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Hej!
Vilken trevlig weekend vi hade i Jönköping! Ni som inte deltog missade något, verkligen. Tusen tack till alla
som var närvarande och inte minst till GL med fru Karin för ett fint arrangemang. För våra konvent kan vi
inte vara på något bättre ställe; fin välutrustad konferenslokal, hotellstandard på rummen och ett kök av allra
högsta klass! En utförlig konventrapport signerad JE med foton av DAD hittar du i dagens MVE. En fråga:
Var det någon som fotograferade jubileumstårtorna innan de skars?
En intervju med Svenn Martinsen hittar du också i dagens MVE. Det är RFK som gjort denna intressanta
intervju där en första del finns idag. En andra del kommer i nästa Eko. Stort tack till SM och RFK!
Klubbens redaktörer tar nu höjd inför säsongens sista Eko. Vi ser gärna material till våra infospalter, artiklar,
en fin avslutande logg samt bidrag till en stor QSL-spalt. Har du några loggningar och även QSL som inte
redovisats? Gör det så får vi kompletta listor. Sätt dig, även du, en stund framför datorn!
Dekaler och logotypes har vi denna gång fått från FD, Sim och TN. Tnx!
I detta nummer förutom de fasta avdelningarna:
* Rapport från ARC-SWB-konvent 2022 – JE och DAD
* Intervju med SM ”Radioprästen tror på en framtid för DX-hobbyn” – RFK
* Finnish AM Radio hobbyist hears WBAA – Benjamin Thorp, WBAA webpage 26.4.2022
* History of Radio in Costa Rica - La Voz de la Victor del 2 – Tetsuya Hirahara
* SDXL gratulerar Arctic Radio Club – Jari Lehtinen (sistasida)
Nostalgi-QSL:
* Bildkavalkad från ODD:s fotoalbum, bilderna inscannade av JOE
* Radio Trinidad-730 kHz brev – OA
* WCMN Arecibo PR-1280 kHz brev – OA
* BBC Radio Clwyd-657 kHz – brev TL
Nya QSL:
* Radio Regional, Narni-1485 kHz – CR
* Teleradio Moldova-873 kHz och 1494 kHz – JGÖ
* RNE Galicia-639 kHz och RNE Melilla-972 kHz – JGÖ
* WRKO Boston MA-680 kHz – RR
* KLAA Orange CA-830 kHz – JOB
* WPLB Plattsburgh NY-1070 kHz – JOB
* WMER Meridian MS-1390 kHz – JOB
* XEB La B Grande, México, D.F.-1220 kHz – LSD
Bilagor, se nästa sida
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Bilagor:
* De nya stadgarna, antagna vid ARC:s ordinarie årsmöte i Jönköping 24.4.2022
* Bokslutet pr den 30.4.2022

ARC Newsflash:
För bidrag: lennart@weirell.se
Hemsida/blogg: www.arcticradioclub.blogspot.se/
Join us on Facebook
LOGGEN
All Times in MV-Eko refer to
UTC unless otherwise stated.

Noteringar i loggen:
FB =
JE =

Franck Baste, St. Bonnet de Rochefort, France - Perseus SDR + Loop ALA 1530LNP
Jan Edh, Hudiksvall, lyssnar-QTH i Fredriksfors. NetSDR med Beverageantenner i nio olika
riktningar, 600 - 900 meter.
JOB/F = Jan Oscarsson, Umeå som lyssnat i Bosse Olofssons QTH i Furuögrund
Sim =
Lars Simm, Borlänge - Perseus SDR mottagare i Vallmora, en by strax norr om Borlänge och
beverage antenner, 3 st enkla 400-600m och 4 st 2 tråd 300-400m i div riktningar.
SW/B = Stefan Wikander, Sundsvall i stugan på Bjännmyrmon - Perseus med Jaguar, NUC-dator, 2x430
meter staggered Beverage i 310 grader, enkel beverage 700 meter i 290 grader, preampar, 900
Ah batterier, 4G-router.
TBV = Tore B Vik, Mysen, Norge – RF-Space Cloud + 400 m lw
TN =
Thomas Nilsson, Ängelholm - Perseus SDR, two 12x4 m Flag-antennas, both reversible
WWK = Wolfgang Wündsch, Karlstad - Perseus med Jaguar Pro och Elad FDM-S3. KAZ 20 meter med
Wellbrook ALA100 (höjd 7 meter) ca 330°, HY END FED LW, Wellbrook loop FLX1530LN
(coaxial loop) 330°, KAZ 18 meter (höjd 7 meter) med Wellbrook ALA100 ca 270°. Styr
antennerna via en Elad ASA-62.

Europa
774
918

7.1
19.4

0700 BBC R4, Enniskillen/Plymouth med livesport JOB/F
2100 R Monique, Velsen-Noord, ID, pop mx. FB

1026

2.1

1350
1440

21.4
18.4

0649 BBC R Jersey, Trinity överraskade med att höras efter att jag till sist jämfört med
MW:s tips för några nummer sedan! Brusigt men klart. Faktiskt premiär för mig i
Västerbotten! QSL finns dock sedan länge JOB/F
0400 Mid Downs Radio, Haywards Heath, ID by YL. FB
2200 Energy Power AM, Dublin, pop mx, ID. FB

20.4
30.4
19.4
30.4

0458
1948
2358
1915

Afrika
702
917
918
963

R Coran, Laghouat, EE ID: “Holy Quran Radio Algeria”. FB
R Gotel, Yola gick fint denna kväll. WWK
NMA, Al-Bawiti, Egypt, Arabic song // 819 kHz. FB
R Tunis med program på spanska om fotboll. Tog ett tag innan jag fattade vilken
station det var. DO

Nordamerika
1190
1350
1390

15.12 0000 WMEJ Bay St Louis MS kom upp till ID. En riktig överraskning. ”Thanks for
listening to Rejoice AM 11-90 FM 104.3”. SW/B
26.10 2200 WINY Putnam CT med ett svagt men tydligt ID ”WINY 13-50 AM and 97.1
W246DN”. SW/B
21.4 0400 WEGP Presque Isle ME, religious px, news, ads, ”Relevant Radio”. FB
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WRED Westbrook ME, sports px, ID “The big Jab”. FB
WHKZ Warren OH, “Relevant Radio”. FB
KFIZ Fond du Lac WI. ”Newstalk 14-50 KFIZ Fond Du Lac”. SW/B
WCCM Haverhill MA gladde med ID då den var ny för mig! JOB/F
WTVL Waterville ME kul fångst med klart ID med call och ort! Den var ny för mig tnx för tipset BOS! Liksom för WCCM ovan. Dock inte helt trivialt att få svar tycks
det... JOB/F
0430 WLAC Nashville TN, ID, local weather and Fox News. FB

1440
1440
1450
1490
1490

21.4
24.4
19.11
31.12
31.12

0400
0359
0900
2203
2200

1510

22.4

1570
1650
1670

20.11 0710 WTWB Auburndale FL med ”La Raza 1570” och FM 92.7. SW/B
19.4 0428 CKZW Montréal QC, FF px: “Lumière dans la nuit”. FB
22.4 0430 WMGE Dry Branch GA, “Black Information Network”. FB

Mexiko, Centralamerika och Västindien
800
1230
1280
1350
1400
1620
1660

6.4
25.12
29.4
19.4
19.4
19.4
19.4

0328
0204
0134
0301
0304
0304
0300

PJB TWR Radio Trans Mundial, Bonaire, mx. WWK
WNIK Arecibo PR kom upp med jingle mm “Única Radio” JOB/F
WCMN Areceibo PR, NotiUno. WWK
WEGA Vega Baja PR, ”Candelita 7”. WWK
Harbour Light of the Windward, WWK
WDHP Christiansted USVI ”It's the Reef 103.5”. WWK
WGIT Faro de Santidad, Canóvanas, ID. WWK

Sydamerika

580
590
610
730
750
840
890
920
920
970
970
1010
1020
1110

15.4

0300 ZYI776 Rede Brasil de Comunicação, Recife PE med id, men började så smått fada
ut vid det här laget. JE
14.4 0000 LS4 R Continental Buenos Aires hade fotbollsreferat – precis som ”alla” andra som
hördes den här tiden. JE
25.12 0300 HJKL La Cariñosa, Bogotá “La Cariñosa Bogotá” mm JOB/F
14.4 0000 ZP7 R ABC Cardinal Asunción med sport. JE
14,4 0102 ZYL213 R América Belo Horizonte MG bra styrka. JE
25.12 0407 HJKK Neiva med callet “HJKK”. Även telefonväkteri på FF av och till vilket torde
vara Haiti JOB/F
14.4 0000 CX18 Sport 890 AM Montevideo svag men ensam och fotboll. JE
15.4 0101 ZYH519 R Novo Tempo, Salvador BA med et fint id och för natten ovanligt ren
signal. JE
15.4 0100 CX20 R Monte Carlo Montevideo med en jingle och id. JE
25.12 0302 HJCI R Red, Bogotá “Radio Red Bogotá 970 AM” JOB/F
14.4 0001 ZP9 Universo 970 Asunción har nog varit den vanligaste från Paraguay den här
säsongen. JE
14.4 2301 ZYH448 R Bahía Salvador BA ”Rádio Aleluia” - en annan brasse här också, troligen
CBN. JE
26.4 0203 LT10 R Universidad Nacional del Litoral, Santa Fé med stort id. Sim
15.4 0100 LS1 R Ciudad Dique Luján ”Radio Once Diez”. En av de starkaste. JE
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1130

