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´´
Wes Smith är en reporter på Chicago Tribune som
skrev boken ”The Pied Pipers of Rock’n’Roll, Radio
Deejays of the 50s and 60s”, Longstreet Press,
Marietta, Georgia, 1989, ISBN 0-929264. Även om det
är ett tag sedan boken publicerades är den fortfarande
lätt att få tag i, och en guldgruva för den som
intresserar sig för den klassiska hitradioeran i USA på
50- och 60-talen då DJ:n fortfarande var en stor
personlighet och konsulter inte hade fragmenterat och
vattnat ur utbudet. Det var en tid då stationerna
verkligen konkurrerade, även om de var betydligt färre.
Detta berodde på att det var begränsat hur många
stationer ett bolag kunde äga och framför allt hur
många det kunde äga i samma stad. Detta parat med
många ägare som var intresserade av själva utbudet
och drev utvecklingen framåt. Numera är det
megabolag som försöker maximera vinsten med så liten
arbetsinsats som möjligt.
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Boken är på 290 sidor och innehåller ett flertal svartvita bilder. Den är uppdelad i olika avdelningar som
visar hur svart rhythm & blues börjar nå en vit
tonårspulblik på kvällarna, hur personkulten växer och
hur detta leder till framväxten av rock’n’roll och så
småningom pop under Top 40-eran. Förutom en allmän
bild av mediets utveckling finns det även kapitel som
fördjupar sig i framgångar för svarta DJ:s, karriärerna
och privatpersonerna som blev superstjärnor som
Wolfman Jack, Alan Freed, Hugh Jarret och Dick
Clark. Författaren har intervjuat flera av de mest
kända.
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Ny MB-stasjon fra Irland
I januar starter Spirit Radio opp på FMkonsesjoner i Dublin, Cork, Limerick, Galway og
Waterford. Senere er det også meningen å starte
sendinger på 612 kHz for å nå hele nasjonen.
Antatt start på mellombølge er 12-18 måneder etter
FM-oppstarten. 612 kHz ble tidligere brukt av
RTÉ fra et sendersted i Athlone, men Spirit Radio
har planer om en sender et annet sted. (Media
Network)

Jag håller på att förenkla min utrustning och
önskar sälja följande:
Quantum
Phaser,
fasningsenhet
specielt
anpassad för MV, betydligt bättre än MFJ. Bör
användas med longwires (jag har loopar).
Wavecome W51PC data decoder/analyzer.
Högklasig dekoder för utility byggt på eget
datorkort. Nypris SEK 56.000 ,-. Handböcker
medföljer.
-1682
Karl-Erik
(karlerikstridh@yahoo.ca)

Stridh

Sandgren vil sende på 1179
Ikke før har Sveriges Radio forlatt
mellombølgen 1179 kHz, så dukker Roy Sandgren
opp som interessent for å sende på 1179 kHz fra
Sölvesborg. Sandgren er interessert i å gå i dialog
med partnere for å etablere en privat stasjon med
50 kW styrke. (Karl-Erik Stridh)

Eutelsat mistet satellitt
Den nye W3B-satellitten til Eutelsat ble
sendt opp i slutten av oktober, men en feil med
konstruksjonen førte til at man mistet den fullt og
helt. W3B skulle erstatte Eurobird 16, W2M og
Sesat 1 på 16 grader øst. I stedet kommer disse til
å forbli på denne posisjonen til W3C er på plass.
Planlagt oppskyting av denne er i midten av 2011.
Eutelsat har også planlagt oppskyting av nye W3D
i løpet av første kvartal 2013.

CRI i Mexico
China Radio International har startet
sendinger i Tijuana, Mexico. Stasjonen sender på
1470 kHz og er CRIs første spansktalende stasjon i
Latin-Amerika. Det sendes 12 timer daglig og når
en potensiell lytterskare på 6 millioner.
Programmene er rettet mot lyttergupper i regionen
og spansktalende i USA. (Media Network, CRI)
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WBCQ värnar om yttrandefriheten
Karl-Erik Stridh
Naturen påminner om Norrland med åsar, skog
och fält. Här finns även älg och hjort så skandinaver har
trivts här i orter som Jemtland, New Sweden och
Stockholm. 2003 inträffade ett känt fall av
arsenikförgiftning av kyrkkaffet vid Gustaf Adolph
Lutheran Church i New Sweden. En pensionär dog och
15 andra fick förgiftningssymptom.

Nämner man Monticello för en person som inte är
DX-are kommer denne att tala om Thomas
Jeffersons gods utanför Charlottesville, Virginia.
Jefferson var den som utförde det största arbetet
när USA:s självständighetsförklaring formulerades.
Godset
var
avbildat
på
baksidan
av
tvådollarsedlarna mellan 1928 och 1966. Denna
valör existerar fortfarande men det är ytterst sällan
man kommer i kontakt med den.

Låg profil
Precis efter man passerat själva Monticello tar
man på ett backkrön av till höger på Britton Road så är
man framme efter ungefär en kilometer. Vägen slutar
efter ytterligare en kilometer strax före gränsen.
Strax innan man kommer fram till stationsbyggnaderna
som är blygsamma har man passerat en kombinerad
MV- och FM-mast. Däremot ser man inte en
antennskog för kortvågsstationen. Själva stationen är
inrymd i diverse mindre träbaracker och ett mobilt hem.
Antennerna finns utspridda i den lätt kuperade terrängen
en bit in från vägen.

Vi som är DX-are tänker istället på en by i
Maine. Denna delstat ligger i nordöstra USA men är
inte den östligaste delstaten. Det är Alaska, som även är
den nordligaste och västligaste. Maine är den enda
delstaten som bara gränsar till en annan. Maine är känt
för sina skogar, potatisodlingar och hummer. De två
första ämnena samt isiga vintervägar är kombinerat i
den klassiska lastbilslåten ”A Tombstone Every Mile”
som blev en hit 1965 för Dick Curless. Den handlar om
Route 2 mellan Houlton och Macowahoc. Houlton
ligger vid I 95 precis före den kanadensiska gränsen.
Svänger man rakt norrut vid Houlton och kör cirka 10
kilometer på Route 1 som kommer man till byn
Monticello med drygt 600 invånare. Byn ligger i
Aroostook County som är känt för sin potatis och
franska kultur. Huvudorten är Presque Isle som är
välbekant för oss med dominanten WEGP på 1390 kHz.
Många av invånarna är tvåspråkiga. Monticello har
även en täckt bro som var avbildad på en VoAväggalmanacka för ett par år sedan.

Collins från 1955 – 5110 kHz.
Detta är inte en typisk amerikansk
kortvågsstation med hög grad av automatik och sändare
av modernt snitt. Detta beror på att stationen grundats
av Allan H. Weiner, född 1953 i Yonkers, New York.
Han har en lång erfarenhet av fri radio då han som
tonåring började driva stationer i egen regi strax
ovanför MV-bandets topp. Stationer som KPRC –
Pirate Radio Central och KPF-941. Den senare hade en
licens men inte för direkt rundradiosändning och
rädades även den av FCC. Samtidigt hade han utvecklat
ett stort intresse för gammal utrustning, både för
sändning och mottagning. Han samlade ihop många
klassiska mottagare som folk slängde. Samtidigt hade
han redan då en stor teknisk begåvning och kunde
reparera och underhålla denna gamla utrustning. 1987
kom så den stora överraskningen. Ett beslagtaget
smuggelskepp utan fungerande motor och mycket
rostigt köps in billigt i Boston där det utrustas och sedan
bogseras till sin ankarplats utanför Long Island 1987.

MV 5 kW 30-talet.
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Fartyget är registrerat i Honduras men bordas trots detta
i internationellt vatten av FBI och andra myndigheter.
Stationen hade satsat stort med sändare på långvåg 190
kHz, MV 1620 kHz, kortvåg 6240 kHz samt FM 103,1
MHz. Nästa år vänder stationen tillbaka från samma
skepp, MV Sarah, på 1620 kHz men tystas efter några
dagar genom juridiska hot. Denna gången var skeppet
registrerat i Sealand. Stationen kallades RNI – Radio
Newyork International och Allan Weiner hade besökt
Radio Caroline för att klarlägga de konventioner som
reglerar offshoreradio.

ville han komma bort från New York och fick förslaget
att flytta till Maine där folk är vänliga och det är billigt
att bo och leva. 1992 hjälpte han en bekant att få rätsida
på WREM på 710 kHz i Monticello. Studion placerades
i en butik i Houlton. Detta var början till flytten till
Maine och så småningom etablerandet av WBCQ. Trots
att han haft problem med FCC i årtionden kunde han
godkännas som stationsägare till en licensierad
kortvågsstation. Allt detta kan man läsa mycket mera
detaljerat om i hans bok ”Access to the airwaves” som
gavs ut 1997.
Startade 1998
WBCQ startade sina sändningar 1998 med en
50 kW-sändare på 7415 kHz. Detta är den minimieffekt
som FCC kräver för privata kortvågsstationer. Dessa
måste sända till utlandet och alla registrerar därför
sändningar till Kanada, Mexico eller Västindien. WMRI
Radio Miami International har nästan alla sina
sändningar riktade till Kuba och säljer sändningstid till
exilkubanska grupper. Andra stationer är utpräglade
missionsstationer som även vänder sig till Sydamerika,
Asien och Europa.
Verksamheten har växt genom åren och
stationen har nu fyra 50 kW-sändare som har vars en
frekvens och vars en dedikerad antenn. Både sändarna
och antennerna är av olika modeller men samtliga
signaler är riktade i 245 grader till Mexico City. Detta
är tvärs över USA och nästan alla program produceras
på engelska inom landet där de flesta lyssnarna finns.
Detta är inget som FCC kan ha åsikter om.
Kortvågstationer i USA finns i olika storlekar från
anläggningar med en ensam sändare med en enda
antenn till stora anläggningar som WYFR Family Radio
med ett dussin sändare och ett stort antal antenner
riktade till olika världsdelar. De stora stationerna har
ofta enbart en frekvens eller en dagfrekvens och en
nattfrekvens. Giganter har dussintals frekvenser som
används beroende på tid av dygnet och avståndet till
målområdet.

