Nummer: 1434, 4 juni 2000
HCDX, DXLD
jämte några andra
nyhetsbulletiner är
viktiga källor för att
få rykande färska
tips från hela
världen.
För att kunna hålla
en hög kvalitet på
vår
nyhetsbevakning, är
det min absoluta
uppfattning att vi
inte kan vara utan
sådana källor.
Det innebär också
att vi måste följa
uppsatta regler för
att få saxa bidrag,
bl a genom utbyte
av bulletiner om så
krävs, som t ex med
DXLD.
En annan fin källa
för den aktive är
Mark Mohrmann´s
LA-DX sida på
denna URL:
http://homepages.to
gether.net/~hackmo
hr/highindex.htm.
Uppdatering sker i
stort sett dagligen
med de senaste
loggningarna.
=============
R e d a k t i o n:
Thomas Nilsson
Mardal 3669
262 93 Ängelholm
Tel: 0431-27054
Fax:
0431-411501(arb)
E-mail:
thomas.nilsson@
sverige.net

Deadline nästa nr: 16/6 2000 (fax & E-mail 18/6 kl. 0900 SNT)

SWB-info.
SWB online på HCDX: http://www.hard-core-dx.com/swb
SWB old archive: http://www.algonet.se/~ahk/swbhome.html
SWB hot stuff: http://home.sverige.net/thomas.nilsson
Komplettering av medlemslistan: Några stycken har ännu inte skickat in en kort medlemspresentation
innehållande åtminstone: Yrke, DX-start, Verifierade länder/stationer, Mottagare, Antenner, Ev. andra
hjälpmedel, Ev. annat avlyssningsställe, Favoritområde, Övriga hobbies, samt annat av intresse.
För en fullödig sammanställning över alla medlemmarna, kolla in http://www.hard-coredx.com/swb/member.htm
Ang. datavirus:
Rolf Wikström har i ett par mail till mig tagit upp problemet med datavirus. På företaget där han jobbar
hade man fått in ett virus via ett mail med erbjudandet "Win a holiday". Detta virus påminner om
Loveletter (filbilagan hette Love-letter-for-you.txt.vbs). Hur skyddar man sig då mot virus i sin e-mail?
Enligt Mikro-Datorn ska man se till att installera ett bra virusprogram och uppdatera virusdefinitionerna
ofta. Öppna aldrig okända attachments som innehåller körbara filer, dvs. sådana med ändelserna
bat, exe, js, jse, vbe, vbs, wsf samt wsh, om du inte är säker på att de är harmlösa. En pdf-fil är inte
körbar och skall därför inte kunna ställa till med något. Dessutom hämtar jag hem virusuppdateringar efter
hand och kollar PC:n ofta. Hittills inga virus i denna.

QSL, kommentarer, mm.
Det är inte så ofta vi har äran att hälsa en ny medlem välkommen till SWB, men nu är det dags. Han
presenterar sig själv så här:
Bjarke Vestesen: Jeg har DXet siden 1979. Jeg har ca. 125 lande verificeret og over 500 QSL-kort. Fra
1989-97 var jeg chefredaktør for DX-Fokus - alt om radio, og har siden 1997 skrevet spalten Radio
Verden Rundt med notitser om radio og tv i hele verden. Jeg lytter fortrinsvis på mellembølge (NA, CA og
SA), tropebånd på kortbølge (generelt helt verden) samt clandestines (især fra Mellemøsten). Jeg anvender
en Ten-Tec RX340 og en modificeret JRC NRD-525 med diverse antenner (primært EWE-antenner rettet
mod øst og mod vest på 9+3+3 meter). Desuden en AOR AR7030+ til rejsebrug, fordi den snildt kan ligge
i en lille aluminiumskuffert og derfor nem at have med i et fly. I 1995 arrangerede jeg EDXC-konference
sammen med DSWCI, og i 1999 NorDX sammen med min gode ven Stig Hartvig Nielsen. Ud over Dansk
DX Lytter Klub (DDXLK) er jeg bl.a. medlem af Medium Wave Circle, UK, DSWCI m.fl.
John Ekwall: Hej där och tack för senaste bullen, som jag i tryckt form tar med mig till Karön imorgon.
Åker iväg för 4 veckor och en del DX hoppas jag.
DX-bana: Startade 1965 och körde rätt hårt de första åren fram till 1972 då jag la av med att skicka
rapporter. Vet ej mina exakta siffror men 145-350 ligger nu ganska nära sanningen. Blir mest LA (eller
var, då jag senaste åren varit mer eller mindre inaktiv). Jag har tyckt det varit kul med tävlings-DX - både
att deltaga och att arrangera. Har någon glömt SM/NM 1984 med Radio Syd? Senaste äventyret är ju med
St. Helena och allt vad det har burit med sig - en utvidgning av hobbyn och mer djup (resorna och
människorna). Har även fuskat med FM de senaste åren med en del trevliga hörigheter nere på Karön.
Mottagarparken har varit omfattande, när man ser tillbaka. Luxor Diplomat - Trio ER202 - Hallicrafters
SX-122A, Eddystone-840A, Trio 9R59, GEC BRT400, 2 st SP600, 2st Collins 390A, Collins 51J4, Drake
RR3, ITT MacKay Marine 3031, NRD515, NRD525, ITT MacKay Marine 3010C. Nu är det Standard
Radio CR90 och Icom R75 som finns under taket.
