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 Säsong 62, nr 22 
 16 maj 2022 - allt 
Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 

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

  e-post: torelarsson.dx@gmail.com 

Nr 63/2 8 augusti   TL tips. Info och QSL resp red. 

Nr 63/3 22 augusti TL tips. Info och QSL resp red. 
 
 

Hej! 
Välkomna till säsongens sista MV-Eko. Nu tar alla ARC:s redaktörer en välförtjänt(?) paus, men om inte 

världen ser helt annorlunda ut i mitten av juli så återkommer vi då. 
 

Vad trevligt det är när man får respons! I förra numret efterlyste vi någon som tagit ett foto på vår jubileums- 

tårta innan den skars, och se, positiva svar från både Jim Solatie och Karin Lindström – tack till er båda! 
 

Inför en ny säsong – läs under ”Sekreteraren”, det är nu dags för ny medlemsavgift om du vill vara med även 
nästa säsong. Då förväntar vi oss att alla medlemmar hör av sig, åtminstone en gång. 
 

Fortsättningen på intervjun med Svenn Martinsen, som utlovades i förra MVE, får stå över till nästa säsong 

då materialet är omfattande och måste delas i två delar. Vi vill inte ha ett långt våruppehåll mellan delarna.    
 

Dekaler och logotypes har vi denna gång fått från Sim och TN, två trogna bidragsgivare! Tnx!     
 

I detta nummer förutom de fasta avdelningarna: 

* Asfaltstelegrafen - Begäran om rättslig prövning insänd till Högsta Förvaltningsdomstolen – TLB 

* For L.A. Centenarians KHJ and KFI, What A Long Strange Trip It’s Been – Insideradio 3.5.2022 

* KPRK Livingstone MT-1340 kHz – The Montana National Register Sign Program via TN 

* Minnen från Swinging Radio England och Britain Radio – SM 
* History of Radio in Costa Rica - La Voz de la Victor del 3 – Tetsuya Hirahara 

* Radio-revy – Från Olle Alms samlingar: ”Radio” nr 3 den 15 februari 1925   

* Från ARC:s 60-årsjubileum som firades vid årets konvent – JMS och Karin Lindström (sistasida)  
 

Nostalgi-QSL: 

* Bilder från Odd Pågs fotoalbum, inscannade av JOE 

* Caribbean Christian Radio, Turks & Caicos-1020 kHz kort – SM 

* Atlantic Beacon, Turks & Caicos-1570 kHz kort – SM 
* Radio Vision Cristiana, Turks & Caicos-530 kHz brev – SM 

* WBT Charlotte NC-1110 kHz kort – TF/JOE 

* WHAM Rochester NY-1180 kHz kort – TF/JOE 

* BBC Radio Solway 585 kHz brev – TL 
 

Nya QSL: 

* KANN Roy UT-1120 kHz – RR 

* KGAY Thousand Palms CA-1270 kHz – JOB 

* WHBL Sheboygan WI-1330 kHz – GL 
* KGIW Alamosa CO-1450 kHz – JOB 
 

För bilagor, se nästa sida 

 

Nästa  

Stoppdatum 

11/7 
TL (allt) 
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Bilagor: 

* Preliminär deadlinelista för säsongen 2022/2023 

* Log from Tern Point Mangawhai Kiwi SDR, New Zealand – SM 

* Brazil - Frequency List May 2022 – TBV 
 

 

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 
CR = Christoph Ratzer, Salzburg, Austria - WinRadio G33/CSO, Ant: 20 mt. Loop with Bonito ML052 

amplifier 

FB =  Franck Baste, St. Bonnet de Rochefort, France - Perseus SDR + Loop ALA 1530LNP 

JE = Jan Edh, Hudiksvall, lyssnar-QTH i Fredriksfors. NetSDR med Beverageantenner i nio olika 
riktningar, 600 - 900 meter 

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.  
TBV = Tore B Vik, Mysen, Norge - RF-Space Cloud IQ + 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 
1440 8.5 0400 Energy Power AM, Dublin, pop mx, ID. FB 

 

Nordamerika 
 930 8.5 0200 CJYQ St. John’s NL. WWK  

1030 8.5 0200 WBZ Boston MA. WWK 

1130 8.5 0200 WBBR New York NY. WWK 
1140 5.5 0159 CBG CBC R1 Sydney NS med ID och nx, ganska bra signal. WWK 

 

 

 
 

 

 
1280 28.10 0200 KVXR Moorhead MN med hyfsat legal ID. Ensam på frekvensen men hårt drabbad 

av närliggande kanalers spill. Tog nalta ti’n å finn åt’em … BOS 

1280 1.5  0320  CFMB Montréal QC 6254 km. CR 

1280 8.5 0200 CFMB Montréal QC. WWK 
1350 8.5 0132 CKAD Middleton NS, tack FD för hjälp. WWK 

1360 28.10 0400 KKMO Tacoma WA “El Rey 1360 AM” svagt i fräsandet. BOS 

1390 5.5 0400 WEGP Presque Isle ME, “Relevant Radio”. FB 
1490 2.5 0201 WBAE Portland ME, sedvanlig hallåa som lätt känns igen. (1489,999) TN 

1490 28.10 0200 KDBM Dillon MT svagt ID i bruset. BOS 

 
 

 

LOGGEN 

All Times in MV-Eko refer to 

UTC unless otherwise stated. 
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1650 7.5 0400 CKZW Montréal QC, ID: “Sur le 16-50 AM à Montréal....”. FB 

1660 11.5 0400 WWRU Jersey City NJ, Korean px, EE ID. FB 
1670 9.5 0400 WMGE Dry Branch GA, “Black Information Network”. FB 

1690 9.5 0400 WMLB Avondale Estates GA, ID “WMLB Avondale Estates, Atlanta”. FB 

 

Mexiko, Centralamerika och Västindien 
1350 13.5 0031 WEGA Vega Baja PR, ”Candelita 7”. WWK 

1400 13.5 0132 Harbour Light of the Windwards, Carriacou. WWK 
1630 3.5 0254 YSGS R Elohim, San Salvador, ID i rel. program. (1629,9975) TN 

 

Sydamerika 
 580 1.5 0201 ZYI776 R Rede Brasil Recife PE - en av de vanligare brassarna. JE 

 590 27.4 0100 LS4 R Continental Buenos Aires gick inte bra men var i alla fall hörbar. JE 

 760 27.4 0200 LU6 R Atlántica Mar del Playa kom upp med läsbar signal. JE 
 710 30.4 0230 LRI202 R Diez Buenos Aires gick ganska bra bortsett från en irriterande ton. JE 

 790 30.4 0233 LR6 R Mitre Buenos Aires med jingle och id. JE 

 820 1.5 0200 LRA8 R Nacional de Argentina Formosa eget program skilt från Buenos Aires 870. JE 

 850 30.4 0230 CX16 R Carve, Montevideo har blivit ganska svår att få fram på en allt 
”skramligare” frekvens. Tycks omöjlig få svar från också. JE 

 870 26.4 2330 LRA1 R Nacional Buenos Aires gick med oväntad bra styrka när nästan inget annat 

ens kunde anas. JE 
 

 

 

 
 

 
 

 890 30.4 0230 CX18 Sport 890 Montevideo har blivit vanlig. JE 
 930 3.5 0240 CB93 R Nuevo Mundo, Santiago. Hørt med webadresse. (929.600) TBV 

 940 9.5 0300 ZYJ453 Super Rádio Brasil, Río de Janeiro, precis över bruset. ID. (940,003) TN 

 950 26.4 2359 LR3 CNN R Argentina Buenos Aires fortsätter vara en av de absolut vanligaste. JE 
 920 30.4 0154 CX20 R Monte Carlo Montevideo id-ade. Musik och ”informativo Monte Carlo”. JE 

1010 30.4 0103 ZYH448 R Bahía Salvador BA ”Rede Aleluya”. En till på frekvensen var 

förmodligen CBN. JE 

1030 30.4 0100 LS10 R Del Plata Buenos Aires illa splattrat men ganska stark. JE 
1070 1.5 0201 ZYI673 R Difusora Cajazeiras Cajazeiras PB kom med ett id. JE 

1120 1.5 0101 L.. Emisora B Santiago y Copia Ciudad Evita gick ganska hyfsat i topparna, men var 

störd av flera men mest vad som troligen var R Salto. (1120,003) JE 
1120 30.4 0230 CW31 R Salto Salto, musik och en programannonsering inklusive id. (1119,989) JE 

1130 1.5 0232 CX30 R Nacional Montevideo med en hel del modern pop blandat med oldies och en 

annonsering. Gick bättre än vanligare Rádio Nacional från Río de Janeiro.  JE 
1140 3.5 0255 OCY4C RPP Noticias Huancayo, Pilcomayo, ganska svag signal. (1140,249) TN 

1140 3.5  0325  OCY4C RPP Noticias, Pilcomayo (jun) 10883 km. CR 

1160 7.5  0330 OAX4C R Onda Cero, Lima (lim) 11021 km. CR 

1180 6.5 0251 OCU4K NSE R, Lima, långt talpx om Iglesia. Kraftig drift, 1180,004 vid 0244 - 
1180,011 vid 0252. En bra stund på 1180,010.  Även 3.5 vid 0301z med ID. drift då 

också. TN 

1230 28.4 0200 LT2 R Dos Rosario – inte direkt ovanlig men ändå en stor överraskning med rådande 
konditioner. JE 

