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Säsong 61, nr 5
21 september 2020 - tips

Stoppdatum:
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör
Nr 6 5 oktober TL tips. Info och QSL resp red.

e-post: torelarsson.dx@gmail.com
Nr 7 19 oktober TL tips.
Nr 8 2 november TL tips.

Hej!
Två av våra tre jubileumssändningar har nu gått ut i etern, den tredje sändningen sker i morgon kväll. Ett
uppriktigt stort tack till de medlemmar som varit engagerade i dessa sändningar: Till Svenn Martinsen som
ställt sin sändare till förfogande; till Peter Stillberg och Ronny Forslund som producerat programmet; tack
också till Göte Lindström, som generöst skänkt den vinstsumma han fick vid tävlingen vid förra årets konvent,
detta som en delfinansiering för sändningarna. Stort tack allihopa!
Dekaler och logotypes har vi denna gång fått från HeP, JM, JVH, KM, OJS, Sim och TN. Tnx!

I detta nummer:
* IRCA-NRC Courtesy Program Committee – NRC DX News 87/20
* Med UQ genom åtta decennier del 2 – Ullmar Qvick
* Ivar Boor to the rescue – Denise C Clemens via RFK
* Let’s avoid ”la piñata”, Germán Vargas Lleras, El Tiempo 13.9.2020 via Rafael Rodríguez, translation CB
* Torre Ekblom till minne – Radiomaailma nr 4 2020
* Reporter på rätt plats – Kvällsstunden nr 37 2020
* Barnens brevlåda – Torsten Mossberg, Seniora Läkare nr 1 2019 via BN
* Arctic Radio Club 60 år (sistasida)
Nostalgi-QSL:
* HSIA Bangkok-1355 kHz – SA
* WWCA Gary IN-1270 kHz – SA
* EFJ43 Radio Juventud de Vizcaya, Bilbao-1250 kHz – NIOL/JOE
* WSAN Allentown PA-1470 kHz – SA
* CHSJ St John NB-1150 kHz – LR
* WFBR Baltimore MD-1300 kHz – SA
* HCCT La Voz de la Costa, Barranquilla-1190 kHz – TL

Nya QSL:
* Citrus AM, Emst-918 kHz – FB och Radio Concorde, Achterhoek-1630 kHz – FB
* WGR Buffalo NY-550 kHz – JOB
* KFYO Lubbock TX-790 kHz – GL
* KBAR Burley ID-1230 kHz – GL
* KERI Bakersfield CA-1410 kHz – JOB
* WQFG 689 Jersey Citty NJ-1710 kHz – SGD
* R Jesús es la Vida, Granja Porcón, Cajamarca-1570 kHz – JE

Nästa
Stoppdatum

5/10
TL (allt)
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ARC Newsflash:
För bidrag: lennart@weirell.se

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

Noteringar i loggen:
BIH = Bernt-Ivan Holmberg, Sala, remote Möklinta
BNH = Bo Nensén som lyssnat vid Hanabäckliden
HeP = Hermod Pedersen, Limhamn, lyssnat i torpet på Linderödsåsen
JE = Jan Edh, Hudiksvall, lyssnar-QTH i Fredriksfors
JOB = Jan Oscarsson, Umeå som lyssnat i sommarstugan i Petiknäs
KM/S = Kai Mauseth, Oslo, remote Smøla
OJS/A = Odd-Jørgen Sagdahl, Trondheim, remote Andøya – 1000 m 305 grader + 1000 m 285 grader)
OJS/K =  Odd-Jørgen Sagdahl, Trondheim, remote Kongsfjord (Veines)
OJS/L =  Odd-Jørgen Sagdahl, Trondheim, remote Loran C (close to Berlevåg – 1000 meter 305 grader)
OJS/S =  Odd-Jørgen Sagdahl, Trondheim, remote Smøla (Kalvøya)
SW = Stefan Wikander, Söråker, hemma på en flagarray
SW/B = Stefan Wikander, Söråker i stugan på Bjännmyrmon med 2x430 meter staggared beveragearray

och flagarray

Europa
 918 13.9 2000 Citrus AM, Emst, ID by OM and sign off by CW ID. FB
 972  5.9 0400 Sunrise Radio, London-Glade Lane helt ensam på QRGN denna morgon BIH
 972 11.9 2300 Sunrise Radio, London ovanligt bra i Petik “This is Sunrise News”. Sky Nx JOB
 990 11.9 2202 SER R Bilbao “Radio Bilbao - Cadena SER” JOB
 999 11.9 2000 R Malta, Bizbizja ID:ade med en “Radyu Malta”-jingle JOB
1008 11.9 2032 SER R Extremadura, Badajoz, skapligt med ID i gaten JOB
1008 14.9 0520 SER R Extremadura, Badajoz, Local px, ID, news. FB
1035 12.9 0300 Lyca Dilse Radio, London vanligaste UK här och har inte så mycket konkurrens när

Estland har sändningsuppehåll JOB
1044 11.9 1958 SER R San Sebastián dominant på frekvensen JOB
1152 12.9 0000 Smooth Radio, Norwich. OK, visst, Plymouth finns ju här också men... JOB
1269 15.9 0520 COPE Badajoz, ID: “COPE Extremadura”, news. FB
1314 19.9 1812 R Northern Star, Bergen. Upptäcktes på bilradion denna tid när jag passerade en bro

ca 1 km N om stugan i Hanabäckliden när jag hörde orden ”..utländska språk”… i
blandningen av Rumänien och Iran. Hördes inte i backen upp och raksträckan SÖ om
vårt gamla QTH så jag återvände till samma plats. Från ca 1826-1835 hördes en låt
och efter ett ID med omnämnande av Northern Star. RFK intervjuande sednan TL
med enstaka för en svensk DX-are hörbara ”nyckelord” och slutligen en känd låt för
oss som lyssnade på Tio i topp 1962. BNH

1314 19.9 1900 Bergen Broadcaster slogs vilt med Rumänen och herraväldet. Roligt att höra
intervjuer med bla BE och Stefan Wikander BIH

1314 20.9 2000 R Northern Star, Bergen. ARC 60 år px, Fats Domino, id på SS och EE. JM
1350 10.9  0400 Z-100, Milano, EE ID: “Good morning Milan, this is Z-100”. new frequency, ex 990

kHz FB
1458 11.9 2046 Lyca Radio, London med reklam och ID. Överlägset vanligaste UK här. BBC i

Birmingham har jag trevligt nog QSL från sedan länge och Gold i Manchester har jag
hört bra ibland, men hur får man svar från Gold? Gibraltar är ju en dröm här också,
men.... JOB

1467 15.9 0400 R Paradijs, Utrecht, ID, pop mx. FB
1476 7.9 1940 Museumsradio AM Bad Ischl kom äntligen fram nu när höstmörkret börjar sänka sig.

Iran och Egypten fick ge sig en stund. Blandade gamla tyska dängor och lite
amerikansk line dance (1476,020). JE

LOGGEN
All Times in MV-Eko refer to
UTC unless otherwise stated.
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1494 9.9 2250 R Rock Revolution, via?, rock mx, EE ID, sign off at 0004. FB
1548 11.9 2045 Gold, London spelade “Ring of Fire” med Johnny Cash JOB
1584  6.9 0008 R Vocea Sperantei, Tecuci körde över heltimmen och idade stort denna tid på ett

flertal språk BIH
1584 11.9 1957 R Vocea Sperantei kom upp fint jämsides med Radio Tay 2. RÅ
1617 11.9 2100 R Pandora, pirate, mx, ID, sign off at 2212. FB
1630 11.9 1820 R Concorde, Achterhoek, pirate, pop mx, EE ID. FB

Afrika
 918 13.9 1808 ERTU Bawiti, Quran // 819kHz. FB
1224  17.8 2202 Emissor Provincial de Cabo Delgado, Pemb kom fram med lokalt ID "Radio

Mozambique...Cabo Delgado" BIH
1476 7.9 1900 ERTU Al-Minya med koranrecitation, starkare än ”den sneda” iraniern (Marivan) JE
1476 15.9 0318 Trans World Radio, Parakou, Benin, Sign on, vernacular talks. FB

Asien
 540  17.8 2200 R Kuwait Main Arabic, Kabd-Sulaibiyah BIH
 549 18.9 2000 JOAP NHK1 Naha, Okinawa. Bokstav-id. JM
 594 17.9 2148 Xisang RGD med tydligt ID. TN
 594 20.9 2000 JOAK NHK1 Tokyo ganska starkt med ID. TN
 594 7.9 1829 DZBB Quezon City stark med gammal populärmusik. JE
 594 12.9 1829 DZBB Quezon City. ”Märkligt” id, men efter lite diskussion på Real DX.tycks det

som lät som ”The New 117” vara ett stört ”Barangay 97.1”, alltså nattprogram från
en fm-station hos samma ägare  Först ut med julen (?) för övrigt, började ”fira” 1
september... JE

 702 19.9 2100 DZAS Valenzuela. JM
 711 7.9 1900 BED92 Kuang Hua Zhi Sheng Hsinfeng nästan lokalstyrka med id och nyheter. JE
 738 12.9 1800 JORR RBC Naha, Okinawa. JM
 774 12.9 2000 Hubei RGD Wuhan med id och uppräkning av en massa frekvenser, FM och AM,

som man återfinns på. JE
 819  5.9 2100 IRIB R Mazandaran, Sari-Khazarabad Lokalt ID efter trumpetfanfar BIH
 846 7.9 1900 DZRV R Veritas Quezon City id-ade. Ligger fortfarande lika snett. (846,100). JE
 864 7.9 1900 HLKR KBS-1 Gangneung id-ade. JE
 882 30.8 0000  TWR Asia, Puttalam bra med ID på engelska JOB
 891 7.9 1800 HLKB KBS Busan en av de första signalerna som kom in för kvällen. JE
 891 12.9 1900 Sor Wor Thor Radio Thailand Saraburi dominerade. Id och thailändsk popmusik. JE
 918  17.8 2159 R National Kampuchea, Phnom Penh-Kandal med s/on BIH
 927 7.9 1900 Jiangxi RGD Jiangxi med tidspip, reklam och id. JE

 954 7.9 1900 JOKR Tokyo ”TBS Radio” men det kom en kinestalande här också. JE
 972 7.9 1900 HLCA KBS Dangjin osannolikt stark. VoA News kunde anas under. JE
 972 17.8 2200 VoA R Aap Ki Dunyaa, Orzu. Engelska nyheter från VoA denna tid BIH
 981 7.9 1900 Kuang Hua Zhi Sheng Hsinfeng // 711, kanonbra på båda. JE
1008 17.8 1900 JONR ABC Osaka. JM
1071 12.9 1900 Tianjin RGD Jingji Guangbo, Yangliuqing med hel hel långfading men tidvis bra. JE
1125 9.9 2100 JOAD NHK2 Naha, Okinawa. JM
1134  17.8 2200 R Kuwait Main Arabic, Kabd-Sulaibiyah helt ensam och stark BIH
1179 12.9 1900 Hubei RGD Wuhan trots rumänens dominans. JE
1197 19.8 1900 JOFO RKB Kitakyushu. JM
1242 12.9 1900 JOLF Tokyo med ett ”NBS” men trycktes snart bort av en arabpratande. JE
1251 12.9 1900 Thor Or Bangkok kom ganska bra en stund strax efter timmen när Ungern slutade.

”Alltid” en riktig långpratare men här kom ett id 1910 efter en sång. (1251,05). JE
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1251 12.9 2000 The Voice of Han Broadcasting Kaohsiung kom starkt här med Thor Or fortsatt i
bakgrunden. JE

1260 12.9 2000 Liaoning RGD med id, men stördes av Spanien med fotboll. JE
1278 12.9 1900 JOFR Fukuoka alldeles strålande med ”RKB” id efter reklam för ”ABC Clincic” JE
1287 12.9 1900 JOHR Sapporo svag men hörbar. JE
1395 12.9 1900 Cheng Sheng BC Tafa. Barnprogram före timmen – kan tyckas märkligt 03 på

morgonen. JE
1413 7.9 1900 JOIF Fukuoka kom fram trots både Vesti Radio och BBC från Oman. JE
1440 12.9 1900 Guangxi RGS säger Tony Magon och Mika Mäkeläinen på Real DX och Mika

tillägger: ”Also the channel is mentioned - Zōnghé Guǎngbō" (General Service).
JOWF skymtade ett par gånger men kom inte riktigt fram.JE

1440 7.9 1903 JOWF STV Sapporo. JM
1440 7.9 1900 AFN Korea. JM
1494 6.9 2015 JOYR RSK Okayama. ”Sanyo radio”. JM

Oid/Tent Asien
1224 7.9 1859 Tent BEV71 Hwa Sheng BS Taipei med västerländsk musik i kinesisk tappning.

Inget id på heltimmen, vilket är ”typiskt” för stationen. Id troligen några minuter
innan, men då var den inte hörbar. (1223,992). JE

Oceanien
 729 7.9 1830 5RN ABC Adelaide kom fram bra inklusive id i samband med nyheterna här. Stark

stundtals men fadade också bort helt i flera minuter. JE
 729 12.9 1825 5RN ABC Adelaide kom fint i ungefär en kvart här den här kvällen också. Däremot

gick 829 betydligt sämre men kom fram precis innan nyhetssignaturen 18.30. JE

 891 7.9 1830 5AN ABC Adelaide växlande på frekvensen med Korea, men fint här med id och en
önskan om ”god morgon” vid nyheterna. JE

Nordamerika
 570 12.9 0230 KNR, Nuuk JOB
 580 10.9 0200 CFRA Ottawa ON med lokal reklam före ID och nyheterna.  BOS
 590 9.9 0330 KXSP Omaha NE. OJS/A
 590 7.9 0300 VOCM St. John’s NL. Öppnade säsongen //570 620 710 740. JM
 590 13.9 0230 VOCM St. John’s NL med några “VOCM”-ID:n och “VOCM News” JOB
 610 7.9 0400 WIOD Miami FL. SGD
 620 13.9 0230 CKCM Grand Falls NL “This is VOCM” JOB
 640 8.9 0130 CBN St. John’s NL. //750. JM
 650 12.9 0206 KNR, Qeqertarsuaq JOB
 660 20.9 0500 KTNN Window Rock AZ. Behind KEYZ-ND. OJS/A
 660 18.9 0300 KEYZ Williston ND riktigt bra över heltimmes-ID:et.  BOS
 670 18.9 0300 KBOI Boise ID hann ID:a innan de fadade ut  BOS
 670 12.9 0205 WSCR Chicago IL. JM
 680 16.9 0304 CJOB Winnipeg MB med ID efter nyheterna.NA-QRM  BOS
 680 12.9 0231 CFTR Toronto ON “680 Newstime, 10.31” JOB
 720  10.9 0300 WGN Chicago IL och inget annat spännande BIH
 740 18.9 0300 KNFL Fargo ND. OJS/L
 750 7.9 0330 CBGY Bonavista Bay NL. JM
 760 17.8 0200 WLCC Brandon FL. SGD
 760 10.9 0130 WJR Detroit MI. JM
 760 10.9 0200 WJR Detroit MI en av få med bra signal under 1000.  BOS
 770 20.9 0500 KATL Miles City MT. Together with KKOB-NM. OJS/A
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 780 12.9 0206 WBBM Chicago IL. JM
 790 13.9 0300 WAXY South Miami FL med CBS Sport JE
  790 11.9 0300 KFGO Fargo ND ”The Mighty 7-90 KFGO”. Hade sportreferat. SW/B
 810 19.9 0500 KGO San Francisco CA. Only NA station in addition to dominant BBC Scotland at

Smøla. OJS/S
 810 19.9 0500 WHB Kansas City MO. Only station audible on the 340-antenna at Veines. OJS/K
 810 19.9 0500 WHB Kansas City MO. Good signal over WGY-NY and REL station. OJS/L
 810 19.9 0500 CKJS Winnipeg MB. Almost alone in the clear - interesting compared to what was

heard in Kongsfjord and at Smøla at the same time. OJS/A
 820 11.9 0400 WCPT Willow Springs IL, “Your listening to WCPT 8-20”. SGD
 820 15.9 0300 WBAP Fort Worth TX ID:ade istället för sportade som många andra.  BOS
 830 9.9 0202 KGLA Norco LA. OJS/L
 830 16.9 0301 WCCO Minneapolis MN lyckades slänga in ett legal ID i sporten.  BOS
 840 11.9 0330 CFCW Camrose AB. SGD
 840 16.9 0308 CFCW Camrose AB riktigt bra med sin Country Legends-slogan  BOS
 850 11.9 0330 KOA Denver CO, gjorde reklam för frukostflingor. SGD
 850 7.9 0400 WFTL West Palm Beach FL, tillsammans med WEEI. SGD
 880 17.8 0100 WCBS New York NY upp en stund bara.  BOS
 890 10.9 0100 WLS Chicago IL  ”… but first the WLS Weather Channel Forecast.”  BOS
 920 7.9 0400 WDMC Melbourne FL. SGD
 920 13.9 0100 WDMC Melbourne FL med ”Relevant Radio”. JE
 920 18.9 0359 WDMC Melbourne FL med reklam för bl a Divine Mercy Radio vehicle donation,

sedan förinspelade Encore-programmet Take 2 with Jerry and Debbie, ”please no
calls at this time”. HeP

