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Nummer: 1423, 02 januari 2000.      Deadline nästa nr:  14/01 2000 (fax & E-mail 16/01 kl. 0900 SNT) 
 

Gott Nytt Millennium!!  
Det nya året inleds med en liten historielektion: Under de senaste åren har det nya årtusendet väckt tankar 
om framtiden, känslor för tiden som har gått, och oro inför saker som kommer att hända. För vissa har 
millennieskiftet stor andlig betydelse, för andra innebär det främst ett tillfälle till gemenskap och firande.  
För många börjar det tredje årtusendet precis efter midnatt den 31: e december. Andra tror att år 2000 inte 
inträffar förrän exakt ett år senare. Dessutom rör det sig för många kulturer varken om ett nytt årtusende 
eller år 2000.  
Vad betyder en siffra? Medan många förbereder för år 2000, har det liten betydelse för andra. I den 
kinesiska kalendern, som följer månen, inleds exempelvis år 4698 på den dag som med västerländska ögon 
räknas som 5 februari år 2000. För ungefär 1,2 miljarder människor är det alltså 302 år till nästa årtusende. 
Den judiska kalendern grundas på en blandning av månåret och solåret. Den 30:e september år 2000 börjar 
för judarna år 5760, vilket innebär att tre fjärdedelar av år 2000 kommer att vara år 5759 enligt den judiska 
kalendern. Muslimernas tideräkning börjar med profeten Muhammeds flytt från Mecka till Medina. Den 
6:e april år 2000 börjar år 1420, så delar av år 2000 kommer faktiskt att vara år 1419 enligt den muslimska 
kalendern, som baseras på månåret. Trots detta innebär år 2000 ett landmärke i historien för många 
människor i olika kulturer. När det nya årtusendet är här kommer vi att behöva ett nytt riktmärke som visar 
oss att framtiden är på väg.  
 

Elektronisk SWB. 
SWB på nätet hittar du på dessa sajter: TN:s http://home.sverige.net/thomas.nilsson/swb.htm och AHK:s 
http://www.algonet.se/~ahk/swbhome.html  
Medlemsavgift.      Medlemmar Sverige: 220:-       Medlemmar utrikes:  250:- 
Inbetalning till postgiro nr 51 84 47-8 snarast. (OBS! nytt pg-konto) 
 

QSL, kommentarer, mm. 
Rolf Wikström : Vill önska dig Thomas och alla andra SWB:are God Jul och ett Gott Nytt År! QSL: 
Radio La Hora 4855 med QSL-kort och pappersvimpel där de meddelar att mitt brev hade tagit 3 
månader på sig för att nå stationen. Carlos Gamarra Moscoso meddelar att jag blev SM-1 på det nya QSL-
kortet och vimpeln. Han vill också att jag meddelar alla dx-are att de just tryckt upp ett QSL-kort och en 
vimpel. Rádio Clube de Rondonópolis 4955 brev. 1 år, 9 m. No v/s. (ditt bidrag ankom inte förrän kl. 
19.38 på söndagskvällen!! /red) 
2/1: God fortsättning! Det har varit MV-cx och dessutom i ett par veckor så KV-lyssningen har fått stå 
tillbaka för dessa, i år, sällsynta cx. 
  
Ivonne Eliasson: Jag har inte varit så aktiv framför radion denna höst. Nu har jag igång radion mer och 
även om hörigheterna är dåliga, så snappas något upp ibland. Angående SWB så vill jag ha den i 
pappersform då jag ännu inte har Internet till min dator. Några svar har inkommit: R. Anhanguera - 11830 
tog ett år att få svar ifrån, CHNX  - 6130 från tävlingen, WTJC  - 9370, AIR Kohima  - 4850, R. 
Mocambique - 3210, Pakistan B. C. -5045, R La Hora - 4855, AWR Madagascar -3215. Detta var årets 
QSL på KV. 
 