1240 3.5 0301 OAU4V R Cumbre, Huancayo, svårt splattrad. ID. (1239,996) TN 

1240  8.5 0323  OAU4V R Cumbre, Huancayo/Chilca (jun) 10872 km. CR 
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1270 26.4 0226 CB127 R Festival, Viña del Mar. (1269.977) TBV 
1280 3.5  0330 HJLR Caracol Radio, Pasto (nar) 9939 km. CR 

1280 3.5 0200 OCU7R R Sinaí, Sicuani med flera id och annonserade 

internet adressen sinaiperu.org. De har något problem med 
bärvågen som fladdrar ibland och då gör moduleringen helt 

oläslig. De har varit framme hos mig den 3.5, 6.5 och bäst 

hittills den 8.5 och stängde samma tid 0212 alla 3 datumen. 
(1280.014). Sim   

1290 1.5  0325  ZYH888 R Timbira do Maranhão, São Luís (MA) 7876 km. CR 

1300 6.5 0202 OBU6X R Candarave, Ilabaya var länge sedan de hördes hos mig. Hade ett antal id 

och fartfyllt program med högländsk musik. (1300.009). Sim 
1320 27.4 0257 OAX4I R Nacional, Lima. (1319.975) TBV 

1320 6.5 0249 OAX4I R Nacional FM, Lima, ganska svag signal. (1319,977) TN 

1340 11.5 0154 CW53 La Voz de Melo, Melo framme med id mellan låtarna. Sim 
1350 28.4 0229 LS6 R Buenos Aires Buenos Aires hade tagit över från WEGA. JE 

 

 

 
 

 

 
1360 3.5 0256 OCU4I R Bienestar, Lima, svag i kanten av Sicuani. (1360,007) TN 

1360  6.5  0325  OCU4I R Bienestar, Lima (lim) 11006 km. CR 

1360 3.5 0234 OAX7R R Sicuani, Sicuani. WWK 
1360 3.5 0300 OAX7R R Sicuani, Sicuani, stark med program på Quechua. (1360,0) TN 

1360 8.5 0210 OAX7R R Sicuani, Sicuani med fin signal och live sändning. Sim 

1360 9.5 0320 OAX7R R Sicuani, Sicuani good for a few minutes CR 

1380 7.5 0300 ZYI773 R Deus e Amor med predikan. ID 0251. (1379,999) TN 
1380  8.5 0330  OAU2W R Campesina, Cajamarca (caj) 10713 km. CR 

1380 3.5 0241 OCY4U R Nuevo Tiempo, Lima, glider omkring lite, nu på (1379,992). Radio 

Campesina på 1379,999 svag i överkanten.  TN 
1380 7.5  0335  OCY4U R Nuevo Tiempo, Lima (lim) 10959 km. CR 

1380 6.5 0202 OAX6O R San Martin, Arequipa med id bl a "Yo escucho Radio San Martín". Fick 

gå fria från splatter mellan 0200 och 0208 då 1386 var tyst. Sim 
 

 

 

 
 

 

     
 

 

 

1400 3.5 0221 CP.. R Voz de Dios y No de Hombre, Cochabamba med flera annonseringar för bl a 
"Ministerio de Alabanza y Adoración" och "Movimiento Misionero Pentecostes - 

Jesucristo Viene con Poder". De har varit framme även den 6.5 och en stund den 

12.5. (1399.988). Sim 
1400 12.5 0200 CP.. R Voz de Dios y no del Hombre, Cochabamba. Vill tacka TN, som hade kontakt 

med Sim och MA, som hjälpte till att bekräfta denna. WWK 

1400 12.5 0204 CP.. R Voz de Dios y no del Hombre, Cochabamba. Stort tack till MA för 
kommentarer om denna och jättetack till Sim som grävde och hittade lösningen. 

Tyckte först det lät som R Agricultura på min svaga inspelning men icke så. 

(1389,988) TN 

1400 1.5 0230 CX140 R Zorilla de San Martín Tacuarembó växlade med Harbour Light om 
herraväldet. (1399,987) JE /På 60-talet ägdes denna station av stan’s apotekare -ed/ 

1420 28.4 0200 LRI220 AM 1420, Villa Martelli svag men ”hörbar”. JE 
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1420 22.4 0101 OAM7K R San Luis, Espinar, ID 0101 "R San Luis". 
(1420,008) TN 

1430 3.5 0300 OAZ7M RPP Cusco, Cusco, ett snabbt "RPP" ID. 

(1430,004) TN 
1430  8.5 0324  OAZ7M RPP Noticias, Checca (cus) 10790 km. CR 

1430 6.5 0200 OCU4W R La Nueva Universal, Huancayo lyckades få 

flera id och slogan "Sintonií total" igenom störningarna från 
1431 som tyvärr var ganska starka. Sim 

1440 3.5 0250 OAX4K R Imperial, Lima. TBV 

1440 3.5 0258 OAX4K R Imperial 2, Lima, stark men lite svagare vid ID 0300. Svag signal från 

Santa Monica på 1439,970. (1440,010) TN 
1460 10.3 0025 OAX7W R Sol de Los Andes, Juliaca har hamnat rejält snett. Hittade en inspelning 

på Youtube av en argentinsk DX-are, José Antonio Kucher. Han hade lagt ut en fil 

med R Sol de Los Andes men frekvensen han angav var 
1466 kHz. När jag undersökte mina sparade filer hittade jag 

dom tillbaka till den 10.3 med id och även den 22.4 "Estas 

sintonisando RSA -Radio Sol de Los Andes". (1466.731). 

Sim 
1460 22.4 0100 OAX7W R Sol de los Andes, Juliaca, ID 0058 "R Sol de los 

Andes". Ligger mycket lågt, (1466,730) och ganska svårt 

störd. Stort tack till Sim för tipset på denna. TN 
1470 3.5 0233 OAU6E R Victoria, Arequipa. (1469.951) TBV 

1470 3.5 0259 OAU6E R Victoria Digital, Arequipa, La Mega starkast men R Victoria gick igenom 

bra med musik. (1469,950) TN 
1470  8.5 0331  OAU6E R Victoria Arequipa, Arequipa (are) 10959 km. CR 

1470 4.5 0400 OAU4B R La Mega, Lima, LA mx, ID's. FB 

1470  8.5 0315  OAU4B R La Mega, Lima/Pantanos de Villa (lim) 11015 km. CR 

1470 10.5 0200 OAU4B R La Mega, Lima ganska stark. WWK 
1470 30.4 0200 CX147 R Cristal Las Piedras - ”poppig” så här på fredagskvällen. JE 

1480 26.4 0259 CP.. R Bendita Trinidad, Cochabamba TBV 

1480 12.5 0211 CP.. R Bendita Trinidad, Cochabamba, ej // med 1540 men låter som Bendita. Rel 
px. (1479,986) TN 

1490 3.5 0300 OCU7Y R Dios es Amor Cusco, (Cadena Sur del Perú), "La Voz de Liberación". 

Lite oren signal. (1489,931) TN 
1490  8.5 0330  OCU7Y R Dios es Amor Cusco, (Cadena Sur del Perú), Cusco (cus) 10754 km. CR 

1500 11.5 0100 HCD24 La Voz de La Unión, La Unión, svag och störd men med ID. WWK 

1500 28.4 0200 OBX4I R Santa Rosa Lima – den enda transatlant som kan anses ha gått ”hyfsat” den 

här natten. (1499,744) JE 
1500 4.5 0258 OBX4I R Santa Rosa, Lima, även 10.5. WWK 

1500  8.5 0330  OBX4I R Santa Rosa, Lima/San Miguel (lim) 11010 km. CR 

1500 12.5 0136 CP.. R Tawantinsuyo, Laja, av och till lite starkare än Santa Rosa. (1500,032) TN 
1510 30.4 0203 LRI253 R Belgrano, Suardi med sport. Kraftig ”långfading” men riktigt bra i 

topparna. JE (1509,984) JE 

1510 2.5 0203 LRI253 R Belgrano, Suardi, långt ID och på slutet "R Belgrano La Única AM". 

(1509,985) TN 
1510 2.5  0325 HC0034 R Monumental, Quito (pic) 10134 km. CR 

1510 3.5 0204 OCX6Q R Alegría, Arequipa efter att R Tarma stängt kom 

en station fram några minuter senare och det visade sig 
vara R Alegría med sin stängning ffg för mig denna 

säsong, dessutom fanns LV de La Unión med också. 