 920 10.9 0300 CFRY Portage la Prairie MB BIH
 920 19.9 0327 CFRY Portage la Prairie MB kom upp en kort stund med country. RÅ
 920 18.9 0200 CFRY Portage-la-Prairie MB våldsamt stark periodvis.  BOS
 920 19.9 0300 CFRY Portage la Prairie MB med ID ”This is CFRY 9-20 AM Portage la Prairie …”

(919,9976) TN
 920 19.9 0307 CKNX Wingham ON en rolig premiär för mig med rek för bl a “Ontario´s

Pharmacy”. RÅ
 920 19.9 0308 CKNX Wingham ON med ”CKNX News” hade tagit över frekvensen.  TN
 930 19.9 0500 WTAD Quincy IL. OJS/L
 930 9.9 0200 WFAT Battle Creek MI. OJS/L
 930 19.9 0259 WBEN Buffalo NY med fint id innan timmen om än lite svagt, men är en skoj logg

en trög natt som denna. RÅ
 930 12.9 0155 CJYQ St. John’s NL “...on KIXX Country...” JOB
 940 20.9 0300 CJGX Yorkton SK pressade in ett ID genom stark stn med smooth jazz  BOS
 960 15.9 0300 KMA Shenandoah IA en av de starkaste från NA denna heltimme.  BOS
  960 10.9 0300 WSBT South Bend IN med ID för AM och FM 96.1. SW/B
 960 9.9 0300 KFLN Baker MT. OJS/A
 960 19.9 0428 WEAV Plattsburg NY envisades med att bara säga “CBS Sports Radio” och inte

“The Zone” när man var uppe som bäst så tyvärr ingen rapport. RÅ
 970 18.9 0400 WZAN Portland ME. HeP
 970 19.9 0059 WZAN Portland ME kom upp till timmen med id och sen country. RÅ

 970 9.9 0159 WZAM Ishpeming MI. Seems to be getting out very well nowadays. "You are
listening to ESPN U-P - on WZAM Ishpeming Marquette and W227CJ Marquette".
OJS/L
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 970 16.9 0200 WDAY Fargo ND kommenterade bränderna i Oregon   BOS
 970 19.9 0344 WDAY Fargo ND med en local reklam med just id har för dålig kvalitet så får vänta

med rapport. RÅ

  970 10.9 0200 WDUL Superior WI dök överraskande upp till heltimmen med "9-70 WDUL
Superior, Duluth" sedan sport. Den körde säkert med dageffekten på 1 kW
rundstrålande och inte med 26 watt som den skall ha på natten. SW/B

 990 18.9 0102 WISK Lawrenceville GA. OJS/L
 990 9.9 0200 WGSO New Orleans LA. OJS/L
 990 10.9 0159 CBW Winnipeg MB med AM- och FM-frekvenserna för Winnipeg.  BOS
1000 15.9 0300 WMVP Chicago IL hann ID:a innan de drunknade i stöket.  BOS
1000 19.9 0305 WMVP Chicago IL med ett rejält bokstavsid i baseball. RÅ
1000 20.9 0300 KOMO Seattle WA fint över timmen! Första WA för säsongen.  BOS
1010 17.9 0300 KTNZ Amarillo TX. OJS/A
1010 20.9 0501 WPCN Stevens Point WI. OJS/A
1010 18.9 0304 CBR Calgary AB skapligt med väderrapport för Calgary-regionen.  BOS
1010 10.9 0130 CFRB Toronto ON. JM
1010 10.9 0200 CFRB Toronto ON “Newstalk 1010” tog över från WINS precis till ID.   BOS
1010 12.9 0217 CFRB Toronto ON med reklam JOB
1020 16.9 0200 KCKN Roswell NM med kedje-ID för Vision Cristiana. 50 kW och WOAI bra på

1200 samtidigt ger stöd för denna. Nämner bhara Roswell på frekvensen 1020 i
ID:et. Ganska bra i SAM mode faktiskt. Q3+ den 18.9 samma tid.  BOS

1020 10.9 0133 KDKA Pittsburgh PA. JM
1020 10.9 0200 KDKA Pittsburgh PA med ett riktigt uselst , men klart ID  BOS
1020 19.9 0400 KDKA Pittsburgh PA med en annan bakom som tyvärr fick ge sig. RÅ
1030 7.9 0315 WBZ Boston MA. JM
1030 13.9 0206 WBZ Boston MA med nx och ID. Kanske var det bäst signal på denna NA JOB
1030 19.9 0500 WCTS Maplewood MN. OJS/A
1030 11.9 0305 KTWO Casper WY med väder. SW/B
1040 18.8 0200 WHBO Pinellas Park FL, “Tampa Bay´s all new NewsTalk 10-40”, tack till BIH för

hjälp med bekräftelse. SGD
1040 8.9 0200 WHO Des Moines IA. JM
1040 11.9 0200 WHO Des Moines IA. SGD
1040 12.9 0231 WHO Des Moines IA skapligt någon minut JOB
1040 16.9 0200 WHO Des Moines IA “.. severe weather station, Newsradio 1040 …”  BOS
1040 19.9 0306 WHO Des Moines IA skoj att höra igen! RÅ
1060 5.9 0100 WHFB Benton Harbor MI. OJS/L
1060 7.9 0300 KGFX Pierre SD helt ensam med countrymusik. Strax före timmen ID både för AM

och FM. Sedan spelade de Waylon Jennings. Gick på min dubbelflag här hemma. SW
1070 18.9 0304 KNX Los Angeles CA med ID och egna nyheter genom splattret.  BOS
1080 18.9 2359 WTIC Hartford CT slet sig loss från Cadena SER. RÅ
1090  10.9 0259 WBAL Baltimore MD riktigt eländig QRG, mest splash BIH
1090 13.9 0150 WBAL Baltimore MD. JM
1090 18.9 0500 WBAL Baltimore MD, hyfsat fri från splash från 1089. SGD
1100 15.9 0300 WTAM Cleveland OH en av de starkare NA men trots det ganska uselt.  BOS
1110 11.9 0100 WBT Charlotte NC. SGD
1110 15.9 0300 KFAB Omaha NE bara som en distorderad spökröst i geggan här.  BOS
1120 10.9 0100 KMOX St Louis MO med ID och CBS News. Ovanligt instabil signal.  BOS
1120 19.9 0200 KMOX St. Louis MO ohotad dominant denna natt. RÅ
1120 10.9 0130 KTXW Manor TX. OJS/A
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1130 8.9 0230 KTLK Minneapolis MN ”News Talk AM 1130” starkare än WBBR. JE
1130  10.9 0300 KTLK Minneapolis MN dominerade då cxen låg lite mer innåt landet BIH
1130 12.9 0200 KTLK Minneapolis MN inte alls illa “Newstalk KTLK AM Minneapolis”. Fox News

JOB
1130 18.9 0206 KTLK Minneapolis MN ”Twin Cities News Talk”  BOS
1130 7.9 0305 WBBR New York NY. JM
1140 8.9 0145 KXRB Sioux Falls SD. Över CBC:”100,1 and 1140 am KXRB!” Överraskande att

höra Dakota i början av september. JM
1140 8.9 0215 KXRB Sioux Falls SD nästan dominant. Lokal reklam men annars spelar den

countrymusik. SW
1140 8.9 0230 KXRB Sioux Falls SD fint med flera Sioux Falls-ads, liquor store, lokal

auktionsfirma etc BOS
1140 9.9 0300 KHFX Cleburne TX. Good signal on the refurbished 305-degree antenna at Andøya.

OJS/A
1140 11.9 0200 WRVA Richmond VA, med id och välbekant jingel. SGD
1140 12.9 0208 WRVA Richmond VA matchade CBI ett litet tag. RÅ
1140 12.9 0200 CBI Sydney NS JOB
1150 8.9 0100 WHBY Kimberly WI från noll till Q4 vid ID och sen sakta fade out.  BOS
1150 10.9 0200 WHBY Kimberly WI. JM
1150  11.9 0300 CKOC Hamilton ON ”TSN R 1150” BIH
1190 10.9 0150 WLIB New York NY. JM
1190 13.9 0300 WLIB New York NY kan man alltid luta sig mot om man vill ha en NA som spelar

svängig (gospel-) musik och nästan alltid går bra. JE
1200 17.9 0400 WMUZ Taylor MI svagt, klart legal ID.  + ”The All New AM 1200.”  BOS
1200 9.9 0229 KFNW West Fargo ND med fint ”Faith 102.5 FM and AM 1200”  BOS
1200 11.9 0300 KFNW West Fargo ND. SGD
1200 13.9 0230 KFNW West Fargo ND körde “Focus on the Family” JOB
1200 19.9 0200 KFNW West Fargo ND. ”Faith radio”. JM
1200 8.9 0200 WOAI San Antonio TX. JM
1200 16.9 0200 WOAI San Antonio TX med ett av de bättre ID:en denna usla dag.  BOS
1200 29.9 0000 CFGO Ottawa ON ”Welcome to TSN 1200”  BOS
1210 7.9 0300 WPHT Philadelphia PA ”here on Talk Radio 1210 WPHT”  BOS
1220  10.9 0259 CJRB Boissevain MB kom fram ganska rent denna tid med eget ID BIH
1220 18.9 0200 CJRB Boissevain MB fint med helt annat än systern på 1250.  BOS

1230 17.9 0400 KFPW Fort Smith AR. " … 96.7 FM – KFPW Fort Smith – the talk of the River
Valley since 1940. A Fort Smith Media Group station". OJS/A

1240 10.9 0303 WCBY Cheboygan MI. OJS/L
1240 8.9 0500 WJON St. Cloud MN. OJS/S
1250 16.9 0400 KWSU Pullman WA. Very nice signal - together with many west coast stations at

Smøla today. The season is indeed on! OJS/S
1250 12.9 0222 WSSP Milwaukee WI. JM
1250 18.9 0200 CHSM Steinbach MB ”AM 1250 Radio” efter promo för ”Laugh Again” Man kan

undra vem Phil skrattar åt … BOS
1250 13.9 0442 CJYE Oakville ON med ID. TN
1250 19.9 0059 CJYE Oakville ON fullständigt blockerar allt här med Joy Radio. RÅ
1260  12.9 0059 WSUA Miami FL pressade sig igenom Nossa radio denna morgon BIH



sid 8

1270 7.9 0400 WIWA Eatonville FL, ”This is The Shepherd”. SGD
1270  16.9 0359 WIWA Eatonville FL ”The Sheperd”- slogan BIH
1270 9.9 0230 WMKT Charlevoix MI smög upp under SD med ett svagt ID.  BOS
1270 11.9 0356 WXYT Detroit MI “CBS Sportsradio 12-70”. HeP
1270 19.9 0242 WXYT Detroit MI med ett lokalt id “CBS Sportsradio 12-70” i en grym fade-up!

Helt otrolig styrka! RÅ
1270 8.9 0200 WWWI Baxter MN riktigt bra tillsammans med KNWC. SW
1270 10.9 0400 WTSN Dover NH med ”News 98.1, WTSN” TN

1270 8.9 0157 KNWC Sioux Falls SD var inte vad jag väntade här i kamp med Colombia. Men BIH
hjälpte till med ”The Faith” JE

1270 8.9 0205 KNWC Sioux Falls SD. ”Faith radio” över CBS-sport. JM
1270 9.9 0229 KNWC Sioux Falls SD snygg promo ”…on Faith 1270.”  BOS
1270 10.9 0318 KNWC Sioux Falls SD ”Faith 107.5” (1269,996) TN
1270 11.9 0300 KNWC Sioux Falls SD, kämpade mot sporten på WXYT. SGD
1270  11.9 0300 KNWC Sioux Falls SD mycket stark och ensam denna tid BIH
1280 8.9 0131 WWTC Minneapolis MN. Över Notiuno med Patriot-id. JM
1280 8.9 0200 WWTC Minneapolis MN med id ”AM12-80 The Patriot is WWTC Minneapolis-St

Paul, FM 107.5...” överröstade NotiUno vid id.  JE
1280 9.9 0300 WWTC Minneapolis MN svagt ID innan det dog ut helt.  BOS
1280 12.9 0230 WWTC Minneapolis MN “AM 1280 The Patriot”. Bra toppar JOB
1280 19.9 0305 WWTC Minneapolis MN “The Patriot” får sig en ny rapport. RÅ
1280  10.9 0300 WNAM Neenah-Menasha WI (1279.9997) BIH
1280 16.9 0316 WNAM Neenah-Menasha WI lyckades vara på topp mellan två låtar BOS
1280 15.9 0520 CFMB Montréal QC, Créole px, ID, “Destination Haiti”. FB
1280 18.9 0400 CFMB Montréal QC, “Ici CFMB 12-80 Radio Montréal” och ett ”the worlds best

instruments, only on CFMB 12-80”. HeP
1290 7.9 0400 WJNO West Palm Beach FL. SGD
1290 10.9 0200 WKBK Keene NH med ID. (1289,999) TN
1290 13.9 0200 WKBK Keene NH med annonsering ”1290 och 94.1”. JE
1290 19.9 0237 WKBK Keene NH är tvåa på frekvensen, men här finns så mycket godis att jaga så

man håller ut, hi! RÅ
1290 10.9 0400 WHIO Dayton OH med ID (1289,987) TN
1290 9.9 0230 CFRW Winnipeg MB ”Thanks for listening to TSN Radio 1290”  BOS
1290 19.9 0100 CJBK London ON grymt dominant denna natt och hade rek för bl a “Lynn Bakery

and Diet”. Svår komma förbi. RÅ
1300 8.9 0200 KGLO Mason City IA. Över Wood. JM
1300 12.9 0215 KGLO Mason City IA “AM 1300 KGLO Mason City” mm JOB
1300 7.9 0400 WJZ Baltimore MD,”Sports Radio 1300”. SGD
1300 13.9 0200 WGDJ Rensselaer NY blir nog frekvensdominant den här säsongen också. JE
1310 11.9 0200 WCCW Traverse City MI med ID och ESPN. SW/B
1310 11.9 0300 KNOX Grand Forks ND. SGD
1310  10.9 0300 WIBA Madison WI BIH
1310 10.9 0200 CIWW Ottawa ON kort ID i SportsNet-px  ”1310news.com”  BOS
1310 13.9 0442 CIWW Ottawa ON med ”13-10 news” TN
1320 11.9 0400 WATR Waterbury CT, under CJMR. SGD
1320  11.9 0400 WLQY Hollywood FL lätt att känna igen BIH
1320 11.9 0300 WILS Lansing MI. SGD
1320 8.9 0205 KOZY Grand Rapids MN med ID 13-20 och FM 93.1. SW
1320  11.9 0400 CJMR Oakville ON  "The voice of the city" BIH
1330 16.9 0530 WRCA Watertown MA, ID, “Bloomberg Radio”. FB
1340 9.9 0300 KDLM Detroit Lakes MN. OJS/A
1340 17.9 0356 KXPO Grafton ND. OJS/A
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1340 14.9 0300 WLVL Lockport NY. OJS/L
1350 10.9 0402 WHWH Princeton NJ bokstavs ID + ”La Familia”. Enligt BIH hörd flera nätter och

efter mycket letande så hittades stationen bland flera andra.
1350 11.9 0405 WHWH Princeton NJ. SGD
1350  11.9 0406 WHWH Princeton NJ "La Familia 13-50" kallar man sig men kör även engelskt call-

ID BIH
1350 12.9 0220 WHWH Princeton NJ med “La Familia 13-50” som id. RÅ
1350  19.9 0400 WOYK York PA tyvärr alltför vanlig här och släpper sällan fram nåt annat

intressant. BIH
1350 17.9 0400 KHDY Clarksville TX. "KHDY AM Clarksville - K257GD Clarksville - Fox Sports

Radio" OJS/A
1360 13.9 0457 WHNR Cypress Gardens FL med ett kort och svagt ”This is Boss Hogg Radio” TN
1360 9.9 0200 WKMI Kalamazoo MI. OJS/L
1360 10.9 0300 KKBJ Bemidji MN med ID strax före WTAQ. SW/B

