Nummer: 1438, 30 juli 2000
Jag tycker det känns
som rätt tillfälle att ge
lite information som
kanske inte alla har
noterat och som kan bra
att känna till i samband
med bidrag till SWB.
Enligt beslut på
konventet läggs SWB ut
på HCDX för allmänheten först 3 veckor
efter sin ordinarie
utgivning.
Men, vi har även utbyte
med några andra
bulletiner. För att få
saxa viktig information
ur dessa, krävs att SWB
utan dröjsmål skickas
över. Information från
SWB som resp. redaktör
bedömer som intressant,
kan således snabbt
komma att spridas till
allmänheten via dessa
utbytesbulletiner.
Vi kan inte vara utan
den extremt snabba och
fina information som
kommer via HCDX och
alla dess källor. Därmed
måste vi även följa de
regler som gäller för
saxning från resp.
publikation.
Med detta följer alltså
att vi får acceptera att 3veckorsgränsen för viss
info ibland kan bli
kortare. Men i gengäld
kan vi bjuda på den
senaste informationen!

=============
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: 11/8 2000 (fax & E-mail 13/8 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

QSL, kommentarer, mm.
Tore Larsson: Tack för alltid intressanta bullar, även om ens egen aktivitet inte är så stor längre. En
enslig stuga i utkanten av en skog vore kanske idealet...
Gunnar Wrange: Har hunnit bli 80 år gammal. Började dx-a redan 1934. Lyssnade till en början endast
på MV på en golvmodell av AGA 1771. Kommer speciellt ihåg att vid krigsutbrottet fanns en del
amerikanska kortvågssändare på 16 och 19 mb som var väldigt intressanta att lyssna på. Övertog sedan
1771:an från föräldrarna vid flytten till Jakobsdal. Hörde där bl a ett antal kubanska stationer runt 34 m
som gick alldeles utmärkt tom utan antenner. Kommer även ihåg att vid krigsslutet i samband med en fest
hemma i lyan i Jakobsdal, lyssnades det på tysk dansmusik och när stationen stängde framåt 24 tiden, så
brakade WBOS in från bakgrunden med ett jätte ID och god styrka, vilket skapade stor förvåning bland de
festande.
Köpte 1954 en Hallicrafters SX-88 av Johan Lagercrantz. SX-88:an på kostade den tiden en förmögenhet,
3500:- och ansågs vara "state of the art". Tyvärr fungerade inte apparaten riktigt vid leveransen utan fick
skickas i retur för reparation, för att sedan bli en riktig topp-mottagare.
Bland trevliga minnen från KV som hördes i mitten av 50-talet är La Voz de Guatemala på 15170 samt La
Mas Espanola en Mexico på 15205.
Därefter har mottagarna varit R-390A, Icom IC-R71, NRD525 och NRD535. Använder idag en KWZ-30
samt i viss mån AOR7030. Som ytterligare back-up finns NRD 535 även kvar i samlingen. Bland
antennerna finns en tråd på c:a 400 m vilket får anses vara långt mitt inne i ett villaområde. Dessutom
finns ytterligare två antenner på 100 resp. 120 m. Använder även en noise canceller typ MFJ1026 som
hjälper en del mot störningar från en kraftledning bara c:a 150 bort. Har under åren aldrig rapporterat
några stationer, utan enbart lyssnat och då speciellt på MV.
Jan Edh: Vi var faktiskt fyra man som letade oss ut till Fredriksfors 19/7 (JE, Ronny Forslund, Peter
Stillberg och Dan Andersson), trots att den senaste tidens regn svämmat över vägen kraftigt och det
fortsatte strila (men den höll faktiskt att köra på både fram och tillbaka), åskan sprakade fortfarande på
banden och K-index började "galoppera" (solfläckar 210, A-index 11 och K-index 4-6). Men hade vi inte
alla varit så trötta hade det här säkert kunnat ge en hel del. Efter en tveksam inledning där 120 mbaustraliensaren gick, däremot inget Indonesien, Afrika litet för bra (6055, 5985 t ex) och 60 mb-brassarna
tog sig knappt över tröskeln, misströstade vi så smått och löste världsproblemen över en öl och en macka
(eller två). Bl a pratade vi förstås om FÄX-Radion, där det trots de 50 watt och en longwire det till sist
blev har kommit lyssnarrapporter från Tyskland och Finland, liksom från Umeå, Småland etc. Men den
"stora" sändningen, tre timmar på lördagsmorgonen 15/7 hördes tydligen inte av en människa (annat än på
FM), eftersom konditionerna helt slog ut signalen. Men så vid halv ett-tiden ("sommartid") kom det igång.
90 mb var riktigt trevligt, men också 60- och 49- gav en del. Mellanvågen blev framåt tvåtiden
("sommartid") välfylld av brassar, men tröttheten tillsammans med obeslutsamhet var man skulle lyssna
gav inga id trots riktigt häftiga styrkor på framför allt 1379,85, 1440, men också 1400.
