Nummer: 1458, 6 maj 2001. Deadline nästa nr: 18/5 2001 (fax & E-mail 20/5 kl. 0900 SNT)
Konventet går av
stapeln denna helg. En
kort resumé kommer i
nästa nummer
signerad CB. Åkte
själv upp en sväng
under lördagen.
Mycket trevligt att
igen få träffa alla
deltagare, faktiskt fler
än förväntat.
BE meddelar att han
håller på med
finputsningen på
jubileumsskriften.
Denna kommer att bli
en väldigt intressant
läsning om 40 års DXing i klubben.
Klubbverksamheten i
både SWB och ARC
diskuterades på
konventet en hel del.
Ett av problemen är att
få redaktörer att ställa
upp. Som synes av
JB:s kommentarer här
bredvid, så kommer
förmodligen HCDX
att utnyttjas än mer än
idag som tipsspalt och
spridare av aktuell
information från när
och fjärran.
Deltagarna på
konventet anser dock
att det finns en stor
fördel med en bulletin,
nämligen att man själv
inte behöver leta efter
informationen – den
blir serverad!
=============
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

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://homepage.sverige.net/~a-0901/
SWB member information: http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm

QSL, kommentarer, mm.
Ny medlem: Även till detta nummer kan vi presentera en ny medlem, Rune Arnell från Gullbrandstorp i
Halland. Han hälsas härmed hjärtligt välkommen i gänget. Till nästa nummer emotser vi naturligtvis en
liten presentation.
Hermod Pedersen har i HCDX uppmärksammat JB:s (Johan Berglund, johandx@telia.com) aktivitet på
banden och tyckte det var läge för en kontakt med JB angående ev. intresse av att ånyo bli medlem i SWB.
Naturligtvis vill vi inte gå miste om gamla medlemmars nyvaknande intresse, så jag skickade en liten
förfrågan till JB och fick ett mycket trevligt mail i retur där han bl a skriver följande:
”Först vill jag gratta till en riktigt proffsig bulletin. Naturligtvis hjälper det digitala dej, men i alla fall,
det måste ta tid. Jag är impad.
Aktiviteten här pyser i form av mail iväg till HCDX, med kopia till Ove Fransson. (För att ta med ett par
lokala förmågor ). Det kan bli ett par, tre gånger per vecka, och i det format som jag känner för då. Jag
slipper hålla reda på deadlines, vilket är det värsta jag vet. Det är alltså på engelska och Ove har tid att
får det i duttar och hinner översätta. Jag har gjort det lätt för mej.
HCDX är nu så himla universell, och det man inte begriper eller är ointresserad av rakar man förbi. Och
stannar för bitar som verkar intressanta”.
Efter detta svar mailade jag en förfrågan om vi får saxa en del av JB:s intressanta loggar, där han svarade
så här:
”Naturligtvis kan du saxa, har alltid varit OK, och SWB är ju HCDX-partner. Visst har det hänt att jag
tittat på bulletinen där ( tre, fyra ggr de senaste månaderna). Med viss delay, men det står jag ut med.
DX-hälsningar till alla man känner, många har liksom du hört av sig. Lite skvaller kanske man suktar
efter. JOE tyck inte vara så aktiv. Nils Jacobsson i Kista har jag inte sett till någonstans de senaste åren.
Jag får kolla på webben. Någon hemsida har det inte blivit här. Blir nog inte heller. I den mån du inte haft
med den i SWB så är det OK lämna min email-adress där. Jag tror inte jag blir spammad. Men vänta er
inga mirakel från det här hållet. Antennparken är rutten”.
Vi tackar JB för dessa trevliga rader. Med andra ord, JB vill för närvarande vara fri och obunden i sitt
radiolyssnande och vi är tacksamma att då och då kunna få saxa aktuell information direkt från källan.
JB kör förresten på en AOR7030 med 40 m longwire, om någon undrar.
Jan Edh: 22/4:Tyvärr kom jag hem för sent (skäl syns nedan) för att hinna med stopptiden 22/4, sedan vi
varit tre som dragit ut till Fredriksfors på lördagskvällen. Men utbytet blev minst sagt magert, några
bolivianer anades med mycket dålig styrka vid 23 UTC, spår av YV på MV 1390 och 1470, inte ens
WGIT 1660. Några 60 m-brassar gick också men bara dåligt. Sunrise gav inte ett dugg bortsett från svag
signal 6155, men det var troligen Fides. Tidigare på kvällen gick t ex FEBC Cheju 1566 "som ett spjut".
Kronan på verket efter en usel DX-natt var sedan när vi äntligen fick tid att se efter vad som hänt med den
bäver mot LA (och bakriktning Asien) som inte fungerat. Trots att den hängt högt över en åker hade en
jordbrukstraktor av allt att döma slitit av den. Den var så illa åtgången (nersliten från träden, skavskador
etc) att det bara var att rulla ihop den. Nytt vår/sommarprojekt att få upp en ersättare...