Allan Weiner.
Nya projekt
För att kunna driva RNI hade han kontaktat
andra radiopirater i New York. Bland dem fanns
operatörerna av WHOT som hade sänt på 1620 kHz. De
fortsatte senare på MV och FM i New York men fick
till slut återkommande problem med FCC. 1990 satsade
de istället på att hyra sändningstid på WWCR Worldwide Christian Radio i Nashville, en station som
även sänder profana program. Dessa sändningar fick
namnet Radio Free New York. När WWCR höjde
taxan tvingades man upphöra men skulle återkomma
långt senare i en period på WBCQ. Mer om WHOT och
Radio
Free
New
York
hittar
man
på
http://rfny.hankhayes.com/.
Under tiden hade Allan Weiner arbete som
teknker på diverse stationer samtidigt som han drev nya
projekt. Ett av dem var det nya skeppet MV Fury med
flera
kortvågssändare
finansierat
av
domedagspredikanten Brother Stair. Än en gång slog
FCC till. Denna gången redan i hamn i South Carolina
innan några utsändningar hade startat. Så småningom

MV-mast bas.
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Allan Weiner har medvetet valt en
lågbudgetlinje. Det innebär gamla sändare som han
håller i mycket gott skick, frivillig arbetskraft och att
sändarna bara i drift den tid det finns betalande kunder.
Maine har dessutom mycket låga fastighetspriser och ett
lågt skattetryck. Stationen har enkla lokaler och allt är
köpt kontant. Det finns inga skulder som resulterar i
räntekostnader. Den låga driftskostnaden återspeglas i
sändarhyran som kunderna får betala. Grundaren är en
förespråkare för allas rätt till etervågorna. Om alla inte
kan driva sändare så kan man åtminstone hyra
sändningstid för en rimlig summa. En stor kund är The
Overcomer Ministry lett av Brother Stair. Men det finns
många andra som hyr tid. En del program är rent
politiska, andra religiösa men det finns även en stor
grupp av musikprogram som ofta är inriktade på
obskyra oldies som de stora bolagens lokalstationer
aldrig inkluderar i sina 200 låtar som är i rotation. Det
finns även ett program som bevakar vad som händer på
piratbanden presenterat av Ragnar Daneskjold. Ett
likande program fanns i närradions barndom även i
Stockholm.

gitarristen Joe Walsh som även är radioamatör. Han
föreslog att söndagsprogrammen på denna frekvens
skulle ha den gemensamma rubriken Area 51. Detta
namn är dubbeltydigt. Dels syftar det på
frekvensområdet men kan även ge UFO-associationer
då det finns ett topphemligt militärt testområde i
Nevadaöknen som i folkmun kallas så.
Den färskaste frekvensen är 15420 kHz, som
tidigare användes av WRNO i New Orleans. Här sänds
några timmar per dygn med en SSB-sändare som matar
en ridåantenn. På ursprungsfrekvensen sänds 8 – 12
timmar per dygn med en Gates-sändare.
Flexibel station
WBCQ är en mycket flexibel station. När den
startades kom många program på kassettband. Det
händer inte så ofta numera. Program kan även komma
på videoband, CD, strömmas över Internät eller sändas
via satellit eller telefonledning. Allan Weiner kallade
WBCQ en av USA:s sista free speach-stationer.
Eftersom alla medarbetare tycker det är skojigt att
arbeta med radio ställer de upp som volontärer.
Stationskatten Alice har i sju år hållit koll på
verksamheten i kontrollrummet.

Det är en medveten policy att ha en dedikerad
lina för varje frekvens. Sändare, matarledning och
antenn är alla optimalt intrimmade för denna frekvens.
Matning sker med stege d.v.s. öppna ledningar som ger
mycket låga förluster och om de är rätt intrimmade inte
påverkar antennens strålningsriktning.
Genom att det inte sker några frekvensbyten elimineras
glappkontakter, snedavstämningar. Sändarna slits
mindre, blir frekvensstabila och driftskostnaderna
sjunker. Sändarna är i bruk olika lång tid beroende på
hur mycket tid som säljs på dem och optimal
sändningstid med hänsyn till utbredningsförhållandena
på respektive band. Även om sändarna är gamla är de
lätta att hålla i luften. Ett effektrör kostar visserligen
7.000 dollar men håller i tio år. De är lätta att få tag i.

Kontrollrum.
På gården står ett antal pensionerade paraboler.
Numera används bara en mindre parabol monterad på
en telefonstolpe. Vid infarten står även ett par
vindmöllor som dock inte på långa vägar täcker
stationens strömförbrukning. Bara den ena fungerade.
FCC kräver att radiostationer har ett legal ID
på heltimmen. Beroende på de enskilda programmens
längd lägger WBCQ antingen in sitt ID mellan enskilda
program eller när det gäller Brother Stairs flera timmar
långa block rakt över det löpande programmet. Detta
fungerar mycket bra då det formella anropet är kort och
talat. Stationens kompressorer har en ducking-funktion
som innebär att det löpande programmets volym sänks
den korta stund anropet körs. Det krävs ingen rattning
av teknikern. Stationen har även elegantare ID-jinglar
producerade av PAMS i Dallas.

TMC 9330 kHz.
Den populäraste frekvensen är 9330 kHz nära
31-metersbandet. Här sänds det 15 timmar per dygn
från en sändare av det ovanliga fabrikatet TMC. På
5110 kHz nära 60-metersbandet används en Collins från
1955, vilket är den äldsta sändaren WBCQ har i bruk.
Den är luftkyld och används bara fyra timmar på
söndagar. Sommaren 2003 intervjuade man Eagles-

Lokal systerstation
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Allan Weiner äger numera även MV-stationen han en
gång servade. Då sökte de en så låg frekvens som
möjligt för att få stort täckningsområde med en rimlig
effekt. Detta är viktigt i en så glest befolkad delstat som
Maine. På grund av stationens placering ”försvinner”
halva täckningsområdet då signalen går lika långt in i
Kanada, där det kan vara svårt att hitta kunder. Därmed
fick man en licens som en 5 kW daytimer på 710 kHz.
utbudet varierade mellan pratradio och country, sedan
skedde ett byte till 780 kHz. Under årens lopp skedde
flera byten av call letters och format. Under en period
återutsändes oldiestationen WSKW i Skowhegan, en
annan period den lokala konkurrenten WEGP i Presque
Isle. Nuvarande call är WXME och man använder sin
ursprungliga sändare. Det är en 5 kW RCA-sändare från
1930-talet som Alan Weiner köpte mycket förmånligt.
Stationen är fortsatt en daytimer men har numera även
äldre 60 Watt McCurdy tillverkad i Kanada för
nattsändningar. Sändarnas modulation kontrolleras av
en Optimod AM-enhet.

Annonserna säljs i paket på minst 200 inslag. Alla
inslag kollar en dollar stycket.
Kombinationsmast
Masten restes när stationen etablerades. Allan
Weiner hade även köpt en liten lokal FM-station i
Houlton som hade sin antenn på taket till en skivaffär.
Stationen hade en 3 kW-sändare på 94,7 MHz men litet
täckningsområde. Han ansökte hos FCC om att få flytta
sändaranläggningen och satte senare upp den i samma
hus som MV-sändaren. Med hjälp av speciell
isoleringsteknik (isocoupler) kunde FM-antennen
monteras i AM-masten. ERP:n är 6 kW och
rundstrålande medan Gates-sändaren har fortsatt 3 kW.
Stationen fick callet WBCQ-FM. Tack vare sin
fördelaktiga placering på en kulle kan man konkurrera
med betydligt effektstarkare stationer i Houlton.
Numera lägger man inte ner energi på att producera
FM-program utan hyr ut anläggningen till en station i
Houlton med Classic Country. Detta format inkluderar
även gränsöverskridande låtar som ”Kentucky Rain”
med Elvis Presley.
Masten står på en isolator ovanpå ett
cementblock. För att avleda åsknedslag finns gnistgap
vid antennbasen och även vid sändarna. Masten är
stagad på flera nivåer och har även belysning på tre
nivåer. Även strömmatningen använder speciell
isoleringsteknik för att inte skicka antennströmmen
direkt till jord. Det förekommer mycket snö i Maine
men det är inget problem då snön har dålig
ledningsförmåga. Antennen förblir avstämd och inte
kortsluten. Masten restes 1980 och har aldrig bjudit på
några problem. En granne plöjde upp fåror från mastens
centrum där radialer lades.