Roland Åkesson: Ville ta tillfället i akt att sända dig de bästa julhälsningar och tacka för din fina insats 
under året. Ibland hör man kråkor kraxa om dx-ingens undergång, men ditt fina upplägg av tidningen samt 
de QSL som trots allt strömmar in ger mycket hopp, och visst finns det mycket kvar att jaga. Något riktigt 
spännande på banden har jag inte hört, men det har kommit lite QSL i alla fall: Radio La Hora - 4855 
nytryckt kort, vimpel v/s Carlos Gamarra Moscoso som vill ha $3 för att svara med denna nya uppsättning. 
Vimpeln är av papper, men mycket snygg!!! Rádio Río Grande do Sul - 11 895 med brev och tidningar, 
v/s Sandra Albuquerque som skriver på bra EE. Sändaren är på 1kW enligt uppgift. Den är ju i och för sig 
inte lika lätthörd som Bandeirantes, Gaucha och de andra på 25mb. Hoppas du får en fin ledighet med 
familjen och att kondsgudarna står dig bi. (Kul att höra att SWB uppskattas! Vi får väl se hur länge det går 
att hitta intressanta bidrag. /red) 
 
Jan Edh: efter en natt som gav rikligt med loggningar, men väldigt litet nytt sitter jag och sammanfattar. 
Kortvågen en del (vanligt) Indonesien, inget märkvärdigt LA senare på natten, det lilla jag kollade. MV 
med massor av NA, men nästan helt dominerat av östkustkanadicker. X-bandet öde som en öken så när 
som på pirater och ESPN på 1620. Överraskningarna var Radio VisionCristiana på Grand Turks, som jag 
knappt visste fanns, och så Radio Bantams, fotbollsbritten. Bra styrkor på morgonen också mot NA till 
fram mot 10 (SNT), men fortfarande ungefär samma stationer som på natten och inte ett spår på 
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västkustantennen. Med detta vill jag också önska ett Gott Nytt År! 
 
Kurt Norlin : Här kommer mitt sista bidrag under detta årtusende. KV-QSL som kommit: Radio Mosoj Chaski 3310 b, betraktelse 71 d.  
WTJC  Newport NC 9370 k, almanacka, betraktelse, mm 12 dgr, AFRTS Isabela PR 6458.5 E-mail. Dessutom har det kommit en 
mängd MV och amatör-QSL och då från intressanta länder. Jag fick nyligen ett kort från Chatham Islands och på annandagens morgon 
lyssnade jag på såväl MV som hams och hörde bl.a. AH8A. Jag trodde det inte var annat än Hawaii, som är ganska vanliga, men det 
visade sig vara American Samoa. Kul med sådana ö-länder. Slutar med att ännu en gång tacka för dina utomordentliga insatser för SWB 
och för ditt senaste mail. Slutligen ett stort Happy New Year Y2K. (Tack Kurt. Återkommer under veckan  med ett mail om din 535. /red) 
 
Dan Olsson: Först av allt får jag önska dig en God jul och ett Gott Nytt År. De senaste veckorna har jag inte varit så aktiv när det gäller 
radiolyssnandet. De senaste två lördagarna (4 och 11 dec) har gått till att laga antenner, leta reda på dem under alla nedfallna träd och 
spänna dem. Eftersom jag för tillfället går dåligt (har en spricka i inre menisken) har det tagit extra lång tid. Våra antenner i Saxtorp 
klarade sig bra, bara två avbrott på tre antenner får anses godkänt. Värre är det med min och RÅ:s antenn i Lödde Sandskog. Den ena har 
jag fått plocka in och den andra kan jag inte hitta under allt bråte. Mitt på vår La Plata-antenn finns ett område på 70 x 100 m där det inte 
finns ett helt träd och där våra antenner börjar, är 50 % av alla träd nedfallna eller skadade. Det värsta av allt är att våra (det mesta) av 
alla antennträd är skadade. Ett kortvågs QSL har jag också fått sen sist: 9370 WJTC, Newport, NJ med kort och info. 
 