1360 12.9 0431 WNJC Washington Township NJ med DX-test. Morse code id. QRM fra trolig R
Bienestar. QSL etter en halvtime. KM/S

1360  13.9 0409 WNJC Washington Township NJ kom igenom med sweeptones och andra effekter.
Gick bättre den 20.9 då även CW anrop kom igenom BIH

1360 20.9 0420 WNJC Washington Township NJ gick igenom med distinkta sweep toner vid denna
tid. Enligt uppgift med natteffekt 800w och minimal loob NNW. TJ

1360 17.9 0400 KACT Andrews TX. OJS/A
1360  10.9 0300 WTAQ Green Bay WI BIH
1360 16.9 0309 WTAQ Green Bay WI bra med kort lokal lucka i Brewers-sporten.  BOS
1380  19.9 0000 WWMI St. Petersburg FL nu med spanska ”Relevant Radio” BIH
1380 11.9 0404 WPHM Port Huron MI. med rapport om vädret, många stationer på frekvensen. SGD
1380 20.9 0259 WPHM Port Huron MI rätt bra och flera andra på frekvens.  BOS
1380 8.9 0200 KLIZ Brainerd MN ”Sports Talk Radio for the Brainerd Lakes 13-80 AM Brainerd-

Baxter, The Fan”. JE
1380 9.9 0300 KLIZ Brainerd MN klart starkaste NA på MV vid 3-tiden utc.  BOS
1380 10.9 0330 KLIZ Brainerd MN ”Fox Sports … Midwest… ” svag under CKPC. TN
1380 11.9 0200 KLIZ Brainerd MN. SGD
1380  16.9 0200 KLIZ Brainerd MN med sport BIH
1380 16.9 0200 KLIZ Brainerd MN. JM
1380 8.9 0450 CKPC Brantford ON, ID: “Arise Christian Radio AM 13-80”. FB
1380 13.9 0101 CKPC Brantford ON ”Christian Radio AM 13-80” och ”Jesus-pop” numera. JE
1380 19.9 0200 CKPC Brampton ON dominerar med sitt “Arise Christian Radio”. RÅ
1380 19.9 0200 CKPC Brantford ON. ”Arise Christian radio”. JM
1390  10.9 0259 WGRB Chicago IL ”Inspiration 13-90” BIH
1390 9.9 0230 WEGP Presque Isle ME. Relevant Radio tillbaka här . JM
1390 10.9 0300 WLCM Holt MI. JM
1390  10.9 0300 WLCM Holt MI då det bubblade friskt av stationer här BIH
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1390 15.9 0300 WLCM Holt MI  ”right here on Victory 1390, WLCM”  BOS
1390 19.9 0300 WLCM Holt MI en av de få som trängde igenom härskande Relevant Radio. Allt

tuffare ta fram saker på 1390. RÅ
1390 8.9 0200 WFBL Syracuse NY ”The Dinosaur” JE
1400 12.9 0229 WGIL Galesburg IL kom mycket oväntat igenom CBG och WOND med “WGIL

93.7 FM and 1400 AM”. Trodde inte mina öron och vågade inte skicka rpt förrän jag
fått det bekräftat av andra. Säsongens häftigaste log! RÅ

1400 5.9 0132 WDTK Detroit MI. OJS/L
1400 9.9 0159 WLJN Elmwood Township MI. OJS/L
1400 13.9 0500 WOND Pleasantville NJ ”Newstalk 1400 WOND” (1399,995) TN

1410 17.9 0359 KTCS Fort Smith AR. "You are listening to the River Valley’s number one for
great country - KTCS 99-9". OJS/A

1420 8.9 0200 WOC Davenport IA förstås.  BOS
1420 8.9 0149 KTOE Mankato MN med information radio KTOE. Dominerade totalt.  SW
1420 8.9 0200 KTOE Mankato MN ”News Sports Talk KTOE AM a local information station” JE
1420 8.9 0206 KTOE Mankato MN går alltid i par med WOC. ID efter nx.  BOS
1420  10.9 0300 KTOE Mankato MN ABC News BIH
1420 10.9 0400 KTOE Mankato MN ”News, sports, talk” sen abc news. TN
1420 11.9 0300 KTOE Mankato MN. SGD
1430 10.9 0300 KEZW Aurora CO. ID och Easy 14-30. KCLK fanns förståss också med SW/B
1430 8.9 0200 KNSP Staples MN helt ensam på min dubbelflag med bra ID. KNSP Staples,

Wadina. Är inte direkt vanlig. SW
1430 7.9 0300 WNSW Newark NJ, många stationer på frekvensen (1429.985). SGD
1430 11.9 0300 KCLK Asotin WA. SGD
1430 10.9 0200 CHKT Toronto ON. JM
1430 10.9 0200 CHKT Toronto ON med sitt gamla vanliga förinspelade EE ID i CC px. BOS
1440 19.9 0004 WRED Westbrook ME med baseballmatch och QRM från R 208 på en frekvens som

verkligen inte är lätt här nere i Skåne. RÅ
1440 8.9 0228 WMAX Bay City MI med ett par ”Ave Maria Radio” i röran.  BOS
1440 11.9 0300 WMAX Bay City MI, ostörd för en gångs skull. SGD
1440 10.9 0300 WHKZ Warren OH. JM
1450 6.9 0030 WMFJ Daytona Beach FL. OJS/L
1450 10.9 0300 KZZJ Rugby ND med ID för 1450 och FM 92.1. SW/B
1450 10.9 0206 WPGG Atlantic City NJ avslutade vädret med några ID.  BOS
1450 13.9 0200 WPGG Atlantic City NJ med Fox News. JE
1460 8.9 0200 KXNO Des Moines IA ”Des Moines sports station” JE
1460 8.9 0200 KXNO Des Moines IA bra men inte så stark som de ofta är.  BOS
1460 18.9 0200 KLTC Dickinson ND kanon med Classic Country 14-60 KLTC. SW/B
1460 7.9 0300 WOPG Albany NY. SGD
1460 13.9 0200 WOPG Albany NY ”Station of the Cross. On 14-60 AM and …. on 89.9 FM” JE
1460 19.9 0100 WOPG Albany NY. JM
1460 20.9 0330 CJOY Guelph ON med OLD och ID strax efter annan NA.  BOS
1470 10.9 0106 WMBD Peoria IL stadigast i flamsandet på denna frekvens.  BOS
1470 10.9 0300 WMBD Peoria IL. JM
1470  10.9 0334 WMBD Peoria IL ”14-70 and 100.3” - anrop BIH
1470 10.9 0424 WPDM Potsdam NY, med promo för ”Outside the box score with Chris Engel” TN
1470 8.9 0233 WIBD West Bend WI fint över wx & id men sen slog norrskenet till.  BOS
1480 8.9 0206 WGVU Kentwood MI stadigast på fqn. ID och Beatles sen.  BOS
1480 10.9 0150 WGVU Kentwood MI. ”Oldies 14-80 and 8-50”. JM
1480  10.9 0301 WGVU Kentwood MI ”14-80 and 8-50” - anrop BIH
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1480 19.9 0201 WGVU Kentwood MI var det med NPR-news. RÅ
1480 8.9 0229 KAUS Austin MN med flera ID. SW
1480 8.9 0207 WLMV Madison WI med en ”La Movida”-variant.  BOS
1490 13.9 0442 WCCM Haverhill MA med ”Deportes Radio och Deportes.com” (1489,996) tn
1490 18.9 2328 WBAE Portland ME med id “93.5 and 107.1 The Bay” i en fade-up. RÅ
1490 7.9 0300 WBSS Pleasantville NJ, “Sports Betting Radio”. SGD
1490 18.9 2259 WBSS Pleasantville NJ igen över The Bay som dominerar från NA här. RÅ
1490 8.9 0201 WOSH Oshkosh WI med bra ID efter kort nyhetsuppdatering  BOS
1500 8.9 0200 WLQV Detroit MI ”Faith Talk Detroit” genom starkare KSTP.  BOS
1500 10.9 0300 WLQV Detroit MI. JM
1500 8.9 0200 KSTP St. Paul MN. JM
1500 17.9 0300 KSTP St Paul MN med flamsigt ID. P g a radiovädret alltså.  BOS

1510 10.9 0155 KPLS Littleton CO. JM
1510 13.9 0200 KPLS Littleton CO var mycket trevligare förr innan man bytte till religiöst. JE
1510 6.9 0000 WMEX Quincy MA. ID: “15-10 AM…WMEX Quincy Boston”. FB
1510 10.9 0305 WLAC Nashville TN. Fox, en tredje stn hördes även. JM
1510 11.9 0204 WLAC Nashville TN svagt ID efter nyheterna BOS
1510 20.9 0500 WLAC Nashville TN, stark. HeP
1520 8.9 0206 WMLM St Louis MI. Ett prydligt ID den korta stund de var på topp.  BOS
1520 9.9 0500 WWKB Buffalo NY, ID: ESPN 15-20 WWKB Buffalo”. FB
1520 10.9 0200 KOKC Oklahoma City OK snäppet svagare än WWKB vid ID.  BOS
1530 12.9 0530 WCKY Cincinnati OH, ID: “ESPN 15-30”. FB
1540 8.9 0206 KXEL Waterloo IA. JM
1540 12.9 0206 KXEL Waterloo IA “Newstalk 1540 KXEL”. Hade 59 grader sade dom. Jim

Bohannon fick man sedan lyssna på om man ville JOB
1560 10.9 0200 KGOW Bellaire TX. Över Family Radio. JM
1560 16.9 0301 KGOW Bellaire TX stark vid komplett legal ID. Dominant BOS
1560  19.9 0400 KGOW Bellaire TX gick med vietnamesiska tillsammans med WFME BIH
1570 11.9 0400 WBGX Harvey IL, svag och störd. SGD
1580 11.9 0200 WVOK Oxford AL kom igenom perfekt till heltimmen med ID WVOK Oxford,

Anniston  your home for Atlanta Braves baseball. SW/B
1580 18.9 0204 KGAF Gainesville TX. OJS/A
1580 11.9 0200 CKDO Oshawa ON. ID:ade och spelade sen ”Spirit in the Sky”  BOS
1580 13.9 0100 CKDO Oshawa ON hade en ”orimligt” bra signal i förhållande till i övrigt väldigt

matta NA-konditioner. JE
1580 18.9 2259 CKDO Oshawa ON uppe och har ofta bra musik. RÅ
1590 11.9 0159 WAKR Akron OH drog sitt ID en halv minut innan heltimmen.  BOS
1590 13.9 0200 WAKR Akron OH med sport, CBS nyheter på heltimmen.  ”93.5 FM, 15-90 AM

WAKR Akron” JE
1590  20.9 0400 WARV Warwick RI gick igenom oljudet på QRGn. Vanligast hos mig BIH
1590 18.9 0500 KMIC Houston TX. OJS/A
1590 8.9 0206 WPVL Platteville WI med ett svagt men tydligt ”AM 1590 WPVL”  BOS
1600 11.9 0200 KGYM Cedar Rapids IA avlöste Wham.  BOS
1600 11.9 0159 WAAM Ann Arbor MI ”Wham Radio is WAAM”  BOS
1610 8.9 0230 CHHA Toronto ON. Bokstav-id. JM
1610 11.9 0200 CHHA Toronto ON med fint ID mm  BOS
1610 13.9 0100 CHHA Toronto ON ”Voces Latina”, men också CHRN med blandning indiskt och

engelsk reklam. JE
1620 20.9 0500 WNRP Gulf Breeze FL ”Newsradio 92,3 Gulf Breeze”. (1619,998) TN
1620 20.9 0500 WNRP Gulf Beach, FL, klev överraskande fram igenom Rebelde. HeP
1630 12.9 0205 KCJJ Iowa Ciry IA. JM
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1630 10.9 0143 KRND Fox Farm WY. ”La Jota!” JM
1630 11.9 0205 KRND Fox Farm WY ”La Jota Mexicana” upp med prefekt brusfritt ID några

sekunder men annars stabil under ett fräsande ”norrsken”.  BOS
1640 20.9 0500 WTNI Biloxi MS, bra utom vid TOH, men det hörs ett klart ”…Biloxi”. HeP
1640 10.9 0145 WSJP Sussex WI. JM
1650 10.9 0400 KCNZ Denver CO ”KCNZ Cedar Falls” (1650,008) TN
1650 8.9 0203 KCNZ Cedar City IA väldigt bra s/n vid ID efter lokala reklamer.  BOS
1650 8.9 0220 KCNZ Cedar Falls IA. JM
1650 12.9 0200 WHKT Portsmouth VA. JM
1650 19.9 0000 CINA Mississauga ON kom upp perfekt på timmen, så det får bli en ny rapport.

Hoppas de ger sig till slut. RÅ
1650 20.9 0500 CKZW Montréal, QC, med ett ”CKZW 1650 AM, Montréal med ”Lumière dans la

nuit de la 1650 à Montréal”. HeP
1660 11.9 0200 WQLR Kalamazoo MI med bra ID i en röra av stationer.  BOS
1660 8.9 0159 KQWB West Fargo ND först ”Bison 1660” o sen ”KQWB” på tim.  BOS
1670 12.9  0530 WMGE Dry Branch GA, ID: “Black Information Network”, news. FB
1670 11.9 0200 WOZN Madison WI “Madison’s Sports Talk Station - The Zone”  BOS
1690 7.9 0335 WPTX Lexington Park MD. JM
1700 7.9 0301 WJCC Miami Springs FL med ett par klara ID i det rekordlåga  bakgrundsbruset. Bra

avlägsna åskurladdningar.  BOS
1700 7.9 0345 WJCC Miami Springs FL. JM
1700 9.9 0130 KBGG Des Moines IA. Sport. JM
1700 11.9 0133 KBGG Des Moines IA fick några sekunder på sig att ID:a i sporten.  BOS
1700 11.9 0400 KBGG Des Moines IA, “The Champ. Real sports talk for  real sports fans”. SGD
1700 8.9 0203 KKLF Richardson TX med Tejano för Dallas-Fort Worth Metroplex  BOS
1710 11.9 0335 WQFG 689 Jersey City NJ kanonstark med COVID-19 information. SW/B
1710  20.9 0402 WQFG 689 Jersey City NJ nu med riktigt call ID (1709.995) BIH

Oid/Tent Nordamerika
1590 8.9 0400 NA station med sport. Drev uppåt från 1589,982 till 1589,988 från 0000 till 0400.

OJS har loggat WKPT Jonesborough TN med drift uppåt. 0402 kom WARV upp på
1589,999.  TN

Mexiko, Centralamerika och Västindien
 580  19.9 0400 WKAQ San Juan PR alltid en frisk fläkt på bandet BIH
 670 19.9 0300 CMBA R Rebelde gav inte NA-signalerna en chans. RÅ
 670 17.9 0059 HIBS R Dial, San Pedro de Macorís. En total men

mycket trevlig överraskning och med giltig signal, även
om stationen antagligen hördes för första gången i
Finland: "R Dial 6-70 AM desde San Pedro de Macorís,
República Dominicana. Radio Dial, el poder noticioso
del este!" (670,001) JVH

 840  19.9 0400 CMHW Dobleve-CMBQ W Santa Maria stark och
ensam BIH

 860 8.9 0330 PJZ86 R Curom Willemstad, en livesändning (verkade det) med karibisk musik. JE
 860  19.9 0403 PJZ86 R Curom, Willemstad körde över heltimmen som vanligt BIH
 860 20.9 0407 PJZ86 R Curom, Willemstad med ”PJZ86”-jingle. dog ut med solen.  BOS
 870 5.9 0324 WQBS San Juan PR kom igenom R Reloj med salsa. RÅ
 900 20.9 0459 CMBC R Progreso San Germán kom igenom då RAI hade strul med sändaren

mellan 0456 och 0500. // 890. (899,993) TN
 910 9.9 0430 WPRP NotiUno, Ponce med “Noti-Uno 6-30” id. SGD
 930 14.9 0302 CMBD R Reloj, La Jaiba/Cienfuegos/Santiago de Cuba. JVH
 940 18.9 0500 XEQ Mexico City med nationalsång 0502 och ID ”Ke-Buena” vid 0504. TN
 970 18.9 0500 XERFR R Fórmula Mexico City men nationalsång strax före 0500. (970,002). TN
 970 19.9 0307 XERFR R Fórmula México DF kom upp en kort stund. Mexarpremiär! RÅ
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1020 5.9 0306 CMCW R Artemisa, Bahía Honda med ett px om gammal kubansk folkmx. Gick
riktigt bra när de drog mx från stenkakor!!! RÅ

1060 20.9 0400 WCGB Juana Diaz PR med ID som ”W258DT 99.5 FM”  // 1190. Om man vet
frekvenen eller tresiffriga numret efter W så är mycket vunnet.  Alla på 99.5 heter
258 som i detta fall.   BOS

1140 12.9 0326 WQII San Juan PR kom upp oväntat med telefonprogram. Trodde det var vanligare
WQBA på gång. RÅ

1190 11-9 0000 WBMJ San Juan PR med ID och ”Rock Radio”-slogan på SS och EE.  BOS
1230 8.9 0059 WNIK Arecibo PR med bokstavscall. JE
1260 17.9 0100 WISO Ponce PR. ”La Poderosa”. JVH
1300 8.9 0001 WTIL Mayagüez PR med WAPA-Radios stora id. JE
1300 13.9 2300 WTIL Mayagüez. ”WAPA Radio Informativo” (1299,998) JVH
1350 14.9 0406 WEGA Vega Baja PR med bokstavs ID + Candelita Siete, hörs ofta. TN
1470 20.9 0302 XEAI R Fórmula Mexico City med webadress: radioformula.com.mx (1469,994)

TN
1470 7.9 0158 WKUM Orocovis PR med ett skapligt ”Cumbre 1470 AM” ny för mig BOS
1470 8.9 0002 WKUM Orocovis PR ”Cumbre” bäst här bland flera. JE
1490 8.9 0258 WDEP Ponce PR ”Radio Isla” JE
1520 8.9 0301 WRSJ San Juan PR ”WRSJ AM” men blev snart överröstad av colombianerna.