26/4: Med intressanta VM-kvalmatcher som Brasilien - Peru och Bolivia - Argentina gjorde jag (och
Ronny Forslund) ett försök ute i Fredriksfors 25/4. Och sedan jag väl kommit till ro (efter att ha kört fast i
ett tjälskott fem meter från torpet, och måst få bogserhjälp att ta mig loss) gick det att konstatera att den
här gången hördes det litet i varje fall. Men inte var det bra. A-index 8 och K-index gick successivt uppåt
från ett på morgonen, 2 på eftermiddagen och nu 3 på natten. En del brassar hördes men på KV var det
bara en som hade fotboll. Inget Bolivia, inget Peru, inget Argentina (vid sidan om 15820L). På MV gick
brassar starkt med fotboll vid 02.15 och fram mot 02.40 UTC på 1390, 1400, 1470, 1520, 1570, 1590 och
1600. Men ingen hade lust id:a, och senare fadade de ner. Med tanke på syftet med lyssnandet blev det
fiasko med andra ord. Jag glömde ett QSL: Radio Cultura Amauta 4955. Långt email V/s Demétria
Montes Sinforoso, Administradora. 11 veckor.
2/5: litet erfarenheter på gott och ont från årets Valborgsmässofirande. Hoppas allt är väl och att våren är
glad! Valborgsmässoafton blev en dag att minnas ? inte bara för det helt underbara vädret på dagen och
strålande fyrverkerier på kvällen... På middagen gjorde Dan Andersson och jag en raid ut i skogen i
Fredriksfors, för att snitsla upp för att kunna dra en ny LA-antenn i stället för den som en jordbrukstraktor
spolierat totalt. Blött men inte helt oangenämt i det strålande vädret. Inte fullt lika angenämt när vi kom
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tillbaka, och Dan tyckte att också Afrika-bävern slackade betänkligt, och vi började kolla... En skogsgallring pågår vid slutet av
antennen, och en skogsmaskin hade tagit också denna antenn. T o m totalt slitit sönder boxen med spolar etc vid jordningen. Så för
närvarande minskar vår antennpark drastiskt. På natten lyssnade Ronny Forslund och jag på de antenner som återstår. Några brassar och
Bolivia på KV, brassar en kort stund vid 21.30 UTC på MV också, men inget som blev idat. Strax efter 00 UTC kröp jag till kojs en
stund också, vaknade strax före 03 UTC, men det var tydligen för sent. Jag kan bara fundera över vad som hade kunnat höras om jag
kommit upp tidigare... Litoral gick med närmast "löjlig" hörbarhet i sitt engelska program strax före stängningen. Och på MV gick en
del NA-stationer (vanligaste östkust, men dock) och med nästan läsbara signaler ännu vid halvsjutiden, svensk sommartid! Men inte
några peruaner på KV, vare sig "kväll" eller "morgon", den här gången heller Solarflux den här natten var 188, A-index 2 och K-index 01. Tyvärr hade jag inte möjlighet följa upp natten efter heller.
5/5: efter en natt i Fredriksfors, där några fjun av fredagens (4/5) häftiga snöväder låg kvar, och en härlig vårlördag ute i stugan med ybommar, lövräfsa och vattenskadat tak som följd av höstens störtregn, är det dags att höra av sig igen. Mellanvågen var tämligen usel ?
oid brasse (religiös) på 1599,98 vid 01 UTC, en spansktalande på 1620 strax efteråt, WGIT 1660 med bra styrka och ett par av de
vanligaste venezuelanerna var inget vidare. Kortvågen rörde sig betydligt mer på och för första gången på länge gick också en hel del
peruaner förutom en rad bolivianer. Men styrkorna på flertalet stationer var alldeles för dåliga med tanke på att det var rejält tilltagna
åskstörningar och annat sprak på framför allt tropikbanden. Förmodligen hade resultatet blivit betydligt bättre med en antenn mot
nordligare delar av LA än La Plata-antennen. Resultatet blev därmed trots allt tämligen klent.
Christer Brunström: Tack för ett mycket omfattande SWB. Alltid mycket uppskattat! HRMI 5010 QSL-kort som också uppger
frekvensen 3340 kHz. Effekten uppges till blygsamma 150 watt. 1/5: Nyss hemkommen från ett besök i Elsfleth (vid Bremen) hittade jag
följande QSL: Radio Educación 6185 kort, brev, diverse; AIR Shillong 4970 kort. Rádio Mundial 4975 brev från Waldemar Ciglioni,
Diretor. Något annorlunda adress än i senaste WRTH: Av. Paulista 2200, Térreo, Cerqueira César, CEP 01310-300 São Paulo. Kanske
är programformatet inte religiöst. Det beskrivs på följande sätt: "A base da nossa programação é esoterismo, auto-ajuda e saúde, com
orientações para o aperfeiçoamento pessoal". Finns på nätet på adressen: www.radiomundial.com.br. LRA36 Radio Nacional
"Arcángel San Gabriel" 15476 kHz svarade omedelbart på min rapprt till "lra36@infovia.com.ar".