Tor-Henrik Ekblom : Sorry att du får svar först nu, jobbet tar det mesta av musten just nu. Det är OK om du sänder SWB elektroniskt 
till mig också. Hittar den bra på nettet men download går väldigt långsamt hos mig pga. gammal dator och minnet som sviker både där 
och här. Det tycks vara bakgrunden i den elektroniska swb:n som tar tid att få sidorna fram. Du kan inte skicka den per e-mail?? till tor-
henrik.ekblom@mek.fi. Har fått ett qsl: VOA Iranawila , Sri Lanka, kort ( har tyvärr glömt fq hemma...) Härmed önskas ett Gott Nytt 
DXår2000 till dig och alla. Tack för detta året.  (Torre, det blir inte bättre av att skicka filen per e-mail. Nerladdningstiden via modem 
blir lika lång även där. Det är bättre att ta hem SWB som pdf-fil istället och installera Acrobat Reader på din dator. Då får du mycket 
bättre kvalitet både på skärm och på utskrifter. /red)  
 
Leif Råhäll: God fortsättning. Tack för allt fint redaktörsarbete under det gångna året. Har lagt nere lite arbete på mina antenner de sista 
dagarna. Har sett till att dom har rätt riktning och inte bara åt öster och tro att det är bra.  Som du ser så var den 21.12 en verklig fin dag 
för Pacific DX. Vi behöver sådana för att hålla igång.  För övrigt har det inte varit mycket att hänga i granen. Nyårsafton bjöd inte på 
något alls utom  Port Moresby. Inget på 75 eller 90 m banden . Gott Nytt ÅR !!                               
 
Leif Blomqvist: Har börjat bli aktiv igen, efter några månaders inaktivitet. Har köpt mig en AOR 7030. Till sist några QSL. VOA 
Iranawila  21815 kort och VOZ Cristiania  15550 kort info svaret kom direkt från Chile. Gott Nytt år. (Det känns väl gott att starta det 
nya året med en bra radio?! /red) 
 
Björn Fransson: Hej och Gott Nytt År! Några tips får det allt bli även i början av detta år och även några kul nyårsklappar till BEFF: 
RRI/Gorontalo  på diverse frekvenser under årens lopp svarade efter en f/up per kassett med olika ID's inspelade. Brev från Drs. Muh. 
Asaad, chief of radio, som t o m förtäljde namnet på den kvinna som ID-ade på bandet. Mitt 40:e indones-QSL! Radio Caroline via 
Latvia-5935. Kort, info från John Knight.  
 
Björn Malm : Quito 00.01.01: "Hej Thomas och SWB! Borrmaskiner, cementblandare och utslagna väggar är anledningen till att jag inte 
har bidragit till SWB på ett tag. Vi håller på att bygga ut vår lägenhet till dubbel storlek vilket gör det svårt att koncentrera sig - dessutom 
är antennen nedmonterad och jag har ingen lust att lyssna med korta, provisoriska antenner.   
Måste jag välja så föredrar jag SWB-bullen skickad via e-mail men om möjligt vill jag även få den i form av pappersbulle. Behöver veta 
hur mycket jag ska betala för år 2000 samt för 1999, som jag fortfarande inte har betalat.  
Har nyligen anslutit mig till en ny Internet-leverantör, spanska YAHOO. Den direkta anledningen är att e tt nytt internet-café har startat 
här på avenida la Prensa dit jag tar mig på 10 minuter till fots. Tidigare behövde jag närmare en halv dag för att skicka och ta emot 
emails på avenida Juan León Mera. Min gamla usa.net-adress ska jag snart avsluta. Har ej vittjat denna emailbox på ett tag och ber om 
tålamod ifall någon har skrivit till mig på den adressen. Min nya adress: bjornmalm@yahoo.es. 
Här på avenida la Prensa, liksom i hela Quito, har man firat det nya året som vanligt med massor av transvestiter, men även "normala" 
män, klädda i läckra kvinnokläder dansande till heta rytmer av merenge, salsa och cumbia. Verkligen festligt att se dessa läckra kvinnor" 
stoppa upp den intensiva trafiken på la Prensa - bilister som vägrar att betala "vägtull" får finna sig i att ha transvestiter dansande runt om 
- några av dom sittande på motorhuven med kjolarna upphissade så långt det går.....! Quitos gator har också varit proppfulla av stora 
dockor, i storleksordningen 1,5 meter, med festliga ansiktsmasker. Min svärfar Gualberto höll på hela förmiddagen med att tillverka vår 
docka. 10 minuter före 12-slaget släpas dockorna ut på la Prensa indränkta i bensin varpå man tuttar på. Dessa dockor representerar det 
gamla året, med alla dess sorger och bekymmer, och genom att elda upp dom tar man farväl av det som har varit. Ett stort antal dockor 
bar president Jamils ansikte, vad det nu kan betyda! Återkommer med bandscans något senare. 73 och GOTT NYTT ÅR från BM i 
Ecuador."     
  