(1519,993) JE
1540 7.9 0400 ZNS1 R Bahamas, Nassau. JM
1520 7.9 0200 WRSJ San Juan PR ”Activa 1520” svagt. Nämnde även PR två gånger. BOS
1570 8.9 0200 XERF Cd. Acuña CO. Mexiko och Texas i början av september! JM
1570 8.9 0229 XERF Cd. Acuña CO ”La Poderosa” BOS
1620 19.9 0500 CM.. R Rebelde, Havana, ofta här, men nu råkade jag fastna för deras charmanta

“desde 1958 trabajamos pensando en usted, Radio Rebelde, La Habana”. Sedan det
mer traditionella “Rebelde, emisora de la revolución”. HeP

1660 6.9 0000 WGIT Canóvanas PR, ID: “Faro de Santidad 1660AM 101.1FM”. FB

Sydamerika
 560 7.9 0320 NCN Voice of Guyana, Vreed en Hoop. BBC-relä. JM
 600  18.9 0402 HJHJ R Libertad, Barranquilla med fint ID denna tid. Ska ju egentligen reläa VoA

denna tid BIH
 700 8.9 0300 HCRS2 R Sucre Guayaquil bra signal. (699,992) JE
 730 7.9 0300 HJCU Melodia Stereo, Bogotá dominant och med flera ID.  BOS
 870 8.9 0203 HJLA Uniminuto R Tolima Ibagué överröstade Reloj med ett id. (869,992) JE
 920 15.9 2355- ZP1 Nac Paraguay, Asunción, gick fint i stort sett hela natten, ovanligt. HeP
 920 13.9 0102 YVQX R Nueva Esparta Porlamar med karibisk musik och id ett par minuter efter

WDMC. JE
 930 16.9 0332 CX20 R Monte Carlo, Montevideo bråkade med CJYQ och IDade oxo. BOS
1010 5.9 0413 HJCC Aquario Estéreo Santafé de Bogotá kom igenom WINS/CFRB några minuter.

Tyvärr inget svar än. RÅ
1010 8.9 0058 HJOP Sistema Cardenal Barranquilla. Jag förväntade inte sport där men FD löste

problemet. JE
1010 8.9 0200 HJOP Sistema Cardenal, Barranquilla JM
1010 10.9 0100 HJOP Sistema Cardenal, Barranquilla ”en Sistema Cardenal 1010 AM”  BOS

1030 16.9 0259 HCRF2 Ecuantena, Guayaquil. Lite senare dominerade Antena Dos (1029,996) JVH
1040 7.9 2359 HJAI R Tropical Barranquilla är inte stabil i frekvens. (1039,992). JE
1080 7.9 0300 HJAX La Voz de Antioquia, Medellin bra. ”Cadena Radial Jupiter”  BOS
1080 8.9 0300 HCKD2 Sistema Dos Guayaquil kröp fram under Spanien. JE
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1140 7.9 0200 HJDL R Paisa, Medellín med ”La Cariñosa”-annonsering. BOS
1140 7.9 2358 HJDL R Paisa Medellín är knappast vanligast här, men dominerade nu ”Radio Paisa

HJDL 11-40 AM” JE
1160 8.9 0000 HJOC Fuego AM, Bogotá. JE
1160  20.9 0000 HJOC Fuego AM, Bogotá "La Radio para adorar" slogan. Tar ofta över QRGn efter

CRL.  BIH
1190 8.9 0301 HCDE2 UCSG Radio, Guayaquil stark liksom WBSJ. JE
1190 16.9 0300 HCDE2 UCSG Radio, Guayaquil. (1189,994) JVH
1230 8.9 0259 HJLK R Calidad Cali – fin signal och ovanligt störningsfritt. JE
1230 13.9 0454 HJLK R Calidad Cali med ID vid 0506. HJ musik. TN
1250 9.9 0159 HJCA Capital Radio, Bogotá. JM
1250 11.9 0431 OAX4L R Cora, Lima. Sim
1280 13.9 0400 HJLR Caracol Radio Pasto (utan lokal id). ”Vansinnigt” stark över NotiUno. JE
1290 8.9 0059 HJMC R Viva 1290 Cali ovanligt bra. JE
1310 8.9 0000 HJAK Voz de la Patria Celestial Barranquilla så stark så den förstörde 1310

(1309.678). JE
1320 8.9 0202 YVWP R Apolo Turmero med id och trevlig musik. JE
1330 8.9 0259 HJAP CRA Cartagena religiös musik. (1329,993) JE
1340 8.9 0115 HJFB Años Maravillosos, Bogotá. JM
1360 8.9 0103 HJUO Sistema Cardenal Cartagena. Den här tiden var det vanligt musikformat. JE
1360 7.9 2359 OCU4I R Bienestar, Lima vanligaste SS verkar det.  BOS
1360 12.9 0440 OCU4I R Bienestar, Lima var det som hördes här en stund. (1360,008) TN
1370 7.9 0300 HJBO Emisora Minuto de Dios, Barranquilla. ID: ”Desde Barr….” BOS
1380 8.9 0300 HJEE NSE Radio Medellín dominerade den här tiden. JE
1380 11.9 0429 HJEE NSE Radio Medellin med ID i gröten, betydligt starkare än Nuevo Tiempo.

(1379,998) WWMI, Relevant Radio en Espanol ligger på 1379,994 och CKPC på
1380,002, båda dessa kör också religiösa program. TN

1380 8.9 0002 OBU7A R Andina Juliaca gick bra, tunt med andinska signaler i övrigt. (1380,027) JE

1380 13.9 0300 O.... R Corporación Wayra/R Andina, Juliaca. Denna gång med Radio Corporación
Wayra -id, några dagar tidigare Radio Andina. Någon slags samarbete om
frekvensanvändning? (1380,028) JVH

1380 11.9 0434 OCY4U R Nuevo Tiempo Lima har glidit upp, hördes även 12/9. Tack till BIH för
hjälp med ID på denna. (1379,991). Störd av en starkare NSE Radio som också kör
religiöst.  TN

1400 12.9 0439 HCFL2 R Z Uno, Guayaquil id mellan låtarna. (1400.272). Sim
1420 8.9 0001 LRI220 AM 14-20 Con Vos Buenos Aires med ID. (1419,991)  TN
1420 8.9 0001 HC..6R  R Integración Salcedo – bra styrka, fina anrop, andinsk musik. JE
1450 8.9 0003 HJNL La Cariñosa Manizales gick fint genom splashet här. (1449,991) JE
1450 8.9 0100 YVKJ R María Caracas hade tagit över här. JE
1460 9.9 0416 ZYH616 R Uirapuru Jaguaribana, Morada Nova. Tack till TN och Rudolf Grimm för

id-hjälp av en station som jag aldrig klarat av på egen hand. SGD
1460 12.9 0432 HJZU La Cariñosa, Pasto med id under Nuevo Continente. Sim
1460 12.9 0107 OAX7W R Sol de Los Andes, Juliaca. Sport "Radio Sol de los Andes, a continuación

presentamos nuestra actualización de titulares". Sport. (1459,950) JVH
1470 20.9 0500 OAU4B R Felicidad Lima med nåt ”La Voz del Peru” vad det nu är. TN
1490 12.9 0405 HJAY Vida Nueva, Barranquilla lurades med en snutt andiskt! RÅ
1490 8.9 0227 HCMV1 R Pasión, La Nueva 14-90, Quito på split nu (1490.069). Sim
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1490 19.9 0500 HCAM5 R Santa María, Azogues, med ett fint id. HeP
1500 12.9 0500 OBX41 R Santa Rosa, Lima, ovanligt stark. ”Radio Santa Rosa, buenas nuevas en su

vida” (1499.75) och “skänk oss pengar” via Banco de Crédito. HeP

1500 12.9 2300 YVRZ R Dos Mil, Cumaná. Stängde exakt 2302. JVH

1510 19.9 0520 HCBD1 R Monumental, Quito, Andean mx, ID. FB
1510 19.9 0500 HCBD1 R Monumental, Quito, får mig att utbrista: ah, hösten är här! “La Grandota

de la capital” har inte hörts på månader, men nu är jätten åter här. I brist på ID så
kolla in de ständiga potensannonserna (bokstavligen) från Francis de Leo och saken
är klar (de tycks inte ha andra annonser, och samma adress, så frågan är vem som
äger vad). Man kan också leta upp Monumental på Facebook med en massa långa
videos på sina radiosndingar. Här hittade jag min favorit-DJ i “Mi querido DJ”, som
kör i inspirerad fart mitt i natten, “a las tres de la mañana”, också den 17 sep (när han
inte pratar i linjärtelefon, kollar Whatsapp eller försvinner bort). Kolla på
https://www.facebook.com/1685988104745497/videos/1279266189078808/  Fast
inte fasiken svarar de. Och, tja, varför, vi har ju internet. HeP

1510 19.9 0446 OCX6Q R Alegría Arequipa med ID. (1509,989). TN
1520 12.9 0500 HJLI Su Presencia, ”Es la medianoche en Bogotá”. HeP
1530 12.9 0441 O.. R La Jefa, Sullana. Tack till BIH för klargörande av id. SGD
1560 7.9 0330 HJXZ R Santa María de la Paz, Medellín. JM
1560 8.9 0000 HJXZ R Santa María de la Paz Medellín behövde jag hjälp av FD för att klara. "1560

AM Santa María de la Paz presento...   JE

1570 11.9 0250 OBU2L R Jesús es la Vida, Granja Porcón, Cajamarca hade jag inte id:at om den inte
gått på andra håll och jag fick nys om den. Mycket splash, tyvärr så får mangla
vidare och filtrera eftersom audio blir för dålig. RÅ
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1570 12.9 0413 OBU2L R Jesús es la Vida, Granja Porcón, Cajamarca överraskade med god styrka.
Tack Sim för tipset BIH

1570 12.9 0437 OBU2L R Jesús es la Vida, Granja Porcón, Cajamarca fick ett skapligt id som gick
att tyda och hittade en Facebook sida som hade startats 12 maj. De spelade fartfylld
andinsk musik och hade ofta TC mellan låtarna och klämde i med ett anrop ibland.
TJ hittade dom i april men vi lyckades då inte identifiera dem helt. FD menar att det
högst troligen är licensen OBU2L ex R Colonial de kör på. Sim

1570 12.9 0437 OBU2L R Jesús es la Vida, Granja Porcón, Cajamarca hörd igen efter tips från Sim.
Ganska störd. På 1570 var stationen från i våras med som Torolf tipsade om då.
Namnet som Fredrik då fick fram på Thomas inspelning Radio Jesús de la Vida var
ju snubblande nära. De heter Radio Jesús es la Vida och sänder från Granja
Porcón, Cajamarca enligt en Facebooksida som startades 12 maj. Musiken de spelar
låter nästan lite som Bolivia, typ som det brukar låta från Bendita 1540. Lite länkar
för den som letar info: https://www.fullradios.com/2020/07/radio-jesus-es-la-
vida.html  https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Organization/Radio-
Jesus-es-la-Vida-1570am-102072254848780/  Denna länk visar de fina
omgivningarna där stationen håller till, http://www.granjaporcon.org.pe/   Tack
också till FD som botaniserat på nätet för att hitta information om denna ovanliga
station. Troligen ligger den på offset (1569,993), men svårt att bestämma säkert pga
flera andra bärvågor. TN

1570 13.9 0354 OBU2L R Jesús es la Vida Granja Porcón Cajamarca hördes även här men dagen
efter att den ”nyupptäckts” och Sim hittat varifrån den sänder. Predikade ”vildsint”
fortfarande efter 0430 när bandet i övrigt var dött. JE

1570 17.9 0451 OAU7Z R Carraviz Juliaca. (1570,0001) Här hördes ett ID som R Union 880 kHz.
FD har en teori: Ett försök till förklaring: Unión 880 hyr ut till IPDA 24/7 och IPDA
anropar ofta med ägarens gamla stationsnamn. En IPDA på 1570 är ju Carraviz, men
de hade alltid dåligt ljud då jag lyssnade förut. Carraviz med Lima-relä?. Vid 0453
hörs ett R Carraviz ID och signalen är inte helt ren. Tack till FD för info och hjälp.
TN

 Från e-posten
John Ekwall 10.9.2020:

Igår kväll satte jag äntligen in antennen i R75an. På
efternatten vid 04 så kollade jag bandet - visst det gick en
del stationer men mest NA. Nu är jag lite ringrostig så det
tar väl ett par nätter att komma igång och känna igen
stationerna.

Håller på att slutföra renoveringen av min glasveranda på
sommarstugan. Kittade i söndags så i början av nästa vecka
blir det till att måla alla spröjsen ett par gånger. När det är
klart blir det nu att förbereda huset för vintervila men det
kan säkert bli några dagar i oktober.

Har varit ute ett par vändor i storskogen för att plocka svamp. Tyvärr så är det ont om kantareller - har bara
hittat ett fåtal som räckt till en god sås. I dag så har Karl-Johan tittat fram men jag hade ingen kniv med mig
så det får bli nästa gång. /Vilken trevlig ”gammaldags” veranda du har John! -tl/
-------
21.9.2020:
Har nu kollat bandet några morgnar. Förra veckan testade jag antennen på Karön men med magert resultat
första natten. Nästa natt lite bättre men tyvärr bara de starkaste NA. Likadant i Backaryd fast lite bättre. R
Santa Rosa kom igenom svagt en morgon. I morse lite Canada och US. Framförallt gick 1120 starkt - KMOX
troligen. 1130 dundrade in med S9+10db. Signalerna var dock lite fladdriga så något grävande blev det inte.
Tar mig ut till Karön nu men utan radio.
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Jan Edh 12.9.2020:
Sex världsdelar på åtta timmar – det var sannerligen breda konditioner den här kvällen/natten, 7-8.9, i
Fredriksfors. Kanske inte riktiga toppkonditioner, men trevliga ändå.
Jag hade möjligen väntat mig mer av NA den här natten – det såg bra ut, men det blev bara en kortvarig
öppning och mest långt in i landet vid 02 UTC. Morgonen var dålig och inget tryck mot Anderna heller…
-------
Den här loggen trodde jag aldrig skulle bli till (12-13.9).
Eftermiddagen efter inspelningen havererade datorn med inspelningen, men också en massa annat (viktigare)
material, liksom flera års ljudfiler, QSL och annat. Det såg länge hopplöst ut, men en bekant lyckades hitta
en ”köksväg” för att återstarta Windows och efter hand få igång programmet. Nu fungerar datorn nästan som
den ska, men Windows har fått oreparabla skador och kommer att behöva ominstalleras med alla problem det
i sin tur medför. Men nu finns i alla fall back up på de viktigare filerna.
NA-testet på 1360 gick inte. NA var helt dött när det var dags. Och det var ganska klena konditioner över-
huvudtaget. Men att höra Australien här i mellansverige är ju alltid spännande.
/Skönt att du kommit igång igen, men nu har du i alla fall en viss tid att vidtaga vissa åtgärder…/

Jan Oscarsson 20.9.2020:
En liten logg från Petiknäs-QTH:et bifogas. Mest bärplockning när vi varit dit ett par helger. Flyt både med
väder och bär, men några NA-signaler hittade in på antennen också. och det är ju alltid trevligt! Mest vanliga
stationer från “Sjöarna” men glädjande ändå. Koaxen hördes ha blivit avgrävd av entrepenören som drar
fiber/el genom byn, och även reparerad av dem! Det hela verkar fungera fortfarande, peppar peppar!

