Nummer: 1469, 7 oktober 2001. Deadline nästa nr: 19/10 2001 (E-mail 21/10 kl. 0900 SNT)
Till detta nummer
verkade bidragen
utebli. Men ju
närmre stoppdatum
desto bättre blev det.
Lite kommentarer
om Nordx 2001 finns
också. JE har gjort
ett fylligt reportage
om detta med
utgångspunkt att det
nog inte skulle vara
så mycket övriga
bidrag.
Konditionerna är
nämligen inte på sitt
bästa humör ännu.
Helgen har annars
ägnats åt
potatisplockning hos
brorsan som är
månskensbonne.
Det brukar bli en
helg varje år som
man får sätta av till
sådan verksmanhet.
En sak är dock helt
klar efter detta –
ryggmusklerna är
sämre än jag trodde,
de till och med finns
inte där! Som vanligt
tog det lite längre tid
än beräknat pga
haveri på maskinen.
Bullen skall nog
ändå komma ut
under söndagen till
de Internetanslutna.
De som får
pappersbullen får
den alltså först på
tisdagen!
Keep on ….

=============
R e d a k t i o n:
Thomas Nilsson
Mardal 3669
262 93 Ängelholm
Tel: 0431-27054
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.
Christer Brunström: Mitt tips på Radio Litoral i Honduras drabbades av ett skrivfel. Frekvensen
är naturligtvis 4832 kHz och inte det jag skrev.
Rolf Fredriksson: Här har nu DX-ingen legat nere i många månader. Det beror dels på de ljusa nätterna
och dels på genom skogsavverkning destruerade antenner. Nu har jag emellertid satt upp en kopplingsbox
för antenner 100 m. från gården, i skogen, och anslutit den med radion via en koaxialkabel. Ett par
antenner med balun är redan anslutna till boxen. Nu gäller det bara ha geist att göra dessa tillräckligt långa,
men det är faktiskt ganska jobbigt när man inte är så purung längre. Ett och annat QSL, har droppat in:
AIR Shillong 4790, AIR Kurseong 4895. Svarade på 66 resp.152 dagar. Båda via Dehli. Radio Mallku
4795, Voz Christiana 21500 har svarat med brev,156 resp.31 dagar. CWA Banda Oriental svarade med
brev och foto på 23 dagar.
(Kul att höra från dig, kan du inte hitta nån ung antenndragare i grannskapet som gör det värsta jobbet??
/red)
Lars Erik Svensson: Det har inte blivit så många bidrag. Sedan RX:en oförklarigt funkat igen och medans
det fanns lite konds körde jag de stationer som jag missat under tiden. Det är synnerligen tunnt på banden.
Peruanerna är ju inte så många numera. QLS kommer det inte ofta, men ibland händer det: brev, sticker
och vykort från Radio Barahona Int. 4930. Verkar ha ny adress Apt. Postal 20339. E-mail:
f.suprafm@codetel.net.do - V/s Henry E. Rosado. Just nu verkar konditionerna ligga still på en låg nivå.
Kommer ner till Skåne i veckoslutet, min äldste sons hustru kommer hit från Xiamen China och den
mellerste fyller 30 år.
Stig Adolfsson: Man börjar vakna i takt med att asiaterna dyker upp på em. Ha det bra. Vet du någon som
har en R-390A till salu? Det suger i nostalgitarmen..... (Tyvärr så är min gamla Collins R390A f.n.inte till
salu, men är det någon som har nåt stående i garderoben så slå en signal till SA! /red)
Kurt Norlin: Dessa QSL har kommit sedan förra gången. Båda har f.ö. kommit via Tyskland. Det är
Radio Hargeisa 7530 med kort och Radio Norte de Montero 4939.3 med kort och standar och dessutom
lite personligt från Andy (tnx Andy). Ha en trevlig helg!
Leif Råhäll: Jag har börjat lyssna lite grann på KV inte har det blivit några större kap men ändå.