Kontrollbarack.
780 kHz är en frekvens som numera på våra
breddgrader domineras av nyhetsstationen WBBM i
Chicago. Det finns i Maine även en religiös station i
Rumford med 10 kW på dagen och 21 Watt på natten
med rundstrålande antenn. Den lokala täckningen
ökade dock markant när CFDR i Dartmouth, Nova
Scotia flyttade till FM. Denna station sände med 50 kW
på dagen och 15 kW på natten med två olika
antennmönster.
Idag sänder WXME pratradio dygnet runt och
täcker åtminstone området mellan Caribou och
Danforth. Administrationen är mycket enkel.

Gates FM-sändare.
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Tre legender minns
Karl-Erik Stridh
Tre brittiska DJ-legender har sett tillbaka på sina liv
i vars en självbiografi. Gemensamt är att alla tre
personerna är välkända även för oss då de arbetat
inom offshoreradio och sedan harvat på BBC. Deras
karriärer är dock helt olika.

Ed Stewart – Out of the stewpot, My autobiography
John Blake Publishing, London 2005, ISBN 1
84454 086 3, 324 sidor med en del bildsidor. Ed
Stewart, som även var känd bland Radio Londonlyssnarna som Stewpot, hade en radiokarriär innan han
gick till sjöss. Han hade börjat sända radio i Hong Kong
där han bl.a. intervjuade The Beatles. 1965 började han
på Radio London och hamnade så småningom även han
på BBC Radio One där han hade 16 miljoner lyssnare
till sitt program Junior Choice. Även han sysslade med
TV och då bl.a. Top of the Pops. Numera sänder han på
söndagskvällar på BBC Radio 2.

Tony Blackburn – Poptastic, My life in radio
Octupus Books, London 2007, ISBN 978-184403-600-4, 286 sidor med flera bildsidor. Tony
Blackburn är känd för sina torra skämt och att under
lång tid ha sänd morgonprogram under en tid då det
leddes av en ensam programledare. Han började sin
karriär på Radio Caroline South och vid ett tillfälle då
sändningarna inte kunde genomföras på grund av en
skada på antennen klättrade han upp i toppen av masten
och lagade felet. Han var även ombord när Mi Amigo
strandade vid Frinton i januari 1966. Senare bytte han
till konkurrenten Radio London som var en betydligt
mera genomtänkt organisation, vilket märktes i ett
konsekvent programformat, bättre studioutrustning och
förmågan att generera en stor vinst när Caroline knappt
var lönsam. Men det fanns orosmoln på himlen och
Tony Blackburn var först med att hoppa över till BBC
som i september 1967 startade surrogatet Radio One
som utmärkte sig med uruselt burkljud p.g.a. dåligt
synkroniserade sändare på en frekvens som skulle täcka
hela landet. Vidare hade BBC mycket begränsad nåltid
som tvingade fram pratprogram, studioinspelningar av
samma låtar som redan fanns utgivna på skiva och
samsändningar med Radio Two som snarare var easy
listening. På Radio One var han den förste
morgonvärden under fem års tid, ledde även TVprogrammet Top of the Pops samt hamnade så
småningom på BBC Radio London där han hade en
soulshow. Långt senare gick han över till Capital Radio
när den fick ha separata program på FM och MV. Han
var då en naturlig del av Capital Gold, som senare
genom uppköp blev ett helt nätverk. Han hotades senare
med avsked när han hade spelat Cliff Richard som
programchefen inte ansåg passade i stationens snäva
format. I ett tillägg får man även veta vilka som är
Tonys tjubo favoritskivor.

Johnnie Walker – The Autobiography
Penguin Books, London 2007, ISBN 978-0141-02428-8, pocketupplaga på 406 sidor med en del
bildsidor. Johnnie Walker drömde om att sända på
Radio Luxembourg men hamnade 1966 på Swinging
Radio England. Då de tre ledande radioskeppen i söder
hade gemensam tender kunde han efter en tid byta till
Radio Caroline South. Till skillnad från de andra
lockade inte BBC då utan han fortsatte på Radio
Caroline International som stationen hette efter midnatt
den 15:e augusti 1967. Tyvärr tog stationens pengar slut
i mars 1968 och han fick hanka sig fram på deltidsjobb
som budbilsförare. Året efter började han på BBC
Radio One. Där stannade han till 1979. Då flyttade han
till USA och började som programledare på
rockstationen KSAN i San Francisco. Några år senare
återvände han till Storbritannien. Där arbetade han på
lokalstationer som Radio West och Wiltshire Radio.
Sedan följde åter en tid på BBC Radio One och därefter
Drivetime på BBC Radio 2.
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AM-sändningarna från Sverige upphört
Claes W. Englund
fortfarande jobbar på SRI), som också senare
utvecklade programmet under namnet "Media Scan".
Det var också flera svenska DX-are som var co-editors,
såsom t.ex. Jan Erik Räf, Bengt Dalhammar, Lars
Rydén m.fl., vilka tillsammans med Arne var
medproducenter av programinnehållet. Bulletinen lästes
upp av de olika språkgruppernas "hallåmän" från
Utlandsprogrammet, och det skojades väl ibland att
några av dessa kanske inte var så insatta i DX-andets
mysterier, och de undrade väl många gånger vad det var
för "börsnoteringar" som lästes upp. Jag har några
bilder från 1950-60-70-tal som jag fått från Arne som
jag gärna visar. Det var t.ex. Al Simon, som var en
amerikan med universitetsstudier och sex års
erfarenheter inom broadcasting i USA, som kom till
Sverige 1958 och bildade familj. Flera av oss kommer
ihåg hans röst från bullen. Claude Stephenson var en
annan välkänd röst liksom engelsmannen Allan
Currey. Från tyska språksektionen kan nämnas t.ex.
österrikaren Witold Bieszek.

AM-sändningarna från Hörby och är slut. Den 16.
mars 2010 tog Sveriges Radio beslutet att upphöra
med internationella sändningar på kort- och
mellanvåg f.o.m. den 31. oktober 2010.
Anledningen, enligt SR. är att lyssnarna i allt
större utsträckning hämtar innehållet via internet och
att man vill frigöra resurserna till att verka där
lyssnarna finns. Teracom påbörjar därefter en gradvis
avveckling av AM-anläggningarna i Hörby resp
Sölvesborg. Dessa speciella anläggningar har en lång
intressant historia och har spelat en viktig roll som
informationskälla om Sverige till intresserade runt om i
världen under nästan ett sekel, säger Teracom på sin
hemsida. Jag har hittat ett reklamkort från Sveriges
Radio från 1953-års radiosalong i Ostermans
Marmorhallar i Stockholm, som visar Radio Sweden i
dess krafts dagar. För oss lyssnare och DX-are kan det
finnas anledning att minnas och erinra sig
några radiopersonligheter och program under årens
lopp. Jag uppmanar andra att fylla i...

Vid EDXC-mötet i Stockholm 1984 berättade
också Arne Skoog om tillkomsten av och bakgrunden
till Sweden Calling DX-ers på detta sätt:
The problems of shortwave broadcasts are not
confined to the technical and political in the form of
overcrowded bands, atmospherics and jamming.
Another problem is how to get listeners. Without
listeners the broadcasts are more or less meaningless.
During World War II I served as operator at a receiving
station of the Swedish government. Then I was
fascinated by the possibilities of bridging distance and
crossing borders by shortwave broadcasts. There was
also a great interest in Sweden in foreign contacts, when
the borders were closed for normal travel. The
Swedish Radio industry constructed and produced a
great number of radio sets at reasonable prices and
good shortwave capability. And the hobby of DX-ing
became known through the press and the radio.
International broadcasters noted an unexpected
response from Sweden, and many radio stations
opened regular services in Swedish.