 

 
 
2310  27.12  2030  Australien bra och som nästan alltid trevlig. QSA 3 också på 2325, medan 2485 var betydligt sämre i 

styrka och mer störningar. JE  
3264,67 26.12 1910 RRI Gorontalo 2-3 med mx  TN 
3315.0     21.12  1950 PNG R.Manus med South Sea mx 3    LRH 
3360      30.12 0100 La Voz de Nahualá LB 
3385.0     21.12  1955 PNG R.East New Britain med soft mx ( äntligen har frekvensen blivit nåt så när fri.Åskmolnet har 

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC 
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flyttat lite uppåt) Inget spår av Kupang så här dags kommer kanske senare ikväll.  2 LRH 
3905  27.12  2030  RRI Merauke bästa indones - signaler också på 3214,8, 3264,7, 3344,9, 4753,3 QSA 3 JE 
3905  26.12  1906- RRI Merauke med sign on. Oftast går denna väldans bra. TN 
4515,7  30.12   0120 Radio Amistad svag signal   LB 
4703  28.12  2240  Radio Eco - alternativo y cultural! Hade ett program som hette "Luz y Occidente". S 3 BEFF 
4765  28.12  2100  Radio Rural de Santarém id-ade fint innan ett religiöst program började. S 3-4 BEFF 
4765      30.12 0132 Radio Liberal med ID  LB 
4765 27.11 2200 Em. Rural med reklam för div. firmor i Santarem.  DO 
4790 27.11 1615 Azzad Kashmir med prat om Pakistan på engelska. Även hörd kvällstid med program på lokalt språk. 

DO 
4796  28.12  2215  Radio Mallku enormt stark redan så här tidigt. Prat- ade mycket, men hade också en massa reklamer. 

Spelade musiken ur "Star Wars" som pausmelodi innan "Informaciones Centrales de Radio Mallku". 
Uppe i S 4 ibland. BEFF 

4800  28.12  2350  OID med franska! Entonigt prat och då och då en marsch. Försvann när AIR startade sin tidsignal kl 
2358. S 2. Help! BEFF 

4840  28.12  2245  Radio Tarma gick verkligen fint denna kväll. S 3-4, men litet dovt överstyrd. BEFF 
4796.5   30.12 2325 Radio Mallku   2-3     LB 
4840  16.12  0015  AIR Mainbar startade för dagen. Q 4.  KN 
4850  28.12  2345  Radio Yaondé måste det ha varit med ett "Phone-in"-px på franska. Ej ID. Svår ton över kl 2355. 

BEFF 
4875  28.12  2315  R La Cruz del Sur med min bästa mottagning hittills på denna station! S 4. BEFF 
4876  28.12  2110  RRI/Sorong avslutade Jakartanyheterna. Inget ID,tyvärr. S 3 BEFF 
4890  ofta  1815  NBC, Port Moresby starkt med popsånger. S 3-4, men fadade ordentligt. BEFF 
4890.0     21.12  0820 PNG Port Moresby med julmusik 2   LRH  
4890.0     31.12  1400  PNG Port Moresby önskade Gott Nytt ÅR 3    LRH 
4890.0     21.12 1915  PNG Port Moresby med soft rel. pop mx 3-4   LRH 
4925  28.12  2215  Radio San Miguel med "attenciones", men störd av  RRI/Jambi. S 3-4 BEFF 
4945 27.11 2350 Em Rural, A Voz do Sao Fransisco med mx och fotbollsreferat.  DO 
4950  28.12  2200  Radio Madre de Dios med fin musik. S 3 BEFF 
4960.0      21.12 0730 VAN Radio Vanuatu kom in med den välkända flöjtsignalen, därefter tk av en YL. Försvann igen 

