.0 och 93.4 är nog lättaste COPE hos mig JOB
1350 19.8 2259 Mid Downs Radio, Haywards Heath, ID’s and news. FB

1386 12.8 2040 R Free Europe/R Liberty via R Baltic Waves med program på vitryska. 3 CB
1467 29.7 0300 R Paradijs, Utrecht, oldies, ID. FB
1485 28.7 2158 SER R Alcoy, local px, ID, weather. FB
1485 28.7 2158 SER R Santander stark med ID. TN

LOGGEN
All Times in MV-Eko refer to
UTC unless otherwise stated.
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1494 19.8 2158 R Rock Revolution, pirate via?, rock mx, EE ID, sign off at 2302. FB
1584 9.8 0100 Tay 2, Perth JOB
1602 28.7 2158 SER R Cartagena, local px, ID: “R Cartagena Cadena SER”. FB
1602 30.7 2000 R Milano, Como, funky mx, ID. FB

Afrika
 891 25.7 1954 EBC R Ethiopia, Dese, Horn of Africa mx // 1044kHz (under Spain). FB
 891 5.8 1930 EBC R Ethiopia, Dese. JM
1206 30.7 2203 Emissor Provincial de Inhambane dök upp igen. Nationalsången gick igenom ganska

bra. TN

1377 27.7 0200 R Free Africa, Mwanza, ID’s, “Good morning Africa”. FB

Asien
 594 22.2 1900 DZBB Quezon City. JM
 846 23.8 1840 DZRV R Veritas, Quezon City. ”DZRV!” Split 846,05. JM
 891 29.7 1930 IRIB R Dena. JM
 891 16.8 1930 BED24 BCC Tainan. JM
 927 25.7 2100 SBA R Jeddah, Al-Hofuf, Saudi Arabia, ID and news. FB
 972 7.8 2300 VoA, Orzu “This is VoA News” JOB
1242 17.8 1900 JOLF NBS Tokyo. Öppnade JO-säsongen. JM
1278 23.8 2010 JOFR RKB Fukuoka. JM
1296 16.8 1900 JOTK NHK1 Matsue. JM
1350 23.8 2000 JOER RCC Hiroshima. JM
1350 23.8 2005 DWUN Quezon City. JM
1395 10.8 2000 Cheng Sheng BC, Tafa. JM
1611 23.8 2015 DWNX Naga. JM

Oceanien
 729 15.8 1835 5RN ABC Adelaide. Väldigt fint med sport nyheter. JM
 891 31.7 1930 5AN ABC Adelaide. Sedan hört 3-4 gånger i veckan. Lokal id 1935 efter nyheter:

”This is ABC Radio Adelaide.” JM

Nordamerika
 660 27.9 0400 KTNN Window Rock AZ. OJS/L
 670 24.9 0201 KLTT Commerce City CO. OJS/L

 680 15.9 0400 WOGO Hallie WI. What stopped me here was the USA Radio News fanfare at the
top of the hour. That's not common on 680, so it required some investigation. The
only thing audible was a weak jingle below CFTR-ON and after a number of
iterations and tweaking I figured it had to be WOGO. To confirm my suspicion, I
started listening to WOGO’s web stream, but I had no luck. It took a few days of
listening, but then it came – exactly as in my recording: “Talk radio 6-80 – WOGO”.
And their CE agreed: "I listened carefully to these audio clips. You are indeed
hearing WOGO-AM at 680 kHz. Our signal pattern is directional, with everything
directed northward at night. Our night power is only 500 watts. Daytimes we are 2.5
kW in north/south pattern lobes which can be heard on car radios up to 100 miles
away (or more) along Lake Superior and southward to central and western
Wisconsin. Your reception is certainly extraordinary!” OJS/L
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 680 27.9 0259 KKYX San Antonio TX. The country & western format of the station caught my
attention. The station was visible with a slightly high offset for several hours during
the night, but only audible in shorter periods, and always with music. But with
careful listening I was able to track down a jingle before the top of the hour, and it
sounded very much like "KKYX". To be sure I followed the WOGO-path and started
listening to KKYX on the web. I listened off and on for a week without any success -
they had no jingles at all! But then - just before I was thinking of considering giving
up - it was there! A perfect match - and the station agreed! Checking my Smøla-
recordings from the same time, it was visible there as well, but with a weaker signal.
They were probably on day power and has most likely been heard elsewhere in the
Nordic countries as well (so check your recordings). Offset close to listed: 680.0056.
OJS/L

 770 17.3 0200 KATL Miles City MT. OJS/K
 740 20.8 0130 CHCM Marystown NL enda ”IDade” denna dag. ”VOCM”   BOS
 750 17.8 0059 CBGY Bonavista Bay NL stabilaste NL vid sidan av 1400 och 930. ”540 in Grand

Falls - Windsor” denna gång.  BOS
 790 27.9 0300 KGHL Billings MT med svagt ”The Mighty 790, KGHL Billings” var lite utanför

fokus denna dag, men spretiga cx. Från 2019 alltså.  BOS

 790 15.10 0000 WPIC Sharon PA. "Serving (the valley?) since 1938, news talk 7-90 WPIC". OJS/L
 800 17.8 0103 VOWR St John’s NL fint med NOS. ID som ”vowr.org”  BOS
 860 26.9 0101 KOSE Wilson AR. Another station showing the Loran-antenna potential! “… 8-60

AM KOSE Wilson (Osceola?) - a proud member of the Sudbury Broadcasting
Group”. OJS/L

 880 17.8 0100 WCBS New York NY upp en stund bara.  BOS
 920 15.8 0100 WDMC Melbourne FL mycket fint med kul jingle.  BOS
 920 6.12 0900 WMPL Hancock MI. OJS/S
 920 8.8 0200 WHJJ Providence RI. Very good signal together with WDMC-FL. Early start of the

NA season this year ... OJS/S
 930 13.8 2338 CJYQ St John’s NL säsongens första ID:ade när jag slog på ffg sen i våras. Skulle

testa den nya, västligare antenn som just dragits ut i stora delar.  BOS
 940 27.10 0202 KMER Kemmerer WY. OJS/K
 950 15.8 0100 CKNB Campbellton NB med god form och format som vanligt  BOS
 970 15.8 0108 WZAN Portland ME med fint ID och Country.  BOS
 990 18.8 0059 CBY Corner Brook NL fint. “100.3 in Saint Anthony” innan promo för  “CBC

Newfoundland Morning”  BOS
1010 15.8 0132 WINS New York NY  “Ten ten Wins forecast ….”  BOS
1010 16.8 0300 CFRB Toronto ON, “This is Toronto’s breaking news”. Klämd. HeP
1030 15.8 0133 WBZ Boston MA  “Boston’s Newsradio” + callet.  BOS
1040 14.8 0300 WURN Miami FL. OJS/S
1050 17.8 0102 WEPN New York NY  “98.7 ESPN”  BOS
1050 27.10 0100 KORE Springfield-Eugene OR. OJS/K
1060 23.8 0356 WQOM Natick MA ”Station of the Cross” (1059,995) TN
1060 13.9 0200 WHFB Benton Harbor MI. OJS/L
1060 14.8 0300 KYW Philadelphia PA. Came up with a nice signal over WQOM-MA. OJS/S



sid 5

1070 22.8 0402 WCSZ Sans Souci SC. DX-test came very well through with 2 kHz morse code id at
this time: "VVV de WCSZ WCSZ WCSZ". OJS/S

1080 18.8 0108 WTIC Hartford CT med samma ID-gate i Red Sox som WDEA.  BOS
1110 22.8 0134 WBT Charlotte NC lyckades pricka in ID mellan två åsksprak.  BOS
1120 15.8 0201 WBNW Concord MA. OJS/S
1130 14.8 0229 WBBR New York NY bara S3 på mätaren men stark och ren audio.  BOS
1140 6.12 0900 KHFX Cleburne TX. OJS/S
1140 14.8 0059 CBI Sydney NS ”92.1 in Sydney”
1160 22.8 0131 WYLL Chicago IL så stark vid ID att åskspraket inte gjorde något.  BOS
1160 18.8 0101 WSKW Skowhegan ME med ID i kamp med SS.  BOS
1190 15.8 0130 WLIB New York NY samma slogan som tidigare.  BOS
1230 15.1 1400 KWG Stockton CA. OJS/K
1230 27.10 0143 KYQT Burns OR. OJS/K
1230 27.10 0200 KJJC Murray UT. Thank you for the tip BM! OJS/K
1240 27.10 0158 KMHI Mountain Home ID. OJS/K
1240 18.8 0300 WCEM Cambridge MD. OJS/S
1240 30.10 0605 KFOR Lincoln NE med flera ID // 103.3 precis när allt dog ut.  BOS
1240 15.8 0300 WGVA Geneva NY. OJS/S
1250 27.9 0300 WTMA Charleston SC med en lurig jingle. ”WTMA - Charleston”. Men sen ett fint

tillägg: ”… a Cumulus Station” som satte mig på spåret.  BOS
1260 27.10 0041 KKOO Weiser ID. OJS/K
1260 17.8 0100 WBIX Boston MA med trevligt EE ID i övrigt PP px.  BOS
1260 15.8 0200 WSKO Syracuse NY. OJS/S
1260 26.9 0100 KSML Diboll TX. “Sports Radio 12-60 AM KSML …” OJS/L
1270 2.8 0300 WIWA Eatonville FL. Good signal and quite a bit of NA-signals on the 315-degree

antenna this morning. OJS/S
1270 12.8 0300 WTJZ Newport News VA. OJS/S
1270 21.8 0159 CJCB Sydney NS varje dag i en vecka innan det synkade med ID.  BOS
1270 17.8 0200 WXYT Detroit MI ”CBS Sports Radio 1270” mm  BOS
1280 7.8 0301 WADO New York NY. OJS/S
1280 15.8 0300 WHTK Rochester NY. OJS/S
1280 13.8 0300 CFMB Montréal QC, “Ici CFMB 12-80 Radio Montréal”. HeP
1280 15.8 0100 CFMB Montréal QC stark vid ID.  BOS
1280 19.8 0400 CFMB Montréal QC, religious px in Créole. FB
1290 10.8 0300 WJNO West Palm Beach FL. OJS/S
1290 15.8 0105 WKBK Keene NH starkare än annan NA vid ID.  BOS
1290 18.9 0101 KRGE Weslaco TX. Fading up after the top of the hour with a 55-second id with a

lot of stations, ending with " … 103.1 FM Plainview, Texas - KEVD 90.3 FM
Brackettville, Texas - KBUG 100.9 FM Big Spring, Texas – Somos Radio Vida!".
Pretty good signal after the id, before it disappeared again. According to FCC the
Brackettville station should be KEDV, not KEVD. But they say "KEVD" in the id on
their web stream as well. OJS/L