Börge Eriksson. Ett litet livstecken från ett vitt Borlänge. En snöstorm drog fram under natten till fredagen och större delen av dagen.
Samtidigt hade jag åsk-QRM på rx:n troligtvis från södra Sverige. I onsdags hade vi 20 grader varmt. Ja, polare Lennart och jag har
krupit ut ur våra vinteriden och faktiskt sparkat gång på våra mottagare och upptäckte att vi hörde de flesta frekvenser som varit tipsade i
de sista numren av SWB. Inte med de styrkor som där uppgavs, men ändå hyggligt för att vara på våra svårt störda QTH:n. En hel del har
spelats in och det får kanske bli någon bandrapport. Har inte skickat en rapport sedan 9 december och inga QSL har kommit sedan
januari om jag borträknar Baltic Waves som ju är MV. BEFF och WIK har via e-mail försökt sparka gång mig och jag tackar för det. Blir
det en hyfsad LA-säsong nu så är jag nog igång igen. I natt (4/5) var 90 mb. på alerten med många frekvenser och med bättre styrkor än i
60 mb. Få se vad bandmangling ger. Annars håller jag på att avsluta jubileumsskriften. All text är klart och nu är det bilder som skall
läggas in. Om någon har foton från helgens konvent tar jag gärna emot bidrag. Jag har en gruppbild från 1961 och får jag en från årets
konvent blir det 40 år mellan bilderna. Kan inte komma på konventet eftersom frugan fyller år och vi drar bort några dagar.
Bjarke Vestesen: Det er småt med tips denne gang pga. udlandsrejse (Iran), arbejde og fruen, der kan føde når som helst. Til gengæld er
KB-antennerne blevet efterset og en ny FM-antenne er klar til den kommende FM-sæson. Forude venter også renskrivning af en
mellembølge-bandscan, jeg foretog forskellige steder i Iran i april. Iranerne er ikke meget for at offentliggøre frekvenser og
sendeplaceringer, så det er noget af et detektivarbejde, som tager lang tid. I marts var jeg en uge i Irak, men her må man overhovedet
ikke medbringe radiomodtagere, mobiltelefoner, cd-afspillere eller anden elektronisk udstyr - det bliver ganske enkelt konfiskeret på
grænsen mellem Jordan og Irak. Så desværre ingen MB-bandscan fra Irak i denne omgang.
(Vi förstår du har det hektiskt med ett sådant program, hoppas allt går väl med tillökningen i familjen – du får nog bereda dig på att
ställa undan radion de närmaste veckorna i varje fall ….. /red)
Ove Fransson: Undrens tid är icke förbi - jag har nämligen inte bara fått QSL, utan dessutom ett nytt land! Det känns omvälvande på
något sätt: AFRTS Diego Garcia-12579 brev från v/s Jennifer Gray, Broadcast Operations Specialist, som gladde mig med mitt 197:e
land. Dessutom R Gaúcha-11915 med QSL-folder. Jag hoppas kunna återkomma med mer matnyttigt efter nästa veckohelgs DX-ped till
Saxtorp. Tills dess: ha det!
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1900 Australien med nyheter och bra styrka. Också 2485 bra, däremot tyst fortfarande på 2310. Däremot gick
4835 bra bara man kunde bli av med Mali. JE
2100 ABC Katherine gik pænt igennem med kvindelig DJ, country-musik, nyheder og IDs. S2 BV
2130 Radio Clube Varginha jättebra (QSA 3 på ren frekvens) med blandad, mest portuguisisk, pop, vid denna
tidiga timma. JE
0145 Radio Lyz y Vida religiöst prat och någon musiksnutt, men alldeles för klen hörbarhet (QSA 1-2) med
tanke på spraket för att kunna rapportera. JE
0355 Radio Cultural med predikan. Engelska(!) denna morgon. QSA 2 JE
2240 Mossoj Chaskij bra med trevlig musik stunderna när inte telegrafin var igång. QSA 3 JE
0215 Radio Altura med ett långt anförande med QSA 3. Musik senare, men 0242 gick strömmen... JE
1655 Voice of the Communist Party of Iran med pausesignal, ID og ann. på farsi kl. 1700, senere
Internationalen. S2 BV
0205 La Voz Evangelica var flitig med annonseringar. QSA 3 JE
0150 La Voz Evangélica var bland de starkare på 60mb i natt, även om man fick pilla litet för att få den ren.
Tacksägelseböner etc. 3-4. OVE
0330 Radio Litoral är nu tillbaka på sin vanliga frekvens igen. 2 CB
0300 HRLW Radio Litoral gick mycket bra denna morgon. "This is HRLW Radio Litoral". Annonserade
följande postadress: A.P. 0-888, La Ceiba, Atlántida, Honduras, Central America. Tyvärr fick jag inte ut hela
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epostadressen. Nämner också Christian Mission Fellowship in Honduras som ansvariga för sändningarna nya ägare till Radio Litoral? De tycks alltida stänga exakt 0358. 2-3 CB
Radio Litoral med engelska (religiöst) fram till stängning 03.58. Först bara prat, sedan bara sång och musik.