0745. 2   LRH 
4960  28.12  0815  OID. med religiöst på EE. QSA 1-2. WIK 
4990  17.12  0025  AIR Itanagar öppnade för dagen Q 3.  KN 
5015 27.11 2320 R Cultura de Cuiabá med brasse mx till Q4.  DO 
5019,97 26.12 1900 SIBS med s/o i c:a 5 min med mkt speciell int. signal, därefter ID 2-3  TN 
5020.0     21.12  1850  SOL Honiara öppnade med lite prat,18.55 inhemsk mx (trummor,flöjt, stränginstr.) 18.58 Nat. 

sången och körsång. 19.00 This is SIBC, Radio Happy Isles, som föjdes av morgonens 
programutbud.(Great Signal !!) 3   LRH 

5050 27.11 2240 Guangxi PBS med prat  DO 
6045  28.12  2145  OID, intressant sak, med afrikansk körsång. Kl 2200 lade sig två kineser över. Zimbabwe kanske??? 

S 2 BF 
6055.0     21.12  0835  JPN R. Tampa med jultal// 9595//3925( just nu är det bra flyt) 2   LRH 
6105  30.12  0830  WYFR lyckades lura mig i år igen. SS-tal och hälsningar till diverse cubaner. S 2-3 BEFF 
6458.5   26.12 2330 AFRTS, Puerto Rico med trevlig px. 3-4  LB 
7520  26.12  1730  Radio International via Dushanbé är en clandestine med adress i London. Pratade mest om Iran och 

Islam. S 4-5 BEFF 
9694.5  23.12  2200  Radio Rio Mar, Manaus gick riktigt bra med fotboll och tydliga ID's, uran "radio". S 3-4 BEFF  
9695 28.11 0030 R Rio Mar, Manaus med fotboll från Maracena stadion i Rio till bra styrka. DO 
9704  28.12  1955  OID, med typisk afrikansk musik och vernac. ID +engelskt ID. Bör ha varit Swazi Comm Radio. 

Dovt ljud. S 2-3 BEFF 
11900    26.12 0100 WWBS hördes bra även den 27.12      LB 
12689.5  11.12  0015 AFRTS Key West FL dundrade in. Hade t.ex Sports update 00.30  KN 
 

Stationsnyheter: 
AFGHANISTAN 
The station below is active right now..quite strong here in Wales, UK. 7072 Takhar Radio from Taloqan in Northern Afghanistan which 
BBCM has recently confirmed around 0230-0330 on 7070v. Takhar Radio is run by the anti-Taleban Northern Alliance.    
["Dean" <dwillis@freenetname.co.uk> via HCDX] 
 
BANGLADESH    
7184.00  Radio Bangladesh  1234t  In English, news items read by woman until 1236, followed by a commentary read by man. Local 
music introduced by woman at 1240. ID by woman at 1245: "You are listening to the external service of Bangladesh Betar", followed by 
a financial report by man. Another ID by woman at 1249, followed by more local music. Signal was very good and fairly understandable 
with slow but deep fades. [Fine, 28 Dec, via HCDX] 
 
BOLIVIA  
4766.5, Radio Constelacion, Guanay, 1050 UT Dec 25, "Desde Guanay, capital de la 2ª sección de la provincia Larecaja, del  
Departamento de La Paz, Radio Constelacion Guanay en Sintonia", "Esperamos en la Calle Boston de Guanay, Nr. 123, y atendemos  
llamadas al telefono 0811-6296 con Casilla de Correo en La Paz 15012"  (An employee of the station gave me something completely 
different on the phone) [Rogildo Fontenelle A., Cochabamba, Glenn Hauser's SW/DX Report 99-83, Dec 30, 1999 via HCDX] 
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BRAZIL  
11735, Radio Trans Mundial (RTM) , Sao Paulo. Effective December 24, RTM will change the frequency of its daily broadcasts from 
11705 kHz to 11735 kHz. This is done in order to comply with orientations from the Ministry of Communications of the Federal 
Government of Brazil. Tests for this alteration have already started, The schedule from December 24 on will be the following: 5965, 
9530 and 11735 kHz, at 0700-0100 UTC, in Portuguese. RTM/Brazil’s programs are also broadcast from TWR Bonaire, 800 kHz, daily 
at 0700-0900 and 2300-000 UTC. Radio Trans Mundial requests reception reports about this change. Accurate reception reports will be 
confirmed with QSL cards. In December RTM is issuing a new edition of its QSL card. RTM’s mail address is: Caixa Postal 18300, 
04626-970, Sao Paulo – SP, Brazil. Electronic mail that may also be used for these reports are: transmun@dglnet.com.br (Radio Trans 
Mundial / Board) or amigosdoradio@transmundial.com.br (Programa ‘Amigos do Radio', our DX-program). [Rudolf Grimm / Jose 
Eduardo Dias (Radio TransMundial) via HCDX] 
 
