Nummer: 1461, 17 juni 2001. Deadline nästa nr: 29/6 2001 (fax & E-mail 1/7 kl. 0900 SNT)
Önskar Er alla en
glad midsommar med
mycket nöje och
tackar också för alla
trevliga hälsningar.
Då sommarens
åskväder snart
börjar dyka upp, är
det på sin plats med
en varning. Se till att
koppla bort
antennerna från er
dyrbara radio.
Jag har pulat ett
antal timmar med
ingångskortet till
Per-Ole Stenmans
535 som hade fått sig
en smäll. En söndrig
konding var redan
utbytt vilket hjälpte
delvis. Efter
ytterligare koll och
funderande, så låg
bandpassfiltret 20,5
– 30 mHz inkopplat
hela tiden, vilken
snedbelastade hela
ingångsenheten med
dålig känslighet som
följd. Allt orsakat av
att en IC krets som
sköter omkopplingen
hade fått sig en
knäck för just det
bandet. Dessutom
fanns det läckspänning på en diod.
Eftersom komponenterna är så små,
är det nästan
omöjligt att löda
bort dem utan att
skada kretskortet de
tunna banorna på
kretskorten.

=============
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
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QSL, kommentarer, mm.
Jan Edh: Den 9/6 gjorde jag (JE) och Ronny Forslund ett nytt besök ute i Fredriksfors, för att kolla om
något hördes under de få nattimmarna. Och det allmänna intrycket (med ett A-index runt 10 och K-index
2) var att det var häftiga Afrika-konditioner, och även Brasilien gick bra under ett par timmar efter svensk
sommarmidnatt. Men även en del annat. MV var dock helt undermålig vad gällde transatlantiska signaler.
Elstängslet sprakade litet mer än senast, troligen p g a regn.
Björn Fransson: Eftersom jag åker till DX-Parlamentet på torsdag morgon, skickar jag redan nu
nedanstående bidrag. Glad midsommar! QSL: Radio Cochiguaz, chilensk pirat-11440. Brev på spanska
och QSL-kort på inhemskt språk, v/s: Cachito Mamani.5 m. Radio Hara via Dusheti, Georgien-4540.
Pers. e-mail på EE från v/s: Nino Berdznishvili, league@geoconst.org.ge . 1 d. La Voz del Pueblo, svensk
närradioproducent, via okänd sändare i okänt land-5925. E-mail, ena hälften på SS och andra hälften på
SS: a_ambrossi@hotmail.com . V/s: Alfonso Ambrossi. 2 d.
Eftersom det kom två QSL till idag, så måste jag bara tala om det också för SWB-arna: Radio San
Antonio, Peru-3375 med trevligt, tvåsidigt brev från v/s: José Gamero A. Inte för att det är mycket att
skryta med i denna eminenta bulletin, men det blev i alla fall peruan nummer 30! Radio Sunshine, belgisk
FM-station via Tyskland-6015 med snyggt QSL-kort och informationsbrev på tyska, v/s: Benoit Gauder,
Geschäftsfuhrer (jag hittar inte tyska y-et från Calypso!) och Rainer Kölsch, Programmleiter. Kul!
Christer Brunström: Under veckoslutet var jag i Bryssel. Jag noterade att ett par TV-kanaler på
förmiddagarna återutsände olika radioprogram med en TV-kamera i studion. Det gällde bl.a. Bel-RTL. Det
var kul att se hur man arbetade i studion men det är trots allt en märklig idé. Det finns ju flera
radiostationer som återutsänder ljud från TV-stationer men att TV sänder radio på detta sätt var en nyhet
för mig.
Dan Olsson: Tack för dina trevliga skriverier i SWB. Ett stort tack som du lägger för bullens bästa. Denna
gång har jag inte några tips att bidraga med. Dock två QSL inkomna: 6900 Eurosonor som svarade med
e-brev, brev, kort och vykort samt 3375 R San Antonio som svarade med ett brev. Anledning till att jag
skriver redan onsdagnatt är att på torsdag åker jag tillsammans med tre vuxna och 28 barn ifrån jobb till
Öland på läger. Direkt därifrån på fredagkväll till DX-parlamentet utanför Ludvika. Verkar som en hel del
SWB:are dyker upp. Trevligt!!!
Ove Fransson: Det är lika bra att jag redovisar mina senaste QSL, annars glömmer jag väl det till helgen
som vanligt: R Clube Paranaense-6040 brev v/s Vicente Mickosz, Superintendente; Dom Radio
"Gardarika"-7370 vackert kort från St Petersburg med trevliga rader på EE på baksidan, v/s Dmitry
Vasyliev, Short Wave Peoject Manager; R La Hora-4855, kort med personliga rader från v/s Carlos
Gamarra Moscoso, plus en pappersvimpel. Min 15 peruan, vilket jag är väldigt stolt över, men en
prestation som antagligen är ganska blek i det här sällskapet. Skulle Björn komma och skryta över vilken
OA i ordningen hans San Antonio är, hoppas jag att du censurerar bort det. Hi. (Ja, ja … du kan ju själv
läsa BEFF:s bidrag ovan, inte kan man väl med gott samvete sudda sådant … /red)
Jan Edh: Blir det bra konditioner på björkved? Att kaffe kokt på björkved blir extra gott vet vi ju. Att
värmen blir extra skön likaså. Rimligen borde ju konsekvensen vara att också konditionerna blir bättre på
björkved. I så fall: Lugn alla! Till hösten blir det strålande konditioner åt alla tänkbara håll. Detta efter den
försvarliga vedhög vi fick ihop i Fredriksfors på tisdagskvällen (12/6). Och nästan bara björkved. Litet
effekt gav veden redan blixtsnabbt. När radioapparaterna, efter något svalt, något grillat och något rött,
plockades fram, var det visserligen väldigt tyst länge. Men det tog sig faktiskt. Brassarna gick bra på MV ?
men det är ju nästan lögn att få till något i id-väg av dem. 1470 t ex hade strålande styrka och trevlig musik
länge, men inte en chans... 1570 (R Em ABC) blev undantaget på MV, alltså det som lät sig id-as. Vid
soluppgången gick sedan ett par YV på MV. På kortvågen var det framför allt Bolivia som gick som tåget.