Jobbar sedan 1973 på SMHI med delgivning av väderprognoser i olika former. Åldern har sprungit iväg
till de 50. Förutom radiointresset finns i botten även filateli och webben. Under semestrarna på Karön
senaste åren gäller renovering av det gamla sommarhuset (från 1885) och allt vad det innebär. Alltid något
fastän det blev lite sent.
3/6: Just nu kalasväder här ute på Karön, blir nog 20 gr i eftermiddag. Tyvärr har det bara blivit någon
enstaka koll på banden nattetid, senast nu i natt. Det sprakade rätt friskt och kondsen var inte så där över
sig. Noterade dock Radio Yura 4716.8 vid 0030 och med samma observation som JE, dvs rätt svag under
mx. Hoppas dock på lite mer ordnat DX framöver. Förra helgen var ju helt vikt åt FM och ett fantastiskt Eskip på söndagskvällen. Så gott som alla länder hörda på Balkan, från Österrike och söderut. Under detta
skip hade jag bara en mycket enkel vikt vertikal dipol och min gamla tuner från -76, gradering var 4 MHz!
Roligaste loggningen under några dagar var Tunisien på flera frekvenser. Annars pysslar jag som vanligt
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med renovering av stugan. Just nu är det glasverandan som får sina alla spröjs skrapade. Ett fönster tar ca 1 timma (återstår bara 60
stycken av 128!).
Jan Edh: Litet nytt i utbyte mot senast SWB, som jag tacksamt just plockat ur datorn: Efter en regnsur söndag tog jag (och Ronny
Forslund) Fredriksfors i besittning på söndagskvällen 21/5. Solfläckarna var på väg neråt efteråt rekordhöga tal, A-index hade krypit ner
till 7 och K-index 1. Dessutom var det nästan fritt från åskstörningar och ett elstängsels pickande störde inte mycket. Utan att vara
toppkonditioner hördes det också en hel del, utan att styrkorna var något att tala om. Eftersom det var så tyst på banden gick stationerna
igenom ändå. På MV var det framför allt brassar som inte lät sig identifieras runt 2230 -2300, och så gick Argentina på 1630 hela natten.
På KV var det framför allt brassarna på 120 m som hade årspremiär för min del.
Också 23/5 var Ronny Forslund och jag ute och lyssnade. Vi blev sittande ett par timmar och såg ut som fågelholkar i ansiktet medan vi
lyssnade på en station på 1500. Troligen mellanöstern, men kan knappast ha varit en frihetssändare. Telefonprogram, småprat och litet
lättsam musik. Språket kunde vi inte få till något av och begrep i pincip inget annat ord än "telefon". Musiken mestadels
mellanösternklingande men också litet spanskliknande musik och litet klinkande "cocktailpiano". Efter att ha legat där från 23.00
sommartid och ett par timmar gav vi upp. HCDX får försöka lösa problemet... Bra mot Bolivia på 60 mb under en knapp timme 00.45 01.30 sommartid. Peruan på 1470 02.45. En svår storm inträffade tydligen medan vi var igång. Solfläckarna på väg neråt, men A-index
11, K-index 1, ändrades under natten till 17 - 7. Men välgörande åskfritt och tyst på banden.
3/6: jag har legat lågt med lyssnandet den senaste veckan. Det känns inte så där väldigt inspirerande på förhand med vad som verkar vara
ganska (milt sagt) mediokra konditioner och dessutom minimal lyssningstid - redan här i Hudik går ju solen upp så där 03.15 och ner
strax före 22.30... Eventuellt att det blir en sväng ut i mitten av veckan... Jag kan i stället berätta litet för er som eventuellt funderar på att
vara ute på vägarna i sommar: Under tiden 2-9 juli blir det ett "SOMMARLÄGER" i Fredriksfors, då det i mån av besökare kan bli litet
trevliga tillställningar utöver DX-ing också (vi har också en hyfsad FM-antenn!). Lägret ligger väl i tiden turistmässigt. Den 2 juli är det
också den mycket välbekanta spelmansstämman i Delsbo. Den 9 juli är det Hälsingehambon i Ljusnans dalgång med final i Järvsö (bara
cirka 3 mil från Fredriksfors), och sedan blir det Färilaveckan, där vi är några ur Fredriksforsgänget och Delsbo Radioklubb inblandade i
"RADIONS DAG", dit vi planerar en liten DX-utställning/-information ,och även hoppas bjuda på en första klassens DX-sensation, som
vi får återkomma till senare. Om någon vill veta mer, eller är sugna på att hälsa på oss, så är ni varmt välkomna. Dan Andersson 0653
16983 (b) 0650 36155 (a) Dan.Andersson@eca.ericsson.se håller bäst i det hela, men det går förstås bra att höra av sig till mig också
0650 18422 (b), 0650 35549 (a) jan.edh@ht.se, eller Ronny Forslund 0651 769073 info@light.nu.
Lars-Erik Svensson: Jag har haft mycket att göra och tiden räcker inte till. Har på bara 2 månader arbetat 150 timmar övertid. Jag
befinner mig nära ett näringsförbud.