KIRIBATI 
9810, Kiribati , Don Nelson and I heard a faint hetrodyne (het) on 9810 on Dec. 18th and 19th during a DXpedition to the Washington 
State coast. I never could pull any audio out of the signal, even with a 1000-foot Beverage aimed at the South Pacific. 
[Don Nelson/Guy Atkins, SITE: Grayland Motel, Grayland Washington USA ANTENNAS: 1000 ft. @ 240 degrees, 900 ft. @ 270 
degrees (1000 ft prior to abrupt termination by someone on the beach on 12/18), 1000 ft. @ 290 degrees, Wellbrook Comm. K9AY All 
antennas multicoupled via Stridsberg Active Splitters, via HCDX] 
I've been keeping an eye on 9810 as well, and not a trace of anything for over a year now.  Kiribati was a relatively easy catch on the 
west coast, with often good signals during our evenings.  A few months back, they were reported back on by someone in Europe, I 
believe, but when I checked, all I heard was the BBC in Arabic.  The transmitter is very unique, and is difficult to miss when it's on.  
They had a technical problem which was to have been fixed a while back, but so far, nothing.  Perhaps someone closer can contact them 
and find out what's going on. [Walter R. Salmaniw, MD, salmaniw@home.com via HCDX] 
 
MADAGASCAR 
3306 : R. Madagasikara noted on 28 Dec at 18.55 and went off at 19.00 after ID and NA. Checked to-day [29 Dec] at 18.00 and still 
parallel with 3287 and 5009; fair reception (Mahendra Vaghjee, Mauritius) What about Zimbabwe on 3306? (Glenn Hauser´s SWDX 
Report 99-82, Dec 29, 1999 via HCDX) 
 
MALAYSIA    
7294.99  RTM Radio 4, Kuala Lumpur  1144t  Pop music, interspersed with announcements by man (disk jockey) in English: "Little 
Willy" until 1147, then "Cuts Like a Knife". "Buffalo Soldier" at 1152. Fair signal with flutter, occasional interference from amateur on 
upper side band. [Fine, 28 Dec, via HCDX] 
 
PAPUA NEW GUINEA.  
2410 - Radio Enga noted each evening at good levels from a hour BEFORE local SS (as were all the other PNGs 3220, 3260, 3315, 
3325, 3385, 3905. 3395 noted most evenings.). Enga remained on the air until signoff at 1300*. On Dec 16 I left the 2050 on from 0720 
to 1300 with MD's recording the entire evening. All PNGs were playing a mixture of typical PNG with Christmas music ("Mary's Baby 
Boy" appears to be this year's number one in PNG). A bandscan on Dec 18 at 0900 showed the following frequencies with PNG 
programming. All were at fair levels except as noted: 2410 gd, 3220, 3315 gd, 3325 gd, 3335, 3385 vy gd, 3395, 4890 exc, 3365 noted 
weak on 19 Dec before 0900. [Don Nelson/Guy Atkins, via HCDX] 
3325, Radio Bougainville has been active recently --- Guy Atkins and I picked it up on the beverages up at Graylands Washington each 
evening from 0700-1200*. (Dec 16-20) Also active were R Enga 2410, as well as 3220, 3260, 3315, 3335, 3385, 3395, 3905 (but listen 
early as RRI Merauke dominates by 0740), 4890.  3365 heard one evening as well. All were fairly strong; no other PNGs heard 
despite hourly bandscans of the PNGs. SIBC 5020 was very strong, and parallel with 1035kHz AM (other 2 AM frequencies not heard) 
[Don Nelson, Beaverton, OR, via HCDX] 
3245 R Gulf 0817 Strong. Not heard at Graylands two weekends ago (Dec 16-20) but back on now. PNG pop music with male 
announcer. Long discussion in pidgin until 0841. More pop music. Local png music at 0852. Then ID top of the hour.  Nice to see R Gulf 
back. [Receivers - HF1000As with SE-3. Antenna: EWE. Don Nelson, OR, <ulformat@teleport.com> via HCDX] 
In addition to those logged PNG stations mentioned on the list recently, 3375 R Western Highlands was noted here in southern 
Finland Dec. 28 at 1958 for about half an hour with moderate signal. Nothing heard on this freq next day.  
["Jari Savolainen" <jari.savolainen@wwnet.fi> via HCDX] 
3850 Radio Independence, Bougainville, 10.00 with drums and into communal singing. Heard on 20th December and not on every 
night. Generally weak so would be good catch from Scandinavia or NA. ["Helen and David Norrie" <norrieclan@clear.net.nz>via 
HCDX] 
 
