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Nummer: 1470, 21 oktober 2001. Deadline nästa nr: 2/11 2001 (E-mail 4/11 kl. 0900 SNT)

SWB-info
SWB online på HCDX: http://www.hard-core-dx.com/swb
SWB old archive: http://www.algonet.se/~ahk/swbhome.html
SWB hot stuff: http://homepage.sverige.net/~a-0901/
SWB member information: http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm

Jubileumstidskriften är på gång. Kommer att skickas ut på måndag 22/10. En kopia kommer att
läggas ut på Internet på denna adress:http://homepage.sverige.net/~a-0901/. Det går knappast att
göra filen i annat format på grund av storleken på alla bilderna.

En nygammal medlem, Hans Östnell (HR), hälsas varmt välkommen åter efter en längre tid utanför
SWB. Han skriver så här till oss:
Efter några års frånvaro från banden (bl a med tre missioner i Kosovo på lika många år) börjar det återigen
suga i DX-tarmen. Har relativt nyss flyttat till Enköping (lägenhet - usch, men har relativt god möjlighet
att lyssna i amatörradioschacket på jobbet - signalregementet S1) pga jobbet och när det nu börjar bli
mörkt om kvällarna så... ja, du förstår säkert... ;) För att på ett någorlunda vettigt sätt hålla sig ajour med
vad som hörs på banden, samt inom rimlig tid kunna bidraga med egna loggningar är det nu - precis som
förr - en självklarhet att söka återinträde i SWB, denna illustra samling! Hoppas detta går för sig!
Kul att se en Ängelholmare som red för SWB, förresten! Är själv NV-skåning av hävd och helt ohämmad
vana. Bodde i Höganäs från födseln fram till 1986 och gjorde mig väl mest känd i Eter Aktuellt med
signaturen HR. Trots att jag bytt efternamn så behåller jag den gamla signaturen - det känns tryggast så!
Är för övrigt en FANATISK Rögle-supporter, men det har ju mindre med DX-ing att göra, förståss...
Ja, det var väl allt för nu! För övrigt är min adress och tfnnr som följer: Hans Östnell, Rombergsgatan 28,
Lgh 42, 74533 ENKÖPING, Tfn: 0171-20682,hans_ostnell@hotmail.com73´s! /HR

QSL, kommentarer, mm.
Dan Olsson: Skickar dig några QSL-anmälningar. Egentligen skulle du också fått tips ifrån förra veckans
lyssning ute i Saxtorp där jag, OVE och RÅ lyssnade men dessvärre kan jag inte hitta loggbladet. Kan bara
konstatera att det var dåliga konds västerut både på MV och KV. Trots det var lyssnandet inte helt
värdelöst utan jag fick ihop ca. 20 rapporter.Radio Verdad 4052,5svarade med brev, kort, almanacka,
vimpel och schema,5990 R Senadobrev, cover map och dekaler samt4716 R Yura e-postbrev.
19/10: Skickar redan bidrag till dig så här tidigt (natten mellan torsdag och fredag) då jag ska ut och lyssna
i helgen får se om det ger något. Ett besök på radiomuseet i Ekeby ska också göras. Här kommer tips ifrån
SM-helgen inte mycket till konds men ändå något. Några QSL hard jag också fått:3344 R Ayopapa e-
brev svar och4915 R Dif Macapamed 4 e-brevsvar. (Har skrivit till dessa ett antal gånger men inte fått
svar och nu fick jag fyra på en vecka.) V/s pay Ayopapa är Lic. Norma Estrada, coordinadora och Ing
Jorge Aquino, Asesor och på R Dif Macapa Rabelo Santos. De har också en ny adress: Rua Candido
Mendes 525, centro, Macapa.

Jan Edh: Efter drygt två veckor trotsade jag (och Ronny Forslund) konditionerna och åkte ut till
Fredriksfors måndagskvällen 15/10. Det ser ju inte ut att bli bättre. Vi var alltså väl förberedda och därmed
heller inte besvikna. För det var ungefär som väntat. Direkt uselt på kvällen, möjligen litet öppet mot
England. Ingenting mot LA och Asien uselt. På morgonsidan gick det litet Centralamerika på kortvåg
(bara det "vanligaste" dock) och framför allt Venezuelaner med starka, men fladdriga signaler med mycket
fading på MV. Inte ett pip vare sig mot norr eller söder, och inte ett ljud från WGIT 1660!
19/10: Torsdagsnatten 18/10 blev ännu ett bomskott vad gäller lyssningen. Trots att NA-singaler skulle ha
letat sig ner mot Norden fanns nu inte ett spår, trots kanaler som inte var speciellt störda och "bubblade"
rätt. Och A-index 6 och K-index 0-1 var ju i alla fall inte hopplöst. Det var bara det att inget kom igenom,
vare sig kväll, natt eller morgon. Inte heller något mot LA eller Västindien. WGIT 1660 gick med
underbar signal, Caribbean Beacon1610 likaså, fragment av Harbour Light 1400 tidigt. På kortvåg gick
Litoral 4832 förhållandevis bra, Verdad 4052,5 hyggligt, Gene Scott (nu från Costa Rica på 5029 kanon,
liksom den venezuelanska tidsstationen på 5030. Kan det möjligen ha varit ett för högt solarflux 229 som
förstörde?