Här kommer mina uppgifter till INFOT: DX start 1964 men lyssnade till en del lätthört innan. Antal länder över 200 har inte räknat sedan
Sovjetunionen kollapsade. Antal stationer över 1000. Har aldrig räknat dem. Mottagare: Hammarlund HQ-180 (Många minnen med
denna, säljer den aldrig) och Drake R8. Antenn: 15 meter i trädgården, slutar i ett Silvia äppleträd. Favoritområde på KV är Sydamerika
eftersom jag alltid gillat musiken även om jag numera tycker att Pink Floyd och Van Morrison är ett strå vassare!
Jag kommer att ha mera tid för DX så jag hoppas komma igång med bidrag till Bulletinen.
Lars Rydén: Yrke: Nybliven pensionär (efter 36 år i SAS' internationella marknadsdivision). DX-start: 1950. Verif. länder/stationer:
Har aldrig räknat. Skall ske nu. Mottagare: AR7030. SPR4 som back-up. Plus en mångfald portabla rx Sony, Sangean, Grundig. Antenn:
15 m vertikal. Ev. annat avlyssningsställe: Sökes! Favoritområde: Egentligen MV, men begränsat med nuvarande QTH/antenn. FM!
Övriga hobbies/intressen: Amatörradio: SM5BDV, licens sedan 1952, men f n QRT. Ulandsresor (privata!).
Stig Adolfsson: vill ha in en liten blänkare i SWB om att han önskar köpa en hel eller trasig R-390A. Ring 08-51180356.
Christer Brunström: Hemkommen från en semesterresa till London hittade jag ett trevligt QSL-brev från Radio Universidad de Costa
Rica 6105 kHz. Dessutom fanns det ett schema och en dekal i kuvertet. V/s Rafael A. Solano V., Asistente de Administración.
Börge Eriksson: Glömmer varje gång uppgifter för medlemspresentationen, men här kommer några data. Yrke: Nybliven pensionär.
Före det hade jag ett litet företag i elektronik branschen. Räknar 1953 som startår som DX-are eftersom första QSL-et kom då (Schweiz),
men var programlyssnare långt tidigare. 1956 tände jag på LA-DX då jag lärda känna Odd Johansson i Norberg (numera Odd Påg) och
efter det har bara LA gällt. F.n. har jag en ICOM R-71 men har haft en mängd rx-ar under årens lopp. Antennen är en aktiv antenn av
fabrikat ITT som Stig Adolfsson fixade när jag flyttade från landet till till centrum 1987 och inte kunde ha andra antenner. Verifierade
länder och stationer har jag ingen aning om eftersom jag inte varit landjägare och aldrig deltagit i MEST-listor och dylikt. Erövrade DXMästardiplomet 1988 med 163 länder och då var det några över så kanske nånting mellan 190-195. Stationer vet jag inte, men LA har jag
fullständig koll på och det är 314 stationer varav en del EU och SM-1. Alla utom ett 10-tal på kortvåg. Var i stort sett inaktiv mellan åren
1970 -1999 med endast sporadisk lyssning. Var redaktör för DX-spalten i tidskriften Radio & Television åren 1958-1983, har skrivit
SWB några år, var kassör i SWB 25 år och redaktör för DX-programmen över HCJB några år i slutet av 60-talet. Övriga intressen är
blandat bl.a. jazz, foto, släktforskning, frimärken m.m. saker som jag inte hunnit med tidigare, men börjar rota i nu som pensionär. Har
fått Förbundets hedersplakett i silver två gånger, för jobbet i Radio & Television samt SWB.
Skickar bidraget redan på torsdag eftersom vi får främmande av goda vänner under helgen och då är radiohörnan ockuperad eftersom den
finns i gästrummet. Får kompensera missad lyssning med god mat och dryck i goda vänners lag i stället. Sista veckorna har hörbarheten
varit varierande med hyfsade konds ena natten för att vara botten natten efter. QSL-torka har det dock varit sista veckorna, tyvärr.
Bifogar några tips, men inte sådana som varit med i sista numret av bullen.
Ove Fransson: Jag är så långsam i draget så det är något alldeles hemskt. Jag har ju i månader sett din uppmaning om att vi skall skriva
några rader om oss själva till presentationssidan, men inte har jag fått det gjort i alla fall. Dåligt, dåligt, usch. Nu är det väl antagligen för
sent, men eftersom det faktiskt råkar sammanfalla att jag både har tid och kom på att jag skulle skriva det här, så gör jag det ändå. Går det
så går det. You call the shots.