14.4

1140
1230
1240
1270
1310
1320
1320
1330

15.4
14.4
27.4
26.4
14.4
27.4
22.4
15.4

2300 CX30 R Nacional Uruguay Montevideo har jag inte hört på länge. Bra nu i topparna
med fotboll. JE
0101 LU22 R Tandil Tandil id och musik med dragspel. (1139,978) JE
2300 LT2 R Dos Mendoza oväntat bra. JE
0300 OAU4V R Cumbre, Huancayo, splattrad signal. (1239,996) TN
0226 CB127 R Festival, Viña del Mar. TBV
2300 LRA42 R Nacional Gualeguaychú – ok styrka men ganska distad. JE
0257 OAX4I R Nacional, Lima. TBV
0300 YVWP R Apolo, Turmero, tack för hjälpen med ID FD. WWK
0059 ZP13 R Chaco Boreal Asunción med id och sedan musik (1329,987) JE

1340
1340
1350
1360
1360
1380
1380

19.4
20.4
26.4
21.4
22.4
21.4
27.4

0302
0300
0230
0244
0302
0303
0258

1380

22.4

1380

22.4

1420

15.4

1430

23.4

1440

22.4

1470
1470
1480
1480
1480

19.4
15.4
22.4
26.4
15.4

1480
1480
1480

22.4
22.4
22.4

1490

19.4

0251 OAX6O R San Martín, Arequipa, ett svagt ID, rel px. Tack MA för alert. (1379,993)
TN
0250 OAX6O R San Martín, Arequipa dominerade frekvensen med skaplig signal men en
del splatter från 1386 störde tyvärr. Sim
0303 LRI220 AM1420 Somos Radio Villa Martelli med id – rapporterades inaktiv i MVEko 19 men är åter igång. (1419,994) JE
0236 OAZ7M RPP Noticias, Cusco fanns här en stund med bl a RPP id och slogan
"La
Voz de todo el Perú". (1430.004). Sim
0100 OAM7L R Solar, Espinar (Yauri), svårt störd av R 208. ID. Ytterligare en bärvåg på
1440,010). (1440,012) TN
0304 OAU4B R La Mega, Lima. WWK
0300 CX147 R Cristal Las Piedras ensam på frekvensen. JE
0100 CP.. R Bendita Trinidad, ID // 1540. (1479,983) TN
0259 CP.. R Bendita Trinidad. (1479.982) TBV
0307 ZP20 R América Asunción kraftig fading men stark i
topparna. (1479,978) JE
0242 OAZ7G R Espinar, Espinar med fin signal. Sim
0300 OAZ7G R Espinar, Espinar. WWK
0318 OAZ7G R Espinar, Espinar (Yauri), flera ID i nåt
familjeprogram. TN
0301 HC0171 R Santa Maria, Azogues, ID. (1489,999) TN

ZYH661 R Pitaguary, Maracanaú med id denna tid efter musik över heltimmen. Sim
CW53 La Voz de Melo, Melo svagt id tillsammans med Años Maravillosos. Sim
LS6 R Buenos Aires, stark signal. WWK
OAX7R R Sicuani, Sicuani med id och fin styrka. Sim
OAX7R R Sicuani, Sicuani, Flera ID. Religiöst program. TN
OCY4U R Nuevo Tiempo, Lima. WWK
OCY4U R Nuevo Tiempo, Lima, ute på drift, nu på (1379,991). Samtidigt fanns en
svag signal från R Bienestar på 1360,007. TN
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1490

21.4

1500

22.4

1500

22.4

1500
1510
1510

19.4
6.4
29.4

1510

22.4

1520

21.4

1520
1540
1540
1540
1570

22.4
22.4
22.4
12.4
13.4

1570

19.4

1570
1590

19.4
23.4

1610

20.4

0318 YVXD R Dinámica Caracas, Caracas, "A través del a
biblia" denna tid + "atravesdelabiblia.org". Tack till BIH
för lösning. (1490,013) TN
0231 CP.. R Comunitaria Tawantinsuyo, Laja med stängningsid. (1500.033). Sim
0231 CP.. R Comunitaria Tawantinsuyo, Laja, ID 0230. Tack till Sim för inspelning att
jämföra med. (1520,032) TN
0301 OBX4I R Santa Rosa, Lima. WWK
0402 HC0034 R Monumental, Quito ”Bio Center”. WWK
0300 HJD24 La Voz de La Unión, La Unión, Música .. compania .. en La Voz de La
Unión. (1509,999) TN
0103 OCX4J R Tarma, Tarma-Cerro Penitencia, stort ID. Ny frekvens igen. Sign off 0204.
(1510,018) TN
0151 CP.. R La Luz del Tiempo, El Alto hade stort id denna tid och fick gå ensam och
utan splatter för UK stationen på 1521 var tyst en lång stund. Sim
0059 CP.. R La Luz del Tiempo, El Alto, en hygglig Boliviamorgon. (1520,005) TN
0232 OCX7V R Lorena, Cusco, ID men svrt splattrad. (1540,004) TN
0304 OCX7V R Lorena, Cusco. Tack HeP för ID. WWK
0101 CP.. R Bendita Trinidad La Paz, El Alto, ID och mycket prat. (1539,996) TN
0257 CC157 R Cristo Llama al Pecador, Rancagua gick med lugn musik och id, efter tips
från TJ - tnx. (1570.047). Sim
0236 OAU7Z R Carraviz, Juliaca med id och annonsering för programmet La Voz de la
Liberación och Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Bethel kom upp och tog över lite
senare närmare sunrise. (1570.005). Sim
0300 OCU4J Bethel Radio, Lima. WWK
0229 O..7. R Checca, Checca, Provincia de Canas, Cusco jag har haft
en andinsk station här flera gånger i mars och april men varit
sparsamma med id och svår frekvens. Moduleringen är lite
murrig så det var svårt att tyda stationsnamnet men provade
söka och hade Checca som ett alternativ eftersom de pratade
om "...la provincia de Canas, en la region de Cusco..." men
hittade inget på internet. Fredrik hjälpte till och som vanligt
suverän på att söka information på internet kunde verifiera att
de heter R Checca. Ett av id löd "...la radio de preferencia - Radio Checca - La Voz
de Los Cheqeños - 1590 AM". Tack för hjälpen och gott samarbete FD! (1590.010).
Sim

0303 O.. R San Juan Bambamarca med nationalsången. Sign off 0303 och slog av
sändaren 0305. (1609,988) TN

Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika
1470
1490

29.4
22.4

1570

29.4

0256 Tent OAU6E R Victoria Digital, Arequipa, musik. (1469,950) TN
0101 Tent OCU7Y R Dios es Amor Cusco (Cadena Sur del Peru), "Palabra de Dios".
Ganska bra styrka men svagt ljud. Finns även en bärvåg utan audio på 1489,925 som
blev starkare vid 03-0330. (1489,930) TN
0259 OID SS i kamp med Bethel. Inget sprucket ljud som t ex Carráviz brukar ha.
(1570,004) TN

 Från e-posten
Jan Edh 21.4.2022:
Det tycks ganska hopplöst att pricka in någon natt med lite fart på signalerna denna vår. Jag trodde det var
lite på gång här den 14.4 runt 00 UTC med en del sport från La Plata, men det blev inte mycket av det. Och
resten av natten blev det bara sämre.
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Jan Edh forts
Lite bättre den här natten 14-15.4, men överlag ganska svaga signaler och distat.
Ingenting ”nordligt” utan signalerna kom från en del brassar och La Plata med en liten ”topp” runt 01 UTC,
då det dök upp en del ”udda” splittar. Trots envisa försök var det dock inte tillräckligt bra signaler för att det
skulle gå att få fram något nytt. Säsongen är verkligen på upphällningen nu med soluppgång strax efter 03
UTC och gryning en timma tidigare.
Wolfgang Wündsch 30.4.2022:
Har inte plockat ner antennerna ännu och som tur är, har det ändå hittat fram några stationer. Konditionerna
är inte som på vintern, men tre nya stationer är ju alltid trevligt; Radio Gotel, Radio Espinar och Radio
Apolo.
Stefan Wikander 1.5.2022:
Har nästan inte kollat något på den senaste tiden. Nu börjar det också bli för ljust på nätterna för att något
skall kunna höras.
Måste vänta ännu några veckor innan jag kan åka upp till stugan och koppla loss antennerna från jord och
trafo inför åsksäsongen. Vägen in till stugan är inte farbar ännu eftersom snön ligger kvar och sedan måste
den torka upp också.
Har lite antennplaner inför nästa säsong om det nu är värt att göra något. De senaste månaderna har det ju
varit bedrövligt dåligt på bandet och det lär knappast bli bättre de närmast kommande åren. Chansen öka dock
för nån kort öppning med "norrskenskonds", då bara ett litet geografiskt område lyckas komma igenom och
alla dominanter är bortblåsta. Tyvärr är det ju inte så ofta som det händer.
Skickar några stationer som jag inte tipsat tidigare under säsongen.
Jan Oscarsson 1.5.2022:
Här kommer ett litet Eko-bidrag. Trevligt att WPLB (nu WJMP) har ett JPG-QSL! WMER är min blott tredje
Mississippi i samlingen!
Thomas Nilsson 2.5.2022:
Några morgnar har det gått lite Perustationer. Men överlag flera morgnar med absolut nästan inget.
Dan Olsson 2.5.2022:
Här kommer ett litet bidrag ifrån mig. Det är tyvärr inte så ofta som jag orkar att lyssna. Jag får trösta mig att
till hösten blir det bättre då jag nu gått igenom hälften av cellgiftsbehandlingen.