Nästan alla med mensajes samtidigt. Några Peru också ? 4826,4 helt osannolikt bra efter 01.30 och med
solen in genom fönstret...
QSL: Radio Panamericana 6105,5, kort, brev v/s Daniel Sanches Rocha, Director. 11 mån. Radio Rural
de Santarém (Radio Emissora de Educacao Rural) 4765, rekat brev, kort (v/s Padre Edilberto Sena,
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Diretor Geral, som skriver om "ett av livets stora mysterier" ? mitt brev från april -99 kom, poststämplat 14/2 i år!). 26 mån. Jag har
ytterligare litet att komma med också...
- Första juliveckan är det dags för det "traditionella" sommar-DX-lägret i Fredriksfors. Det betyder att den som har vägarna förbi är
välkommen in och se hur vi har det ? eller kanske att prova våra antenner. Den som är riktigt sugen och har sysselsättningsproblem är
dessutom välkommen på antennjobb ? vi måste försöka fixa den efter skogsröjning havererade Afrika-bävern (med NA-västkust i
backrikning), men vi planerar också en ny NA-bäver med prärieriktning, och kanske dessutom att snitsla om östkustantennen. Dessutom
finns det grävjobb för att förbättra diverse jordningar. Litet mer ved skulle heller inte skada. Den som törs komma kan ju höra av sig till
mig (0650 35549 arbetet, 0650 18422 bostad, 0650 562394 stugan, eller mail jan.edh@ht.se), så att vi verkligen är där...
- Fäx-radion 1602 återkommer. Fjolårets stationssensation på den svenska DX-fronten återkommer också i sommar. Stationen kommer
att vara igång från Thunwalls fäx (fäx = ladugård på "mål") under Färila-veckan (vecka 28), men håll öronen öppna, för tillståndet gäller
redan från 5 juli och redan då kan dyka upp någon testsändning. Vi hoppas ännu att få fram en starkare sändare än den i fjol, annars
blir det samma 55 watt som då, men som i varje fall hördes nere i Tyskland. Det kommer också att bli något eller några specialprogram
för DX-are nattetid. Nu hoppas vi också på bättre konditioner än förra året - den stora specialsändningen då hördes knappast utanför byn,
eftersom det var en så kraftig störning just den natten. Det kommer mer info på t ex HCDX, men den som vill veta mer kan också
maila Ronny Forslund info@rock.x.se eller tel 0651 769073, 0730339055.
Rolf Åhman: Skojigt nog har det kommit några kv-QSL; Rádio Capixaba 4935 e-post, Radio Panamericana 6105 brev och kort samt
Radio del Pacifico 4975 med brev, dekaler, visitkort, kassett med inspelning av programmet "El Mundo de los Niños", v/s Julio
Villarreal Córdoba som är producent av detta program. Han sänder också en hälsning till Ulf Palmenfelt i Visby. Trevlig midsommar!
Lars-Erik Svensson: Sänder Dig några tips. Det har inte varit några större konds på KV. Har hört några brassar på MV. De har slutat
runt 00.00 UTC om det nu kan ha med elransoneringen i Brasilien. Skall börja med semestern nu på måndag och hoppas då att
konditionerna vänder och blir till det bättre. Eftersom jag får Ekot till arbetet kanske du kan anlita posten för de kommande två numren
av Ekot. Jag tackar Dig för det excellenta arbetet med Ekot önskar Dig och oss alla andra en skön sommar som jag hoppas kommer efter
en väntan på 2 år.
Bjarke Vestesen: Nyeste legetøj er blevet installeret: En digital satellit-modtager, så den øvrige familie fortsat kan se en række populære
skandinaviske kanaler. Men modtageren, som fanger hele Viasat-pakken, kan meget mere end det. Endnu en parabol er sluttet til
modtageren, som peger på noget så ordinært som Astra. Men på netop Astra-satellitterne gemmer sig et hav af digitale kanaler.
Modtageren loadede ikke færre end 500 tv-kanaler og over 200 radiokanaler. Det meste er kodet, men alligevel er det en fornøjelse at
lytte til f.eks. hollandske Radio 538 i super-lydkvalitet, og så kan jeg samtidig fange nogle af de arabiske tv-kanaler, jeg hidtil har set
analogt på 16 grader øst. Jovist har det ikke meget med kortbølgelytning og DXing at gøre, men derfor er det sjovt alligevel og fint
legetøj, når conds ellers er dårlige. Kortbølgemæssigt er det også blevet til noget i nattetimerne, når konen alligevel skulle op for at
amme den nyfødte datter. Så kan faderen jo passende gå i kælderen og DXe. Netop i øjeblikket er det jo en fornøjelse at få så mange
latinamerikanske stationer igennem, og især har 49 meterbåndet overrasket. Måske følger flere tips søndag morgen, hvis jeg hører noget
af betydning.
Börge Eriksson. Just hemkommen från ett besök på årets Parlament vid Björsjö Vildmarkspensionat. Ett 40-tal deltagare varav var
fjärde man var SWB:are eller f.d. Vid en gruppfotografering för SWB blev det hela 13 man. Det var länge sedan jag var på en DX-träff
och det var kul att träffa många gamla bekanta. Kanske kan det bli en källa till inspiration för fortsatt aktivitet. Skall försöka räkna upp de
som deltog: BD, BE, BEFF, BIH, DO, JE, JOE, JT, LH, LHU, LS, RÅ, THE var där om jag inte minns fel. Hoppas jag minns rätt
signatur för de som var f.d. medlemmar. I övrigt inget nytt från min front. Inget lyssnande de sista två veckorna och fortfarande tji QSL
och heller inget nytt om 3230 trots efterforskningar.
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2200 Radio 8 de Setembro - den här gången körde man A Voz de Brasil också, efter ett eget musikprogram. QSA 3
JE
