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Falköpingsredaktionen - TL 

Stoppdatum: 
MV-Eko Stoppdatum Huvudredaktör 

Nr 13 18 januari TL (tips, även info, QSL till resp red) 

e-post: tore.larsson@beta.telenordia.se

Nr 14 1 februari TL (tips)

Nr 15 15 februari OA (tips, även info, QSL till resp red)

e-post: o.alm@telia.com

Hej! 
En riktig god fortsättning på nya året, hoppas alla helger hittills varit fina. Tusen tack för alla helg- 
hälsningar som kommit, både via snailpost och Internet. De elektroniska har vi som vanligt samlat på vår 

blogg, ta en titt där.  

Vid årsskiftet var det flera europeiska mellanvågsstationer som avslutade sina sändningar, se föregående 
nummers Info-spalt. En tråkig utveckling för radion i stort, men kanske intressant för MVDX-aren, det kan 

ju öppna för nya hörigheter, vi får se i loggen framöver. 

Solrapport från OA: 

Efter nyårsnattens omfattande nedläggning av tidigare dominanta stationer på mellanvågen behövs det inte 
längre solstörningar för att med lite påpasslighet komma åt de svagare stationer som tidigare låg i skuggan 

av starka tyskar och fransmän. Många ARC:are var med redan på den tiden då de här storstationerna kom i 

luften och så småningom blev så kallade 24/7-stationer. Allt stadsbrus som nu dominerar på mellanvågen 

lär dock inte försvinna utan hjälp av ett större strömavbrott. 

Solen traskar på med sin sedvanliga nyckfullhet och håller både siare och observatörer fullt sysselsatta. De 

senare meddelar (via Alvestads solsida) följande värden för december: Solar flux 98,4 (åter till den fallande 

kurvan efter några månader med högre värden), solfläckstalet57,7 (också ett steg nedåt) och medelvärdet 
för A-index 13,8 (stabil nivå). Det nya året började med en rejäl störning med k-index uppe i 6. 

I detta nummer: 

* Radio Sidi Ifni – en station i ett radioland som inte längre finns – HK

* Notes on MW closedowns at year end – Ken Baird via Svenn Martinsen, DXLC

* Tail slate for Marnach – Backstage, RTL Group 21.12.2015
* StoppTid - Radio Nord 1 år 1962 – TN/RFK

* Facebook - en fundering – CB

* Stockholm/Spånga – Christer Stödberg, DXLD
* CBC Saskatchewan – CBC News 30.12.2015 via MWC

QSL: 

* WIZM La Crosse WI-1410 kHz – HR

* KAMI Cozad NE-1580 kHz – JOB
* WCGO Evanston IL-1590 kHz – HR

* KCJJ Iowa City IA-1630 kHz – HR

* LLE-4 Radio Northern Star-1611 kHz – JOB

Nästa 

Stoppdatum 

18/1 
TL (allt) 
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En station i ett radioland som inte längre finns 
Henrik Klemetz 

Någon som minns de amerikanska militära radiostationerna i nuvarande Marocko? T ex Port Lyautey 

(senare Kenitra) samt Rabat och Nouasseur?  Det var lågeffektade stationer som loggades då och då för 

drygt 50 år sen på olika frekvenser längst upp på mv-bandet.  

I nr 4/1961 av ”MV-Eko” läser jag följande: ”Vidare så kommer de flesta USAF stn i Afrika att dö ut: 
Dharan slutar april 1962, Marockos slutar i mid 63 och kvar bli endast Wheelus Field på 990 kc!” Så blev 

det också. Fast Dharan låg i Saudiarabien, inte i Afrika, och Wheelus Field visserligen i Afrika, men inte i 

Marocko utan i Libyen.  

Dagens Marocko innefattar den kända internationella staden Tanger och Spanska Marocko (med Tetuán 

som huvudstad), två radioländer som inte längre finns. Söderut längs den marockanska atlantkusten fanns 

ytterligare ett radioland, den spanska enklaven Ifni, 25 x 80 km stor, med ca 40 tusen invånare, egna 
frimärken… och en egen radiostation! 

Den finske DX-aren Jari Savolainen ska krediteras för att ha upptäckt att Ifni hyst en en radiostation, Radio 

Sidi Ifni, på 1475 kHz.  Det är inte så mycket vi känner till om denna station mer än att den i början på 

1960-talet sände ca 6 timmar om dagen och att den försvann år 1968 då spanjorerna återlämnade Ifni till 
Marocko efter ett utdraget belägringskrig som går under namnet ”la guerra olvidada”, det glömda kriget. 

I veckotidningen AOE, Revista Ilustrada de Africa Occidental Española, har Jari hittat små notiser om 

radiostationen och en programtablå.  Stationsbyggnaden med en patrullerade legionär kan också beskådas.   

Jag har följt spansk radio ganska noga sedan 1950-talet men aldrig hört talas om Radio Sidi Ifni.  I den 

spanskspråkiga utgåvan av WRH år 1960 saknades också ”Africa Occidental Española” som separat 

radioland. Radio Sidi Ifni saknades också. Jari ska ha tack för att ha grävt fram denna historiska nyhet. 