Börge Eriksson: Äntligen, efter sju sorger och bedrövelser, är jubileumsskriften överförd till CD-rom och
översänd till TN för tryckning och distribution. Den låg ju klar vid jubileet den 15 juli, men sedan började
alla tekniska datorproblem uppstå, men nu är det hela löst och en börda har lättat från mina axlar. I övrigt
är det svett och tårar med att träna och försöka komma tillbaka efter operationen. Kan nu gå runt kvarteret
med kryckornas hjälp, men har fortfarande problem med att böja eller räta ut knäleden. Naturligtvis är det
alla ledband, korsband, menisker och muskler som skall anpassas till det nya. Mina ben blev 3 cm längre
efter operationen så nu är man en ståtlig karl, men samtidigt är det mycket nytt att träna in. 6 mån. lär det
ta enligt sjukgymnasten innan jag kan böja ett knä i 120 grader. Har börjat lyssna litet, men ännu inga
rapporter eftersom jag inte kan sitta mer än 15-20 minuter i stöten utan att få ont, men man hinner ju göra
litet koll. Vi hade ett enormt norrsken här i tisdags och då gick Afrika kanon på kvällen, men dygnen
därefter hade de efterföljande magnetstormarna slagit ut nästan allting. Heller inga QSL på någon gammal
rapport så allt är som vanligt. Ni som lånat ut kort till jubileumsskriften kommer nu inom kort att få
tillbaka dem. Tack för lånet. (CD:n har ännu ej kommit, men dyker väl upp på måndag. /red)
Björn Fransson: Jag håller nu på med Nordxloggarna och det blir inte mycket lyssnande. Jag
kommenterar inte Nordx något mer denna gång, men det var som vanligt – uppåt och nedåt och stört och
eländigt – och precis som det ska vara ! Ett enda QSL sedan senast : KAF – The Voice of the Lord via
DTK-15750. Brev och schema. Man säger sig vara « First Filipino Global Gospel Gateway » och att man
sänder både via Tyskland och från Israel parallellt - på samma frekvens, 15750 kHz, och dessutom via
någon satellit. Lustiga vägar : program från Israel, sänds via Israel och Tyskland, till Filippinerna och
resten av världen (och nu också Sverige !). Ja, det blev faktiskt bara 3 tips! Vid närmare eftertanke kan jag
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så här på slutet avslöja från Nordx att jag inte hörde ett ljud från Christian Voice, Zambia (4965). Här var det en heltäckande
störningsmatta under hela lyssningsperioden. På 3340 skulle Radio Altura ha hörts – men icke ! Aktiv ? På 4052,5 hördes ingenting från
Radio Verdad, Guatemala den här natten. Slutligen var det bara en bärvåg på Libyens frekvens 17725 och något annat än Libyen långt
bakom. Fyra helt missade stationer med andra ord !
Ove Fransson: Så bra att du påminde mig! Nu kan jag bidra för en gångs skull eftersom jag ju faktiskt varit i Saxtorp under NorDXhelgen och lyssnat. Här kommer ett axplock: Alltid nå't. Dessutom fick jag ett QSL för ett tag sedan, som jag inte redovisat i bullen:
WABC-6310 tog flera månader på sig att svara med en QSL-lapp underskriven av v/s Andy C, två stickers och ett foto av stationen. Det
är en lada av korrugerad plåt + ett tält! Antennen ser minst sagt oimponerande (to coin a phrase) ut och med de 60 W de anger som effekt
är det märkligt att stationen hörs här överhuvudtaget. Egentligen är det väl en pirat, förmodar jag, men det var ett kul svar. Hoppas ni fick
upp pantofflerna som ni skulle. (Jodå, det gick ganska bra fram till söndag kl 11. Då brast gummiväven i matarmattans mittband i
skarvningen. Det var tredje gången sedan 99 på samma ställe, så maskinisten var inte alls glad på Kverneland – en ny matta kostar bara
c:a 25000:- och för en sådan detalj är det inte lätt att anföra garantianspråk. /red)
Rolf Wikström: Har mest lyssnat vid sunrise den senaste tiden och där funnit en intressant portugistalande (trol. brasse) på 5025. Har
flera ID inspelade, men får banne mig inte ut stationsnamnet. Kanske är det något nytt som kommit här ? Har gått nästan varje morgon de
senaste veckorna. QSL: Radio Ayopaya 3344 två sidor e-mail och ett certifikat som också kom ordentligt undertecknat tillsammans med
en broschyr över bygden i ett tjusigt kuvert.
Jan Edh: i brist på konditioner (och i än högre grad lyssning), så har jag ett "QSL": Radio Norte 4949,3 kort, "vimpelkopia" m m. V/s
Leo Nardo Arteaga Rios, Dir. Gerente (via Andy Schmid i Tyskland). 40 månader/fu. Det ser inte ut att finnas mycket annat att bidra
med, som läget är nu. Jag försöker mig på en sammanställning av Nordx 2001 från min horisont i stället, om det kan vara av intresse:
NORDX 2001
Det började så bra? redan i bilradion på väg ut till Fredriksfors hörde jag Radio Reloj, de karakteristiska tidspipen och "5 de la manana".
Men som allt annat det här veckoslutet; Det var en gimär. Det var P4 och förstås den kontinentala "sommarplågan" som heter nå´t i stil
med "Me gustás..." Förhoppningarna skulle också snabbt nollställas, trots att solvärdena redan på förhand visat att det skulle bli dåligt.
Men så dåligt...