2215 R 8 de Setembro - bra musik och litet prat, men praktiskt taget omöjlig att hitta frekvens på. Låter hyggligt på
AM. QSA 2-3 JE
0030 La Voz del Napo, Tena - spelade El Condor Pasa, mycket religiöst prat. Uselt (mycket dovt) ljud på pratet.
QSA 2-3. JE
2230 OID - musiken lät afrikansk, språket var portuguisiska, litet senare verkade det vara religiöst. Kan det vara
Mocambique? LA kan inte uteslutas, men det lät inte så... QSA 1-2. JE
0120 R. Mosoj Chaski med indianermusik, fuldt ID med bynavn (Cochabamba) og frekvens-ann. på spansk, ellers
på quochoa el.lign. S3 BV
2245 Radio Mosoj Chaski berättade om vad som skulle ske i katolska kyrkan. Ren från den besvärliga störningen
som brukar ligga här. QSA 3-4. JE
0130 R. Sonder Grense på afrikaans (pudsigt sprog), ann. og et langt og kedeligt diskussionsprogram. S3 BV
0027 Radio Altura med id och sedan musik. QSA 3 JE
2225 OID men troligen Radio Cultura Ararquara med religiöst program. QSA 2 JE
2220 Angola mycket bättre än vanligt och släppte inte fram Dourados. QSA 3-4. JE
2355 R. National de Angola med engelsk ID som "Radio Angola International" kl. 2357, igen kl. 0000 efterfulgt af
afrikansk popmusik. S3 BV
2350 R.Camargo med andinsk mx - mye BOL denne tidlig natt TBV
2320 Radio Emissora Padilla med mensajes. QSA 2-3 JE
0215 R.Imperio høres ofte med rlg.px - QSA2 som best TBV
2322 Radio Movima (tent.). Mensajes. QSA 2-3 JE
2315 Radiodif. Trópico med mensajes. QSA 3 JE
2318 Radio Santa Ana (tent) - mensajes. QSA 4 JE
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Radio Paititi - dovt ljud och telefonstörningar QSA 3 JE
Radio Yura - mensajes förstås. QSA 4 JE
OID afrikan? indones? Svag signal men det snarast som en afrikan. 2 CB
Radio Huanta 2000 id-ade QSA 2 JE
ELWA gick ovanligt starkt denna kväll med engelskt program. 2-3 CB
Radio Mallku. QSA 4 JE
R. Sicuani var det vist med peruansk fløjtemusik og svag spansk tale. S2 BV
La Cruz del Sur QSA 3 JE
Radio San Miguel, Riberalta - starkaste bolivian med QSA 3-4. JE
Radio Barahona som på USB gick riktigt bra LES
Rádio Mundial med ID: "FM Mundial". Dessutom nämndes kortvågsfrekvensen. Ovanligt bra mottagning. 3
CB
Radio Bata med nyheter. 3 CB
RTV Malagasy - fartig musik närmast "Afrikatechno" och ballader. QSA 3-4. JE
R. Liberia International på engelsk, kvindelig studievært, ID og afrikansk popmusik. S3 BV
R.Mineria med mx + mange bolivianere denne kvelden QSA2 TBV
Radio Tanzania // 5050 (som dock var betydligt starkare). QSA 3 och verkade ligga exakt på frekvens. JE
Rádio Senado med politiskt tal. Senare brasiliansk musik och 0200 började programmet "Jazz e Tal".
Adressen är: Rádio Senado, Via N2, Anexo II, Bloco B, Térreo, Senado Federal, cep: 70165-920, Brasília DF,
Brasilien. CB
R. LTC, Juliaca - har hatt en Oid noen dager og trodde først det var R.America som hadde fyrt opp i 49 mb i
forbindelse med presidentvalget. Merkelig at LTC skal høres akkurat på den gamle America-frekvensen.
Formatet er mest politisk prat og litt andinsk mx før s/off 0200 - logget med QSA2 frem til 0130 da R.
Nederland kommer opp på 6010. TBV (Läs mera under BM Bandscan /red)
Radio Sunshine, belgisk FM-station via Tyskland. Proffsigt program med tyrolermusik. S 4. BEFF
Radio Illimani med QSA 4. Använder sig helt klart av detta id också, och har alltså inte bytt namn! JE
Rádio Clube Paranaense med "Quarta-feira de Futebol". 3 CB
R. Clube Paranaense med en masse blød brasse-pop, ID og slogans kl. 0030. S4 BV
Oid - 99% R.Juan XXIII med undervisningspx QSA2 på frekvens fri for QRM fra 2230 - forsvant uten c/d
TBV
Caribbean Beacon med Dr. Gene Scott-program med kristne formaninger. "This is an urgent message from
Dr. Scott" - om et stort show i Los Angeles. QRM fra BR 6085 kHz. S2 BV
Radio Panamerican med "El Panamericano Deportivo". 3 CB
CHNX med oldies och USB. 2 CB
Radio Nationale Lao med öppningsceremonier. 3 CB
R.Santa Cruz med QSA3 og fotball TBV
Radio Fides - bröt trenden med mensajes - körde med polisrapport i stället. QSA 4. JE
Radio Fides med ett telefonprogram. 3 CB
Radio Marabunta från Chile någonstans men via europeisk DRS-relä, lät precis som vilken sydamris som
helst. Härliga rytmer och massor av ID’s. S 3 som bäst. BEFF
Radio Altura sedvanligt program i Huarmaca stil 2-3 LES
R Ondas del Rio Mayo gick mkt bra även 15.6 LES
Radio Guinée med nyheter på franska. 3-4 CB
Radiostantsiya Republik Abkhazia, «Govorit Sukhumi » lät det ryska ID-et här. Hördes alldeles för bra för
att komma direkt från Sukhumi. Använder ryssarna Samarasändaren för denna sändning – frågan går till OA !
S 4. BEFF
Congo igång igen med en ABBA-låt och franskt prat om « Police Nationál ». S 3. BEFF
Netsanet radio, ny etiopisk clandestine med test och härlig musik. S 4. BEFF
Voice of Indonesia med start på engelsk udsendelse med ID og frekvens-ann. Meget fin og kraftig
modtagelse. S4 BV
Radio Zheijiang med ett program på kinesiska från Radio Australia! S 3-4. Angav emailadress till R.A. BEFF
Voice of Mesopotamia lär denna clandestine heta. Sänder på kurdiska. Fin musik. Hörde också att de sa
någonting i stil med « Radio Must », så det är nog samma station som i vissa bulletiner omtalats som två olika.
Adress ? S 4-5. BEFF
Christian Voice International med kristen musik. 2 CB
Argentinaren (arméns radio?) med program från okänd organisation. Mycket prat om Buenos Aires. S 4.
BEFF