SEKRETERAREN MEDDELAR…

ARC

2/5 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/maj
Solarflux
A-index
Solfläckar

19
135
7
68

20
160
9
80

21
164
10
119

22
163
6
101

23
160
12
118

24
159
5
112

25
157
5
94

26
150
3
126

27
142
21
95

28
132
14
118

29
124
15
90

30
120
18
50

1
109
9
36

Störningar
Fortsatt ostadigt vad gäller geomagnetiska fältet med K-index upp och ner mellan 1 och 4, vilket återspeglas
i A-index. Enstaka K0-värden och natten till den 30 april uppe i K5. Kort period med låga värden 24-26 april,
kanske gav lite intressanta NA? Svag protonstörning startade 29 april kl 10, ökade under dagen till värdet 4
kl 21, sedan långsamt avtagande; nådde ner till bottenvärdet den 1 maj.
(Sigvard Andersson)
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Ny medlem
Vid konventet i Jönköping fick klubben en ny medlem:
RV Risto Vähäkainu, Kivimäki 4C2, FI-01800 KLAUKKALA, Fínland. Tel +358-50-5292909. E-mail
risto.vahakainu@helsinki.fi
”Jag är 69 år och var en ganska aktiv MV-lyssnare på 70- och 80-talet, medlem i Suomen DX-liitto, deltog i
sex-sju DX-peditioner till finska Lappland (Kevo och Lemmenjoki). Senare har det varit sämre med lyssning,
men jag har sysslat med vår klubb och dess aktiviteter hela tiden.
Jag blev medlem i ARC, när jag deltog vid konventet i Jönköping i april 2022. Troligen har jag inte mycket
att bidra till Ekot, men jag brukar läsa DX-tidningar och också forska i DX-historia.”
/Trevligt att träffas i Jönköping Risto, du är välkommen att höra av dig då och då till MVE, även om det inte
enbart rör sig om loggningar! -tl/

Ny säsong – ny medlemsavgift
Om du vill betala medlemsavgiften för nästa säsong redan nu, här är alla uppgifter:
Medlemsavgiften för den nya säsongen är SEK 150:- för medlemmar i Sverige och EUR 20.00 för
medlemmar utanför Sverige.
Betalningsalternativ:
* Bankkonto: Göte Lindström har ett bankkonto för klubbens in- och utbetalningar hos Skandiabanken
med kontonummer 91598550650. Vid betalning ange ”Medlemsavg” och din signatur så att vi vet från vem
betalningen kommer.
* Utlandsbetalningar: SE54 9150 0000 0915 9855 0650. Vid betalningar i SEK och EUR anges BIC:
SKIASESS. Vid betalningar i övriga valutor anges BIC: DNBANOKK
* PayPal: Betalningsmottagare gote.lindstromdx@gmail.com Vid betalning via PayPal, lägg till SEK 15:eller EUR 2.00.

ARC-SWB-konvent nästa år
Folkhögskolan i Jönköping är preliminärbokad för konvent den 6-7 maj 2023. Notera detta datum.

Gun Cesarini, 1928 – 2022
Känns namnet igen? På 1950-talet arbetade Gun med RAI’s svenskspråkiga sändningar. Många av oss ”som
vara med på den tiden” minns hennes klara röst. Gun blev 94 år.
(SvD 22.4.2022 via BD)

WCGA Woodbine GA-1100 kHz Test
"May Day" Maintenance Test. Sunday, May 1st Midnight to 2 AM EDT
(0400-0600 UTC).
All information om detta test gick ut till alla medlemmar via vår mailservice.
Testet hördes i Skottland av Martin A Hall.
Ägaren till stationen, Wesley Cox, har annonserat att då förutsättningarna att nå flera i Europa är bättre till
hösten, kommer ett nytt test att arrangeras då.

DX Tests
Att det kan bli svårare att arrangera DX-tetster, framgår av följande musing från Carl Dabelstein, NRC:
”As the '21-'22 DX season winds down, a shout out to Les Rayburn (an any others who may have been
involved) in arranging for the DX Tests we had this season. As someone who, over the years, arranged for
some 100 DX Tests on behalf of the NRC, I can attest to the difficulty in persuading someone at a radio
station to get up in the middle of the night, drive down to the station, and run a DX Test, oftentimes in the
bad weather we have in the winter. Back in the 70's and 80's, when I was able to arrange most of my DX
Tests, every station was required to have a Chief Engineer, and a licensed engineer on site whenever the
station was operating directional. Those were the people I contacted, and those were the ones that ran the
Tests. Fortunately, many were hams that knew our hobby, or at least had an interest in how far their signal
could be propagated.
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Over the years, the FCC relaxed its rules such that very few stations have technical people on site, and if they
need engineering services, it is done by non-resident contact engineers. So, these days there really isn't the
personnel or interest in running a DX Test that there used to be; thus, the ability to successfully persuade a
radio station to conduct a DX Test is a real challenge. Thanks again to those responsible for the Tests, and to
those who listen and send reception reports. I hope everyone have a safe, COVID-free, fun Spring and
Summer.”

ARC

UR BREVLÅDOR OCH INKORGAR

2/5 2022

———————————————————————————————————————————————————————————

Thomas Nilsson, Mardalsvägen 372, SE-262 93 ÄNGELHOLM
e-mail: thomas.nilsson@sverige.net

LSD – Lars Skoglund
Radio Kiribati, Bairiki, Tarawa Island 1440 e-post. V/s Rikamati Naare, News Editor. Land nr 228
CHAH Edmonton AB 580 brev. V/s Gursharan Buttar, General Manager
JOB – Jan Oscarsson
Smooth R, Bournemouth 828 epost v/s Steve Ord, Global Engineering Team
COPE Granada 900 epost v/s Manuel Marín, Servicios Técnicos Analucía Oriental (Tnx TNY!)
COPE Vigo 900 epost v/s Rodrigo R. Barros, Técnico COPE Vigo (Tnx TNY!)
Smooth R, Naish Hill 936 epost v/s Steve Ord, Global Engineering Team
Gold, Manchester 1458 epost v/s Steve Ord, Global Engineering Team
KLAA Orange CA 830 epost, bilder v/s Mike Boyle, Assistant Chief Engineer
WPLB Plattsburgh NY 1070 epost, jpg-QSL v/s Cathy Rock, Business Office Administrator. Stationen har
nu bytt call till WJMP
WMER Meridian MS 1390 epost v/s Frank Edmonson, General Manager
KMMS Bozeman MT 1450 epost v/s Tom Egelhoff
TN – Thomas Nilsson
WODT New Orleans LA, 1280, epost v/s Tom Courtenay
DO – Dan Olsson
Power AM 927 e-brev
Italian AM 1323 e-brev och kort
TRT/1 954 Trabzon kort (med posten
CBT Grand Falls NL E-brev och kort v/s Terry
KBYR Anchorage AL 700 e-brev v/s Eddie
WSUI Iowa City IA 910 e-brev v/s Steve Schoon Engineering Operations Manager
WSKW Showhegan ME 1160 e-brev v/s Gracie Johnston General Manager
WRCA Worcester MA 1330 e-brev v/S Michael Lysak
WOSH Oshkesh WI 1490 e-brev v/s Steve Edwards Program Director
WRHC Coral Gables FL 1550 e-brev Yamileidy Hernandez
KVAN Burbank WA 1560 e-brev v/s Manuel Ling
WUNR Brooline MA 1600 e-brev v/s M Ziani
Zware Boekanier 1620 whats app
Professor Sickbock 1620 whats app
Vrije Vogel 1629 whats app
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Armenia
1377 From 20.4.2022 TWR broadcasts to Ukraine at 1847-1947 UTC in Ukranian.
(Ruben Medina 22.4.2022)

Estonia
1035 From 20.4.2022 TWR broadcasts to Ukraine at 19:00-20:00 UTC in Ukranian/Russian
(Ruben Medina 22.4.2022)