Lars-Erik Svensson: Har lyssnat med kondsen är inte bra just nu i varje fall när jag varit igång, tyvärr får
man väl tillägga. Kan konstatera att mitt 1:a e-mail QSL kommit, detta på en konventionell rapport till
Radio Cultural Amauta 4955, jag och 15 andra har fått samma. Praktiskt för stationen kan man tänka.
Skriver om en specialsändning för lyssnare den 6 nov, 1900-2000 peruansk tid, för att celebrera 41 års
sändningar för "Dios y a la Patria". Denna sändning har väl inte ens en mikroskopisk chans att höras här i

Det är väldigt
trevligt att SWB
fortfarande är
intressant för en och
annan gammal DX-
are som av olika
anledningar hittar
tillbaka till denna
märkliga hobby.
Det är med stor
glädje vi hälsar Hans
Östnell (HR) tillbaka
i gänget!
Var i veckan på
Elmia-utställningen i
Jönköping på jobbets
vägnar. Naturligtvis
bar det sig inte
bättre än att jag gick
in i en plåt och drog
upp ett rejält jack i
pannan. Så iväg till
sjukhuset där två
sköterskor tyckte det
skulle sys med några
stygn. In i kassan
och fick betala 220
spänn. Efter 3
timmars väntan så
kom kirurgen och
han tyckte detta var
väl inget – det drar
vi ihop med tejp …
Inte undra på att
man upplever
sjukvården som
ineffektiv – småsår
skulle väl ändå
sköterskorna kunna
klara av???
Alla intresserade av
händelserna i
Afghanistan – läs
Glenn Hauser´s
uttömmande
sammanställningar i
DXLD.

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
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Sverige.

Tor-Henrik Ekblom i Esbo, Finland har fått qsl igen fastän inga LA-sådana naturligtvis, dom kommer om dom kommer, manana.....
Clandestine och pirater tycks vara melodien nuförtiden (och NDB som ju inte hör hit men intressant ändå...)Voice of Biafra Int .,12110
email-svar v/s Oguchi Nkwaocha,The Voice of Lord, Jülich 15750 brev, info (postat på Philippinerna),Radio Free Vietnam15235
email v/s Vuong Ky-Son,Radio East Side6270 kort, info,Swinging Radio England7276,25 email, plus en massa utility, hi....

Hans Östnell: Jaha, då har man återigen drabbats av DX-bacillen, efter drygt 3 års frånvaro från banden. Jobbet och andra faktorer gör
ibland att man måste prioritera om och så var det i mitt fall senast. Till råga på allt annat drabbades undertecknad dessutom av brand i
radioschacket, där amatörradioutrustning för snart sagt 50000 kronor totalförstördes. Lyckligtvis finns försäkringar för sån´t, men tyvärr
inte för alla de QSL som också brändes inne. QSL från hundratals stationer i över 170 länder förvandlades till aska (bl a pärlor som
Solomon Islands-5020 och ZLXA, Levin-3935...). Sådant kan förmodligen få den starkaste att tappa sugen... Lyckligtvis har jag stenkoll
på vilka länder som jag hade verifierade. För dom som inte känner till mig sedan tidigare, så är jag 35 år och arbetar som yrkesofficer i
armén, som jag återvänt till efter några års civil anställning. Normalt tjänstgör jag på Gotlands Regemente/P18 i Visby, men är för
tillfället kommenderad till S1 i Enköping. Signaturen HR har i DX-sammanhang förekommit sedan 1980, då jag började med denna
fantastiska hobby. På den tiden hade jag ett annat efternamn, men för att undvika allmän förvirring så har jag valt att inte ändra på min
signatur. Född och sedermera uppvuxen i den NV-skånska metropolen Höganäs, ca 20 km norr om Helsingborg har förutom mitt
radiointresse även gjort mig till en stor supporter av Helsingborgs IF i fotboll och Rögle BK i ishockey.
De primära intresseområdena inom DX:ingen är väl lika varierande som årstiderna, men generellt har jag alltid varit intresserad av LA
och Pacific på kortvåg, samt NA och UK på mellanvåg. Har ännu inte haft möjlighet att göra någon exp till Lappland, men envishet och
tålamod har lärt mig att det går att höra en hel del på MV även i södra Sverige. Detta har även fått mig att formulera devisen "med en
flaska Grant´s kan man få ID på precis vad som helst", vilket torde stämma. Nog om detta nu. Speciellt MV, för det hör ju inte hemma i
detta forumet...
Har bedrivit en egen liten privat lyssnarhelg i amatörradioschacket på S1 i Enköping. Antennerna har bestått av de ordinarie
kortvågsdipolerna (en dipol för 3-30 MHz med sträckning ost-väst och en bredbandsdipol 1,8-30 MHz med sträckning nord-syd) samt en
logperiodisk beam 10-30 MHz. Såväl dipolerna som beamen sitter ca 20-25 meter över backen. Således ett inte alltför tokigt "vardags-
QTH", som verkar fungera bra. Problemet är väl mest att det förekommer en del QRN, eftersom QTH:t ligger nära stan. Har egentligen
inget särskilt iögonfallande (e. g. "iöronfallande") att rapportera, eftersom konditionerna inte riktigt var på topp åt något håll, men
förhoppningsvis kommer kondsen så småningom. Har i alla fall noterat att LA går otroligt dåligt på tropikbanden, vilket iofs inte är så
konstigt med tanke på årstiden. Trots detta borde det ändå höras mer... tycker man... Situationen är något bättre på 49 m, men där har
man å andra sidan en del QRM från europeerna. Asien går emellertid finfint i alla fall på 60 meter - som sig bör, det är ju höst - och
längre fram i vinter så kommer det säkert att finnas möjligheter till en och annan loggning av ngn rar pärla. Vad beträffar Afrika, så
känns det väl som det är dom "gamla vanliga" som går på 90 och 60 meter, varför jag lämnar det därhän. Ägnade lite tid åt att leta efter
"Hornet-stationerna" (Hargeisa, m fl), dock utan att lyckas, vilket nog kan tillskrivas de generellt risiga kondsen i kombination med att
jag inte är klar över vilka frekvenser dessa nyttjar numera. Det ger sig nog i sinom tid. Vad beträffar MV, så går det naturligtvis inte att
bedriva ngn seriös lyssning med KV-dipoler. Möjlighet att dra bävrar finns inte heller, så MV:n får stryka på foten med undantag för
dom tillfällen då jag är ute och lyssnar med ADXC i Möklinta. Dock har Family Radio/Taiwan-1557 och R Centr-1503 loggats med fina
styrkor på den ena KV-dipolen, men det är allt.