BM i Ecuador – bandscan KV-25, 14/6 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: 24 m longwire + Magnetic Longwire Balun
Quito 14 juni Hej Thomas! Hoppas du snart får en ordentlig semester från det slitiga jobbet som SWB-red. - det är du verkligen värd.
Själv ska jag, tillsammans med Susanita och 8-9 nära släktingar, i början av augusti tillbringa en knapp vecka i Esmeraldas vid ecuadors
stilla havskust. Loggar jag ytterligare någon trevlig station kommer den infon som vanligt på lördag eftermiddag svensk tid.
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2257vH Radio La Mejor, Tumbes, la provincia de Tumbes, el departamento de Tumbes (Peru). 5 juni 2001 - 1000 UTC. Den här
stationen dök upp första gången detta datum och har därefter hörts varje morgon med härlig styrka och ljudkvalité. Svårt att tro att det är
en harmonic. Annonserar MV 1130 kHz men finns inte listad i WRTH. Ny station? På grundfrekvensen 1128v en ytterst svag signal utan
uppfattbar audio. Varje morgon dessa två program: 1000 "Aires andinos del Perú" och 1030 UTC "Mañanitas pasilleras". Adressen
uppgavs vara: "Radio La Mejor, La Martín 27, El Milagro, Tumbes".Telefon: 52 59 74. Med reservation för felhörning i delen "La
Martín 27". Om stationen ligger i staden Tumbes eller i orten El Milagro, la provincia de Tumbes vet jag inte. Hur man jinglar? Jo,
naturligtvis "la mejor radio"!.
Info från "Ventanaperú": Provincia de Tumbes, cuya capital es Tumbes. Sus distritos son: Corrales, La Cruz, Pampas de Hospital, San Jacinto, San
Juan de la Virgen, Tumbes; con una población total de 116,643 hab.