QSA 2, men hyggligt hörbar emellanåt. JE
Radio Litoral med QSA 4 när jag slog på radion. Engelska som vanligt nu och skulle strax stänga. JE
Interoceánica - id av en kvinna och sedan musik. QSA 2 JE
OID ? av programtypen att döma är Malaysia tillbaka här. Men svårt få ut något p g a Mauritanien. JE
Rádio Cultura Ondas Tropical stängde med QSA 4 och helt ren ! WIK
Rádio Cultura Ondas Tropicais med talprogram och annonsering för "Festival Amazonas". 3 CB
OID med cd vid denna tid. "Indisk" musik, men språket lät inte sådant och tiden alldeles galen. Är det någon
"exsovjet" här som jag missat? Stark. JE
Radio Centenario (svag brassestörning stundtals). Religiöst både i tal och musik. Gav adress till USA (New
Castle, PA). QSA 2-3. JE
OID TVÅ brassar. 4905,1 var väl antagligen Anhanguera/Araguaina och dominerande, men den andra på
ca 4904,95? Novo Rélogio igång igen? JE
Radio Difusora Taubaté är det som är igång i det här grannskapet. Uppe i QSA 3 tidvis, men trist och
mycket pratigt nyhetsfeature tillsammans med dålig modulation gör lyssningen svår. JE
Rádio Difusora Taubaté med långt talprogram. Musiken börjar sedan strax efter 0400. 2 CB
OID brasse. Inget hörbart anrop innan man gick över till A Voz do Brasil. Är Taubaté igång igen? Inte på
grund av fotboll i så fall, för körde annat program då också, men hördes då mycket dåligt. JE
Em Rural A Voz do Sao Francisco ovanligt stark, men en massa sprak gjorde ändå rapporteringen svår.
ID-ade bara "Emissora Rural". 4. OVE
VOA med engelska. Sao Tomé verkar väl troligast, men dålig styrka, QSA 1-2. JE
Ecos del Torbes igång med fin musik. 3-4 CB
AFRTS tillbaka här. Troligen Sicilien-stationen. Stark och bra. JE
AFRTS hörd här igen med nyheter. 4 CB
Trodde först på Radio Missiones. Kanonsstark (QSA 4-5) på ett i övrigt uselt band där Rebelde 5025 gick
med QSA 1-2. Men det var telefonsamtal på spanska! Exakt på jämna frekvensen.
Radio Missiones med predikan på spanska QSA 2 JE
Radio ERPE, nyhetsprogram med en liten musiksnutt med andinsk musik mellan varje inslag. QSA 1-2 och
inte heller här räckte det till rapport. En timme senare var det telefontrafik med QSA 4 på 5010U som lade
sig över allt. JE
Rádio Pioneira de Teresina slog ut Turkmenistan (är det väl ?) helt. Turkmenistan stängde 0400 och det
gjorde även Pioneira eller så slog man över till lägre effekt, för efter det hördes en svag religiös brasse och
en SS-LA på frekvensen. Båda för svaga för att IDa. Den religiösa brassen går nästan varje morgon, men är
oftast väldigt svag. WIK
Radio Amanecer litet högre än starka Illimani. Program med nonstop, "halvklassisk" religiös sång av en
man. QSA 2-3 JE
R Gazeta släppte fram en oerhört gapig man. 2. OVE
Radio For Peace International på ny frekvens. Mediaprogram med Glenn Hauser. 3-4 CB
Radio México Internacional med engelska. 2 CB
LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel hade ett inslag om Nordenskjölds expedition till Antarktis.
3 CB
Radio Nacional Arcangel med QSA 3-4. JE
Radio Nacional Arcangel, San Gabriel, med spansk, nyheder, nævnte ofte Argentina, drev en lille smule.
S3 BV
OID Argentina på LSB. Anropen lät som Radio Planeta, kanske en FM-station i Buenos Aires. Annars
trevlig música tropical. 2-3 CB.

