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 Säsong 62, nr 20 
 19 april 2022 - tips 
Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 

Nr 21 2 maj  TL tips. Info QSL till resp red. 

  e-post: torelarsson.dx@gmail.com 

Nr 22 16 maj   TL tips. Info och QSL resp red. 

Nr 63/1 11 juli (prel) TL tips. Info och QSL resp red. 
 
 

Hej! 
Hoppas alla haft en fin påskhelg! Senare delen av helgen bjöd på fint vårväder med sköna temperaturer, 

åtminstone här i södra Sverige. 
 

En knapp vecka till vi ses i Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping. Staden vid Vättern har vid 

tidigare konvent bjudit på ett underbart vårväder. Man har vid morgonpromenaden kunnat höra vårfåglarna 

sjunga i Stadsparken som ligger alldeles intill. Vi hoppas att det blir så även i år. Det skall bli trevligt att efter 
ett tvåårigt uppehåll åter träffas! Programmet, tillsammans med färdbeskrivning, har sänts ut separat till varje 

deltagare, här i MVE kan alla ta del av det intressanta programmet. 
 

I dagens nummer skriver Stig Adolfsson om minnet från ett DX-möte i Lindesberg för ca 60 år sedan. Det 
skulle vara trevligt att höra flera sådana minnen från de sammankomster som varit. Vi kunde t ex för några 

nummer sedan här i MVE läsa vad som drabbade UQ vid ett av klubbens första konvent i Skara 1962. Flera 

sådana minnen finns säkert, speciellt du som sällan eller aldrig hörs av till MVE, här har du chansen!    
 

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

I detta nummer: 

* ARC-SWB konvent i Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping 23-24 april 2022-programmet – GL 
* Radiomässan i Eskilstuna den 9 april 2022 – DAD 

* Avslag från regeringen – Torleif Roos, Asfaltstelegrafen 14 och 19.4.2022  

* Om ett DX-möte i Lindesberg för ca 60 år sedan – SA 
* Canadian History – IRCA’s DX Monitor 59/31 

* History of Radio in Costa Rica - La Voz de la Victor del 1 – Tetsuya Hirahara 

* Radio-revy – Från Olle Alms samlingar: ”Radio” nr 3 den 15 februari 1925 
* CC157 Radio Cristo Llama al Pecador, Rancagua-1570 kHz – TJ (sistasida) 
 

Nostalgi-QSL: 

* Fotokavalkad från LR:s fotoalbum 

* KGCX Sidney ND-1480 kHz – TL 

* WSB Atlanta GA-750 kHz – TL 
 

Nya QSL: 

* COPE, Vigo-900 kHz – JOB 

* KBYR Anchorage AK-770 kHz – RR 

* KGNW Seattle WA-820 kHz – RR 
* WGVA Geneva NY-1240 kHz – GL 

* OCU4K NSE Radio, Lima-1180 kHz – JE 

 

 

Nästa  

Stoppdatum 

2/5 
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: 
BOS = Bo Olofsson, Kåge – lyssnar i stugan i Furuögrund, inte remote. CloudIQ + 1030 m Beverage i 

295 grader 

CB = Christer Brunström, Halmstad – Grundig Satellit 300 med tillhörande antenn. 

CR = Christoph Ratzer, Salzburg, Austria - WinRadio G33 Excalibur PRO/CSO, 200 m. Beverage 

335/165°, 20 mt. loop - Bonito ML052 amplifier. 
FB =  Franck Baste, St. Bonnet de Rochefort, France - Perseus SDR + Loop ALA 1530LNP 

HeP = Hermod Pedersen, Limhamn, lyssnar i torpet i Flensma på Linderödsåsen med två Perseus, 

RSP1A och två Airspy Discovery. Antenner är 400m bäver väst vintertid, tvåtrådig 200m bäver 
öst-väst, 200m bäver syd och SuperKaz LA-delta. Mer info finns på dxtorpet.se. 

JE = Jan Edh, Hudiksvall, lyssnar-QTH i Fredriksfors. NetSDR med Beverageantenner i nio olika 

riktningar, 600 - 900 meter. 
TJ = Torolf Johnsson, Alunda - 2xPerseus, 2x650 m broadside beverage i 300 grader, 2x400 m 

broadside Beverage i 330 grader. 

TN = Thomas Nilsson, Ängelholm - Perseus SDR, two 12x4 m Flag-antennas, both reversible 

 

Europa 
1278 7.4 0005 Ukrainske Radio, Kurisove, EE news. FB 
1323 14.4  1858  IRRS (via Italia AM) annonseringar och längre hymn. 2-3 CB 

1386 6.4 0000 Ukrainske Radio via R Baltic Waves, EE px, ID and news (8 minutes). FB 

1440 10.4 0500 Energy Power AM, Ireland, pop mx, ID. FB 
 

Afrika 
 917 14.3 1825 R Gotel, Yola. CR 
 917 6.4 2202 R Gotel, Jabura-Modire, väldigt starkt med bön. (917,002) TN 

1377 7.4 2015 R Free Africa, Mwanza. CR 

1377 7.4 2112 R Free Africa, Mwanza, Hi-lifemusik. (1376,991) TN 
 

Asien 
 891 9.4 2100 R Sor. Wor. Thor. (R Thailand), Saraburi. CR 
 918 11.4 2200 National Radio of Kampuchea, Phnom Penh. CR 

1395 14.4  1935  The Overcomer Ministry (via Gavar). Brother Stair erbjöd en gratisskrift (ett år efter 

sin död). 3 CB 
 

Nordamerika 
 

 

 
 

 

 
 920 27.10 2254 WGHQ Kingston NY med ett trängt men klart ”Magic 92.5 WGHQ.”  Bara andra 

gången jag hör dem. Bättre första gången och då QSL också. BOS 

 920 30.12 2259 WHJJ Providence RI med usel version av sitt vanliga ID bara. BOS 

 980 23.10 0550 WDDO Perry GA upphittad ett halvår efter att de dök upp som hastigast med en bra 
programpromo genom en SS.  Kanske provar en ny rpt. BOS 

1110 27.10 2229 WKQA Norfolk VA inte så imponerande styrka men ett klart ”This is Freedom 1110 

…..” och callet, effekt mm så drog nog ner. Gammal pärmbekant. BOS 
 

LOGGEN 

All Times in MV-Eko refer to 

UTC unless otherwise stated. 

dxtorpet.se
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1120 27.10 2224 WSME Camp Lejeune NC idade lite överraskande med callet efter att en OLD 
klingat ut. Den har jag dessvärre (?) från tiden som WSMO 1580. BOS 

1160 27.10 2257 WSKW Skowhegan ME med bra ID i promo. Sen tog annan över. BOS 

1190 31.12 0536 CFSL Weyburn SK med sin frekvensslogan i countryn. BOS 
 

 

 
 

 

 

 
 

1210 30.12 0758 WANB Waynesburg PA hade jag slarvat över märkte jag nu då jag kollade upp 

Rolfs fynd från RÅM/F runt helgerna. Gick ju riktigt fint vid ID. BOS 
1240 18.12 0100 CKIM Baie Verte NL ”VOCM” men avslöjad redan innan på spliten. BOS 

1290 12.9 0117 WNBF Binghampton NY svagt ID bara. Var svår att hitta denna säsong. BOS 

1340 9.4 0201 WMID Atlantic City NJ, lite countrystuk på några låtar. ID 0202 ganska svag och 

brusigt. (1339,998) TN 
1430 26.11 0300 WOIR Homestead FL med ett  bra ID i splattret. BOS 

1490 9.4 0158 WMBM Miami Beach FL, långt och fint ID. (1490,002) TN 

1640 6.4 0500 WSJP Sussex WI, “Relevant Radio”. FB 
 

Oid/Tent Nordamerika 
1480 27.10 2227 OID  med ett bra ”Money Talk 1010”-ID inklusive FM-frekvenser. Allt pekar väl på 