2579,96H Radio Viva 12-90, Cali (Colombia). Juni 2001 - 0115 UTC. Hörs ibland också på sin grundfrekvens 1289.98 kHz.
2840.24H Radio Ilucán, Cutervo, la provincia de Cutervo, el departamento de Cajamarca (Peru). Juni 2001 - 1040 UTC. TC + "....en la
grandiosa programación de Radio Ilucán en la ciudad de Cutervo". Hördes också på sin grundfrekvens 1420.12 kHz. Har stora problem
med sin MV-sändare, tidigare har jag ju loggat Ilucán 2950.32H (se SWB 1431).
Info från "Ventanaperú": Provincia de Cutervo, cuya capital es Cutervo. Sus distritos son: Callayuc, Cujillo, Cutervo, Choros, La Ramada,
Pimpingos, Querecotillo, San Andrés de Cutervo, San Juan de Cutervo, San Luis de Lucma, Santa Cruz, Santo Domingo de la Capilla , Santo Tomás,
Sócota, Toribio Casanova; con una población total de 144,077 hab.

3120v OID Peru. 12 juni 2001 - 1111 UTC. Startade förmodligen denna tid. Har fortsatt att höras men med svag signal. Bevakar
frekvensen och återkommer om jag lyckas fixa ID!
4529.50H Ecos del Oriente, Lago Agrio (Ecuador). Juni 2001 - 1145 UTC. ID och ecuadoriansk musik. Ganska svag signal.
Två reaktiverade djungelstationer! Tillfälligt? Båda körde igång nästan samtidigt och båda var igång endast 2-3 dagar.

5264.87 Radio La Voz de Chiriaco, Chiriaco, la provincia de Bagua, el departamento de Amazonas (Peru). 6 juni 2001 - 0300cd UTC.
Första gången jag har noterat denna station så förmodligen off air under lång tid. Annonserar frekvensen 5264 kHz - ser i "Dateline
Bogotá" att man tidigare kallade sig för "Radio 5264". Mest nonstop peruansk musik avbrutet någon gång ibland av hälsningar till
vänner och bekanta. Hyfsad signal och sänder 0000-0300 UTC.
Info från "Ventanaperú": Provincia de Bagua, cuya capital es Bagua y cuenta con los distritos Aramango, el Parco, Bagua; con una población total de
69,334 hab.

5775.29 La Voz de San Juan, la provincia de Utcubamba, el departamento de Amazonas (Peru). 5 juni 2001 - 0055 UTC. Bra och
mycket frekvensstabil signal - håller sin 100-del exakt. Har förmodligen varit off air under mycket lång tid då detta är första gången jag
har noterat stationen. Är listad på 5775 i WRTH. Programmet bestod av TCs, IDs och oannonserad peruansk, ecuadoriansk och
mexikansk musik. Den 6 juni stängde man 0200 UTC men kvällen innan var stationen igång betydligt längre.
Info från "Ventanaperú": Provincia de Utcubamba, cuya capital es Bagua Grande y cuenta con los distritos de Bagua Grande, Cajaruro, Cumba, El
Milagro, Jamalca, Lonya Grande, Yamón; con una población total de 100,891 hab.

5949.59 Radio Bethel, Arequipa, la provincia de Arequipa, el departamento de Arequipa (Peru). Juni 2001 - 2325 UTC. Är i WRTH
listad som "Radio Arequipa Bethel". Det jag emellertid hör är t.ex "Radio Bethel" eller "Somos Bethel la radio". Religiöst programformat
och hörs dom allra flesta kvällar men är svårt trängd av andra stationer, därför ganska svår-IDad.
Info från "Ventanaperú": Provincia de Arequipa, cuya capital es Arequipa. Sus distritos son: Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Characato,
Chiguata, La Joya, Mariano Melgar, Miraflores, Mollebaya, Pocsi, Paucarpata, olobaya, Quequena, Sabandía, Sachaca, San Juan de Siguas, San Juan de
Tarucani, Santa Isabel de Siguas, Santa Rita de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Vitor, Yanahuara, Yarabamba, Yura; con una población total de
677,019 hab.