Christer Brunström : Under första delen av oktober var jag till Lloret de Mar i Spanien med ett trettiotal spanskelever. Vi hann också
med att besöka Barcelona och Andorra. Den 27 oktober reser min fru och jag till Paris. Som synes inte mycket tid för DX-ing! Nytt QSL
sedan sist:Emisora Mallku 4797 med brev.

Leif Råhäll : Har inga större grejor att komma med.(I dessa tider är alla bidrag mer än välkomna! /red)

Börge Eriksson. Livet går sin gilla gång. Inga QSL, men heller inget brev med bakpulver eller andra vita pulver från någon knäppskalle.
Vilken sneddriven värld vi lever i. Blev dock snopen när jag besökte postkontoret för att sända ett brev till USA och fick veta att Sverige
inte hade något postutbyte med USA sedan krigsutbrottet. Och då var det här dagarna före mjältbrandsbreven i USA. Jag har varken läst
eller hört om någon sådan restriktion i media, men jag kan ju ha missat det. Har någon annan känt till detta? Det är nästan så man känner
sig litet olustig när man postar ett brev till utlandet idag. Kommer det fram eller inte. Kondsen gör väl heller ingen människa glad.
Väldigt upp och ned vilket märks på mina kära indier som ena dagen går kanon på alla frekvenser för att nästa dag bara vara en viskning
i bruset. Jag älskar inte dessa indier, men vad gör jag när de varje vintersäsong envisas med att vara de dominanta stationerna i min rx.
Får väl börja rapportera dem kanske.

Kenneth Olofsson: ett litet qsl-bidrag denna gång bara, de fina loggningarna lyser med sin frånvaro:Radio Ayopaya, Independencia,
Bolivia 3344 kHz svarade med tjusigt färg-email på 4 sidor. Rapporten skickades till Box-adressen i Cochabamba. Fler bidrag nästa
gång, kanske.

Björn Fransson: Efter en natt vid Ygne, med risiga konds, har jag nu ätit litet frukost och kom att tänka på att det är bulledags. Så här
kommer något - och så 73 förstås! QSL:Radio Lusofonia via Sydafrika-7155. Pers e-mail från Dario Bettencourt, som utlovade ett
riktigt brev med tjockt innehåll, när han kommer till Portugal. Han hade skickat tre brev till mig från Sydafrika, men inget av dem har
kommit fram! 9 m..World Falun Dafa Radio, clandestine via ?-9330. Snyggt svart-vitt kort, ej signerat och en vacker broschyr. Adress:
Fang Guang Ming, Inc., P O Box 117, Buford, GA, 30518, USA.www.falundafa.org, www.clearwisdom.net. Tyvärr kan jag inte räkna
ett telefonsamtal från Radio Diez, Argentina-29810 som QSL. De ringde, när jag inte var hemma, men trots påstötningar via mail har de
inte hört av sig igen, vare sig med det ena eller det andra. Jo, ett kort mailsvar: Vi hör av oss inom 2 dagar. Ha!