1300 22.8 0135 WOOD Grand Rapids MI  Kanon-ID när cx orkade så långt västerut.  BOS
1300 18.8 0131 WGDJ Rensselear NY ”Talk 1300” med fint ID efter nyhetsuppdatering. BOS
1300 15.5 0300 WKZN West Hazelton PA. OJS/S
1310 15.8 0200 WRVP Mount Kisco NY. OJS/S
1320 15.8 0200 WATR Waterbury CT. OJS/S

1320 17.10 0000 KMAQ Maquoketa IA. Weak but clear in the background: "You’re listening to
KMAQ ... K223DA ...". OJS/L

1320 17.8 0334 WJAS Pittsburgh PA. OJS/S
1330 15.8 0130 WRCA Watertown MA ”Bloomberg 106.1 update”  BOS
1360 17.8 0217 WMOB Mobile AL. OJS/S
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1360 14.8 0100 WDRC Hartford CT svagt flerstations-ID.  BOS
1370 18.8 0108 WDEA Ellsworth ME  ”Your Boston Red Sox radio connection is AM 1370 WDEA

Ellsworth. A Townsquare Media station.” BOS
1380 17.8 0300 WPHM Port Huron MI med ID.  TN
1380 21.8 0100 WKDM New York NY med CC stadigt 45 min senare men

hittade ett klart men svagt legal ID denna tid. På 1480 gick
en station med annat CC språk som bör ha varit systern
WZRC New York!. Dock sämre. Neal hade nog inte riktigt
koll på prylarna denna natt? BOS

1380 23.8 0300 KRCM Shenandoah TX. This puzzled me for a while until
I realized that the id I heard was "KLVL Pasadena and 94.9
FM K235CS Houston" which is the Radio Vida 1480 station. OJS/S

1380 18.8 0055 CKPC Brantford ON, pop mx, ID by jingle. FB
1390 22.8 0138 WGRB Chicago IL plötsligt med fint “Inspiration 1390” ur WEGP.  BOS
1390 14.8 0100 WEGP Presque Isle ME ID för sitt lilla nät. Hörs varje dag.  BOS
1390 19.8 0200 WEGP Presque Isle ME, med ett “WEGP Presque Isle, WWTP Augusta, WXTP

North Windham, WTBP Bath, WXBP Corinth, Relevant Radio”. HeP
1390 30.7 0100 WMER Meridian MS med ”Gospel Radio”, ganska svag. TN
1400 13.8 2359 CBG Gander NL  ”… 1400 in Gander”  BOS
1420 8.8 0100 WBSM New Bedford MA. OJS/S
1420 15.1 1404 KMHS Coos Bay OR. OJS/K
1420 27.9 0430 CKDY Digby NS dominant och fint ”CKDY Digby”. Är visst permanent off air efter

kopparstölden i slutet av februari 2020. Lär inte tas igång igen.  BOS
1430 13.8 0256 WKOX Everett MA. Very groovy GOS and an "AM 14-30 The Light" got my heart

running for a while, until I heard the id ... Switched format two days ago, 11 August
2020. From Wikipedia: On April 30, 2020, iHeartMedia announced that the trust will
be donating WKOX to Delmarva Educational Association. On August 11, 2020, after
the sale closed, WKOX flipped to Gospel music as “1430 The Light”. OJS/S

1430 13.8 0300 WENE Endicott NY med ”Fox sport 14-30 Binghamton”. TN
1430 21.8 0148 WENE Endicott NY “Fox Sports 1430” men tre minuter tidigare en SS station med

ID som jag inte får ut just nu. WKOX (?) spökar på med nya GOS-formatet också
utan att jag får ut något ID. BOS

1430 13.8 0253 CHKT Toronto ON med kinesiska. TN
1440 3.8 0359 WVEI Worcester MA, ID: “14-40 WVEI”. FB
1440 21.8 0030 WRED Westbrook ME ”Big Jab” i en kort ID-gate i WEEI Red Sox network.

Kraftigt eko före och efter tyder kanske på att WVEI gick samtidigt … BOS
1440 16.8 0323 WGVL Greenville SC. Now as "Greenville BIN 14-40".

OJS/S
1450 21.3 0200 WAOV Vincennes IN. OJS/K
1450 30.10 0506 KYNT Yankton SD med ett par ID efter nyheterna och

sen lite musik. BOS
1460 27.9 0300 KKAQ Thief River Falls MN kom plötsligen bra på

timmen med  ”This is Real Country, 1460 KKAQ Thief
River Falls, Minnesota.”  BOS

1470 3.8 0354 WLAM Lewiston ME, ID, oldies px by Bob Bittner. FB
1480 14.8 0105 WSAR Fall River MA med ID i kamp med musikstation. BOS
1480 27.10 0200 KHQN Spanish Fork UT. OJS/K
1490 30.7 0201 WBAE Portland ME ”The Bay” kör man med. TN
1490 15.8 0105 WBAE Portland ME lätt igenkänd röst och dito musik. Idar ofta. BOS
1490 30.7 0143 WBSS Pleasantville NJ ”Sportsbetting Radio” har hörts flera ggr. (1489,997) TN
1490 15.8 0200 WOLF Syracuse NY. OJS/S
1490 16.1 1359 KLOG Kelso WA. OJS/K
1500 14.8 0059 WFED Washington DC stark vid ID. Sedan hörd många dagar. BOS
1510 23.8 0301 KPLS Littleton CO. The format and call change obviously did not do anything to the

juice in this signal ... but I liked the old format better! OJS/S
1510 25.7 0400 WLAC Nashville TN, ID: “15-10 WLAC”, Fox news. FB
1510 22.8 0233 WLAC Nashville TN med ett “from Accuweather on 98.7 and 1510 WLAC

forecast”. HeP
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1520 4.11 2200 WHOW Clinton IL. OJS/K
1520 25.7  0400 WWKB Buffalo NY, ID, ESPN Radio. FB
1520 17.8 0200 WWKB Buffalo NY ovanligt blek men fortsätter satsa på ESPN. BOS
1540 18.8 0300 KXEL Waterloo IA, tidigt på säsongen med ett “Newstalk 15-40 KXEL Waterloo”.

HeP
1550 2.12 1200 KXEX Fresno CA. OJS/S
1560 5.7 0259 WFME New York NY. Good signal - quite early in the season. Hope this is a good

sign! OJS/S
1560 17.8 0159 WFME New York NY svagt vid ID. Samma format denna säsong. BOS
1560 14.8 0200 KGOW Bellaire TX. OJS/S
1590 22.8 0300 WKTP Jonesborough TN. This ESPN station has been quite often heard on 1590 in

August this year, but difficult to id because it's been fourth (or fifth) to WARV-RI,
WAKR-OH, WAUB-NY and even WGBW-WI ... Low in frequency, at this time on
1589.985 but drifting up during the night. Full id for all ESPN Tri-cities stations
now. OJS/S

1600 18.8 0100 WUNR Brookline MA med ett par ID och sen lugn musik.  BOS
1610 18.8 0257 CHHA Toronto ON, “You’re listening to CHHA, 16-10 AM, Radio Voces Latinas”.

HeP
1640 25.7 0400 WTNI Biloxi MS, Country mx, “The Possum”. FB
1660 25.7 0355 WWRU Jersey City NJ, Korean px, EE ID at 0400. FB
1670 25.7  0400  WMGE Dry Branch GA, ID “Black Information

Network”, new format. FB /Yes, see the NA-column
in MVE 61/2 -ed/

1670 13.8 0159 WMGE Dry Branch GA. iHeartRadio och Black
Information Network (1670,008). JVH

1670 13.8 0255 WMGE Dry Branch GA, med nyheter. Har lämnat
sporten och kör nu Black Information Network: “BIN,
16-70, an iHeart radio”. HeP

1680 6.8 0200 WOKB Winter Garden FL. JVH
1680 27.7 0400 WPRR Ada MI, ID: “WPRR….102.5 The Ride”. FB
1690 25.7  0400  WPTX Lexington Park MD, ID: “16-90 AM WPTX”.

FB
1690 6.8 0100 WPTX Lexington Park MD. JVH
1690 21.8 0131 WPTX Lexington Park MD upp en stund med OLD

och ID. BOS
1700 25.7  0400 WJCC Miami Springs FL, EE ID: “WJCC 1700”,

Créole px. FB
1700 6.8 0103 WJCC Miami Springs FL. Har varit den vanligaste sommar-NA i min QTH.