Øverst: 500 kW kortbølgesender. Nederst: Hörby
sendestasjon.
Sweden Calling DX-ers
Detta var ett DX-program som startades 1948
och ansågs vara ett av de bästa och äldsta DXprogrammen i världen och också långlivat. Det var DX
editor Arne Skoog på SR:s Utlandsprogrammet som
startade programmet, som byggde nästan helt på DXlyssnarnas tips, som därefter presenterades i
programmet på de olika språken som Radio Sweden
sände på den tiden. Som bonus fick de medverkande
“Sweden Calling DX-ers”-bulletinen, som i text
presenterade de olika tipsen. När Arne Skoog
pensionerades var det en annan "skogsman" som tog
över, nämligen för oss välkände George Wood (som ju

Before
the war there were no DX
organisations here, but in 1944 The Radio Club of
Sweden was founded. When the war was over the
international broadcasters had to adopt their services to
what was expected to be a world of peace and
international goodwill. I think the best effort in that
direction was the International Goodwill Station OTC,
Leopoldville, Belgian Congo, headed by Frans Zoete in
Brussels and with its famous "Amongst Friends",
competing with Edward Starz and his famous Happy
Station (Radio Nederland).
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However, there was also an increasing
competition from TV and all sorts of leisure activities.
At the same time I found myself unemployed, but I
could manage as a freelancer and expert on broadcasts
from abroad. I wrote articles and had my own colums
in various magazines. I also served as a monitor for
Radio Canada, Radiodiffusion Francaise and the NBC. I
also tried to interest broadcasters in special broadcasts
for DX-ers. It wasn´t always easy to talk about DX
bulletins. They answered for instance: "Why should we
inform our listeners about our competitors?". To this I
used to say: "Because this would be useful and
appreciated service to your listeners and increase
interest in general to the shortwave listening". "But the
DX-ers are only station hunters, and they don´t care
for the programmes", was another argument. But I
know that if the programmes are good enough DX-ers
will listen. As a result I got broadcast time for DX
programmes in Swedish from Brussels, Tangiers and
Boston.

conferences have also proved to be an opportunity for
international broadcasters to meet with colleagues
representing different political systems and different
religious groups.
In 1978 it was time for me to retire from Radio
Sweden International. But I didn´t say goodbye. On the
contrary I come here whenever I like to use the sauna,
the canteen and to chat with my friends and colleagues.
I myself nominated George Wood as my successor, not
because his name Wood means skog in Swedish, but
because I was convinced that he was the best man to
take care of Swedish Calling DX-ers.

I also arranged occasional special broadcasts
dedicated to certain groups of listeners in Sweden. A
number of contests also helped a lot to increase the
interest in shortwave listening, sometimes with
thousands of participants.
So in 1948 Sweden Calling DX-ers was born.
At this time there was no regular external service here.
Two shortwave transmitters of 12 kW each at Motala
relayed the Swedish home service for Swedes abroad,
and we were allowed to use these for 15 minutes on
Saturdays before the sign on and after the sign off of
the home service. In 1952 two 100 kW transmitters at
Hörby were augurated. The DX programme was
integrated into Radio Sweden´s English service. Later
also in German, French, Spanish, Portuguese, and
Russian. I think it still is the only DX programme in
Russian.

Arne Skoog og George Wood.
Saturday Show
Detta var ett annat populärt program på sin tid,
som sändes över mellanvågen på lördagskvällarna.
Producenter och medverkande var i högsta grad Roger
Wallis och Kim Loughran. Det var ett program med
bisarr humor, upptåg och musik, som vi som lyssnare
aldrig glömmer. Jag lägger med två olika bilder av
herrarna, när de är i full gång och annars. Roger Wallis
har jag senare i yrkeslivet träffat, där vi var motparter i
förhandlingarna
om
SKAP
Populärauktorernas
(motsvarigheten till STIM för lättare musiken)kompositörernas villkor. Roger är ju känd "tonskald"
som det heter på isländska. I pauserna försummade jag
inte att påminna honom om programmet och hylla
honom.

During the decades there has been crisis, but
the DX programme survived, thanks to support from
DX-ers all around the world. What the broadcasters
want to transmit is not always what the listerners want
to pick up. By the way, I got a letter from my old friend
Arthur Cushen, dated Invercargill, New Zealand, May
2nd this year, who writes: "Sorry to see that the old
identification signal of Swedish Rhapsody is to be
changed and replaced by a new electronic theme on
Radio Sweden as from next Sunday".

Andra program
På
kortet
från
1953
omfattade
Utlandsprogrammet nyheter, presöversikter, krönikor,
aktuella reportage, specialsändningar för affärsfolk,
sjöfolk och missionärer samt underhållning och svensk
musik. Förutom på svenska, sändes också på engelska,
franska, tyska, spanska och portugisiska.

I want to thank all the thousands of DX-ers
from all corners of the world , who voluntarily
contributed to the DX programme and supported me so
faithfully. I am also greatful to the Swedish
Broadcasting Corporation for letting me develop the
idea of collaboration between bradcasters and DX-ers.
Broadcasters are increasingly interested in the
collaboration with DX-ers and DX organisations, in
order to discuss programme policy, public relations etc.
It is a matter of fact that the DX-ers are the only
organized listeners to foreign broadcasts. DX-ers´
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Lyssnarpost – veriesigners - QSL
Claes W. Englund
tillmötesgå de olika lyssnarnas alla önskemål såsom
t.ex. sändningsscheman, QSL-kort och annan
information om Radio Sweden International och om
landet Sverige ur alla upptänkliga aspekter.

Det finns en personalgrupp på världens olika
radiostationer som har vår fulla beundran och
respekt och som bör äras väl. Det är ju en av
fundamenten i vår internationella hobby. De är de
som besvarar våra lyssnarbrev och lyssnarrapporter
vare sig de kommer via airmail eller email.
Kontakten med lyssnarna sker på många olika
sätt. En trevlig form är "brevlådeprogrammen", där
hälsningar och svar till lyssnarna ges över etern, där
ofta lyssnarnas synpunkter på programmen tas upp.
Själv har jag bl.a. senast hos Voice of Turkey t.o.m.
ringts upp under programmet och medverkat "live" med
synpunkter på Turkiet och EU. Det finns ju också
direkta DX-program eller blandformer, som t.ex.
Christer Brunströms medverkan i Vatikanradions
svenska program första onsdagen i månaden.

På bilderna ser ni Elsie Segerstråhle och Britta
Thorén och Monica Arvidson, som alla har besvarat
våra rapporter. Mitt eget senaste QSL från februari
2009, då jag hörde Radio Sverige från Spanien på 5850
kc/s och fick svar från Ulla Ungermark. Henne träffade
f.ö. Ronny Forslund och jag på releasepartyt för den
senaste Radio Nord-boken, där hennes man Seve
Ungemark firade tillsammans med andra Radio Nordmedarbetare. Ett stort tack till våra eminenta
representanter för "verisigners" på Radio Sweden.

Âr vi för många eller för få?
Från Marwan hos Radio Cairo får jag en
emailhälsning på en lyssnarrapport efter en vecka:
"Sorry for my late reply but we receive thousands of
messages from listeners every day". Från Irans (IRIB)
engelska
hemsida
(de
startade
f.ö.
sina
sändningar 1956) uppges mottaga ca. 170 brev i
månaden, dvs ca. 2000 per år. China Radio
Internationals engelska program har en lite äldre uppgift
(2002) om ca. 168.000 brev från över 100 olika länder
och regioner per år. CRI-generaldirektör uppgav förra
året att ca. 3 miljoner lyssnare hörde av sig förra året.
BBC World Service mister lyssnare för radiodelen.
2009 var antalet lyssnare på kortvågen nere i 180
miljoner . Det är en markant nedgång med 8 miljoner
KV-lyssnare på ett år. Särskilt våldsamt har det varit i
Bangladesh, Indien och Nigeria, medan det har varit
framgångar i Tanzania och i någon mån i USA (ur DX
Fokus nr. 3 2010). Adventist World Radio (AWR)
mottar ca. 100.000 brev, telefonsamtal och email per år
enligt hemsidan.

Slutligen kan jag inte låta bli att lägga med ett
brev från chefen för Radio Cairo Engelska avdelningen
Mona Sharfiq, där hon skriver på mycket vackert
skrivpapper: "Hi CLAES , It has been a long time
since we heard from you, Mona. August 2007". Det är
väl kul att vi också är lite efterfrågade.

Radio Sweden International har just lagt ner kortog mellanvågen
31. oktober 2010 lades Radio Sweden
International och dess KV och MV ned. I skriften
"Radio Sweden 50 år" (1988) redovisas på sid 80
antalet
lyssnarbrev till
38.041 för samtliga
språkgrupper (1977 44.579). När MRS gjorde sitt
studiebesök på RSI förra året upplyste chefen Gundula
Adolfsson att det inte fördes någon brevstatistik, då den
ej är särskilt omfattande, men besöksantalet på webben
www.sr.se/international för oktober 2009 var totalt
118.000 besökare.
Vi vill i alla fall från DX-arnas sida hylla
dessa "damer" från Radio Swedens olika år, och alla
världens kortvågslyssnare och DX-are tacka för det
tålamod och den omsorg som lagts ned för att
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Solaktiviteten

Solflekkene øker sakte i størrelse, uten at det gir store utslag i solar flux nivå eller større
geomagnetisk aktivitet. En solstorm traff jorda den 11.oktober og løftet A-indeksen til 20.
Ellers er det lite aktivitet som kan tilskrives solflekkene.
Det koronahullet som tidligere forårsaket relativt kraftige forstyrrelser en gang hver
solrotasjon har nå på det nærmeste forsvunnet. I stedet har et nytt koronahull vokst raskt og
var opphavet til en geomagnetisk forstyrrelse 23-26.oktober. Forstyrrelser fra dette
koronahullet kan ventes igjen 19-22.november og 16-19.desember.
Gjennomsnittlig solar flux i oktober 2010 var 81.6, marginalt opp fra september. Det
utjevnede månedlige solflekktallet for april 2010 var 14.0, opp 1.7 fra foregående måned. Et
solflekkmaksimum et sted mellom 50 og 70 en gang i 2013 virker fremdeles mest sannsynlig.
Denne spalten er skrevet av Jan Alvestad med basis i data hovedsakelig fra NOAA og NASA.
På Internett finnes en detaljert daglig rapport, http://www.solen.info/solar/ i engelsk utgave.
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Bidrag sendes til: Jan Alvestad, Vigdelsvn 637 B, 4054 TJELTA
e-post: jan krøllalfa solen punktum info
De som har sin DX-base i Kongsfjord har fått en veldig fin start på sesongen med Oseania og NordAmerika logginger av høy kvalitet.
Selv er jeg nettopp hjemkommet fra en høyst vellykket spedisjon på Andøya der det var mye LA og
NA å høre. For de som vil se loggen fra forrige spedisjon er den lagt ut på klubbens blogg.
Signatur med suffiks S er Smøla, K er Kongsfjord