27/7: Med tanke på att det var dubbla VM-kval (Uruguay - Peru och Brasilien ? Argentina) på gång och så
protestmarscherna i Peru, så lät det intressant för en lyssnarnatt i Fredriksfors 26/7. Kanske höra något
Uruguay på KV, kanske hitta någon ny brasse eller peruan? Så Ronny Forslund och jag (JE) drog ut.
Det började bra. Vattenmassorna hade dragit sig tillbaka och det var inga problem att köra fram till torpet.
Solen bröt igenom för första gången på länge. Vi hade helt strålande hörbarhet på Antarktis 15475,6,
australierna på 120 mb gick igenom. Men sedan blev det tvärstopp: De vanligaste brassarna på 60 mb, men
inte särskilt bra, Bolivia 6025 men egentligen ingen annan riktigt hörbar, Yura möjligen undantagen. Inget
Peru. Argentina på 1630 (bra) och 1620. Och så något intressant på 1350. Spansktalande, riktigt stark för
en kort stund vid 23 UTC, dessutom en annan spansktalande 1349,95. Det var inte Las Vegas. Men det
blev snart bara gröt tillsammans med RSL. Det var bara att ge upp. Under kvällen/natten förändrades
också solvärdena kraftigt. 202-6-3 blev i stället 175 solfläckar, a-index 18 och k-index 3 och en minor
storm. QSL: Radio Mayak, Novosibirsk 15410, brev, kort (v/s Anatoli Titov, Gen. Dir of MCCBN), 3
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veckor. ORB Radio Fritz (via Jülich) 3965, kort, klistermärke, scheman och broschyrer, 2 veckor. Azerbaijan Broadcasting (Radio
Dada Gorgud) 1296 + 9165, rek, brev. (v/s Kamil Mamedov, Director of the Division of International Relations Azerbaijan
Broadcasting (puh!). Berättar om en tävling om vad du vet om Azerbaijan och lovar att skicka uppgifter till intresserade som skriver till
honom och ger upplysningar om fax, telefonnummer och adress. Numret till stationen (fax och tel) är 99412 398505, 10,5 månad. AIR
Shillong 4970, brev (direkt), (v/s R Venugopal, Superintending Engineer), 8 månader (utskrivet 6 mars!). Radio Yura 4716,7 (4715)
email med logga (v/s Rolando Cueto, Periodista canal18@cedro.pts.entelnet.bo), 4 dagar. Radio Santa Rosa 6055,5 trevligt email (v/s
Pedro Flores, Periodista pedro_florez@mixmail.com) 3 dagar. Radio Voz de Coracao Imcaulado 4885 email (ffibras@genetic.com.br en italiensk fransiskanermunk med nästan lika dåliga (=inga) kunskaper i portugisiska som jag). Stationen är ej igång för tillfället p g a
problem i en spänningsenhet i sändaren, men hoppas kunna fixa det med Guds hjälp, 4,5 månad.
Bengt Dalhammar: Kommer med sin medlemspresentation: Jur kand, överförmyndare i Täby sedan 1993, arbetar också med
skuldsaneringsfrågor åt Täbybor samt driver dessutom en egen juridisk verksamhet. DX-start 1954, 220 länder och omkring 470 stationer
verifierade. Mottagare är en Standard Radio CR 91 samt Drake R7. Antennen är en dipol av Stig Adolfsson-modell. Alternativt
avlyssningsställe är Ramsberg i Bergslagen, dock utan särskilda arrangemang. Är allätare vad gäller lyssning, men Afrika var intressant
så länge det fanns något att lyssna på. Övriga hobbies är geografi, resor, mm.
Tor-Henrik Ekblom: och tack igen för din e-mail och SWB bullen. Den var fin som vanligt. Men nu flyttar vi till Finland den 31.7.
vilket betyder att jag inte kommer att ha någon computer på gång på ett par veckor kan jag tänka. Är på gång att skaffa mig en helt ny
med alla rackerier så att jag kan kommunicera genom alla program /inkl Acrobat/ och få SWB som den skall.. Meddelar när jag är på
nätet igen. Tills dess måste jag be dig att vänligen sända bullen per POST eller snailmail. Håll ut det gör jag. Ett QSL har anlänt, World
Beacon, Rampisham/UK 9675 - v/s Scott Westerman, 8133 Baymeadows Way, Jacksonville, FL.32256, USA på 60 dagar snyggt kort
och brev... Adressen till Finland är : Daggbergsgränden 4 C 44, FI-02360 Esbo - tel. +358-(0)-9- 25 65 803 - mobil +358-(0)-40-82 15
