Nummer: 1473, 2 december 2001. Deadline nästa nr: 14/12 2001 (E-mail 16/12 kl. 0900 SNT)
VIRUS ALERT:
Den gångna veckan har
präglats helt av
virusattacker i firmans
datorer. Det började i
min dator på
måndagsmorgonen med
att den ville starta om
sig var 10 minut
ungefär. Trodde först
på ett hårdvarufel, men
det visade sig att vårt
antivirus program FSecure på länge inte
uppdaterats på de
lokala maskinerna utan
enbart på servern. Så
varje gång programmet
upptäckte detta nya
virus så gick den ner.
Plockade hem en demoversion av Panda och
körde en virusscan.
Visst där låg ett nytt
W32.MagistrB virus.
På onsdagen hade alla
filer som berördes
hittats och ersatts.
Därefter uppdaterades
F-Secure på servern
och på alla lokala
maskiner, men då var
det fel i policyn som
gör att det fortfarande
inte går att uppdatera
de lokala maskinerna.
Dessutom låste
programmet vår
Proxyserver, vilket gör
att surfning från de
som har bärbara
datorer inte går att
göra …
Så därför, se till att
omgående skaffa er ett
bra virusprogram. Det
är så mcket skit i
omlopp och ännu mer
blir det. Se bara på
WIK:s bidrag …

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
Jubileumstidskriften: http://homepage.sverige.net/~a-0901/. (html- + pdf-version).

QSL, kommentarer, mm.
Christer Brunström: Efter lång tids QSL-torka kom äntligen ett svar från HRLW Radio Litoral 4830
kHz, certificado de sintonía och brev. V/s Jerome Antonio, DJ. Förmodligen ett "artistnamn". Jag tittade
på hemsidan applegatefellowship.org och där fanns en bild av personalen på stationen inklusive en
Jerome. Det blev årets 8:e helt nya LA-station. Förra året fick jag totalt åtta nya LA-QSL. Med lite tur kan
det bli nytt rekort i år (man är ju optimist!). Radio Litoral verkar numera vara en helt kristen station
tillhörande Misión Comunión Cristiana. Man har ansökt om tillstånd att öka effekten till 1000 watt (vilket
tyder på att man sänder med lägre effekt). Dagen efter svaret från Radio Litoral kom ytterligare ett
efterlängtat QSL: Radio Amazonas 4940 brev och QSL-kort via DXaren Jorge García Rangel i Barinas.
Det tog ett tag eftersom han hade problem att få direktören för Radio Amazonas att stämpla och signera
kortet. Det gjorde istället Angel M. Perez som äger både Radio Continental i Barinas och Radio Amazonas
i Puerto Ayacucho. Även Idea Radio 7380 kHz i Colombia har sänt ett kort epostsvar i vilket man
bekräftar min rapport. V/s Andrea Laudicina. Skriftliga rapporter skall sändas till Apartado Aéreo 27533,
Bogotá, Colombia. Detta är redan gjort varför jag hoppas på ett mera spännande svar i sinom tid.
Lars-Erik Svensson: Tips på det här sättet är uppmuntrande. (avser e-mail från BM om Stereo Carrizal.
/red). Även om det inte är LA säsong kanske det finns chans. Morgon DX hade varit kalas, de stänger
förtidigt. Ett par nätter kan säkert ge resultat, det gäller bara att pricka en av dem! De El-störningar som
jag har vill inte ge sig, även om vissa dagar kan vara bra. Några QSL har letat sig fram: Brev från Radio
Verdad 4052, QSL-kort samt info mm., en överraskning var Radio Litoral Honduras 4832, fotostat och
liten lapp "certificado de sintonia". Nästan som "E-mail", religöst dravel som info. Kollade natten till
idag, 30/11. Det fanns konditioner mot LA, dock ej 3260 Calcetastationen. 3344 har en störning men några
musiktoner hördes där, vad det nu var.
Torre Ekblom, Esbo, Finland: har inga tips denna gång beroende på missade möjligheter pga. snöstorm,
halka osv... QSL har dock kommit sedan senast: Radio Samorodinka,Moskva 3922 (rysk pirat!) brev v/s
Leo Step. Shishkin 60dg; WR International/UK 12256 brev, info,kort och dekal v/s Dave Jone; La Voz
del Llano 6115 brev v/s Administrador? namnet oläsligt; Radio Sarandí del Yí "Banda Oriental" 6155
brev, souvenir, v/s Nora San Martín - så TFS-station som kommit istället för JJY Tokyo,Japan
5000/8000/1000 nämligen Sugadaira Space Radio Observatory 8006 färggrant qslkort (hör till
University of Electro-Communications) men det här kanske hör mera till utility-sidan. Om någon hör den
och är intresserad skickar jag gärna adressen osv....