Here we go: Min Dx-bana började, som så mycket annat på den tiden, i storebror Björns kölvatten. Året var 1958 och jag var tretton år
gammal. Första stationen var IBRA Radio i Tangier. Sedan följde sju mycket aktiva år inom gotländska Falkens DX-klubb och en viss
insats som tecknare och tävlingsredaktör i en av föregångarna till Eter-Aktuellt. Studier i Lund och familjebildning satte en tillfällig
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parentes i DX-andet, men jag återuppstod med ett brinnande intresse 1984. Jag har alltid i första hand varit land- och stationsjägare och
har vid det här laget kommit upp i 196 länder och 740 stationer. Det går trögt nu ... Jag DX-ar sedan många år tillbaka på en ICOM ICR70 och har en 30-metersstump i trädgården. Någon gång om året hänger jag med andra MKVK:are på DX-läger i Saxtorp. Även om jag
jagar för mig nya stationer över hela fältet har ändå LA alltid legat mig varmast om hjärtat, kanske för att det är den tid på dygnet som
passar mig bäst att DX-a. Jag sköter en lyssnarspalt i Eter-Aktuellt sedan, vad kan det vara?, 14-15 år tillbaka. För den "civila" sidan
gäller att jag blev socionom 1972 och har jobbat som "akut" socialarbetare i över trettio år på socialjouren och alla dess föregångare i
olika skepnader i Malmö. Numera bara på halvtid eftersom jag på äldre dagar fick ett ryck och läste in en fil. mag. i engelska och litt.
vet., gick en översättarutbildning, lyckades ta mig igenom kammarkollegiets nålsöga till auktoriserad translator, startade egen
översättarfirma (My Word!) och har vansinnigt roligt. Jag jobbar ungefär lika mycket med skönlitteratur som med facktexter av alla de
slag. Uppbyggnaden av firman har krävt sin tid, vilket har gjort att jag inte synts så mycket i SWB som tidigare - men jag kommer
igen!!! Fortsätter jag blir det bara ännu tråkigare, så det får räcka. Ha det så bra, OM, och en kraftig dunk i ryggen till dig för ditt jobb
med bullen. Och - som sagt - jag kommer tillbaka!
Kurt Norlin: Först kan nämnas att inga KV-QSL kommit, bara ett antal MV- och amatör-QSL. Dessutom kommer här en liten
presentation av mig själv då det ju verkar vara allmänt inom SWB: Jag är 56 år och arbetar vid Skellefteå Museum. Jag sysslar med
dokumentationsverksamhet. Min "DX-karriär" kan delas upp i två faser eller egentligen tre. Den första som startade 1959 och räckte till
1966 bestod av användande av vanliga "bordspytsar". 1966 köpte jag min första "trafikare", en AR 88D som snabbt efterföljdes av en
Elektromekano M-97. AR 88:an såldes snart och när jag i början av 1970-talet kom in i en längre aktivitetsperiod bl.a. p.g.a. avsaknaden
av mottagare hade jag 166 länder verifierade. 1981 fick jag vid besök hos TVI i Mysen ( - Tänk vad tiden går fort Tore!) en liten
tändande gnista och 1982 startade sista fasen och nu har jag 229 länder och ca 1750 stationer verifierade. Målsättningen för 2000 torde
synas vara given, nämligen att uppnå 230 länder. Den är dessutom att under hösten avlägga provet för amatörcertet, CW-n håller på att
sitta ganska bra nu. DX-ingen sker på en NRD-535D och en Kenwood TS-850S. Dessutom har jag kvar R-392:an jag köpte 1982. Den
är igång kanske en gång per år, senast i mellandagarna 1998 vid en miniexpedition till RFB utanför Boden, då jag hörde ett 10-tal Puerto
Ricanare. Annars sker DX-ingen mest vid klubbens stuga i Rönnbäcken 3 km utanför stan där det finns fina KV-antenner och tre
Beverages, som jag satt upp. Expeditionerna till Mertajärvi ger dock klart mest. Här hemma har jag en hyfsad Delta-loop, som skall
efterföljas av någon komplettering under sommaren.
Björn Fransson: QSL: Radio International (via txm i Moldavien)-7520. E-mail på engelska från v/s: Azar Majedi på
radio7520@yahoo.com. Han skriver att man nu sänder på 15550 kHz (se tipsen), men att även den frekvensen kan komma att ändras.
Eftersom jag bara fått ett kv-QSL sedan sist, tar jag med en pirat också: Good Music Radio, UK-6200 med tryckt, enkelt kort.
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Radio Educadora, Limeira annonserade efter en stunds musik, sedan prat som inte gick att få ut något av.
Men vare sig musik eller prat läst religiöst! QSA 1-2 JE
Radio Alvorada, Rio Branco med en gudstjänst QSA1-2 JE
Radio 8:e de Setembro. Verkar hålla på längre i år - i fjol sommar stängde man väl strax efter 2300. När
signalen tog sig strax efter 0000 kom i stället holländsk telefontrafik och spolierade lyssnandet QSA 1-2
JE
Radio Clube Varginha har varit stadig varkje natt sista tiden. BE
R Luz y Vida, men tyvärr för svag för rapport. Religiöst, men svårt få ut detaljer. BE
Radio Cultural - innan annonsering här ett låååångt block oannonserad musik, marimba, flöj +komp. Gick
efter hand bättre och bättre med marimbamusik och sång. Började bli njutbart vid 0130, men då kom ett
mycket starkt telefonsamtal på frekvensen och slog ut allt. JE
Radio Mosoj Chaski ren och fin fram till 00.48 då tröskverket gick igång. Phone-in program. Även
mycket bra 1/6 01.30 med religiöst och härlig andinsk musik. Q 3 BE
R Mosoj Chaski høres stadig godt. Sendte andinsk musik på overtid. 3. SHN
Radio Cultura Araraquara - lätt blandat musikval, både brasilianskt, andinskklingande och västerländskt.