Eller som Rolf Larsson uttryckte det så träffsäkert några timmar senare: "Sitta och lyssna på stationer som INTE hörs..." NDL hade ställt
samman ett på förhand attraktivt och omväxlande tävlingsprogram, tufft, men också med väl tilltagna pauser trots koncentrationen.
Nästan så man saknade någon morgonstation också... Det var vältänkt alltigenom. Men vad hjälper allt detta när konditionerna även i år
var urusla och i några fall programmen var det också? Det nya greppet att man inte behövde anmäla sig och inte betala någon
anmälningsavgift var också vällovligt för att försöka få fler deltagare till den tynande tävlingsformen. Snart vet vi sanningen, men själv
misstänker jag snarast att det kan vara enklare att ge upp när konditionerna är så svaga, när man i alla fall inte anmält sig och inte betalt.
Hoppas jag har fel.
Tävlingslogg (UTC)
Fredag, 28 september
1805-1825 Rep. of Yemen Radio, Yemen 9780 v. Det var väl den som gick med usel styrka på ca 9780,4.
1840-1855 Fonitis Hellados, Greece 11645. Gick alldeles utmärkt (förstås), om än litet pladdrigt program.
1900-1920 Voz Cristiana, Chile 21500. Gick svagt tidigare, även en timme senare, men knappast alls vid tävlingstiden. Fadade upp
ibland. Det blir att försöka beskriva fragmenten - kan lyckas.
2030-2050 Voice of Indonesia, Indonesia 15150. Bra hörbarhet och trevligt program.
2100-2125 AWR, Austria 15195. Helt ok också, men t o m denna ansattes av fading, diverse brus ochannat konditionssabotage. Och
"konstiga" namn.
2130-2145 Christian Voice, Zambia 4965. Gick att plocka fram ur störningarna med LSB. Men gick inte bra, och svårt program.
2215-2235 Ghana BC Corp., Ghana 3366. Gick acceptabelt, men alldeles omöjligt program.
2245-2310 Radio Yura, Bolivia 4716.5. Gick ytterst svagt (på ca 4717,6) och i svåra störningar. Kanske en beskrivning kan ge
stationspoäng.
2330-2350 Radio Altura, Peru 3340 v. På ca 3340,4 och 3340,6 fanns det "hål" i de förfärliga störningarna och där en signal gick
fram. Altura eller telefon? Inte alls säkert att det var rätt frekvens (brukar ju ligga betydligt lägre men med pbt gick de
krama fram något här), Märkligt nog gick Radio Ayopaya 3343,6 ganska hyggligt och väldigt ensam här strax intill!
Lördag 29 september
0000-0020 Radio Verdad, Guatemala 4052.5. Inte ett pip hördes av den.
0030-0050 Radio Costeña Ebenezer, Honduras 4930.6. Ganska ren frekvens och en ytterst svag signal kunde uppfattas. Om det
räcker för riktig beskrivning återstår att se.
1330-1355 KNLS, Alaska 11870. Pakistan stängde i precis rätt ögonblick. Blev därmed ganska lättfångad. Omväxlande program.
1400-1425 SLBC, Sri Lanka 15425. VOA störde illa, även om SLBC låg något högre i frekvens. Bra styrka, men jag har svårt
plocka fram de välannonserade detaljerna när båda pratar samma språk.
1435-1455 Radio Sultanate of Oman, Oman 15140. Gick bra, även om det inte var något höjdarprogram att lyssna på.
1505-1525 Südwestfunk, Germany 6030. VOA med kinesiska störde, men gick ganska bra ändå. Kul program.
1535-1555 KTWR, Guam 15330. Gick också bra ? men jag retar mig på ett par programdetaljer, som jag bara inte lyckas få ut...
1900-1920 Radio Capodistria, Slovenia 1170. Gick bra, trots Kiev, men eländigt program.
1930-2000 HCJB, Ecuador 17660. Gick bra, men med sändarproblem och massor av avbrott.
2005-2025 Radio Nacional, Malabo, Equatorial Guinea 6250 v. Gick på ca 6249,4, mycket störningar och det blir nog att försöka
beskriva.
2030-2045 Radio Jamahiriya, Libya 17725. Var det den som gick med ytterligt svag signal? Det går att beskriva, men kan också ha
varit en helt annan station.
2105-2120 Radio Gaucha, Brasil 11915. Gick bra på ca 11915,1, men inte mycket till brasseprogram.
2130-2150 Radio Free London, England 5805. Gick bra. Men jag gillar inte den musiken.