WSAR? Felkoppling eller relä av px inklusive ID? Även 2257! BOS 
 

Mexiko, Centralamerika och Västindien 
 860 6.4 0400 PJZ86 R Curom Willemstad med musik och jingel strax efter soluppgången när 

konditionerna lämnat Anderna och gått lite mot Colombia och Västindien. JE 
 

 

 
 

 

1140 6.4 0400 CMBF R Musical Nacional Santa Clara med id och nationalsång – första cubanen på 

länge... JE 
1140 10.4 0408 CMBA R Rebelde, Santa Clara 8390 km. CR 

1340 9.4 0256 La Nueva Tipikal Las Tablas med ID. Tack till Mats 

Andersson för tips. Försvann efter c:a 5 min. (1339,986) TN 
1350 10.4 0408 XEQK Tropicalísima, México D.F 9961 km. CR 

1350 6.4 0100 WEGA Vega Baja PR. Religious px, ID. FB 

1370 4.4 2230 WIVV Viequez Island PR kanonstark men fading, JE 

1400 6.4 0200 Harbour Light of the Windwards, Carriacou, ID, religious 
songs. FB 

1440 10.4 0403 YNRM R Maranatha, Managua 9689 km. CR 

1540 10.4 0400 ZNS-1 R Bahamas, Nassau 8003 km. CR  
1560 6.4 0300 HO.. R Adventista Panamá id-ade (1559,996) JE 

 

Sydamerika 
 590 3.4 0100 LS4 R Continental Buenos Aires med fotboll. JE 

 670 5.4 0328 LRA.. R Nacional Argentina med samma musik som 750/820. Två stationer på 
frekvensen och inget lokalt att gå på. Inte den vanligare R Mar del Plata. JE 

 680 5.4 0330 LV6 R Nihuil Mendoza kom fram på en splattrad frekvens och där det fanns 

ytterligare en station. JE 

 700 5.4 0330 LV3 Cadena 3 Córdoba med nattprogram och fartig musik. JE 
 710 2.4 2300 LRL202 R Diez Buenos Aires faktiskt ovanligt fri från splatter. JE 

 730 5.4 0330 L.. R Nacional Argentina här – finns tre på frekvensen och samma program som t ex 

750/820. JE 
 730 3.4 0000 ZP7 R ABC Cardinal Asunción med fotboll. JE 
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 750 3.4 0000 LRA7 R Nacional Córdoba id strax före brassen América. JE 
 750 5.4 0300 LRA7 R Nacional Córdoba med ett jättelångt intro till nationalsången. JE 

 760 2.4 2301 LU6 R Atlántica Mar del Plata fadade upp för id, men brassen Uirapuru/Aleluia 

dominerade. JE 
 790 3.4 0400 LR6 R Mitre Buenos Aires med id och jingle och nyheter. JE 

 930 5.4 0321 LV7 R Tucumán San Miguel del Tucumán med id och tecnomusik/rap. (927,986) JE 

 
 

 

 

 
 

 930 07.4 0500 CB93 R Nuevo Mundo, Santiago-Quilicura, svag signal. (929,600) TN 

 950 12.4 0100 LR3 CNN Noticias Argentina Buenos Aires var den första signalen som var läsbar 
den här natten! Också WEGA 1350 kunde skönjas – annars ”tomt”. JE 

 960 19.4 0245 OAX4D R Panamericana, Lima med bra signal. TJ 

1010 5.4 0300 LV16 R Río Cuarto Río Cuarto med id och nationalsång. JE 

1010 13.4 0300 LV16 R Río Cuarto Río Cuarto annonserade och spelade en långsam instrumental 
version av ”Yesterday” och stängde ett par minuter efter lokal midnatt innan musiken 

var riktigt till ända. JE 

1010 6.4 0353 HJOP R Sistema Cardenal Barranquilla med anrop. JE 
1030 12.4 0230 LS10 R Del Plata Buenos Aires fadade upp. JE 

1180 19.4 0245 OCU4K NSE Radio, Lima med monstersignal (1180.013) TJ 

1230 10.4 0405 HJLK R Calidad, Cali 9689 km. CR 
1240 19.4 0245 OAU4V R Cumbre, Huancayo. TJ 

1270 5.4 0201 CB127 R Festival Viña del Mar svag och murrig men var trots allt en ”ljusglimt” i de 

trista konditionerna.  (1269,979) JE 

1280 8.4 0400 HJLR Caracol Radio, Pasto, ID. (1279,998) TN 
1280 10.4 0410 HJLR Caracol Radio, Pasto 9939 km. CR 

1280 13.4 0100 HJMB R Suroeste Concordia med en radda id, reklam och musik var en prima 

överraskning när nästan ingenting annat fanns på bandet. (1279,983) JE 
1290 5.4 0059 HJOI R ConecZión Sampues var riktigt i predikotagen JE 

1320 19.4 0245 OAX4I R Nacional FM, Lima (1320.976) TJ 

1320 13.4 0200 YVWP R Apolo Turmero precis över brusnivån. (1320,006) JE 
1340 7.4 0301 HJFB Amor Anos Maravillosos, Bogotá, lite skral styrka men ett ID. Sign off den 11 

vid 0309. (1339,983) TN 

1350 10.4 2202 ZYH521 Super Rádio Boa Vontade, flera ID. (1349,9) HeP 

1350 10.4 0348 HJHL Bésame Radio, Ibagué med ett R Popular ID före Bésame. (1350,001) TN 
1350 10.4 0417 HJHL Bésame Radio, Ibagué 9521 km. CR 

1350 12.4 0333 HJHL Bésame Radio, Ibagué, är lurig med sitt "Be-Be-Bésame Radio", då det ju 

även finns BBN Radio på frekvensen. HeP 
1350 7.4 0358 HCVR2 Teleradio 1350 AM, Guayaquil, ljud nerträngt av WEGA och R Buenos 

Aires. (1349,991) TN 

1380 10.4 0401 HJJD NSE Radio, Medellín 9384 km. CR 

1380 5.4 0420 OAU2W R Campesina, Cajamarca 10713 km. CR 
1380 14.4 0329 OAX2W R Campesina, Cajamarca, ganska svag signal men ett ID kom igenom. 

(1379,999) TN 

1380 9.4 0400 OCY4U R Nuevo Tiempo, Lima, ID. (1380,002) TN 
1380 14.4 0330 OCY4U R Nuevo Tiempo, Lima, vanliga jingle ”Radio Nuevo Tiempoooo”. HeP 

1400 7.4 0410 HCFL2 R Z Uno, Guayaquil, bra styrka. (1400,106) TN 

1400 12.4 0410 HCFL2 R Z-Uno, Guayaquil (1400,110). CR 
 

 

 

 
 

 

1430 5.4 0415 HCGF1 R Futura, Quito 10137 km. CR 
1430 6.4 0200 HCGF1 R Futura, Quito men mycket splatter. (1429,991) JE 
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1430 18.4 0329 HCGF1 R Futura, Quito, ID. (1429,989) TN 
1440 4.4 0356 LU36 R Coronel Suárez Coronel Suárez tog sig precis över brusnivån med reklam 

och id. JE 

1440 8.4 0259 HJNZ Colmundo R Medellín, Medellín, ID. (1439,985) TN 
1470 4.4 0159 OCY2G R Amistad Quiruvilca kom igenom med ett id men frekvensen dominerades 

förstås av La Mega. (1469,980) JE 

1470 10.4 0400 OAU4B R La Mega, Lima 11015 km. CR 
1470 18.4 0300 OAU4B R La Mega, Lima, titt som tätt, ” Radio La Mega está presentando: Cumbia 

con amor”. HeP 

1480 6.4 0030 CP.. R Bendita Trinidad (någon av tre som ska finnas på frekvensen) parallellt med 

och något bättre än 1540. (1479,982) JE 
1490 12.4 0335 HJAY R Vida Nueva, Barranquilla, med ett ”Vida Nueva”. HeP 

1490 12.4 0401 HJAY R Vida Nueva, Barranquilla, HJAY R Vida Nueva ... (1489,978) TN 