Samtidigt gick 3205, 3245 och 3325 bra. QSA 2-3 JE
R.Padilla svak med mx 2 TBV
V o the People of Kurdistan, ID på kurdisk. // 6995,1 (også kanonstærk). 4. SHN
R Norandina kom igen åsken med svag spansk snak. 1. SHN
R Movima overraskede med flot engelsk og spansk ID. 3. SHN
Radio Movima. QSA 2-3 JE
R Santa Ana med spansk ID: "...en Santa Ana, la radio". 2. SHN
R. Eco, San Borja, med spanske ann., reklamer, pop, QSA 2 BV
R Yura snakkede i lang tid. Den 4/6 dog musikprogram med meget ung vært. 2. SHN
Radiodif. Yura med hälsningar QSA 2 JE
UNID. Denna natt var oväsendet borta och något fanns här. Palabra kanske? Natten efter var frekvensen
helt dränkt i störningar igen. BE
R Huanta 2000 med slogans og ID samt nyheder. 3. SHN
Radio Difursora Trópico med mensajes. Fullt i klass med starkaste brassarna. QSA 3-4 JE
Radio Mallku med fin musik, men konstig signal som var nästan ohörbar på SSB men gick bra i AM-läge.
2333 blev det tvärtyst på frekvensen. När jag kollade 20 minuter senare var man igång igen. JE
Radio Sicuani med andinsk musik. 2 CB
R Sicuani spillede andinske sange, spansk. 3. SHN
Radio Thailand med nyheter. I några minuter var det ett enormt eko på nyhetssändningen. Förmodligen
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ett matningsproblem av sändaren, för 2205 var ekot helt borta. QSA 3 JE
R La Cruz del Sur, störd av brassen QSA 3 JE
Kenya har haft en bra period. Hörs fint med lokalt språk. Stänger denna tid med körhymn. 3 BE
CBN Anhanguera ID'ede på portugisisk. 4. SHN
R San Miguel, Riberalta, sendte nyheder og lidt sport. 3. SHN
R del Pacifico, spansk, annonceringer. 3. SHN
R. Brasil Central med port., ann., ID, // 11815 QSA 3 BV
R Andina med følelsesladet snak, ID på spansk. 3. SHN
Svag brasse när Turkmen höll tyst. Orkade inte vänta på ID. 2 BE
R Ondas del Suroriente, Quillabamba, spillede andinsk musik. Spansk ID. 2. SHN
R Ilucan, Cutervo, med reklamer, slogans og ID. 3. SHN
Är Rdif Mineira aktiv (igen?). Verkar troligt att det kan ha varit den ena, men två LA-stationer här med
knappt hörbar och totalt oläslig signal. Den ena på 5927,13, den andra 5926,85 JE (Yes, it's still active, it
never get out from the air, says Rogildo Fontenelle, raragao@supernet.com.bo, Aragao, Cochabamba,
Bolivia via HCDX)
R Pio XII, Siglo Veinte svårt splatter från 5950 på LSB, stark ton gjorde USB oanvändbar. QSA 3 JE
Radio Congo med lokala orkestrar presenterade på franska. 3 CB
R Tanzania Zanzibar sendte nyheder på swahili. //11734,1 men dårligere. 2. SHN
Svängig musik här fick mig att lystra, men ID visade att det var Congo. 2-3 BE
R.Gaucha // 11 915 fotball 2 TBV
Radio Juan XXIII QSA 2 JE
Rádio Cultura Filadelfia med ett rejält id. Jag hade hört stationen tidigare men aldrig fått ID. KN
Radio Panamericana QSA 3 JE
R.Panamericana ID 2/3 TBV
R Santa Cruz. Brasse (Aparecida) -störd QSA 3 JE
R Fides gætter jeg på var det her med andinsk musik non-stop. 3. SHN
R Cusco QSA 2 JE
Radio Speranza med gudstjänst. De måste ha höjt effekten betydligt. Relä av RAI 0600. 2-3 CB
R Sperenza Modene sluttede Vatikanradio relæ med eget ID, italiensk. 3. SHN
ZNBC Lusaka med vernacular og lidt engelsk, ID afrikansk musik, QSA 3 BV
R Dif Huancabamba med et musikprogram, nævnte Huancabamba. 3. SHN
Voice of the People of Kurdistan med en massa "Kurdistan"-prat. S 3-4 BEFF
Voice of the Broad Masses of Eritrea hörs riktigt bra, trots krig och elände. Fin typisk musik, som inte är
// 7175. S 3, när det inte ligger någon tysk amatör där och förstör. BEFF
VotBMoEritrea här med ett annat program än 7100. Bra mottagning ibland, men RAI, Caltinisetta var
också där. S 3. BEFF
R. Bandeirantes, Sao Paulo, port., ID, reklamer, // med 11925 kHz (også hørbar) QSA 3 BV
R.Gazeta med A.Voz do Brasil 2/3 TBV
Yemen, Sana'a, med pausesignal, eng. ID, freq.ann., arabisk musik og halvsvag modulation QSA 2-3 BV
Bagdad Radio Int'l tordnede mod USA, engelsk, svagt moduleret.// 9687.3. 2 SHN
Radio Voice of Iran är en ny clandestine, som sänder via Grigoriopol, Moldavien. ID på farsi: "Radio
Sedaye Iran". Trist program, men en och annan sång förgyllde. Lär vara "pro-western"! S 4-5 BEFF