238. Ha alla en bra sommar, det har jag.
Hermod Pedersen: Annars kan jag omtala att efter att Lena och jag varit ute och handlat stötte på Allan, en av våra grannar och
"storbonden" som vi kallar honom, på sista grusbiten hem, där han var sysselsatt med att fösa hem kossorna. Han vinkar mig att stanna,
för att berätta att "din tråd har trillat ner igen, nere över ärtorna". Jo, kunde jag ärligt svara, "jag märkte det i natt". För just denna natt
hördes lattarna bättre på både den nedfallna och avbrutna T2FD-n och den nedfallna och avbrutna 30-meters tåten. Så visst, något var fel
med 500 bävern mot LA. Väl hemma gick jag för att kolla. Och faktiskt, Allan har ärtor i år. Inte Findusärtor, men en blandning av
havre, ärtor och allsköns ogräs. Märkligt vad man hittar på, även i form av kreatursfoder. Det finns till och med en blandning av ärtor och
korn i fältet bredvid, som dock inte är bäverfält annat än tillfälligt under mörkaste vinterhalvår. Ärtorna är för övrigt goda och
välsmakande, vilket kan intygas efter noggranna tester efter vadning genom det meterhöga beståndet. Mindre gott var att konstatera att
500 meters bävern blivit betydligt kortare, och det i den inledande änden. Första 90 meterna var effektivt uppätna av årets kull av
tvååriga stutar och kvigor. Älskande av PVC-lindad koppartvinnad tråd måste var en nedärvd passion hos idisslare, åtminstone på
Linderödsåsen. Aldrig har jag skådat så mycken idisslad tråd som under senare år. Koax går för övrigt också hem, om någon vill variera
dieten. Van och väl bevandrad i saken var det blott att vandra åter efter ny tråd, för att snabbt och elegant fixa ihop en ny super-LAbäver. Trodde jag. Flera timmar sedan, överfallen av två skyfall, en jordgetingsvärm och sommarens kvigskock var jag några av det nya
årtusendets erfarenheter klokare. Något som enklast kan sammanfattas i att fan ska ha permanenta antenner. Så med fortfarande
ömmande tumme (getingar är uppenbarligen inte alls att leka med, vilket fått mig att mer ingående fundera över vad som går att göra åt
flocken som bosatt sig i väggen bakom duschen, och avger ett ljud inne i väggen, tro mig, som låter förunderligt likt antingen ett
ständigt vattenläckage eller en trasig, gnistrande elkabel -- sen vet jag inte vilket som är att föredra, men hittills har jag valt att föredra det
hyperaktiva getingboet) nedtecknas detta och följande tips, där jag med åter fungerande LA-bäver kunnat notera vad många redan hunnit
med i år, alltså senare tids nyheter.
Tore B. Vik: Det blir ingen logg fra Mysen til SWB 1438 - som lovet adressen til R.Colombia Stéreo - valdo@unete.com - att Valdiri
Rada.
Leif Råhäll: Hoppas allt är bra och att du haft en hyfsad semester med tanke på vädret. Här kommer några tips, har inte varit speciellt
aktiv de senaste veckorna men nu känns det tid igen. (Apropå semester, så har det blivit målning av garage och diverse byte av dåligt trä
på huset, samt en och annan kort stund på stranden. /red)
Björn Fransson: Resultat av Nordx-99 (de 10 första) har nu äntligen publicerats på deras hemsida: http://www.wmr.dk/nordx eller
samma fast wmr.dk/ddxlk på slutet. Det är inte särskilt roligt med postgången nuförtiden, men några QSL har det i alla fall trillat in:
Fritz Love Radio via Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg-5965. QSL-kort, massor av färgglada broschyrer och scheman, dekaler. 2 v.
InfoRadio, Holland via Tyskland-7285. Trist kopierat kort, som mest såg ut som ett pirat-QSL. 2 v.
Rolf Wikström: Konditionerna under juli månad har inte varit bra, men det som i stort sett förstört all lyssning har varit åskan som legat
som ett bälte över mellansverige och där bara snurrat runt runt. Ett QSL har kommit och det är peruanen Radio Melodia 5995,3 med
brev och snyggt standar.
Stefan Björn: Har varit ledig några veckor nu och det har blivit lite tid över även för radio, bl a har jag fått upp en lw på ca 250 m mot
väster. Något bökigt eftersom jag fick resa (gräva ner) långa granslanor vid passagen av betesmarken, så att inte hästarna ska trassla in
sig i trådarna. Tråden har redan givit resultat i form av rapporter till LA, men jag väntar fortfarande på bra konds. Även en del svar har
trillat in (mest MV). IBB Iranawila - 21815 med e-brev från Gary Wise (adr: gwise@sri.ibb.gov ). Han utlovar även "äkta" QSL-kort
(se stationsnyheter). R Cultura de Cuiabá, MT - 5015 har svarat med snyggt e-brev från Roberto Ferreira (adr: rcultura@zaz.com.br )
och R Itatiaia, MG - 5970 med två olika e-brev från Marcus Starling, Depto de engenharia och Julia Gauzzi, Assesoria de Cominicação
(adr: mstar@itatiaia.com.br resp jornal@itatiaia.com.br ). Blev brasse nr 105 för min del. Även Sistema LBV Mundial, RS - 11895 har
svarat med e-brev från Isabel Mariana Bento (adr: isabelbento@yahoo.com.br ), Colmundo Bogotá - 6065 med e-brev från Dr. Jairo
Aguirre, Gerente efter f/up (adr: colmundo@latino.net.co ), R La Oroya - 4904,7 med e-brev, inklusive bilder på dekaler, från Jacinto
Figueroa Yauri, Director Gerente (adr: radoroya@ec-red.com ) samt Galei Zahal - 6898 med kort efter 9 månader.