Lars Skoglund: Har fått ett mycket trevligt svar i veckan nämligen Bhutan Broadcasting Service 5025
med brev och snyggt kort efter follow up. V/S var Dorji Wangchuk, Station Engineer.
Leif Råhäll: Allt väl, hoppas jag. Tack för dom alltid lika innehållsrika bullarna. Har ägnat några timmar
till att läsa jubileumsskriften som är mycket trevlig och nostalgisk. Mina första kontakter med SWB var
när JEP var redaktör. ETT STORT TACK TILL BÖRGE!!! Nu har det börjat höras en station på 7260
vid 0700 tiden som kan vara Vanuatu, vi får väl se. Solomon Islands har hörts några ganger på 5019,1
efter att under några veckor bara en bärvåg har funnits, Ascabat på 5015 slutar c:a 1900 och Niger som
brukar ligga lite över 5020 har inte hörts den sista veckan, så det är lugnt omkring. Bärvåg finns på 5019,1
hela dygnet. Roligt att Sorong åter börjat höras, länge sen sist. Fak Fak har också hörts några gånger.
Troligen även R New Ireland kommit fram, px-typen stämmer väl överens. Även station på 3315 vid
2010 tiden, då även 4890 var mycket stark.
Björn Fransson: QSL : Mystery Science Radio, US-pirat via Alfa Lima Int., Holland-6303.7. Pers brev
från norskättlingen Karl, alias "Cherokee Jack". Mitt första brev från staten Nebraska! 5 v. Voice of
Afghanistan via ???-9950. E-mail från v/s: Penny Munro. Säger att han kommer att skicka ett brev också.
E-mail: afbc9950@hotmail.com, Afghan Broadcasting Company (studios), 21 Worship Str, London, EC2
A 2D, UK. 1 h.
Det här låg i mailboxen, just när jag skickat iväg mitt bidrag till dig. Kanske kan du få plats med det under
mina QSL-meddelande, även om det bara blir i kortform. Fast upplysningarna i mailet kanske är av värde
också? Från: ftb produzioni empresa, idearadio@hotmail.com, Datum: den 30 november 2001 01:07,
Ämne: from Idea Radio, 7380 kHz : Respetado senor: Gracias por su reporte de sintonia el cual es
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correcto. Idea Radio transmite desde la capital de Colombia, Sur America, en 7380 KHZ. Su nacimiento data desde la ciudad Italiana de
Genova (1993) y ahora recomenzamos labores aqui en Colombia. Los estudios de emision son totalmente digitales con enlace a 2.5 Ghz,
y la torre de transmision consta de un equipo RCA de 10 Kws.El sistema de antena es Harris omnidireccional. Lo invitamos a enviar su
reporte escrito al Apartado Aereo 27533 (P.O. BOX) de Bogota, Colombia, Sur America para recibir su QSL. Gracias, Atte, Andrea
Laudicina, Director general.
Angående Radio Ayopaya, Bolivia Apopaya och Radio Ayopapa i SWB. Med risk att kasta en massa sten i glashus, så måste vi nog alla
skärpa oss, när vi skriver till redaktören. Han kan inte hinna kolla allt, speciellt inte när det är helt nya stationer. Att man missar och
gissar, när stationen är helt nyhörd och man inte har någonting att gå efter, är inte så konstigt, men vad som står på QSL-en bör kunna bli
korrekt i fortsättningen. Förresten stavar inte Radio Ayopaya så bra heller. I brevhuvud har man angivit e-mail- adressen till:
culayo@supenet.com.bo , men nere i själva brevet till culayo@supernet.com.bo. Så det kan bli!
(Bra kommenterat, jag är så inaktiv att jag dåligt kollar era bidrag. De allra värsta grodorna kanske jag nån gång upptäcker, men det
är faktiskt ni som bidragslämnare som får hålla koll på det ni hör och sedan bidrar med till olika publikationer. När nästan allt kommer
till mig via e-mail, så används fullt ut enbart klipp och klistra principen. /red)
Tore B. Vik: Aktiviten i kortbølgen er lav p.g.a. dårlige forhold - postverket har levert verifikasjon fra Radio Ayopaya - både e.mail og
snailmail. Radio Litoral med det vanlige og Radio LTC via Carlos Gamarra Moscoso på Radio La Hora (han får dobbelt julekort i år).