6054.41 OID LA. Juni 2001 - 1100 UTC. Ytterst svag och svårt splashad signal. Pratig, halvreligiös och stillsam station med kvinnlig
och manlig DJ. "Bolivia" har nämnts flera gånger och UTC-4 så Bolivia ligger bra till.
6816.76 LV de las Huarinjas tillbaka efter kort utflykt till 5851.92 kHz.
Kommentarer har inkommit från 3 av våra svenska medlemmar angående "Radio La Mejor" här ovan samt till några av mina loggningar i
förra SWB #1460. Tack till Hermod Pedersen/HeP, Thord Knutsson/TK och Henrik Klemetz/HK.

2257vH Radio La Mejor (se här ovan). Mailade en förfrågan till TK angående denna station. Så här skriver Thord Knutsson/TK:
"Jag har bläddrat igenom mina listor, men inte hittat någon stn i Tumbes som passar in. Men den kan ju vara ny eller rentav en pirat.
Framtiden får väl utvisa hur det ligger till. För din info så är jag i WRTH ansvarig för alla länder i Sydamerika utom Venezuela,
Colombia och Ecuador, medan Tore Larsson/TL har hand om dessa tre och Centralamerika och Karibien".
2828vH Radio Huarmaca (se SWB 1460). Thord Knutsson/TK: "R Huarmaca tillhör de Huarmaca stns som hörts av och till under
olika(?) namn. Är listad på 5385.5 i mitt manus till WRTH 2001,(stn 149). Har rapporterats hörd i början på 2001 på 5385.9 i DXCB".
Henrik Klemetz/HK: "Jag hoppas du snart tar hem Dateline så jag slipper släppa ut information som motsäger din: varken R
Huarmaca eller R LTC är ju t ex nya som du skriver. (Se DXLD 1082)".
Helt rätt, Radio L.T.C. har loggats för 4-5 år sedan(se här nedan). Att Radio Huarmaca är en ny station har jag aldrig varken sagt eller
skrivit (se DXLD 1082 samt SWB 1460). "Dateline Bogotá" har jag nu plockat hem via nätet och rekommenderar alla att göra detsamma
- där finns värdefull info att hämta från åren 1993-1998.
6011.32 Radio L.T.C.(se SWB 1460). Thord Knutsson/TK: "Radio L.T.C., Juliaca finns listad i WRTH sen några år tillbaka på
5980 (stn 755), då den också hördes på 5980. Är listad också på MV 1100 kHz. Vad som eventuellt hänt med Radio América vet jag
inte". Hermod Pedersen/HeP, (Web Editor http://www.hard-core-dx.com/) har skickat utdrag från sin databas. Där framgår att Radio
L.T.C. under åren 1996 och 1997 har loggats på frekvensen 5980 kHz av Klemetz, Arrunategui och Makelainen. HeP skriver så här:
"LTC är ingen dum loggning, som blivit möjlig sedan stationen flyttats från 5980 kHz, där den hördes av och till 1996-97. Oftast då i
Latinamerika, någon enstaka gång i Europa. Att den inte hördes oftare måste ha berott på frekvensen, där stationen måste ha varit hårt
klämd i stort sett hela tiden".
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Tillåter mig att tvivla lite på att stationen har varit aktiv under senare år. Har bevakat bandet ganska noga och då jag dessutom är
fullständigt "galen" i interferenstjut och splitfrekvenser så borde väl någon liten notering finnas i min loggbok angående 5980 kHz. I
"Dateline Bogotá" anges att man från början kallade sig för "R Comercial Callao".
Som kanske många av er känner till så finns ett trevligt freeware-program som heter "Geoclock", ett datorprogram som är till stor nytta
för oss DXare. Den version som f.n. kostnadsfritt kan hämtas hem på nätet heter "Geoclock 8.3". 5 olika kartor i färg medföljer där man
kan lägga in valfri stad/ort och få information om bl.a. sunrise/sunset. Just i skrivande stund kan utläsas att sunrise/sunset i Arequipa,
Peru är 0612 resp. 1721 lokal tid. Information om dag/natt på kartan följer hela tiden klockan. Det finns ytterligare ett stort antal
avancerade funktioner som jag emellertid inte går in på här. Ett problem är att ett begränsat antal orter finns inlagda i progr ammet. T.ex.
finns 7 städer i Ecuador och 21 från Peru med. Med kännedom om longitud/latitud kan vilken ort som helst läggas in i programmet. Jag
har hittat en trevlig sajt där denna information kan hämtas. Här är adressen: http://www.astro.ch/cgi-bin/atlw3/aq.cgi?lang=e. Där finns
en databas innehållande inte mindre än 255.000 orter. Gjorde en sökning på "San Juan" och fick en lista med 121 städer/orter med detta
namn, inkluderande longitud och latitud samt land. (Alternativt kan download också ske från http://home.att.net/~geoclock/)
73 från

i Quito!