(1700,014). JVH

Mexiko, Centralamerika och Västindien
1060 5.8 0059 WCGB Juana Diaz PR. Inte så sällsynt sedan reparationer efter María stormen i

september 2017. JVH
1070 7.8 0100 WMIA Arecibo PR. Har varit en del av Cadena WAPA-med slogan La Poderosa

sedan våren 2017. (1069,985). JVH
1070 22.8 0347 WMIA Arecibo PR. “Esta es La Poderosa”. (1069,985). TN
1150 17.8 0059 CMNQ R Bayamo fint vid ID.  BOS
1190 30.7 0100 WBMJ San Juan PR med ID ”Rock Radio”. (1190,002) TN
1280 1.8 0300 WCMN, Arecibo, med sedvanligt ”NotiUno 6-30”. HeP
1400 9.8 0202 Harbour Light of the Windwards, Carriacou med körsång och predikan JOB

1470 10.8 0103 WKUM R Cumbre, Orocovis PR med scumbre1470am.com och FM 106.3. JVH
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1540 16.8 0202 ZNS-1 R Bahamas med trevliga ID. Bara kort lyft. Hörd sen varje dag.  BOS
1540 18.8 0400 ZNS-1 R Bahamas fortsätter att vara en vanlig hörighet. HeP
1680 30.7 0230 HIC82 R Senda, San Pedro de Macorís, dök upp med ett ID mitt i NA-snack

(WOKB). Att hamna på just de sekunderna var en ren slump… HeP

Sydamerika
 950 22.8 0000 LR3 CNN Radio, Buenos Aires, “CNN Radio, servicios informativos”. HeP

1010 6.8 0100 HJJR Caracol, Neiva. Den tredje vanligaste HJ här efter Gardenal och Acuario
(1009,997). JVH

1020 18.8 0105 HJFQ RCN Pereira. JVH
1190 30.7 0200 LRA15 R Nacional San Miguel de Tucumán hörs då och då. Gav webadress. TN
1190 13.8 0259 HJCV R Cordillera, Bogotá, ”Esta es 11-90 AM, Radio Cordillera”. HeP
1200 18.8 0159 HJIJ LV de La Raza, Medellín (1200,172). JVH
1270 31.7 0101 LS11 R Provincia, Buenos Aires misstänkte jag nog det var. ID här JOB
1310 13.8 0200 HJAK La Voz de La Patria Celestial, Barranquilla (1309,677). JVH
1330 9.8 0301 ZYK641 R Terra Ribeirão Preto med flera ID.

(1329,997) TN
1340 5.8 0059 HJFB Años Maravillosos, Bogotá. JVH
1360 12.8 0200 ZYJ464 R Bandeirantes, Rio de Janeiro med ID. Det

gick flertalet OID brassar några augustinätter... Grävde
inte ner mig så mycket dock... JOB

1360 10.8 0102 OCU4I R Bienestar, Lima med reklamer till Lima och
en hel del mx på programmet JOB

1360 11.8 0158 OAX7R R Sicuaní, Sicuaní. JVH
1380 10.8 0329 OCY4U R Nuevo Tiempo Lima verkar ha glidit uppåt, (1379,995) TN
1380 30.7 0201 OAU7L R Andina Juliaca med musik, svagt ID 0215. (1380,028) TN

1470 16.6 0058 ZYH665 R Guanacés AM, Itapajé CE hittades på ganska sned split och kom upp lite
i signal så det gick att id:a dom vid stängningen denna tid. (1470.122) Sim

1470 19.8 0359 OAU4B R Felicidad, Lima, “Recuerda, a esta hora tu escuchas Radio Felicidad”.
HeP

1470 13.8 0327 CX147 R Cristal Las Piedras med ID 0328. (1470,004) TN
1490 31.7 0145 HCMV1 La Nueva R Pasion Quito med ID 0145 som ”R Pasion”. Ostabil sändare.

(1490,080) TN
1490 30.7 0240 OCU7Y R Dios es Amor Cusco med sedvanlig predikan – (1490,054) TN
1490 30.7 0204 YVXD R Dinámica Caracas med dubbla ID. (1490,012) TN
1500 19.8 0400 OBX4I R Santa Rosa, Lima, “Radio Santa Rosa, el ? en su vida”. (1499,75) HeP
1510 9.8 0330 ZYK770 R Vale Aleluia Music Salto med ID. (1509,994) TN
1540 30.7 0140 CP.. Bendita Trinidad El Alto med rel px. Störd av andra på frekvensen. (1539,995).

TN
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1540 30.7 0200 CP.. Bendita Trinidad El Alto emellanåt här ett tag. Alltid störd, men sign-off-et är
svårmissat, med Bolivias svulstiga nationalsång,ett underbart pekoral med sitt tre
gånger upprepade ”¡Morir antes que esclavos vivir!”, särskilt när den spelas med
djupa, militära basuner (kolla på Youtube). Men att få fram ett tydligt Bendita ID är
en helt annan sak, bland alla störningar (1540,002). HeP

1560 14.8 0200 HJHE Voces Rovirenses, Málaga. "Esta es Voces Rovirenses 1560 AM, HJHE...".
Verifierade snabbt i Messenger. Custodio García Rovira var en frihetskämpe och
president i Nueva Granada 1816, avrättad av spanjorerna i Reconquista en månad
senare (1559,998). JVH

1570 11.8 0145 OAU7Z R Carráviz, Juliaca. Annonserade una pausa och idade (1569,991). JVH

Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika
1540 9.8 0320 Oid brasse som inte gick att få kläm på. (1539,995). CHIN (1539,983) kör också

portugisiskt program tidigare så man får vara på sin vakt här. TN

 Från e-posten
Hermod Pedersen 23.8.2020:
Då det gäller QSL kan jag nämna att det nog är lika gott att ge upp mina Iran-försök (se förra numret). Efter
att ha testat ett antal epostadresser (som alla besvarades med ett “adressaten okänd” trots att det var egna
uppgifter), testade jag med att skicka en fråga till iranska utrikesdepartementet om varför det är på detta viset.
Mailet gick fram hur fint som helst, med ett snabbt autosvar om att “we are currently reviewing your request”.
Sen har ju inget hänt, men en rimlig slutsats är att ayatollorna fortfarande stoppar det mesta som heter internet,
även allt kring den egna pr-maskinen. Man kan ju förstås inte lita på någon.

Den senaste tiden har det varit allt mer intressanta konds, men mycket har dränkts i åsksprak, som den 13
augusti. Vilket inte var så underligt om man kollar in läget på suveräna lightningmaps.org. Inte minst bra att
ha när man ska avgöra om det är läge att dra ut antennerna.
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Jan Oscarsson 23.8.2020:
Lite till loggat från semestervistelsen i Petiknäs-QTH:et bifogas. Som vanligt cirka 120 m BOG i riktning
ungefär nordväst. Elad FDM-S2 kopplad till den. 9.8 vid 0130 UTC och fram en tre kvart gick nog WFED
på 1500 med nätverksprogram. Bra på timmen 0200 men vägrade ID:a då. Tycks stämma mot programtablån.
En trevlig och informell nord-västerbottnisk DX-träff ägde rum på Cafe Ångloket i Kusfors, som för tillfället
drivs av “Mr Biscuits”, också känd som Glyn Newport, som har flyttat från Devon i södra England till ett
torp i Bastuträsk med fru och barn! BOS, LE, LBM och JOB mötte upp onsdag 12/8 under e.m. och peppade
lite inför den nya säsongen. Nästa besök i QTH:et blir kommande, sista-augustihelgen, då vi hoppas kunna
plocka in lite vinbär och mer av hallon och blåbär.

Thomas Nilsson 24.8.2020:
Konds har varierat mycket från dag till dag. Men sammantaget så har styrkorna i de flesta fall varit ganska
svaga, vilket gjort det besvärligt att få fram ID. Men i takt med att det blir mörkare så skall väl styrkorna
återvända. Det verkar dock som NA är på frammarsch. För vår det i Skåne så är det i stort sett bara östkust
som går nu.

Bo Olofsson 24.8.2020:
Oväntat mycket hört den timme eller två som det inte är för ljust. Men bara yttersta östkusten än. Blev tvungen
plocka ner min antenn över sommaren eftersom SCA skulle gallra skogen och med hjälp av LE har jag nu
fått upp den igen fast i fem grader sydligare vinkel. Den är inte jordad och klar än men funkar tydligen hyfsat
ändå. Lars påverkade mig att sätta upp en 15 grader nordligare tråd också så nu ska hela kontinenten kunna
ge bra signaler vid cx. Den är knappt 800 m idag men ska förlängas lite och jordas. Har bara provat den en
natt hittills (14.8) så jag vet inte om det hörs annat på den än på ÖK-tråden.  Jag brukar tipsa varje station en
gång per säsong så mest bara skåpmat denna gång. Har även tagit med fem som jag hittat från förra säsongen.
Ser idag att WRRD 1510 ska bli ohörbar i framtiden!  Från 23 kW (20 kW CH) till 0,25 kW (D)

Odd-Jørgen Sagdahl 24.8.2020:
Sesongen startet tidlig i år med NA allerede i juli og mange logginger så langt i august, noen litt uvanlige
stasjoner også.

Jeg har også tatt med det jeg har funnet av nye stasjoner i sommer fra siste sesong. Antenna på Loran-platået
har gitt veldig mye bra og det var knyttet stor spenning til om vi fikk adgang til området i høst også. Forsvaret
har ikke kommet i gang med byggingen av HF-stasjonen på Loran ennå men vi måtte fortsatt søke om tilgang.
I tillegg er veien til området er avsperret på grunn av bygging av en hydrogenfabrikk som skal utnytte
strømmen fra vindturbinene på Raggovidda. Men vi fikk nettopp beskjed om at vi både fikk adgang gjennom
byggeområdet + sette opp antenna i år også.

Jeg reiser til Smøla denne uka for å gjøre klar antennene og utstyret for vinteren der, og så blir det
Kongsfjord/Loran og Andøya i begynnelsen av september. Vi håper på en god sesong!

  ARC SEKRETERAREN MEDDELAR…     24/8 2020
———————————————————————————————————————————————————————————
                                 Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING
                              Tel: +46 (0) 703208970; e-mail: torelarsson.dx@gmail.com

Ny medlem
CON Claes Olsson, Guldringen 68, 603 68  NORRKÖPING. Tel fast 011-182223, mobil 0760 268260.
E-mail: classe39@gmail.com

”Född 1939, elektronikingenjör, eget företag i spelautomatbranschen sedan 1969 och jobbar lite fortfarande
då jag känner för det. Har tillbringat 30+ vintrar i Florida men slut på det nu pga hälsoskäl, sålde kåken för
några år sedan.