Lisette Åkesson 20.9.2020:
Lite tips igen! Så skönt att dra ut till stugan på fredag em, skörda lite lök, potatis och ta de sista björnbären
innan säsongen är över. I bara farten lägger man snabbt ut en koax och en BOG på några hundra meter. Sen
värmer man sig när mörkret fallet och sätter framför Jaguaren och provar lite. Har i princip bara kört i NA-
riktning denna gången så en dominans av NA bland tipsen.

Stig Adolfsson 20.9.2020:
Tore och övriga ARC-medlemmar!
Efter en hygglig period med NA varje natt (östkust) så ökade K-index den 12/9 när testet på 1360 skulle äga
rum. Följden blev att Colombia och Peru blev starka på många frekvenser och vid 04 hörde jag inte en enda
NA. På 1360 var det ljudgröt men ca 0415 kröp en LA fram med bara prat, utan anrop eller reklam. Den
försvann för att ersättas av tidsignalpip 0427 vilka hördes i tre minuter men utan ID. Bandet dog hos mig runt
0435-40 då det blivit för ljust.

Natten efter, den 13.e, hade K-index ökat ytterligare vilket gjorde att styrkorna minskat markant jämfört med
natten innan. Samma hörigheter och på 1360 lät det som samma religiösa? station som natten innan, dock
svagare och tidvis helt nere i bruset. Omkring 0430 dog bandet.

Igår (19/9) slutligen lyssnade jag på Bergen 1314 och ARC:s specialpx, signerat RFK/PSG. Öppning med
signaturmelodi 1802. Svårt störd av Rumänien som dominerade helt. Intervjuer med BE, SW, några ID från
USA, musik med The Platters, Johnny Cash, Frank Sinatra m.m. Stängde 2002 med anrop på EE och
signaturmelodi. Halvvägs in i sändningen blandade sig RNE också in i leken på samma frekvens. När Bergen
var som starkast så jag kunde vara säker på vilken staation jag mätte frekvens på, låg man och pendlade
mellan 1314,0018 och 0019. Stort tack till RFK/PSG och övriga som medverkat till att möjliggöra
sändningen, hälsar SA som lyssnade i Vallentuna med en 2x15,5 m dipol kopplad till en CR91. – Förresten,
visste ni att Johnny Cash var signalspanare i Tyskland innan han blev berömd sångare ……

Bo Olofsson 21.9.2020:
Skickar över några utfyllnadstips i väntan på NA. Har inte varit speciellt inspirerande cx hittills. Började gå
en del för tre dagar sedan men fortfarande under stor påverkan av geomagnetiska fältet. Mycket sus och brus
samt väldiga kast i riktningar på signalerna samtidigt som alla riktningar är mer eller mindre öppna. Känns
som det ska lossna nu i alla fall.
PAX137 blev en succé utom rent lyssningsmässigt. All utrustning är i good running condition när
PAX138 anländer den 15.10. Allt utom Parka-Kiwin som inte lät sig lagas. Modemet i form av en USB-sticka
felade och det var det enda som inte fanns tillgängligt i två uppsättningar. Bör alltså komma igång efter den
17.10 då PE kommit på plats.
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Hermod Pedersen 21.9.2020:
Ett tag tröttnade jag på allt detta med mellanvåg, men nu jädrar, de senaste dagarna. Konds. Och nu hinner
jag inte med…
Fast länge, mitt i sommaren, var bruset så hopplöst högt att jag ett tag trodde att det var nåt fel på prylarna
eftersom jag tvingades dämpas signalerna för att undvika ständig överstyrning (oavsett åska och sånt), särskilt
på den lägre delen av MV.
Nu är det åter fint tryck i de långa trådarna.
Sånt här var inget jag någonsin funderade över före den digitala SDR-tiden. Då lyssnade jag bara, på en
frekvens i taget. Nu plötsligt finner jag mig tvungen att fundera på saker som signal-to-noise ratio och annat
underligt. Som det kan bli.

Annars:
I det senaste flödet på topband.com har amatörerna diskuterat beverage och mottagning från fel håll, så att
säga. Det fick mig att minnas ett tillfälle då en colombian, vill jag minnas, kom in perfekt på min sydantenn
men inte västantennen. Alltså från helt fel håll.
Inte så konstigt, säger erfarna amatörer. Och det kan ju vara av intresse för oss MVare också, så jag citerar
litet ur topband.com nyligen.
Tree, N6TR:
At a previous QTH, I would sometimes find a low dipole buried in a small ravine was my best RX antenna.
Another indicator that a high angle was a play.
Merv, K9FD, Molokai Island, Hawaii:
In the past 20 years of operating here in KH6 I find many times EU comes through over central america, not
over USA, and its hard as heck to tell EU to listen that direction. Same with signals from the northwest, I
hear lot of stations coming from the west instead of northwest etc… very skew path.
Steve, VE6WZ:
I couldn’t agree more. Last year when the AU was fairly quiet, the direct EU polar path prevailed, but in
years past, the skew path was very common. This is also very true for the deep Asia path (HS, 9M2 etc) from
VE6 because they are also on a very northerly path. The JAs are not often skewed, usually direct path. All
this is also very common on 80m. It is quite normal for the EU signals to be skewed to the south, as Merv
says, sometimes with the Yagi pointed to SA. That’s almost a 90 deg path skew!
Wherever you live in the world, when working the lowbands always check for a skewed southerly path when
the direct path is close to the pole.
Having said that, the arrival angle change near sunrise or sunset is also very common, and can be quite
dramatic.

  ARC SEKRETERAREN MEDDELAR…     21/9 2020
———————————————————————————————————————————————————————————
                                 Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING
                              Tel: +46 (0) 703208970; e-mail: torelarsson.dx@gmail.com

Test- och specialsändningar
Via Thomas och vår mailinglista har meddelande gått ut till alla medlemmar om testsändningarna från WNJC
men även om våra egna jubileumssändningar via Radio Northern Star. Vi hänvisar till loggen för redovisning
av hur sändningarna hördes.

Intressant länk
För alla countryvänner i ARC kommer denna länk från BN. Hörde vid partiledardebatten att både Jonas
Sjöstedt och Ebba Busch tillhör gruppen ”countrydiggare”!
The Linguistic Evolution of Taylor Swift:
If Taylor Swift shifts her accent in her transition from country to pop, does she lose the personal authenticity
important to country music? https://daily.jstor.org/the-linguistic-evolution-of-taylor-swift/
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Solar Cycle 25 has begun
Solar Cycle 25 is officially underway. NASA and NOAA made the announcement during a media
teleconference yesterday, September 15th. According to an international panel of experts, the sunspot number
hit rock bottom in December 2019, bringing an end to old Solar Cycle 24. Since then, sunspot counts have
been slowly increasing, heralding new Solar Cycle 25.
"How quickly solar activity rises is an indicator on how strong the next solar cycle will be," says Doug
Biesecker of NOAA's Space Weather Prediction Center, co-chair of the Solar Cycle 25 Prediction Panel.
"Although we've seen a steady increase in sunspot activity this year, it is slow."
The panel believes that new Solar Cycle 25 will be a weak one, peaking in 2025 at levels similar to old Solar
Cycle 24. If their prediction is correct, Solar Cycle 25 (like Solar Cycle 24 before it) will be one of the weakest
since record-keeping began in 1755.

"While we are not predicting a particularly active Solar Cycle 25, violent eruptions from the sun can occur at
any time," warns Biesecker. Indeed, even Solar Minimum can produce a superstorm, so Solar Cycle 25
should not be taken lightly despite the panel's low expectations. Radio blackouts, power outages and severe
geomagnetic storms are possible in the years ahead.
For now, solar activity should remain generally low. Sunspot counts still have a long way to go before they
reach levels typical of Solar Maximum. For the rest of 2020, periods of quiet will be occasionally interrupted
by minor solar storms, with only a slight chance of big events.
http://www.southgatearc.org/news/2020/september/solar-cycle-25-has-begun.htm
(SpaceWeather.com via Mike Terry, WOR 17.9.2020)

August 2020 Rockwork Cliff DXpedition Article
There is a new 8-page article posted at the following link, including photos, loggings and 69 transoceanic DX
recording links https://dreamcrafts.box.com/s/mj6i4e4sg9j9gd54273nb35gb8r555fo
(Gary DeBock, Puyallup WA via IRCA 15.9.2020)

Zoom Presentation On DX'ing In Bush Alaska
I've been asked by a ham radio club to do a presentation on DXing in rural central Alaska. I spent about 16
months in Galena, back in 2016 and 2017 while working as the program director for a public/community
radio station.

It was a very unique situation with some special considerations one might not have to deal with elsewhere. I
spent alot of time and money experimenting there and had some pretty amazing results.

I will also briefly discuss what it was like as a radio broadcaster in Alaska and the technical challenges we
faced in the course of doing business every day.
The presentation will be done using the Zoom smartphone app and website.
You don't need to have or enable the camera on your phone or computer to participate and there will also be
options to simply dial in and listen by phone as well for those who don't want to use the computer or have a
smart phone.

The presentation will be on Friday October 30th at 8pm eastern time. Pre registration is required but its very
simple and easy. I'd love to have you there. Please spread the word to any ham clubs, dxing clubs, email lists,
facbeook groups or messages boards.

Register in advance for the meeting:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItcuGhpz8tEtHwAmriwdCX7Sv-coWdSNt2
Email me directly, walkerbroadcasting@gmail.com with any questions and if I don't have an answers, I'll
refer you to the club managers for assistance.
(Paul Walker, HCDX via Thomas Nilsson)

Happy Birthday to the Car Radio
The car radio turns 90 years old this year. Read this article with the story.
https://globalnews.ca/news/7106827/car-radio-history/ The Galvin Manufacturing Company Model 5T71
"Motorola" (Motor/Victrola) cost $130 in 1930 – The equivalent of about $1,800 in 2020 dollars – Despite
the price, drivers were hooked. (NRC DX News 87/20)
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Sixties radio forts
Hans Knot reports that The Radio Forts pages on the Offshore Echo’s web site have now been completely
revised, with numerous new pictures, press cuttings and audio clips.
The pages cover the building of the forts, Radio Sutch and City, Invicta, KING & 390, as well as Radio Essex,
Tower and Sealand.
Originally released more than 20 years ago, in the early days of the internet, when it was dial-up modems,
the web pages have now been bought up to date.
Visit The Radio Forts at http://www.offshoreechos.com
(Mike Terry via WRTH fb 28.8.2020)

ARC late, late news
Colombia
VOA via Radio Libertad, Barranquilla, Colombia
VENEZUELA [non]. You may recall that VOA has been trying to get into Venezuela via a MW transmitter
in an adjacent country. Guyana was approached some 6 months ago about using a 560 kHz relay, but VOA
was turned down. TWR Bonaire, which owes the USA something for licensing KTWR Guam, would seem
the obvious choice, but they must have higher priorities for 800 kHz, at least during prime time.

On September 11, Don Moore informed me: ”Colombia - Starting next week VOA Spanish programs for
Venezuela will be relayed on 600 kHz (listed 50 kW) via Radio Libertad in Barranquilla, Colombia. The
broadcasts are scheduled to begin at 8 p.m. on September 15th, or 0000 UTC September 16th. The schedule
I received shows the relays as being three hours long Monday to Friday (local days) and two hours long on
Saturday and Sunday. (VOA via Don Moore)”

So I`m all set to monitor this début via remotes in the area. Before 0000, none of them are any good for 600
kHz except TWR Bonaire, where I noticed there is also someone in Barinas, Venezuela tuned to 600:
600 kHz, Sept 15 at 2353 UT, sounds like a preacher in Spanish, with QRM. But at 0000 Sept 16, Radio
Rebelde is mostly dominant, no VOA heard yet. There are basically two stations mixing. On the Key West
SDR I compare to 5025, distorted Rebelde, and find no match at first, but then I can hear a match in the
background of 600, and the foreground talk is about Venezuela.
600 would not seem a very good choice, but at least there are no YVs on it -- yet; there may not have been
(m)any other options, and R. Libertad is a good 50 kW. Nearest major competitor may be 40 kW in Guayaquil,
Ecuador. Barranquilla is 863 km = 536 statute miles from Caracas, with Maracaibo about midway.
At distancefromto.net if you enter Caracas, Venezuela, looking closely at the map, that merely reaches the
west end of Caracas? province, near where the map is labeled Carabobo. You have to enter ”Caracas, Caracas,
Venezuela” to to get to capital city. The path is unfortunately all over-land since Bqa is on the NW coast. But
this will be relying on skywave.

How does that compare to the CubaRM? R. Rebelde on 600 is in the east, San Germán, Holguín, at 1494 km
= 928 statute miles = 807 nautical miles from Caracas; and its bearing is NW from there. Venzies with
direxional radios may be able to null it and get mostly HJHJ/VoA. Is it not convenient that this ”opposition”
service is already named Radio Libertad, but that`s coincidental as it goes way back deriving from the Bqa
newspaper La Libertad: https://cadenaradiallalibertad.com.co/sitio/
Guess what, I don`t see anything about hooking up with VOA on its website, nor is there any specific program
schedule to be seen.

Resuming what I am axually able to hear on 600: at 0016, Rebelde is dominant // 5025 as VOA fades; 0022
RR music // 5025 via KW. 0027 ``VOA Noticias`` definitely heard, 0028 again concerning Venezuela; 0031
VOA ID, ”una producción de La Voz de America”.

At 0049 I`ve brought up the ”listen live” link here, first of seven stations
https://cadenaradiallalibertad.com.co/sitio/radios/ and there is the VOA relay loud & clear, with program ID
”Buenos Dias, America” - so it`s anything but live! Rather played back from the morning some 12 hours ago.
0101 concluding that program, with ID again, and now also for ”600 AM, en Barranquilla, emsisora afiliada
con sistema de noticias de la VOA”; Then own callsign ID as ”HJHJ, 50 mil vatios...”; at 0114 another joint
ID. Perhaps they have now switched to the less stale tarde VOA program, `El Mundo al Día`, also available
as a 32-minute podcast, but archive shows M-F only, as nothing ever happens on weekends.
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VOA website does not say anything about this either that I can find, but you can get their program audios --
- are there any others left in Spanish?
https://www.voanoticias.com/radio-buenos-dias-america
https://www.voanoticias.com/radio-mundo-al-dia
”Radio en vivo” is NOT live, but the latest 32-minute episode: https://www.voanoticias.com/episode/el-
mundo-al-dia-noticiero-voz-de-america-radio-237606

And o yes, specifically for/about Venezuela, basically a TV show, but audio-only also available and surely
filling some of the 600 hours, in fact probably what initiated this service at 0000.
https://www.voanoticias.com/venezuela-360-television
(Glenn Hauser, WOR 12.9.2020)
-------
VENEZUELA 600, VOA via R Libertad, COLOMBIA: I have not monitored since its première UT Sept
16, but Don Moore now reports:
Sept 19:
”Colombia/Venezuela: There has been discussion in Cadena DX, the Latin American Facebook group,
on the VOA programs via Radio Libertad 600 kHz in Barranquilla, Colombia. Santiago San Gil in Barinas
wrote that normally Radio Libertad was received there with "acceptable signals" but that since the
programs began there has been significant co-channel interference. Fernando Viloria in the coastal
Venezuelan state of Carabobo says he has been hearing an unlisted station calling itself "Radio Verdad"
and "La Emisora de la Alegría" on 600 kHz. The station has not announced a location. Several DXers
wrote of tuning the Radio Libertad programs on the remote SDR in Bonaire. They report it is putting in a
good signal to Bonaire. (Don Moore)”

A great many Venezuelan radio stations have gone off the air, tnx to government persecution and/or the
economic situation. Was there ever a 600? Yes, first checking a WRTH 2014 at hand:

YVSW, 15 kW, R. Alto Llano, Sta Bárbara de Barinas. I wonder if SSG remembers that one? In fact only
one of two MW stations in that state at that time.
YVSW also in WRTH 2005, when there was a second 600: YVQB, 10 kW, Radio Sucre, Cumaná, Sucre,
whose address was in a building called Libertad.

In 2005 WRTH there were a number of stations around the country named Radio Alegría, or Radio Fe y
Alegría, probably a group or network.. Do not see any with Verdad in their names.