Kenneth Olofsson: Äntligen blev jag färdig med min medlemspresentation. Jag arbetar skift som kontrollant på en pappersmassafabrik
(Mörrums Bruk i SÖDRA-koncernen). Det ger mig stora möjligheter att lyssna på vardagarna (nätterna). Jag började att lyssna på radio
1960 och har till dags dato i min samling 1650 olika stationer i 211 länder. Favoritområde är LA, den härliga musiken och de fartfyllda
programmen är drivkraft nog. Jag har 480 LA-stationer verifierade men nu går det trögt att få nya, kanske 10 nya stationer om året.
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Mottagaren är en SPR-4 inköpt redan 1975 och fungerar faktiskt jättebra. Antenner är 4 st beverage antenner 250 meter långa, mellan
SV-NV. Jag lyssnar även på FM, där mottagaren är en SONY och antennen en Galaxie 23. Där är Spanien favoritområde. Andra
intressen, tja med hus på landet, stor trädgård och vedeldning som andra hobby....Hinner dock med en hel del Ölandssemestrar också.
QSL: Radio Yura 4718 med snyggt diplom-QSL via e-mail. Tack för perfekta bulletiner.
Christer Brunström: Här har den stora sommarstiltjen inträtt - ingen lyssning att tala om och inga intressanta QSL heller. Rapporten till
Radio Santa, Casilla 4451, Lima 1, Peru kom i retur. Trevlig sommar!
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Radio 8 de Setembre, "Voz de Radio" efter A Voz do Brasil. Sedan musik, bl a en låt på engelska. Drog
ur proppen för mv-sändaren mitt i en låt 2311 QSA 2 JE
R Cl de Varginha med "engelska" schlagers. 3 SND
R Comas sände även de matchen Peru - Colombia. 3 SND
Radio Comas svag men väldigt tydlig. QSA 1-2 JE
RRI Gorontalo med pop mx 2-3 LRH
La Voz del Napo med sport (fotboll) QSA 1-2 JE
Radio Altura QSA 2 JE
RRI Ternate med SCI sen nx 2 LRH
Radio Cultura Araraquara med trevlig och omväxlande musik som så ofta QSA 3 JE
OID Peru med saludos musicales och någon reklam vid 0200, ganska stark men något mörk modulation,
vägrade ge något id alls, men är väl den nystartade som nämnts innan. KO
Radio Dourados med ett religiöst familjeprogram dit man kunde ringa in hälsningar. En brasse till
fadade upp ibland men var mestadels svagare QSA 3 JE
Radio Emisora Camargo med anrop QSA 2 JE
Radio Emisora Padilla. Drev våldsamt uppåt 23.35 på 3493,2, 0015 3493,8. QSA 2-3. JE
Radio Yura, Q3, bytte locutor på heltimmen, då man även körde igång sitt "música romántica", alltså
mycket slirigt med få annonseringar. /HeP
Radio Huanta 2000? Har drivit igen i så fall. Kan knappast vara något annat för man pratade mycket om
Huanta. "Favorita para mi" hette programmet. Stängde med hymn 0011 QSA 3 JE
RRI Fak Fak med nx 2 LRH
R Mallku anvslutade sitt nyhetsprogram denna tid med annonseringen "Hasta aqui hemos presentado
Informativos Central de Radio Mallku. Gracias por la preferencia. Hasta la proxima". Kl 2340 gick man
över till "Horas las noches, ... un programa por (favor?) del pueblo trabajadores". 3 SND
R La Oroya invigde min nya antenn. Sände matchen Peru - Colombia tillsammans med bl a R Nacional.
3 SND
R Cora del Peru kallade sig "La Voz del Deporte" denna "forbollsnatt". 3 SND
Radio HRET måste det här vara med ID "Esta es Radio Buenas Nuevas" och med religiöst px på
spanska, något lokalspråk och avslutning på engelska. C/d 0245. QSA 2+. Har senare sett tips på att
Radio Villa skall ha reaktiverat sin sändare på 4960,3 så det lär väl då bli svårt att höra den här
stationen. WIK
R del Pacifico med stillsam andakt. 3 SND
R Andina med cumbia och eko-ID. 3 SND
R Aparecida hängav sig åt "Nossa Senhora de paz". 3+ SND
OID LA, Q0-1, som jag fastnade på ett tag. Möjligen Radio Superior? /HeP
R Congo överraskade med att sända på spanska, bl.a. sportnyheter. Ja, inte det "gamla vanliga" utan om
fotbollsturneringen "La Copa de Congo - los quartos de final, mañana Sabado. Interclub de Brazzaville
y Soc Deportiva de Punta Negra" och karatemästerskapet "Campeonato de la Liga de Brazzaville".