Jag började DX-a i början av 50-talet, 52 tror jag, både på MW och SW. Bor i hyreshus i Norrköping, har en
MiniWip antenn på balkongen och på den hör man inte mycket MW, tyvärr. Har en sommarkåk men på
sommaren blir det inte så mycket MW, annars bra mottagning där ute någon mil från stan. Har ett par tampar
som går en bit in i skogen, mycket störningsfritt i motsats till i lägenheten i stan.
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Mera MW blir det däremot från NDL:s QTH, också det nån mil utanför Norrköping. F.n. har vi tre bävrar
plus en dipol. Använde SDR-mottagaren rätt flitig där i vintras och spelade in MW, både NA och Europa
mm. Jag har ett par olika ICOM-mottagare (R71 och R75) och en SDR Uno. Har också gjort 4-5 resor till
Parkalompolo.
Vore kul om man kunde höra lite mer Afrika på MW och få det verifierat. Har skrivit Aktuellt på banden i
EA sedan 1987 (tror jag det är). Har väl ca 185 länder verifierade, därav en hel del på MW. Det senaste QSL-
et jag fick som var rätt kul var Voice of Hope i Israel nu i vintras. Tror de har stängt nu.
Ska försöka bidra med lite hörigheter och annat då vi kommer igång ute i vårt NDL-QTH i vinter igen men
att lägga upp några långtgående planer i min ålder och i dessa tider är väl ingen större idé att göra.”
/Du är välkommen till ARC Claes, vi ser gärna din signatur på olika ställen i MV-Eko! -tl/

VeteranLjuddagen 2020 inställd
Anledningen är naturligtvis virusproblemen. Vi tog beslutet redan för ett par veckor sedan och annonserade
då vårt beslut på hemsidor och genom facebook. Jag skriver till er och berättar detta utifall någon av er skulle
ha missat detta mycket tråkiga beslut.
Vi hoppas naturligtvis att vi kan genomföra VeteranLjuddagen nästa år och då som vanligt första lördagen i
september! Ta väl hand om er och håll avstånd!
(Bengt Almqvist, VeteranLjuddagen 22.8.2020)

IRCA TIS/HAR List – Summer 2020
The IRCA TIS/HAR List – Lists all US and Canadian TIS/HAR stations, by frequency, including call letters,
state (province,) city, county, licensee, address, coordinates, expiration date, sources and/or dates of DX
Monitor/DX News reports. It has been updated with FCC data, DXM, DXN and DXer reports, and on-line
listings through June 27 2020.
The 2020 IRCA TIS/HAR List is posted on the IRCA website for all to download. The link is:
http://www.ircaonline.org/editor_upload/File/TIS_2020.pdf
Note: There appears to be some TIS/HAR activity ongoing at this time, stations being shut down and new
stations with health information. If you hear anything that is not on the list, please report it to
DXM.EiC@gmail.com (Phil Bytheway, IRCA’s DX Monitor 58/01)

IRCA Slogans List – September 2020
The 2020 Slogans List includes radio slogans from the US and Canada (over 4600) as gleaned from various
DX publications and monitoring. The 2020 IRCA Slogans List is posted on the IRCA website for all to
download. The link is: https://www.ircaonline.org/editor_upload/File/2020_IRCA_Slogans.pdf
(Phil Bytheway, IRCA’s DX Monitor 58/01)

A Word about DX Tests
The days of DX Tests scheduled months in advance is over. No longer do we have a front page filled with
future tests (which I miss). The folks working with stations to schedule tests now receive very short notice of
an upcoming test. Therefore it is highly recommended that IRCA members join the various eGroups where
advance notice (sometimes days or less) are presented. DX Monitor will continue to provide DX Test
information, either before or after a test is aired. (Phil Bytheway, IRCA’s DX Monitor 58/01)
-------
1070 WCSZ Sans Souci SC har just (natten till den 22.8) sänt en DX-test. Sparsam info i förväg men loggad
av OJS – se loggen! Grarttis Odd-Jørgen! -ed

Rocken svepte in från Ålands hav
Kommentar angående artikel i föregående nummer
Radio Nord i Stockholms skärgård var inte Sveriges första kommersiella
radio. Första svenska reklamradio var Skånes Radio Mercur med studio i
Landskrona, som fått hyra såväl sändarskeppet Cheeta som FM-sändare av
blomstrande danska radiosuccén Radio Mercur (bilden) i Hellerup/Köpen-
hamn.

Skånes Radio Mercur startade sina sändningar den 29 december 1958 och
levde sedan vidare till 1962 då dåvarande ägaren Britt Wadner gav upp sin
heroiska kamp mot Olof Palme och svenska regeringen.

(Lennart Andersson, verksam i svensk media sedan 1964 – DN 26.7.2020)
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Forts for sale
Den gode BN har spanat in några fort i engelska
kanalen. Priset är överkomligt: £9m.

”Three manmade island forts off the coast of
Portsmouth have been put on the market for
£9m.

They were built about 150 years ago as part of
sea defences against a feared French invasion.
Two of them, No Man's Fort and Spitbank Fort,
have been converted into luxury hotels. The
third, Horse Sand Fort, is described as a living
museum".

BN: ”Jag har dålig koll på vilka fort som användes för piraterna på tidigt 60-tal, men ni som var med från
början kanske minns. Knappast något av dessa, även före ”uppgradering”. Alla pirater sände väl inte från
båtar, vad jag minns”.

/Nej en del gamla nedlagda fort användes men knappast något av dessa. I min samling finns QSL från Radio
Invicta (1964) som senare blev KING Radio och Radio 390, dessa sände från arméfortet Red Sands i
Themsenmynningen, vidare Radio City (1965) som höll till på ett fort Shivering Sands i Themsenmynningen.
Radio Essex (1966) fanns också i Themsenmynningen på flottans avdankade fort Knock John. Från Radio
Noordzee (1964) finns också ett QSL, denna station sände från en artificiell ö på internationellt vatten, sex
miles utanför Noordwijk i Holland. -tl/

ARC late, late news
Australia
SEN Changes:
Supposedly ”SEN Track” launches on August 22nd in Sydney, NSW on 1539 kHz replacing Rete Italia's
”Niche Radio Network”. SEN (Victoria) and SEN Track stations began this week on DAB+ in Sydney.
Niche Radio Network isn't yet on DAB+ in Sydney, is planned to happen.
621 6EL Bunbury WA: 'SEN Spirit' begins broadcasting on Monday 24th, August 2020.
https://www.facebook.com/SpiritSW/
(Ian to mwmasts io groups 21.8.2020 via Ydun’s Medium Wave Info 21.8.2020)

Canada

580 CHAH Edmonton AB is testing, the slogan is ”Radio SurSangam”.
The station is sharing three of the four CBX-740 towers to simulate the old CKUA-580
directional patterns and is licensed to air Punjabi, Hindi and English programming. The
owners have long provided the early evening programming to CKJR-1440 Wetaskiwin, so
that is likely to end once the CHHA test period ends and they can begin airing commercials
and regular programming. (NRC DX News 87/19)

 600 CKSP Vancouver BC signed on today using varying power levels as it tests its new transmitter &
antenna combiner in tandem with co-sited 980 CKNW. I don't think its used full power yet.
CKSP will be 50 kW day, 20 kW night into a two-tower directional array. Using imaging
slogan "Sher-E-Punjab radio" programming will be South Asian Indian languages - Punjabi
& Hindu. "Sher-E-Punjab" up to now has been airing on cross-border 1550 KRPI Ferndale
WA as an LMA for the past several years. It's likely a new LMA programmer will program
KRPI now that Surrey BC based "Sher-E-Punjab" has its own facility.
(Mike Cherry via WOR 14.8.2020)
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1040 CJMS St Constant QC – After more than a decade of the station
failing to meet its licence obligations, the CRTC decided
Friday (31.7.2020) it has had enough, and refused to renew the
licence of St Constant country music station CJMS 1040 AM.
As a result, it will no longer legally be allowed on the air after
August 31. https://crtc.gc.ca/eng/archive/2020/2020-239.htm
(Flagstein via Eric Floden, Canada via WOR 31.7.2020)

Denmark
Due to a problem with the cooling system in the main transmitter for 1440 kHz (500 Watts), Radio208 is as
of August 21st at 16 UTC using the 75 Watts stand by transmitter. It is hoped that the cooling system can be
repaired within a week or two, and so Radio208 will hopefully be able to resume operations with full
power: 500 Watts.
(Stig Hartvig Nielsen via Ydun’s Medium Wave Info 21.8.2020)

India
All India Radio changes DRM frequencies of MW stations with effect from September 1st 2020.