PERU.  
5197.1, R. Sonora, Lima; 25/12 2115-2155 33333 mx tropical ID "Sonora da la hora" mx ID "Sonora, tu compañera inseparable..." mx  
ID "En Sonora las 4 y 25 minutos de la tarde" mx ID "Sonora en los  1110KHz" en // 1110KHz. NOTE: I don't know what may have 
happened, but I remember this is the way Radio Comas started [its announcements?] [Pedro F. Arrunategui, Lima via Glenn Hauser's 
SW/DX REPORT 99-80, Dec 26, 1999 via HCDX] 
 
UNITED STATES   
9465  WMLK  1950-2001  Preaching about the Assemblies of  Yahweh, call 1-800-522-2827 or write to P.O. Box C, Bethel PA 19507, 
etc.   Very strong signal but undermodulated, not heard in a long time.  Back on  full power?  [Yocis Dec. 30, DavidYocis@aol.com via 
HCDX] 

Övriga radionyheter: 
The Latin American Music Styles web page 
Henrik Klemetz and Jay Novello are pleased to announce the Latin American Music Styles web page, located at 
http://havana.iwsp.com/radio/lamusic/ . "Spanish music", "Latin rhythms", are standard labels used by  DXers to describe the kind of 
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music they hear from Latin American broacasting stations. By replacing "Spanish" and "Latin" with, say, "American" and "Anglo",  
the vagueness of such terms come into the open.  
It is not an easy task to determine the home of a musical variety  if you have to choose from more than 20 countries. Even a native 
Latin American senses the difficulty, except of course when he has to identify the kind of music which is unique to his home country. 
To assist in the identification of different Latin music styles, we present 90 samples for your listening enjoyment.  Some of the styles 
represented are tropical, vallenato, cumbia, huayno, huaylas, chicha, pasillo, charanga, danzon, mambo, samba and forro, as well as the 
possibly less familiar joropo, bambuco, pasaje, bailecito, carrilera, zamba, chamame and milonga.  
[Jay Novello <jay@iwsp.com> via HCDX] 
 
The Online DX Logbook 
The Online DX Logbook is being continually updated throughout the day with various Millennium recordings. Radio Australia on 
21820 kHz gave an excellent signal at 1300 UTC when Radio Australia celebrated the Year 2000, Radio New Zealand on 6105 kHz was 
also audible at 1100 UTC when the celebrated the arrival of the new Millennium.  
[Graham Powell, Webmaster for the Online DX Logbook at:-  http://www.dxsheigra.freeserve.co.uk via HCDX] 
 
EDXC Country List to the net  
The project of getting the EDXC Country List to the net is going forward. A positive decision has already been made, and I hope I 
can submit detailed news about this in early January.  Wishing you all A Merry Xmas and a Happy New Millennium! [Risto Vahakainu 
<vahakain@cc.helsinki.fi>via HCDX] 
 
1999 Dxpedition to Sheigra  
If anyone is interested in reading my report on the November 1999 Dxpedition to Sheigra in North West Scotland, it is now available 
on the British DX Club web site at: http://www.co.umist.ac.uk/BDXC  (see Articles Index Page) 
[Dave Kenny <dave_kenny@mon.bbc.co.uk> via HCDX] 
 