Tips från JB, Johan Berglund via HCDX:
7235
27.4 2325 Radio Warna, Singapore, probably. [I found Mediacorp Radio, Singapore with both Radio Warna and RIA
with internet radio on the web today, both in Malay, hard to tell the difference.] QSA 3 at 2325, then
fading. JB
7470
4.5 1810 Radio Nacional Saharauí med sändningen på spanska från 1800 till 1900. Nyheter kl. 18.32. Bl a berättade
man om att två delegationer från Bilbao och Vitoria f n besöker flyktinglägren i sydvästra Algeriet. 4 CB
9725
29.4 2203 Rádio Clube Paranaense, Curitiba, PA. From 2203-2230 faint qrm from something under, that one ending
with a long applause, then s/o. So the Brazilian station was master of that wave until 2300 when dear Doc
Gene Scott with a well-attended rally occupied the frequency. QSA 3 and QRK 4 when without Dr. Scott.
[This Brazilian reporter had a hell of a lot of figures to read. He began with lottery numbers, went on to
Brazil's top soccer leagues, worked his way down to "o campeonato de Roraima" and if that wasn't enough
you could hear about what the scores had been in England, Germany, France, Italy, Portugal and Spain. He
didn't forget the Scottish League. Not even the main soccer news from Mocambique.] (JB)
29810L
28.4 1430 Argentine Armed Forces relay of Radio Diez, Buenos Aires all afternoon. QSA peaked to wonderful
QSA 4+ around 1600UT. Slogan "Radio Diez - Siempre Noticias". So obviously it's quite a lottery which
Argentine station that might be heard here. Radio Diez is listed as LRL202 on 710 kHz in the WRTH. On
USB a telephone link as reported. [What should one say ? Perhaps this : "That concludes today's mystery
story of 29810 kilohertz lower sideband. We will be back tomorrow and confuse you even more ! About the
same time, same frequency, same mode, reception conditions permitting". What about stateside reception of
this one ? Or elsewhere in the world. I know it's good in Finland, Sweden, France and Spain (JB)
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BM i Ecuador – bandscan KV-22, 4/5 2001
Björn Malm,
c/o Susana Garcés de Malm,
tel.: + 593 2 598-470
Avenida la Prensa 4408 y Vaca, Quito, Ecuador.
email: bjornmalm@yahoo.es
Rx: JRC-535, Loewe HF-150, Sangean ATS-808 Antenn: 15 m longwire + Magnetic Longwire Balun

5175.48 L.P.C. Radio Continente, Gerillo, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín (Perú). April 2001. Ny peruan som
jag rapporterade om i SWB 1457. Från början kallade man sig bara för "L.P.C. La radio". "L.P.C." står för "La Petición Contestada". Nu
IDar man ordentligt med namn, provins och dpto.
6339.67 San Miguel Arcángel Radio, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca (Peru). 2 maj 2001 - 1205cd UTC. Har inte
tidigare vid något tillfälle observerat något på frekvensen. DJen upprepade ett flertal gånger ett telefonnummer dit lyssnarna skulle ringa
och tala om hur signalen gick fram. Uppfattade numret så här: "044 85 71 45". Sade också flera ggr "San Miguel Arcángel y su nueva se
ñal....sistema de onda corta.....", så något har "hänt" även om stationen faktiskt finns listad i WRTH. Kanske reaktiverad med ny
utrustning? ID: "San Miguel Arcángel Radio,....la hermosa provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca, república del Perú San Miguel Arcángel Radio.....y su nuevo sistema de onda corta....en 6340 kHz en la banda internacional de 60(!) metros". Från 1107
presenterade kyrkan "Dios es amor" det religiösa programmet "La Voz de la Liberación". 1205 UTC meddelade DJen att man skulle
skifta från kortvåg till sin MV-frekvens, som jag inte uppfattade. Frekvensstabil, hyfsad signal och en snabbpratande DJ med distad
mikrofon. Dagarna efter off air.
6524.07 "Namnlös", Cajaruro, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas (Peru). April 2001. Ny peruan som jag
rapporterade om i SWB 1457, utan att vara säker på QTH. ID: ".....en 6522 kcs onda corta banda internacional de los 45 metros, mil
vatios de potencia, (siffran2? Kan också vara ett kort ord på ca 3 bokstäver) + 5426 Cajaruro, provincia de Utcubamba, departamento de
Amazonas". Verkar fortfarande vara namnlös - kallar sig hela tiden för "esta emisora". Hälsningar till bl.a Buenavista, Villaflores,
Naranjos, San José och San Juan. Sänder 2200-0100 UTC och verkar för mig vara ett köpt språkrör för "Perú Posible"!
6626.93 Radio Uno, Chiclayo (Peru). 2 maj 2001 - 2335 UTC. Tillbaka efter att ha varit off air ett tag. Se kommentaren på 6839.92 här
nedan!
6839.92 "Radio San Juan", okänt QTH (Peru). 27 april 2001 - 2030cd. "....para todo el territorio nacional peruano, estamos en los
4......banda internacional de los 45 metros. Escuchanos y comparanos, somos Radio San Juan". Nu börjar snaran att dras åt! Den här
manlige DJen har jag hört ett flertal gånger på diverse frekvenser med sin "Radio San Juan". Några dagar senare fanns han med en kort
stund som DJ hos Radio Uno, Chiclayo på frekvensen 6626.93........