Europa
549
28.8 01:06
553.5 26.10.2009
558
28.8 01:06
588.5
4.8 11:35
630
4.8 12:20
684
31.7 00:33
828
24.10 16:25
897
7.9 13:03
936
25.7 16:24
1134
4.8 10:59
1296
4.8 11:07
1314
14.9 21:00
1566
1593
1620
1620
1620
1629
1635
1638
1640
1643
1643
1645
1647
1652
1653
1665
1665
1668
1675

R Slovenija, Beli Kriz ”It`s a heartache”
TVL, Noble “Ton van Langeveld” var denne UID
R Slovenija, Nemcavci // 549
STS, DSV Seawell
BBC 3 Counties R, Luton “Every day live on 104.5 FM”
R Beograd, Boboviste “Nozhni Program” (natt-)
Radio 10 Gold, Heinenoord oldies med NDR-QRM
EAO, UNID. Hørt på 949 kHz i 1996
Fresh R, Hawes ”..on Fresh..it is Monday afternoon”
BFBS Gurkha R, Catterick (trolig) ID + BFBS nx, så nepali px
Transportradio, Orfordness. Trucker-rx fra NL !
R.Oltenia, Craiova slo av tx etter en forbilledlig ann. og et fem kvarters
musikkpx uten en eneste annonsering.Ingen av de andre rumenske txene
hørtes.
Soto en Daniel oppga mailadr.
Radio Cluj med ungerskt program
Blauwe Engel, ID & mailadr.
Olie Man/Oude Man, Gelderland med plater
R Northcoast med rock (=Batavier)
R Utopia ID
R Monte Carlo s/off
De Technische Man s/off
Spakenburg s/off
Zender Wilskracht “Sultans of swing”
R Valencia rpt Alpenjager, Studio69, Wilskracht
R Orban rpt Albatross
R Albatros , “Zuid-Ost Nederland” rpts
Napoleon alltid sterk
Jampie Westerbeek, s/off & polka
Klaas Snoek, rpt James Bond, Blauwe Buldog
Relmus er en som alltid er knallsterk. Friesland
Vliegende Schotel, ”Goedenmorgen !”
Moonlight, ID & mailadr.

22.8
24.10
31.7
4.8
12.8
28.8
15.8
15.8
12.9
4.8
15.8
9.8
9.8
15.8
11.8
31.7
12.8
4.8
31.7

15:06
14:50
00:10
11:00
23:47
23:22
23:05
23:38
00:19
11:18
00:28
23:14
23:17
22:58
23.21
01:16
00:19
11:25
00:37

2.10

21:25 Medi 1, Nador med arabmusik

-1360
-1360
-1360
-1360
-1360
-1360
-1682
-1360
-1360
-1360
-1360
-126
-1360
-1682
-1360
-1360
-1360
-1360
-1360
-1360
-1360
-1360
-1360
-1360
-1360
-1360
-1360
-1360
-1360
-1360
-1360

Afrika
171
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-1682

Asia
567
666
936
945
1368
1449
1521
1566

27.10
27.10
24.10
24.10
26.10

13:00
13:00
16:30
16:20
16:30

DXCH Manila Broadcasting Corporation, Cotabato.
DZRH Manila Broadcasting Corporation, Makati City.
IRIB, Urumiyeh med nyheter
Galei Zahal, Ramle med telefoner
IRIB Gorgan med reg.px for Golestan. Flott ann., blir dårligere etterhvert
nå.
24.10 14:50 VOIRI/Bandar-e-Torkaman på turkmenska
1.10 19:50 CRI/Urumqi med ryskt program
24.10 16:20 AIR, Nagpur med ragor

-1026/K
-1026/K
-1682
-1682
-126
-1682
-1682
-1682

Oseania
549
567
567
576
594
612
621
630
657
702
720
729
747
756
774
792
792
819
819
837
882
891
918
999
1008
1026
1035
1071
1080
1098
1107
1116
1197
1215
1224
1233
1296
1314
1377
1431
1458
1494

17.10 15:00 2CR ABC Central West, Orange, NSW.
21.10 13:00 KGUM Agana.
10.10 11:00 Radio New Zealand, Wellington. Very nice and clear this day with the
usual time signal and "Radio New Zealand news - at midnight".
9.10 15:00 2RN ABC National, Sydney.
21.10 14:00 3WV ABC Western Victoria, Horsham, VIC.
21.10 14:00 ABC (Brisbane?).
9.10 15:00 3RN ABC National, Melbourne, VIC.
17.10 14:00 4QN ABC Townsville, QLD "ABC Local Radio Queensland". Most
regular ABC this year.
11.10 10:45 Southern Star, Wellington. Very nice this day - Murmansk off/weak.
12.10 11:00 Radio Live, Auckland.
17.10 15:00 ABC (Perth?). ABC news fanfare only, unknown transmitter.
10.10 11:00 Radio New Zealand, Tokoroa.
16.10 14:00 ABC (Toowomba?).
10.10 11:00 Radio New Zealand, Auckland.
10.10 11:00 Radio Sport, New Plymouth.
16.10 14:00 4RN ABC Brisbane, QLD. Superweak.
10.10 11:00 Radio Sport, Hamilton.
18.10 13:00 ABC (Glen Innes?).
10.10 11:00 Radio New Zealand, Tauranga.
15.10 11:00 Radio New Zealand, Whangarei.
12.10 11:00 Southern Star, Auckland.
15.10 11:00 The Breeze, Wellington.
12.10 11:00 Radio New Zealand, Timaru.
12.10 11:00 tAccess Manawatu, Palmerston North. BBC WS non stop ...
12.10 11:00 Newstalk ZB, Tauranga.
12.10 11:00 Newstalk ZB, Kaitaia/Whangarei.
12.10 11:00 Newstalk ZB, Wellington. Very good today, but audible almost every day
in October!
15.10 11:00 Radio New Zealand, Masterton.
12.10 11:00 Newstalk ZB, Auckland.
5.10 11:00 V7AB Radio Marshalls. First log of this one in the season.
10.10 11:00 Livesport, Tauranga.
10.10 11:00 Radio New Zealand, Nelson.
15.10 11:00 Newstalk ZB, Wanganui.
13.10 11:00 Newstalk ZB, Kaikohe.
13.10 11:00 AFN Kwajalein.
10.10 11:00 Livesport, Wellington.
15.10 11:00 Newstalk ZB, Hamilton.
15.10 11:00 Radio New Zealand, Gisborne.
12.10 11:00 Radio Sport, Levin.
30.9 16:00 2PNN ABC National, Wollongong, NSW.
1.10 11:00 Radio New Zealand, Westport.
12.10 11:00 Southern Star, Hamilton.
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-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K

1503
1512
1570

12.10 11:00 Radio Sport, Wellington.
18.10 14:00 2RN ABC National, Newcastle.
16.10 11:03 KUAU Haiku HI.

-1026/K
-1026/K
-1026/K

Nord-Amerika
550
550
560
560
590
590
620
640
790
910
920

29.9
17.10
4.10
4.10
12.10
17.10
23.9
17.10
17.10
5.10
16.10

940
940
950

30.9 01:00 KIXZ Amarillo TX.
29.9 04:00 KYNO Fresno CA.
16.10 00:29 KJRG Newton KS. "Bott Radio Network - AM 950 and FM 94.3 Wichita".
16.10 00:09 KOEL Oelwein IA.
17.10 03:57 KLIO Wichita KS.
4.10 04:00 WDIA Memphis TN.
16.10 00:27 KWKY Des Moines IA.
4.10 04:06 KFAQ Tulsa OK.
4.10 04:00 KJOC Davenport IA.
10.10 09:00 KNUV Tolleson AZ. "Onda 11-90" plus full ID at the TOTH.
16.10 00:28 KLBB Stillwater MN.
13.10 04:00 KWIX Moberly MO.
16.10 00:32 KWSN Siuox Falls SD.
28.10 07:00 KEVA Evanston WY.
28.10 10:00 KLYQ Hamilton MT.
17.10 05:00 KGFW Kearney NE.
28.10 10:00 KQJZ Evergreen MT.
16.10 00:37 KCIM Carroll IA.
16.10 00:12 KCLN Clinton IA.
17.10 04:53 KJAM Madison SD.
16.10 00:34 KNCK Concordia KS.
17.10 05:00 KDTA Delta CO.
16.10 00:25 KGOG Centerville IA.
1.10 05:00 KIUN Pecos TX.
16.10 00:00 WSJM St. Joseph MI.
16.10 00:01 WIMS Michigan City IN.
16.10 00:23 KRGI Grand Island NE.
16.10 00:07 KZQZ St. Louis MO.