2200-2225 Radio Aparecida, Brasil 5035 / 9630.2. Gick t o m med ovanligt bra modulation på den högre frekvensen.
via Jan Edh
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LOGGEN - ALL TIMES ARE UTC
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2330 LV del Napo gick fint under Nordxnatten, när jag borde ha lyssnat på Radio Altura, peru. S 3 och härlig
HC-musik. BEFF
0125 LV del Napo gick ruskigt bra med en massa snack. 4-5. OVE
1650 Tananarive med highlife mx, // med 5009.994. 3 SA
0135 R Mosoj Chaski sände ett musikprogram med ganska njutbar sång av en ung dam. OVE
2010 Sierra Leone med Q3 redan vid denna tid men alla afrikaner var starka denna kväll på grund av
norrskenet. Nästa kväll hade magnetstormarna gjort sitt och frekevsen var tyst. BE
2000 RRI Ternate öppnar så här dags. 2-3 SA
1535 Troligen RRI Merauke på utsträckt tid med non-stop wayang kulit. Inget anrop. 3 SA
1935 RRI Meauke med lugn fin mx 2 LRH
2026 JPN Tampa med den sedvanliga " Klockringningen" vid denna tiden 2-3 LRH
1505 RRI Palu fram till cd 1530. 2-3 SA
1510 RRI Pontianak stänger också 1530 helt abrupt utan call. 3+ SA
1550 OID kines, möjligen Huehot. 2+ SA
1508 RRI Kendari med wartan berita. Cd 1516 efter kort bön. 2-3 SA
0215 R Verdad hörde jag inte under NorDX-tiden, men väl ett par timmar senare. Fast dåligt. OVE
0325 Verdad hörs varje morgon men vanligen med skral styrka. SA
2245 Radio Yura hördes bra vid denna tid LES
1440 MYA Yangon pratade på för fullt 2 LRH
1635 TWR på portugisiska satte först myror i huvudet på mig. 3+ SA
2325 Port Blair sign/on efter lång introduktionsmusik. Q 3. Denna station går ofta bra hos mig nattetid, men är
knappt hörbar på eftermiddagrna. BE
1930 RUS Ulan Ude (T) hördes här i vinter så en god gissning. 2 LRH
0400 Radio Botswana med nyheter på engelska. 3 CB
0357 Radio Canção Nova med stort ID. 2 CB
1430 RRI Sorong (T) med lite mx och sen körsång innan den slutade 1437 ( brukar ju inte vara igång så här
länge men vem vet ) 2 LRH
1920 SLA Ekala med musl. px ( körde på övertid) 3 LRH
0413 Rádio Difusora Macapá med ID "Rádio Difusora Macapá AM". 3 CB
0225 R Cultura, Campos, körde nå't halvreligiöst px. C/d 0231. 2-3. OVE
0355 Radio Apintie gick svagt med t.ex. Buena Sera och andra gamla hits. Hördes flera mornar på raken
men alltid svagt hos mig. KN
0538 Radio Apintie med ballader men störd. 2-3 SA
0330 OID. trol. brasse. Hörd första gången detta datum och sedan nästan varje morgon. Svårt att få ut något
vettigt ID, men det låter som man säger Rádio Bucará eller Pocará eller Bucavú eller något liknande. Det
kan lika gärna sluta på …jará. Svårt med både vokaler och konsonanter när man inte har något att gå efter.
Något nytt ? QSA har varierat från dag till dag 0-3 och ibland QRM från 5025. WIK
1520 Radio Myanmar, Yangon hörs alltid med lugn fin musik. 3 SA
Myanmar Defence Forces BC Station har vaknat för säsongen. Fin musik. S 2-3 BEFF
1530 Voice of Shariah, Kabul hördes med engelsk nyhetssändning endast den 26/9. Jag har lyssnat varje dag
sedan dess men inte hört mer på EE. Man uppmanade sina bröder till krig mot de otrogna etc. Vanligen kör
de ett inhemskt språk eller arabiska. Stationen hörs varje dag men är nästan alltid störd av amatörer.
Sändaren driver konstant neråt i frekvens med en fart av ca. 2-3 Hertz per minut. Möjligen hade man en
kort nyhetsbulletin på EE den 3 oktober kl 1540. Svag modulation och sällan stark signal. SA
1545 Radio Hargeisa med typsik musik. S 2-3. BEFF
1510 AFRTS Diego Garcia mycket bra denna dag. Har hörts flera eftermiddagar denna vecka, men med sämre
signalstyrka. Verkar ha sign/off 17.00 på denna QRG. BE
0840 AFRTS Guam spelade jazz. OVE
1500 AFRTS Guam har gått bra varje dag den sista veckan. Q 3-4 BE
1400 Voice of Khmere Krom gick starkt på denna fq som ersatte 15725. KN
1230 Radio Diez, Buenos Aires kom fram redan vid denna tid, men då svag. Kanonstark runt 15.00. Kör den
här bara på helgerna? Hördes även 30.9, men inte annars den sista veckan. Och idag den 6/10 var man
igång igen redan vid 12.30-tiden. Senare på kvällen går man över till 20.726 L. BE

BM i Ecuador – bandscan KV-32, 22/9 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

(Ingen bandscan till detta nummer, tyvärr, men ett bidrag har ändå dykt upp från BM! /red)
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Från och med måndag kommer strömmen att vara borta 12 timmar per dygn i hela Ecuador - katastrof för alla företag. Landet har ju bara
ett enda större kraftverk, ett vattendrivet och då regnet nästan helt har uteblivit har vi nu ett katastrofläge i landet. Kanske måste jag köpa
bilbatteri och laddare och några stearinljus för att kunna DX-a. För att vara lite cynisk så kanske den elektriska störningsnivån kommer
att sjunka.....