There may have been remnants of these outlets which could be pressed into jamming disservice in short
order; or any MW transmitter could soon be retuned to 600. Connecting to a proper-wavelength antenna
could be quite another matter
(Glenn Hauser, WOR 19.9.2020)

Spain
918 EAJ29 R Inter, Madrid – The CEO and owner of this station and conductor of the morning magazine of
this station, Carlos Peñaloza, said some days ago on air that they would install a 100 kW transmitter to replace
the old, german tube 20 kW transmitter (I guess Telefunken) which has been on air in a precarious state from
long time ago, with years of damaged performance, with loud heterodyne noise, beating hiss and unstable
carrier.
In the last decade, the company entered in a decadence and the facilities, neglected, had a historic of outages
of the signal, up to more than a week off air, and the site had been even vandalized some years ago with the
cooper being looted and other damages.
I must note that the license the owners have for EAJ29 on 918 kHz is for a power up to 50 kW, and no more,
as do EAJ2, EAJ7, EAK1 in Madrid, EAJ1, EAJ15 and EAJ39 in Barcelona, EAJ3 and EAK5 in Valencia,
etcetera. None private station on medium wave in Spain is or has been, allowed to use more than such power.
For the moment the station is off the air, only available on tiny FM frequency and streaming. Mr. Peñaloza
also informed the audience about the good speed of the restoration works of the facilities.
(Guillermo Sáez via Ydun’s Medium Wave Info 11.9.2020)
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By Les Rayburn, N1LF – CPC Chairman

A Committee Again In the past, the CPC Chairman was just that—the head of a committee of DX’ers who
worked to arrange special “Courtesy Programming” from broadcasters. Over time, the Committee came to
really be just one or two people. We plan to change that. I’m pleased to announce the second member of the
committee, Paul Walker. A broadcaster by profession, Walker has been personally responsible for arranging
the majority of DX tests for the past few seasons. He’s also an active DXer himself and runs a Facebook
Group called “I Take Pictures of Transmitter Sites” which is popular with engineers. We’re looking for three
additional volunteers who would like to help arrange DX tests during the coming season, and beyond. Ideal
applicants would have a professional connection to radio broadcasting or previous experience in that area.
We’ll also consider someone who is passionate about DX tests and eager to make a contribution. Critical are
good communication skills and a commitment to forging quality relationships between our hobby and the
radio engineering profession. If you’re interested in volunteering to serve on the Courtesy Program
Committee, please contact me at: les@highnoonfilm.com

TOH DX Tests
During my last tenure as CPC Chair, we started a new type of DX Test for stations that could not commit to
doing a full-blown test at daytime power/pattern. Instead, we asked these stations to air a :30 or :60 second-
length “DX Test” provided to them by the CPC. The concept was simple. The station needed only to add this
“TOH DX Test” to their normal playlist, just as they would a local ad or PSA. We asked that the station place
it as close to the Top of the Hour (TOH) as possible and air it during overnight hours. Some stations did this
for weeks or even months at a time. The content consisted of a voice ID using phonetics to increase
intelligibility, a Morse Code ID and a sweep tone or other unique sounder. While we didn’t benefit from
increased power, the sweep tones and Morse Code have amazing ability to cut through the clutter, increasing
the chances of logging a new station. We plan to revisit this approach as we approach the Winter DX Season.
The CPC will always seek “traditional” DX Tests with day power/patterns but when that fails, we’ll try the
TOH DX Test approach for stations that are highly desired.

Website for Broadcasters & Generic DX Tests
The newest member of the committee, Paul Walker has contributed in other ways. He put forth a great idea
about outreach to broadcasters and making it as easy as possible for them to test. We’re working on
developing a simple website that explains the hobby of DXing to a new generation of broadcasters. The site
will explain the FCC rules regarding DX Tests and instructions about how to accomplish them. We’ll be
offering “turn-key tests” with the CPC handling announcements, handling QSL & verification (if desired)
and providing “generic” DX test files that can be easily downloaded. These generic files will include Voice
Announcements, CW IDs, Sweep Tones, Sound Effects, etc. but will not be customized for each station.
These will be available in the most useful lengths to make it easy for an engineer to download and run, within
hours if they choose. Lengths planned are: 30 seconds, 60 seconds, 2 minutes, 5 minutes, one half hour, and
one hour. More details soon.

Off-Air Periods & Maintenance Notification
The Courtesy Program Committee (CPC) will be expanding our outreach in the radio engineering community
seeking advance notification of Off-Air Periods or maintenance. We’ll be educating engineers on the value
of alerting hobbyists to planned periods when their station will be off the air, or conducting maintenance—
especially those that might test at daytime power and/or pattern during the overnight hours. Our hope is that
we can provide opportunities that rival DX Tests in terms of putting new ones in the logs.
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Med UQ genom åtta decennier, del 2
Ullmar Qvick.  (Del 1 hittar du i MVE 61/2)

Vi lämnade min livshistoria julen 1953, då jag blivit varse mellanvågens otroliga dx-möjligheter. Men
tidigare samma år hade jag tagit studentexamen. Jag var osäker om min fortsatta levnadsbana och dessutom
väntade militärtjänsten. Jag hade lite ströjobb och sedan blev det ”lumpen” på signalavdelningen vid I 3
Örebro från våren 1954 till våren 1955. Tyvärr var vi främst trådsignalister men jag fick användning för mina
kunskaper i telegrafi och tränade ibland mina kamrater på avdelningen i morsekonsten, till befälets förnöjelse.
Vi var ju väldigt sysslolösa på fritiden, så det var killarnas önskan som gjorde mig till cw-lärare.

Den här tiden var möjligheterna till dx-ing mycket dåliga, naturligt nog, och det skulle inte bli bättre på ett
bra tag. Sommaren 1955 var jag i Stockholm för att komplettera mitt studentbetyg, vilket krävdes för att
komma in på folkskollärarutbildning i Karlstad. Då träffade jag bland andra Lasse Rydén och Arne Skoog ,
och liksom 1953 gjorde den sistnämnde en intervju med mig för radio. Jag kom in på Seminariet i Karlstad
men hade ingen mottagare på mitt studentrum. Så blev jag bekant med en flicka med ursprung från Finland
och det resulterade i äktenskap och barn ungefär samtidigt som mina studier blev klara 1957.

Jag fick en tjänst som ensam lärare på en liten byskola i Vike söder om Kristinehamn. Jag hade redan 4500
kr att betala för mitt studielån och ville inte ta något bosättningslån. Men starten i det nya hemmet var ändå
god: Jag hade lärarlön från 1 juli och samtidigt jobbade jag på Systembolaget under ferierna och fick alltså
dubbel lön.

Bostaden var ett gammalt tvåvånings trähus bredvid skolan. Hyran var 71 kr i månaden! Nu betalar jag över
9000 kr i hyra....  tiderna förändras.

Då jag träffade gamla elever från mitt första lärarjobb härom året påminde de om att de hade varit hemma
hos mig och lyssnat på radio och då bland annat ett specialprogram för en annan skolklass i
Stockholmsklassen, från WRUL om jag minns rätt, vars lärare också var dx-are. Vi skrev rapport och fick
svar och en liten bulletin som dx-klubben på skolan gav ut, och där nämndes att vi också suttit och lyssnat.

Men det dröjde till 1959 innan jag kom igång med dx-andet på riktigt
igen. Då hade jag måst lämna Vike skola genom att den lades ner,
men jag blev automatiskt förflyttad till Björneborg, ett
brukssamhälle med järnverk och knappt 2000 invånare. Jag fick upp
en bra L-antenn mellan min bostad och skolhuset och dessutom
tillkom en ramantenn, som man kallade loopantenner då, och som
jag konstruerade på egen hand i skolans slöjdsal.

Vid den här tiden planerades och genomfördes starten för Arctic
Radio Club, och jag hade god kontakt med gänget nere i
Västergötland, som också brukade komma på besök, BE-TK-TL,
men också andra prominenta dx-are kunde dyka upp, som de numera
bortgångna Henrik (Nilsson) Klemetz och Richard Wood. Min
hustru Irja som var ganska blyg gillade gänget från Västergötland,
särskilt då TK, och det blev en hel del besök med övernattning för
deras del de första åren på 1960-talet.

ARC kom igång bra och det är bara att konstatera ett underverk: Klubben lever och frodas efter 60 år.
Jag blev sekreterare och delansvarig för MV-Eko, med BE som huvudansvarig. Om detta har skrivits tidigare
här i Ekot, så jag övergår till en summarisk skildring av mitt fortsatta liv.

Men först ska jag bara nämna ett par ess i min QSL-samling från 60-talet. Radio Iracema de Iguatú uppe i
Brasiliens ”nordeste” var en daytime-station på 250 watt som råkade höras då det var ett fotbollsreportage på
utsträckt tid. Stationen fanns inte i tillgängliga listor, men Lasse Rydén fick fram en lista från USA, och se
där fanns den station vars anrop m m jag hade inspelat.
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I svaret betonades den häpnad denna transatlantiska lyssnarrapport medfört: Många lyssnare dök upp på
stationen för att studera mitt brev, med misstanken att det kunde vara bluff. Men stationen, som hade problem
med hörbarheten redan i stadens utkanter, hade bevisligen hörts i det fjärran Sverige.

Det andra notabla QSL-et kom från Radio Magallanes i Santiago de Chile. Det är inte unikt men ett av de
roligaste. I brevet från stationen kunde jag läsa. ”Vi uppmärksammade att du satt och lyssnasde på oss i
Björneborg, en by med 2000 invånare, där en tredjedel sysslar med att hamra på städet. Hur kan du lyssna på
radio i ett sådant oväsen?”

Men fortsättningen blev däremot inte rolig för Radio Magallanes. Den 11 september stängdes stationen av
militärjuntan som tog makten, sedan den sänt Salvador Alliendes sista tal i livet och spelat "El pueblo unido
jamás será vencido".

Faktiskt kallas närradioprogrammen på spanska från Norrköping för just ”Radio Magallanes”. Men det är en
annan historia.

Tyvärr – måste jag säga idag – kom längtan efter egen amatörsändare att ta överhanden och därmed blev det
slut på mitt rundradio-dxande under många år. I april 1964 fick jag licens som SM4DXL och med avbrott
1971-1973 höll jag på med amatörradio fram till 1978.

Jag hade då från Björneborg år 1966 flyttat till Snaversrud i Väse i södra Värmland, mycket ensligt och
idealiskt för radio, därifrån 1968 efter skolans nedläggning till min hemstad Kristinehamn, men jag trivdes
inte med boendemiljö och jobb. Det blev ett år i Rämen 1970 i nordöstra Värmland – en mycket enslig plats
långt borta – men därefter lämnade jag Värmland för Flodafors i Södermanland, en bra plats med trevlig
befolkning, men tyvärr blev jag allvarligt sjuk i tuberkulos, som jag blev botad från. Men en kronisk bronkit
– luftrörskatarr – har jag haft nu i 60 år och den plågar mig alltjämt.

Tillbaka till Värmland och Geijersholms skola nära Hagfors 1973, och där blev jag kvar i fem år. Det är en
av de bästa platser jag bott på. Varje dag var Irja och jag med hunden Baloo ute i markerna och gick eller
plockade bär, på vintern var det idealiskt för skidåkning. Jag tog upp amatörradion igen med bra gemenskap
i HASA – Hagfors sändareamatörer, som hade sin klubbstation i ett vindsrum i min skola. En av de aktiva
var Lasse Karsson, känd som tekniker på Radio Nord.

År 1976 hade Irja hittat en ny livskamrat och lämnade mig. Vi är dock inga ovänner, så vid besök i Karlstad
blir det ofta fika hemma hos henne. Men jag hade läst min bibel och visste genom Första Mosebok att det
inte är lätt för mannen att vara allena. Så jag förnyade bekantskapen med en av sköterskorna på lungkliniken
i Eskilstuna, Helena, som jag träffat 1972, och snart var vi ett par. 1978 slog vi oss ihop på allvar och flyttade
till hennes stamort i Sverige, Eskilstuna, där hon nu blivit företagssköterska. Vi fick lägenhet i stan och jag
ett jobb på en skola på landet, Hamra skola, dit jag tog mig med skolskjuts varje arbetsdag. Helena var starkt
negativ till amatörradio och jag följde hennes vilja och slutade med den grenen av hobbyn. Att lyssna var
däremot acceptabelt och jag lyssnade lite på FM och sedan Utilities på kortvåg samt lite grand vanlig KV-
lyssning. Däremot hade jag inte läge och antenner för MV där i stadsmiljön.

Så lades Hamra skola ner, trots starka protester, året 1987, efter ett riktigt fulspel mellan lärare i de
konkurrerande skolorna (som behövde fler elever) och lokalpolitikerna. Jag hade stått mitt i kampen för
skolan och bygden och drabbades av en depression, som jag lyckades ta mig ur efter ett par år. Då hade jag
förflyttats till Eskilstuna och lämnade där klasslärarjobbet då jag inte orkade med det. Men de nya – inte
mindre krävande – uppgifter jag fick i skolan, som lärare i Naturskolan, som fast vikarie, som lärare i biologi
för förskolelärare på Komvux och som lärare i albanska för barn från Kosovo klarade jag utan svårighet, och
jag trivdes med livet igen! Men samtidigt med mitt elände efter skolnedläggningen hade Helena fått sitt
elände, genom att hennes fina jobb med arbetsmiljöarbete, hade lagts ner. Hon blev skamligt behandlad och
placerades ensam i en källare. Vårt äktenskap klarade inte av våra respektive psykiska problem genom
arbetet, varför vi så småningom skildes 1992.
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Även med Helena har jag positiv kontakt, men tyvärr har hon drabbats av Alzheimers syndrom. Jag bodde
ensam och klarade min tillvaro på egen hand 1992-1995, men de åren var radioaktiviteten lika med noll.  Jag
hade fått ett viktigt andra yrke som översättare från albanska, och sysslandet med albanska språket och
kulturen, som jag börjat med på allvar redan 1969, blev nu min viktigaste syssla utöver skolan.

Jag kanske ska nämna att jag haft ett stort intresse för natur och insekter ända sedan ungdomen och har samlat
skalbaggar, tripsar och flugor för vetenskaliga studier främst 1959-62 och 1973-ca 1990. Jag har publicerat
en del entomolgiska artiklar om intressanta fynd och hållit föredrag på Riksmuseum genom Entomologiska
föreningen. När arbetet med albanska språket tilltog blev jag tvungen att välja. Jag sade då adjö till
entomologin. Det var ganska smärtsamt men nödvändigt. Två så svåra ämnen kan man inte klara av samtidigt.

1995 inträdde ett nytt skede i mitt liv, ett skede som alltjämt pågår. Då träffade jag min nuvarande hustru
Samka, som kommit till Sverige från Kosovo tre år tidigare. Vår kontakt ledde till att vi gifte oss i början av
1996 och senare samma år föddes vår dotter Arlinda, mitt fjärde barn.

Jag flyttade från Eskilstuna till Norrköping och fann snart att jag bytt upp mig. Som miljö är Norrköping
mycket bättre än Eskilstuna och jag trivdes bra redan från början. Här kom jag igång med radio på allvar efter
ett par år. Jag började också med MV-lyssning på allvar, sedan jag några år sysslat med amatörlyssning och
hann ledsna på det. Men mellanvågen har delvis varit en besvikelse för mig. Situationen har förändrats
mycket, eftersom störningsnivån ökat kraftigt och det behövs helt annan utrustning, framför allt långa
antenner, för att nå riktigt goda resultat. Det har ändå varit en hel del trevliga loggningar och andra upplevelser
i samband med mitt lyssnande de senaste åren.

En annan viktig ingrediens i livet har varit möten och kontakter inom vår lokalklubb Norrköpings
Distanslyssnare. En liten trogen skara finns kvar, dessutom med ett eget tillhåll utanför stan. Tyvärr har
Corona-eländet hindrat mitt aktiva deltagande i klubben, men kontakter med CON har jag nästan dagligen,
då vi båda är igång med lyssningen alltjämt.

Jag blev pensionerad 1999 men har fortsatt med översättningsarbetet. En annan verksamhet började för 6 år
sedan då jag blev aktiv i Röda korset, deltog i språkcafé, tog hand om läxhjälp och blev projektledare i ett
par år för sommarlovsaktiviteter för barn i grundskoleåldern. Jag byggde ensam upp en grupp av
invandrarungdomar som tog hand om barnen. Jag tog hand om möten, bestämde ungdomarnas lön och
kontrollerade deras dagliga verksamhet. Eftersom jag samtidigt hjälpte flera av dem med deras studier, först
i gymnasiet, senare på universitet, då de behöver stöd och kontroll av sina arbeten vad gäller svenska språket,
har jag utvecklat ett varmt förhållande till många av dem, så att jag blivit ett slags extrapappa. Flera av dem
saknar dessutom sin biologiske far genom krig i hemlandet Eritrea. Detta har inneburit ett mycket positivt
inslag i min tillvaro på senare år.

Med detta avslutar jag skildringen av ett långt och ganska omväxlande liv. Jag hoppas flera av er i ARC vill
skriva på motsvarande sätt om era liv. Då vi har begränsade möjligheter att träffas kan det vara intressant
läsning.