(1509.995) Sim 
1510 12.5 0147 OCX6Q R Alegría, Arequipa, svagt ID. Tack till MA och 

TJ för info om denna. (1509,995) TN 

1510 3.5 0252 OCX4J R Tarma, Tarma, ganska svag signal. (1510,019) TN 

1520 12.5 0107 CP.. R La Luz del Tiempo, El Alto TBV 
1540 30.4 0200 CP.. R Bendita Trinidad El Alto svag, men inget som störde. JE 

1540 3.5 0200 CP.. R Bendita Trinidad El Alto. WWK 

1540 12.5 0130 CP.. R Bendita Trinidad El Alto, religiös sång. (1539,9975) TN 
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1540 6.5 0301 OCX7V R Lorena, Cusco, ”Transmite Radio Lorena". (1540,008) TN 
1540  8.5 0340 OCX7V R Lorena, Cusco (cus) 10754 km. CR 

1560 3.5 0230 CP.. R Luz del Mundo, La Paz. WWK 

1560  8.5 0338  CP.. R Luz del Mundo, La Paz (lpz) 10723 km. CR 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1570 1.5 0102 ZYH621 R Sertão Central AM Senador Pompeu CE visade det sig vara som kom 
med ett väldigt ”sprakigt” id som TN lyckades tyda. Spelade ”It must have been 

love” med Roxette före id. (1570,005). JE 

1570 3.5 0230 OAU7Z R Carráviz, Juliaca. Tack BIH, väldigt stark, även 8.5. WWK 

1570  8.5 0331  OAU7Z R Carráviz, Juliaca (pun) 10802 km. CR 
1570 7.5  0325  OCU4J Bethel Radio, Lima (lim) 10996 km. CR 

1590 3.5 0257 O.. R Checca med info om Esquela Checca. Lite sprucken signal. (1590,009) TN 

1590 8.5 0239 O..7. R Checca, Checca gick igenom med skaplig signal och idade i musiken flera 
gånger denna tid. (1590.010). Sim 

1600 28.4 0201 ZYK770 R Nove de Julho Sâo Paolo SP id-ade. Har klippt banden till Aparecida? JE 

1600 30.4 2345 OBM7A R Antena 5, Cusco spelade en känd popreggie med Inner Circle. Sim 
1600 3.5 0254 OBU4R R Nuevo Tiempo, Huancayo, // med 1380. Svag, splattrad. (1599,999) TN 

1610 3.5 0256 O.. R San Juan, Bambamarca, ganska svag signal. (1609,988) TN 

 

Oid/Tent Mexiko, Centralamerika, Västindien och Sydamerika 
1310 22.4 0101 Mest troligt R Libertad Arequipa, Arequipa. Före 0100 lugnt prat och ev ett inslängt 

Libertad och efter 0100 därefter lugn musik, dovt tal och ganska trängd och såklart 
ganska svag. (1309,976) TN 

1380 9.5 0300 OID brasse. Ett ev. ID efter sounder med fyra toner (3 lika+1 högre). (1380,009) TN 

 

 Från e-posten 
Jim Solatie 3.5.2022: 

Thank you everyone for the very nice annual meeting in Jönköping! It was super nice to meet you all. With 

Pia we both enjoyed the conference and your company so much. What a special location you have indeed. 

Thanks also to Göte and Karin for organizing everything, and for Jan for the nice conference report in the 

previous MV-Eko. With very best 73 Jim 
 

Jan Edh 4.5.2022: 

Även om man vant sig vid dåliga konditioner i vår och säsongen i princip är över på Fredriksfors breddgrader 
blev jag ändå förvånad att det var så dåligt, när jag mot alla odds gjorde ännu ett försök den 26-27.4. Några 

svaga signaler från de vanligaste stationerna i sydligaste Amerika. Det var verkligen dåligt. 

------- 
Den här natten, 28.4, var ännu sämre. Före 02 UTC fanns två transatlantiska signaler 1350 WEGA och 1270 

LS11 Provincia... Lite bättre mot gryningen, men trots allt ett riktigt bottennapp. 

------- 

Lite fler stationer på bandet den här natten, 30.4, även om de flesta var alltför svaga för att gå att identifiera. 
Framför allt var det en halvtimme mellan 02 och 02.30 UTC som det fanns signaler på många frekvenser. 

Enbart från söder – inte ens Harbour Light eller WEGA gick. 

------- 
Det var ännu lite bättre den här natten, 1.5. Betydligt fler stationer ”att jobba med”, men tyvärr blev resultatet 

ganska klent ändå. Det fattades lite i styrka eller så kom stationerna upp vid ”fel” tillfälle för att det skulle bli 

id. Det fanns dock rätt många frekvenser på övre halvan av bandet med splittar som tydde på att det kunde 
vara något spännande. Signaler nästan uteslutande från Brasilien och La Plata. 

Men nu är det nog dags att ge upp lyssningen för säsongen. Med soluppgång före 02.30 UTC och ljust en 

timme tidigare är det dags för ”sommarlov”. 

https://www.radiosertaocentralam.com.br/#_blank
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Christoph Ratzer 8.5.2022: 

Here are my logs from the last few days. Large signals are currently not offered in the medium wave band, 

transatlantic reception is limited to a short window at sunrise around 0330 UT. The signals are almost 

exclusively from South America, the signal strengths are rather low. 
Worth mentioning is the Peru reception of Radio Onda Cero from Lima on 1160 kHz and RPP Noticias from 

Pilcomayo on 1140.25 kHz, this signal I could only identify by the identical very weak RPP programme on 

1430 kHz from Cusco. 
------- 

Excellent signals from Peru could be heard in Salzburg at sunrise on May 8th. One of the rare band openings 

this spring that brought well audible medium wave signals. 

In addition to these logs could also be heard: 1500.017 kHz - possibly Dios es Amor from Huancayo and 
1590 possibly the new station Radio Checca from the province of Cusco. From Bolivia – La Paz was heard 

on 1540 kHz Bendita Trinidad, also a very rare guest this season. 

 
Wolfgang Wündsch 14.5.2022: 

Trots svaga konditioner, har några trevliga sydamerikaner trillat in. 
 

Har plockat ner min KAZ som är riktad mot väst, den kommer upp efter sommaren igen. Min KAZ som är 
riktad mot norr, får sitta uppe ett tag till, eftersom den ger så goda resultat. Tänker förlänga den från 20 meter 

till 30 meter för att se om det blir någon skillnad. Men den kommer också att plockas ner under sommaren, 

för att komma upp tillhösten igen, då förlängd. 

 
Bo Olofsson 15.5.2022: 

Nästan inte lyssnat tillbaka något på denna ointressanta säsong men ett par kompletteringar i alla fall nu då 

jag tog fram hårddisken några timmar.  Har istället dammat av några få av mina drygt 300 (Från 1971 och 
fram till idag.) obesvarade NA-rapporter och provat skicka igen. Många fick bara en rapport och sen blev det 

aldrig någon påminnelse skickad. Hade säkert varit effektivare med en fup på 80-talet t ex! Oväntat bra 

resultat så testar nog några till.  Av dessa 300 existerar många inte alls idag men en del finns uppenbarligen 
kvar på FM. Sen kanske ägarbyten gör att de inte vill ta ansvar för vad som hände bak i tiden. Hur som helst 

en del roliga aha-upplevelser. T ex hur otroligt bra det kan låta om allt stämmer och att även usla säsonger 

kan ha strålande dagar. Åtminstone i Parkalompolo. 
 

Har tillfälligt gjort ett återbesök i PAX114 och visserligen finns det redan 40 olika Mexico-stationer i loggen 
men det är bud på många fler. En del lätta saknas och det beror inte på att de inte gick. Men några rara 

stationer kan anas också. Massor av timmar ännu inte genomlyssnat från denna expedition! Något som gäller 

de flesta andra PAX också. Jag rapporterar aldrig XE-stationer men trevligt att lyssna på! Mängder med 
lyssningsvärda asiater denna säsong också om tid funnes. 
 

Har hittills haft som vana att skicka brev med CD i början av säsongen till stationer som inte reagerat alls på 

email under säsongen innan, men svarsprocenten under pandemin sjönk även där så jag hade tänkt hoppa 
över det momentet i höst. Blir väldigt dyra QSL! Men så kom plötsligt ett fint svar från KUYO 830 efter nio 

månader, sedan någon hittat mitt brev! Så får kanske fundera ett varv till. 

 

Mats Westin 15.5.2022: 

Tankar om mitt 1:a DX-konvent någonsin: 
  

Från att DXat som ensamvarg sen 1970 utan klubbtillhörighet (dock SDXF-medlem ca 1975-95) gick jag 

med i ARC i december. Det är klart att det är med skräckblandad förtjusning man inträder i ett så avancerat 
men socialt förstås så redan etablerat gäng, med mina möjligheter till någorlunda avancerad MV-lyssning 

först sen 2017! Jag vet med mig att jag kan pendla mellan försynt och bullrig och det var kul möta många 

likartat (?) dynamiska personligheter! Isen bröts tämligen ”omgående” med att nån (RFK?) tyckte jag borde 
bilda ungdomsfalangen! 
 

Konventet överträffade nog t o m förhoppningar om både spännande samtalsämnen - och skratt. Exempelvis 

i tävlingen hade jag (den borne dåliga förloraren) aldrig skrattat så mycket åt en jättelåg placering! Det var 

smått overkligt att möta folk man i vissa fall länge varit medveten om och jag hann byta ord med de flesta, 
inkl de finska gästerna. Fängslande föredrag genomgående. 
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Däremot kände jag en viss respekt för att man kanske håller sig till stora glädjeämnet MV. Dock kom jag 
bärande sorgen att internetkanalen The Radio Ship just lagts ner p g a ohälsa. DX-ingen och musikhobby 

(trummor och lyssnande) har alltid varit starkt sammanflätad här och TRS hade dokumentärer om 

offshorestationer och t o m nya shower med DJs från 60-talet. Man var även på MV först 1503 och sedermera 
585 kHz. Nån som lyckats höra? 
 

Ja, det blev många intryck…inspirerande nog att hoppas på framtida deltagande! 

/Tack Mats – visst, du är hjärtligt välkommen flera gånger! -ed/ 
 

Thomas Nilsson 16.5.2022: 

Två fina nätter mot Peru och Bolivia var det den 22.4 och 12.5 med många trevliga stationer. Dessutom några 

ytterligare offsets som syntes men saknade användbart ljud.  
 