Några loggningar har jag inte till detta nummer av SWB men snubblar jag över en ny peruan så....... - som TL nyligen skrev i Ekot så
lägger nog många stationer av på kortvågen, t.ex La Voz del Campesino, Huarmaca på 6956v kHz, som max har varit igång 3-4 dagar på
KV dom senaste 4 månaderna, annonserade när jag nyligen hörde dom bara FM och internet! Jag känner bara till en enda "internetDXare" nämligen HK, som ju gräver fram en hel del info den vägen.
Har jobbat lite med att "monitorea" NORDX 2001 och skriver lite om detta i SWB när JOE så tillåter.
För första gången har jag nu lyssnat på Glenn Hausers "World of radio" - det gjorde jag via WWCR-5070 kHz - så "SWB" måste ha
figurerat där en hel del.
Du har ju skrivit en del om datorvirus. Fick för någon månad sedan en mail, som för övrigt skickades 6 gånger, innehållande en bifogad
fil på några 100 kb plus texten på engelska "Vill gärna ha din åsikt"! Blev misstänksam och plockade bort alltihop utan försök att öppna
"skiten", dessutom spärrade jag adressen. Minns ej vad filen hette men mycket ungefärligt "hillary.jnk" med avsändare, indienklingande,
"Daglish Ravish" eller något åt det hållet. Känner du till detta och finns det någon filtyp vid namn ".JNK"? Vad hade hänt om jag hade
klickat på denna fil?
(Denna typ av mail innehåller ett virus, Sircam, som figurerade för någon månad sedan. Hade du öppnat filen hade viruset aktiverat sig
och skickat mail till alla som finns i din adressbok. Dessutom om du haft otur hade hela hårddisken kunnat raderas. Överhuvudtaget
skall inte mail öppnas som kommer från någon okänd och speciellt inte om den innehåller någon filbilaga, så du gjorde helt rätt. /red)
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i Quito!

Stationsnyheter
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC.
6100 R Centrafrique, Bangui heard at 1841-1900* in Vernacular airing an Afropops px, frequent French IDs. 53443 w/ adjacent QRM
only (Carlos L.R. de Assunção Gonçalves, Portugal, Sep 24, BC-DX via DXLD)
DOMINICAN REPUBLIC.
2700.09, Ondas del Yuna (2 x 1350) (harmonic) 0957 Oct 4, Bachata vocals, 1003 ads and canned ID. Fair signal with ute QRM.
(Mark Mohrmann, VT, DX LISTENING DIGEST)
INDONESIA.
2960, RRI Manggarai (Presumed). Audible the last two days. No ID noted over the top of 1300 or at any other time. Decent level on
music, poor on speech. Nice to at least hear them again.(Hans Johnson, WY, Sep 21/22) 1212-1230 F with News feed in BI, parallel with
other RRI. (Nelson, Sep 21) 1227-1300 Excellent strength with Local anncr and music. SCI at ToH (Don Nelson, OR, Sep 23, all
Cumbre DX via DXLD)
-----------------------Up-to-date list of Aug 28th-Sep 3rd: Signing-on time in UT for morning programs, some noted with IS by s-on:
3214.9 RRI Manado 2130
3264.7 RRI Gorontalo 2100
3325 RRI Palangaraya 2158
3344.8 RRI Ternate v2000
v3960.1 RRI Palu presumably s-on 2030, strong QRM by KRE at
2132.
3976 RRI Pointianak 2200
4000 RRI Kendari 2100

4003.1 RRI Padang 2155
4606.4 RRI ? sporadic txions here, can't find out s-on time.
4753.3 RRI Makassar 2130, at about 2300 \\ 9553.2.
4777.1 RRI Jakarta \\ 9554.2, s-on approx. 1800, mornings only.
4874.6 RRI Sorong varying 2125 ... 2140.
4925 RRI Jambi 2155.
9741.7 RRI Sorong, very weak, ID, 25332, -0758*.
9552.3 RRI Makassar, very weak on Sept 15th, like Sorong.

Signing-on time in UT for evening programs, from 1000 UT onwards:
2899.1 RPDT2 Ngada only carrier, best from 1130 UT onwards.
2960.1 RRI Manggarai fade-in at 1100, til 1345*
3214.9 RRI Manado s-off at 1248*
3264.7 RRI Gorontalo
3325 RRI Palangaraya
3344.8 RRI Ternate
3355.4 RRI Jambi. \\ 4925, around past 1200 UT, if PNG s-off.
3904.96 RRI Merauke again active, at 1113 ID, 1200 Jakarta relay,
nx til 1225, National song "Programa Satu", RRI Merauke ID,
35433 at 1205 UT Sep 18th.
v3960.1 RRI Palu, S=9 +20/30 dB at 1240.