3200 19.10 1955 TWR/Swaziland predikade på EE. Svag men ostörd. 2 HR
3266 19.10 2005 GBC Accra, drog nyheterna på EE. 3 HR

LOGGEN - ALL TIMES ARE UTC
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3270 19.10 1950 NBC Windhoek, Namibia med popmusik. 2-3 HR
3320 19.10 1940 R Sonder Grense, Sydafrika med Afrikaans och fotboll. 3 HR
3344 21.10 0000 Så fick också jag höraRadio Ayopaya. En ynkligt tunn röst pratade mest hela tiden, men mot slutet blev

det litet musik också. S 2- upp till 2-3 BEFF
3905 20.10 1845 RRI Merauke , Indonesien, hade ngn sorts musikteater innehållande typisk slagverksmusik. NIL ID, men

helt klart en RRI-station, då Palau Ambon spelades kl 1959. Gick i flera timmar med 1-2. HR
4003,2 19.10 1450 RRI Padang har börjat att höras igen. Spelade en bit som heter " You have to go " men man gick själv för

man slutade 1453 denna dag 2-3 LRH
4052,5 16.10 0315 Radio Verdad, nu behagade den gå (om än svagt; QSA 2 i toppar) i motsats till vid Nordx. CA-signaler

också från Costena, Barahona, Cultura (3300) och en jättestark Gene Scott som "gladde" med nästan QSA
5. JE

4052.5 16.10 0410 Radio Verdad med marimbamusik. 2 CB
4750 15.10 2030 Voice of Russiapå engelska! Mixningsprodukt, spegel eller vad? Knappt läsbar QSA 1-2 JE
4775 20.10 1710 AIR/Imphal körde ragasång och var // med alla andra AIR på bandet. Stark dock. 4 HR
4819.24 17.10 0500 HRVC med stort ID. 3 CB
4820 15.10 04.30 Radio Botswanavar det som låg här när jag hoppades på Honduras eftersom en del andra morgonstationer

från LA puttrade på sina frekvenser. 3 BE
4820 19.10 2015 R Botswanamed afropop. 2-3 HR
4832 19.10 0300 Radio Litoral med engelsk predikan, hygglig signal (QSA 2-3) men besvärligt splatter från urstark Tachira

4830. JE
4832.02 17.10 0302 Radio Litoral med religiöst program på engelska. ID med adress strax före 0400. 3 CB
4835,3 18.10 1930 RTV Malienne snackade ett obegripligt språk och obegripligt fort! Ligger lite snett. 3 HR
4850 18.10 1423 AIR/Kohima , med lättrepad pop typ "Eternal Flame" med Atomic Kitten och den gamla Police-klassikern

"Every Breath You Take" fast nu i hiphop-verson. ID 1630 följt av nyheter. 4 HR
4880 19.10 1545 AIR/Lucknow med ID på EE och sedan sedvanliga krigsnyheter på lokalt språk. 3-4 HR
4890 18.10 1923 NBC, Port Moresby, PNG med lugn musik i sitt morgonpx, där man även tog upp de viktigaste

nyhetshändelserna. Senare hade man den goda smaken att spela den gamla godingen "It´s A Sin" med Pet
Shop boys! Alltid kul att höra denna och bra går man tydligen numera! 3-4 HR

4895 19.10 1540 AIR/Kurseong gick fint med Taliban-nytt och den senaste mjältbrandsrapporten. 4 HR
4915 18.10 1920 GBC, Ghana snackade... 2 HR
4915 19.10 0315 R Difusora, Macapá med ett flertal id:n såsom "Radio Difusora". Fri men klen i signalstyrkan. 2 HR
4915 28.9 0030 R Dif Macapa med prat om Brasiliens president och Bush. Q 3. DO
4919 15.10 05.00 Radio Quito har glatt några morgnar med lagom musik till kaffetåren och mitt första träningspass för

dagen med knälederna. 3 BE
4920 19.10 1520 AIR/Chennai(?), stark och präktig med EE. 3-4 HR
4925 17.10 1505 RRI Jambi , med nyheter om USA:s bombningar i Afghanistan. c/d med Palau Ambon och klockrent ID kl

1517. 3 HR
4950 28.9 0050 AIR Srinagar med ragamusik DO
4965 18.10 1915 Christian Voice, Zambia gick dåligt med EE-ann´s. 2 HR
4976 18.10 1850 Radio Ugandamed ett diskussionsprogram om fattigdom. Tydligen finns det numera en veresigner på

stationen, så man kanske ska försöka sig på en rapport för 50-11:e gången... Stark och präktig iallafall. 4
HR

4982.05 16.10 0450 OID USB med relä av en rysk kommersiell station. 3 CB
4990,89 14.10 0350 R.Apintie, Surinam bra musicpx. men bara 2 THE
5003.44 17.10 1745 Radio Bata är tillbaka igen. Även hörd den 19.10 kl. 0500. 2-3 CB
5040 30.9 0040 AIR Jeypore med prat om Sydafrika och spelade sen ragamusik DO
5040 16.10 22.50 OID som spelade Frank Sinatra non stop fram till 23.00 då man hade sign/off mitt i en låt utan annonsering

eller andra ceremonier. 2-3. Får väl kolla QRG:n igen. BE
5040 20.10 2110 OID med phone-inpx på serbokroatiska och snack om Makedonien. Varje samtal inleddes med ett artigt