Trevligt! Slutannonseringen 2158 gav ".. oyentes, hemos terminados notros (noticieros?) y nos
volveremos mañana sabado a las (dos?) de la tarde ... a microfono su credo compañero de siempre
(Gadji Pedro Llombolo?). ¡Hasta mañana!". Programledarens namn mycket osäkert. 3+ SND
Radio Congo-Liberté, Brazzaville med vacker musik. S 3-4 BF
Radio Congo med nyheter på engelska. Man berättade om Omar Bongos besök i Brazzaville. 2-3 CB
Radio Congo, Cadena Nacional med nyheter på spanska! Svårt störd av VoA med franska till Afrika briljant frekvensval! CB
(Tent) FRCN Ibadan med nyheter från Nigeria. 2-3 CB
Radio Rwanda med smörsånger på EE, men man pratade FF. Hela S 4-5! BEFF
R Rwanda kanon när kondsen var störda. c/d 2101. 4+ SND
Voz Cristiana med religiöst förstås. Mathias Svensson som jobbar på stationen säger att det är ovanligt
att den här frekvensen hörs i Skandinavien då sändaren här är riktad söderut, mot Argentina. QSA 3.
WIK
Radio Filadelfia (tabelloggad - A Voz do Brasil vid denna tid). Gick riktigt bra här för omväxlings skull.
Övertonen på 12109,9 gick först inte alls, men kom sedan tillbaka. Där är den ju också ostörd. JE
Radio Cuzco verkar ha glidit neråt i frekvens, men den var svår att hitta exakt och gick mycket bättre på
AM. Bra styrka men mycket usel modulation på musiken. Tydligt anrop QSA 2-3 JE
Radio Speranza bättre än tidigare med klassisk musik. Möjligen att man fått fart på starkare sändare nu.
QSA 3 JE
Radio Andina, Q2, stängde efter nationalsången. Dagen efter, 20.7, hade man 0035 en typisk blandning
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av musik och meddelande, bland annat till Marta Reyes och Linda Cruz. /HeP
R Andina firande nationaldagen med mycket vacker andinsk musik. Peruanska stationer på MV lockade
dock mer. 3 SND
OID, men sannolikt Radio Mogadishu - Voice of Somali Pacification med typisk musik. Svag. S 2.
BEFF
Kol Israel med direktsändning från fredsförhandlarnas hemkomst till jerusalem. S 2-4 och en massa
oväsen. BEFF
La Voz de los Campesinos, Q2-3, med blanding av huyanos, chichas och mensajes till María Reyes i
Santa Marta och många andra. /HeP
OID, som ID-ades så småningom till Jordanien, som sände någon slags mixprodukt av // 7155 på
arabiska. Den 24.7 fanns bara Galei Zahal, Israels arméradio här starkt och länge. BEFF
Radio Warna, Singapore med ett program om turistm, bl a i Europa. Reklam och många ID. S 3-4, när
inte VOA QRM-ade för häftigt. BEFF
Voice of Iraqi People, troligen från Saudiarabien, med "arabmusik" och sång. S 3-4 minst, men en
massa oljud runt om. BEFF
Dif Nacional de Colombia med fin musik och en massa colombiansk historia i något slags testprogram.
S 4 ibland! BEFF
Radio Tanzania Zanzibar utmärkt och // 6015 nuförtiden. S 4. BEFF
Jag måste nämna två sydamerikanska pirater, som hördes denna kväll: Kl 2100 Emisora Z del Dragon
och kl 2130 Radio Blandengue (som enligt egen uppgift också stod för sändaren). Den förstnämnda
spelade gamla amerikanska låtar och hade andinsk flöjtmusik vid sina ID's, Blandengue spelade bara
latin-amerikanskt. Kul! S 2-3. BEFF
Rádio Ecclésia, Luanda via Flevo. ID: "Esta é a Emissora Católica de Angola a transmitir de Luanda
para todo o pais. Rádio Ecclésia". 4-5. Tycks nu ha upphört eftersom det varit problem med
länkförbindelserna mellan studion i Luanda och Radio Nederlands sändare på Madagaskar och i
Holland. CB
Radio Ecclesia via Radio Nederland blev en kortvarig historia. Har redan stängt. Hördes nu utmärkt med
ett fartigt program på PP. Fina ID, som man väl får spara på kassett i brist på QSL… S 4-5 BEFF
Radio Pilipinas har numera ganska många inslag på engelska under sista timmen av sändningen. 4 CB
The Voice of Ethiopian Unity, Finote Democracy, via tysk sändare med prat i kvadrat och en och annan
etiopisk sång. Stördes av något religiöst i bakgrunden. S 4. BEFF
IBC Tamil Media Ltd (via Madagascar?) med rapporter och ett enda ID. Någon försökte "jamma", men
det lyckades inte. S 3. BEFF
Radio-Riyadh - fredagar mycket intressanta "Connaissance du Royaume", denna dag berättade man om
staden Riyadh. 4 CB

Stationsnyheter
ANGOLA
Sadly I have to inform you that the Radio Ecclésia transmissions via Radio Netherlands have stopped as of today. Due to technical
problems in Angola, which are beyond the control of Radio Netherlands, the station has been unable to feed audio to us for the past few
days. A previously-supplied standby programme has been transmitted on shortwave instead. Since the technical expert who helped to set
up the audio feed is no longer in Angola, the decision has been taken to suspend the shortwave broadcasts until further notice. Everyone
here at Radio Netherlands is disappointed that the broadcasts cannot continue. Radio Ecclésia continues to be audible on the Internet, but
the programme that was being transmitted on shortwave was specially produced, and is not available to us by any other means. [Andy
Sennitt, Radio Netherlands, July 26, DXLD via HCDX]
AZERBAIJAN
Yesterday the postman delivered a surprise to me: A QSL (with registered mail)
from Azerbaijan Broadcasting (what we know as Radio Dada Gorgud).