 

   ARC              SEKRETERAREN MEDDELAR…      16/5 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 maj  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Solarflux  112 114 130 120 119 118 119 117 116 133 133 150 153 154 
A-index  6 7 6 4 5 3 6 8 3 6 8 7 7 12 

Solfläckar  69 53 64 85 64 66 89 71 62 84 112 120 105 129 
  

Störningar  

En mindre protonstörning började den 11 maj, gick upp till värdet 5, men började omgående avta och kom 
ner i ”normalvärde” 14 maj. Geomagnetiska fältet var aktivt under efternatten den 15 maj, för övrigt en 

ovanligt lång period med låga A-index vilket förmodligen bäddade för NA-konds, i alla fall i sydligaste 

Sverige. (Sigvard Andersson) 

 

Nygammal medlem 
 

HR Hans Östnell, Søredalen 320, NO-4308 SANDNES, Norge – Tel +47-46817632, e-mail: 
barentsdx@gmail.com 
 

”Är väl i allra högsta grad hög tid att avge ett livstecken. Har ju, efter flytten till Rogaland och Jæren varit 

ganska "off" vad gäller DXingen, till förmån för amatørradion. Det har väl förvisso varit kul, men efter det 
Sovje... förlåt ryska överfallet på Ukraina, så har jag tappat all glädjen med amatørradion, där miljön bland 

utövarna blivit oerhört infekterad. Så den delen av radiohobbyn har jag numera lagt på hyllan. 
 

Tack och lov finns ju DXingen kvar, och det finns ju fortfarande trevligheter att jaga, främst på MV såklart. 

Har lyssnat en del den senaste veckan med min 30-meters RX-loop för 160metersbandet, och visst har det 
hörts en del LA, framförallt timmen före soluppgång här hos mig. I morse var det flera stationer med riktigt 

fin styrka (1270, 1300, 1480 och 1540 bl a). Har inte hunnit mangla filerna från min Elad FDM-S2 än, men 

räknar med att få det gjort till helgen.  
 

Nu planeras att sätta upp en "nästan Super-KAZ" (25m x 6m = 53m i omkrets) i 270 grader och nollan i 90 

grader. Blir baserad på en Wellbrook FLG100LN med ett variabelt termineringsmotstånd i "bakänden" mot 

öst. Tror det kan bli en trevlig lösning till att börja med. Slår det väl ut, så kan det tänkas att jag innan 
höstsäsongen drar igång, sätter upp ytterligare en likadan KAZ i 225/45 grader med "nollan" i 45 grader, samt 

riktar om den befintliga till NV/SE istället. När bonden som vi hyr huset av (vi har fortfarande kvar huset i 

Vardø) är färdig med sista slåttern i slutet av augusti, så frigörs en hel äng för antennexperiment. 
 

Ser ju att Thomas flitigt sänt mig alla utgåvor av SWB (grattis till nummer 2000!), och jag hoppar gärna på 

SWB och ARC igen. Om ni vill ha mig, hi!” 

/Om man en gång varit medlem i ARC, är man alltid välkommen tillbaka, så välkommen/ 

mailto:barentsdx@gmail.com
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Ny säsong – ny medlemsavgift 
 

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. 

 

Richard E Wood 
Så här skriver BN:  

Om inte allt kunde tas upp av BD på konventet så kan vi publicera den här artikeln. Finns även en del länkar 

till inspelningar av äldre DX-program. 
Dr. Richard Wood dies at 67 (naswa.net) (report by Bruce Conti for BADX) 

-------  

REW var en ofta förekommande signatur i MV-Eko i början av 1960-talet. Richard besökte även Sverige 

1961 och i MVE nr 10, maj 1961 skriver Richard till BE: ”I look forward visiting Scandinavia in the summer. 
I hope to travel over Hoek van Holland about 22-23 June or so and then to Hamburg, Denmark and up to 

Malmö for DX-Träffen 1-5 July. Thereafter I am free and would be glad to come to see you in Skara on 

whetever particular date you tell me suits you best. Then up to Björneborg, then to Tvärålund.” 
/Bengt drog ihop ett gäng till Skara där vi träffade Richard. En något svåråtkomlig man. Något reportage 

från Richards besök här i Sverige förekom inte i MVE, vad jag har kunnat se. -tl/  

------- 
UQ har ett minne från besöket: ”Richard Wood besökte mig några dagar i Björneborg 1961. Där fick han 

bland annat se en myrstack och den lokala handelsboden. Sedan for han vidare till Henrik Nilsson i 

Tvärålund. Jag har dessvärre inget foto från det celebra besöket här.” 

------- 
BD minns REW: ”Som jag redovisade i Jönköping hälsade jag på honom i Newcastle, minns inte säker nu 

att han då bodde där. Han tyckte att jag var dålig på att identifiera olika språk och jag tyckte hans 

lyssnarrapporter, vilket jag inte nämnde då, var ganska magra. Vid ett besök till Hadrianus mur, som skulle 
skilja romare och skottar åt, fällde jag tydligen någon kommentar att den liknade en stengärdsgård i 

Småland. Mamman var litet besviken på att jag inte var blond och blåögd och att jag åt dåligt, man åt tre 

stadiga mål om dagen vilket var mer än vad jag var van vid. Efteråt hörde jag av Henrik Klemetz, oklart vid 
vilken tidpunkt, som träffat Richard i Sverige, kanske vid det tillfälle som nämns ovan, att jag inte gjort så 

positivt intryck på Richard. Såvitt jag minns blev han språklärare i Saudi eller något av emiraten, fortsatte 

sedan till något universitet i Nordamerika för att slutligen bli fruktförsäljare på Hawaii. Han var onekligen 

en något udda person.” 
 

FCC Restarts Pirate Radio Enforcement 
Illegal pirate radio stations still plague New York City.  In response to this problem, Congress passed the 

Pirate Act which increased the fines for illegal pirate radio operations significantly.  It also imposed liability 
– up to $2 million – on property owners for allowing illegal pirate stations to continue operating on their 

property.  It looks like the FCC’s enforcement division is back and is now using the provisions of the Pirate 

Act.  It recently sent out warning letters to property owners in Oregon, Pennsylvania, Maryland and Florida. 

(FCC 11.5.2022) 
 

Radio Seagull - Welcome onboard the Jenni Baynton 
You are very welcome onboard the Jenni Baynton during our open days on the 27th and 28th May. See all 

around our radioship, and watch Marc Jacobs and others recreating Radio Mi Amigo. 

https://www.facebook.com/radioseagulllive/posts/5519852861382198 
 

 

 

http://www.naswa.net/badx/wood.htm
https://www.facebook.com/radioseagulllive/posts/5519852861382198
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WBOB 600 Jacksonville FL Maintenance Test 14 and 15 May 2022 Midnight to 

3 AM Eastern Time (0400-0700 UTC) 
 

Tyvärr har flera av de tester som IRCA/NRC arrangerat förekommit alltför sent på säsongen för att kunna 

uppfattas här i Europa, så även denna.      

 

Expedición DX en La Consulta, Mendoza. Por Ariel Osvaldo Torres, (especial 

para La Galena del Sur) 
 

 

Huge report with photos, commentaries, QSLs and audio clips in frequency order, MW only. Mostly S 
America, a few USA, no trans-Atlantix or Pacifix 

https://lagalenadelsur.com/2022/05/07/expedicion-dx-en-la-consulta-mendoza-argentina-por-ariel-osvaldo-

torres/ (Horacio A. Nigro via WOR 10.5.2022) 

 
 

 

CFAM Altona MB – 950 kHz 
CFAM has provided community service radio to the Pembina 

Triangle and all of Southern Manitoba for more than 25 years. 
 

CFAM is the leading provincial agricultural voice, and along with 
Local Newes, Sports and general communiity information… is 

actively involved with the entire region growth and promotion. 

 
Bilden kommer från BN som skriver: 

Hörde CFAM i Mertajärvi i början av 1979 och QSL-et kom i januari 

1980. Broschyren som var bifogad, varifrån bilden kommer, berättar 

om Manitoba Sunflower Festival som hålls i slutet av juli, kanske 
fortfarande? Broschyren framtagen av Chamber of Commerce. 

 

 
 

 
 

 

QSL-spalten, fortsättning från sidan 11 
 

DO – Dan Olsson 

RNE 1 Asturias 729 Kort och brev v/s José Antonio Garcia Marino 
RNE 1 Valencia 774 Kort och brev v/s José Antonio Garcia Marino 

WVMT Burlington VT 620 E-brev v/s John Mullen, VP of Operations/Station Manager 

KCJB Minot SD 910 E-brev v/s Wendy Kice President of Sales 
WSUI, Iowa City IA 910 E-brev v/s Steve Schoon, Engineering Operations Manager 

WRVA Richmond VA 1140 E-brev v/s Gregg Henson 
 

TW – Torgeir Woxen 
Noe har kommet fra logginger i 21-22-sesongen. Har gått gjennom flere opptak fra 2019, disse QSLene er 

markert tilsvarende. 
 