Greece
1359 Radio LMG, Athinai - It seems that Radio LMG from Athínai has been reactivated. Presumably heard
last night with fair signal in Northern Spain, but no ID heard.
(Jorge Garzón via MWlist 26.4.2022)

Moldova (Transnistria)
Transnistria's high power transmitters (Vesti FM 1413 kHz and Radio Rossii 999 kHz) went silent after
0400 on 26 April after some explosions on the site. However, they came back on the air the same day at
1630. The explosions seemed to have destroyed only some shortwave antennas and that may have been
done as a 'false flag' operation by the Russian 'peace keeping' troops.
(Mauno Ritola, ARC 2.5.2022)

Palau
Palau restores AM radio service

New AM transmitter in Palau Photo: RNZ Pacific
After erecting a new tower Palau's state broadcaster has restored its AM radio service. Frequency 1584 kHz,
Power 5 kW. The previous AM tower was destroyed during Typhoon.
(RZN Pacific Manager 19.4.2022 via Svenn Martinsen, ARC)
------From an email I sent direct to the station today, indicated that they expected the antenna construction and
the station to be on air towards the end of May. Construction is still underway.
(Chris Rogers MWlist 27.4.2022)
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BBC News
Test Transmissions on 1548 kHz …………………………………………………..20 April, 2022
This news just received from Dave Porter:
The BBC and Encompass Digital Media are running Simulcast DRM and AM test transmissions
on 1584 kHz from the aerial mast that previously carried Radio Hereford and Worcester, at the
Woofferton shortwave site on the Shropshire/Herefordshire border.
The BBC point of contact is Robert Webber who has provided some information to Dave Porter:
There is a mixture of SCS (Single Channel Simulcast – AM and DRM in the same 9 kHz channel)
and plain old AM being transmitted at various times throughout the day.
Power is up to 1 kW, the antenna is the former 1584 kHz Radio Shrops and latterly H&W one. The
test transmissions are being carried out under a Test and Development licence from Ofcom.
We are looking to start to operate 1584 kHz in simulcast from Tuesday 19th April.
Hours are 09:00 – 17:00 BST [0800-1600 UTC] as per the licence.
Reception reports are welcome and should be sent in the first instance to
transmissiontest@gmail.com
Checking at 1440 UTC today on an SDR in Shropshire I can confirm that tests are already in progress
on 1584 kHz, currently with music and frequent announcements in AM.
(Dave Kenny to British DX Club FB group 19.4.2022 via Ydun’s Medium Wave Info)

Other
Not AM – but an interesting story on setting up a DAB radio station in the UK. The idea started over
a cup of tea on a Constructions site. Now a builder’s radio station is going National with an ambition
to fix it for tradesmen who hate music repeats and adverts. Lois Timpany was freshly graduated
from Leeds University working on construction projects when he conceived Fix Radio.
It as launched in London and on line in 2016 it amassed 85,000 listeners. It is now preparing to go
National on DAB digital radio and is planning to crowdfund £1 million for a marketing blitz. The
funding should also help to pay Fix Radio’s transmission fees of up to £350.000 a year on national
DAB. (The Times newspaper).

Irish News
The Unlicensed station Radio North 846 kHz was reported as off air on 26 April but came back later
with very reduced power (MWN facebook page) Checked 28 April 1620 UTC via BDMR/c now
back to normal (Ed)
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Call Change April
1070 WPLB
1240 KNBI

Plattsburgh NY – call change to KJMP (JOB)
Monterey CA – call change to KMBY (April 20).

Formerly silent stations informing the FCC they are back on the air
Honolulu HI – silent since March 4 (2021), on the air with 1 kW STA.
Medford OR – silent since March 31 (2021), on the air March 31 with STA.
Jackson KY – silent February 10, back on the air.
New City NY – silent since October 22 (2021), on the air with STA.
Carrville AL– silent since March 21 (2021), on the air March 17 with STA.
McMinnville OR – silent February 3, back on the air April 2.
Hampton SC – silent December 6 (2021), back on the air.
Marathon FL – silent June 2 (2021), on the air with STA March 31.
Orange VA – silent March 3, back on the air March 29.
Montgomery WV – silent December 9 (2021), back on the air.
Hillsboro OR – silent April 12 (2021), on the air with STA.
Hondo TX – silent since April 28 (2021), on the air with STA.
Somonauk IL – silent since June 14 (2021) in Geneva IL, on the air February 20 with CP
under program test authority.
1490 KJIN
Houma LA – silent August 29 (2021), back on the air.
1530 KVOG Agaña GU – silent since January 6 (2021)
1550 KMRI West Valley City UT – silent since March 17 (2021)
1570 WFTU Riverhead NY – silent since Janaury 5; on the air March 25.
(NRC DX News 89/14, 89/15)
650
730
810
910
1130
1260
1270
1300
1340
1340
1360
1460
1480

KPRP
KEZX
WEKG
WRKL
WALQ
KLYC
WHGS
WFFG
WVCV
WMON
KUIK
KCWM
WDYS

Station informing the FCC that they are silent
1010
1280
1400
1520
1560

WHKT
WANS
WGTN
KXET
KZQQ

Portsmouth VA – silent December 15 (2021); has lost licensed site.
Anderson SC – silent, financial issues.
Georgetown SC – anticipates 45-90 days of silence for installation of equipment
Oregon City OR – silent (as KQRR) March 15; has lost licensed site.
Abilene TX – silent (again) March 24; new transmitter is a “lemon.”
(NRC DX News 89/14, 89/15)

Updates USA
1070 WFNI

Indianapolis IN - The Zionsville Board of Zoning Appeals will meet to vote on an application
by Brian Walsh’s Blessed Beginnings Broadcasting to construct a new six tower array for
what is now Emmis’ silent 1070 WFNI Indianapolis, which he would acquire.
(Lance Venta, RadioInsight 6.4.2022)
1160 WSKW Skowhegan ME - format to SPT (ex-OLD); slogan to “The Score,” networks to CS.
(NRC DX News 89/14, 89/15)

Updates Canada
640 CFIQ
730 CHMJ
1220 CFAJ

Richmond Hill ON – granted a call letter change from CFMJ, but still used “CFMJ Global
News Toronto” as their Top-of-Hour ID on April 3 at Noon.
Vancouver BC – granted a call letter change from CKGO. No call letters were mentioned in
1300 ID on April 3.
St. Catharines ON – as of March 21st, after more than two years, they are no longer airing
their Test Period announcements. However, their programming remains nonstop Oldies
music with splitters saying simply “Classic 12-20.” As of April 3, Canada’s Spectrum
Management System still shows them as On-Air Testing. (NRC DX News 89/15)
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México
IFT-8 auction
Mexico AM auction update: The IFT-8 auction for new AM and FM stations in Mexico is underway. Two
days into the auction, 13 of 85 available AM allocations have received bids:
#80 610
#84 830
#78 1020
#59 1250
#31 1270
#30 1360
#63 1370
#81 1420
#20 1470
#29 1520
#37 1550
#32 1570
#56 1600

Fresnillo (or one of several other cities), Zac
Sombrerete, Zac
Cañitas de Felipe Pescador, Zac
Santiago de Querétaro, Qtro
Santiago de Anaya e Ixmiquilpa, Hdgo
Atotonilco de Tula, Hdgo
Huamantla, Tlax
Jalpa, Zac
Pozo de Parras, Irapuato, Gjto
Apan, Hdgo
Encarnación de Díaz, Jal
Tepeapulco, Hdgo
Ciudad Serdán, Pueb

The AM options with most interest are: 610 kHz Fresnillo–Zacatecas, 1250 kHz Santiago de Anaya e
Ixmiquilpa-Querétaro, 1360 kHz Atotonilco de Tula Hidalgo and 1470 kHz Pozo de Parras–IrapuatoGuanajuato
Considering that the auction made available 234 FM and 85 AM frequencies, there are not many bids. 34
percent of the FM lots have had bids placed so far in the auction, while on the AM side just 15 percent of lots
attracted at least one bid today. This tracks with the notably decreased interest compared to IFT-4 five years
ago. (IFT via IRCA’s DX Monitor 59/31 and Raymie Humbert via WOR 4.4.2022)

NTR acquires ABC Radio
Recently it was announced that the NTR Communications Group has acquired ABC Radio’s entire radio
network. The buyer was NTR’s subsidiary Radio Cañón S.A. de C.V. and the seller the Vázquez Raña family.
With 22 additional AM and FM stations, NTR more or less covers the entire country reaching some 50 million
potential listeners.
NTR also becomes a major player in the Mexico City radio market where XEABC AM 760 used to be ABC’s
flagship station in competition with other network giants like ACIR, Radio Fórmula, Radio Centro and MVS
Comunicaciones.
It is still not known which brand NTR will use for its new stations but Star Radio or Radio Cañón are likely
candidates. Medium wave stations affected:
580 XEAV Guadalajara
820 XEABCA Mexicali
1280 XEQG Puebla
740 XEKV Villahermosa
940 XEMMM Mexicali
1440 XEABCJ Guadalajara
760 XEABC Ciudad de México
1000 XETAC Tapachula
(Grupo Radioescucha Argentino 19.4.2022. Translation Christer Brunström, ARC)