Börge Eriksson. Inte sedan den 7 juli hade jag fått något QSL, trots en del rapporter under sommaren och hösten. Men plötsligt dyker
det upp ett och får väl betraktas som en liten överraskning. Radio Litoral 4832 kom med ett kanske inte allt för intressant innehåll. Ett
långt tryckt brev där man ber om ursäkt för dröjsmålet att svara samt lite anti-satan-propaganda och därtill en liten urklippt papperslapp
som QSL-kort. Får väl betraktas som QSL fast inte lappen var fullständigt ifylld med alla data. Troligen en form av massvar så alla lär
väl nu ha fått sina svar. Kul i alla fall för Honduras-QSL kommer inte varje dag till mig. I övrigt överraskades jag av en hygglig
midnattstopp natten mellan 23 och 24/11 med styrkor på de vanliga LA-stationerna som påminde om sommarkonds. Inga överraskningar
men de vanliga stationerna hade bra styrka. Men efter 02.30 (svensk tid) dog allt ut igen. Stärkt av detta gjorde jag ett nytt försök nästa
natt för att rapportera en del av det som hördes, men se då var allt som vanligt igen. Bara brus och störningar och så är det för det mesta.
Tänk att man inte kan lära sig att stanna på en station när den hörs hyggligt för en rapportering utan man kollar i stället upp hur mycket
som hörs på andra frekvenser och så har man försatt chansen till rapporter. När det nu hördes så skapligt i mitt störda QTH hur skulle det
inte ha varit för dem som satt i sina torp och kollade. De hörde säkert ännu mera.
Rolf Wikström: Inga tips den här gången heller då jag under helgen haft en kraftig störning på KV. På MV däremot gick det bra och där
fanns ett par intressanta LA-stationer. Fick ett mailsvar från Rádio Clube de Dourados 3375 som endast innehöll en bifogad fil med
oförskämd porrtext. Vill därför varna andra för att öppna bilagan i mails från den här stationen. Avsändaren säger själv att han sitter
halva dagarna och tittar på porrsajter på internet vilket förr eller senare medför att han kommer att få virus i sin dator. Jag blev ju skraj
när jag öppnat denna bilaga och läst vad den handlade om, men den här gången gick det bra. Inga virus i min dator efter detta enligt en
virus-scanning jag direkt gjorde i disken. Tyvärr är väl det här något vi får leva med när vi lämnar ut mailadressen till de radiostationer vi
hör.
Jan Edh: Eftersom lördagens ljusa timmar skulle ägnas åt en del antennarbeten i Fredriksfors passade jag på att trotsa konditionerna och
lyssna på fredagsnatten 30/11. Det hördes faktiskt en del asiater, både på kortvåg och MV under kvällen. Däremot var det absolut iskallt
med transatalantiska signaler på MV och mycket dåligt på KV. En del indoneser, första riktiga papuanen för säsongen (New Ireland
3905) och troligen en thailändare på MV (1593) var dock "godkänt" med tanke på hur hösten varit. En del britter hördes också, dock inte
särskilt bra, och nästan alla spelade "Here comes the sun" med tanke på dödsbudet om George Harrison. På morgonen började det lossna
strax efter 07 (svensk tid) och efter 07.30 hördes det signaler över hela MV-bandet, nästan undantagsvis bara Colombianer men troligen
också litet Venzuela. Fadingen var dock kraftig och det var ganska hopplöst att försöka identifiera, även om t ex 1400, 1590 och 1600
gick riktigt bra, så jag tog äntligen en rapport på Macapá 4915 i stället. Mot NA var det Grönland 650 som var enda napp.
Ett QSL också: Radio Litoral 4832 (4830 anges "officiellt") "kort" och brev, V/s Jerome Antonio, DJ och direktör med oläslig signatur,
som möjligen kan vara Matt McCollum. 7 månader.
Ove Fransson: Jag har det stora nöjet att anmäla två (2) QSL till dagens bulletin - när hände det senast?! R Litoral - 4830 med långt,
religiöst brev och en liten QSL-lapp med oläslig v/s. Men ack så välkommet! AIR Jepore - 5040 svarade med e-post på två dagar v/s A.
Chanti BabuAssistant Station Engineer, som i fortsättningen vill ha rapporterna till airjeyp@sancharnet.in och inte till den jag använde
och som har publicerats i olika tidningar. Loggarna jag har är fjorton dagar gamla och känns litet irrelevanta, så de får vara.