Veriesigner was Kamil Mamedov, Director of the Division of International
Relations, Azerbaijan Broadcasting. No data on date of listening or frequency
(9165 and 1296 kHz), but also telling about a competition held: "What do you
know about Azerbaijan?". Those who want to participate should give detailed
information about yourself, your fax- and telephone numbers and address to the
station. Fax/phone to the station is 99412 398505. [Jan Edh via HCDX]
BENIN
7210.26, R. Beninoise, 0544-0600, End of announcement by woman at tune in,
brief music. What appeared to be a program intro by man with ID sounding like
"R. Beniz". Then brief drums, and discussion by several people alternating with
talk by woman. Man announcer at 0558 over top of the hour. Good but
modulation needs peaked. [Valko 19 July, via HCDX]
BOLIVIA
Radio Yura, 4.715 Khz.Spanish, I got a e-mail QSL in .doc format with a
beautiful logo and image of a native citizen. On July 05 I send a follow up via email: canal18@cedro.pts.entelnet.bo that I read in Mika Makelainen Web Site. On
July 10 I received an e-mail from Catolica de Television v/s.Rolando Cueto F.
(Director) with an attach archive with QSL Card and Mr. Cueto tell me that in an
envelope will send me more information about Radio Yura. The Address in the
Letter is: Radio Yura, La Voz de los Ayllus, Yura, Provincia Quijarro,
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Departamento de Potosí, Bolivia. The text in spanish is as follows: "Confirmamos se REPORTE DE SINTONIA de nuestra emisora que
transmite en la frecuencia de 4.715 kilociclos con una longitud de onda de los 63.60 metros, banda internacional de 60 metros, onda
corta. Es cuanto certificamos para fines consiguientes. Potosí, Bolivia, Julio 2000" [Winter Monges/Venezuela, winter@cantv.net, via
HCDX]
3494v - R Padilla, Padilla - 2345 - The station is drifting all the time, logged on several nights. Usually the frequency is around 3493.75
kHz around 2345 when the signal becomes audible. For instance on July 18th, the station signed off at 0156 UTC, and by that time had
drifted up to 3494.28 kHz - July 17. [heard on a summer cottage in Punkaharju, Eastern Finland, using a 50-meter-long outdoor wire and
a JRC NRD-545 DSP receiver. Mika Makelainen via HCDX]
BRAZIL
I just received a QSL from Radio Voz de Coracao Imaculado, Brazil, 4885 kHz (ffibras@genetic.com.br) from one of the Italian
Fransiscaner Monks there. He tells that the station is off air for the time beeing, due to " problems with the voltage". He hopes the
problems will be solved with the help of God, so that they can resume broadcasting soon. [Jan Edh via HCDX]
COLOMBIA
6065 Colmundo Bogotá Dr Jairo Aguirre, Gerente inform in a verification (July 17th, 2000) that "en esto momento no estamos
transmitiendo porque el transmisor se daño y esta en proceso de reparación" (Stefan Björn).
ECUADOR
LV de Upano, I recently sent them a report, using the Casilla 602, Quito address given in Passport. It's come back "Direccion
Insuficiente". Does anyone know if the Misíon Salesiana address works better, or have a better option? [Richard Jary, jary@afscc.com
via HCDX]
------------------The adress from my OSL is Mision Salesiana, 10 agosto s/n, Macas, Morona Santiago. [Gerd Opalka, Gelsenkirchen,
gerdopalka@cityweb.de via HCDX]
----------------------Radio Voz del Upano 4870 är numera det officiella namnet på Radio Difusora Católica Cultural och v/s är Leonor Guzmán, Directora.