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)
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Argentina
890
1190 LR9

R Libre, Buenos Aires (BA183) is reported inactive (Argentina en AM y FM)
El Grupo Perfil is ready to start transmitting on AM 1190 (CF10) – the home of LR9 R
América until 2017. The power will be 25 kW day and 5 kW at night.
The opening day is set to May 2nd. (Argentina en AM y FM)
1390 LR11
R Universidad, La Plata (BA14) is reported active (Argentina en AM y FM)
1420 LRI220 AM 1420 Com Voz, Villa Martelli, BA (CF28). Ref. MVE 62-19 is observed as active by
Andrew Brade.
1710
AM Selva, Ituzaingó. Buenos Aires is on the air again (Argentina en AM y FM)

Bolivia
660
1300
1450

R Mendez, El Alto, La Paz - new station? (https://radiosbolivianos.com/)
R Ebenezer, Oruro (OR39) - ex. Sistema de Comunicacion (https://radiosbolivianos.com/)
R Comunitaria Tawantinsuyo, Taraco (LP53). Ex 1320. https://www.facebook.com/
JdeMachacaRebelde/photos/a.1381879891898256/3999545256798360/?type=3. Logged in
Finland by Jan-Erik Österholm on 1450.07 (Fredrik Dourén, ARC)

Brazil
1470 ZYJ616 R Rural, Parelhas (RN23) is missing in the WRTH 2022. Still active in the AM band. (ed)

Ecuador (ed: TL)
1490 HC0034 La Patrona ”Desde Ecuador para el mundo 14-90 AM La Patrona, Ecuador...". Ex Nueva
Pasión. (1490.62). (Rafael Rodríguez via MWlist 21.4.2022)

Paraguay
1140

Oid station, announcing transmitting from Lambaré.
(Alfredo Locatelli in GRA Grupo Radioescucha Argentino (Oficial)

Perú

1560 OCX6N R San Andres, Arequipa. (AQ42) - ex R Sabor.
www.sanandresfm.com www.facebook.com/Radio-San-Andres-1560-AM-Arequipa106622874635861
(Fredrik Dourén, ARC)
1590
R Checca, Checca, La Voz de Los Cheqeños, Provincia de Canas, Cusco – new station.
(Lars Simm, Fredrik Dourén, Thorolf Johnsson ARC. Logotypes, tnx FD)

Uruguay
1440 CX144 R Rivera appears to carry R Monte Carlo at night. Heard via Clashmore 0500-0515 UTC
with two ID’s and // web stream.
(Stig Hartvig Nielsen to mwcircle via Ydun’s Medium Wave Info)
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”Äntligen stod prästen i predikstolen...”
Text Jan Edh, foto Dan Andersson
Det kändes nästan lika högtidligt, som det klassiska citatet från inledningen av Selma Lagerlöfs debutroman
”Gösta Berlings Saga”, när Göte Lindström klappade i händerna, äskade tystnad vid kaffebordet och hälsade
välkommen till ARC/SWB:s konvent 2022.

Ordf GL hälsar 20-talet medlemmar välkomna
Deltagare:
Bengt Dalhammar, Bernt-Ivan Holmberg, Dan Andersson, Göte Lindström, Hermod Pedersen, Jan Edh, Jim
Solatie, John Ekwall, Lars Skoglund, Lisette Åkesson, Mats Westin, Peter Stillman, Rolf Åhman, Risto
Vähäkainu, Ronny Forslund, Tore Larsson, Thomas Nilsson och Willy Andersson.
Dessutom Karin Lindström, Pia Solatie och vår tidigare medlem Tony Franzén.
Det var tre år sedan sist. Två år efter det planerande firandet av ARC:s 60-årsjubileum. Hindrade av en hemsk
pandemi som stoppat alla möjligheter. Nu visserligen i en ny grym orostid, men nu var det möjligt. Och vi
hade längtat.
Vi var ungefär en tredjedel av medlemsskaran – ett 20-tal – som mött upp på Södra Vätterbygdens
Folkhögskola i Jönköping. Glada att åter kunna ses och få mötas inte bara som signaturer i MV-Eko.
Hälsningar från några som inte hade möjlighet delta hade också kommit – Dan Olsson, Bosse Nensén, Svenn
Martinsen, Anker Petersen och Mauno Ritola.
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Jim Solatie berättar om sin dx-karriär
Det började också med en riktig ”aptitretare” när Jim Solatie, delvis med stöttning av fru Pia och många
bilder, berättade om sin dx-karriär som hittills lett honom till drygt 9 500 verifikationer och i en takt som ökar
med ungefär 500 nya stationer om året! En god berättare med ett ämne som intresserade alla.
Han började dock med att gratulera ARC till de 60 åren – som alltså hunnit bli 62. Gratulationen från öst
följdes senare under kvällen också upp av Risto Vähäkainu, som inte bara blev ny medlem under kvällen,
utan också gratulerade från finska dx-förbundet och överlämnade SDXL:s standar med graverad inskription!
/Se detta nummers sistasida – ed/
En av stöttepelarna i Jim Solaties dx-ande är konstaterandet:
”Ju mer vi svettas, desto bättre stationer hör vi”.
För bakom den helt osannolika mängden QSL och all tid han spenderar med radio, ligger också otaliga
timmars slit i terrängen med antenner och annat oundgängligt för lyssnande. Såväl i Lemmenjoki som senare
vid uppbyggnaden av Aihkiniemi längst i norr, men också på föräldragården i södra Finland, Bromarv, där
han lyssnar efter holländare, britter men också fm-dx-ar.

Lemmenjoki framför allt med antenner ”från Buenos Aires till Alaska” medan Aihkiniemi är mer
komplett inte bara till standard utan också vad gäller antenner. Där finns knappast en plats på jorden
dit inte antennerna ”når”. Där man tagit grävskopan till hjälp för att jorda antennerna på bästa sätt.
Där man dragit coaxialkablarna på botten av en sjö. Men där hörde man också 73 stationer från Nya Zeeland
på en dag och där har man hört ett par hundra stationer från Australien, bara för att ta ett par exempel vad
”svettandet” leder till.
Där i norr tillbringar Jim vanligtvis tre veckor under hösten, tre veckor under vintern och två veckor under
våren.
Lite mer ”nära” är Bromarv där visserligen några närbelägna fm-stationer ställer till problem, men där också
loggningarna är otaliga. Där sitter fm-antennen på armlängds avstånd från lyssnarstolen och kan roteras direkt
med handkraft!
Lyssningen har dock under åren också skett från andra platser i Finland, också mobilt, för att lyckas fånga så
många som möjligt av ett av de stora specialintressena; svenska närradiostationer.
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Där kunde han berätta anekdoten om hur han, när förhållandet med Pia var ungt, gav sig ut med bilen för att
fm-dx-a. Hur han i trakten av Torneo i regnväder, satt i bilen och lyssnade med Pia på taket vridandes fmantennen till lämplig riktning vartefter stationerna hördes. ”Då visste jag att jag hittat rätt kvinna”,
konstaterade han. Och till förtjust skratt från Pia.
Tydligt framgick också av Jims berättelse att dx-ingen i Finland nog är betydligt mer ”seriöst” organiserad
än i Sverige med ganska strikta regler, som återspeglas i omfattande statistik över loggningar och QSL i form
av olika och utförliga rankinglistor. Där framgår t ex att Jims QSL-rekord på drygt 500 svar 2020 under
fjolårets slogs av en annan dx-are. Resultat? 704 QSL på ett år!
Men också att ”anything goes” - ett svar är ett svar ur QSL-synpunkt, om än bara en tumme upp på Facebook.
I dessa tider gäller att ta det som erbjuds...
Efter Jim Solaties uppskattade anförande visades också filmen ”DX-ing below zero” med mycket av historien
kring uppbyggnaden i Lemmenjoki bland annat.
Efter en inspirerande eftermiddag kunde sedan Götes fru Karin ta emot till en härlig trerättersmiddag med
jubileumstårta i restaurangen.

Bengt Dalhammar deltog med en minneskavalkad
Efter middagen samlade Bengt Dalhammar oss i en minneskavalkad om profiler i dx-historien kring ARC
och SWB. Allt från de första åren med Bengt Ericson, Thord Knutsson och Tore Larsson, där Tore Larsson
varit redaktör för MVE i flera år, Jan Petterssons (sedermera Prevéus) initiativ till SWB, som nu hunnit fylla
2 000 i utgivningsnummer!
En mer än klurig tävling hade satts ihop av senaste vinnaren, Göte Lindström. Den här gången var Lisette
Åkesson fullkomligt överlägsen och får som hederspris äran att göra tävlingen till nästa gång vi möts.
En bit bakom Lisette var det finskt genom Jim Solatie som tvåa och Risto Vähäkainu som trea medan Rolf
Åhman slutade fyra och John Ekwall femma.
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Kvällen avslutades sedan med att redan mätta magar fylldes med förfriskningar som ost, skinka, frukt, bröd,
kex (och en diskussion om det ska vara k- eller sche-ljud i ”kex.”). Språkligt sett skulle det vara sche-ljud...
Och naturligtvis igen, mycket dx-prat!