"dobre dozje". Spelade modern pop som "Let Me Blow Your Mind" med Even och Gwen Stefani. 2157 en
hymn sjungen av kör, följt av tidssignal och nyheter. Tyvärr fadade den ut, så ngt ID uppfattades aldrig.
Mysko sak. S4-1 HR

6025,1 20.10 0120 R Illimani , La Paz spelade lugna ballader. Fick med ett flertal annonseringar som ljudfiler.
Förhoppningsvis ger "bandmangling" i CoolEdit något njutbart för örat! 2 HR

6034,9 18.10 2240 LV del Guaviare, San José del Guaviare, Colombia med stort id under splatter. 2 HR
6040 18.10 2245 R Clube Paranaensespelade smäktande ballader. 2-3 HR
6045 19.10 2230 Nei-Menggu PBS torde väl detta vara. Läste nyheter på okänd CC-dialekt, efter att ha spelat vacker musik.

3 HR
6050 21.10 0015 LV de Los Andes/HCJB med sin nationella service. Körde ett politiskt program som hette "LV del

Congreso - Una Radio Revista Parlamentaria". Mycket snack om "El Congreso Naional". En dryg timme
tidigare körde man fotbollslandskamp. Tydligen gjorde Equador mål eftersom kommentatorns upphetsning
nådde sällan skådade höjder. 3-4 nu iallafall. HR

6054,5 20.10 2125 R Juan XXIII , San Ignacio de Valesco, svag med romantiska canciones. Har hörts flera kvällar nu, alltid
svagt. 2 HR

6055 19.10 1735 R Rwanda, Kigali med FF och drog en promo för något som var sponsrat av Motorola och spelade
lättrepad pop. 3-4 HR

6065 20.10 1500 Radio Kristianstad på kortvåg var ingen höjdare. Dåliga fotbollsreferat för hela slanten. Då är det mera
fart över P4 :s sportsändningar ! S 4-5 BEFF

6065 20.10 1430 R Kristianstad/Hörby är väl egentligen inte en loggning som hör hemma i SWB, men det är i alla fall en
kul grej. Körde kvalet till Superettan i fotboll mellan Ljungskile och Ängelholm. Matchen slutade 1-1 och
ÄFF spelar i och med detta i näst högsta serien nästa säsong. Som inbiten HIF-are ber jag att få gratulera,
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dock med viss skepsis. Ställer mig frågande till om Ängelholm egentligen har "plats" för två elitlag inom
toppidrotten. Tycker att kommunen borde satsa allt krut på Rögle istället! Därmed basta! HR

6105 20.10 2320 R Cancao Novapredikade och var störd (!) av bärvågen från nedanstående betydligt intressantare
hörighet! 2-3 HR

6105,5 20.10 2320 R Panamericana, La Paz överraskande bra med prat om "La Dictatura" och fint id med tidsangivelse
"...horas en Radio Panamericana...". Pratprogram med lugna schlagerballader.Blev en ny bekantskap för
undertecknad. 2-3 HR

6114,9 19.10 0030 LV del Llano med annonsering "Informativo regional de La Voz del Llano". 3 HR
6150 18.10 2310 News Radio 938, Singapore med väder och travelinfo, följt av ett program om hur Singapores

parlamentariska system fungerar. 4 HR
6160 18.10 2325 CKZN St John´s, NF med CBC Radio 1 och en gruppdiskussion om Air Canada och folks ovilja att flyga

numera. 3-4 HR
6175,8 18.10 2250 CBC Radio 1 över Sacksville, hör väl egentligen inte hemma här men man ligger snett och är härvidlag

intressant, varför man inte behöver bry sig om denna ngt mer... 3 HR
6288 13.10 2100 Tower Radio, Holland pop, plus tel från mig 4 THE
6295 11.10 1735 Radio Uranium Intn'l kallar sig en ny brittisk pirat. Adress ? Spelade musik, som bara sonen Helge kan

detektera. S 3. BEFF
6303.7 21.10 0130 USA-pirat med det underliga namnet « Mystery Science Radio », men ännu underligare var programmet

med bl a sagoläsning ! Sände via AL International. S 3-4 BEFF
7100 11.10 1730 VotBMoE är väl en festlig förkortning för något som ligger i Asmara. Det lät som om de startade sin

sändning vid denna tid ! S 2-3 BEFF
7215 11.10

14.10
1650
1230

UKE-senderenhörs då och då riktigt bra, men musikvalet passar inte ihop med mina öron. Usch och pest !
S 2-4 och splashad. BEFF

7215 15.10 1935 Uke-Senderenom det största kulturevenemanget "Uka" i Trondheim. Frågesport. Låg aningen högt
(7215,06). Svagt, men väldigt störd på MV också. QSA 3. JE