950
1070
1070
1150
1170
1170
1190
1220
1230
1230
1240
1240
1340
1340
1380
1390
1390
1390
1400
1400
1400
1400
1420
1430
1430

05:00
04:51
04:00
04:00
02:00
05:00
04:00
05:00
06:00
05:00
00:29

KBOW Butte MT.
KTSA San Antonio TX.
KWTO Springfield MO.
WIND Chicago IL.
CFAR Flin Flon MB.
KXSP Omaha NE.
KMNS Sioux City IA.
WWLS Moore OK.
WAXY Miami FL slapp et raskt WAXY-ID i sporten.
KCJB Minot ND.
KYFR Shenandoah IA.
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-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-126
-1026/K
-1026/K

-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1049/K
-1049/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1049/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1049/K
-1049/K
-1049/K
-1049/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K

1430

22.10 06:00 WPLN Nashville TN.

-1026/K

1440
1450
1450
1450
1450
1450
1450
1480
1530
1550
1560

16.10
7.10
28.10
28.10
16.10
16.10
23.9
16.10
16.10
4.10
16.10

-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K

1570

11.9

00:35
23:00
08:02
06:59
00:29
00:01
04:00
00:27
00:27
04:00
00:10

KCHE Cherokee IA.
CHOU Montreal QC.
KCLX Colfax WA.
KEZJ Twin Falls ID.
KYNT Yankton SD.
WCEV Cicero IL.
WFMB Springfield IL.
KLMS Lincoln NE. "Lincoln Sports Radio 14-80 powered by ESPN".
KGBT Harlingen TX. "La Tremenda 15-30".
WAZX Smyrna GA.
tWBYS Canton IL. Commercial for a restaurant on North Main Street in
Canton + promo for Arcadia State Bank supporting Canton's Little Giants.
Fits well with their website. Question report sent ...
04:00 CJLV Laval QC med oldies

-1026/K
-1682

Mellom-Amerika
560
570
580
770
980
1170
1190
1240
1620

17.10
27.10
17.10
16.10
17.10
4.10
12.10
17.10
30.9

05:02
06:07
05:00
05:20
04:34
04:00
02:00
04:00
04:43

XEXZ Ke Buena, Zacatecas ZC.
CMBD R.Reloj, Santa Clara kommer opp uten QRM.
XEMU La Rancherita del Aire, Piedras Negras, CO.
CMBA R.Rebelde m. sang. Mange stns her, bl.a. en med "Happy Birthday
to you".
XENR Radio 980, Nueva Rosita CO.
XEUVA La Rancherita, Aguascalientes.
XEWK W-radio, Guadalajara, JL.
XERO R Recuerdo, Aguascalientes, AG.
CMBA R.Rebelde med mye fin mx. Er vel tre sendere her.

-1049/K
-126
-1026/K
-126
-1049/K
-1026/K
-1026/K
-1026/K
-126

Sør-Amerika
1520
1540

14.10 01:00 HJLI J-C Radio Pasión Extrema, SF de Bogotá ble sterker til ID.
14.10 05:54 R.Turbomix, Cajamarca med et spenstig mxpx, hardt trengt her.

-126
-126

Spedisjonslogg fra Lista 18+19/9-2010
Kai S -1789
Arvid -1360
Frekv. dato tid
597,5
1030
1116
1190
1200
1476
1503
1510
1512
1512
1520
1521

18.9
19.9
19.9
19.9
19.9
19.9
18.9
19.9
18.9
18.9
19.9
18.9

Stasjon etc.
0844 OPR, UID på lufta gjennom hele eksp. Kanskje ”Ocean Princess” riggen ?
0708 WBZ Boston MA
0926 R Bloemendaal ganske sterk i år !
0706 tWLIB New York NY med gospel. Takk til OJS og JA for forslag på noen UNIDs !
0734 WXKS Newton MA, “This is 1200.. Network AM” så “Coast to Coast”
0943 Zender Bavaria passerte akkurat Euskadi Irratia i styrke 
1251 R 0511 kjempet med BBC R Stoke S2
0553 WWZN Boston MA med baseball-historie
0956 Tyrone Community R, Irland S4
1210 Zender Zanussie spilte Highwaymen. Også hele søndagen !
0700 WWKB Buffalo NY ”Your source for progressive talk, 1520 AM – WWKB Buffalo”
1141 R Europa, Utrecht-området ? spilte mange oldies. Også godt hørbar 1348-
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1521
1539
1540
1557
1576
1616
1619

19.9
19.9
19.9
18.9
19.9
19.9
18.9

1620
1620
1620
1620
1620
1620
1629
1620
1630
1632
1633
1635
1635
1636
1636
1636
1636
1638
1641
1642

18.9
18.9
18.9
18.9
19.9
19.9
18.9
19.9
18.9
19.9
18.9
18.9
19.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9

1644
1645
1645
1645
1645
1645
1648

18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9

1650
1650
1653
1653
1656
1655
1655

18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9
18.9

1660
1660
1660
1665
1675

18.9
18.9
18.9
19.9
18.9

1675
1680

18.9
19.9

1051
1051
0727
1005
0920
0933
1203

R Atlantis sterk som vanlig ! God modulasjon og høres i det hele tatt proff ut. S4
RNI / WMBR med gamle Big L & R Mi Amigo-tapes S1
WDCD Albany NY
BBC R Lancashire – ny for meg (Arvid)
Curacau met rapport voor Zonnester
Zender Amigo met rapporten, S1
Firebird med hilsner til to norske lyttere, hvem nå det
kunne være ? ;-) Musikk & jingler hele dagen.
0854 Zender Antonio, Elburg (sagt på lufta) met een platen-programma S2
1921 R Derby,”omg. Hoogeveen” (sagt på lufta), rpt Meteoor,Spanningzoeker, Valkenjager
2018 De Derde Man met polka S3
2020 Zwerver met rapport aan De Derde Man, S2
0828 Zonnester met een platenprogramma. ”Pretty Belinda”
0927 Scotland met rapproten. Også 1634 kHz senere. S2
1105 Brandaris i QSO med UID stn. Simple Minds ble spilt
0951 Tower, Markelo (sagt på lufta) med platepx. S1
0934 Zender Johan, S4+
0951 Teonex rpt Concordia, Z Amigo, Zonnester, Scotland, Curacau. S1
0916 Noordzee rpt Barcelona, Zeelandia S4
1635 tTwentse Nachtegaal S1
1151 Vrolijke Mijnwerker met rapporten. S2
0929 Vriendschap rpt Johan, Noordzee, Barcelona. 0938 tilbake med “Kleine Rosemarie”
0946 Rosetta polka, rpts Noordzee, Klaverboer S4
1008 Delmare, Alkmaar met rapporten. S2. 19.9 kl. 09.21
1015 Brandaris, Amsterdam rpt. Delmare S3. 1033: Simple Minds
1652 Casablanca met platen. S1
1027 Nimmerzorg, Groningen (sagt på lufta). Rpt. Digitaal, Schaduwjager, Delmare
1632 UK44 med hilsen til Minerva (som fylte år !) Spilte
smektende ballader.. ”Bij elke hartslag denk ik an jouw”…S4
1700 Zilvervos met rapporten. S3
0849 Friese Stormvogel rpt Corona, Visotter, 0852 ”Mijn Angelino” S4
0906 Vrolijke Mijnwerker ”Ver in de Bergen”. Rpt Barcelona, Zeelandia (55%) S4
1138 Nostalgica rpt Zeelandia (92%), Nimmerzorg (100%), Santana (50%) S3
1124 Santana S3
1940 Kleine Vogel met platen S4
0856 Zeelandia med NL versjon av ”Den siste mohikaner”, ”Duisend bloemen”,
rpt. Corona, Friese Stormvogel S4. Tilbake på lufta 0919 med ”Zwei Kleine Italiener”
1721 Scotland rpt. Black Power, JB, Zilvervos. ”Without love”, Senere på 1655 med S2
2000 Viking en Tante Foek med et flott px !Alltid koselig å lytte til dem 
0913 Barcelona, Vriezenveen (sagt på lufta) polka. Rpt. Til Vr.Mijnwerker, Zeelandia. S3
1619 Noorddijk rpt Kleine Vogel, Twentse Nachtegaal. S2
1715 James Bond rpt UK44, Zilvervos, Scotland, Veldwachter S4
0855 Corona rpt Visotter, Friese Stormvogel S4
1116 Studio69 spilte en dansk sang ! Så fransk sang, og tysk smurfesang… 1121 jingle.
Lang sending S4
1924 Orion, Coevorden (sagt på lufta). Rpt Valkenjager, Derby. Også 19.9 kl. 0936
1938 Flevojager rpt. Orion west S1-2
0701 Wipkikker met een platenprogramma S3
0808 Kleine Jopie rpt Wipkikker, Valencia… S2
1829 Orion West, ”omg. Hoogeveen” (sagt på lufta) met platen en rapporten.
Også 19.9 kl. 0932
1855 Meteoor rpt Orion West S1-2
0602 tWWTM Lindenwold NJ spansk tlk & mx
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Bidrag sendes til:

Terje Nielsen, 154 Halswell Rd. Christchurch 8025, New Zealand
e-post: terrynielse n@clear.net.nz

Velkommen til spalta. 8 uker etter skjelvet og med ca 2400 registrerte etterskjelv har jeg ikke
lyttet på kortbølga. Er utrolig mange og omfattende ødeleggelser i byen med omegn, men som
ved et “mirakel” er ingen omkommet. Beklager feil i forrige nr., NZ er UTC+13 timer.
“Er nå både sha ken and stirred”, Terje.