(DX India via Jose Jacobs 22.8.2020)

Japan
Major news from Japan: the NHK1 and NHK2 networks on the MW band, favorite targets for many MW
DXers, will be merged. This is a translated excerpt from a news item first linked by Hiroyuki Okamura:
"According to the official, AM Radio, which currently has the first and second, plans to issue a concrete
plan to unify within three years of the medium-term management plan, and then make it one wave each at
AM and FM." https://www.asahi.com/articles/ASN836HL7N83UCVL00Z.html
(Mika Mäkeläinen, DXing.info fb group 4.8.2020)
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Poland
225 The management of Polish Radio made a decision to urgently modify the existing broadcasting
network and to include on the air of the first program of Polish Radio special news bulletins in Belarusian,
dedicated to the situation in Belarus. With the help of the repeaters of the Radio Broadcasting Center in
Solec-Kujawski, the first program of Polish radio will be available on long wave on the frequency of 225
kHz throughout almost all of Europe including the whole of Belarus. Special news bulletins prepared by the
Belarusian Service of the Polish Radio for Abroad will be broadcast three times a day: at 7.30, 12.00 and
23.00 Minsk time. The Belarusian language news bulletin will be aired in the program “Polska i Świat”
(“Poland and the World”). News broadcasts will begin on Saturday, 22 August.
(Antoly Klepoy via Mauno Ritola, ARC 20.8.2020)

Samoa
540 You tube video of old antenna collapse (2018) and new antenna (2019) install for 2AP.
https://www.youtube.com/watch?v=5WHsaRbEQ74
(Ian to mwmasts groups.io 19.8.2020 via Ydun’s Medium Wave Info 19.8.2020)

United Kingdom

 648 R Caroline: Staff were sent recently to Orfordness to connect the 648 transmitter to one of the 350ft
main aerial masts instead of the 160ft standby tower. This has now been done and Alan Beech has
applied to Ofcom for an increase in power over the present 1 kW.
Further work may be needed to make the other full height masts compliment the signal and not
absorb or deflect it. The masts required inspection, for which we paid Maxxwave, who did the
climbing. This cost was kindly sponsored by Leonard Weldon of Manchester.
http://www.radiocaroline.co.uk/#home.html (”Latest news”).
(Radio Caroline website via Ydun’s Medium Wave Info 14.8.2020)

 1584 Asian FX Radio, North London proposes to replace Love Sport. Ofcom has today commenced a
consultation process after Asian FX Radio proposed to takeover the Love Sport analogue frequency
in North London. As the station is planning to change the frequency’s “character” of service from
sports news to a fully fledged Asian output, Ofcom is therefore required to run a consultation period.
Love Sport currently provides a 24-hour speech service for Londoners focusing on sports, topical
content and local information. The licensee has requested to change this to a contemporary
Asian/urban music-led station for young British Asians. Incidentally, the frequency 1584 AM
previously belonged to Panjab Radio before it acquired the much wider 558 AM frequency. Love
Sport, which was on 558 AM then moved to 1584 AM, however, it now plans to focus on just DAB
plans. Meanwhile, Asian FX Radio is planning a comeback with a much stronger presence in the
market. Asian FX Radio currently broadcasts on DAB and online. Ofcom must receive all responses
by Tuesday 1st September at 1700. The consultation process for this plan can be found here:
https://www.ofcom.org.uk/consul tations-and-statements/category-3/love-sportnorthlondon-request-
to-change-format

 (Biz Asia via Alan Pennington via Ydun’s Medium Wave Info 4.8.2020)

USA

 770 WABC New York NY – Legendary radio personality Bruce Morrow is coming back to 77WABC,
New York, the station where he first introduced fans to The Beatles, Motown, 60s soul, surf
music, and more. From 6 to 9 pm ET every Saturday night, beginning September 5.
(Mike Terry WRTH fb 13.8.2020)

1070 KNX Los Angeles CA will celebrate its 100th anniversary on September 10, 2020.
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Special 1510 kHz-information from Andrew Brade, mwcircle 19.8.2020:
1510 WLAC Nashville TN – Since 7th August the station is operating under an STA with 12.5 kW

nights non-directional vice 50 kW directional due to night-time transmission line failure.
1510 KPLS Littleton CO is unusual in having a higher power output at night (25 kW) than its daytime

facility (10 kW), both directional with lobes to the NE and SW.
1510 KGA Spokane WA – those looking for KGA look likely to be disappointed. Licensed for 50 kW

days and 15 kW nights, the nighttime pattern is to the north west. On 28th June 2019 KGA
were given a CP for facilities of 50 kW (days); 45 kW critical hours and 0.54 kW nights, all
non-directional. Since May 2017, KGA has been operating under a string of STAs due to
antenna failure with maximum 14kW days using the licensed nighttime pattern.

On 9th July 2020 KGA were given a new STA allowing operation under the CP facilities,
or alternatively under the previous STA, until such time as the new licence is finalised. It
would seem that the best opportunity to hear KGA would be when they are still on daytime
power at the end of the month, provided they are operating using the CP facilities!
All times UTC. August -0300; September -0200; October -0100; November -0015;
December -0030.

iHeartMedia Planning To Lease Additional Signals For New Programming Initiatives

iHeartMedia is in the process of leasing additional signals to further grow some of their newer programming
initiatives such as Black Information Network in markets such as New York, Philadelphia, and Washington
DC.
Philadelphia sports blog ”Crossing Broad” reported on Monday (17.8.2020) that iHeart will be leasing 610
WTEL Philadelphia. WTEL currently airs a mix of brokered sports shows and ESPN Radio national
programming, similar to iHeart’s ”Fox Sports The Gambler”. 1480 WDAS/102.5 W273DO Philadelphia with
Fox Sports Radio and sports betting programs. We have independently verified their report and it is expected
either 610 or 1480/102.5 will become the Philadelphia affiliate for the “Black Information Network” as we
previously reported the company had regisered domains for the market, with the “Gambler” on the other.
Philadelphia is not the only market where an LMA is imminent. iHeart is expected to begin operating a second
AM in New York City by the start of September. We expect the BIN programming to arrive there and on a
translator in Montgomery AL currently leased to another operator. We’ve been told there are negotiations
ongoing for other markets including Washington DC for either Black Information Network or other
programming initiatives. (Lance Venta, RadioInsight 20.8.2020)

En trevlig logga från KVMX Olivehurst CA-890 kHz via HS får avsluta sidan
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Äventyr i Lynn Lake, Manitoba, Canada, vårvintern 1969, del 3
Stig Adolfsson, juli 2020. (Del 1 och 2 hittar du i MVE 60/3 resp MVE 60/4)

I nordvästra delen av provinsen Manitoba, vid en nordlig vik av Canadas nionde största sjö Reindeer Lake,
ligger bosättningen Brochet som vid tiden för min vistelse i Canada var hemort för cirka 100 personer. Platsen
utgjorde vintertid läger för nomadiserande indianer vilka livnärde sig på caribouer samt jakt och fiske. Dessa
djur, besläktade med våra renar, sökte sig under vintern ner till de yttre delarna av skogsområdet för att under
sommaren återigen i stora hjordar vandra ut på tundran. Här anlade Hudson´s Bay Company under tidigt
1900-tal en handelsstation som från början främst var inriktad på byteshandel med ursprungsbefolkningen.
Företaget, som grundades på 1670-talet, var på 1900-talets början ett av de största pälshandelsföretagen i
världen. Under 1970-talet minskade efterfrågan på pälsverk och bolaget inriktade sig då på mer
varuhusliknande verksamhet. Beroende på ringa köpunderlag i det glest befolkade norra Canada avvecklades
så under 1980-talet kedjan av ”trading posts”. Idag bedriver företaget endast detaljhandel i Canadas södra
delar.

 Förutom handelsstationen fanns här en kombinerad väderleks-/flygradiostation vilken betjänade flygtrafiken
i denna del av det vidsträckta landet. Stationen bemannades av 4-5 personer på två-skifts basis.
Radioutrustningen bestod främst av engelsktillverkade sändare med mottagare från Eddystone. Antennerna,
i huvudsak tråddipoler, hängde i ca. 15 meter höga trästolpar och elkraften kom från dieseldrivna generatorer.
Hit fanns inga bilvägar utan alla förnödenheter fördes in/ut med små flygplan som sommartid landade på
pontoner och vintertid på skidor. Tyngre och skrymmande materiel, t.ex. dieselolja, kunde sommartid
sjövägen fraktas på pråmar från det 190 km avlägsna Southend beläget vid Reindeer Lake´s södra del.  I
Brochet fanns också en präst, Father Draveaud, som i sin verksamhet även fungerade som ombud för
provinsregeringen, postmästare, familjerådgivare m.m.

                                     T.v: Piloten Norman Carsley i sin tvåmotoriga Beechcraft.
                                     T.h: Det havererade flygplanet vid Brochet.

En dag kom ett nödanrop från Brochet Aerradio till Chiupka Airways i Lynn Lake. Ett mindre flygplan med
2 geofysiker och pilot hade från några 10-tal meters höjd gått rätt ner i isen på Reindeer Lake. Samtliga
ombord var skadade och behövde omedelbar sjukhusvård. Jag råkade vara vid Eldon Lakes lilla flygstation
just då och ombads följa med räddningsflyget för att om möjligt assistera vid räddningsinsatsen. Som vanligt
var det Norman Carsley som flög den tvåmotoriga Beechcraften och färden upp till Brochet tog en knapp
timme. Navigeringen skedde efter Brochets radiofyr ”YBT”.  Det störtade flygplanet låg bara några hundra
meter från närmaste hus i Brochet och efter att vi fått ombord de skadade i Beechcraften flögs de till sjukhuset
i Lynn Lake medan jag stannade kvar i Brochet för att bl.a.se efter den dyrbara malmprospekterings-
utrustningen i det havererade flygplanet. Vid kraschen hade en mängd flygbränsle runnit ut ur den spräckta
tanken så det gällde också att se till att rökande indianer inte kom alltför nära vraket. Självklart passade jag
på att göra en liten rundtur i bosättningen för att några timmar senare bli upphämtad av Norman.
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Jag noterade flera enkla tält bebodda av indianer.
Under januari-februari kunde temperaturen
sjunka till – 50° C och jag kunde inte annat än
beundra dessa härdiga människor som höll den
synnerligen bistra kölden på avstånd utanför
tältväggen med hjälp av enkla vedeldade kaminer.
Det är lätt att så här efteråt, i sommarvärmen,
minnas CBC:s koncisa väderleksrapport:
”northern territories and Camsell River Area;
continous cold”

                   Övervintringsbostad vid Brochet.

Idag, 50 år efter jag arbetade i Canada, har från Lynn Lake anlagts en vinterbilväg till Brochet. Radiostationen
i Brochet är avvecklad liksom gruvverksamheten i Lynn Lake. Man försöker leva vidare genom viss
turistverksamhet med inriktning mot fiske och vildmarksliv. Malmprospektering förekommer fortfarande
men genom den närmast totala avsaknaden av infrastruktur har man ännu inte funnit någon malmförekomst
som kan bära den stora investeringskostnad som idag är en förutsättning för utbyggnad till fullskalig gruvdrift
i denna avlägsna del av Canada.