COPE Jaén 1143 ePost, Alfredo Simón Gonzalez, Jefe técnico de zona And. oriental 
R Pakistan, Islamabad 585 eKort, Asad Ayub (f-up) 

CBT Grand Falls-Windsor, NL 540 ePost, Meredith Dellandrea, Sr Mg Dir (f-up) 

WCCW Traverse City, MI 1310 ePost, Chris Warren, GM 

KBKW Aberdeen, WA 1450 ePost, Johnny Manson, Pgm Host (hørt 2019) 
WCTC New Brunswick, NJ 1450 ePost, Jack T.Myatt, OpDir/TD 

KBZY Salem, OR 1490 ePost, Bob Buck, PD (hørt 2019) 

 
 

https://lagalenadelsur.com/2022/05/07/expedicion-dx-en-la-consulta-mendoza-argentina-por-ariel-osvaldo-torres/
https://lagalenadelsur.com/2022/05/07/expedicion-dx-en-la-consulta-mendoza-argentina-por-ariel-osvaldo-torres/
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ARC           UR BREVLÅDOR OCH INKORGAR      16/5 2022 
———————————————————————————————————————————————————————————  

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

 
 

RR – Rolf Rönnberg 

QSL-statistik hittills hösten 2021 > MV-Eko nr. 16/2022 

Skickat  21 st Ca stn svar: 19 st = 90 % 
Skickat  25 st W stn svar: 24 st = 96 % 

Skickat  15 st K stn svar: 14 st = 93 % 

Totalt    61 st  svar: 57 st = 93% 
 

 610 CKTB St.Cathrines ON      e-brev v/s Lisa Vinc 

 640 CFMJ Toronto ON              e-brev v/s Patrick Malkin 

 680 WRKO Buffalo NY            e-brev v/s Andrew 

 700 KBYR Anchorage AK        e-brev v/s Eddie Maxwell 

 750 WSB Atlanta GA  e-brev v/s Heather Taylor 

 820 KGNW Burien-Seattle WA  e-brev v/s Dave Ratene 
 930 WKBM Sandwich IL            e-brev v/s Bob Benes 

 950 CKNB Campbellton NB       e-brev v/s Dave Montgomery 

 950 WNTD Chicago IL               e-brev v/s Bob Benes 
 950 WWJ Detroit MI                  e-brev v/s Thomas Millikan 

 980 CKNW Vancouver BC         e-brev v/s Ashley Reycraft 

1120 KPNW Eugene OR             e-brev v/s Bill Lundun (Lundin?)  

1150 CKFR Kelowna BC            e-brev v/s Laurence King (”grandparents” från Värmland) 
1160 WYLL Chicago IL              e-brev v/s Frank McCoy 

1250 CHSM Steinbach MB         e-brev v/s Sandy Hildebrandt (även v/s på CHAB 800) 

1250 WSSP Milwaukee WI         e-brev v/s Chris Moreau 
1250 CJOY Oakville ON             e-brev v/s Kevin Dent 

1330 WFNN Eire PA  e-brev v/s Andrew 

1420 WHK Cleveland OH           e-brev m.m. v/s Jim Georgiades 
1430 WENE Endicott NY            e-brev v/s Bob Morgan 

1440 WHKZ Warren OH             e-brev v/s Bob Benes  

 

JOB – Jan Oscarsson 
Gold, Nottingham 999 epost v/s Steve Ord, Global Engineering Team 

KVGH Thousand Palms CA 1270 epost v/s John Bassanelli, Director of Sales – nu KGAY 

WFGM Morgantown WV 1300 epost v/s Chris Chaos, Program Director (Tnx BOS!) 
KGIW Alamosa CO 1450 epost v/s Will Spears, Owner/Manager 

 

BOS – Bo Olofsson 

KUYO Evansville WY 830  email efter CD-rpt  v/s: Pat Rush 

KPEN Kenai AK 840  email  v/s: Dave Becker, Owner CE 

KDUN Reedsport OR 1030 email v/s: Chuck Contreras (Det var hans röst på min inspelning från 2014. 

Chuck sålde stationen för ett år sedan men verkar finnas kvar i bakgrunden?) 
KWSN Sioux Falls SD 1230  email  v/s: Al Gilbertson, CE 

WMML Glens Falls NY 1230  email  v/s: John Antonak, PD  (hörd 2018) 

WFGM Morgantown WV 1300  email  v/s: Chris Chaos, PD 
KVBR Brainerd MN 1340  email  v/s: Mark Persons 

WFOB Fostoria OH 1430  email  v/s: Burley Stapley, Contract Eng  (hörd 2018) 

WFNT Flint MI 1470  email  v/s: Aaron McEachern, Engineering 

KVNR Santa Ana CA 1480  email  v/s: Tu Du, GM  (hörd 2018) 
KWOK Hoquiam WA 1490  email  v/s: Kyle Pauley, PD  (hörd 2014) 

WUCT Algood TN 1600  email  v/s: Marcia 

 
Två ytterligare QSL-anmälningar hittar du under “Sekreteraren”, sidan 10.  

http://maps.google.com/maps/@35.739722,7.347778,17z
http://maps.google.com/maps/@35.739722,7.347778,17z
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   ARC                     INFORMATION DESK                 16/5 2022 
———————————————————————————————————————————————————————————  

Bengt Ericson, Minnesvägen 1, Lgh 1205, SE-352 23  VÄXJÖ 
e-mail: bengt.ericson@telia.com 

 
 

Temporary editors: Mauno Ritola and Tore Larsson 
 

Australia 

 

 

 

 

 

 

 
Station 4KQ 693 kHz in Brisbane, Queensland has been sold and is to change format 

Currently running 'Good Times and Great Classic Hits' programming, the station has been purchased by the 

Sports Entertainment Network (SEN) for a reported A$12m and will take on an 'all sports' format under the 

call 693 SENQ. It is the first 'all sports' station in Queensland. The current owners of 4KQ were required to 

sell the station after they purchased ARN Regional in January. 
 

In the latest ratings period, 4KQ did very well with a 9.4% market share, putting them above its main AM 

competitors, ABC 612 and 4BC. 
 

Once 693 SENQ is giving approval by the regulatory authorities, it is expected to start broadcasting later 
this year. 

(Brisbane Times 6.5.2022 via Martin Hadlow, NZRDXL via Svenn Martinsen, ARC 

--- 
-So will this development affect SEN 1053 and the SEN Gold Coast outlet on 1629? (SM) 

------- 

Australia’s national broadcaster, the ABC, turns 90 this year and is inviting all Australians to celebrate the 

milestone, with community events and special programming planned across television, radio, online and 
social platforms. 

(Asian Broadcasting Union via Australian DX News via WOR 5.5.2022) 

------- 
 

 

 
 

 

Apparently the official 2GN AM switch off date is about 13.6.2022, which follows about a month of FM 

simulcasting on 1368 kHz and a few final days of loop tape. This matches how it has been done with other 
AM to FM conversion stations. 

(Robert Copeman, ICDX-AM iog 13.5.2022) 

 

Palau 
Palau restores AM radio service 
Direct news from Palau: 

”I’m told some other items need to be finished before transmission can commence. If you need any tips on 
growing cassava then you now know where to come. Mast is up, Tx installed, earth mat on going. 

(Local farmers had used the site for cassava farming while the station was off-air.)” 

(Ben Dawson, WOR 5.5.2022) 
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ARC           NORTH AMERICAN NEWS DESK      16/5 2022 
———————————————————————————————————————————————————————————  

Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING 
e-mail: torelarsson.dx@gmail.com 

 

 

Updates USA 

 

 

 

 

 

 

 
 570 KVI  Seattle WA – networks to A/P/CMP/RA/RER 

 950 KJR  Seattle WA – slogan to “Sports Radio 93.3.” 

1040  WHBO  Pinellas Park FL – has applied for a CP to change from three towers to two; the station is 
licensed for 3.6 kW days and 420 W nights, but has been operating under an STA using 

105 W from the daytime tower non-directional at night. 

1090 KAAY Little Rock AR – app to change to a class D facility, 50 kW-D, 0.08 kW-N was granted on 
6th May. 

1090  KBOZ  Bozeman MT – applies for CP with U1 5000/32, new site 45’36’30/111’05’05  

1280  WNAM  Neenah-Menasha WI – reported with “America’s Best Music” slogan  
1430  WENE  Endicott, NY – the station is licensed for 5 kW day/night with the night-time pattern being 

directional. The station says that their pattern switching equipment has suffered a failure 

and “needs extensive wiring repairs”, so has been granted an STA for daytime operation 

using the night-time directional mode but with power reduced to 650 W. 
1470  WWNN  Pompano Beach FL – applies for license to cover CP with U4 30000/2500, adjust 

coordinates to 26’10’49/80’13’15 and granted program test authority  

1510  WIZZ  Greenfield MA – updates musical format from standards to the more recent “oldies”  
1520  KOKC  Oklahoma City OK – granted CP with U2 50000/50000, rebuilt towers at 

35’19’59/97’30’14. 

1560  WFME  New Yokr NY – granted STA extension, U1 1000/1000, slant wire 40’47’18/74’15’19 

1600  WWRL  New York NY – granted STA, U1 6250/1250. 
1620  WTAW  College Station TX – slogan to “News Talk 1620 & 94.5”. 