Stationsnyheter
BOLIVIA
6085.10 Radio San Gabriel (tentative) 0947-0959 Vernacular talk, 0955 Spanish promo/ad, weak signal with distorted audio but
punching through surprisingly well until WYFR sign on at 0959. (Mohrmann Jun 07 via Cumbre DX 350)
EQUATORIAL GUINEA
5003.6, Radio Nacional de Guinea Ecuatorial; Bata, June 7, 2145-2206*, Non-stop Afro music, at 2159 dead air for almost a minute.
Then music again. At 2201 National Anthem (which matches the one I found at http://www.emulateme.com/anthems/ ), which ended at
2204. Transmitter off-air at 2206 UT. No talk heard. Nice to hear them back again, with a great signal: 44444 (Mark Veldhuis,
Netherlands, Conexion Digital via DXLD)
GUATEMALA
Hi, today I got one interesting tip from Zdenek Elias in the Czech Republic: Radio VEA, Guatemala 6311 kHz (= 4 x 1570 kHz ? resp. 1577.7 kHz) heard JUN 2/3, 2300-0100 UTC fair to good signal here in the middle of Europe
[Karel Honzik (Czechia) via HCDX]
GUINEA.
7125, Great reception from Radio Guinea, with a lively male announcer at 0610 26 May saying, "Bonjour le monde, ici
Conakry". (Walt Salmaniw, Grayland WA DXpedition, DX LISTENING DIGEST)
INDIA
All India Radio Jeypore in the Eastern State of Orissa is noted back on SW after about 2 years from this morning. The schedule is 5040
0025-0430, 1135-1730 6040 0700-0905. The transmitter was noted going off several times abruptly during the broadcast and test tones
noted at other times. It is of 50 kw and was off air due to shortage of spare valves. Address for reports is All India Radio
Jeypore 764005 Orissa, India. (Jose Jacob, INDIA, Jun 14 via Cumbre DX Special 350.1)
Slight changes of AIR Jeypore sked: 5040 0025-0430 1130-1730; 6040 0700-0935 (Jose Jacob, VU2JOS, June 16, DX LISTENING
DIGEST)
INDONESIA
2899 RPDT2 Ngada 1200-1230 SCI at 1200 then parallel with Manggarai for Jakarta news (Nelson May 25 via Cumbre DX 350 )
2960.02 RPDT Manggarai 1141-1231 Excellent signal levels with F in BI mention of Jakarta. At 1157, short instrumental mx
then M anncr with ID followed by SCI at 1200. Then parallel with Ngada for Jakarta news. ID at 1231. (Nelson May 25 via Cumbre DX
350)
6070.9 RRI Jayapura(p) 1001-1020 Mixture of Indopops and call in requests. Not noted later in day. (Nelson May 26 via Cumbre DX
350)
LAOS.
4660.63, Laotian regional station with lovely local music at 11:39 26 May. Not // to 6130 until 1200, with usual gongs and talk (Walt
Salmaniw, Grayland WA DXpedition, DX LISTENING DIGEST)
PALAU.
9985 High Adventure Radio/T8BZ, June 2 *1103-1159* Initially noted with s9+ carrier, prior to sign-on. Then carrier dropped off, and
signal was just barely audible at sign-on. Heard with sign-on announcements, ID and then into a continuous program of Hymn music
played. Signal remain very low keyed, as if under - modulated till 1119 when the signal came up very suddenly as if someone had turned
the power up. Heard with music till hit by a bad Utility QRM at 1150 which wiped out the signal. I just could barely hear the sign-off
announcements with the address for P.O. Box 66 Koror, Palau 96940 at 1158. By all indications they must have been either having
transmitter problems or where in testing mode?
June 3, 1127-1200* Re-checked with program of continuous Hymns played, with one ID at 1130 as 'Proclaiming the goodness of Jesus
Christ throughout the World ..this is the High Adventure Radio Network' Write to us at P.O. Box 66, Koror, Palau 96940. Signal &
audio quality was much better but at one point the Broadcast was interrupted for 4 minutes with no audio.(1146) ID & Address repeated
twice at close, with carrier off at 1202 (Ed Kusalik, Alberta, Cumbre DX via DXLD)
------------------------------Amazing what a callsign change can accomplish in perking up interest in a gospel-huxter; it`s not a new station as some have assumed,
but the same as KHBN, and still owned by High Adventure (gh, DXLD)
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Övriga radionyheter
Mer om SIRA
Angående artikeln om SIRA i senaste SWB kan jag tillägga att utgående från svensksändarlistan i Nattugglan upphörde SIRA:s
svenska sändningar cirka 1/4 1952. Tidningen har ingen notis om saken, utan stationen bara försvann i all tysthet ur listan. I WRTH 1952
med manusstopp i november 1951 finns 15345 upptagen med 100 kW, men användes inte just då. Frekvensen blev förmodligen aktuell
när SIRA:s nya 100 kW-sändare hade startat i slutet av 1950. [Olle Alm]