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RRI Gorontalo (listloggad) började höras och blev starkare sedan, men illa störd av telegrafi. QSA 2. JE
Radio Cultural med kristet på spanska. QSA 4 ? men jättedåligt på andra frekvenser. JE
RRI Palembang (listlogg) med "muslimsk sång", d v s koranrecitation. QSA 2 JE
RRI Ternate (lostloggad) med pianomusik. QSA 2 JE
OID Peruan, Radio Difusora...sa de men det var nog San Antonio, brukar gå mkt bra för att sedan vara
knappt hörbar, effektreducering? LES
PNG R New Ireland (Tent) egentligen ganska säkert.med nonstop soft pop –mx till 1928 då en nationalsång
sjöngs därefter tal i några min.(troligen nx) sen söderhavsmusik 2 LRH
OID avslutade programmet med den vackra indonessången. Kan väl bara ha varit RRI/Merauke ? Stark, S 3-4
BEFF
Radio New Ireland med trevlig "söderhavspop". Anropade strax före 20 under RRI:s paussignal och dränktes
sedan när Merauke startade. QSA 2 JE
RRI Merauke med paussignal en minut innan och sedan programstart för morgonen. Mycket bra. QSA 4 JE
(Tent) RRI Merauke med mest non-stop musik fram till nyheterna från Jakarta kl. 20.00. 2 CB
Voice of the People, Korea är också en tabelloggning, men koreanska var det ! S 2-3, ton. BEFF
JPN R Tampa med klassisk mx 2-3 LRH
NSB, Radio Tampa körde med klassisk musik. Det tycktes vara samma musik på //6055, men där var den
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betydligt starkare. S 2-3 på 3925, 3-4 på 6055. BEFF
29.11 1405 KBS-1, Hwasong med nyheter på koreanska. S 2-3 BEFF
29.11 1410 OID med engelska, mycket seriöst, nästan religiöst. Ingen pirat! Gammaldags musik fram till nyheter kl 1430.
Kan det verkligen vara ZLXA, Reading Service som hörs så skapligt, S 2-3 och oväsen, eller är det någonting
nytt? BEFF
30.11 2025 Radio Tampa med en kvinna som drog igång dagens program. Starkare, men också svårt störd av en bärvåg
på 3925. Bättre styrka efterhand. QSA 2-3 JE
30.11 2030 RRI Palu med musik och QSA 2 JE
30.11 2005 RRI Palangkaraya med en jingle av något slag och sedan verkade man gå över till lokala nyheter. QSA 2 JE
28.11 1925 IRRS spelade « Petit Fleur » och ID-ade ordentligt. S 3-4 BEFF
30.11 2145 RRI Kendari. Pratprogram fram till annonsering och nyheter på timmen. Osedvanligt stark (QSA 3-4). Efter
2200 tog en kines (Hohot?) helt över på 4000. JE
29.11 0407 Radio Verdad med stort ID på engelska. 2 CB
27.11 2310 R.Yara med QSA2 - prat + litt andinsk mx TBV
30.11 2035 Xizang PBS (listlogg) med Gökvalsen (!), Czardas och Mona-Lisa i salig blandning. QSA 3
17.11 2215 Rádio Congonhas med "A Alegria da Sertaneja" och tydligt ID. 2-3 CB
24.11 0000 Radio Caiari med stort ID på heltimmen och Q3. BE
26.11 1953 RRI Fak Fak med musl. mx 2 LRH
19.11 1255 VTN Son La (Tent) med hill tribe mx slutade 1400 (hårt störd) 2 LRH
23.11 0005 Radio Dif. Amazonas tuffade på med 2-3 BE
23.11 2350 La Voz del Tachira är väl inte mycket att tipsa men styrkan denna kväll var enorm.4+. BE
24.11 0045 Ett "Cultura" ID här får mig att tro att brassen var Cultura Ondas Tropicais. 2-3 BE
1.12 1800 Radio Mauritanie med nyheter på franska i 20 minuter. 3-4 CB
1.12 1403 AIR Kohima med engelskt program. Första sången var "I'm dreaming of a white Christmas". QSA 3 men
störd av en kines. CB
23.11 2345 OID SS här med bara snack (Nyheter?) för tankarna till Centenario La Nueva. 2 BE
24.11 2107 RRI Sorong med vacker körsång (inte var dag den hörs nu) 2-3 LRH
24.11 0215 Super Radio Roraima med ett hyfsat ID trots knaper styrka 2 BE
23.11 2355 Radio Clube do Para hörs ju nästan jämt, men denna natt med kanonstyrka. 3-4 BE