1490 10.4 0347 HJBS Emisora Punto 5, Bogotá D. C., stark, fint ID och sen musik. (1489,999) TN 
1490 15.4 0347 HC0171 R Santa María, Azogues, "La Luz de Radio" bl a. En station på 1489,925 

som troligen är Cadena Sur och en på 1490,013 var med i gröten utan att få ID på 

dem.  (1489,997) TN 

1490 6.4 0200 OCU7Y R Cadena Sur del Peru Cusco med La Voz de la Liberación. (1489,928) JE 
1500 6.4 0200 CP.. R Comunitaria Tawantinsuyo Laja mycket fading och dessutom störd av Santa 

Rosa, men bra i topparna. (1500,031) JE 

1500 10.4 0400 OBX4I R Santa Rosa, Lima 11010 km. CR 
 

 

 
 

 

 

 
 

1510 4.4 0200 HJD24 La Voz de La Unión är pålitlig i hörlurarna även om Monumental delvis 

störde. JE 
1510 8.4 0300 HJD24 La Voz de La Unión, La Unión, "Desde lo hermoso municipio de La Unión, 

La Voz de la Unión, estación HJD24, 1.510 kHz. La Voz de la Unión, la fuerza que 

promueve la unidad". HeP 
1510 19.4 0314 HJD24 La Voz de La Unión, La Unión, "en la musica Cubana La Voz de La Union 

15-10 AM". (1509,999) TN  

1510 10.4 0410 HC0034 R Monumental, Quito 10134 km. CR 

1510 12.4 0403 HC0034 R Monumental, Quito med Biocenter-reklam, har glidit upp, nu på 
(1510,009). Dagen efter tillbaka på sin vanliga frekvens 1509,987. TN 

1510       ofta 0400 HC0034 R Monumental, Quito, ofta den senaste månaden med förtjusande musik 

och sedvanliga potenshöjande rek från biocenter Francis de Leo. HeP 
1510 6.4 0200 OCX4J R Tarma, Tarma splattrad med tydlig. Stängde strax före 0207. (1520,019) 

JE 

1510 15.4 0101 OCX4J R Tarma, Tarma med ID. Tack till BIH & TJ för hjälp med ID. Sign off 

0201. Driver omkring lite runt 1510. (1510,002) TN 
1520 4.4 0200 CP.. R La Luz del Tiempo El Alto överraskande bra med tanke på urusla konditioner 

tidigare på natten. Stängde utan vidare ceremonier som nationalsång etc bara några 

sekunder senare. JE 
1520 12.4 0342 HJLQ R Minuto-Principe de Paz, Barranquilla, rel. px. 

(1520,071) TN 

1520 5.4 0420 OCU1T R Municipal-LV del Campesino, Ayabaca. CR 
1520 7.4 0409 OCU1T R Municipal-La Voz del Campesino, Ayabaca, 

ID "Radio Reloj 105,1 FM". Svårt störd men uppe i 

hygglig styrka. (1520,003) TN 

1540 3.4 0100 CP.. R Bendita Trinidad El Alto. Inte så stark men helt 
ensam. JE 

1540 12.4 0101 CP.. R Bendita Trinidad La Paz, El Alto, ID och mycket 

prat. (1539,996) TN 
1540 4,4 0200 OCX7V R Lorena Cusco en annan positiv överraskning med tanke på natten JE 
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 1560 6.4 0056 CP.. R Luz del Mundo La Paz id-ade ”Radio Luz del Mundo de Bolivia”. (1560,002) JE 

1570 13.4 0257 CC157 R Cristo Llama al Pecador, Rancagua spelade mest oannonserad musik 
men här kom ett efterlängtat ID. Säsongens mest överraskande loggning för mig. 

(1570.048) TJ /Se sistasidan i dagens MVE! -tl/ 

1570 5.4 0428 OCU4J Bethel Radio, Lima 10996 km. CR 
1570 7.4 0357 OCU4J Bethel Radio, Lima, ganska hygglig styrka. Bethel Radio. Vid 0400 kom en 

svag signal på 1570,021 fram, tent La Voz. (1569,999) TN 

1630 5.4 0415 YSGS R Elohim, San Salvador 9764 km. CR 
 

Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
 780 5.4 0328 Tent LV8 R Nacional Libertador Mendoza, men det finns två till Radio Nacional på 

frekvensen. Libertador är dock klart vanligast...Gick parallellt med Formosa 820 och 

Córdoba 750. JE 

1340 12.4 0348 Tent HJHY RCN R Sucre, Sincelejo, stark, inget ID, men mycket prat om Colombia, 
fotboll och Covid 19. (1340,002) TN 

1500 3,4 0100 Tent CP.. R Comunitaria Tawantinsuyo Laja – andinsk musik och prat men för svagt 

för att kunna tyda. (1500,030). JE 

 

 Från e-posten 
Jan Edh 17.4.2022: 

Det blev inte mycket i loggen den här natten heller 2-3.4. En ganska kraftig störning gav inte den skjuts till 

något ovanligt som jag hoppades. Det gick en del sydligt men de flesta med väldigt försiktiga styrkor om de 

ens gick att id-a. Det överraskande var möjligen att ett par signaler från Bolivia sällade sig till La Plata-
stationerna. Brassarna däremot var väldigt ”beskedliga” 

------- 

Det var inte mycket som gick den här natten, 4.4. 

Före 02 UTC fanns ett par Puerto Ricaner och Harbour Light. Överraskande dök det dock upp några andinska 
signaler vid 02. Men sedan var det magert igen till soluppgången strax före 03 UTC då det kom en del 

Argentina-stationer. 

------- 
Det här såg länge ut att bli en total flopp den 5.4. Inte förrän vid 03 UTC började det smyga upp lite bärvågor 

som det fanns ljud till. Flertalet visade sig komma från Argentina och framför allt på den lägre halvan av 

mellanvågen. De flesta signalerna var visserligen svaga men det var ganska fritt från brus och det kom fram 

en del under den knappa timmen fram till soluppgången. Vid 04 var det dock bara någon enstaka signal kvar. 
------- 

Det var inte bra den här natten heller, 6.4, – men lite bättre. 

Det hade inte behövts så mycket till för att det skulle ha blivit ganska bra och då framför allt mot Peru och 
Bolivia. Några av de ”vanliga” från Bolivia gick riktigt bra och peruaner som Lorena, La Mega, Santa Rosa 

och Bethel hade väldiga styrkor. Och det fanns en hel rad både kända och okända som ”bubblade” eller oftast 

sågs via mer eller mindre kända bärvågor. Vid soluppgången drog det sedan mot Colombia och Västindien. 
Värt att notera är att jag lyssnat fyra nätter i rad utan att höra en enda station från USA! 

------- 

Jag har knappast ”lyssnat” någon natt med så extremt få signaler från transatlanter som den 12.4. 

Förutom de tre som loggen består av tror jag mig veta att jag hade PR på 1280 och 1350, Harbour Light på 
1400, Argentina på 590, 750 och 870 och Peru på 1470 och 1570. 

Större delen av natten fanns inte ens en bärvåg (när jag hade ”detektionsgränsen” inställd på -100 dB) på det 

stora flertalet frekvenser. 
------- 

Även den här natten, 13.4, var det extremt få stationer som hördes. Anmärkningsvärt också att det inte var de 

vanligaste stationerna som hördes. Det fanns ytterligare ett par intressanta stationer som kom upp hyfsat 
hörbart, men tyvärr under alldeles för kort stund och utan id. Inte ens en synlig bärvåg från NA. 

 

Bo Olofsson 17.4.2022: 

Har avslutat ett projekt för att reducera hårddisklagret och samla ihop varje säsong och expedition så att det 
blir lättöverskådligt. Blev lite tid över senaste veckan till att lyssna av några filer till från denna säsong. Men 

det är mycket väsen och lite ull ...  Har gått åt rekordlite hårddiskutrymme säsongen 2021-22 och mycket mer 

kan slängas dessutom om jag skulle få för mig att kolla. 
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Torolf Johnsson 18.4.2022: 

Dåligt med dx-ing de senaste två veckorna pga semester. Kondsen varierar mellan urusla till dåliga.  