Kommentarer har inkommit från Hermod Pedersen/HeP, Henrik Klemetz/HK och Thord Knutsson/TK: (tack allihop!):
5175.48 Jag angav i förra SWB sändningsorten till "Querillos" men HK påpekar att det enda som "passar in" är "Gerillo". Helt rätt, nu
hör jag tydligt att första bokstaven uttalas som "j" i "jardín". Jag uppfattade adressen som "Girón y Bilgrau, Manzana 18 lote 11". Henrik
tycker att första delen istället bör vara "Jirón Miguel Grau.......".
6524.07 Här har HK och jag olika åsikter om "Cien-Uno" som jag skrev i förra SWB. Enligt HK bör det vara "Ciento Uno/101". Jag
skriver faktiskt inte "101" utan "100 - 1" = "Cien - Uno" = två fristående tal. "Uno" tror jag står för presidentkandinat nummer 1, Toledo.
"100" kanske står för någon slags geografisk indelning? Vem vet, kanske säger DJen i alla fall "101"/"Ciento Uno", jag är verkligen inte
säker! Jag uppfattade sändningsorten som "Cajaduro" men HeP har övertygat mig om att det stavas "Cajaruro".
Både Hermod och Thord har mailat kommentarer angående Radio Cajabamba på 5632.94 samt Radio Perú på 5637.27. Detta med
anledning av att den peruanske dx-aren Pedro Arrunátegui har loggat Radio Cajabamba på exakt samma frekvens som Radio Perú. Min
loggning av Radio Cajabamba på 5632.94 är 100%-ig och Radio Perú ligger säkert som berget på 5637.27 kHz.
Äntligen har jag kommit mig för att höja upp min lilla L-antenn på 15 meter, monterad uppe på vår takterrass, från en höjd av 2 meter
upp till den svindlande höjden 5 meter över taket! 73 från BM i Quito!

73 från
i Quito!
----------------------

Stationsnyheter
ARGENTINA.
3899.9 R. Nacional Rosario, 2337 11 de marzo, "Nacional Rosario, 1300 AM"(352) (Jose E. Hernández Acosta, Uruguay via Conexion
Digital)
BRAZIL
6215 According to what I was fortunate to hear over 6105 R. Filadelfia on Apr 23 at 2150, a new religious station would be appearing
on 6215 soon. The preacher, said, in PP, that their current program or ministry over R. Filadelfia, will be up to the end of the month, I
assume April, and thus leaving the station "por motivos de força maior" (i.e. due to reasons of major force). He mentioned a MW stn,
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1610-R. Maranatha, which will be resuming with a new antenna, mentioned again 6215 an a FM channel. Later in the program he sent a
salute to a "pastor" living in Argentina and at FM Genesis in Sao (sic., the SP should be Santo Tomé) Unfortunately, I couldn't stay to get
the name of the programme. (Horacio Nigro Apr 25) [Cumbre DX Special 343.2 April 25, 2001 via HCDX]
CUBA
I noted Radio Reloj in Cuba had a web-site and found the following as well: Radio Progreso http://www.radioprogreso.cu/
progreso@ceniai.inf.cu [Cheers, Paul Ormandy, 33 Greta Street, Oamaru, New Zealand, paul@radiodx.com via HCDX]
MALAWI
Malawi, Malawi Broadcasting Corporation, 3380 khz, date and frequency letter with verification statement, in 7 months (no follow
up), for IRC, v/s Joseph C J Chikagwa Director of Engineering. Envelope with 14 Malawian Kwacha postage. I am especially pleased
with this QSL, Malawi may be next to impossible to hear in Alberta Canada! One of my long time DX targets! This from the September
2000 Greyland WA USA DXped. Mr Chikagwa mentions the station is off the air, they need $20,000 US to replace the transmitter
valves, this already in the DX press. [Joe Talbot n52w113@hotmail.com via HCDX]
MONGOLIA
I just noticed that the Voice of Mongolia has new URL: http://www.mongol.net/vom/. There are very precise instructions how to write
reception report to the station. eMail -address of the VOM: radiomongolia@magicnet.mn. [Pentti Lintujärvi, Helsinki, Finland via
HCDX]
PERU.
R. LPC, unknown site, April 28, 0913-1030 on 5175.49 kHz. Heard new Peruvian station here in Japan thanks to many tips from NU
& DXLD. The morning px consisted of huayno cajamarquino & OM talk. Simple ID was given at 1015. Also observed on 4/29.
According to HK via DXLD 1-056, the location seems to be ``Gerillo`` in the District of Jepelacio, the Province of Moyobamba.