3976 RRI Pointianak, S=9 +40 dB at 1355.
4000 RRI Kendari again active, 34433 at 1402.
4003.1 RRI Padang
4606.4 RRI Serui , sporadic active, \\ 7171.43 from approx. 0730
past 1200 UT.

v4753.3 RRI Makassar
4789.1 RRI Fak Fak 4855.4 spurious signal of RRI Sorong,
4874.6, take care.
4874.6 RRI Sorong -1230*
4925 RRI Jambi, S=9 +30 dB. \\ 3355.5, latter past 1200, if PNG
is s-off.
v6069.7 RRI Jayapura, around 0900-1000, irregular heard in
August.
6153.4 RRI Biak, sporadic active.
7171.43 RRI Serui, fade-in 0730 .. til 0812*, on Sep 2nd extended
past 1200 UT.
9525 V of Indonesia, /0800-0900 English
9741.7 RRI Sorong -0800*, difficult reception, spoilt QRM.
11760 & 15125 RRI Jakarta.
15150 VOI, 1800 German.
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v3015, an unID Indonesian, at 1145 UT, small talks in BI, 1200-1230 relay of RRI Jakarta "Warta Berita", then again local program.
Sports report on "Malaysian-Asian sports games" from K-L. At 1300 economic nx relay from RRI Jakarta, s-off 1315 on Sep 8th, 24332,
very bad modulation. Again heard on Sept 14th from 1120 UT onwards, but silent at 1220. Not heard between Sep 9-13. No positive ID.
But, if I compare the modulation characteristics, is like v3160 RSPDT2 Halmahera Tengah, Soasio.
+/-3602 fade in past 1500 UT, an Indonesian pirate relay a 7Hpx[?] in AM modulation, at 1200 relay RRI Jakarta "Warta Berita", a
lot of Dangdut mx, mentioned "FM Dua", also presumably "RRI Cirebon" – this stn was many years active in the 120 mb. 34532,
modulation problems. Stn heard again Sep 5th to 9th. Now inactive again.
(All items above by Roland Schulze, Philippines, Sep 16, BC-DX Sept 28 via DXLD)
JAPAN.
3373.5U, NHK, Mihara. Low power NHK relay in Japanese at 1114. Good reception. Also heard were: 3607.5U NHK Shobu-kuki,
Tokyo with game show of bird calls. Lots of laughter. Very good. This was parallel to 3259 NHK Kasuga (fair to good). (Volodya
Salmaniw, Grayland WA, undated, DX LISTENING DIGEST)
LAOS
7145 Lao National Radio 1333 heard first time in ENGLISH since started dxing 10 years ago. Local news followed by international
items, then a couple of Laotian songs. Sign off at 1400, no other px after that. SINPO 53333. Yeah...(Lam, Sep 28) Lao National Radio's
International Service noted again on 7145 kHz, 2 Oct. In Vietnamese when I first checked at 1210, ending with a nice comprehensible ID
mentioning 'Lao' and 'Vientiane' and then beginning Cambodian at 1230, and French at 1258. The English segment finished with the Lao
National Anthem just before 1400 when the carrier went off. Reception here deteriorates after about 1230, and throughout the signal is
weaker at this location than the domestic service on 6130. The good news is that the audio was improved compared with the transmission
I reported a few days ago. > > I was last able to confirm the parallel MW frequency 1030 kHz in early August, listening from Thailand.
(Davies via Cumbre DX)
MEXICO
2390.08 R Huayacocotola 1218-1230 F in Ss with Mexican Guitar music program. Thanks to Guy Atkins for calling this one to my
attention. Faded quickly due to SR at Tx. This one not usually heard up here in the Pacific Northwest. (Nelson, Sep 21 via Cumbre DX)
SOLOMON ISLANDS.
5019.91, SIBS, 0739-0820 Sept 20, Excellent strength with local islands guitar music (with vocals) into ID at Toh and news in EE by M
after 0800. At 0816 there was a very interesting ad for a kitchen mixer. Solomon Islands always has great ads – I kept listening for the
"IBM construction company -- IBM, a name you can trust" but came up empty this evening (Don Nelson, OR, Cumbre DX
via DXLD)
VANUATU
7260 R Vanuatu 0744-0820 News in pidgin followed by Yellow Bird ID at 0743 then pop mx. At 0800 the news was again in pidgin
after the ToH ID. (Nelson, Sep 20 via Cumbre DX)
UNIDENTIFIED.