Foton i artikeln:
Sid 23, Ullmar vid lyssnarhörnan i Björneborg
tidigt 60-tal.

Här längst till vänster
Ullmar vid Arne Skoogs miikrofon i hans hem
1953 och Ullmar med Arne Skoog vid Sveriges
Radios mikrofon 1955.
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Many ARC members will remember the sea-borne relay station of the Voice of America on board
the ship Courier. This article is published by kind permission of Denise C Clemens and it gives
some insight into the technical problems encountered. Denise identifies herself as a “Courier Kid”.
Her father was an engineer on the USCGC Courier 1958-60.  She was 12-14 years old.  Her family
lived on the island of Rhodes where the Courier was a dominant presence each and every day.
Civilians were frequently onboard.  Denise toured the ship with her father, listening, while he
explained his job duties and Courier’s mission.  It was an extraordinary experience to live in
Greece as a member of the Courier community.  She gladly shares the stories of a-once-in-a-
lifetime association with a one-of-a-kind ship. Do check out her Facebook group at
https://www.facebook.com/uscgc.courier (via Ronny Forslund)

Ivan Boor to the rescue
The balloon medium wave antenna needed a constant wind to perform its broadcasting duties
properly. But that is where its primary weakness was due to the 500 ft. nylon cable and its
snapping problem. Additionally, the balloon was not stable enough to act as a constant impedance
to the transmitter output. It sometimes touched the ship’s structure. The balloon was not simply a
tiring hassle for the crew. It did not function as well as needed.

Courier crewmen wrestling with the balloon.
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By my count, after three years of turmoil, there was only one, or maybe two, barrage balloons left.
Like everyone on the ship, VOA engineer Ivan Boor was frustrated.
Experience had proven the remaining balloons were in jeopardy. Boor knew the situation had to be
rectified and he began contemplating a solution. He came up with one that was perfect and that
lasted all the broadcasting days thereafter performed by USCGC Courier WAGR.

The man of the day, Ivan Boor. Perhaps he's building parts for the antenna he created.

The solution was not simple as evidenced by how long it took to find it. Boor was the man who
solved the complicated issue. He figured out what was needed and how to install it. He designed a
top-loaded, inverted, aerial delta antenna that was mounted between Courier’s masts.

Balloon electronics. Unknown artist. Perhaps issued by the VOA.
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Four parallel wires were strung between the masts. Two parallel wires connected to one end of the
horizontal wires that moved down to an insulated feed-through in the middle of the balloon deck
aka flight deck. The wires were then connected to the transmitter. The spacing of the wires was
tapered to change the low impedance connection at the transmitter to the high impedance
presented by the short antenna. Two additional parallel wires ran from the opposite end of the
horizontal wires to a spot next to the feed-through where they were grounded.

It was the vertical wires connected to the horizontal top loading that actually formed the antenna
and radiated the signal. This configuration retained a good amount of the omni-directional
capability that the balloon supported antenna had. The signal loss output was, at most, 30% but it
was a great trade-off for 100% accountability. It granted freedom from the difficult and somewhat
dangerous processes associated with the barrage balloon. At last, a huge problem was solved! If I
had been a member of the crew, I would have hoisted Boor onto my shoulders and paraded him
through the city shouting, “Ivan the Great!”

David E. Hendrick (ET2 S1) 1960-62 relaxing at the controls while, perhaps, listening to the
broadcast.

After the installation of the inverted delta antenna, Courier developed another broadcasting
problem. Attempts to solve this one changed the appearance of the ship significantly. Disruption
was occurring because the receiving dipoles mounted around Courier’s fantail sometimes picked
up the ship’s own signal from the inverted delta antenna. Courier’s transmissions were interfering
with reception in the relay room where the signals being re-broadcasted were received.
The best solution was iffy but worth trying. After dry dock in Malta, the installation of the new
device involved a trip to Wheelus Air Base in British occupied Libya outside of Tripoli. With an
area of 20 square miles, at that time, Wheelus was the largest U.S. military facility outside of the
United States. It was situated on the coast of Tripoli and it had a port.
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The thinking was that a Faraday shield installed on the back of Courier’s fantail might act as an
antenna that would shield the vertical shortwave antennas mounted forward on the fantail. The two
Collins 35,000 watt shortwave transmitters operated on the same bands as the receivers making
short wave reception next to impossible.

The Faraday shield went by many names – the rack, the cage, the elephant cage, the bird cage, the
bustle, and the rack in the back. It might even have been called jail by a sailor who erred in his
ways and got himself confined to the ship for time out.

A Faraday cage is meant to shield its contents from static electric fields, the forces surrounding
charged particles. The charge, or radiation, is distributed around the cage’s exterior to cancel out
the electric charges or radiation within its interior. Unfortunately, the Faraday cage proved rather
ineffective. However, it remained in place for the rest of Courier’s broadcasting life and gave the
ship a distinct look that emphasized its “one of kind” status.

Two men very important to Courier, both with VOA. Left - Jean Wycoff Seymour; Right - Ivan
Boor.
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In order to broadcast programming, a receiver was set up on Monte Smith, a small mountain in
town not far from Courier’s berth. It was the closest place, and highest point, in the city regarding
the ship. It was the receiving station for Courier and it was operated by the VOA. A VHF link was
used to bond the ship to the site. Program broadcasts from Washington, DC were received from a
variety of feeders that relayed them to Courier over the VHF link. If the ship made a geographic
move, it had its own receiving equipment and programming to fall back on. Nevertheless, the
material from Monte Smith was higher quality and its contents more timely.

This is the VOA receiving-transmitting station in Koskinou when it was operational.

At the Monte Smith VOA site, many antennas were designed and tested specifically to stop
Russian jamming and deal with other natural occurrences such as frequency selective fading and
geomagnetic storms. VOA operations on the island continued and remained staffed long after
Courier had become antiquated by new broadcasting technology in the form of a land-based
transmitter.

The Monte Smith location was abandoned when, in 1964, VOA moved to its new receiving and
transmitting site on the island in the village of Koskinou. The VOA remained operational at the
site well into the 1980s. The accumulated time of its occupation on the island was long enough for
VOA’s Greek employees to retire with benefits. ©2020 Denise C Clemens.
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The Courier at sea. Photo from the archives of Denise C Clemens.

A Voice of America QSL card for a relayed transmission from the Courier. From the collection of
Lars Rydén LR.
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Let’s avoid ”la piñata” *)
Germán Vargas Lleras, El Tiempo 13.9.2020 via Rafael Rodríguez, Cadena DX fb 14.9.2020.

Translation Christer Brunström, ARC.

After 11 years the (Colombian) Government has initiated a new process of awarding licences to radio stations.
It was begun by inviting interested parties to indicate their interest before 17 September 2020. So far more
than 2.800 requests have been received to operate radio stations in more than 520 municipalities. There will
certainly be more requests but submitting a request is not absolutely necessary in order to take part in the
bidding process. It is highly probable that the major players will appear once the bidding has started.

The number of requests can come as no surprise in view of the traditional way of assigning these rights. These
extremely profitable licences have been awarded to both individuals and private companies for life without
any compensation to the state.

As the rules of the auction are not yet known, I believe it could be of use to formulate a few warnings and
suggestions regarding the process not only for transparency but also to make sure that it will benefit the state
and, at the same time, make sure that the citizens are guaranteed a radio service of high quality produced by
experienced professionals with the best qualifications.

I ask myself if the existing networks have been invited to take part. There doesn’t seem to be any rules
prohibiting this. However, in order to safeguard the same regional, cultural and informational standards we
need to consider that networks already exist of 90, 67 or 34 stations to mention the three most important ones.
Can new regional and national networks be created? Or can one person own more than one frequency?

When discussing the rules of the auction there are a number of questions to consider. What weight will the
professional experience of the bidders carry? How can pluralism be guaranteed in view of the fact that
traditionally frequencies have been awarded to the “friends” of the government in power? How can secret
alliances be avoided? I also ask myself if the winners will be required to operate radio services on the assigned
frequencies or if they can continue to rent them to other broadcasters.

Unlike television and mobile phones, the use of the radio spectrum has never generated any revenues for the
state except for tiny fees (amounting to three minimum wages per station) payable every ten years when the
licences are renewed. A radio station in Bogotá can be rented out for 200 million pesos a month. A station
can be sold for huge sums of money despite the fact that the licence was basically received for free.

It is a minimum requirement that the Government makes sure that it receives fair compensation for the use
of the radio spectrum. The auction method will ensure a fair market price and prevent free distribution of
frequencies to the friends of the existing Government.

Taking advantage of this auction process, it would be the ideal occasion to put an end to so much favouritism
and to establish a firm legal framework which not only will be profitable for the broadcasters but also for the
state and the citizens of the country. I propose that all stations whose licences are expiring are included in the
competitive auction process where not only professionalism and experience are taken into account but also
the financial background. Finally licences should be awarded only to those parties who intend to operate a
service and not to those who finance their retirement renting out a frequency and licence.

I appeal to the Government to put an end to this hateful activity. No more handouts of frequencies to friends
and political allies. The radio spectrum should be assigned for limited periods of time to those who intend to
actually operate them offering the best programming and who pay a fair price for their permits.

*) A “piñata” is a jar or pot or something similar filled with goodies which has been strung up in a tree.
Blindfolded people are supposed to smash the jar with a stick thus getting hold of its contents. I suppose it
can be quite funny to observe this Colombian tradition.
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GRUNDARE AV FINLÄNDSK DX-ING

TORRE EKBLOM TILL MINNE
Text: RISTO VÄHÄKAINU, Nurmijärvi. Översättning: HÅKAN SUNDMAN, Helsingfors. Bilder: SDXL arkiv.

Författare till DX-
Windowprogrammet. Från
vänster Kaj Bredahl
Jörgensen, Anker Petersen och
Tor-Henrik Ekblom.

Maj 2020 var en sorglig månad för finländsk DX-ing.  Under
valborgshelgen dog den finskspråkiga DX-verksamhetens
grundläggare, Jyrki Talvitie, och den 27.5 avled Tor-Henrik
”Torre” Ekblom efter att just ha fyllt 83 år. Han sägs vara
grundaren av finländsk DX-ing.

En främmande man kommer på besök

Vi höll med ett litet gäng möte för Vanda lokalavdelning
hemma hos mig i Dickursby i början av 70-talet. Dörrklockan ringde
och bakom dörren stod en medelålders herreman, som frågade efter
”herr Vähäkainu”.  Men han sökte inte min far utan DX-mötet. Han
presenterade sig som Torre Ekblom och sade sig vara på besök i
Dickursby och beslöt då samtidigt komma för att se hur DX-
verksamheten mår här. Namnet var bekant i DX- cirklarna och jag
visste att han bodde utomlands och att han bl. a. var med i redaktionen
för WRTH. Denna överraskning var vår första träff och jag hade då
ingen aning om hur stor betydelse han hade i början av den finländska
DX-verksamheten och hur involverad han fortfarande var. Hans
positiva attityd och fina humor kom nog genast fram.

En färgstark Dickursbypojke

Torre var en Dickursbypojke. Pappan arbetade på
Dickursby Färgfabrik. För de svenskspråkiga låg det närmaste
gymnasiet i Åggelby och där gick även andra DX-bekanta, bl.a.
Daniel Söderman och brodern Jacob Söderman, som även han var med
inom DX-verksamheten en tid.   År 1952 grundade kamraterna
Finlands troligen första DX-klubb under namnet Brändö DX Club, då
några av grundarna bodde på Brändö. Finlands DX-Förbund har
skannat in gamla nummer av Attention och där framgår att man 1954
ändrade namnet till Helsingfors DX Club och började ge ut  tidningen.
År 1957 tog man namnet Finlands DX Club då medlemmar anslöt sig

från olika håll i Finland, mest från de svenskspråkiga
regionerna.

Torre verkade hela 50-talet aktivt i föreningen.
Han var med i FDXC:s radioprogram ”Around The
World” och ”Musical Mailbag”, som sändes av YLE på
kortvåg och var föregångare till YLE:s utlandsservice.
FDXC skötte då även QSL-tjänsten. I slutet av 1957 var
Torre med som arrangör av de första finländska DX-
mästerskapen, vilket sedan ledde till grundandet av den
finspråkiga DX-klubben. Vid slutet av decenniet var det
dags för nya utmaningar.

En internationell yrkes- och DX-karriär

Torre arbetade på Finnair och fick hösten 1960
tjänst på Kastrups flygfält i Köpenhamn. Han var sedan
aktivt med I Danish Shortwave Club Internationals
verksamhet och bl. a. Ander Petersen och Kaj Bredahl
Jörgensen blev hans livslånga vänner. Torre var med
och gjorde klubbens program DX-Windows, som Radio
Denmark sände på kortvåg. WRTH:s huvudredaktör
Jens Frost var även han en nära vän och Torre blev en
av bokens redaktörer. Han ansvarade för den
latinamerikanska delen i tre årtionden. Torre var även
med på European DX-Councils konstituerande möte i
Köpenhamn 1967 och var en av organisationens
grundpelare. Han deltog i samtliga EDXC-möten i
Finland samt på många möten i andra länder. Han var
organisationens vicehuvudsekretare åren 2007-2009.
Kontakterna till Finland fortsatte naturligtvis och även i Sverige
hade han många kontakter, som fått sin början redan på 50-talet
genom resor dit. Torre var med då
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Toppmöte i Kirkkonummi 1987. Jens Frost, Bengt Dalhammar, Tor-Henrik Ekblom och Jyrki K.Talvitie till vänster.

stödföreningen DX-Vännerna grundades 1963. Det fanns många
långvariga vänner i Sverige, speciellt bör nämnas Bengt Ericson från Arctic
Radio Club samt Claes-W. Englund och Bengt Dalhammar, vilka även
verkade inom EDXC. Under 70-talet fortsatte Torre i Finnairs tjänst, först i
Göteborg och sedan i Stockholm. Början av 80-talet gick på Schiphols
flygfält i Holland och naturligtvis var han med i Benelux DX Club. Han
talade även flytande flamländska. 1984 byttes jobbet och Torre tog emot
tjänsten som chef för Finska Turistbyrån i Stockholm. Den sista tjänsten
var chefskapet för Scandinavian Tourist Bureau i det bekanta Köpenhamn.
Fyrtiotalet år i utlandstjänst avslutades kring milleniumskiftet och det var
dags för tiden som pensionär.

Borta bra, hemma bäst
Torre och hustrun Sinikka flyttade tillbaka till Finland och de bodde
först i Sökö i Esbo. Några år senare flyttade de till Solvik i östra
Helsingfors, vilket blev Torre sista stads-QTH. De hade haft en
sommarstuga i Ristiina några tiotal år och där firades alltid semestrarna och
ofta även jultiderna. De yngre generationerna var ofta med. Torre saknas
förutom av Sinikka även av två söner, en dotter, deras barn samt en ännu
yngre generation. Under pensionärstiden fortsatte Torre aktivt med sina
hobbies. Förutom DX-ingen låg filatelin nära hjärtat. Han deltog på ett
antal FDXF sommarmöten, på Esbo DX-Klubbs möten samt bowlade och
åt luncher med en grupp, dit hörde bl. a. Håkan Sundman, Leif Blomqvist,
Torre sysslade med DX-ing i närmare 70 år. Han lyssnade och
rapporterade stationer i många länder vitt och brett. Huvudintresset var
Latinamerika och kortvåg men alla blommor fick blomma så kanske han
som följd av karriären på Finnair blev intresserad av radiofyrar. Han
lyssnade även aktivt på radioamatörer och samlade på SWL-kort.  Han var
med i ett tiotal DX-klubbar och uppträdde alltid positivt samt poängterade
gemenskap. Han gick t.ex. aldrig med i bråken mellan de finländska DX-
klubbarna utan försökte alltid vara uppbyggande. Torre fick mängder av
erkännanden, till exempel Sveriges DX-Förbunds gyllene hedersmärke
bör nämnas.  År 1985 fick han Finlands DX-Förbunds hedersvimpel
nummer 2 och på EDXC-mötet i Tammerfors belönades han med FDXF:s
pris för DX-livsverk. RM

RADIOMAAILMA 4/2020
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Reporter på rätt plats vid rätt tillfälle
Rolf Karlman, Kvällsstunden nr 37 2020

Jan Mosander samt bilder från några av
hans journalistiska bravader. Högst upp
till vänster Albert Speer, där intill de
omtalade Boforskanonerna och Indiens
dåvarande premiärminister Rajiv
Gandhi, längst ned det havererade
fartyget ”Costa Concordia” och till
höger en av terroristerna i Svarta
September på balkongen till huset i OS-
byn där de israeliska idrottsmännen
bodde under OS i München 1972.