7215 14.10 1445 UKE-senderenmed snack på norska. 2 CB
7215 20.10 1350 UKE-senderen, Trondheim, gick fint med annonseringar för den ordinarie studentradion. Spelade en

massa fullständigt orapporterbar brit-pop, men till slut lyckdes man dra en cover på en känd Sade-låt.
Tydligen börjar man bli gammal, eftersom man inte känner igen musiken längre... 4 HR

7420 19.10 1800 R Studio/R Gardarika , St Petersburg med EE-slogans "Number One Hit Music Station". Ryska hits... 4
HR

7245 13.10 1645 R.Tajikistan , Dushanbe news på engelska 15min 3 THE
7480 20.10 1730 Baribari Radio , eller vad den nu egentligen heter, avslutade sitt program med en webadress. S 3-4 BEFF
7480 20.10 1800 Bahaa´i Radiomycket stark med annonseringar och ID på farsi. Varifrån sänder denna egentligen? Känner

mig "o uppdaterad"...4 på Bahaa´i iallafall. HR
8700U 19.10 0235 "Commando Solo" - det får väl anses klart att det är det amerikanska flygplanet över Afghanistan som

hörs här med korta meddelanden och informationer varvat med (med tanke på situationen) hurtig musik.
Men vem fan kan lyssna på SSB där? JE

8700 16.10 1545 OID station från Afghanistanområdet, som troligen är 193rd Special Operations Wing, ett led i det
amerikanska propagandakriget. Om sändaren är i ett flyg eller på marken kan man fråga sig. Kanske är
detta en feeder till ett flygplan ? Härlig afghansk ( ?) musik och en massa prat om talibanerna. S 3-4 och
ibland bättre + en del CWQRM. BEFF

9705 19.10 0420 RMI "The Voice of Mexico to the World" med "Antena Radio Summary". 2-3. CB
9705 19.10 0420 XERMX R Mexico Int . Engelska och sportnyheter följt av ett flertal feta ID:n och klassisk musik. Går ju

jättefint! 4 på den logperiodiska beamen! HR
9736,3 19.10 2125 R Nacional del Paraguaydrog kilometervis med nyheter. Är lite klämd av 9735, men helt klar på USB. 3-

4 på logperiodaren. HR
9779,7 19.10 2050 R Sana´a, Yemen går ganska hyfsat här med arabiska. Ligger snett. 3 HR
10320U 17.10 05.30 AFRTS Hawaii är det väl som ligger kvar här. Jag har inte hört dem tidigare i höst, men denna morgon låg

dom där helt plötsligt. Även nästa dag, men den 19:e var det tyst igen. Inte heller Guam och Diego Garcia
har hörts lika ofta som för några veckor sedan. BE

11725 28.9 2205 R Novas de Pazmed ett eget religiöst program DO
11734,1 19.10 1640 R Tanzania, Zanzibar med koranrecitation följt av nyheter från Dar es Salaam // 5050.1 på heltimmen.

Lokal-id 1715. Q5 på den logperiodiska beamen! HR
11740 13.10 1531 AIR Panaji , Goa nyheter på engelska 15min. 4 THE
11765 28.9 2305 R Tupí med religiöst program till bra styrkor Q 4 DO
12110 14.10 0900 Radio Ezra, Vladivostok prat-px, uselt! 2 THE
12110 6+30.10 1700 Dejen Radio(Lär betyda « Base Radio ») är en ny etiopisk clandestine, som spelade mycket vacker

musik.. S 4 ! BEFF
12120 20.10 1530 KFBS, Northern Mariana Islands gick mycket starkt. Address i Manila. S 4 BEFF
12125 20.10 1859 The Voice of Biafra Int , med feta id:n på EE: "This is The Voice of Biafra International coming to you

from Washington DC". Vacker hymn efter annonseringarna. 4 HR
12145 10.10 1850 Kol Israel med arabiska var länge OID, innan jag fick hjälp via Internet. S 3-4 BEFF
12160 19.10 1215 Truth Radio med adress i Delano, CA sålde bl a « Police State, part 2 » och spelade « God Bless the

Republic ». Gissa vilket parti stationen företräder ? S 3-4 BEFF
12256 14.10 0810 Wrekin Radio Int./WRI poppx 2-3 THE
15435 20.10 2030 Voice of Africa från Libyen med nyheter på engelska , följt av detsamma på franska. S 4. BEFF
15520 13.10 1630 AWR Abu Dhabi normalt rel.px på ett afr.språk 4 THE
20276 L 20.10 09.00 Radio Continental, Buenos Aires med bl.a. en Beatleslåt så här sent på fm. 3 BE
29810 L 14.10 15.50 Radio del Litoral , Concordia blev det mycket överraskande ID:t här när jag trodde att jag lyssnade på