2480.27, R Sonorama (2 x 1240), Riobamba, Ecuador (presumed), 1039 3 Oct, LA pops, M announcer, fair signal on the peaks. Short
opening, no ID (David Hodgson, TN, harmonics yahoogroup via DXLD)
-------------------Hi Glenn: Perhaps you could help me. I had a very good copy of the new harmonic on 2260 this morning, and got a tentative ID. This is
what it sounded like: "La Fah-voh-ree-ta", with the accent on the 3rd sylable. Does that mean anything, perhaps "The Favorite"? Of
course, this doesn't really identify its location. My guess is this originates either from Mexico or maybe SW USA. Today, I was able also
to hear the fundamental amidst the pile up of stations on 1130. Thanks, (David Hodgson, Nashville, TN, DX LISTENING DIGEST)
-------------------Yes, La Favorita, i.e. the favorite is a fairly common slogan, and could be Mexican or US. Perhaps someone in the MW groups can
narrow down the possibilities on 1130 (gh, DXLD)

Övriga radionyheter
Mission QSL
When I received my QSL from Radio Ayopaya in Independcia (Cochabamba) it was a great thrill to me. As far as known it is the first
in the world from this station. But the story beyond it is still more astonishing. First a "simple" email from director Jorge Aquino (both
email and postal addresses are already presented on the list), thanking me for my report of reception, telling how proud and surprised
they were to be heard that far away. And also promising a "official" QSL and more information later. (You´ve read that before from
different stations, haven´t you?)
But there it was. About four weeks later two new emails - one with a "certificate" with all QSL-information, one extensive information
"brochure" of Radio Ayopaya that is probably the station transmitting from the highest place in the world! The shortwave transmitter is
homemade, putting 1 Kw out in the air on "official" 3344 kHz. To get my report of reception to Radio Ayopaya (when it could finally be
identified through Rogildo in Bolivia), I contacted my Swedish wellknown DX-friend Henrik Klemetz, and also the people beyond the
project in Germany through their homepage, and got some addresses that eventually gave the result abouve.
Henrik also contacted Andy Schmid ("Pennant museum") who was on his way to Bolivia, and asked him if he could get some
information on the station. Also Rogildo in Bolivia participated to collect more information.
With the help of the address from Rogildo, Andy and Rogildo also could find (not easy though) the house of director Jorge Aquino in
Cochabamba and met him. By the way, he spoke some German and also had a German helper.
Jorge Aquino knew nothing about listners reports, but Rogildo told him about those, and he also helped him with a "formula" to handle
them. Jorge Aquino also invited Rogildo to visit them at the station, five hours away in bus on bumpy roads. Henrik Klemetz also tells
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me that he didn´t get any answer himself on his email to Jorge Aquino, neither did Samuel Cassio in Brasil, when he tried to help Henrik
to collect information on the station. But I was the lucky one this time. To get the correct address, and get a letter through all the way to
the recipient in a case like this, is a real thriller. Then to have a reply posted and safely get all the way back... It´s not "just" to put the
letter in the mailbox. With the help of email, the possibility to get an answer is increasing. But still, you have to have lots of luck. And in
this case also the kind help of people around the world on "Mission QSL to Jan Edh" (and I hope others to come after me...).
Thank you all! Best regards, Jan Edh, Hudiksvall, Sweden [via HCDX]
----------------Hello again, Henrik Klemetz tells me that Samuel Cassio has now received an e-mail QSL similar to mine from Radio Ayopaya.
[Jan Edh Hudiksvall, Sweden - DXing in Fredriksfors via HCDX]

The Online DX Logbook
From today the Online DX Logbook is pleased to announce that it is replacing it's poorly designed monthly pdf files with a brand
new publication entitled the 'Offline DX Logbook'. This publication is a monthly compilation of the loggings received by the Online DX
Logbook and presented in a neat and tidy Acrobat file for downloading and printing. So, what makes the Offline DX Logbook different
from other publications? Well, it does not contain receiver reviews, readers letters, dx news or any long uninteresting features, but is
made up purely of the latest loggings that have been submitted to the Online DX Logbook - making it the ideal companion to keep next
to your receiver. The Online DX Logbook continues to run normally, and is updated daily with new loggings. If you want to download
the October Issue of the 'Offline DX Logbook' then you can find it at http://www.shortwave.org.uk it is of course free of charge.