   (NRC DX News 89/15, MWC May/June 2022) 

 

Most Americans Are Back To Regular Activities. That’s Good News For Radio 
With American life starting to feel more normal following two years radically altered by the pandemic, a 

majority of consumers have resumed their top weekly activities, according to a new consumer sentiment 

study. More Americans have returned to work, are on the roads, are shopping at brick-and-mortar stores and 

attending live events, all of which have positive implications for radio listening. For example, nine in 10 say 
they have resumed some normal activities and eight in ten say when they’re out in public, things feel more 

normal than last year. (Insideradio 21.4.2022) 

 

KSVP Artesia NM 990 kHz, tnx HS 
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ARC           CENTRAL AMERICAN NEWS DESK    16/5 2022 
———————————————————————————————————————————————————————————  

Tore Larsson, Frejagatan 14A, SE-521 43  FALKÖPING 
e-mail: torelarsson.dx@gmail.com 

 
 

Puerto Rico 
Radio Isla Network 

 760 WORA  Mayagüez – granted STA extension, U1 1250/1250. 

 910 WPRP  Ponce – applies for license to cover CP with U1 4250/4250, new site 17’58’52/66’36’49. 
1160  WBQN  Barceloneta-Manatí – has a CP with U5 1500/2800 from a new site at 18’20’37/66’25’04; 

granted amendment to U5 5000/2700, still from the same new site (the former WVOZ-1580 

site). 

1350  WEGA  Vega Baja – granted STA extension, U1 625/625. 
1510  WBSG  Lajas – format to SS:VAR (ex-SS:NWS/TLK); slogan to “Super 1510. 

   (NRC DX News 89/14, 89/15) 

------- 
Hemisphere will acquire assets that include Spanish News/Talk 580 WKAQ San Juan and Bilingual CHR 

”KQ105” WKAQ-FM San Juan in the deal along with cash for Pantaya. The announcement does not make 

clear if WKAQ simulcasters 600 WYEL Mayagüez and 1420 WUKQ Ponce and WKAQ-FM simulcaster 
98.7 WUKQ-FM Mayagüez are part of the deal. (RadioInsight 9.5.2022) 
 

Turks & Caicos 
Per 530, it's coming back along with a home market only 1 kW signal on 1570. Game plan is to diplex the 
pair on Providenciales. 530 will be sporting 100 kW with a Nautel box that was bought 15 or more years ago 

and never used.  It was be non D so you'll be able to grab it.  I expect they will hit the air in the fall… 

(Jerry Kiefer 4.5.2022 via Svenn Martinsen, ARC) 
------- 

Is this a brand new QTH compared to the old 1570, 1020 and 530/533/535? (SM) 
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Asfaltstelegrafen - Begäran om rättslig prövning insänd till 

Högsta Förvaltningsdomstolen 
 

 
Högsta Förvaltningsdomstolen   Torleif Roos   

Box 2293     Eriksgatan 14.Lgh 1501  

103 17 STOCKHOLM    771 31 LUDVIKA 

     1494kHz@gmail.com 
  

Härmed vill jag ansöka om rättslig prövning av ett Regeringsbeslut taget den 31 mars 2022, gällande en 

ansökan om sändningstillstånd för ljudradio på mellanvåg (AM) med beteckningen Ku2019/01745. 
 

Finner att, i det Regeringen skriver som sina skäl för avslag, där framgår det inte på vilka grunder 

regeringen avslår min ansökan. 
 

Att "ansökningar från privatpersoner har tidigare avslagits" kan inte vara en saklig motivering till att åter 

avslå en ny ansökan. 

 
Jag anser dessutom att Regeringens beslut strider mot 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: 

Sändning på annat sätt än genom tråd 

3 § 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). 

 

Vidaste möjliga yttrande och informationsfrihet säger lagen. 

Regeringen har fattat ett beslut, som enligt min åsikt, inte lever upp till Yttrandefrihetsgrundlagen. 

 

För övrigt har Post-och-Telestyrelsen, PTS, inkommit med ett remissyttrande till Regeringen som tillstyrker 

att frekvenser finns tillgängliga på AM-bandet i Sverige. 

 

Regeringens beslut har inte inneburit någon prövning för mig som individ av mina civila rättigheter eller 

skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. 

 

Med vänlig hälsning 

Torleif Roos 

Ludvika 

 

Bilagor som bifogats min rättsliga prövning 

1. Begäran om rättslig prövning. 

2. Kopia på min originalansökan till Departementet. 

3. Omvärldsanalys. 

4. Kopia på Regeringsbeslut. 

5. Kopia på PTS yttrande i fallet till Kulturdepartementet. 

6. Kopia på Telestyrelsens frekvenslista för SR:s utbyggnad mellanvåg maj 1962. 

7. Utskrift av en komplett lista maj 2022 över europeiska privata kortvågsstationer. 

 

Se även MV-Eko 62/18 

 

mailto:1494kHz@gmail.com
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For L.A. Centenarians KHJ And KFI, What A Long Strange 

Trip It's Been 
Insideradio 3.5.2022 

While several high-profile AM stations among the many that signed on in 1922 have already celebrated their 

100th anniversaries this year - such as New York's WOR and Atlanta's WSB – there was minimal on-air 

hoopla for either of two Los Angeles stations hitting the 100-year mark in April: iHeartMedia talk station 

KFI, and Relevant Radio's Religious Teaching station KHJ. 

 

As noted by the Los Angeles News, the stations signed on within three days of each other – KHJ on April 13, 

1922, followed by KFI on April 16. KHJ, launched by the Los Angeles Times newspaper, initially featured 

non-commercial programming intended to help sell subscriptions to the Times, until its 1927 sale to Cadillac 

dealer Don Lee, whose group of 21 stations eventually merged with the RKO General chain. 

 

While one of CBS Radio's first West Coast affiliates in 1931, KHJ was the home base for singer Bing Crosby's 

show for the network, and in 1934 aired the first words spoken by Walt Disney character Donald Duck on its 

“California Melodies” show days before his film debut. 

 

While KHJ may be best remembered for its “Boss Radio” top 40 format which ran from 1965 (also debuting 

in April) to 1980 during the RKO General era – audio from which was featured in Quentin Tarantino's 2019 

L.A.-in-1969-based movie “Once Upon A Time In...Hollywood” – other formats on the station over its past 

40 years included country, oldies and regional Mexican, until its flip to religious in 2014. 

 

KFI, one of the first West Coast affiliates of the NBC radio network and originator of national broadcasts 

starting with 1927's Rose Bowl game in Pasadena, became the first 50,000-watt clear-channel station in the 

western United States. The station continued as an NBC affiliate for 40 years as it adopted a full-service 

format featuring 'middle-of-the-road' music and was the 14-year flagship for Dodgers baseball. Following 

KHJ's lead, KFI also played top 40 hits from the mid-1970s until 1988, when it switched to its current talk 

format. From 1973 to 1999 KFI was owned by the now-Cox Media Group, which paid a then-record $15 

million for the station in 1973. 

 

While KFI celebrated its 50th anniversary on-air in April 1972 with a 12-hour special featuring interviews 

and commentaries from former NBC Radio personalities, neither it nor KHJ mentioned its 100th during April, 

according to the L.A. Daily News. 

 

 

 

 



sid 17 

 

 

KPRK Livingston MT – 1340 kHz 

 

 

World War II put a damper on the growth of radio broadcasting by freezing expansion of existing stations and 

disallowing the licensing of new stations. When the freeze finally lifted, KPRK Radio in Livingston was one 
of the first new postwar stations to sign on in Montana. At 8:00 P.M. on January 9, 1947, more than twenty 

prominent local residents representing a broad spectrum of interests participated in the opening ceremonies 

with organizer/owner Paul McAdam and general manager Walter Carle.  

 
KPRK’s new facility was completed in time for the premier broadcast. Missoula architect William Fox designed 

the futuristic Art Moderne style station in 1946 to contrast with the town’s many turn-of-the-twentieth-century 

brick buildings and affirm Livingston’s connection with the latest technology. Its streamlined presence reflects 
the era’s appreciation for technological progress. Horizontal banding, a rounded vestibule, and glass blocks 

highlight the striking façade, while a whimsical radio tower in miniature crowns the entry. KPRK’s stylized 

call letters accented by lightning bolts were prominently featured on the front.  

 
Jack Hinman joined the station two weeks after its opening. Hinman, a familiar voice to Livingston residents, 

owned KPRK from 1963 until his death in 1977. His widow, Roberta, sold the station in 1978 to veteran 

Montana broadcaster Bill Holter whose daughter, Jann, became owner-operator in 1985. The station changed 
hands again in 2008 and all KPRK broadcasts are fed from studios in Bozeman. 

 

(The Montana National Register Sign Program, “KPRK Radio,” Historic Montana, accessed May 2, 2022, 
https://historicmt.org/items/show/1697 via Thomas Nilsson, ARC) 
 

 

 

 

https://historicmt.org/items/show/1697
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Minnen från Swinging Radio England och Britain Radio 
Svenn Martinsen, ARC 

 

Den 3 maj 1966 var jag nästan 15 år gammal. Ett viktigt år för en tonåring, och ett viktigt år i radiohistorien. 
 

Samma kväll gick ett nytt tvillingstationsprojekt i luften klockan 22.30 från två 50 kW Continentalsändare 

på mv Olga Patricia, radioskeppet som ankrade i internationellt vatten utanför Frinton, Essex. 
 

Just då presenterade min vän Ron O'Quinn, ex WFUN-790 en provsändning på Swinging Radio England 

(SRE) på 845 kHz, 355 meter. Kommande dagar följdes av flera tester och full programmering skulle följa 

den 19 juni. Tvillingsyster Britain Radio (BR) nu på 845, med SRE på 1322, 227 meter. 
 

Stationerna SRE och Britain Radio grundades av Eastland, TX-bilhandlaren Don Pierson, och finansierades 
av Texas investerare. Dessa radiopersonligheter har fortfarande en plats i våra hjärtan: Ron O'Quinn, den 

framlidne Frank Laseter (Larry Dean), Jerry Smithwick, Rick Crandall, Johnnie Walker, Roger Twiggy Day, 

Colin Nichol, Phil Martin, John Ross-Barnard, Bill Wolf Berry, Boom Boom Brannigan (Bob Klingeman, 
också död) och många andra. 
 