TN och TL avtackas av BD resp GL
På söndagen efter frukost höll Thomas Nilsson och Lisette Åkesson i programmet med att berätta om egna
erfarenheter med flagg-antenner liksom ”kusinerna EWE och K9AY t ex. Hur de kan vara ett gott alternativ
för den som vill lyssna men saknar möjlighet att dra långa antenner. De kan passa in även på en ganska vanlig
tomt i stadsmiljö.
Förutom de egna erfarenheterna kryddade de med gammal ”vetenskap” på området, liksom otaliga tester av
Stefan Wikander, bl a då med ”arrays”, alltså två flag parallellt men med viss förskjutning. Och med
datorsimuleringar av Torolf Johnsson.
Slutsatsen? Att dessa ”loopar” av olika slag fungerar väldigt bra och kan ge mycket fina resultat. Thomas har
t ex hört både Australien och Alaska på sin flag i Ängelholm! För 50 år sedan skulle nog sådana loggningar
mött både skepsis och diverse ”prat”.. Men de antennerna står sig ändå slätt mot en välbyggd Beverage,
framför allt efter solens uppgång när signalstyrkorna sjunker, konstaterar Stefan Wikander med stor
erfarenhet av båda typerna. Men de kräver också betydligt mindre arbete än att underhålla ett antal Beverageantenner i oländig terräng under årets olika årstider.
Konventet avslutades med sedvanliga årsmöten som gick snabbt och under stor enighet.
Ordföranden i ARC, Göte Lindström, inledde och efter välkomsthälsningen höll han parentation över före
detta och nuvarande medlemmarna Henrik Klemetz, Olle Alm, C-G Köhler, Tor-Henrik Ekholm, Odd Påg,
Arne Nilsson och Staffan Danell som alla lämnat oss sedan vi senast träffades.
Meningen var ju att det skulle vara ett ”stort” jubileumsmöte 2020 som måste ställas in men ett
jubileumsprogram över Radio Northern Star (signerat Ronny Forslund och Peter Stillberg) kunde ändå köras.
Eftersom inget årsmöte hållits sedan 2019 av kända orsaker valdes en delvis ny styrelse:
a) Ordförande för 1 år Göte Lindström; b) kassör för 2 år Göte Lindström; c) sekreterare för 2 år Tore Larsson;
d) revisorer för 1 år Peter Stillberg och Willy Andersson. Viss justering gjordes också av stadgarna och för
att inte dränera klubbkassan höjdes medlemsavgiften till hovsamma 150:- kronor per år.
Ett justerat protokoll kan om ca 1 månad fås från vår ordförande.
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MV-Eko beräknas ges ut i samma omfattning som tidigare med Tore Larsson och Thomas Nilsson vid rodret.
Dessa två tackades också med en gåva för deras hängivna arbete redan på lördagskvällen.
Styrelsen ska också undersöka möjligheterna att nästa konvent i början av maj 2022 hålls tillsammans med
ett gäng finska dx-are som då befinner sig på resa i Sverige. Detta efter förslag från Risto Vähäkainu som
organiserar resan. Önskemålet var att även SDXF skulle ha sin aktivitet i detta sammanhang för att samla
ännu fler dx-are. Om det är möjligt hänger bl a på rumstillgång.
För SWB väljs ingen styrelse.
Thomas Nilsson fortsätter utgivningen som ”one-man-show”, men fick mötets fulla förtroende att göra de
förändringar han anser behövs för att lätta på arbetsbördan. Bland annat avser han ändra i den omfattande
loggen så att den blir mer nyhetsbetonad och informativ.
Efter kaffe och baguette i restaurangen, var det dags att ta avsked. Vi vet i dagens läge inget om
världshändelserna, men om allt är sig någorlunda likt, så träffas vi åter i Jönköping nästa vår. En sak är säker:
Vi kommer gärna!!

Visst är det skönt med en bensträckare! Från vänster RFK, HeP, JE. BIH, TN och Tony Franzén
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Radioprästen tror på en framtid för DX-hobbyn
av Ronny Forslund
När jag får kontakt med Svenn Martinsen, i Norge känd som Radiopresten genom hans radioprogram,
berättar han att han lyssnar på MV 1380 kHz från Tern Point, Nya Zeeland och det är en NA-station som
hörs. Tidigare har bland annat Mexico City och Sacramento hörts på frekvensen. Distansrekordet är
närmare 14000 km (CHHA 1610 i Toronto, Kanada). Lokala störningar och ökad brusnivå har gjort att man
för att fortsätta sin älskade DX-hobby i dag ibland måste använda nya metoder och Svenn har prövat de
flesta av dem.

SM:s QTH med antenner i Fana 1975.
Det började under kriget
DX-hobbyn var något som kom till Svenn Martinsen genom hans far, Svenn Martinsen Sr. Under kriget
hade fadern en straffkommendering hos bilverkstaden «Kraftwerkzeugdepot» i KZ
Sachsenhausen/Oranienburg från 1943. Där fick han som ung fånge i uppgift av norska ledare att lyssna på
de allierades radiosändningar på bilradio för att vidarebefordra nyheter om krigsutvecklingen till de andra
norska fångarna. Lyckligtvis låtsades chefen för verkstaden, Rudi Heier (SS), inte om vad som pågick och
Svenn Sr. kunde fortsätta med sitt monitorarbete.
År 1949 köpte Svenn Sr. en Vega Clipper Super för 800 kronor vilket då var en ansenlig summa. Två år
senare såg Svenn Jr. dagens ljus och SM berättar att han än i dag minns ljudet från radion när fadern
lyssnade på stationer som BBC Light Programme, NRK Riks, AFN, AFRS Blue Danube Network,
Luxemburg, svenska Radiotjänst och Radio Australia. Svenn fick ärva Vegan 1963 och den anslöts till en
15 meter trådantenn i föräldrarnas hage. Under åren var det mycket radiorelaterat prat i familjen. Svenns
farbröder Knut och Lorentz arbetade på Forsvarets Fellessamband (en motsvarighet till svenska FRO) och
var med och satte upp Deccasändare på 60-talet.
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Offshore radio
Som så många av oss lyssnade Svenn gärna på musik och från klasskamrater i sjätte klass på Kirkevolls
skola fick han höra talas om Radio Luxemburg på 2-0-8, då 1439 kHz. Stationen rattades omedelbart in på
Vegan och den första låt Svenn fick höra var ”Can’t buy me love” med The Beatles. Första Top 20programmet som Svenn avlyssnade presenterades av Barry Alldis och etta var då ”World without love”
med Peter & Gordon. Snart fångade Svenn även signalen från ett piratradiofartyg på väg från
Themsenmynningen upp till Ramsey Bay utanför Isle of Man. Det var förstås Radio Caroline på 1-9-9.
Stationen spelade ofta soulmusik i sina program och den första låt Svenn hörde på stationen var ”Dancing
in the street” med Martha & Vandellas.
För oss popentusiaster var förstås offshore-stationerna på Nordsjön en guldgruva. En stor favorit för Svenn
blev Swinging Radio England som med sitt USA-inspirerade sound (WFUN Miami, WPTR Albany) var
bland det häftigaste som fanns att uppleva på mellanvågsbandet. Från samma fartyg, m/s Olga
Patricia/Laissez-Faire, sände även Britain Radio, en ”sweet music station”. Tyvärr blev stationerna lidande
av en mindre genomtänkt reklamförsäljningsstrategi och de tvingades stänga på grund av dålig ekonomi.
Efter ett tag återkom nya stationer från fartyget och när Svenn i mitten av mars 1967 hörde engelska på
1320 kHz trodde han att det var SRE som återkommit i etern. Men det visade sig vara en NA-station:
CKEC i Kanada! En annan stor favorit var Big L Radio London från den gamla minsveparen Galaxy som
kom att bli den mest framgångsrika av alla offshore-stationer.

QSL-kort från två av Svenns favoritstationer:
Swinging Radio England/Britain Radio och Radio
Caroline. Korten från Lars Rydéns samling.