Diez. Tre tydliga anrop 15.57, 16.00 och 16.05 som jag lyckligtvis fick på band. Kollade WRTH och
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hittade den stationen, LT15, på 560 kHz. Inte ett spår av Diez. Kan detta ha varit den "andra" stationen
BEFF nämner i SWB 1468? Hördes även den 15.10, men resten av veckan har det varit tyst. Play-DX
tipsar dock Continental här vid samma tid den 14.10. Reläar Continental LT15 eller vad? 3-4 BE

29810L 20.10 14.00 OID , "Informativo Continental" hette nyheterna vid denna tid och då är det välContinental som nu är här.
20276 var nu tyst. Q 4 BE

2141.62H Radio Viva, okänt QTH. 19 oktober 2001 - 1100 UTC. Ingen aning om från vilket land. Religiös, mjuk framtoning med
kvinnlig DJ. Uppgav siit telefonnummer, med reservation för felhörning detta: 20 85 23. Det enda ortsnamn jag uppfattade var "Santa
Rosa", men säg vilket land i Sydamerika som inte har sitt eget lilla "Santa Rosa"! Försvann abrupt 1105 UTC - close down? IDade
"Transmite Radio Viva 10-70 amplitud modulada" och är då en harmonic från 1070 kHz(2x 1070.81). Finns ej med i WRTH.

2279.61H Radio Regional Independiente, Anserma (Colombia). Oktober 2001 - 1030 UTC. Svag för det mesta men peakade lagom
till ID, 40 minuter före sunrise: "Radio Regional Independiente - mucha emisora". Ibland QRM från en Quito-station som släpper ifrån
sig en svag harmonic på 2279.91H kHz: "Raíz 1140 AM" - nytt namn, hette tidigare "Colorín ColorRadio". Annars är det ganska
ovanligt att våra lokala MV-stationer här i Quito släpper ifrån sig harmonics. Harmonic från 1140 kHz (2x 1139.81).

2700.06(H?) och 2700.10(H?)Frekvensen 2700 kHz har jag nu faktiskt jobbat med i drygt ett år utan att få fram vad stationen heter -
dvs hela tiden fram till nu har jag trott att det är samma station som driver några 1/100 delar fram och tillbaka. Vad jag vet nu är inte
mycket men det rör sig om två olika stationer: 2700.06: UTC -5 och troligen Colombia - IDar "Ondas.....". Kanske "Ondas de la
Montaña" i Medellín? 2700.11: Pratar sällan och har ofta (colombiansk?) "rocolera"-musik. I "Dateline Bogotá" (1993) har Klemetz med
en loggning av "Ondas del Yuna", Bonao i Dom. Republiken på 2700 kHz. Båda stationerna tittar fram ungefär samtidigt och går bäst
omkring 1000-1045 UTC.

3080.61H La Voz del Valle, okänt QTH. 19 oktober 2001 - 0200 UTC. Flera klara "La Voz del Valle"-IDs men hittar ingen listad med
detta namn på annonserade 1540 kHz. UTC -5. Kan det vara listade Radio Valle de Pubenza i Popayán? Gick stadigt, om än svagt, under
nöstan två timmar fram till close down 0211 UTC. En annan "vild" teori: "Valle del Cauca" kallas i dagligt tal för "El Valle" - där finns
listad på 1540 kHz "Radio Sevilla", Sevilla/Valle del Cauca. Harmonic från 1540 kHz (2x 1540.31).

6410 // 6634 Radio Oriente, Yurimaguas (Peru). 8 oktober 2001 - 2310 UTC. Mycket stark signal, men oren och omöjlig att ställa in på
SSB. Kanske Oriente också på 6643 och 6423 kHz där jag har noterat stationer med liknande problem. Är listad på 6188v kHz där den
var off air. Annonserar 6190 samt FM 95.7 mHz.

Flera stationer i denna bandscan där jag har namnet men ej QTH. Senaste WRTH-2001 är ju mycket dåligtuppdaterad på LA.
Det ska bli spännande att se om "Radio Viva" och "La Voz del Valle" finns med i WRTH-2002 som enligtuppgift kommer att
bli betydligt mer aktuell.

73 från i Quito!

ANTARCTICA.
Radio Nacional Arcángel San Gabrielis still on the air! It was received today (October 18 UT) at2050 on 15476. Base
name "Esperanza" was mentioned twice (Vladimir Kovalenko, Tomsk, Russia, Oct 19, DX LISTENING DIGEST)

COLOMBIA.
2579.91, HJMC Radio Viva, (2 x 1290 harmonic)0948 Oct 8, Spanish ballads, canned ID "...Radio Viva...". Very weak signal (Mark
Mohrmann, VT, DX LISTENING DIGEST))

CONGO DR.
6713U, R. Bukavu, 2015 Oct 1, talk in vernacular and songs, 2029 announcement by woman, then man, in FR as "vous êtes à
l'écoute de RDC, La Voix du Peuple," off at 2030 after NA. On Oct 2 went off at 2034 after NA (Mahendra Vaghjee, Mauritius, Japan
Premium via DXLD)