 

Hermod Pedersen 18.4.2022: 

Kul att NA klingat av och att vi nu får allt mer LA i lurarna, även om det mest är de vanliga dominanterna 

som hörs. Hellre en LA-dominant än en NA. 

Annars går DX-äventyren vidare med att vinterantennen på 400m plockats ner inför vår och kor. Själv ser 
jag framför mig nya försök med LA-deltan och en ny Afrika-delta, antenner som får plats på tomten, som 

dels är hyfsad stor, dels hyfsad vildvuxen. Med två Perseus och en Jaguar är det smidigt att jämföra antenner. 

En slutsats, väntad. som jag hittills har dragit är att en beverage alltid klår alla andra mottagningsantenner. 

En annan är att om man kör, som många, med en massa inspelningar så ska man inte ha för långa beverage. 
Har kört en jämförelse denna vinter mellan en 200m och en 400m bäver i exakt samma riktning. Här finner 

jag att 200m slår 400m i 90 procent av fallen, antagligen mycket tack vare en bredare loob. I resterande 10 

procent så ger 400m bättre resultat i den givna riktningen, vilket är perfekt om man sitter vid mottagaren och 
kan koppla mellan bästa antennen vid ett givet tillfälle, inte så perfekt om man knappar in tider i en dator och 

kör mer på måfå, då är det 200m som oftast vinner. Och då ska det tilläggas att 400m är dragen enligt konstens 

alla reglar, medan 200m går i zigzag längs ett gammalt taggtrådsstängsel. Så teori är en sak, verklighet något 

annat. 
Så en tredje slutsats kanske är att det knappast lönar sig att kämpa med 400m tråd och pålar två gånger om 

året. Fast det kan ju hålla igång en pensionär, och så är det både fin motion och mycken frisk luft. 

 
Thomas Nilsson 19.4.2022: 

Trots en hel del störda konds så har en del trevliga stationer gått. Flera har observerats på offsets men tyvärr 

inte kunnat få ID på dem då det är väldigt korta öppningar på bara 15-20 minuter. 
 

Jan Oscarsson 19.4.2022: 

Inte så mycket manglat på ett tag. Har gjort ett par nedslag till bland det som gick i Furuögrund över jul-nyår, 

men det känns nog som att vi plockat alla russinen ur kakan redan. Mycket tid och tur torde krävas för att 
hitta något nytt och spännande med tanke på hur konditionerna var, så jag återvänder nog hellre till Parka-

inspelningarna från i höstas. Har sparat alla diskar från tidigare PAX-utflykter också ifall man skulle få tråkigt 

innan den nya säsongen börjar! Skickar med en QSL-illu denna gång - svar från Vigo kom idag! Trevlig vår 
från JOB! 

 

 

   ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…      19/4 2022 
Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING 

e-mail: torelarsson.dx@gmail.com 
———————————————————————————————————————————————————————————  

Klubbens bankkonto i Skandiabanken 91598550650 
PayPal: Betalningsmottagare gote.lindstromdx@gmail.com 

 

 

Rymdväder 
2022 apr 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Solarf  128 122 117 111 109 107 101 99 96 99 103 110 122 135 135 

A-index 11 6 8 14 9 19 34 13 12 9 38 21 8 11 8 

Solfläck 86 75 61 52 55 37 13 24 23 37 37 35 78 74 79 
  

Störningar under perioden 

Den svaga protonstörningen som börjande i slutet av mars sjönk ner till viloläget den 6 april och sedan inga 

nya protoner. Däremot oroligt på solen som orsakat geomagnetiska störningar, syns inte minst på A-index, 
vars värde hoppat upp och ner. 4 april börjar K 4,4, 10 april kl 03-12: 7,5,4, 14-15 april kl 09-06: 

4,5,4,6,5,4/5,4. 

(Sigvard Andersson) 
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Börje Eriksson – RIP 
Dagh Casselbrant har i mail till TN meddelat att Börje Eriksson har avlidit. Börje har inte varit medlem i 
ARC, men var ändå ett mycket känt namn i radiokretsar då han i många år redigerade en spalt i tidningen 

Radio & Television. 

 

Special Dual DX-Test Announcement for WWKY Winchester KY-990 kHz and 

WMST Mount Sterling KY-1150 kHz 
Meddelande om dessa två tester gick ut till alla via vår mailservice 
i god tid innan testerna. Betr QSL så skriver man ”QSLs for all 

DX Tests from the 2021-2022 will be answered when the season 

is over. Be patient. Yes, this includes KJJR and KQKD. 
If you think a late-season dual test is unusual, wait till you hear 

what is coming next. We have arranged yet another test for this 

Spring. We can’t reveal it yet, but it’s a rarely-heard daytime-only 

station on the East Coast. And this same station will provide even 
more goodies next Winter!” 

 

/Hördes någon av dessa tester på den här sidan av Atlanten? Läste en rapport från Bjarne Mjelde, att vare 

sig WWKY eller WMST kunde uppfattas vid hans QTHs i Kongsfjord och Smøla. Steve Whitt skriver från 
England att ingen av testerna hördes där. -tl/ 

 

The EDXC Conference, Bucharest, canceled 
Regretfully, we have needed to take the decision to cancel the EDXC Conference scheduled for May in 
Bucharest. With just a few weeks to go, there were not enough delegates signed up to make it viable to hold 

a conference. This is, perhaps, understandable with people concerned about travel due to Covid-19, plus the 

war in neighbouring Ukraine. 

(Chrissy Brand and Christian Ghibaudo, EDXC) 
 

 
 

ARC late, late news 
 

Canada 
540 CBK Regina SK. First received a prepared QSL card in December for an October 28 reception, signed 
by Ben Yardley, Senior Remote Areas Tech, 2440 Broad Street, Regina SK S4P 0A5. In early March Ryan 

Goeres, no title given, but obviously engineering, sent an implied verification in over twenty messages plus 

numerous station photos via Facebook messaging and promised I would get a printed card. 
And, now, at the end of March a second CBC QSL card arrived signed by what looks like Stephen Tombeck, 

no title. I like this triple redundancy in QSL response! Even though the date on the second card is not when I 

heard it but when he signed it in March. Ryan also offered to help with any DXer SK verification requests, 

since he knows people in radio all over the province. Ryan Goeres, CBC, Box 540, Regina SK S4P 4A1 or 
CBC (Transmission Office), 18-1738 Quebec Ave, Saskatoon SK S7K 1V9 

(Jim Renfrew, NRC DX News 89/14) 

 

Estonia 
1035 TWR Russian has been heard 1800-1900 via Radio Eli. (See also Moldovia below) 
(Mauno Ritola, ARC 18.4.2022) 

 

Moldova (Transnistria) 

To support Russia's attack to Ukraine, Grigoriopol Radio Centre started relaying Radio Rossii 24 h a day on 
999 kHz on 5th April. That meant also stopping TWR Russian, Ukrainian and Belarussian 1730-1930 on 999 

kHz. On 7th April those transmissions were on 621 kHz, but only for one day. Starting 18th April TWR 

Ukrainian will be on 1377 kHz 1845-1945. TWR Russian has also been added 1800-1900 via Radio Eli, 

Estonia 1035 kHz.  
(Mauno Ritola, ARC 18.4.2022) 
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Panamá 
1340 HO.. La Nueva Tipikal, Las Tablas reactivated with new name, ex R Tipikal. Heard by Mats 
Andersson. https://www.instagram.com/lanuevatipikal1340am 

(Fredrik Dourén, ARC) 

 

Spain 
918 Radio Inter, Madrid - Since 3rd of April, Radio Inter has switched off its MW transmitter. The 
company is facing serious financial issues and they have fired several workers and announced that they 

keep broadcasting on FM band only. 

(Jorge Garzón via mwcircle 7.4.2022) 
 

Ukraine 
On April the 5th, four transmitters of Ukrainian radio were on the air on MW 657, 873, 1278 & 1404 kHz. 