Begränsade kontakter med andra DX-are
I Svenns fall var hobbyn något som han inledningsvis bedrev i enskildhet. Hade han då någon kontakt med
andra DX-are?
-

Nej, ingen utom pappa. Men jag hörde om DX-Listeners Club 1966 på NRK/«Skru På» med den
gamle radiopiraten (Radio Flakong, Horten) Vidar Lønn-Arnesen bakom mikrofonen. Sedan blev
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jag ju starkt påverkad av kontakten med offshorestationerna, Manx Radio och andra. Tydligen tog
de mina lyssnarbrev som rapporter och skickade även QSL.
1970 blev Svenn medlem i DXLC och samma år bjöds han in till Mellombølgehorisonter av Tore Nilsen.
Tillsammans med en annan mellanvågs-DX-are, Arvid Frøsland, utgjorde de under några år redaktörsstaben
för DX-News. Efter något år som medlem i Umeå Kortvågsklubb (vars favoritområde var mellanvåg) kom
så Svenn till ARC.
Det har inte blivit just några DX-peditioner för Svenn. Däremot säger han sig ha haft mycket nöje av att
samarbeta med DX-are som kommit på besök och nämner Stabburet på Bud Prästgård på Romsdalskusten,
söder om det mer välbekanta Smøla, som ett mycket uppskattat QTH på 80-talet.

Besök från DX-kamrater vid Stabburet 1988, Kjell Arne Olsen, Bernt Erfjord, Jan Alvestad och Geir
Stokkeland.
Störningarna tilltog med åren
När Svenn började lyssna från föräldrarnas hus på 60-talet var störningsdimman låg. Under åren ersattes
Vegan av andra mottagare som Redifon 50M, Hammarlund SP600 JX1, Drake SPR-4, Hammarlund SP600
JX21(”svenskmodellen" från Försvarsmakten, ex Lennart Hane, Bosse Olofsson, modifierad av Stefan
Wikander).

-

Favoritmottagarna är nog Hammarlundarna, säger Svenn. Men jag har inte haft någon
kommunikationsmottagare efter att jag sålde den sista år 2020 och då hade den samlat damm i
många år. I dag använder jag bara SDR-mottagare som jag kör remote efter att i många år använt
flera Panasonic (Toyota) bilradioapparater och på resor Grundig Music Boy, GE Superradio och
Tecsun PL-660.

sid 21

Ett problem som kom på 70-talet var alla högeffektade sändare, främst från östblocket, med bandbredd som
ladugårdsdörrar. Holländska QSO-pirater gjorde också sitt till. Däremot gick det bättre att få bukt med
lokala störningar i Bud. Under 90-talet besvärades mottagningen i Solsvik, där Svenn då bodde, av kraftiga
störningar inom en omkrets på flera kilometer. Det visade sig komma av salt på isolatorer. Så småningom
drogs en 300 kV kraftledning förbi Svenns QTH och detta, tillsammans med helt nya störningskällor som
switchade nätaggregat, plasma-TV och liknande gjorde att SM tvingades ge upp att DX-a hemifrån. Detta
efter att ha förklarat sitt problem för Støykontrollen och Svenn fick då rådet att själv ta kontakt med alla
innehavare av plasma-TV och andra störningskällor….

Skalan på Svenns första DX-mottagare: en Vega Clipper Super Airmaster.
Vad gör man när det inte längre går att DX-a hemifrån?
SM säger sig aldrig ha varit någon tävlings-DX-are och har inget intresse av rankinglistor. Därför var det
kanske lättare för honom att söka andra vägar att bedriva sin radiohobby när nu lyssningsmöjligheterna
försvann på hemmafronten. Några sådana vägar har varit bil-DX, att lyssna på utlandsresor och att lyssna
via kompisars anläggningar remote. Men utöver detta har Svenn blivit vad han kallar en Deex-Pat som
söker sig utanför landets gränser för att lyssna. Som medlem i New Zealand Radio DX League
https://www.radiodx.com/ har han möjlighet att lyssna via klubbens Kiwimottagare och som tidigare
nämnts är resultaten därifrån goda. Ser då Svenn någon konflikt i att lyssna på fjärrmottagare belägna i
andra länder?
-

Absolut inte! Alternativet skulle ju vara att ge upp hobbyn och det skulle kännas fel. Många har ju
tyvärr gjort det när de inte längre kan lyssna hemifrån. Men jag sänder aldrig lyssnarrapporter på
loggningar över fjärrmottagare i utlandet och är mycket noga med att i mina kontakter med
stationerna framhålla varifrån jag lyssnat.
Onekligen erbjuder detta sätt att lyssna stora möjligheter för alla gamla DX-are som tvingats konstatera att
dagens störningsdimma omöjliggör alla försök att lyssna hemifrån. Kanske kan man se företéelsen att
lyssna remote som en väldigt lång anslutningskabel mellan hörlurarna och radion…. Alternativet är ju att
helt ge upp och drömma om den tid som var.
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Som synes var DX-aktiviteten god under det tidiga 70-talet.
Radiohistoria och radioformat
SM har alltid varit intresserad av radiohistoria och har publicerat en hel del artiklar på sin webbsajt
https://www.stellamaris.no/ Bland annat har han skrivit en hel del om de olika offshore radio-projekt som
initierades av amerikanska entreprenörer (t ex ”The Radio Rose of Texas”) om WRUL/WNYW/WYFR,
och om norsk radiohistoria.
Något som alla DX-are kanske inte tänker på är att man genom att lyssna på många olika stationer från
olika länder och med skilda format får ett stort perspektiv på hur radio kan låta. Detta är något som alltid
tilltalat Svenn och nu får betydelse dels för programproduktionen i hans egna stationer, dels är DX-ingen ett
sätt att få bekräftat hur signalen från Bergen Kringkaster når ut till lyssnarna. Det har även blivit många
stationsbesök under åren.
-

Jag är nog mest intresserad av att lyssna på programmen, olika format, musik och sätt att göra radio
på. Nyheter och erfarenheter från offshore radio, AFN, ILR, BBC samt inte minst stationer i NA
och LA och på senare år har givit en enorm kunskapsbas som varit till god nytta när det gäller att
programmera våra egna stationer.

Sammanfattningsvis kan sägas att SM fortfarande tror på att DX-ingen har en framtid men att man kan
behöva tänka i nya banor för att kunna bedriva sin hobby. Vi återkommer till Svenn Martinsens
rundradioverksamhet i en kommande artikel. Du hittar mer detaljer om dessa på hemsidan
https://www.northernstar.cc/
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SM på besök hos Radio Nova på 19 Herbert Street i Dublin 1983. En mycket framgångsrik station som
startades av entreprenören Chris Cary 1981, gammal offshore-DJ från 60-talet.

Två gamla offshore radio-medarbetare: John Ross Barnard och Rick Randall från Britain Radio/Swinging
Radio England tillsammans med SM på jubileum på 32 Curzon Street, London maj 2006.
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Finnish AM-radio hobbyist hears WBAA from over 4.000
miles away
Benjamin Thorp, WBAA webpage 26.4.2022

Mika Makelainen says he captured a snippet of WBAA’s broadcast while listening to AM radio
waves in September 2021. (Courtesy of Mika Makelainen)
One night, from a remote cabin north of the Arctic Circle in Finland, radio hobbyist Mika Makelainen heard
a voice through the static and crackle of competing AM radio waves. “You’re listening to WBAA News,”
the voice said.
Makelainen, a 56-year-old journalist in Finland, spends his free time trying to find and listen to AM radio
broadcasts from around the world - a hobby called “DXing.”
“I’ve been doing this DXing for forty years, but this was the first time I actually came across your station,”
he said. “I’ve got all these other stations picked up on 920 AM before I found your station this past fall.”
Makelainen keeps a massive binder full of AM stations from around the world that he’s been trying to catch
- checking each station off after getting confirmation.
“I’ve been a fanatic listener of foreign AM radio stations for 42 years,” he said. “This hobby of mine led to
your station and trying to pick up as many AM stations as possible from all around the world.”
Makelainen set up a listening station at the cabin that includes several 3,000 foot long antennas.
“Going up to Lapland, there are no AM stations operating in any of the Nordic countries of northern Russia.
The AM band is really quiet,” Makelainen said. “There’s no local interference, so really faint signals from
further away can come through.”
During the day, WBAA’s AM signal can travel up to 150 miles away. Like most AM signals, WBAA’s radio
waves are absorbed by a layer of the upper atmosphere called the ionosphere during the day, traveling
primarily through ground waves.
But at night, AM stations can travel further, bouncing off the ionosphere. The signals ping-pong around the
earth to Makelainen in his remote cabin, which is designed to receive the faint signals.
“The most distant stations I’ve picked up are from New Zealand and other islands in the Pacific,” he said.
/Grattis Mika, ARC-medlem sedan flera år/
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History of Radio in Costa Rica: La Voz de la Víctor (2)
Tetsuya Hirahara

“As from December 1st onward, Diario de Costa Rica will operate La Voz de la Victor.” This simple notice
appeared on the Diario de Costa Rica on November 25, 1951, as shown above. One of the influential local
newspapers purchased the station and succeeded the beloved name. The new “La Voz de la Victor” used new
call sign of TIDCR, representing Diario de Costa Rica、inaugurated on December 1, 1951. At the beginning,
Mariano Sanz, owner of the newspaper, assumed the position of Manager.
Sanz was succeeded by Máximo (Max)
Acosta Salazar in 1955, who served as the
paper's advertising agent (until June 1957).
During Acosta’s management, their call sign
was changed to TIRICA. It is not clear when
the paper sold TIDCR.
"Acosta became owner of one of the radio
stations that had the most influence in the
fifties: La Voz de la Victor. He bought it
almost in ruins, raised it and then sold it very
well to an American".
(La Nación: 24/02/2002).
(Diario de Costa Rica, 09/03/1954)
In fact, Acosta put this message to their cliensts, “La Voz de la Victor is obliged to notify that it has now
reached its limit of sales of programs and advertising spots, except Sundays.” They enjoyed full sales revenue!