Stationsnyheter

BM i Ecuador – bandscan KV-34,21/10 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
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GUYANA.
I've been able to hearRadio Guyana 2the past few nights on3291.37 kHzfrom about 0130 UTC. Currently, at 0330 UTC on Oct 15,
they're running a program of old-time jazz vocals. Audible despite intermittent utility QRM, static crashes and some fading. 73 (David
Martin, Atlanta, TenTec RX320/Eavesdropper trap dipole, ClearSpeech Base noise filter,swl@qth.netvia DXLD)

INDONESIA
4000.14 RRI Kendari1233-1330+. Lite Indo vocals, M ancr aftereach song. Possible ID at1258, then a long list of numbers, probably
freqs. SCI followed, then Jak pgm at 1300, // 6153.7 and 3960.2. Back to local pgm at 1316, with a couple mentions of "Kendari". Nice
peak at 1250; then slowly downhill, but still readable at 1330. (Wilkins Oct 12, via Cumbre DX)

MADAGASKAR
I am just going through the mails received during a short holiday in France.I finally got a no data QSL card from Radio
Madagasikara in 1999 after 24 years of trying. The address on the card is as also indicated by Dario Monferini (B.P. 422, Anosy).
However, all my letters sent by snail mail remained unanswered. I had sent the last one (report in French of course) to their e-mail ,
which was at that timeradmad@dts.mgv/s was MALAZARIVO, Félix, Directeur de la Radio Nationale Malagasy.
[Hans-Dieter Buschau, Germany via HCDX]

MYANMAR.
I heard today (Oct. 15th) the Burmese Military station:Defence Forces BC on6570 kHzaround 1400 UT playing march music and
old western pop songs like "Those Were the Days". Gradually fading out after 1430. It is station broadcasting regularly. Heard it only
on few occasions. This reminds me about the Burma Broadcasting Station heard in the 70´s on 955 kHz MW. Those really were the
days! 73´s (Jouko Huuskonen, Turku FINLAND, AOR 7030 Plus, ALA 1530P, DX LISTENING DIGEST)

NORWAY
Even though the UKE week in Trondheim, Norway, doesn´t commence till tomorrow the UKE-Senderen is already on the air.
Heard today at fairly good level on 7215 kHz until 1300 UTC when a very strong station on 7220 signed on and destroyed reception.
Is on 7215 kHz with 1 kW and 1485 kHz (also reported to be at 1 kW) till November 3rd - and I believe 24 hrs a day.
Btw: UKE in Norwegian means "week", so this student-week does indeed take quite some time: From October 11th till November 3rd.
[Hi! Best 73s, Stig Hartvig Nielsen, Denmark via HCDX]

UZBEKISTAN.
5060, R Tashkent, 1215 Oct 14, Music, then about 10 minutes of news in English by both male and female announcer. A few minutes of
mid-eastern music, then ID by woman at 1230 as follows: "You are listening to Radio Tashkent from The Republic of Uzbekistan." Two
or three minutes of dead air, before the program resumed in local dialect. Sounded like a news or current affairs program with a reference
to the Taliban. Short greyline opening, with reception peaking here at1230, at a remarkably good level, with a few S9 peaks. Very clear.
Signal began to fade by 1240 and was poor by 1250 (David Hodgson, Nashville TN, DX LISTENING DIGEST)

VENEZUELA.
3060.00, YVNP Radio San Felipe, (2 x 1530 harmonic)1007 Oct 8, Anthem and sign-on ID. Fair signal (Mark Mohrmann, VT, DX
LISTENING DIGEST)

Real Audio clip of Information Radio/Commando Solo
There's a good quality Real Audio clip of Information Radio/Commando Soloon the Afghanistan page of the Interval Signals
Archive athttp://www.intervalsignals.net[Dave Kernick via HCDX]

Uke Senderen 7215 kHz Propagation Forecast Available
I have taken the impossible task of estimating the area coverage and the signal quality of Ukesenderen on7215 kHz, knowing that
all the input data is not verified. Then what you will get is a very rough estimate which may or may not be helpful... Take a look at
http://www.uwasa.fi/~jpe/uke/index.html. This single page contains 24 coverage maps so it may take a while (ca 60 seconds) to
download all the maps via a 56k modem. [Jari Perkiömäki, Vaasa, Finlandjpe@uwasa.fivia HCDX]

Most severe meteor storm
Something for FM & VHF Dxers.. This appeared in Melbourne's Herald Sun 10/10/2001.
Global communications could be disrupted next month by the most severe meteor storm to strike earth since the beginning of the

satellite age. An unusually dense shower of space dust will bombard the planet in the early hours of November 18, producing a
spectacular display of shooting stars but also threatening thousands of satellites with short-circuits.
This years Leonid meteor shower, which happens annually as the earth passes through debris left behind by a comet, will be the most
severe since 1966. [David Onley - Karin Kallenkoot,onleydw@optushome.com.auvia HCDX]

Övriga radionyheter

http://www.intervalsignals.net
http://www.uwasa.fi/~jpe/uke/index.html