(Rumen Pankov via Glenn Hauser, WOR 7.4.2022) 

 

USA 
1280 WNAM Neenah-Menasha WI displays DX reports 
A few days ago I had occasion to visit the website of WNAM 1280 Neenah-Menasha Wisconsin, a station 
which I had verified some months ago. In his reply the Program Director Steve Edwards said “We’ve received 

numerous DX reports over the years including from Sweden, Jyväskylä, Central Finland, The Netherlands & 

Germany. Very soon I’ll create some kind of DX map on our website to showcase this hobby.” So I was 

surprised to see he has actually done this. If you go to WNAM’s website 
https://www.1280wnam.com/ and scroll down you’ll find a panel labelled “DXing WNAM Worldwide 

Reception Reporting” Click on this panel and it will show where many of the reception reports have come 

from. Naturally I was surprised to see my reception from the Kongsfjord, Norway sdr mentioned there along 
with one of my recordings of their station identification. 

(Dene Lynneberg, NZ DX Times April 2022 via WOR 6.4.2022) 

 

 

 
 

KPYV Oroville CA 1340 kHz, tnx HS 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/lanuevatipikal1340am
https://www.1280wnam.com/
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ARC-SWB konventet i Södra Vätterbygdens Folkhögskola, 

Jönköping 23 - 24 april 2022 – programmet 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lördag  
12.00  Fr.o.m. 12.00 incheckning i receptionen i huvudbyggnaden.  
 

14.00 Eftermiddagskaffe med fralla serveras i huvudbyggnadens restaurang. Välkomsthälsning av ARC:s 

ordförande Göte Lindström.  
 

15.00 En av Finlands mest erfarna DX-are, Jim Solatie, berättar om DX-ing i Finland och sitt liv som 

DXare, både på MV och FM. Lokal: Konferenssalen på Parkudden. 
 

18.00 Trerätters festmiddag i huvudbyggnadens restaurang.  
 

Meny:  

 Förrätt  

 Räkcocktail  

 Buffé  

 Rödlöksmarinerad rostbiff  

 Varmrökt lax med örtsås  

 Marinerad kycklingfilé med soltorkade tomater  

 Grekisk sallad  

 Potatisgratäng  

 Hembakat bröd med tillbehör  

 Ost o vindruvor  

 Lättöl, cider, bordsvatten  

 Vin och starköl finns till försäljning  

 Dessert  

 Jubileumstårta och kaffe 
 

20.00  Bengt Dalhammar gör en minneskavalkad i lättsam form om nuvarande, före detta medlemmar och 

andra mer eller mindre kända DX-profiler med tillbakablickar på ARC:s 60 år som klubb. Alla är 

välkomna med bidrag. Lokal: Konferenssalen på Parkudden. 
  

21.15  ARC:s klubbtävling. Anordnas av förra konventets vinnare. Lokal: Konferenssalen på Parkudden. 
 

22.00  Gemenskap och ”nattamat” i Parkuddens café så länge vi vill och orkar.  
 

Söndag  
08.00  Frukost serveras i huvudbyggnadens restaurang. 
  

09.00 Lisette Åkesson och Thomas Nilsson berättar om FLAG-antenner. Lokal: Konferenssalen på 

Parkudden.  
 

10.00 Årsmöte för ARC och SWB. Lokal: Konferenssalen på Parkudden.  
 

11.00 Avslutningskaffe med baguette i huvudbyggnadens restaurang. 
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Radiomässan i Eskilstuna den 9 april 2022 
Dan Andersson, ARC 

 

Radiomässan i Vilsta Sporthotell & Camping, Eskilstuna besöktes av Dan Andersson som även tagit bilderna 

nedan. Förfrågan om någon av ARC:s medlemmar skulle deltaga i förra MVE gav resultat. Tusen tack Dan! 

 

Dan skriver så här: ”Det var trångt med ungefär 800 personer totalt (min uppskattning). Träffade många 
kända DX-are och radioamatörer. Handlade lite reservdelar till DRAKE samt bytte till mig en Hallicrafters 

SX-99 mot en Kenrad SP-400 högtalare. 

 

Magnus Jespersson, till höger Moritz Saarman 

 

 

Martin Aronsson. Notera den glade killen som förmodligen fått följa med sin pappa 
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Mannen i brun skinnjacka är Magnus Jespersson, i blå skjorta Stig Granfeldt. Säljaren i grått 

skägg är okänd! 

 

Okänd säljare 
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Avslag från regeringen 
 Torleif Roos, Asfaltstelegrafen 1494kHz@gmail.com 14 och 19.4.2022 

 
Idag, 14.4, kom ett brev i brevlådan. Ett avslag på min ansökan om att få sända radio. 

 

mailto:1494kHz@gmail.com
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Av detta avslag begriper jag inte någonting. Frågan är om det är någon av ARC:s medlemmar som gör det? 
  

Här skriver man till sist att andra ansökningar innan från privatpersoner har avslagits. Precis som att det skulle 

vara en anledning till att åter igen avslå en ansökan. 
  

Har försökt att koppla av skallen med en längre promenad och lite TV, men det går liksom inte. 
  

Jag begriper inte beslutet. Jag förstår inte argumentationen. Det är ju ett ickebeslut på något sätt. 

------- 
Skälen för regeringens beslut, se brevet ovan 
 

Först pratar dom om vilka lagar som reglerar det hela. Sen skriver dom att det inte finns några bestämmelser 

som anger hur fördelningen av tillstånd att sända radio till utlandet ska ske. 
  

Sedan vilka tillstånd som historiskt och tills nu har delats ut. 

Det vill säga: 

 
Radio Sweden’s utlandssändningar på kort- och mellanvåg och tydligen också Danmarks Radio med sänd- 

ningar mot Helsingør från Helsingborg (vilket i sig var en nyhet!) 
  

Att sen hänvisa till att det tidigare blivit avslag för andra privatpersoner skulle i sig vara en avslagsmotivering 

en gång till! Det är ju obegripligt. Från A till Ö. 
  

Fick förslag om att ständigt söka nya tillfälliga tillstånd efter varandra! 

Visst, jag kan väl hålla på och ständigt skapa nya ansökningshandlingar och skicka in var 14:de dag, men det 
faller ju på sin egen absurditet kan jag tycka att behöva hålla på så här, att var 14:de dag behöva beställa: 
  

Ett nytt personbevis. 

Ett nytt förvaltarfrihetsbevis hos Överförmyndaren i hemkommunen. 

Ett nytt konkursfrihetsbevis hos Bolagsverket, kostnad 150 spänn per papper. 
 

Dessa tre handlingar ihop med ansökan om tillstånd ska in till MPRT där även ett papper om ansvarig utgivare 

ska in. 
  

När jag sen fått ett programtillstånd ska så en ny ansökan om nytt frekvenstillstånd in hos PTS. 

 
Dessa tre papper ska med in till MPRT varje gång man skickar in om en ny licens oavsett frekvensband. Jag 

begriper inte varför denna hårdnackade attityd sitter fast i myndighetssverige. Dom har ju hållit på så här 

sedan Radio Nord-tiden 1962. Alltså i 60 år. 
  

Varför trilskas dom så in i helsefyr? Begriper någon av alla ARC-s medlemmar? Vad är dom så sjukt rädda 

för? Förstår någon varför dom inte vill stämpla på en AM-licens? Kriget kan ju vara en orsak, och dom vet 
ju inte vad jag kan komma att vilja sända. Men då finns det förmodligen större säkerhetsrisker än att gå på en 

radioamatör som vill sända lite rock på mellanvågen. 
 

Att ingen på Departementet kunde eller kan lyfta en telefonlur och ringa och prata med mig är också 

obegripligt. 
  

Nu är det bara att invänta valet och se om det blir skifte i Rosenbad, då finns en ny chans som jag kan se det. 
  

Eftersom detta är ett regeringsbeslut så tolkar jag att handlingarna som fullständigt offentliga. 

  
Hittade följande här: 

https://www.regeringen.se/arendeforteckningar/2022/03/regeringens-arendeforteckningar-vecka-13-2022/ 

under Kulturdepartementet. 
 