Europa
4025,8
6005
6210
6959,6
9440

11.10
2.10
12.10
1.10
16.10

20.20
09.55
04.30
20.10
07.20

Laser Hot Hits med laser blast
Radio 700 lirade the Hollies
Laser Hot Hits drog e-postadressen, senaste kanalen
Atlantic Radio, Castlebar med automatradio
Radio Slovakia såg tillbaka på exilregering i London

3
3
2
2
5

1682
1682
1682
1682
1682

23.9
23.9
12.10
23.9
16.10
6.10

17.30
17.11
04.25
17.16
07.25
15.15

TWR/Swazi svært svak ee rlg px
CVC Int. sendte på engelsk
RNT, Tchad startade med belafon
RT Tunisienne alltid sterk på arabisk
Medi 1 med reklam
VoNigeria bra på engelsk her

1
3
4
5
3
4

309
309
1682
309
1682
309

13.10
23.9
23.9
5.10
13.10
13.10
13.10
13.10
20.9
13.10
6.10
11.9
2.10
20.9

17.20
17.45
17.25
21.45
18.08
18.12
18.25
18.54
11.40
17.30
14.27
10.06
09.10
11.52

Vo the people, svak på koreansk
CRI // 9695 som vanlig sterk på engelsk
Xizang PBS // 4905 med kveldskonsert
Sound of Hope, Taiwan mycket svag
VoKorea hissig på tysk
R.Damascus oxo på tysk, sterk
VoIndonesia i noe støy på tysk
VoVietnam id i fransk px, støy
VoKorea på fransk med id
VoTurkey åpnet på tysk, god
R.Veritas Asia avsluttet med ee id
VoMongolia bør dette være med spes mx
R.Pakistan på urdu etter ee nx
Galei Zahal svært svak på herbraisk

1
5
4
2
3
5
3
3
3
5
4
1
3
1

309
309
309
1682
309
309
309
309
309
309
309
309
309
309

16.57
17.05
14.10
11.27
11.15
10.11
14.38
08.30
09.00

ABC/NT ikke helt uvanlig her
R.Australia med ee nz i støy
KFBS bra med russisk px
R.Australia svak på engelsk
RNZI med jazz i en del QRM
KFBS med russisk px, god
R.Australia // 9475 i QRM på engelsk
HCJB Global ee id
KTWR ee rlg px

2
3
4
2
3
4
3
3
3

309
309
309
309
309
309
309
309
309

Afrika
3200
4965
6165
7225
9575
15120

Asia
3912
6145
7385
9000
9325
9330
9525
9730
11735
11835
11870
12085
15100
15785

Oseania
2485
5995
9465
9590
9655
11650
11660
11750
11840

23.9
23.9
6.10
20.9
20.9
11.9
6.10
2.10
2.10
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11945
15200

11.9
11.9

09.55
09.45

R.Australia ee id
KTWR id klart på “lokalt” språk

2
3

309
309

CBC/N Q Sce. id på lokalt språk
WYFR // 9615 sendte “Open Forum”

3
3

309
309

04.15

Radio Nederland/Bonaire med telefonintervju

2

1682

08.38

R.Brasil Central nokså vanlig her

3

309

Nord-Amerika
9625
13695

20.9
6.10

11.30
14.45

Mellom-Amerika
6165

12.10

Sør-Amerika
11815

2.10
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Stasjonsnytt
http://stasjonsnytt.wordpress.com

BRASIL:
Rádio Inconfidência i Belo Horizonte har begynt å sende på 15190 kHz i 19-meter-båndet. Det er ikke mindre
enn 20 år siden siden stasjonen sist sendte på denne frekvensen. Stasjonen driver en del i frekvens, og er blant
annet hørt på 15189,6 kHz i Sverige.
(Célio Romais, @-tividade DX)
GUATEMALA:
Radio Verdad er nå tilbake på 4052,5 kHz med 500 watt. Det er 2 år siden senderen ble ramma av et
lynnedslag og frekvensen sist var i bruk. De siste par månedene har Radio Verdad vært på lufta på 4055 kHz
med 50 watt, men nå er denne altså erstatta av 4052,5 kHz med 500 watt.
Stasjonens entusiastiske eier Édgar Amílcar Madrid Morales vil gjerne vite hvordan sendingene høres. Mer
informasjon på stasjonens nettside http://www.radioverdad.org
(Glenn Hauser, DXLD)
ISRAEL:
Den israelske militærradioen, Galei Zahal, har erstattet 1287 kHz med 945 kHz. Det er en ny 50 kilowatts
sender i Yavne som er satt i drift.
(WRTH Update via DXing the Finnish Way Blog)
NEDERLAND:
Radio 10 Gold har reaktivert sin sender i Heinenoord på 828 kHz. Effekten skal være 20 kW på dagtid og 5
kW på natta.
(Bengt Ericson, Arctic Radio Club)
NIGERIA:
Radio Nigeria har tatt i bruk en ny frekvens, 7350 kHz, om morgenen. Senderen befinner seg i hovedstaden
Abuja og er kun på lufta 05.55-12.00. Det er det nasjonale programmet, og ikke utenlandsprogrammet “Voice
of Nigeria”, som sendes over frekvensen.
(James MacDonell, DXLD)
NORGE:
30. juni 2011 er det stopp for sendinger fra Vigra mellombølgesender på 630 kHz. Om drøye 2 år, 31.12.2012,
stenges også mellombølgesenderen på Røst på 675 kHz.
Den eneste norske HF-senderen som planlegges videreført er langbølgesenderen på Ingøy i Finnmark på 153
kHz. Mellombølgesenderen i Longyearbyen på 1485 kHz skal heller ikke legges ned nå, men ikke bli forbausa
om både Ingøys og Longyearbyens også blir tause om noen få år…
(Bjarne Mjelde, Arctic DX Blog og Norkring)
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SVEITS:
Radio Suisse Romande kommer til å stenge sin kraftige mellombølgesender på 765 kHz senere i år. Datoen
for stenging er 5. desember og skjer med sveitsisk nøyaktighet ved midnatt. Dette er den siste
mellombølgesenderen i Sveits som fremdeles er på lufta. I løpet av de siste par årene har både 531 og 558 kHz
stengt.
(Harald Kuhl og Franck Baste, MW Circle via Ydun’s Medium Wave Info)
SVERIGE:
Radio Sweden innstilte alle sine sendinger på kort- og mellombølge fra og med lørdag 30. oktober. Da gikk
man over til å kun distribuere sendingene på nettet, over satelitt samt på FM i Stockholmsområdet.
Dermed er både kortbølgeanlegget i Hörby og den kraftige mellombølgesenderen i Sölvesborg på 1179 kHz
historie. Sverige er dermed det siste nordiske landet som innstiller sine utenlandssendinger på kort- og
mellombølge. Mer på http://sverigesradio.se/rs/english/
(Radio Sweden)

TYSKLAND:
SWR Cont.ra stenger sin mellombølgesender på 1485 kHz i Baden-Baden. 15. oktober skal være siste dagen
denne senderen er på lufta. Også denne senderen har vært brukt til DRM-sendinger tidligere. Radio Sweden
innstilte alle sine sendinger på kort- og mellombølge fra og med lørdag 30. oktober.
(Peter, MWDX)
TYSKLAND:
Den 1. oktober ble kortbølgesenderen til Bayerischer Rundfunk i Ismaning utenfor München stengt. Senderen
har vært i gang helt siden 1949 og det er dermed en gammel stasjon som har gått inn i historiebøkene. Fram til
2005 var det vanlige programmer som ble sendt over kortbølge, mens senderen de 5 siste årene har vært brukt
til digitale senddinger i DRM. Frekvensen har hele tiden vært 6085 kHz.
Manglende gjennomslag for DRM og lite (null?) salg av DRM-mottakere oppgis som hovedårsakene til at
6085 kHz nå er stengt. DRM er som kjent en uting for DX-ere så man kan jo håpe at flere stasjoner følger
Bayerischer Rundfunks eksempel.
(Kai Ludwig m.fl., DXLD)
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Hei! Null snakk, null illuser, to sider. Håper på
fyldig spalte i julenummeret!