(La Prensa Libre, 04/06/1957)
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At this time, the symbol of the station was "the Victor's rooster", which was also featured in their QSL and
became famous among DXers, with the words “Costa Rica canta y encanta al mundo entero” (Costa Rica
sings and enchants the whole world).

(Diario de Costa Rica, 25/12/1957)

(La Prensa Libre, 04/08/1959)
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Ronny Forslund, Vita Huset, SE-179 75 SVARTSJÖ
Tel: +46 (8) 56041050; e-mail: info@rock.x.se

Vad tror ni: kan eländet i Ukraina snart vara över? Den ukrainska armén verkar gå mot ständigt nya
framgångar och mycket tyder på att Putte snart har bränt sitt krut. Ett nytt inslag i ”den speciella operationen”
är försöken att dra med utbrytarrepubliken Transnistrien i kriget. Nyligen bombades radioanläggningen
Mayak i Transnistrien och av bilderna som publicerats att döma är det en ridåantenn för kortvåg som strukit
med. Mellanvågssändningarna från Mayak verkar pågå som vanligt. Det skulle alls inte förvåna mig om detta
är en operation dirigerad av Putte. Ni minns väl hur andra världskriget startade? Då var det en relästation i
Gleivitz som angreps av tyska sabotörer varpå man lämnade liken efter mördade koncentrationslägerfångar i
polska uniformer där för att ge intryck av att radiostationen angripits av Polen. Det är alls inte otroligt att
Putte hämtat inspiration till en attack som den mot Mayakanläggningen hos sin läromästare och i samma anda
vill utmåla Ukraina som angripare.
För en öppen korridor mot Transnistrien behöver Putte även erövra hamnstaden Odessa och det lär inte bli
helt enkelt då flaggskeppet i hans flotta, robotkryssaren Moskva, som bekant numera vilar på Svarta Havets
botten…. Puttes bandhund Lavrov antyder hotet av ett tredje världskrig med atomvapen och TV-profilen och
taleskvinnan för ryska UD, Maria Zakharova, har upprepade gånger varnat Sverige och Finland för att gå
med i NATO. En fascinerande kvinna detta. Hade det varit i Sverige hade hon säkerligen varit med i Let’s
dance eller något liknande program. Men hon har i alla fall dansat Kalinka i rysk underhållnings-TV.
Nej, uppriktigt sagt tror jag att denna ”speciella operation” går mot sitt slut och att Putte snart är eliminerad.
Hur det går till spelar mindre roll bara han försvinner. Ska vi hoppas på en palatsrevolution snart?
Trevligare är att vi efter två år av inställda konvent på grund av pandemin den gångna helgen äntligen kunde
träffas i Jönköping igen. Rapport därifrån finns på annan plats i MVE. Vi saknade förstås flera DX-vänner
som brukar vara med. På något sätt blir det inte riktigt samma sak när BE inte är med på konventet. Hoppas
du kryar på dig och kommer tillbaka, Bengt. Många nostalgiska DX-minnen utbyttes och BD höll i en
presentation av gamla DX-kamrater. Jag tycker vi fortsätter på detta spår ett tag. John Ekwall JOE har haft
vänligheten att skicka in ett antal inscannade bilder från Odd Pågs fotoalbum och vi kommer att visa flera av
dessa bilder i denna och kommande nostalgispalter. Nedan ser vi DX-räven Jan-Erik Räfs lya/QTH i Stuvsta
anno 1954. Det är nog en mikrofon och inte en datormus som ligger framför långsoffan….
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Här ser vi en annan ARC-are, Thord Knutsson, i DX-tagen.

Vår ständige sekreterare Tore Larsson TL måste ju också få vara med på ett hörn. Är det möjligen
lyssnarhörnan i Uddagården? Med tanke på Topp 20-affischen från Radio Nord bör bilden vara tagen 1961
eller något senare.
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Här ser vi Lars Rydén LR i studion på Radio Sweden, förmodligen presenterandes ett nytt avsnitt av Sweden
Calling DX-ers.

DX-räven JER hälsar på hos ODD i Norberg 1959.
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Vi återkommer till ämnet DX-relaterade bilder från förr i kommande spalter. Säkert har du själv några
intressanta bilder att delge oss andra. Ditt bidrag är synnerligen välkommet. Vi tackar JOE för dessa
inscannade foton och övergår till QSL-avdelningen. Nedan Olle Alms brev från Radio Trinidad 730 som
anlände till DX-lyan på Anneholmsgatan i Göteborg 1964 .
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Ett tjusigt och färgglatt QSL-brev från WCMN Arecibo, Puerto Rico från OA:s samling. Stationen är även i
dag mycket vanlig på 1280 kHz och heter numera Notiuno 1280 – eller ”Naughty Uno” som RLH brukar
kalla den….
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Avslutningsvis visar vi TL:s QSL-brev från Radio Clwyd i Wales. Ni vet, den del av Storbritannien där
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ligger. Fast det brukar också gå bra att köra
med en kortare variant, nämligen Llanfairpwllgwyngyll. Ack ja, walesiskan verkar inte vara världens mest
lätthanterliga språk…. Bidrag till spalten är som vanligt välkomna till info @ rock.x.se eller per brev till
Ronny Forslund, Vita Huset, 17995 Svartsjö så returneras materialet omedelbart efter inscanning. Det kan
vara QSL, vimplar, urklipp, stationsmemorabilia och annat. Stöd Ukraina, stay safe och GOOD DX!
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Teleradio Moldova – 873 and 1494 kHz

tnx JGÖ
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RNE Galicia – 639 and RNE Melilla – 972 kHz
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RNE Melilla – 972 kHz

tnx JGÖ

Bilder från Melilla
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Radio Regional, Narni – 1485 kHz

tnx CR
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WRKO Boston MA – 680 kHz

Mar 22, 2022 6:57 p.p. EDT
Hi Rolf,
Thank you for getting back to us! I'm sorry about any confusion.
I was able to listen to the audio file your attached and can confirm that you've received our
transmission. If you have any other questions or concerns, feel free to let us know, and we'll
be more than happy to help you.

Andrew (iHeartRadio)

NEW! Talkback to participating iHeartRadio stations! Here's how to hear yourself on the
radio: ᐅ https://iheart.com/talkback

RR: Detta är ännu en station som inte har velat svara tidigare, men jag skickade en rapport till ägarna
och det gav resultat. WRKO är en "iHeartRadio"-station och de verkar vänligt inställda att få
rapporter från Sverige. Det gäller bara att hitta rätt adress till dom.
tnx RR
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KLAA Orange CA – 830 kHz

Hi Jan,
I listened to your audio file and verified that I was able to hear our call sign KLAA.
Below is a link to some photos of our studio and transmitter site in Chino California USA
https://www.necrat.us/830LA.html
Sincerely,
Mike

Mike Boyle
Assistant Chief
Engineer
AM830 KLAA
/ Angels Baseball Radio
Network
/ AM830.net
2000 Gene Autry Way
Annex Second Floor
Anaheim, CA 92806
Office: 714-940-2522

tnx JOB
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WPLB Plattsburgh NY – 1070 kHz
Hi Jan,
Thank you for your nice letter about reception of WPLB in 2017. I've attached
a QSL card for you and and below is the link for the station that's now on that
signal, just in case you're able to pick it up again.
I wish you good luck in your listening adventures!

https://www.jumpradio.com/plattsburgh-burlington
-Regards,
Cathy

Cathy Rock | Business Office Administrator

loudmedia.com
Phone: +1 (518) 490-9790

tnx JOB
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WMER Meridian MS – 1390 kHz

Yes, Jan, as best I can tell that is WMER. Hope this
is sufficient to confirm that you did indeed hear us.
Thanks for letting us know and good luck.
Frank
Frank Edmondson
General Manager
WMER AM/FM
Meridian, MS 39301
601-507-1526
601-693-9637 (Studio Line)
tnx JOB
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XEB La B Grande, México, D.F. – 1220 kHz

tnx LSD
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foto Jim Solatie

SDXL gratulerar Arctic Radio
Club
Förra helgen deltog en SDXL-delegation vid Arctic Radio Clubs 60-årsjubileum. Jim Solatie gav till
publiken presentation om finskt DX-lyssnande. Risto Vähäkainu skänkte en SDXL-vimpel till ARC som
togs emot av Göte Lindström. Grattis till Arctic Radio Club!
Jari Lehtinen Posted on 26.4.2022 Julkaistu kohteessa Yleinen

Ett stort tack från ARC till SDXL
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