 

Update, skriven natten mellan måndag och tisdag, se nästa sida 
 

 

 

 

https://www.regeringen.se/arendeforteckningar/2022/03/regeringens-arendeforteckningar-vecka-13-2022/
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Hoppas alla haft en god påskhelg i den underbara vårsolen. 

 

Så otroligt mycket arbete har jag inte lagt ner. Det har varit en del skrivande och infoinhämtande, men det 

har också varit intressant. 

  

Efter 2 år och 7 månader kommer regeringen fram till ett beslut som varken jag själv eller någon annan i min 

närhet begriper. Har gått och funderat på det här beslutet under påskhelgen. Av en radioamatörkompis fick 

jag rådet att gå högre i beslutsprocessen. 

  

Såg först framför mig enorma advokatkostnader, men se, det är gratis enlig Högsta Förvaltningsdomstolens 

hemsida https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/ 

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/om-hogsta-forvaltningsdomstolen/fragor-och-svar/ 

  

I och med att detta är ett Regeringsbeslut, så går det också att begära en rättslig prövning. Och något särskilt 

prövningstillstånd ska heller inte behövas enligt hemsidan. 

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/om-handlaggning-av-malen/sa-ansoker-du-om-

rattsprovning-av-ett-beslut-fran-regeringen/ 

  

Jag har nämligen hittat en lag som Regeringen inte beaktat i sin prövning gällande min ansökan om 

sändningstillstånd för ljudradio. Lagen heter Yttrandefrihetsgrundlagen! 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469 

  

I den lagen så hittade jag följande: 
  

Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 
  

Kapitel 3 - Rätten att sända, framställa och sprida - och där 
 

§ 3 - Sändning på annat sätt än genom tråd. Där står att läsa följande: 
 

Rätten att sända program på annat sätt än genom tråd får regleras genom lag som innehåller föreskrifter om 

tillstånd och villkor för att sända. Det allmänna ska eftersträva att radiofrekvenserna tas i anspråk på 

ett sätt som leder till vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. Lag (2018:1802). 

 

Vad betyder det egentligen? 
 

Betyder det att vem som helst som ansöker om ett tillstånd också borde få sin ansökan beviljad? 

Jag tycker för egen del att ovanstående text i Svensk Författningssamling är fullständigt glasklar och talar 

till min fördel. 
 

Jag har redan börjat sätta ihop en begäran om rättslig prövning utifrån ovan nämnda lag adresserat till Högsta 

Förvaltningsdomstolen. 

Detta kan vara en väg framåt. 

Fortsättning lär följa. 

Input mottages gärna till adressen som ju är: 1494khz@gmail.com 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/
https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/om-hogsta-forvaltningsdomstolen/fragor-och-svar/
https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/om-handlaggning-av-malen/sa-ansoker-du-om-rattsprovning-av-ett-beslut-fran-regeringen/
https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/om-handlaggning-av-malen/sa-ansoker-du-om-rattsprovning-av-ett-beslut-fran-regeringen/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469
mailto:1494khz@gmail.com
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Om ett DX-möte i Lindesberg för ca 60 år sedan 
Stig Adolfsson, ARC, april 2022 

 

I början av 1960-talet, då DX-hobbyn ännu var stor i Sverige, kallades till DX-möte i Lindesberg. 

Ansvarig för arrangemanget var en av dåtidens mer kända DX-are, Stig Ygemar. Inför mötet hade 

jag haft telefonkontakt med Stig som ställde i utsikt att radiokompisen Rainer och jag kunde få 

övernatta hemma hos familjen Ygemar.  

 

Utrustade med livets nödtorft i en liten väska bakpå mopederna anställdes så färden, ungefär 7 mil 

lång, från Grängesberg till Lindesberg. Det var sen vårvinter med fläckvis kvarliggande snö och 

denna dag var det extra kallt. Vi kanske inte heller var tillräckligt varmt klädda utan resan ner i 

vinddraget på ”mopparna” blev i köldhänseende något av det värsta jag varit med om. Fullständigt 

genomfrusna stannade vi flera gånger vid någon solbelyst glänta för att med kroppsrörelser och 

kraftiga språngmarscher få tillbaks kroppsvärmen. Jag frös mer på denna resa än vad jag flera år 

senare gjorde i norra Canada i minus 50 grader C. 

 
Till mötet hade flera av Sveriges mer kända DX-are infunnit sig så vi ”småpojkar” gick runt och 

sökte insupa alla goda råd och erfarenheter som ventilerades. Stig Y var expert på Angolas 

småstationer och jag minns ännu de vackra frimärkena på breven och QSL-korten därifrån, allt 

prydligt monterat i välskötta pärmar. Så småningom blev det kväll och några deltagare försvann ut 

till olika inkvarteringar men många hade liksom Rainer och jag fått löfte om sovplats hos värden 

Stig Y. Denne använde en AGA 1771 rx för sina eterfångster och det var nog en ganska bra apparat 

för ändamålet. Med 2 HF-steg och god LF-återgivning blev mottagaren mycket populär och de som 

valde att lyssna framåt småtimmarna hörde säkert intressanta saker. Rainer och jag var däremot 

ganska trötta efter den tidiga starten från Grängesberg så vi gick och lade oss. Vår anvisade sovplats 

blev direkt på golvet under Ygemars vardagsrumsbord eftersom alla tillgängliga sängplatser 

förbehölls de äldre deltagarna. 

 
Hemresan dagen därpå blev mindre dramatisk då vädret förbättrats och vi kunde starta senare på 

dagen då solen hunnit högre på himlen. Fyllda med nya intryck och inspiration lyssnades hemmavid 

sedan extra mycket där kvällspassen inleddes med Radio Luxembourg som ofta spelade ”The King 

of skiffle music, Lonnie Donegan” som i en av sina hits ställde den mycket väsentliga frågan ”Did 

you leave your chewing gum on the bedpost over night”. Det var en härlig tid där på debattsidan i 

tidningen Bildjournalen livligt diskuterades huruvida man skulle kyssas med öppen eller stängd 

mun. - Var det möjligen Brita Borg som sjöng om ”ljuva 60-tal?… 

 
Stig Ygemar var något av en poet och jag skall ur minnet söka återge en av hans dikter som handlade 

om tjusningen med DX-ing: 

 
”Den natten vi körde slog sommaren ut sitt skira ljusgröna mönster,  

den natten höll vi världen lätt i vår hand, vi gick över hav och strand,  

från land till land, bak skalglasets dimmiga fönster”. 

 
Jag minns Stig med tacksamhet!! 
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Canadian History 
IRCA’s DX Monitor 59/31 

 

One hundred years ago this month, Canada began licensing radio stations as we know them today. On April 

1st 1922, Canada's regulator of that era, the Radio Branch of the Department of Naval Service, began issuing 

private commercial broadcasting licenses. 
 

Twenty-one licenses had been issued by the end of April. Rather than Frequency, Wavelength is shown below 

in the first column, as that is how stations were first licensed. Wavelength is measured in Meters, which is 

spelled "Metres" in Canada. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

430 AB Calgary  CFAC   issued to George Melrose Bell (697 kHz). 

400 BC Vancouver  CFYC   issued to Vancouver World newspaper (749 kHz). 

410 BC Vancouver  CKCD   issued to Vancouver Province newspaper (731 kHz). 
420 BC Vancouver  CJCE   issued to Vancouver Sun newspaper (714 kHz). 

430 BC Vancouver  CHCA   issued to George Melrose Bell (697 kHz). 

440 BC Vancouver  CFCB   issued to Marconi (681 kHz). 
400 MB Winnipeg  CJNC  issued to Tribune newspaper (749 kHz). 

410 MB Winnipeg  CJCG   issued to Manitoba Free Press newspaper (731 kHz). 

420 MB Winnipeg  CKZC   issued to Lynn V Salton (714 kHz). 
430 MB Winnipeg  CHCF   issued to George Melrose Bell (697 kHz). 