Stationen hördes först i Norge av Rolf Mong och av mig på lördagskvällen den 21 maj med test av Ron 

O'Quinn vid mikrofonen. 
 

Senare kom Radio Dolfijn Radio 227 og Radio 355 på samma båt! I 1966/1967 trodde jag inte att jag skulle 

skriva historien om Texan Pirates som närvarande på projektets återförening i London 2006 och vara 

moderator för en session om tvillingstationerna på Radio Day i Amsterdam 2007! 

 

Bilden till vänster från Hilton Hotel vid Hyde Park visar sonen till grundaren Don Pierson, Grey, 

Rick (C)randall, mig själv och den numera avlidne Larry Dean (Frank Laseter, då på WSOC-FM) 

under återföreningen. Till höger reklambild av "Boss Jocks" fartyg för ankar utanför Frinton-on-

Sea. (Don Pierson archives)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till vänster: Olga Patricia seglade från 

Lisboa till sin ankarplats genom brittiska 

kanalen den 2 maj 1966. (Popperfoto) 
 
 



sid 19 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bilden visar fartyget som ”Laissez Faire” tillbaka i Miami hösten 1967. 
 
Bilden over kommer också från grundaren Don Piersons samling och är från en serie bilder från Olga Patricia 

som gjorts tillgänglig för min internetbok "The Radio Rose of Texas" (2004-) som finns på 

http://stellamaris.no/olgapatricia1322845.html 
 

Mer om detta fascinerande fartyg, som även tjänstgjorde i 2.världskriget och Koreakriget och skrotades som 

Menhadenfartyget ”Earl J. Conrad Jr.” 2011 här: 

http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Deal_(AG-131) 
 

En fantastisk inspelning av min vän Phil Martin på Britain Radios Continental-sändare på 845 kHz följer från 
17 december 1966 kl 0859-. Du får höra stations-ID, nyheter och början på Morning Serenade. Inspelning av 

Tore Larsson i Sverige.  
 

Denna sändare användes senare av Swazi Radio 1376/1377 kHz i Sandlane, Swaziland, medan Radio 
Englands sändare gick till Trans World Radio i Swaziland på 1170 kHz. 

https://www.stellamaris.no/britainradiointwaters845171266... 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://stellamaris.no/olgapatricia1322845.html?fbclid=IwAR3MQIn3_5JIsz-f8dIIOB3LVx5SaUr7KicTVKI4-LogiY9vMlT6iDforM0
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Deal_(AG-131)?fbclid=IwAR31BQaoJy56tp7HYo-jfyJsSpUY6o95pxJPa4x6npcnnbW6ABNLs4uB_EA
https://www.stellamaris.no/britainradiointwaters845171266@0900.mp3?fbclid=IwAR3Cf3leLILcoAMRdbvM0zgjW8GW5TAW8qrWcuNgr_HNexEjtjKyUtHzFPU
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History of Radio in Costa Rica: La Voz de la Víctor (3) 
Tetsuya Hirahara 

 

Through nearly 30 years of operation, La Voz de la Victor has acquired international reputation, especially 

in the Central American countries. In 1963, 40% of the shares of La Voz de la Victor were acquired by Wilber 

C. Windsor, owner of KJIM-Fort Worth, and the rest by Daniel Camacho. Station managers were Charles 

Elrod Moses (1963), Wilber C. Winsor (1963-1964), Santiago March Palau (1964-1969), and his son 

Fernando March Pinto (1969-). 

 

Rafael Angel Bolaños V. writes in his book "Ayer Ujarrás -- hoy Paraíso" (1993) as follows: 

 

"The station operated on the frequencies of 625 medium wave and 9615 short wave. The transmission 

equipment consisted of two transmitters of 50,000 kilowatts [sic] each, 2 large towers of 120 meters, 

located at the west end of the farm and 8 small towers of 40 meters each, located at the east end. The small 

towers were used for short wave transmissions, which covered South America, Central America, United 

States, Japan, Europe and New Zealand. 

(...) 

Despite its power, it was not possible for it to survive for economic, financial and interference reasons. 

The cost of electric energy was high at that time. They paid 70 thousand Colons per month. In addition, 

Mr. Windsor had financial problems with the Continental Electric Systems company, and the equipment 

and land were seized, passing the frequency to other owners". 

 

Windsor ordered a 1000 MW medium wave transmitter, consisting of two 500 kW units, from Continental 

Electronics and conducted tests. The powerful transmitter was later used by Radio Omega and Radio Millón 

in Costa Rica without success. It was sold to the Venezuelan Government in 1975, however, it was not until 

in 1979 that the transmitter was actually transported to Venezuela for a failed pr  oject of La Voz de Venezuela.   

                     

 

(La República, 14/09/1963)                   (La República, 07/06/1963) 

 

(La República, 06/12/1964) 
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https://nationalradioclub.org/QSLs/Heinen/BCB/INT/Heinen-CtrlA-TIRICA_625.pdf 

 

This is a QSL card issued by TIRICA. They seem to have been a good verifier. As far as I know, QSLs issued 
during period from 1962 to 1965 were all singed by Sara Ma Mora. She was known to DXers only by name, 

however, she was famous among readers of a local paper. 

 

She is 20 years old, working at La Voz de la Victor to be economically independent and to feel more 
responsible, also to be able to serve other people. (There is no doubt that she served well DXers!) She 

confessed that her defect is too talkative. To a question if she is in love, she replied categorically, “I reserve 

my answer”. 
 

 

 

（La Prensa Libre, 21/12/1963） 
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Från Olle Alms samlingar: 

Radio-revy 
 

 

Det händer i Tyskland 
Sedan mitten på januari har Tyskland en ny rundradiostation i verksamhet, nämligen i Cassel. Denna reläar 

programmen från Frankfurt. En mindre justering av de tyska våglängderna har ävenledes vidtagits vadan 

dessa nu äro följande: 

Cassel 292 meter, Hannover 296, Bremen 330, Nürnberg 340, Hamburg 395, Münster 410, Breslau 418, 

Stuttgart 443, Leipzig 454, Königsberg 463, Frankfurt a. M. 470, München 485, Berlin 505, vartill kommer 

Königswusterhausen på 2 800 meter. 

 

Nyheter även från - Sverige 
Då och då skymtar i den utländska fackpressen även någon radionyhet från Sverige. ”Radio” påtalade för en 

tid sedan de märkliga underrättelser om svenska förhållanden som lämnats en fransk tidskrift av dansken O 

Lund-Johansen. Dennes verksamhet tycks emellertid ha burit frukt, ty nu finna vi också i den amerikanska 

”Radio News” att meddelande om att en ny svensk station skall byggas i Osters. Tänk, att Boden skrives så 

på amerikanska! 

 

Bulgarien på efterkälken  
Ett land där man icke hunnit så värst långt vad radion beträffar, är Bulgarien. Enligt bestämd uppgift i en 

utländsk facktidskrift skall det icke finnas mera än fyra radiomottagare i hel landet, och dessa äro alla 

importerade med särskilt tillstånd. För övrigt är innehav av mottagareapparater förbjudet vid risk av mycket 

stränga straff. Och sändareanordningar skola vi naturligtvis icke tala om i detta sammanhang. Emellertid lär 

nu även bulgariska regeringen ha börjat fundera på etablerande av rundradio. Meningen är att ett bulgariskt 

bolag skulle få hand om saken. Betecknande nog för ett sådant bondeland som Bulgarien är det dock i första 

hand för underrättelser till tjänst för jordbrukarna, som man ämnar begagna rundradion. Men det blir väl så 

småningom annan underhållning också, får man antaga. 

 

Det engelska systemet  
De baltiska länderna ha länge varit mycket stränga gent emot innehavare av radiomottagare. Men nu ljusnar 

det även där. En särskild kommitté för etablerande av rundradio i Estland har utarbetat ett lagförslag som 

väsentligen ansluter till det engelska systemet, d.v.s. led licenser för år, vilka utlösas hos post och telegraf. 

För utländska medborgare kommer dock att fordras särskilt tillstånd från inrikesministern. En intressant 

bestämmelse, som man upptagit i lagförslaget gäller antennerna. Dessa skulle icke få ha större längd än femtio 

meter. Detta förefaller en smula otydligt, då naturligtvis antennens kapacitet icke är beroende av den absoluta 

längden. 

Lagförslaget ger också företräde för den estniska industrin, i det att för import av radiomateriel skulle komma 

att erfordras särskilt tillstånd från kommunikationsministern. 

 

London fördubblar sin effekt  
Det kan vara intressant, när frågan om effekten på våra rundradiostationer i dessa dagar diskuteras, att få veta 

att 2LO, d.v.s. London, kommer att fördubbla sin effekt. Stationen kommer nämligen i mitten av denna månad 

att flyttas från Strand, där den som bekant är inrymd i Marconi House, och ut i West End. Samtidigt skall 

effekten ökas till 3 kilowatt för att göra mottagning på kristall möjlig över ett större område än hittills.  