Irland
Atlantic Radio, Castlebar 6959,6 e-post
Litauen
RMRC/Sitkunai 9710/9770 k 7-16d
v/s Heinz Schulz

-1682
-8/1874

Moldova
R PMR 6240 e-post m/QSL 2d

-1874

Slovenia
R Murski Val 648 e-post

-1874

Sverige
Norea R via R Ängelholm 97.8 b bro k e-post -1874

Japan
JOYR RSK Okayama 1494 k avis 2u

-1874

Nord-Marianene
R Free Asia/Saipan 12075 k sti sch 5d

-1874

Palau
R Free Asia/Medorn 9905 k 3d

-1874

Australia
2RC ABC Central West, Orange NSW
549 e-post
-1026
v/s Brooke Daniels, Regional Content Manager

3WV ABC Western Victoria, Horsham VIC
594 e-post
-1026
v/s Jonathan Ridnell, Station Manager
3RN ABC National, Melbourne VIC 621 epost-1026
v/s Maria Zijlstra, Radio National
2PNN ABC National, Wollongong NSW
1431 e-post
-1026
The Goanna, Bathurst/Dubbo NSW 1629 epost-1026
The Goanna, Canberra ACT 1647 e-post
-1026
v/s for begge Sid Mehri, General Manager
Hawaii
KUAU Haiku HI 1570 e-post
v/s Sam Footitt, General Manager

-1026

New Zealand
R Live, Auckland 702 e-post
-1026
v/s Jana Rangooni, Group Program Director
Radio Sport, New Plymouth 774 e-post
-1026
v/s Peter Everatt, Operations Manager
Radio Sport, Hamilton 792 e-post
-1026
v/s for begge Peter Everatt, Operations Mgr.
The Breeze, Wellington 891 e-post
-1026
v/s Ian Avery, Program Director
Coast, Hawera 1557 e-post
-1026
v/s Bruce Appleton, Engineer
Coast, Christchurch 1593 e-post
-1026
v/s Tim Dyer, Operations Mgr. Christchurch

Canada
CFOS Owen Sound ON 560 e-post b sti mm. -1026
v/s Ian Soleck, & Robert Coyne
CHOU Montreal QC 1450 e-post
-1026
v/s Tony Karam, Sales and General Mgr.
CHTO Toronto ON 1690 e-post (pm)
-1874
USA
KTSA San Antonio TX 550 e-post
v/s Greg G. Martin, Program Director
KWTO Springfield MO 560 e-post
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-1026
-1026

v/s Dale Blankenship, Chief Engineer
WIND Chicago IL 560 e-post
-1026
v/s Marcus Brown, Program Director
KXSP Omaha NE 590 e-post
-1026
v/s John Gaeta, Chief Engineer
KTAR Phoenix AZ 620 e-post
-1026
v/s Gary A. Smith, Director of Engineering
WWLS Moore OK 640 e-post
-1026
v/s Ken Boyd, Assistant Engineer
WGY Schenectady NY 810 e-post (pm)
-1874
KCJB Minot ND 910 e-post
-1026
v/s Don May, News Director
KYFR Shenandoah IA 920 e-post
-1026
v/s Jennifer Goodell, Operations Manager
KIXZ Amarillo TX 940 e-post
-1026
v/s James Guthrie, Program Director
KYNO Fresno CA 940 e-post
-1026
v/s E. Curtis Johnson, Director of Progr.
WDIA Memphis TN 1070 e-post
-1026
v/s Michael Oppenheimer, Market Manager
KWKY Des Moines IA 1150 e-post
-1026
v/s Matthew Phelps, Operations Manager
KFAQ Tulsa OK 1170 e-post
-1026
v/s Phillip Sutterfield, General Sales Manager
WKOX Newton MA 1200 e-post (pm)
-1874
KWIX Moberly MO 1230 e-post
-1026
v/s Brad Boyer, Program Director
KWSN Sioux Falls SD SD 1230 e-post
-1026
v/s Craig Mattick, Program Director
WBCT Roanake Rapids NC e-post (pm)
-1874
KELK Elko NV 1240 e-post (pm)
-1874
KGFW Kearney NE 1340 e-post
-1026
v/s Dirk Christensen, Program Director
KQJZ Evergreen MT 1340 e-post
-1026
v/s Dean August, Program Director
KCIM Carroll IA 1380 e-post
-1026
v/s Wes Treadway, Program Director
KJAM Madison SD 1390 e-post
-1026
v/s Matthew Groce
KCOG Centerville IA 1400 e-post
-1026
v/s Fred Jenkins. General Manager
KDTA Delta CO 1400 e-post
-1026
v/s Ken Andrews, Manager
KIUN Pecos TX 1400 e-post
-1026
v/s Bill Randall Cole, Station Manager
WSJM St. Joseph MI 1400 e-post
-1026
v/s Jim Grifford
KZQZ St. Louis MO 1430 e-post
-1026
v/s Ray Diamond
KCHE Cherokee IA 1440 e-post
-1026
v/s Billy Bezoni
KCLX Colfax WA 1450 e-post
-1026
v/s Gary Cummings, General Manager
WCEV Cicero IL 1450 e-post
-1026
v/s George W. Migala, Vice President &
Station Manager

KLMS Lincoln NE 1480 e-post
v/s Mark Taylor, Corporate Operations
Mgr.
KBIS Forks WA 1490 e-post
v/s Tina Matchett, Station Manager
KGBT Harlingen TX 1530 e-post
v/s Jorge J. Garza, Chief Engineer
KTUB Centerville UT 1600 e-post
v/s Bill Beadles, Director of Sales
KTIQ Merced CA 1660 e-post
v/s Javier Fuentes, General Manager

Cuba
CMDL R 26, Matanzas 1060 e-post (pm)
Mexico
XEWA San Luis Potosi SL 540 e-post
v/s for denne samt 900 og 1190 var Iván
Bazán Salinas, Productor Televisa Radio
XEMU La Rancherita del Aire, Piedras
Negras CO 580 e-post
v/s Claudio Mario Bres Medina
XEW La Gran Cadena W, Mexico DF 900
e-post
XEUVA La Rancherita, Aguacalientes AG
1170 e-post
v/s Sergio González, Director Técnico
XEWK W Radio, Guadalajara JL 1190 e-post
XEEX R Fórmula, Culiacán SN 1230 e-post
v/s Nacho
XERO R Recuerdo, Aguascalientes AG
1240 e-post
v/s Sergio González, Director Técnico

Fransk Guiana
Vo Russia/Montsinery 9810 k 27d

Sverige
NDB Oskarshamn/DC 370 k (pm)
VOR/DME Kalmar/KAL 111.6 e-post (pm)

- 23 -

-1026
-1026
-1026
-1026
-1026

-1874
-1026

-1026
-1026
-1026
-1026
-1026
-1026

-248

-1874
-1874

DX-News, c/o Eivind Motland
Svehøgda 46
7550 HOMMELVIK
Gironummer:
3095.22.05001
Fra utlandet:
0532 0868612

DX-LISTENERS' CLUB

DX-LISTENERS' CLUB, c/o Jan Alvestad, Vigdelsveien 637 B, 4054 TJELTA
http:// dxlc.wordpress.com
epost: dxlcnorway@gmail.com

DX-Listeners' Club er upolitisk og åpen for alle DX-ere. Klubben drives av medlemmene på frivillig, ubetalt basis. DXLC er
ikke-kommersiell, og all inntekt går ut til medlemmene i form av forskjellige ytelser.
STYRET:
Formann:

Jan Alvestad, Vigdelsveien 637 B, 4054 TJELTA

51 69 99 33

Nestformann:
Sekretær:
Kasserer:
Hovedredaktør:

Arild Skalmeraas, Myrlandsveien 2, 3825 LUNDE
Eivind Motland, Svehøgda 46, 7550 HOMMELVIK
Svein Olav Pedersen, Industriveien 4, 4560 VANSE
Eivind Motland, Svehøgda 46, 7550 HOMMELVIK

35 94
73 97
91 15
73 97

70
17
09
17

83
56
83
56

Medlemsskap i DXLC koster NOK 200,- pr. år for personer bosatt i Norge. Utenfor Norge er prisen NOK 250,- pr.år.
Medlemmer innenfor Norden kan med fordel benytte tilbudet ved hvert årsskifte om abonnement tegnet gjennom en lokal
klubb, noe som gir en pris på nivå med den som gjelder innenfor Norge. Det er også mulig å tegne et nettabonnement
uten papirutgaven til NOK 100 ,- per år.
Kontingenten inkluderer abonnement på klubbens medlemblad, DX-News, som gis ut med 8 nummer årlig.
MEDARBEIDERE:
Jan Alvestad, Vigdelsveien 637 B, 4054 TJELTA
Arvid Husdal, Palladiumveien 40E, 4629 KRISTIANSAND
Eivind Motland, Svehøgda 46, 7550 HOMMELVIK
Terje Nielsen, 154 Halswell Road, Christchurch 8025, New Zealand
Olav Nordli, Trondheimsveien 18 B, 0560 OSLO
Arild Skalmeraas, Myrlandsveien 2, 3825 LUNDE

(MW-Gold Rush)
(FM/TV-DX)
(Hallo Hallo, UK/Irland-DX)
(KB-Tips)
(QSL-spalta)
(Stasjonsnytt)

Artikkelstoff og smånyheter sendes H-red.

©

Ettertrykk er tillatt, med mindre annet er angitt. Kilde må oppgis. Reproduction of material
from DX-News is allowed, unless otherwise stated, provided proper credit is given to the source.

Trykket av SM Design, Eidsvåg 2010