440 NS Halifax  CFCE  issued to Marconi (681 kHz). 

400 ON Toronto  CFCA  issued to Star newspaper (749 kHz). 

410 ON Toronto  CJCD   issued to T Eaton store (731 kHz). 
420 ON Toronto  CHCZ  issued to Globe newspaper (714 kHz). 

430 ON Toronto  CJSC   issued to Evening Telegram newspaper (697 kHz). 

440 ON Toronto  CHCB   issued to Marconi (681 kHz). 
450 ON Toronto  CKCE   issued to Independent Telephone (666 kHz). 

410 QC Montreal  CHYC   issued to Northern Electric (731 kHz). 

420 QC Montreal  CJBC   issued to Dupuis Frères store (714 kHz). 
440 QC Montreal  CFCF   issued to Marconi (681 kHz). 

420 SK Regina  CKCK   issued to George Melrose Bell (714 kHz). 

  

Most of these stations were not on the air by the end of April 1922. As well, there seemed to be no hurry to 
move to their newly-assigned wavelength for those already on the air before April with an experimental 

license. CFAC Calgary, for example, did not move to 430 meters until June 1922. Some of these stations 

never did exist, but their call letters were re-issued only a few years later, which led to a lot of confusion for 
broadcast historians. 
 

A casual glance at the equivalent frequencies will identify a huge problem. Interference between local stations 

spaced that closely together would have been intolerable, especially on the crystal sets that listeners other 
than Hams would have been building or purchasing. This was addressed in the years ahead, but in these early 

years, most radio stations only operated for a few hours per week, and scheduled their broadcasts to ensure 

that they were the only local station on the air at a given time. In fact, quickly realizing the issue, Canada 

soon began assigning all stations in most cities to the same frequency, forcing them to share. 
 

(Canadian Radio News by Dan Sys via Jon Pearkins, IRCA’s DX Monitor 59/31) 
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History of Radio in Costa Rica: La Voz de la Víctor (1) 
Tetsuya Hirahara 

 

La Voz de la Victor was inaugurated on September 19, 1935 from its studios located in the Gran Hotel Costa 

Rica, in downtown San Jose. Initial call sign was TIPG, representing its owner Perry Girton.  

(La Tribuna, 13/09/1935)  (La Tribuna, 24/09/1937) 

 

Being an American, Girton was often referred to as "Mister" instead of "Señor". Mister Girton was an 

entrepreneur in the film business as well as the owner of an RCA Victor radio store. At the beginning, the 

station used the frequencies of 1000kHz and 6410kHz. Later MW channel was changed to 625kHz, while 

shortwave switched to 9615kHz in May 1939, after temporarily using 9700kHz. 

 

(La Tribuna, 10/04/1938) 
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TIPG used several slogans as follows: 

- La estación más popular de América (1936) 

- La estación favorita de todos los públicos (1937) 

- La estación preferida de todos los hogares (1938) 

- La más potente y clara estación radiodifusora (1938) 

- La estación de mayor prestigio en Costa Rica (1946) 

  

In the history of radio stations, it is very rare for the 

owners to publish a farewell message in the newspapers 

when they sell the stations. The reason would be that 

they no longer want to spend a penny. Very few 

exception, if any, is Mister Girton. Perhaps he would 

have deeply loved his 16 year old son "Victor", who 

would start his new life with a new owner. With the 

words of thanks and farewell to the sponsors and 

employees, he retired from the radio scene forever. 

TIPG remained on the air until November 30, 1951. 

 

(Guia Comercial de Costa Rica, May 1940)  

 

(Diario de Costa Rica, 30/11/1951) 
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(La Tribuna, 20/12/1936) 
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Från Olle Alms samlingar: 

Radio-revy 
 

Den nya engelska storstationen 
Man är inte längre nöjd i England med sin storstation 5XX, utan ämnar flytta den till annan plats. Den nya 

stationen skall byggas i Daventry, 600 engelska fot över havet, och själva den plats, där stationen lägges och 

antennen skall vara, ligger omkring 400 fot över den omgivande trakten. Antennen blir en T-antenn med två 

500 fot höga master, placerade på ett avstånd av 800 fot från varandra. Våglängden hos den nya stationen blir 

densamma som hos den nuvarande 5XX, d.v.s.1 600 meter. 

 

Den första radioutställningen på Irland 
Den irländska fristaten skall ju nu äntligen öppnas för en regelbunden rundradiotjänst. Som en följd härav får 

nu också Irland sin första radioutställning, vilken öppnas i Dublin den 23 februari och kommer att räckas till 

den 28 februari. Utställningen väntas komma att röna stor anslutning från den engelska radioindustrien. 

 

Radiohausse i Göteborg och Malmö 
Öppnandet av stationerna i Göteborg och Malmö har orsakat en verklig radiohausse i dessa städer. 

Försäljningssumman för radiomaterial i Göteborg under januari lär sålunda vara nära 9000 000 kr, vilket 

onekligen är vackert på en enda månad. Enligt uppgift skulle sålunda radiohandlarna i Göteborg under januari 

ha sålt icke mindre än 11 000 kristallapparater, 30 000 hörlurar, 4 000 audionrör, omkring 1 000 kompletta 

rörmottagare samt massor av lösa delar. Att verkligen nya radiolyssnare i mängder strömma till märkes även 

hos telegrafstyrelsen. Då detta skrives ha nämligen av de gamla 40 000 licensinnehavarna den nya avgiften 

erlagts av 30 000, medan dessutom 5 000 nya licensinnehavare kommit till. Att detta emellertid ännu är långt 

ifrån de slutliga siffrorna framgår bl a därav, att exempelvis i Göteborg 150 nya licenser lära lösas per dag. 

Dessutom är i detta ögonblick omkring 150 distrikt fullkomligt oredovisade hos telegrafstyrelsen. Det är 

sålunda tydligt, att 50 000-talet licensinnehavare när som helst kommer att vara passerat och att vi för varje 

dag med stora steg gå mot 60 000. En hausse är snart att motse i Norrland, då de nya stationerna där blir 

färdiga, varjämte den nya Stockholmsstationens blivande högre effekt naturligtvis också kommer att medföra 

massor av nya licenser. Sverige håller sålunda på att bli ett ”rundradioserat” land. 

 

Kraftig utveckling av Argentinas rundradio 
Ett land, som varit med ganska länge, är Argentina. Utvecklingen av den argentinska rundradion har också 

gått synnerligen hastigt och man beräknar, att landet i detta nu har 180 000 á 200 000 radiomottagare i 

funktion. Icke mindre anmärkningsvärt är, att dessa omkring 90 procent beräknas vara importerade från 

utlandet. 

Av utomeuropeiska länder har Peru lämnat en tioårig koncession på handhavandet av rundradion i landet åt 

ett nybildat bolag. Vidare underhandlar den egyptiska regeringen om en liknande koncession, vilket 

emellertid väckt mycken ovilja i landet, då bland konsessionsvillkoren skulle komma att ingå, att alla 

radiomottagare skulle köpas hos rundradiobolaget.  

 

Betydelsen av relästationer - ekonomiskt 
Vad betyder att ha relästationer, varigenom rundradioprogrammen kunna upptagas på kristallmottagare, den 

stora publikens radiomottagare, synes av följande exempel från England. I september öppnade BBC sin 

relästation i Nottingham. På de fyra månader, som förflutit sedan dess, ha icke mindre än 20 000 nya licenser 

tagits ut i Nottingham med omnejd. Detta betyder ett tillskott av 12 500 pund sterling för den engelska 

rundradiobolaget. Och alltjämt uttages hundratals nya licenser per vecka. 

”Radio” nr 3 den 15 februari 1925 
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ARC                    NOSTALGISPALTEN                19/4 2021 
———————————————————————————————————————————————————————————  

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

 

 

Ibland känns det som världen har blivit galen. Eländet i Ukraina fortsätter. En stor missräkning för den ryska 
sidan var förstås sänkningen av robotkryssaren Moskva, flaggskeppet i Puttes flotta. Nu hotar han med att 

”eliminera” kvarvarande ukrainska soldater och utländska legosoldater i Mariupol om de inte kapitulerar. 

Svaret var mycket tydligt: vi ger oss inte! Striderna i denna stad, som nu ligger i ruiner, lär fortsätta. 
Åtminstone fram till att någon sätter stopp för Putte och hans anhang. 
 