Wellbrook K9AY loop 
"Radiomatt" <radiomatt@aol.com> wrote in message "The reviews I've seen for the Wellbrook K9AY loop are quite interesting. See: 
http://www.wellbrook.uk.com/reviews/BDXC.html. What I'm curious about is if anyone has used one over here, and the source, and a 
review of performance. The problem is that Wellbrook can't export to the US. Who sells it here?" 
    Partly due to my persistence, Wellbrook is now selling to USA and Canada DXers. I ordered the unit direct from the UK (no other 
sources that I know of) and it cost me $230 US (140 GB Pounds) including the shipping. The Wellbrook K9AY is supplied as an 
interface box (goes between the loops), a control unit, and a roll of 2-cond. wire for switching voltage going to the loops. The user needs 
to supply a decent 12vdc *regulated* powersupply. The total loop circumference is determined by the user; I sized this K9AY as 86 ft. 
loops. (User supplies loop wire, too.)  For the K9AY's center pole I'm using a nifty, collapsible fiberglas mast supplied by DK9SQ in 
Germany. The mast is 48" collapsed, but extends to about 33 feet.  It costs $99 plus $5 shipping from this USA source: 
http://www.bright.net/~kanga/kanga/   I extend the mast to the 8th section for the K9AY, which puts the apex of the loops at 26-1/2 feet 
high. I used the Wellbrook K9AY this weekend for the first time on a WA coast DXpedition, along with three 1000-ft. Beverage 
antennas for comparison. For MW DX it performed admirably and equalled the performance of Beverage antennas at times. However, it 
was easy to miss a het or audio on a split frequency because of the controls need critical adjustment (i.e. it's not a good antenna to use 
while scanning for hets between domestics). There occasionally seems to be a slight reduction in domestic channel splatter when using 
the K9AY for trans-Pacific MW DX targets. The K9AY's directionality--considering its size--is remarkable. Front-to-back ratio of 30-
40db is typical, which is enough to completely eliminate many co-channel stations on mediumwave.  
On shortwave the K9AY is a low noise omni-directional antenna, filling in the gaps between the Beverages' coverage. For my  
afternoon/evening Indian and African loggings, the K9AY was consistently the best antenna (often the *only* antenna hearing the DX). 
"On target" Beverages, such as those we aimed due west for Papua New Guinea, always gave clearer, lower noise signals on PNGs than 
the K9AY. It's tough to beat looking "down the barrel" with a Beverage antenna! 
Anyone interested in emailed pictures of the K9AY hardware, and/or a Realaudio demo clip of the K9AY's mediumwave DX 
performance, please contact e at dxing@hotmail.com . The demo compares front/back ratio of the K9AY against reception of JOUB, 
Akita, Japan on 774 kHz. <Guy Atkins, Bonney Lake, WA  USA> 
[This is a message from "PPijpers" <p.pijpers@net.HCC.nl> via HCDX] 
 

Radio station SAQ in Grimeton (rec.radio.shortwave) 
The last remaining 200KW Alexanderson alternator, at radio station SAQ in Grimeton, Sweden will be on the air January 1st and 2nd 
to celebrate the station's 75th anniversary and the beginning of the year 2000.  The CW transmissions are scheduled for 1200 UTC on 1 
Jan 2000 and 06:00 UTC on 2 Jan 2000.  The frequency will be 17.2KHz. Radio Station Grimeton is being preserved as an historical 
site, and is (very) occasionally put on the air to celebrate special events.  See http://www.telemuseum.se/grimeton/ for more information. 
The last time I was aware of SAQ being on the air was May 28th, 1998.  That was pretty well into the Summer electrical-storm season 
and I was just barely able to hear them at my Western, NJ QTH using a 40" shielded loop, a Watkins Johnson 357 receiver, and DSP 
software on the PC. No one else in the US reported hearing them.  This time we get a shot at both a daytime and a nighttime path in the 
dead of Winter.  It won't get any better than this, so grease up the antennas and be ready to listen New Year's morning. 
[Al Klase - N3FRQ, skywaves@bw.webex.net] 
  
The honeymoon is over for the WRTH 
 The honeymoon is over. WRTH [must] justify its promotional claims. If not, it will simply become a remnant of a bygone century, says 
Australian DXer Bob Padula. Read more at http://www.nordicdx.com/ 
 
 
 
 