Jepelacio, the second largest city in the Province of Moyobamba has a population of about 13,000 as of 1995 (Shoji YAMADA, Tokyo,
Japan, RNM, DX LISTENING DIGEST)
------------------------This day I received a nice QSL letter and card from Radio Cultural Amauta Peru 4955 Khz after 15 months about. v/s was Demetria
Montes Sinforoso,Administradora ARCA. E-mail adresses: arca@terra.com.pe, montessd@terra.com.pe [Ruud Vos, Utrecht, Holland via
HCDX]
SENEGAL
RTV Senegalaise has activated it's website at: http://www.rts.sn/ Lots to offer, but not much functionality yet.
[Pentti Lintujärvi, Helsinki, Finland via HCDX]
SOMALIA
Radio Hargeisa, Somaliland, has URL: http://www.radiohargeysa.com/ , eMail -address announced at the site:
admin@radiohargeysa.com . [Pentti Lintujärvi, Helsinki, Finland via HCDX]
TANNU TUVA. RUSSIA.
Tuvinskoye Radio on 6100 kHz. I cannot notice any system in the transmitter operation yet. Some days it switches on at 2200, other
days at 2300, sometimes is heard only after 0800, and some days does not work at all. Domestic programs from Kyzyl in Tuvinian and
Russian observed at 2210-2300, 2310-2400 and 1010-1100. QRM from Xinjiang, China at 0000-0431 and 1100-1800 (in Chinese).
Voice of Malaysia in Indonesian uses the same frequency at 2200-2400, but it does not cause much interference (Vladimir Kovalenko,
Tomsk, Russia, Signal May 2 via DXLD)
UNIDENTIFIED.
I heard the UNID Andean station, that I reported last week, again this morning @ 1037, on 5522 USB. I heard more campesinos music,
and two male announcers. Between the songs. One said "toro, toro, toro". Today the broadcast was continuous, unlike the last time I
heard it. Again, the grayline is running exactly between Peru and TN. The station started fading around 1045, but was still audible @
1100 (-David Hodgson, TN, April 26, DX LISTENING DIGEST)
----------------------UNID 6295 (USB+carrier) Possible African 2350-0000 Was surprised to hear hi-life music here. I could hear another station
underneath, so I tuned to LSB, where I was able to hear Live Wire Radio. When LWR signed off at 0003, the UNID station
was gone. SINPO was 33343. This obviously needs more work, but they probably signed off at 0000 last night. (George Maroti May 4)
Also noted by Ormandy in HC-DX at 0523 with same mode and programming. (via Johnson May 5) Just a hunch, but if this is an
African, my bet would be that this is coming from the Congo. Some of the rebel stations have operated in USB in the past. Although it
used 15725, Radio Liberte did have a 2300* when it was active last year, so such stations have been on quite late into their local night.
(Johnson) Cumbre DX Special 345.1 May 5, 2001
----------------------I listened to that station at 19.25 today. It seems to be a Coastal Radio Station from the English speaking Africa. I was not able to identify
it yet. [Esko Ahlroth, Prévessin-Moëns, France, Email: ahlroth@wanadoo.fr via HCDX]

Övriga radionyheter
GRIMETON RADIO/SAQ
Dear Friends, I have got this information from Grimeton Radio/SAQ and I want to share it with you others! Happy DX and 73
from Bjorn Fransson, the island of Gotland in the Baltic Sea of Sweden. (via HCDX)
Preliminary information: There will be a transmission from GRIMETON RADIO/SAQ on frequency 17,2 kHz CW with the
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Alexanderson alternator even this year, on Sunday July 1st at 08:30 and 08:45 and another transmission at 12:30 and 12:45 UTC.
QSL-reports are kindly received via Amateur Radio on the following frequencies with the call "SA6Q": CW on LF 136 kHz and HF
7015, 14035, 18075, 21030 kHz., SSB on HF 3740, 7050, 14215, 18145 kHz.
Two stations will be used. Please note that we are also using LF 136 kHz this time. QSL-reports also via e-mail: info@alexander.n.se
or via fax: +46-340-674195 or via my home call SM6NM via bureau or direct via callbook address. Information will later also be
available on website www.alexander.n.se. A FINAL INFORMATION will be sent out via e-mail a day or so before the
transmission.
Have a nice summer! Regards, SM6NM, Lars KÅLLAND

R-390A site updater
I just added a significant section to the R390A WWW Site. New is a full overview of the various IF filters used in the R390A. I
think the results will suprise you! Go to: http://www.avslvb.com/R390A/index.html. Look next to the "New" symbol and click on the
"About R390A Filters" link. That will take you to a direct link to the story also accessible from the "New Additions" page.