Ovan: Linda, 9 år, med mormor i South
Indian Lake.

T.h: Indianbröllop i South Indian Lake.

Samtliga bilder tagna vårvintern 1969 av SA.
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Alan Freed förändrade musikscenen
Sven-Åke Henriksson, Kvällsstunden nr 34 2020

Före Elvis Presley fanns det en annan rockkung i USA, hans namn var Alan Freed. Han var en
”skivpratare” och discjockey som spelade rock & roll innan termen ens fanns. Alan Freed lanserade
musiken som förändrade USA och senare världen och som gjorde den nya musiken möjlig.

Fortfarande i början av 1950-talet var den amerikanska skivmarknaden
uppdelad i musik för vita respektive svarta. Skivförsäljningen med
färgade artister redovisades för sig på egna hit- och försäljningslistor
under namn som ”race”, ”sepia” eller ”ebony” för att till slut kallas
rhythm & blues (R&B).

Efter krigsslutet växte skivförsäljningen bland svarta och många små
oberoende skivbolag, ofta med enbart en lokal distribution, växte fram.
Samtidigt som de nya skivbolagen kom till storstäderna kom också nya
radiostationer som vände sig till den svarta befolkningen.

Även vita ungdomar attraherades av R&B som gjorde att de började
lyssna på de svartas radiostationer. Det var naturligt att det blev ett
samarbete mellan de nya oberoende skivbolagen, de svarta
radiostationerna och deras discjockeys.

Den mest berömde amerikanske hallåmannen och skivprataren var
Alan Freed i Cleveland, Ohio. Han spelade mest klassisk musik och
jazz på olika radiostationer i staten Ohio.

Men han hade kommit i kontakt med de svartas ”race music” genom sin vän, skivhandlaren Leo Mintz, och
brukade spela någon sådan låt ibland.

Rock ’n’ roll föddes
1949 hade Alan Freed börjat arbeta på en tv-station i Cleveland
men i juli 1951 erbjöds han ett jobb som discjockey på
radiostationen WJW i samma stad. Han skulle snart spela svart
R&B-musik och bakom denna idé fanns Leo Mintz. Hans
skivaffär kunde nu leverera R&B-skivor till WJW.

Även om Alan Freed senare hävdade att han själv kommit på
termen ”rock and roll” år 1951 så hade han hört musiktermen
användas av Leo Mintz. Leo hade redan 1947 märkt att vita
ungdomar började komma för att köpa skivor med svarta artister.
Han noterade hur de dansade då de lyssnade på musiken och han
bad Alan Freed komma och titta. Mintz tyckte inte om att
musikformen kallades ”race”, det vill säga en musik av och för
färgade. Därför hade han själv börjat kalla den ”rock and roll”
eftersom de svarta ofta sjöng om ”rocking” och ”rolling”.

Så tidigt som i början av 1920-talet skrevs texter med orden ”rock ’n’ roll”, bland andra spelade
bluessångerskan Trixie Smith in My daddy rocks me 1922. Visste inte Mintz att ”rock and roll” var ett
slanguttryck, liksom tidigare ”jazz”, som svarta använde för samlag?

Det gjorde han säkert men han tyckte kanske att orden passade för denna musik som ofta hade fräcka och
tvetydiga texter. Den nya termen hade inte samma negativa klang som ”race” eller ”rhythm and blues” hos
vita som dessutom inte kände till den verkliga betydelsen.

Baktanken med att ändra begreppet på den svarta musiken var att Mintz ville att skivorna också skulle kunna
säljas till unga vita skivköpare och spelas på vita radiostationer. Den nyare termen rhythm and blues, som
musikbranschen börjat använda, stod också för svart musik för en svart publik.
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Alla ungdomar lyssnade
Resultatet av anställningen på WJW blev en egen radioshow för Alan
Freed som startade den 11 juli 1951. Programmet kallades för ”The
Moondog House Rock And Roll Party” och sändes dagligen mellan 23.15
och 02.30. Leo Mintz fixade skivorna och satt ofta med i studion under
sändningarna. Alan Freed kallade sina unga lyssnare för ”Moon Doggers”
(månhundarna) och han var själv ”the king of moondoggers”. Han hade sin
mikrofon på under det att skivorna spelades. Han tjöt som en hund,
skakade koskällor, slog takten på en telefonkatalog och skrek ”go, go, go
– rock and roll” under sändningarna.

Programmet väckte stor uppmärksamhet och blev omedelbart populärt hos
de yngre i Cleveland. Ungdomarna lyssnade speciellt noga den sista
timmen då föräldrarna sov. För då spelade Alan Freed fräcka och sexiga
sånger så kallade ”dirty songs”.

Det var spännande musik för de unga men upprörda vita föräldrar anklagade Freed för att spela smutsig
”niggermusik” och att han borde straffas. Inte blev det bättre av att tusentalet vita ungdomar gick och
blandade sig med svarta ungdomar i samband med den allra första rockkonserten, ”Moondog Coronation
Ball”, den 21 mars 1952 då Alan Freed skulle krönas till ”månhundarnas kung”.

Polisen stoppade showen efter ett tag på grund av trängsel och bråk, men främst på grund av att publiken
bestod av både svarta och vita ungdomar. Arenan rymde 10 000 personer men mer än 20 000 ungdomar kom.

Bannlyste kopiorna
I september 1954 flyttade Alan Freed över till den stora radiostationen WINS i New York där han fortsatte
med sitt ”Rock And Roll Party”. Nu användes också programtiteln ”Rock And Roll” som namn på musiken
i stället för R&B. Bland det första Alan Freed gjorde på sin nya arbetsplats var att han och radiostationen
införde policyn att bannlysa de alltför uppenbart kopierade skivversioner som gjordes av populära vita
artister. Undantag fick göras i de fall när något väsentligt och nytt hade tillförts i låtens arrangemang.

Som exempel spelade Alan Freed Fats Dominos version av Ain´t that as shame som toppade R&B-listan i
juni 1955, inte Pat Boones plankning som gavs ut i juli samma år och som vita radiostationer spelade.

Med början i januari 1955 satte Alan Freed upp stora rock & roll-shower på Paramount Theatre i New York
med de främsta svarta och vita rock & roll-artisterna tillsammans. Han började också turnera med sina artister
som reste tillsammans i samma buss, något som väckte uppmärksamhet i dåtidens segregerade USA. Alan
Freed spelade också sig själv i flera rock & roll-filmer, som kan sägas vara dåtidens musik-videor. Först kom
filmen Rock around the clock med Bill Haley and the Comets och the Platters.

Kamp mot rasism
Det är få som inser vilken stor betydelse Alan Freed hade i kampen för de svartas lika rättigheter i USA. Han
försökte också få med så många svarta kvinnliga artister som möjligt i sina shower.

Alan Freeds popularitet ledde till att ABC-TV 1957 gav honom en egen tv-show som sändes över hela USA,
men den lades ned efter två program då sponsorer i södern reagerade mycket negativt på att afroamerikanske
Frankie Lymon, han som gjorde Why do fools fall in love”, dansade med en vit flicka i ett av programmen.
Förbrödringen mellan svarta och vita R&B-artister sågs inte heller med blida ögon av alla i det ännu mycket
rasistiska USA. Alan Freed blev allt mera motarbetad och hotades av rasister.

Vid ett tillfälle i Boston 1958 stoppade polisen en show just som Jerry Lee Lewis uppträdde. Man krävde att
ungdomarna skulle sitta stilla i bänkarna och när de inte gjorde det avbröts showen då det påstods att den
”störde den allmänna ordningen”. Alan Freed anklagades för omstörtande verksamhet men målet lades ner.
Då hade redan flera konserter ställts in och Alan Freed förlorade hundratusentals kronor på turnén.
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Svartmålning och mutor
FBI-chefen Hoover ansåg att Alan Freed var farligare än kommunisterna då han hade förgiftat unga sinnen i
många år, han hade korrumperat ungdomarnas moral och fått dem att trotsa föräldrarna. Den värsta
anklagelsen var dock den att Alan Freed var god vän med ”negrer” som sysslade med omstörtande
verksamhet. Resultatet kunde bara bli ett, nämligen att Alan Freed gick en sorglig tid till mötes. Något som
bidrog till det var att han blev inblandad i en skatteskandal i början av 1960-talet. I den hårdnande
konkurrensen hade en del skivbolag börjat med mutor för att få sina skivor spelade i radio. Det var en utbredd
och djup muthärva som kongressen började utreda. Alan Freed var en av många radiomänniskor som var
inblandade.

Han hörde också till dem som kom överens med skivbolag om att få en del av kompositörsrättigheterna mot
att han ofta spelade skivan i sina radioprogram.

Dog bortglömd
Det trista i hela historien var att denna ”affärsuppgörelse” var vanlig i musikbranschen på den här tiden men
att de flesta inblandade fick låga eller inga straff. Alan Freed utsågs till den stora syndabocken i amerikansk
media och fälldes till både böter och fängelse. Det berodde till största delen på att gamla fiender till rock &
roll nu kunde ge igen och få bort en av dem som försökte hjälpa svarta artister. Alan Freed hävdade att han
inte hade gjort något för egen vinning utan för att stödja artisterna. Samt att han under hela sin radiokarriär
endast hade spelat skivor som han själv gillade.

Den 20 januari 1965 dog en bortglömd, arbetslös, nedbruten och alkoholiserad 43-årig Alan Freed. Han har
i vår tid fått återupprättelse bland annat genom att han var en av de första som valdes in i ”Rock and Roll
Hall of Fame” som en av de mest betydande personerna i rockmusikens historia.
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Rádio Shalom 690 AM Dragão do Mar
Christer Brunström

Det finns tillfällen då saker från det förgångna plötsligt dyker upp i minnet. I många år redigerade jag
tillsammans med Leif Blomquist MV-Ekot och säkert fick jag någon gång nöjet att skriva ner ett tips på
Rádio Dragão do Mar i Fortaleza (Ceará).