Voice of Indonesia, Jakarta, med eng., IDs, nyhedsoversigt, freq.ann., klart og uforstyrret signal QSA 4
BV
R Africa eller Radio East Africa? fra Eq. Guinea med religiøs prædiken på engelsk. 4 SHN
Mayak-stationen som sände under 3 dagar, 26-28/5 från Novosibirsk hördes fint, 3-4 TL
Radio Mayak via Novosibirsk hade annonserat ut i förväg att man ville ha rapporter på denna
specialsändning, som inte lät ett dugg speciell. Sport och booggie-wooggie stod på programmet på ryska
språket. S 4-5 BEFF
SLBC høres fint med engelsk uds. både med 0030 og igen 1230-1600. 3 SHN
Radio International via Grigoriopol, Moldavien hörs förträffligt. Drar den yahoo-adress jag fick svaret
från innan stängningen 1728.S 4-5 BEFF
Rx var inställd på Hawaii och av någon underlig anledning började jag vid denna tid ratta runt och på
denna frekvens uppfattade jag ett " testtransmission for RDM Mundial" på EE och sedan kort snutt musik
och sedan sign/off. Nyfiken provade jag nästa dag 26.5 vid samma tid. Exakt 10.00 sign/on med musik
och sedan ID på FF, SS, PP och troligen holländska. "Ici Radio Difusion Mundial, RDM"......Mellan ID-s
bossanovaliknande musik och sign/off10.07. Har inte hörts sedan dess. Vad var detta? Finns något annat
än Frankrike här?. RFI startar sina sändningar 11.00. Kanske lösningen är enkel och jag i min
ringrostighet vet ingenting. Att det var frågan om en test är klart för "någon skruvade på rattar" och tidvis
blev det så övermodulerat att tal och musik bara bluddrade, vilket försvårade att höra vad som sades trots
att jag bandade sändningen. Q 4. BE

BM i Ecuador - Bandscan KV-9, 30 maj 2000
Björn Malm , c/o Susana Garcès de Malm, Avenida la Prensa 4408 y Vaca de Castro, Quito, Ecuador. Tel: +593 2 598 470, email:
bjornmalm@yahoo.es + bjornmalm@usa.net, rx: NRD-535, Loewe HF-150 samt Sangean 808ATS. Ant: lw 15m, kopplad till magnetic
longwire balun.
2740.00H Radio Mundial, Santa Fé de Bogotá (Colombia). Maj 2000 - 1100 UTC. Harmonic från MV 1370kc. Stark signal.
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3139,990H Radio Chasqui, Yungay (Peru). Maj 2000 - 1045 UTC. Harmonic från MV 1570kc.
3310.00 Radio Mosoy Chaski, Cochabamba (Bolivia). Maj 2000 - 0000 UTC. Har gått mycket bra under senare tid. Px på quichua.
4052.49 Radio Verdad, Chiquimula (Guatemala). Maj 2000 - 1100 UTC. ID: “Esta es la estación educativa evangélica Radio Verdad en
cuatro punto cero cinco/4.05mHz banda de 75 metros desde.....Chiquimula, Guatemala”.
4663v TENT. Radio Universo alias “Radio Cielo”, Cajabamba (?), Depto. de Cajamarca (?), (Peru). Maj 2000 - 1030 UTC. Detta är ett
“fall” liknande Radio Tigre, som jag har rapporterat om flera gånger. Har hela tiden vägrat släppa ifrån sig ledtrådar till varifrån man
sänder. Loggade denna station första gången i oktober 1999 på frekvensen 6705v samt månaden därefter på 5768v. Hela tiden har
stationen Idat, dessutom mycket flitigt, “Radio Cielo” med diverse varianter, 27 maj klockan 1030 UTC blev jag mycket överraskad då
man kom med ett “stort” ID: “Estamos en calidad de prueba........de Cajabamba, transmite Radio Universo”. Vid ytterligare två tillfällen
korta “Radio Universo”-ID. Ännu en liten ledtråd: “Radio Cielo para todos los nortenos”(“Norteno”=person boende i norra delen av, i
detta fallet, Peru). Observera att jag fortfarande har denna station som TENT. “Calidad de prueba” betyder fritt översatt “testsändning”.
Vad stationen kommer att heta när denna långa “testsändning” är klar återstår att se!
4747.24 Radio Huanta 2000, Huanta (Peru). Maj 2000 - 2330 UTC. Reklamblock på quichua och SS. Väldigt mycket reklam för
“sombreros”. Ganska trängd ibland av Radio San Francisco, som är betydligt starkare, på 4750.12. Annonserade sin listade MV-frekvens
1160 kc. Pasillomusik när jag lyssnade.
4750.12 Radio San Francisco, Solano (Peru). Maj 2000 - 1000 UTC. Vet inte om man har höjt effekten eller om den under en tid har
varit off air. I vilket fall har stationen börjat höras med superb signal i slutet av maj, för mig en ny station.
4767v Radio Oriental, Tena (Ecuador). Maj 2000. Sänder ibland // med LV del Napo och Radio Interoceánica.