Men vi har också galningar på närmare håll. I Sverige. Under påsken har en dansk högerextremist varit på 

koranbränningsturné här. Han har besökt så kallade ”utanförskapsområden” i Linköping, Norrköping, 

Rinkeby, Örebro och Landskrona (den planerade sammankomsten här flyttades senare till Malmö). 
Resultatet? Jo, en massiv förstörelse av polisbilar och annan egendom, stenkastning mot blåljuspersonal, till 

och med kapning av polisbilar och många skadade poliser. Syftet med danskens Sverigeturné torde vara 

glasklart: han visste vad som skulle hända. Vilket raseri hans aktion skulle väcka. Sannolikt tar många denna 

provokation som en ursäkt för att ge uttryck för sitt myndighetshat, även de som inte är speciellt religiösa. 
Ungefär som fotbollshuliganer som enbart är ute för att ställa till bråk och har mindre intresse för fotboll. Vi 

är kanske inte ockuperade av främmande makt på samma sätt som Ukraina men nog finns det anledning till 

allvarlig oro nu. Även om hotet så att säga kommer inifrån är det illa nog. 
 

Det är i stunder som dessa som det kan kännas välgörande med en dos nostalgi för att lugna känslorna. Nu 
ser vi också fram emot konventet i Jönköping och det ska bli riktigt trevligt att träffas efter ett tvåårigt 

uppehåll. En av programpunkterna ska vad jag förstår bli att minnas gamla DX-are så jag tycker vi tar en titt 

i Lasse Rydéns fotoalbum. Säkert är det många ansikten ni känner igen. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Lika aktiv som DX-are nu som då: den evigt unge Ullmar Qvick UQ. 
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”En spanjor på gång men vilken?” Kurt Zadina sköter bandspelaren medan Stig Ygemar rattar långsoffan. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Någon konventsbesökare som tänker dekorera bakrutan i sin bil på detta sätt inför Jönköpingsresan? Nej visst 
nej, i dag är det ju epost och Facebooksvar som gäller. Tänkte inte på det…. LR botaniserar i Kurt Zadinas 

QSL-album men vilka är de övriga? 
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En känd ARC-profil i djup koncentration framför mottagaren. Fick du ID, Bengt? 
 

 
 

LR på besök hos Oskar-Fredriksborgs DX-klubb. Någon som känner igen några av personerna? 
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En bild från Grand Restaurant Konsum Hofors så vi kan väl misstänka att fotot togs i anslutning till DX-
parlamentet 1960. Från vänster Kurt Zadina, Lennart Hane, Börge Eriksson (nyligen bortgången) och LR. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Vi avslutar denna fotokavalkad med en bild av ODD i lyssnarhörnan i Norberg. Då hette han Johansson, 

senare Påg. Hör av dig om du har några foton från lyssnarnätter, DX-peditioner och annat som du vill delge 
oss andra. Det är alltid lika intressant även för oss som inte var där. 
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Till sist i detta nummers nostalgispalt två QSL-kort ur TL:s samling. Först en riktig godbit: KGCX 1480 i 
Sidney, Montana. Den startade redan 1926 och sade sig vara världens minsta radiostation då man var belägen 

i Vida, en ort med 50 invånare. Licensen innehades av First State Bank of Vida så tydligen räckte 

befolkningsunderlaget till för en bank. Sista tiden hade KGCX ett classic country-format och 
mellanvågssändaren stängdes 1993. Stationen finns fortfarande kvar på FM. Tore hörde stationen vid ett 

besök hos Stefan i Hammarstrand. 

 

 
 
Slutligen ytterligare en hundraåring från TL.s samling: WSB 750 Atlanta, GA. En station som hörs relativt 

ofta även i dag när kondsen ligger mot södra USA. Stationen har ett news/talk-format. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Bidrag till spalten är alltid välkomna till info  @ rock.x.se. Kan även skickas till Ronny Forslund, Vita Huset, 

17995 Svartsjö så returneras materialet omedelbart efter inscanning. Exempelvis QSL, vimplar, urklipp, 

stationsmemorabilia och annat. Stöd Ukraina, stay safe och GOOD DX! 
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COPE Vigo – 900 kHz 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Buenos días Jan, 
 
Soy Rodrigo Rodriguez, el técnico de COPE Vigo, efectivamente ha captado nuestra 
señal de radio local en Vigo, en el Noroeste de España. 
 
Muchas gracias por enviarme el audio. 
 
Un saludo, 
Rodrigo R. Barros 
Técnico COPE Vigo. 
 

tnx JOB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sid 28 

KBYR Anchorage AK – 700 kHz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från: Eddie Maxwell <eddie.maxwell@ohanamediagroup.com> 
Skickat: den 6 april 2022 16:49 
Till: rolf <reor47@hotmail.com> 
Ämne: Re: A reception report 

  

Hey, Rolf! 
 

That's pretty cool! It was our station. We had more snow than usual this year. 
 

Thanks for the file. 
 

Eddi 
 

 

 

 

 

 

                        

                                                                 

 

tnx RR 

 

 

 

 

mailto:eddie.maxwell@ohanamediagroup.com
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KGNW Seattle WA – 820 kHz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Från: Dave Ratener <DaveR@salemmediaseattle.com> 
Skickat: den 4 april 2022 15:43 
Till: rolf <reor47@hotmail.com> 
Ämne: RE: Reception report 

  

Yes, I received you email about the reception report.  Thank you for 
listening. 

  
David Ratener 

Chief Engineer 

Salem Media Seattle 

206 269 6219 desk 

206 619 8122 cell 
  
DaveR@salemmediaseattle.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Två radiopersonligheter på KGNW                           tnx RR 

 

 

 

 

mailto:DaveR@salemmediaseattle.com
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WGVA Geneva NY – 1240 kHz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hello!  Yes, you did pick up WGVA. 
  
Thanks! 
  
Paul Szmal 
Operations Manager, Finger Lakes Radio Group 
WGVA/WAUB/WCGR/WFLK/WFLR/WLLW/WNYR 
3568 Lenox Road, Geneva, NY 14456 
(315) 781-7000 x205 office 
(315) 759-0176 mobile 
 

 

tnx GL 
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OCU4K NSE Radio, Lima – 1180 kHz 

 

   1180 AM - LIMA 

 

Estimado Jan: 

Reciba nuestros cordiales saludos desde Lima Perú. 

Hemos verificado las grabaciones que nos ha enviado y a pesar de la interferencia, si se 
escucha al fondo nuestra radio. Nos alegra mucho su confirmación de la recepción la 
señal de nuestra radio desde Hudiksvall, Suecia, en forma directa.  

Indagando sobre Hudiksvall, se ve que es una zona muy bonita para encontrarse con la 
naturaleza. 

A continuación le doy algunos detalles técnicos de los equipos de trasmisión de  nuestra 
emisora: 

NSE Radio, emite desde Lima, Perú, en los 1.180 kHz de la Onda Media. El transmisor 
es de 10 kW, marca Harris y la antena es tipo Marconi de 48 m de altura, que es 
compartida con otra radio local.  

Su reporte de sintonía desde Suecia, nos complace mucho, ya que como se puede 
observar, la altura de la antena no es favorable para la irradiación de nuestra emisora, ya 
que no está muy cerca del valor del landa cuartos ( λ/4 ), que deberíamos tener de 
acuerdo a nuestra frecuencia. La razón de esto, es que la torre está construida con una 
altura, que es el landa cuartos ( λ/4 ), que corresponde a la frecuencia de la otra estación 
de onda media, que es la propietaria de la antena.  

  

Cordial saludo en Jesús y María. 

  

Oscar F. Messier T. 

NSE Radio Lima (1180 AM) 
Tel. 51 1 424 49 89 – 51 1 431 59 30 
Cel +51 997 507 714 

E-Mail: nselima@nseradio.com 

tnx JE 
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CC157 Radio Cristo Llama al Pecador, Rancagua – 1570 kHz 

 

 

 
Se dagens logg – tnx TJ 

 
 