”Radio” nr 3 den 15 februari 1925 
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ARC                    NOSTALGISPALTEN                16/5 2021 
———————————————————————————————————————————————————————————  

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

 

 

Vi har passerat den 9 maj och på östfronten intet nytt förutom att ”den speciella operationen” i Ukraina 
fortsätter. När Putte höll sitt tal sa han inte ett ord om att man har vunnit kriget mot de hemska ukrainska 

nazisterna. Nej, det skulle nog ha varit aningen vågat att börja prata om seger med tanke på hur striderna 

faktiskt går. Det finns all anledning för Putte att känna oro nu, inte minst från sina egna. När kommer några 
i Kreml att dra i nödbromsen? Hur länge kommer militärledningen att acceptera ständiga förluster – och för 

vad? Jag undrar om gemene man i Ryssland känner någon som helst sympati för Puttes speciella operation. 

Vet de ryska soldaterna egentligen för vad de slåss? 
 

Det börjar också råda viss brist på befäl i den ryska armén, inte minst generaler, som neutraliserats av den 

ukrainska sidan. De resurser som satts in i Ukraina ska vara det bästa Ryssland har att ta till. Tydligen räcker 

det inte. Men naturligtvis orsakar de likväl ett stort lidande där de drar fram. Än har ingen allmän mobilisering 

införts i Ryssland och frågan är väl om oerfarna värnpliktiga skulle lyckas så mycket bättre än de 
professionella soldaterna gjort. Kvantitet kompenserar inte alltid bristen på kvalitet. 
 

Mycket talar för att Finland och Sverige kommer att gå med i NATO. Vad händer? Jo, då blir Erdogan i 

Ankara irriterad! Han kan till nöds tänka sig att Finland får gå med i NATO men absolut inte Sverige. Vi är 
ju en nation som har blivit en skyddad plats för terrorister! Det hjälper inte att Ann Linde bedyrar att PKK 

minsann också är klassad som terroristorganisation av Sverige. Nej, det hela är inte helt enkelt. Det är på sätt 

och vis tur, mitt i all tragiken, att Putte har fullt upp i Ukraina. Att han är galen torde ha framgått med all 
önskvärd tydlighet men nu cirkulerar uppgifter även om att han ska opereras för blodcancer. Det faller ett 

stort ansvar på det läkare som ska genomföra operationen. Tänk om han skulle råka slinta med skalpellen…. 

Nej, det vore fel att önska livet ur någon. Men något måste göras åt Putte. Mycket snart. 
 

Låt oss återvända till den DX-nostalgi som är grunden för denna spalt. Som DX-are har vi alltid haft förmånen 

att snabbt kunna få information om olika världshändelser. En gång var radion den främsta resurs som stod 

till buds för att få information från olika sidor. Kriget som skulle ända alla krig blev inte på långa vägar det 

sista och vi kan bara hoppas att Puttes tid vid makten snart är ett minne blott. Låt oss botanisera vidare i 
ODD:s fotoalbum. Alla bilder därifrån är inscannade av John Ekwall JOE. Här ser vi Hans-Jörgen Wickström 

och Walfrid Pettersson framför långsoffan någon gång på 50-talet.  
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Två av deltagarna på DX-parlamentet i Hofors 1959: Ture Olsson från Göteborgs DX-klubb och Hugo 
Gustavsson.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Innan SDR-mottagarna kom blev det många och långa nattvak. Men visst piggnade man till rejält när man 

plötsligt fick ID på någon raritet i lurarna. Jag vet inte vad Göte Johansson lyssnade på när han somnade på 

sin post men tydligen var programmet inte alltför engagerande…. Från ODD:s album. 
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Som framgår av infosidorna på annan plats i MVE kommer snart Turks & Caicos Islands att kunna höras på 
mellanvågen igen. Svenn Martinsen SM har haft vänligheten att sända in några QSL från landet i fråga. 

 

 
 

När stationen skiftade till 1570 kHz bytte man också namnet.  

 
 

 

 
 



sid 26 

 
En tredje frekvens och det är här stationen nu planerar att återkomma. 
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Här kommer ett par QSL från Tony Franzéns TF samling, inscannade av John Ekwall JOE. Tack för bidraget, 
JOE! Först WBT Charlotte NC 1110 kHz och ett snyggt QSL som Tony fick 1963. 

 

Ytterligare ett av Tonys QSL: WHAM Rochester NY 1180 kHz. 
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Vi avslutar i vanlig ordning med ett QSL ur TL:s digra samling:  BBC Radio Solway. Detta var en lokalstation 
som sorterade under Radio Scotland och sände egna program ett par timmar om dagen. 1992 fasades 

verksamheten ut och de skotska lokalstationerna sänder i dag endast några lokala nyhetsbulletiner. 
  

Bidrag till spalten är alltid 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 eller vad du nu kan komma på. Stay safe och GOOD DX! 
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KANN Roy UT – 1120 kHz 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Från: Dan Grimes <dangrimes@sosradio.net> 

Skickat: den 5 januari 2022 21:48 

Till: rolf <reor47@hotmail.com> 

Ämne: Re: VB: Reception report 

  

Greetings, Rolf, 

 

Thank you for your DX report! 

 

I listened to the .wav file you attached and can confirm that it is the programming from SOS Radio 

Network, broadcast on 1120 kHz near Salt Lake City, Utah, USA.  It is our only AM broadcasts. 

Most of our stations are broadcast on FM.  Our studios are in Las Vegas, NV and more 

information can be found at sosradio.net.  In fact, you can even listen to our stream there or from 

our SOS Radio app. 

 

Unfortunately, we no longer have reception confirmation cards to send out.  Hopefully, this email 

will be enough for you. 

 

I imagine I know someone of Swedish decent—most of us in the US come from somewhere 

else!  Most of my family came from Germany back around 1880 or so. 

 

Glad you found our station and happy Dxing! 

 

Dan 

 
--  

Dan Grimes 

Radio Broadcast Maintenance, Southwest Region 

Faith Communications Corp./SOS Radio Network/KSOS 

2201 S. 6th Street, Las Vegas, NV 89104 

dangrimes@sosradio.net 

Main: 702-731-5452 

Mobile: 702-278-3123 

tnx RR 

 

 

 
 

mailto:dangrimes@sosradio.net
mailto:reor47@hotmail.com
http://sosradio.net/
mailto:dangrimes@sosradio.net
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KGAY Thousand Palms CA – 1270 kHz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hello Mr. Oscarsson – 

 
I am replying to your email, dated May 9, 2022.  My name is John 
Bassanelli.  I am the Director of Sales at KGAY 106.5 and Gay Desert 
Guide.   
 
Thank you for your email and thank you for listening to KGAY.  You can 
listen to us at 1270-AM and 106.5-FM.  We are located in Palm Springs, 
California.   
 
We also own The Gay Desert Guide (https://gaydesertguide.com), a 
directory of events, restaurants, clubs/bars, businesses and services in 
Greater Palm Springs.  
 
Both companies are owned and operated by Brad Fuhr, a local resident of 
Palm Springs.  I’ve copied him on this email.   
 
Mr. Oscarsson, thank you for reaching out to us and thank you for listening 
to KGAY – “The Pride of the Valley.” 
 
John 
 

John Bassanelli 

Director of Sales 

KGAY Palm Springs | Gay Desert Guide | Oasis Marketing Group 

tnx JOB 

 
 
 

 
 

 

https://gaydesertguide.com/
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WHBL Sheboygan WI – 1330 kHz 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Hello, 
 
Yes, I can confirm that is WHBL. 
 
Thank you! 
 
-- 
Kelly Meyer 
Program Director/Brand Manager 
1330 and 101.5  WHBL News/Talk/Sports 
Host - Sheboygan's Morning News 
920-458-2107 
kelly.meyer@mwcradio.com 
 
 

 
tnc GL 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:kelly.meyer@mwcradio.com
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KGIW Alamosa CO – 1450 kHz 
 

 
 
Hi Mr. Oscarsson, 
 
Yes, that is our AM 1450 station in Alamosa, Colorado, home of 
the Great Sand Dunes. 
 
Be listening for KWUF 1400 AM because we are getting that 
station back to full power soon. 
 
Will Spears 
 
Owner/Manager 
KALQ, KGIW, KWUF and KZBR Radio 
Wolf Creek Broadcasting, LLC 
P.O. Box 780 
Pagosa Springs, CO 81147 

 
 

Se även nästa sida 
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Hi, and thanks! 
 
By the way, I found this from 1956. I believe there was a Chief 
Engineer, Lloyd by then at your station :-) Best/Jan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.radioheritage.com/QSL-Collections/index.php/Laurie-Boyer-

Collection/North-America-MW-QSLs/Colorado/19560130-KGIW-1450-
kHz-Alamosa-CO-A 

 
Thanks Jan, 
 
Some real history here.  Before my time but very cool. 
 

The station actually started broadcasting in 1929. 
 
Best, 
 
Will 
 

tnx JOB 
 
 

 

 

 

https://www.radioheritage.com/QSL-Collections/index.php/Laurie-Boyer-Collection/North-America-MW-QSLs/Colorado/19560130-KGIW-1450-kHz-Alamosa-CO-A
https://www.radioheritage.com/QSL-Collections/index.php/Laurie-Boyer-Collection/North-America-MW-QSLs/Colorado/19560130-KGIW-1450-kHz-Alamosa-CO-A
https://www.radioheritage.com/QSL-Collections/index.php/Laurie-Boyer-Collection/North-America-MW-QSLs/Colorado/19560130-KGIW-1450-kHz-Alamosa-CO-A
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Från ARC:s 60-årsjubileum som firades vid årets konvent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnx Jim Solatie och Karin Lindström 