Av vilken anledning har en brasiliansk radiostation fått detta märkliga namn – Sjödraken? Google innehåller
väldigt mycket information och naturligtvis fick jag där svaret på min fråga.

År 1957 närmade sig val i Brasilien och Partido Social Democrata (PSD) i Portaleza önskade ta röster från
sin konservativa motpart. Som ett led i denna kampanj beslöt man att starta en radiostation för att föra fram
en mer progressiv politik i Ceará och övriga Brasilien. Den 20 november 1957 fick man sitt sändningstillstånd
och den 25 mars 1958 kom Rádio Dragão do Mar igång med sina program.

Man hade valt startdatum med omsorg. Det var just den 25 mars 1884 som Ceará som första stat i Brasilien
avskaffade slaveriet. Drivande kraft bakom denna förändring var Francisco José do Nascimento (1839-1914)
i Fortaleza. Han hade flera smeknamn och ett var Dragão do Mar! Francisco hade organiserat flera aktioner
för att förhindra att slavar skeppades från Ceará till andra delar av Brasilien.

PSD lyckades väl i valet men man insåg snart att man inte ville stå för kostnaderna för en radiostation. Den
såldes därför till affärsmannen Moisés Pimentel år 1959. Programmen torde ha bestått av den sedvanliga
blandningen av musik, nyheter och reklam. Man fortsatte att stödja landets mer progressiva krafter.

Problem kom i början av 1960-talet i samband med en militärkupp och efter några månaders tystnad återkom
Rádio Dragão do Mar med militär ledning. Det blev sedan ytterligare ägarskiften men på det hela taget
fortsatte man med sedvanligt programutbud.

Den stora förändring kom 2008 då stationen såldes till Comunidade Catolica Shalom. De nya ägarna
avskedade hela personalen och bröt samtliga kontrakt med annonsörerna. Allt ersattes med kristen musik och
det nya namnet Rádio Shalom 690 AM Dragão do Mar.

ZYH587 (tidigare ZYH29) Rádio Shalom sänder under dagtid på 690 kHz med 25 kW och nattetid drar man
ned effekten till 10 kW.

Loggar man in på hemsidan www.shalom690.com får man genast höra kristen musik, predikningar och
bibelstudier.

Utvecklingen för Rádio Dragão do Mar är typisk för AM-radio i hela Brasilien. Den ena stationen efter den
andra har tagits över av olika kristna samfund. Detta gäller även i Fortaleza.
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Seniora Läkare nr 3 2018 via Bo Nensén

Detta är den andra artikeln i en serie av artiklar om radions intressanta och fantastiska historia.
Författare Torsten Mossberg

Den första sändningen gjordes 1923 från Jacobs kyrka i Stockholm under julottan och var
sannolikt den första radiosändningen i världen av en gudstjänst. Foto: Larske

Häromdagen föll min blick på en volym i bokhyllan, en jubileumskrönika som gavs ut 1950 då Sveriges
Radio – dåvarande Radiotjänst fyllde 25 år. I den utgåvan finns många spännande inblickar i rundradions
födelse och första utvecklingsår.
33 bidrag av programchefer, tekniskt ansvariga och andra personer viktiga för radion återfinns i boken. Bland
författarna märks kända namn som Henrik Dyfverman, Julius Rabe, Sven Jerring, Erik Hjalmar Linder, Lars
Madsén och Per-Martin Hamberg.
Pionjärarbetet skildras inlevelsefullt av den tekniske ingenjören Erik Mattsson som var med från allra första
början. Han skötte den allra första sändaren på Telegrafverkets försöksstation vid Malmskillnadsgatan. Han
hoppade även in som hallåman.
Den första försöksstationen byggdes 1923 – dvs. före rundradions start i Sverige. Den första sändningen från
en kyrka var julottan 1923 från Jacobs kyrka, sannolikt den första radiosändningen i världen av en gudstjänst.
Morgonen var kall och bister. Detta fick herr Sabel känna av med besked eftersom han satt på ett tak vid
Regeringsgatan och höll mikrofonen för att fånga upp och kunna sända den inledande klockringningen.
Sändningen blev mycket uppskattad av de få som hade en kristallmottagare med lurar, men herr Sabel blev
nästan djupfryst och ville inte gärna ställa upp vid flera gudstjänster.
Den 12 december 1923 ”radierades” den första konserten från Stockholms konsertförening med bl.a.
Berwalds Sinfonie Singulière i C-dur och Tjajkovskijs pianokonsert i b-moll.
Programmen från försöksstationen bestod av sång och- musikunderhållning, föredrag, kåserier och
uppläsningar. I de flesta fall bekostades programmen av affärs och tidningsföretag. Verksamheten baserades
således på reklam – vilket skulle ändras då avtalen för den svenska rundradion 1925 förhandlades fram.

Programmen var mycket ambitiösa. Den 12 mars 1924 kunde man få höra följande: Tre mindre italienska
pianostycken med Natanael Broman, sedermera musikchef på radiotjänst 1925. Han stannade på radion ända
till 1952. Därefter An die Musik av Schubert, Du bist wie eine Blume av Liszt och Beethovens lovsång med
Gunnar Grip, baryton vid Kungl. Teatern. Natanael Broman återkom med Månskenssonaten av Beethoven.
Slutligen sjöng Gunnar Grip en aria ur operan don Carlos och en ur Maskeradbalen, båda av Verdi.
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Ett mycket uppskattat radiopar var Hilma och Carl Barcklind, med uppläsningar och musikaliska inslag. Carl
Barcklind var den förste som spelade dragspel i radio. Andra mycket trogna medarbetare var August Falk
och Manda Björling som redan i december 1923 hade sin första Strindbergsafton. Torsten Lennartson, tenor
på Kungl. teatern, var flitigt förekommande redan i försökssändningarna.
Man återutsände ofta program från Newcastle i England. Mottagarstationen låg vid Spånga kyrka. Dit hade
man en luftledning som beredde teknikerna många bekymmer. Då och då blev det mycket dålig mottagning
och man fick jaga fel längs ledningen över stadens tak från Malmskillnadsgatan till Spånga. Man hade nästan
gett upp när det upptäcktes att en ”fru” hängde tvätt på ”de fina snörena.” ”Frun” fick andra ”snören” och
problemet var löst.

Under de första åren kunde radiosändningarna bokstavligen hänga på en slak tvättlina. Till en
början förstod ingen varför luftledningarna från mottagarstationen vid Spånga kyrka gav så dåligt

ljud, tills man upptäckte att en ”fru” hängt tvätt på de fina ”snörena” från Spånga till
Malmskillnadsgatan. Foto Mats Rydsbo

Hur föddes då den rikstäckande rundradion?
Efter flera års försöksverksamhet och förhandlingar fick Telegrafstyrelsen i uppdrag uppföra radiostationer i
hela landet. Tre ansökningar om att få stå för programverksamheten hade inkommit till stadsrådet, från
Svenska Rundradioaktiebolaget, från grosshandlare Knut Öberg och från AB Radiotjänst (representanter från
pressen och TT).
Under förhandlingarna samsades de båda huvudkonkurrenterna Rundradiobolaget och AB Radiotjänst och
Kungl. Majt kunde bemyndiga AB Radiotjänst att stå för programverksamheten. Den 1 januari 1925 startade
så rundradions verksamhet.
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ARC NOSTALGISPALTEN                24/8 2020
———————————————————————————————————————————————————————————

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

Nostalgi kan ju vara trevligt när vi inte har möjligt att träffas och utbyta minnen och erfarenheter.
Förhoppningsvis kommer ändå ett konvent att kunna hållas snart. Om inte annat följer i september en
specialsändning som i hög grad är nostalgibetonad (mer om detta i nästa MVE). Vad gäller de illegala
bosättare som ockuperat mitt trädgårdsbord inhandlade jag en burk av ett specialskum som garanterades ta
död på alla getingar. Visst tog det emot, djurvän som jag är. Men jag resonerade som så att det var ju en sorts
konfliktläge. En sen sommarkväll ryckte jag alltså ut med skumaerosolen eftersom jag räknade med att alla
skulle vara hemma i boet och koppla av efter dagens arbete. Till min förvåning cirklade en vaktpost utanför
boet men i övrigt var det lugnt. Snabbt täcktes öppningen med skum och därefter sprayade jag hela boet, allt
enligt instruktionerna. Nu skulle det bara vara att vänta en dag eller två, vilket jag gjorde. Då skulle hela
getingsamhället ha somnat in. Döm om min förvåning när jag återvände och fann att boet var mer än dubbelt
så stort som tidigare, med full aktivitet. De rackarna hade byggt på boet utanpå skumlagret! Därmed nog
antytt om skummets effektivitet.... Jag har nu beslutat att de får ha bordet som sitt resten av säsongen – de
har ju inte så lång tid kvar. Visst har vi utrymme för fredlig samexistens. Tänk om länderna i Mellanöstern
kunde nå fram till samma insikt.

Mina gulrandiga ockupanter får alltså leva vidare den tid de har kvar. Nu vet jag i alla fall var de finns. Hellre
det än att de bygger bo inne i något av ytterförråden. Därmed är det hög tid att övergå till detta nummers
nostalgiska tillbakablickar och vi börjar med ett QSL-kort från min egen samling.