(WIK, Rolf Wikström)
ISRAEL
6895 Galei Zahal inform on a QSL-card dated July 24th that their new frequency is 6895 kHz. (Stefan Björn).
PAPUA NEW GUINEA
R. Central, long inactive, has been reactivated, heard on 3290 July 26 at *1900 in English, with ID, then //4890. (Chris Hambly,
Victoria, DXLD via HCDX])
PERU
5470.86, R. San Nicolas (pres.), 0039-0048, Romantic LA ballads with woman announcer host after every song. What sounded like an
ID at 0040. Best heard yet, but still extremely weak. [Valko 16 July, via HCDX]
------------------Good conditions to Perú last night: 4939.7 R San Antonio, Villa Atalaya, July 28, 2235-2310, Spanish, huayno music till 2257, then
religious program (presumed sermon), ID. 4955 R Cultural Amauta, Huanta, July 28, 2310-2335, Quechua, Andean music and short
announcement with ID at 2330. [Michael Schnitzer, mschnitzer@cc-online.de via HCDX]
SRI LANKA
Gary Wise, Manager of IBB Iranawila gave July 21th the following information about
their QSL-policy. "I'm sorry it has taken us so long to be able to address the QSL card
issue. We will respond to every reception report we have received -- but until recently it
was just not possible. Keeping our new station on the air was our first priority! I have just
put in place a system for generating verification cards, and my secretary has started the
process of checking reception reports. We will send cards out via the Sri Lanka Post (so
you will get some Sri Lankan stamps too!). Please continue to be patient." He also enclosed
a jpg image of the card that will be sent out. (Stefan Björn).
UNID
UNID, 7215, *0600, Suddenly popped on with talk (probably news) by woman in lang.
Too weak to copy the lang. Into music bridge 0610, then talk by woman at 0611. Got worse very quickly and barely audible by 0612, so
Sunrise at transmitter site?? [Dave Valko 19 July via HCDX]
--------------------I believe this to be Namibia. It appears irregularly here also around this same time, and was last heard on May 24th at 0609 and in
English. Fade out occured soon after 0618. I've heard traces of something since then, same time. When heard last year it was doing
Afrikaans so a format change. Their web site details are not clear. Can anyone else give more details? [Noel R Green via HCDX]
UNID. Peru?? 5850.07 LSB, 0114-0117, OA campo music, no announcements in this short time. Quickly recorded a Real Audio file
for Hans Johnson, and when I returned it was gone. Strong enough to ID. Doubt Nueva Cajamarca as there was no carrier and the freq
was rock steady. Maybe new R. Univision?? [(Valko 16 July via HCDX]

Övriga radionyheter
Good broadband preamp´s
Some of you listen with preamps to their K9AYs, pennant-antennas and loop-antennas. I am looking for a g o o d p r e a m p
(500 - 2000 kHz, 12 to 18 dB, must be free of overloading). It is intended to be used with pennant antennas for Navtex and medium
wave DX. Either equipment to buy or circuits to brew. Who has made practical experiences or know good literature? I would be very
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greatful for answers to prepare for the new medium wave season [Roland, HB9BQR via HCDX]
-----------------Look at "http://www.qsl.net/wa1ion/bbva/bbva_a.htm" for one possible homebrew design. Also, Kiwa Electronics (USA) sell a
broadband preamp that works quite well: see "http://kiwa.com/bbpreamp.html". [Mark Connelly, MarkWA1ION@excite.com via
HCDX]
-------------------------Still another source of modestly priced quality preamps is Ar2 Communications Products in Connecticut USA. Their web site
is http://www.advancedreceiver.com. They have a 20 dB HF broadband model for US$ 33 with BNC or RCA connectors.
Or ask them about special application models. I've used their preamps in various application for 20 plus years.