4779.71 Radio Cultural, San Sebastián Coatán (Guatemala). Maj 2000 - 1130 UTC. ID “TG__ Radio Cultural Coatán 4780kHz onda
corta banda de 60 metros......desde San Sebastián Coatán (Hue-?)tenango, República de Guatemala , Centroamérica”.
4886.73 Radio Virgen del Carmen, Huancevelica (Peru). Maj 2000 - 1115 UTC. Har ingen kommentar mer än att DJ:ens mic har
taskigt ljud.
5632.94 OID (Peru). Maj 2000 - 2300 UTC. Här har sedan 2-3 veckor tillbaka hörts en peruan, vars namn möjligen slutar på “Radio
.....bamba”. Varierar 5-10 100/delar i frekvens och är något svagt modulerad. Både morgon och kväll har jag hört ett musikpx kallat
“Folklore sin fronteras”. Stationens namn, QTH och provins verkar ha samma namn. Huancabamba? Annonserar FM 91.3mHz.
6328.83 Estación C, Moyabamba (Peru). Maj 2000 - 1440 UTC. Denna station har jag inte lyckats logga kvällstid. Däremot läsbar
signal 3 timmar och 40 minuter efter sunrise! “Estación C - la radio”.
6519.98 Ondas del Rio Maranon, Aramango (Peru). Maj 2000 - 1140 UTC. Hörs ibland men endast under morgontid. Kvällstid har jag
några enstaka ggr hört stationen på 5800.98. Se upp med Radio Paucartambo på 6520.44. Uppfattar tyvärr inte den annonserade MVfrekvensen.
Det mest intressanta i denna bandscan är väl Radio Universo/Radio Cielo på 4663v. Fortsätter naturligtvis att lyssna och den slutgiltliga
lösningen kommer väl vad det lider! Konditionerna hemma hoppas jag har kommit igång hand i hand med vårblommorna. Också här i
Quito har våren börjat höra av sig, vilket innebär att det regnar allt mindre och mindre samt att, speciellt natt/morgon, temperaturen stiger
några grader. Solen mitt på dagen är enormt stark, Quito ligger ju 2700 meter över havet, så det är förnuftigt att bära både skärmmössa
och solglasögon. 73 de BM i Quito!

Stationsnyheter:
ANDAMAN ISLANDS
AIR Port Blair. Mr. A.K. Bhatnagar confirm two !!! reports of 01.10.99 and 13.11.99 with two different QSL, reports send at this
addresse: 1) Dilanipur Port Blair 744 102, South Andaman. 2) 24 Coubert Avenue 744 102 Gorimedu (Canonica)
If I am correctly informed A.K.Bhatnagar works for AIR Frequency Control unit in Delhi, so the reports must have been sent to him
from Andaman Island - this is quite normal when reporting regional/local AIR-stations due to their rules of answering foreign listerner's
reports. [Per-Ole Stenman, Jakobstad, Finland via HCDX]
AUSTRALIA
The Darwin transmitter site in Australia's Northern Territory is to be leased to Christian Vision, the UK-based religious
broadcasting organisation which operates Christian Voice in Zambia and Chile. The following item is from the ABC's Online News
Service, Friday 2 June: ABC looks to reinstate shortwave radio from Northern Territory. The ABC is seeking discussions on re-accessing
a shortwave radio transmitter on the Cox Peninsula near Darwin. The transmitter was used by Radio Australia to broadcast into Asia,
until it was closed in July 1997. The Federal Government has since leased the site to an organisation known as Christian Voice. ABC
chairman Donald McDonald says the crisis in Fiji has once again demonstrated the importance of the ABC's international service.
In addition, he says, he would welcome an expression of support from the Foreign Affairs Minister on the unique role of Radio
Australia in the region. [Matt Francis, francis@dynamite.com.au via HCDX]
BOLIVIA.
DXers Bill Smith and Marcelo Toniolo dos Anjos have teamed up to keep Radio Mamoré, Bolivia, on the air! According to Walt
Fair, Radio Mamoré has a serviceable 500 watt transmitter, but they are on their last 813 transmitting tubes and even those are on low
output because they are failing. Bill has just obtained the 813 tubes and Marcelo has agreed to help with the shipping.
Radio Mamoré is located in Guayaramerín on the Amazon area border with Brazil. They operate at 1000-1700 and 2100-0200Z. This
station was last reported by Rogildo Fontenelle A. Dec. 26, 1999 on 4802v. The <500 watt station has apparently never been reported in
North America, but has received reports from European DXers. QSLs reports may go to: Radio Mamoré, Director Beni y Mamoré,
Guayaramerín, Beni, Bolivia. Reports from DXers are welcome. Thanks to Walt for the backgrounder on the station. Other stations can
use DXers help. If you or your organization are interested, please contact me. [Hans Johnson, Cumbre DX May 20 via DXLD, via
HCDX]
CONGO
5985, Radio Congo; Brazzaville, May 26, 1924-1938, Afropop, ID by male in French. At 1930 male speaker in English with IDs, many
'good evening's, and a news bulletin. Some music bridges and canned IDs in between the items. Strong signal with loud splatter from
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adjecent frequencies. But using the AR7030's sync.-mode with narrowest filter fitted in my receiver (2.1 kHz) and adjusting PBS, it was
pretty listenable. (Veldhuis) [Mark Veldhuis, dx@mark-veldhuis.demon.nl via HCDX]
GUATEMALA
Dr. Édgar Amílcar Madrd Morales, the director of Radio Verdad, Guatemala, sent a very nice personal letter after 3 weeks. He
says that my report was the first one from Germany. In the meantime he already received several reports from abroad, naturally most of
them from the US and Latin America, but also reports from Sweden and Italy.