More about NRD 545
I have a NRD-545, serial number is in the late 10,000's. The sound quality is excellent unless someone doesn't know what they are
doing. Took me 3 months before I figured out what the hell I was doing wrong. First of all, the audio outputs are hot, meaning that they
are about twice the voltage swing as the line out standard requires. Second, DSP filter has to be set to loose or you will overrun
the ADC and it will go into distortion. Many other settings to tinker with to tweak it just the way you'll like it. You are right though, the
factory default settings suck. [“Super” via rec.radio.shortwave ]
-------------------------I did side by side comparison between R8B and NRD545 receivers before I bought R8B. My opinion: NRD545 has better quality and
slightly better ergonomics. R8B has better IF filters and I can change AGC timing in AM! (The number of IF filters really doesn't matter
so much - probably you will need only very few of them. At least I use only 6, 4 and 2.3 kHz filters and passband shit control.)
NRD's filters are very sharp. But sideband attenuation is very low! R8B has more loose filters, but they have sideband attenuation better
than 80 dB (if I'm not mistaken).
I checked it: I tuned to very strong station (more than S9 + 40 dB) on almost empty band. I used 4 kHz wide filters on both sets. Then I
detuned both receivers to check when signal disappears. I had to detune R8B by +/-8 kHz and NRD545 by +/- 40 kHz!!! (You could do
the same to make your own judgement.)
The point is: if you are going to use the receiver to listen to weak amateur or utility signals, NRD will work slightly better
because of its sharp filters. If you want to listen to broadcast bands, R8B is much better because of better sideband attenuation. If you
really want decent DSP receiver, look at Icom IC-756Pro transceiver. More expensive, but at least IF filters are not a joke.
[73! Piotr "Piotr Balcerzak" bpiotrek@yahoo.com]
---------------------------I own both. Both are very good radios. I honestly don't know what some people find wrong with the 545's audio, they must not be
operating it correctly or something. The R8B does have a more powerful audio amp however, which gives the impression of more audio
punch. I would say that if you are mostly into SW broadcast (AM) listening, then the R8B will suit you fine. If you are into utilities, ham,
LW beacons, etc., then the 545 is what you want. The 545 is just SUPERB on SSB. If appearance/craftmanship/construction/ergonomics
is important to you, then by all means the 545 should be your choice.
An interesting sidenote ... I also have a used JRC NRD-515 which I have come to prefer for non-critical listening situations. Although it
lacks some of the contemporary bells and whistles of the R8B and 545, it is an absolute joy to use. It looks and feels like a REAL radio,
and is built like a battleship. If I was forced to get rid of the R8B or the 545, the R8B would have to go. I would definitely keep the 545.
[ycthulhu@aol.complex (Nobody You Know)]
-------------------------I have had both and settled down with the 545 for most of the same reasons mentioned on this page. The R8B is a good solid radio and
will meet most needs. As for my 545, Internal setting for various DSP features need to be fine tuned for your own enjoyment. However
go to this page and check out the new Sherwood DSP IF filter. IT DOES WORK!!!!! This eliminates front end overload from close in
stations. The sound difference is phenomenal... Like night and day. My 545 sounds as good as my AOR-7030!!
http://www.sherweng.com/radios.html [Robert Lonn, rlonn@home.com]

New Technical Articles
I have added links to some new articles on my RF Circuit Building Blocks Page. These include "What Does Your S-Meter Reading
Mean ? (Two Receivers Compared)" (HTML document) and "Toroidal Core Applications Worksheet" (zipped Excel file).
These may be published in any established DX bulletin and can be linked-to from other sites if desired. The RF circuits page URL is:
http://www.qsl.net/wa1ion/index.html . [Mark Connelly, MarkWA1ION@excite.com via HCDX]

Interval Signals Archive
Today's upload to the Interval Signals Archive website includes good quality recordings of several new clandestine stations,
including Voice of Khmer Krom (Vietnam), Great Brightness Radio (China; formerly Falun Dafa Radio), Netsanet Radio (Ethiopia), and
Voice of Mesopotamia (Turkey).
There's also a 4-minute local-quality clip of Radio Tanzania National Service signing-on with interval signal, several ID's, national
anthem and drumbeat intro to the news. This is all on the Interval Signals Archive at http://www.intervalsignals.com
[Dave Kernick via HCDX]

New Site on National Radios
I just found this neat site on National radios, check it out at http://www.io.com/~nielw/nat_list/nat_list.htm
[mmaghakian@yahoo.com (mike maghakian) via rec.radio.shortwave]
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