Han har druckit te med Albert Speer, intervjuat kungens okända moster och avslöjat såväl storspionen Stig
Bergling som Bofors vapenaffärer i Indien. Jan Mosander har under en lång karriär lyckats vara på rätt plats
vid rätt tillfälle. I Bland spioner, kommunister och vapenhandlare berättar han om sin journalistkarriär –
ibland snuddar Jan Mosanders bok vid otroliga äventyr och det är inte utan att man ställer sig frågan om det
man läser är fakta eller fiktion. I boken berättar Mosander också om sin finlandssvenska bakgrund. Farfadern
Karl Gustav Mosander var kyrkoherde både på Åland och i Viborg. Han tillhörde de 400000 finländare som
vid krigsslutet 1944 tvingades lämna Viborg, Karelska näset och stora delar av Västkarelen och fly västerut.
Jans pappa deltog som 17-åring i finska inbördeskriget och blev senare vd för ett läkemedelsföretag i
Helsingfors. Mamman var ”rikssvenska”. Under skolgången i Helsingfors fanns skolkamrater som Herman
Lindkvist, Yrsa Stenius och Björn ”Nalle” Wahlroos. Den sistnämnda i ungdomen ”superkommunist”, men
senare känd bankman i Nordea med kontroversiella åsikter.
På rätt plats
Efter gymnasiet gjorde Mosander värnplikten i Dragsvik, Ekenäs som alla svenskspråkiga ungdomar. Att
Dragsvik 1917–1918 varit ett fångläger för 10000 röda fångar efter inbördeskriget, där nära hälften avled av
svält, sjukdomar eller blev avrättade i summariska rättegångar, var en ”icke-händelse” för 1960-talets
värnpliktiga. Det som hade hänt de röda i Dragsvik var ett samtalsämne som skulle undvikas. Efter
militärtjänstgöringen valde Jan Mosander journalistyrket. Detta trots att modern varnade honom: ”Herregud,
på tidningar super de bara, det vet alla.” Via några små finlandssvenska tidningar rekryterades han över till
Sverige och jobb på Expressen, Aftonbladet och Dagens Eko. Han blev bland annat Berlin och
Östeuropakännare. Han ”lyckas” bli anhållen, avlyssnad, förföljd, efterlyst och stämplad som statens fiende
i de gamla kommunistländerna. Han är på plats vid arbetarupproret i Polen. Han finns med vid terrordåden
vid de olympiska spelen i München 1972. Han har intervjuat Albert Speer, Herman Görings änka och varit
med och avslöjat storspionen Stig Bergling. På ”hemmaplan” får Jan Mosander Stora journalistpriset för
avslöjandet av ”Boforsaffären”, det vill säga Bofors vapenaffärer med Indien i slutet på 1970-talet. Han har
också uppmärksammats för sin grävande journalistik när han rapporterat om svenska biståndsskandaler. Av
någon märklig anledning var han och hustrun Ingalill Mosander (bokrecensent i Aftonbladet och tidigare
Gokväll) med ombord på kryssningsfartyget Costa Concordia som havererade utanför Italiens kust vid ön
Giglio den 13 januari 2012.
Promenadprojekt
Jan Mosander kunde rapportera direkt till Dagens Eko om det dramatiska räddningsarbetet. Räddade och på
plats i livbåten kom han ihåg alla sina Estoniaminnen. Han hade personligen inte bevakat Estonia-olyckan,
men alla utredningar som följde. Han hade intervjuat många anhöriga. Jan Mosanders senaste projekt är den
grupp med promenerande män i Stockholm som han var initiativtagare till. Ett antal seniorer, majoriteten
med journalistisk bakgrund, promenerade var och en för sig omkring i Stockholm. Mosander lyckades samla
dess individualister till ett grupprojekt. Varje vecka samlas således ett antal herrar utanför Slussens
tunnelbanestation. Det enda som är fastställt är starttid och startplats. Ett stående inslag på
måndagsförmiddagarna är en frågesport i samband med avslutning på något kafé. Det har över tid blivit ett
succéprojekt som nu även finns i bokform Promenera mera – lite klokbok för gubbar som vill må bättre.
Första kapitlet har skrivits av Sven Melander under rubriken Låt Lloyden stå – promenera mera.
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Seniora Läkare nr 1 2019 via Bo Nensén

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

Med orden ”God dag, flickor och pojkar”, inledde Sven Jerring alltid sitt program för barnen, ”Barnens
brevlåda”. Programmet sändes för första gången 1925, sista sändningen 1972. Programmet hade då sänts 1
785 gånger och var då världens äldsta radioprogram.

Sven Jerring berättar själv i boken På min våglängd från 1944 flera historier som han upplevt med barnen
under åren
.
Från starten var det ett barnprogram skött av Gösta Malcolm Lilliehök som, förutom att han lät Sven Jerring
läsa vad barnen skrev, också underhöll med dragspelsmusik. Barn skrev till radion och berättade om livet och
om vilka radioprogram de tyckte om.

Men vad skulle mottagaren kallas? Kanske farbror Sven. Nej, det var synnerligen olämpligt på 1920-talet att
kalla en okänd person för farbror! Hellre Herr Sven ansågs det. Slutligen blev det ”farbror Sven” så som
breven ofta inleddes med och protesterna avtog.

Breven kom i massor och snart blev barnens brevlåda ett program som sköttes helt av Sven Jerring och barnen
utan dragspelsmusik.

Han anställde sitt alter ego, den fete och ständigt godishungrige betjänten Efraim Alexander som fick
kommentera. Han fick assistans av de barnartister som oftast brukade uppträda i radion, Birgit ett, Birgit två
och Anna-Greta. De två Birgit hette Rosengren och Tengroth i efternamn. Anna-Greta var Sickan Carlsson.

De var till tveksam hjälp, lekte kurragömma i studion, gömde sig bland de tunga draperierna så att Sven
Jerring fick slå med rotting i sammeten för att få fram flickorna till sändningen.

Birgit Tengroth var från början helt inställd på att bli skådespelare och deltog som tioåring i en sketch med
Sven Jerring. Han var den snälle farbrorn från landet, hon hans brorsdotter och de besökte en restaurang
tillsammans.

Birgit spelade mycket realistiskt, kanske för bra för åtskilliga lyssnare hörde av sig och var upprörda över att
en tioåring gick på restaurang med en farbror på kvällstid. Uteliv vid tio års ålder – var skulle detta sluta..?

Många förhoppningsfulla föräldrar kom med sina telningar och hoppades att Sven Jerring skulle lansera dem
som stjärnor. En typisk pojke var treåringen som under ett halvårs tid fördes till Sven Jerring av sin mamma.
Han kunde rabbla alla världens huvudstäder. Om man sade namnet på ett land pep han fram dess huvudstad.

– Det gör ingen annan om i hans ålder, sade mamman. Nej, det bör man vara glad över, replikerade Jerring.

Trots detta kom paret igen efter ett par månader, nu kunde pojken alla världens flaggor. Inte nu heller fick
pojken uppträda i radion – då skrev mamman till programchefen och anmälde Jerring för tjänstefel.
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De fick komma tillbaka ännu en gång. Nu deklamerade pojken en mycket dålig dikt, efter fem minuter avbröt
Jerring honom. Mamman ropade harmset:

– Han har ju nästan bara börjat, det är tjugo verser kvar av tjugoåtta och han kan dem alla utantill. Det finns
inte maken till honom.

Detta betvivlade inte Jerring, men släppte ändå inte in pojken i programmet. Då gav mamman upp.

Sovringen av begåvningar var kraftig eftersom tillströmningen var så stor.

Barnen brukade inte bli särskilt ledsna när de nekades direktsändning, men mammorna brukade fara ut i
anklagelser och åthutningar till barnen. Under sändningen placerade Jerring mammorna i ett väntrum med
högtalare och tog själv hand om barnen i studion. Barnen blev mindre nervösa på det sättet.

Jerring avskydde miniatyrartister med vuxnas mimik, gester och tonfall och ville helst ha barn utan någon
rutin, de blev bäst.

Allt kunde hända i direktsändning. En fyraårig flicka upptäckte en askkopp på bordet. Med några frågor
avslöjade hon Jerring som rökare och kommenterade: -

– Usch, det som är så dumt. Man kan bli sjuk och så kostar det mycket pengar. Har farbror några pengar
kvar?

Sven Jerring letade i sin ficka och fick fram några slantar, tolv öre.

– Där ser farbror, jag har över fyra kronor och det är för att jag inte röker!

Vid provet hade en flicka sjungit en visa av Alice Tegnér. Jerring introducerade:

– Det är en trevlig visa du valt att sjunga. Den är jag mycket förtjust i själv. Sjung nu det bästa du kan! Och
så klämde hon i:

Flickan i Havanna, hon har inga pengar kvar Sitter i ett fönster, väntar på en karl..

Växeltelefonisterna fick en het eftermiddag, en lyssnarstorm blåste upp. Mängder av upprörda lyssnare fick
lugnas.

– Har Sven Jerring tappat förståndet?

Brev strömmade in och i tidningarna beklagades ”det obehagliga intermezzot”.

Jerring tyckte att många av de visor barnen fick lära sig var tråkiga, gjorda efter schablon och sömniga, i
synnerhet melodierna, och att det kunde vara uppiggande med schlager och kupletter som barnen ofta kunde
mycket bättre och tyckte var roligare att sjunga än de gamla visorna.

Jerring ömmade särskilt för sjuka barn som han ofta följde och brevväxlade med på ett stödjande sätt genom
sjukdomen. Ibland kunde ensamma barn få julklappar tack vare upprop från Sven Jerring.

Barnens brevlåda spelade på så sätt en mycket stor roll för många barn och familjer vilket förklarar dess
popularitet och hållbarhet.
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ARC NOSTALGISPALTEN                21/9 2020
———————————————————————————————————————————————————————————

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

När detta nummer av MVE kommer ut har förmodligen de flesta som är intresserade hört (eller försökt höra)
jubileumsprogrammet från ARC över Radio Northern Star/Bergen Kringkaster. Men om inte så får ni ytter-
ligare en chans i morgon tisdag 22/9 då programmet går i repris 1800-2000 UTC på 1314 kHz (700 W) och
5895 kHz (50 W). Lyssnarrapporter på programmet kan sändas till:

Arctic Radio Club Jubileumsprogram
c/o Music & Media Production
Box 114
824 23 Hudiksvall

QSL-kort kommer säkert som ett brev på posten om du bifogar svarsporto. Därmed över till detta nummers
nostalgiska tillbakablickar och vi börjar med ett bidrag från Stig Adolfsson SA. Han berättar att stationen
HSIA på 1355 kHz var en av de vanligare thailändarna på den tid de begav sig och den brukade höras runt
midnatt. Rapporten togs på tidigt 60-tal i Grängesberg.

Ytterligare ett bidrag från SA. WWCA i Gary, Indiana startade 1949 och blev snart mycket framgångsrik
med populära programledare och ett starkt lokalt samhällsengagemang. Man satsade mycket på lokala
reportage, direktsändningar och lokala sportevenemang. I dag kör stationen Relevant Radio. Avlyssnad i
Grängesberg på tidigt 60-tal.
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Här ett QSL-brev ur Nils Olssons (NIOLs) samling, Radio Juventud de Vizcaya i Bilbao från 1966, inscannat
av John Ekwall JOE. Stationen var då listad på 1250 kHz med 2 kW.
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Tillbaka till Grängesberg och 1961. SA fick då detta QSL från WSAN i Allentown, Pennsylvania. Stationen
startade redan 1923 och ägdes från början fram till 1992 av familjen Musselman. 1961 var det en MOR-
station med musik, talk och information men på 70-talet blev WSAN en av de få stationer på mellanvågen
som satsade på progressiv rock. Senare blev det disco för hela slanten och när discovågen ebbade ut satsade
WSAN på country. I dag ingår stationen i iHeart Media-gruppen och kör ett talk-format. Den hörs då och då
under säsongen bara man kommer förbi WLAM.

Nästa QSL kommer från Lars Rydén LR, kanadicken CHSJ i Saint John, New Brunswick. Stationen startade
redan 1928 och efter ett par frekvensbyten var man en relativt vanlig hörighet på 1150 kHz. År 1988 flyttade
stationen till 700 kHz och 1998 lämnade man mellanvågen till förmån för FM där man i dag kan höras under
namnet Country 94.
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Ytterligare ett resultat av SA:s DX-aktiviteter i Grängesberg på tidigt 60-tal, WFBR i Baltimore på 1300 kHz.
Observera det påklistrade EKKO-märket. Christer Brunström CB har tidigare skrivit om dessa märken, bland
annat i DX-Boken. WFBR startade redan på 1920-talet och call-bokstäverna stod då för ”World's First
Broadcasting Regiment” eftersom stationen drevs av officersföreningen vid the 5th Regiment, Maryland
varifrån man också sände. Detta blev Marylands första radiostation. I dag finns sportstationen WJZ Baltimore
på frekvensen och callet WFBR har tagits över av en liten talkstation i Glen Burnies, MD på 1590.
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Avslutningsvis ett QSL-brev från Tore Larssons samling: kolombianen La Voz de la Costa i Barranquilla.
Tore avlyssnade stationen 1962 på 1190 kHz.

QSL-bidrag till spaltet uppskattas, antingen inscannade eller per post för inscanning så returneras de
omgående efter digitalisering. Min adress. Ronny Forslund, Vita Huset, 179 95 Svartsjö eller info @
rock.x.se.
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Citrus AM, Emst – 918 kHz

tnx FB

Radio Concorde, Achterhoek – 1630 kHz

tnx FB
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WGR Buffalo NY – 550 kHz

Hello and Greetings from Buffalo, New York!

Yes we did receive your Email and Audio File for WGR AM 550 and that is
indeed our Station. We appreciate you listening and we are glad that you
sent that to us…Hope you and your Family are doing well during this
time…..Thank You!

Kevin Carr
Assistant Program Director, WBEN AM 930, WGR AM 550 and ESPN AM 1520
Entercom Buffalo
500 Corporate Pkwy, Suite 200
Buffalo, NY 14226
O: +1 716-843-0217
M: +1 716-341-0336
Enter.com | radio.com

Kiss 98.5 | Star 102.5 | WBEN | Alternative 107.7/104.7
AM 1400 | ESPN 1520 | WGR 550

tnx JOB
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KFYO Lubbock TX – 790 kHz

Gote, I received your email about KFYO this morning. Glad to hear you can pick us up all the way
in Sweden. The audio clip that you attached to your email did in fact include the legal if of our
station 95.1 FM and 790 AM KFYO. You can download the app to stream us as well as listening
online. Thanks for the enthusiasm, I have forwarded your email to the program director for KFYO
so you may receive an email from him. Thanks again!

Stationen loggad via Arctic SDR, tnx GL
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KBAR Burley ID – 1230 kHz

Hi Gote:

Yes, you were listening to KBAR AM 1230.  I have attached a picture of our
station logo.

Happy New Year!!

Kim Lee | Lee Family Broadcasting Inc.
Owner | General Manager
KKMV 106.1 – KZDX 99.9 – KEDJ 103.1 – KXTA 99.1 – LATIN X 97.5
KART/BUCK 94.7 & 1400  – KXTA-AM 970 – KBAR 1230
47 North 100 West | Jerome, Idaho  83338
Cell:  208-539-5288 | Office:  208-436-4757 | Fax:  208-733-4571
Email: kimlee@leeradio.net

Stationen loggad via Arctic SDR, tnx GL
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KERI Bakersfield CA – 1410 kHz

Jan,

I can confirm that this is KERI.

Happy hunting,

Tyger Elton
Director, Corporate Station Operations
Corporate Engineer

Local Office
309 Smith Grove Road
Forest City, NC 28043
Cell: 864-504-9959
Website: www.wilkinsradio.com

tnx JOB
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WQFG 689 Jersey City NJ – 1710 kHz

tnx SGD
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Radio Jesús es la Vida, Granja Porcón, Cajamarca – 1570
kHz

Buenas tardes,
para confirmarle que efectivamente la Señal de los 1570 KHZ desde Granja Porcon,
Cajamarca, Perú, dicha Radio esta destinada para difundir exclusivamente la
Palabra de Dios y está trasmitiendo las 24 horas, tambien estamos en la
web: https://radiojesuseslavida.radiostream123.com/,
y tambien por el Facebook: Radio Jesus es la vida 1570 am,
Esperamos nos siga sintonizando.
Dios lo bendiga.
radiojesuseslavida1570am@gmail.com

tnx JE
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Arctic Radio Club 60 år

Den gångna helgen, men även vid en tredje sändning i morgon, har klubben firat att vi fyller 60 år
genom specialsändningar via Radio Northern Star, Bergen.