Radio Demerara var på 70-talet en mycket vanlig gäst både på mellanvåg och kortvåg. Särskilt MV-sändaren
på 760 kHz hördes ofta och starkt. Stationen startade 1938 under callet ZFY (QSL-bild har varit med i tidigare
nostalgispalt) och bytte namn till Radio Demerara – The Voice of Guyana 1951. Tyvärr var QSL-kortet inte
frankerat med ett åttakantigt, magentafärgat encentsfrimärke från 1856. Detta märke slog 2014 världens
dittills dyraste frimärke gul tre skilling banco. Mätket såldes för inte mindre än 9,5 miljoner dollar av
Sothebys i New York. Frimärket köptes 1980 av John du Pont, en amerikansk multimiljonär. 1996 dömdes
du Pont till fängelse för mord på Dave Schultz, OS-mästare i brottning 1984! Du Pont avled i fängelset 2010
och frimärket auktionerades ut på Sotheby's av hans dödsbo.
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1290 kHz brukar alltid besväras av en stark radiofyr. För inte så länge sedan fanns här även en annan fyr på
mellanvågen: Radio Puerto Cabello i Venezuela. Nu är det väldigt tyst från Venezuela både på kortvåg och
mellanvåg. Nedanstående kuvert är ett bra exempel på DX-nostalgi. Nog minns vi alla litet till mans känslan
av att vittja brevlådan och finna ett, kanske flera tjocka brev med färgglada frimärken och ofta snygga
logotyper. Då var dagen räddad. Jag tvivlar på att epostmeddelanden någonsin kan ge samma eufori som att
plocka upp en bunt brev från radiostationer världen runt ur brevlådan. Från TL:s samling.

En station som nu lämnat mellanvågen men brukade höras någon gång per säsong bland annat i Fredriksfors.
Radio Hoyer startades 1954 av Horacio Hoyer som också drev ett litet skivbolag, Hoyco, där han spelade in
en massa lokal karibisk musik. Hela Hoyco:s arkiv av acetat och band digitaliserades år 2000 med hjälp av
bl a Prins Berhards Kulturfond. TL fick utöver QSL-brev en turistbroschyr från Curaçao.
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Följande QSL kommer från Nils Olsson NIOL via John Ekwall JOE. Skäligen enkelt men man verifierar ju
faktiskt rapporten med ”QSL” på baksidan av ett vykort. Senare kom stationen att verifiera med en QSL-
vimpel med samma text. De skandinaviska sändningarna från Radio Bilbao har tidigare avhandlats i MVE.

Detta trevliga QSL-kort erhöll LR från Radio Ceylon 1954 efter en rapport på MV 701 kHz. Stationen startade
redan 1925 under namnet Colombo Radio och blev därmed Asiens första radiostation. Många äldre DX-are
minns nog de trevliga kommersiella musikprogrammen från stationen. Stationen var oerhört populär i Indien
och för programmen på hindi svarade Radio Advertising Services i Bombay som även verifierade
lyssnarrapporter med egna QSL-kort.
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Till sist ett intressant QSL-brev från sändarfabrikanten Continental Electronics som 1963 utförde
testsändningar på mellanvåg från Ascension Island. Man hade skeppat över en 10 kW-sändare av typ 316B
till ön för att kartlägga mottagningen i Västafrika. Apropå skepp så användes denna sändartyp både av Radio
Nord och Radio Caroline. Sändningarna avlyssnades bl a av TL och LR och detta bör ha varit första gången
som radiolandet Ascension Island verifierades i Sverige. TL berättar att han lyssnade på 1205 kHz. Som
framgår av brevet hoppades Continental Electronics på ”större saker” efter testerna men i sann
protektionistisk anda gick kontraktet till det brittiska Marconibolaget. På sidan två av brevet berättar v/s Carl
K. Zettner att han är radioamatör med callet W5HFG och vill gärna ha amatörkontakt med LR.

QSL-bidrag till spaltet 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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Metro Plus, Peng Chau, Hong Kong – 1044 kHz

After the first reception of 3AK Melbourne 1116 carrying SEN Sports on April 2nd, (see MV-Eko
60/19A -ed) I turned to 1044 kHz to try and catch 5AU Port Pirie on Arctic SDR. I caught a Diana
Ross track and English announcement at 1750Z and then the station faded away. But when I listened
to the recording again I realized I hadn’t heard another Aussie, indeed I was in for a big surprise,
this was Metro Plus Hong Kong! (Metro Broadcast Corporation Ltd) {新城電台AM1044采訊台}

Yesterday I had a very nice reply from the an editor in a station department confirming I had heard
their programming. He or she sent Norway Best Wishes and naturally I sent best wishes to station
and HK.
Metro Plus 1044 is broadcasting in Chinese, English, Hindi, Thai and Tagalog, from Peng Chau
{坪洲}, with 10 kW. Nautel transmitters.

https://www.metroradio.com.hk/1044/Schedule/Default.aspx

 tnx SM



sid 29

Radio Tarana, Auckland – 1386 kHz

Good afternoon Gote,

Thank you very much for your email, am glad you can hear us from Sweden. We
appreciate your support and kind gesture. I have heard the audio you sent, it’s not that
clear but yes I can confirm that’s our station “Radio Tarana from New Zealand.”

You can download our app from Rova and select Tarana and listen crystal clear on digital
sound quality.

Thank you so much for your feedback.

Regards

Ajeshni Kumar
Sales & Marketing
Mobile: 021961386
DD: 2158848

Radio Tarana
Level 1, 155 New North Road.
Eden Terrace Auckland.
P O Box 5956, Wellesley St
Auckland 1141, New Zealand

Visit: www.tarana.co.nz
Listen Online 24/7 Worldwide, NZ's Premier 1386 AM

News on the Hour + BBC Hindi, BBC Urdu, Fiji News, Sports, Events and Entertainment
NZ's Number 1 Hindi Radio, where Bollywood rules the airwaves

Stationen loggad via Arctic SDR, tnx GL
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Radio Star, Hamilton – 1494 kHz

Good Morning Gote

Thank you for your email.  How incredible that you can hear us all the way from
Sweden!   I have listened to the beginning of your recording and yes it is Star.

Nice to hear from you,

Kind Regards

Lizzie Oakes
Broadcaster – Days Star

Rhema Media
53 Upper Queen Street 1010, Private Bag 92-636, Symonds St, 1150, Auckland, New Zealand.
P  +64 9 307 1251  E lizzie.oakes@rhemamedia.co.nz   W rhemamedia.co.nz

Stationen loggad via Arctic SDR, tnx GL
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WIWA Eatonville FL – 1270 kHz

Jan,

Greetings - yes, that is indeed the ID for our Orlando station - I should
know...that is my voice!  I am the Operations Manager for the Shepherd
stations.

Attached is a bit better quality version of the ID that you heard.

May God bless you.

Mike

> > > > > > >
Mike Gilland
Operations Manager - The Shepherd Radio Network
Phone:
(352) 278-8311 (Cell)
(407) 539-6500 (Studio Location within ASN Orlando)

STUDIO LOCATION / MAILING ADDRESS:
WIWA
1011 N. Wymore Road
Winter Park, FL 32789

tnx JOB
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KACI The Dalles OR – 1300 kHz

Congratulations on receiving KACI-AM, that recording is authentic!

Best,

John Mackey KSØF
503-706-6506
Regional Engineer – Bicoastal Media
KMSW, KACI-AM/FM, KCGB, KIHR, KMNT, KELA, KRQT, KPPK, KBAM, KEDO, KLYK
CPBE-DRB-8VSB, CBNE

Stationen loggad via Arctic SDR, tnx GL
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WRVP Mount Kisco NY – 1310 kHz

Jan,

That is the TOH station ID that would have aired at that time.  The station runs 33 watts at that
time of day, to protect a Canadian station.

Bill Kirkpatrick
tnx JOB



KXRO Aberdeen WA – 1320 kHz

Great catch Göte!

It always impresses me when we can be heard across the globe. I am in awe at you and
your craft for being able to receive such signals.

Kyle Pauley
Program Director | Morning Show Host
101.7 FM | 1320 AM KXRO
Studio: 360.533.5976
Cell: 360.580.8897
Office: 360.533.1320

Stationen loggad via Arctic SDR. tnx GL
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WFHR Wisconsin Rapids WI – 1320 kHz

Mr Oscarsson;

It was a delight to receive your email.

Yes that was WFHR, Wisconsin Rapids WI (USA) you
received.

At the time of reception, WFHR was operating at 5kW into
it's non-directional antenna.  At sunset we reduce power to
500W into a directional antenna aimed NorthEast.

I am familiar with the city of Umea, I believe you must enjoy
your winter season and snow!

Best regards to you and family;

Chuck Gennaro
Engineering
Seehafer Broadcasting Corp

tnx JOB
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KEDO Longview WA – 1400 kHz

Hi Gote,

Yes,  this is KEDO AM from Longview WA.
Thanks for the kind words...love the idea of Farm and being home.
The Virus has hurt our business tremendously, and we are struggling to come back, as stores are
trying to reopen.
Not sure trying to hurry the economy back is safe  BTW.

I am a 41 year radio veteran,  70 years old and not retired.
Best to you and your family.
Bruce

Bruce Pollock
Market Manager
Bicoastal Media Longview

KLYK-FM, KRQT-FM, KPPK-FM, KEDO-AM, KBAM-AM
Longview, WA.
PH:360-425-1500
FX:360-423-1554
Mobile: 805-637-6205

Stationen loggad via Arctic SDR, tnx GL
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Gold Radio, New Zealand
A new network dubbed “Gold” launched on 1 July using AM frequencies previously used by Radio Sport
(and currently relaying Newstalk ZB) and FM frequencies that carried The Mix. The new NZME-owned
radio station will feature a hybrid strategy that combines a greatest hits playlist on FM frequencies with a
rural and sport element added into the Gold AM frequencies.

Gold AM frequencies are confirmed as: 549 Nelson, 558 Invercargill (Southland), 693 Dunedin, 702
Ashburton, 729 Whangarei (Northland), 774 New Plymouth, 792 Waikato (Hamilton), 1062 Whanganui,
1089 Manawatu (Palmerston N), 1125 Hawkes Bay, 1332 Auckland, 1350 Rotorua, 1494 Timaru, 1503
Wellington & Christchurch and 1521 Tauranga.

 NZ DX Times, July 2020 via WOR