The station is operating with 820 watts only. In the moment they cannot increase power, because the government does not agree. He also
points out that there are problems with the local power supply. In the evening hours the voltage is decreasing considerably under 200
volts, which the transmitter is accepting as minimum. On that reason Radio Verdad is closing down at around 18.25 local time.
First of all the station has religious and educational character without any commercial background ("...carácter educativa y evangélica, no
lucrativa, tratando de ayudar al desarrollo de nuestras comunidades"). Due to problems with the government the station hasn't got yet a
call sign. However the director expects the possible call sign TGAV in the future. TG means Transmisiones Guatemaltecas, A is the
identification of the eastern region of Guatemala and V should be the special ID of Radio Verdad. The letter contains a nice QSL-card
too, which shows the station manager standing on the antenna tower, inclusive a contribution receipt about one US dollar, which I
enclosed to my report. It's really the first time that I get such a receipt from a radio station.
I tuned in to Radio Verdad on 4052.5 on April 15 at around 00.15 UTC during the recent DX-Camp Bavaria using a 300m beverage
antenna. Let me finally say that I was very happy about that nice QSL-letter, which gives a certain insight into the special problems of a
new and young radio station, into its struggle with local authorities and insufficient power supply. Address: Estación Educativa
Evangélica "Radio Verdad", Apartado No. 5, Chiquimula, Guatemala.
["Michael Schnitzer" mschnitzer@cc-online.de via HCDX]
INDONESIA
In the last two weeks I noticed that the local stations of RRI seem to have changed the song that they play after the news. I heard this
both on RRI Merauke (3905) and on RRI Jambi (4925), so I guess this is a general move. The new song sounds very different from the
"Bagimu Negeri" that was used before. By coincidence I have some Indonesian guest staying with me this week. According to them, the
new song is called "Cacah Jiwah". This literally means "census", but seems to be an expression that is used to refer to government
statistics in general as well (also in a sarcastic way). Apparently the text extolls the virtues of collecting reliable data of such
a kind. Does someone know more about his ? [ARouw@t-online.de (Aart Rouw) via HCDX]

Övriga radionyheter:
Hallicrafters SX-88 for auction
På eBay har en totalt renoverad pyts auktionerats ut. Den gick idag den 23/5 för 6800$ !! Även amerikanska samlare av Hallicrafters
som kommenterade auktionen på rec.radio.shortwave skakade på huvudet eftersom apparaten inte var i originalskick.
Read the following: "Completely restored SX-88. Pictures dont do justice. No marks or knobs not brown like as on pictures. No scratches
on dials either. This receiver went under total restoration. Panel-cabinet-bezel completely redone by N0ALO, a Hallicrafters expert. He did
the cosmetics and I did the electrical restoration. 95 % of all capacitors have been replaced. Every component has been checked. Works
perfect. Copies SSB just like a receiver that has a product detector. 0,25 kc to 10 kc bandwidth. Not a finer receiver anywhere. High
reserve. I have spent 2 years to completely redo this beauty". [rec.radio.shortwave via TN]

Formulae For Calculating Great Circle Heading and Distance Information
Can someone post the formula for calculating the great-circle distance, at sea level, between two points specified by
latitude/longitude. It's been over 40 years since my last trig class and that stuff has grown a tad hazy. Dave (Please reply to the group.)
See URL: http://ac6v.com/pageaay.html [ac6v, ac6v@ix.netcom.com via rec.radio.shortwave]

Review of the Tentec RX-340 (via rec.radio.shortwave)
There is a review of the Tentec RX-340 on the Radio Netherlands website at: http://www.rnw.nl/realradio/rx340.html
Now I wonder how well it does against the Japan Radio NRD-301 at close to twice the price, or the older Watkins-Johnson receiver for
about the same price. [jbr@randomc.com Brent Reynolds, Atlanta, GA USA]

SMART NRD CONTROL 32 v3.24 FORMAL RELEASE
Smart NRD Control is now a powerful radio control program for both the NRD-535 and the NRD-545 communications receivers.
You can select shortwave stations and frequencies with easy to use windowing to a shortwave broadcast database, an on-line program
guide (both included) and much much more.
Smart NRD Control 32 is a re-release of the original Smart NRD Control 32, for use with Windows95, Windows98 or WindowsNT. It
adds some new features for the NRD-535, but primarily adds support for the NRD-545!
More information on Smart NRD Control 32, as well as the rest of the Smart Control line, can be found on our web pages, or more
specifically: http://www.erols.com/fineware/. Smart NRD Control 32 with NRD-545 support is available now!
[Mark J. Fine * FineWare * via rec.radio.shortwave]

Information about Mediumwave/Shortwave from Mauritius
History and Information about MBC and frequency guide for Radio and TV. Even a little bit of information about mediumwave shortwave from Mauritius - Look here http://mbc.intnet.mu/reception_guide.htm [Niels A. Holst, Denmark, via HCDX]
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