[73's, Graham Powell via HCDX]

New bulletin "EL MUNDO ESTA EN SUS MANOS"
It is a pleasure to announce for this means that is available the bulletin "EL MUNDO ESTA EN SUS MANOS" of the grouping
ARS, Amigos Radioescuchas de Santiago in their edition of October. (in spanish). This group participates from 1986 in the hobby and it
published in paper this informative bulletin. Now through this means we return to be effective and next to all to you with news of Chile.
We request to excuse all imperfection but we are still in development. WEB: http://espanol.geocities.com/dxars/ARS.html, E-mail:
dxars@yahoo.com [73 from Santiago, Chile, Hugo Lopez, CE3 TIB, Amigos Radioescuchas de Santiago, via HCDX]

More of the AOR7030+
It's been a month, now, and after using this radio daily over that interval, I've noticed the following minor annoyances:
1). ---------------- Well, there you have it.
I've worked it side by side on the same antenna as R-71, and have found, with no exceptions, that there isn't a signal that I can pull
out with R-71 that I can't pull out with 7030. Hams, Deep DX, Utes, SWBC. R-71 has a more shaped audio response for comms than
7030+ and it does take some fiddling with PBS to make the filters work to their maximum advantage in heavy QRM/N. However, with
the proper touch, lifting a clean snatch of audio, in a crowded band, during the recent solar activity, proved to be far less difficult than
some reviewers have led readers to believe was possible.
The menu trees are adaptive, keeping favorite and most used functions close to the surface, so the firmware interface isn't difficult to
get used to at all, and the slew of automatic functions come to be quite handy during casual listening, when I just don't need to sit in front
of the radio and diddle the knobs. (insert tastless crack here...as it were) BTW, the main tuning knob is smooth, not knurled. So one
needs to wash one's hand before using the rig, or the fingers slide on the knob pretty easily.
I've found that with increased listening time, I've put the 400 memories to a workout, and have several times over the last month,
had to move and shift memories to make room for more frequencies between existing memories. This has turned out to be as easy as
shifting memories with R-71. And changing parameters within a memory, (like PBS settings, filter selection, mode, tuning, and
RF/IF/AGC settings) may all be updated with the press of a single button.
Long term listening to BC is virtually transparent. Even with SW-2, there is some fatigue after a few hours listening. Not so with
7030+. Listening parameters may be tweaked for very enjoyable fatigue reduced listening and I've caught myself turning on the rig
when I get up, and letting it wail the entire day until I crash at night, with audio piped through the house from one of the aux ports.
During, and following the event of Sept 11th, this rig was worked like a DC-3 in Berlin, and never became tedious, nor did it hiccup a
single time.
Audio is not as rich as SW-2, but 7030 audio displays less distortion. And in circumstances where Drake's sync detector struggled to
remain locked, 7030 remained absolutely stable, even when a signal would fade entirely out.
The auto tuning function is an amusing diversion. When calling up a memory where sync is engaged, and the memorized frequency is
not active. 7030 plus will retune itself, while I watch, to the nearest active frequency, and then sync to that. And it's one determined
little bugger, too. But if I'm calling up memories, it's usually when I'm not interested in fiddling, but more interested in listening while I
work. Letting it find something for me is a very handy feature.
I've not applied the multiple user settings, yet. For one thing I'm the only person here, and the chihuahua prefers FM on my
Cambridge 88 (BTW, thanks to Adam C. Smith for selling that one. I hardly ever fire up my Marantz in the office anymore).
Brian Denley made the comment that 7030 doesn't even look like a 'real radio.' He's right. Next to my Super Pro it looks pretty
lame. But like my other John Thorpe radio, HF-150, 7030 is not a rig to be taken lightly. It is serious artillery. And it's heresy to say
this, I know, but it's become the rig I reach for first when things start happening.
I don't have the noise blanker and notch option for this rig, I may go for that later. And I'm sure with the DSP available on Ten-Tec's
RX-340, or Icom's R-75, 7030 might have to struggle to keep up, but as it sits, it's one of the most useful, and helpful radios I"ve ever
owned.
Is it worth the price of admission?
Tough call. It IS a lot of money. But there's no buyer's remorse here. (No brainer there. I've never met a radio I didn't like---I
know, you're shocked.) And the more I work this rig, the more I enjoy it. That's a good value no matter what the price, within reason.
It's different, that's for damned sure. One has to step away from one's prejudices about what a radio is and should be. And I admit
that's the tough part. It doesn't handle like a radio, and it's looks....well it's looks are to SW radio, what Bang and Olufson is to top flight
audio. And like B&O, it's substance is every bit as impressive as it's style. In fact, also like B&0, it's substance--it's performance--is
integral with it's style.
DXing in the living room. Who'd a thunk it. It's different. But I do recommend it.
Here endeth this evangel. May we listen in peace.
[Peter Maus via rec.radio.shortwave]
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