[Bill Smith, Cumbre Exchange Editor via HCDX]

K9AY antenna kit
I am offering a kit for the K9AY, consisting of a 10 m extendible fibre glass tower, a mount, 4 horizontal extendible fibre glass
elements of 4 m each and 2 x 25 m wire. With this kit you will not need any trees to erect the loops, you just have to fix one tower. A
photo and more info is on http://www.radio-portal.org/wp/tas.k9ay.html [Willi H. Passmann, dx@passmann.e.ruhr.de via HCDX]

Wellbrook ALA 1530 loop
The new toy here is a Wellbrook ala 1530 loop made in England by Wellbrook Communications. It is a one meter aluminum
loop. It is shipped completely assembled & is guaranteed to get the neighbor's attention when the mail man brings it to your door. It
covers 150 khz to 30 Mhz. It has a figure 8 lobe pattern & is directional up to 3 mhz!!!!!!!! Anyone interested in this guy can get all the
info they want off the inter-net. Just bring up "wellbrook communiations". They have all the specs on it as well as a bunch of user
reviews that were published in english am & sw publications. It's not cheap! Normal price is 240.00 delivered to your door, but-------- I
ordered during the summer (their off season) & the owner (Andy Ikin) quoted me 200.00!!!! Tis is a cottage indusry type business. If you
want to e-mail Andy direct, he is a "sales@wellbrook.uk.com" I have the antenna mounted about 8 feet above the eaves here. You don't
have to mount it that high. Matter of fact; they recommend you put it on the ground!!! The reason I put mine up so high is because my
house has steel siding & it's kind of like living in a faraday shield!!! I have it on a tv rotator & that does a dandy job. The antenna
probably only weighs 2 or 3 pounds, so it doesn't take a real heavy rotator to turn it. The really beautiful thing about this gut is it can be
remoted up to 100 meters max from your rcvr!!!!! It works!!!! I live in Spokane, Wash. When I got everything hooked up it was around
noon here. Conditions have been lousy what with the solar flares & proton ejections etc. So I was not expecting much... went up &
listened to short wave---not too bad there. Tuned around am band. On 840 khz I heard KMAX in Colfax. Rotated loop 90 degrees &
heard KKNX Eugene Oregon. Not too bad for noon I thought. Like I said condx here have been lousy; also lots of power line noise
which is why I bought this guy. It rained one day couple weeks ago & the whole world opened up. No rain since. Monday night was very
good here & I was hearing lots of the clear channel stuff on the loop (krvn-koma-woai-kgyn etc.) just for comparison; I also have a 25 ft.
self supporting whip I have used for years. It is off a navy ship; all stainless steel. When I was hearing all this neat stuff on the loop &
kept switching back & forth between the two. An s 10 signal on my Drake R8 with the loop was barely audible on the whip!!!!!! So... do
I like it??? Yes--------Can't wait til fall!! [AM DX NewsFlash, Tim O'Hare - stohare-retired@webtv.net via HCDX]

Grundig Satellit 800.
At http://www.rnw.nl/realradio/satellit800.html Thomas R. Sundstrom reviews the new Grundig Satellit 800. We also did some
testing with one of the few 800´s that have reached Europe so far (Grundig Germany is not involved in the development of this radio and
cannot provide a sample or even information). And in most cases I am sorry to say that I have to confirm Tom´s (negative) findings. The
biggest problems are noise seemingly coming from the display and by far too many images spread all over the dial. Using an external
selective antenna instead of the built-in antennas more or less solved the latter problem. It also improved reception on long and medium
wave quite a bit (the radio tested here was quite deaf when using the internal ferrite rod antenna for these bands).It´s a pity, because
otherwise the radio is quite sensitive and offers a splendid sound quality. Hopefully the manufacturer will soon find a way to solve the
problems found. May be it´s >>just<< a matter of quality control. [HaraldKuhl@aol.com via HCDX]

Digital transmitter is testing on 7.135 kcs
Currently a digital transmitter is testing on 7.135 kcs several times a day here in Europe. The problem is, that this transmitter is causing
heavy digital noise in the 40m ham band (7.000-7.100). I really hope that this is not the kind of DRM we have to expect when the new
system will finally be introduced at a later stage. [DL1ABJ, HaraldKuhl@aol.com via HCDX]

July 16 major geomagnetic storm
The July 16 major geomagnetic storm again renewed an observation to share and ask whom has noted similar phenomena. I
suspect that under certain geomagnetic conditions the auroral oval may to some degree cause a focusing or ducting of 90, 75 and 60
tropical band signals over what are essentially east/west paths from my 33 degree north latitude. The same may be true, too, on higher
frequency bands though I haven't explored much above 5100 kHz.
The phenomena manifests in enhanced signal levels with little or no auroral audio demodulation from stations within a generally specific
geographical area. The observation July 16 began approximately 0800UT and extended past local sunrise fade out or sign-off of Solomon
Island SIBC, 5020 kHz, Papua New Guinea NBC, 4890, and other PNG 90 and 60 meter stations commonly reported. SIBC at 11,785
km and 270 degrees and NBC at 12,975 km and 276 degrees were at signal levels +40 dB or more above seasonal normals and rivaled
the strength at their annual best. Nearly all 90 meter PNG outlets were enhanced, but by only some +12 to +18 dB so the affect was
decidedly more pronounced on 60 meter outlets. The 4809 kHz outlet faded 50 plus minutes after my sunrise which is typical of local
winter time fade. Signals from the Aussie 2310, 2325 and 2485 stations were depressed. Their azimuth heading is similar to Solomon
and PNG Islands, but they are some 2,500 km further from Dallas, TX.
Referring to the real-time auroral oval display on the Internet, the Dallas to Solomon/PNG path skirted just below the oval. The Dallas to
RRI path led through the oval and as expected, no RRIs, Asians nor subcontinent stations were heard. Given these parameters, I am
suspicious of a focusing or ducting anomaly mechanism.
Comments of similar observations shall be appreciated. Use your own judgment whether to post to the group of direct; not everyone is
interested in propagation. [Bill Smith, W5USM@aol.com, "Shortwave Since 1950", via HCDX]
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