[Chuck Rippel Chesapeake, VA via rec.radio.shortwave]
SCOTLAND ON LW
DXers have the opportunity to log Scotland on Longwave for the next couple of weeks. I was surprised to find BBC Radio 4
Droitwich 198 kHz off the air today, and checking the engineering information it says this transmitter will be off between 0900 and 1800
UTC through 16 May (not clear if this includes weekends). During this time, Radio 4 on 198 is broadcast only by two 50kW transmitters
in Scotland. The work at Droitwich also affects Radio 5 live on 693kHz, which is on reduced power.
[Andy Sennitt via HCDX]
---------------------------Today it is clearly noticeable that the Droitwich Radio 4 transmitter is of the air. Before 0900, I had a signal of S9+30 and S9+5
afterwards. Besides, it is possible the to null out the other R4 Scotland transmitters. So I could hear Polskie Radio Bis, , quite well.
Strange enough they had a talk and phone-in programme where the phone-ins were in English. Question : does anybody know if this
longwave transmitter is in Raçzýn, Pilskie Province or in the other Raçzýn in the Sieradz Province ?
["Guido Schotmans" gs@dxa.be via HCDX]

Domestic Broadcasting Survey 2001
The Danish Shortwave Club International has just published its third edition of the Domestic Broadcasting Survey which
includes the 29th edition of the Tropical Bands Survey. It is completely updated and sold worldwide in printed or digital (PDF) versions.
More details on www.dswci.dk , click DSWCI and click Latest News.
-------------------Latest news reads: Send your order to: DSWCI, c/o Bent Nielsen, Egekrogen 14, DK 3500 Vaerloese , DENMARK
Prices: Printed edition: USD 10, GBP 6, DEM 20, DKK 75 or 14 IRC per printed issue with airmail delivery. 15% discount is given, if a
DX Club orders a total of 20 copies or more. Electronic edition: USD 3, GBP 2, DEM 8, DKK 25 or 5 IRC. This edition is delivered by
e-mail in zipped PDF-format. [Anker Petersen via HCDX]

RFI
There is yet another incidious RFI that you should be aware of and it is the Radio Shack Remote controle swithches that are sold to
work the household lamps, coffee pots etc... They will kill you on all bands... ["Joseph Coles" n5hqm@hotmail.com via HCDX]

HUR MAN UNDGÅR FICKTJUVAR
BM har råkat ut för ficktjuvar. Det är tråkiga nyheter, och för att undvika att det upprepas har jag ett par goda råd att ge.
Man ska aldrig ha pengar eller dokument i byxfickorna, bara i skjortans bröstficka. Då är det lättare att hålla koll på sakerna. I Quito kan
man ju oftast ha en tröja ovanpå skjortan, så där är ju ens personliga dokument ganska trygga. Studera hur andra bär sig åt och gör du ock
sammalunda!
Under åtskilliga år i Latinamerika har jag själv aldrig blivit rånad. Jag har däremot blivit utsatt för två försök till rån: ett i Lima 1983, när
jag var ute och gick i stadens centrum, ett kvarter från Hotel Crillón, och med kameran över axeln. Plötsligt sprang en kille fram och
stack ner sin hand i min vänstra byxficka. Utan att jag kunde hindra honom slet han upp vad jag hade i fickan, en nyckel och en näsduk.
Men det var väl inte vad han väntat sig så han släppte genast sakerna på trottoaren och sprang sin väg.
Det andra intermezzot utspelades i Quito 1984, då någon lyckades med konststycket att skära upp min vänstra kavajficka. En splitterny
10-sucressedel, som jag inte tänkt betala med utan i stället ge bort till en samlare, låg kvar i fickan, delad i två delar. Jag var ute och gick
med två norrmän, och ingen av oss hade lagt märke till när kavajfickan skars upp. Det var först när en kvinna började titta på mig - med
blicken riktad på något i midjehöjd eller ännu längre ner - som jag anade att det var något som inte stämde. Hade jag kanske gylfen
öppen?
Vid båda tillfällena var det mycket folk ute på gatan - och det är alltså där som problemen lätt uppstår. Gemensamt för bägge
situationerna var också att vi bar på väl synliga kameror. Det skulle en infödd aldrig göra.
I Latacunga, Ecuador, under en gatufest 1985, dansade en jämte på gatan under folkfesten "La Mama Negra". Han var duktig på att dansa
och hade redan utsetts till "El Faraón de la Salsa" på en danstävling som anordnats av Radio Zaracay i Santo Domingo de los Colorados.
Men i Latacunga dansade han på svenskt maner med sin plånbok i bakfickan. I Latacunga var det ju mycket lugnare än i Santo Domingo,
nästan lika lugnt som hemma i Strömsund. Men det var mycket mera folk i farten, så vips var plånboken försvunnen.
Varning alltså för alla folksamlingar. Det är där som tjuvarna helst av allt opererar. Under perioden 1992-1998 bodde jag i Colombia, det
land som anses vara ett av de farligaste i världen. Men då hade jag lärt mig att inte "dar papaya", dvs. att ge tjuven det tillfälle han går
och väntar på. /HK
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