28.11 1930 NBC, Port Moresby gick « kanon ! » ID : « Good Morning to you. Welcome to National Radio ». S 3-4 BEFF
27.11 1355 Port Moresby som var så vanlig förr hörs sällan hos mig numera, men denna dag kom de fram dom sista fem
minuterna med musik och sign/off ceremoni. 2 BE
30.11 1945 NBC Port Moresby med härlig musik och bra hörbarhet. QSA 3. JE
1.12 0530 Radio Dif Macapá var jämnstark med Anhanguera, men tog över frekvensen allt mer. QSA 3-4. JE
24.11 0050 Radio Anhanguera med ID och mycket snack. Q 3-4. Under låg en annan brasse som väl var Dif. Macapa
som hörs mycket bra på morgnarna vid 05.-tiden. BE
24.11 0100 Emisora Rural, Petrolina med religiöst 3 BE
29.11 0515 (tent) Radio Bata med non-stop musik. 2 CB
21.11 1857 SOL SIBC med trum-mx sen National Anthem, ID och körsång. Hördes bra den 28.11 vid samma tidpunkt
med samma början sen en rel. del med bl.a prat om Melnesian Brotherhood som hade funnits i 75 år. Stationen
försvann vid 1930 tiden 2-3 LRH
24.11 0130 OID som jag inte lyckades få klarhet i. Tyckte mig höra Colombia ett par gånger så kanske Ecos del Atrato. Q
2. 6035 gick ju bra samma natt. BE
25.11 0714 Jag har nu löst mysteriet med den brasse jag rapporterade i förra numret. Följande ID har hörts: "Rádio FM
Vale do Xingú 93 punto um, Altamira, Estado do Pará". När jag lyssnade på min inspelning från den 10
november visar det sig vara exakt samma ID som jag då fick till "Rádio Nova" - inte en bokstav rätt! Nu gäller
det bara att hitta en adress till stationen. 2 CB
22.11 1345 VTN Dia Tieng Noi med tribehill-mx (troligen den som fanns som oid tidagare på 5034,5) 2 LRH
22.11 0650 TIFC - lenge siden sist - mx -QSA2 TBV
24.11 0010 OID med ballader. Santo Domingo nämndes klart ett par gånger så kanske Amanecer. Q2 och QRM men
bolivianen låg nog också med. BE
29.11 2300 Radio Illimani, nämnde Radio Illimani 10 ggr på en minut, rekord, i pauser hördes en SS-talande svagt,
Amanecer? LES
24.11 0020 La Voz de Guaviare mycket bra med rapporter om gruvolyckan untanför Ibaque. Stort ID 00.30. 3-4. Hördes
inte alls natten därpå när jag tänkte mig en rapport. BE
18.11 0122 La Voz del Llano med en massa reklam för firmor i Villavicencio. 2-3 CB
24.11 0110 OID, Här fick jag för mig att en brasse låg under den starka europeen, men omöjligt att få fram något konkret.
Har fösökt igen men då inte hört något. BE
24.11 0115 Radio Nacional Amazonia var minst lika stark som sina europeiska kollegor i 49 mb. denna natt. BE
25.11 0725 Radio Educación med spanska oldies. Radio Vaticana är tydligen inte igång på söndagar vid denna tid. 2-3
CB
29.11 2310 Radio Ondas del Rio Mayo enda hörbara Peruan i detta område av bandet LES
19.11 1645 Galei Zahal med en massa nyheter om Israel/Palestina. S 3-4 BEFF
Ofta 0505 Idea Radio hörs varje morgon denna tid när ryssen är off. Det har tydligen spekulerats i DX-press om
stationens tillhörighet och funktion. 3 BE
23.11 0502 Idea Radio gick även på Gotland. Spelade romanticos och ID-ade flitigt på spanska och engelska. Bad om
rapporter. S 2-3 BEFF
23.11 1345 Voice of Afghanistan gick riktigt starkt med Dari först och kl 1400 med Pushto. Fina ID’s. Svarade snabbt
med e-mail. Kontor i london, men var ligger sändaren ? S 4. BEFF-3344 så har den felstavats i QSLanmälningarna som Radio
1.12 0632 SWR //6170 gick riktigt bra vid denna tid men direkt dåligt när man skulle sända Rock and Roll på svenska kl.
13.00. 3 CB
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Rádio Tupi med stort ID. Bl a "Rádio Tupi, Sistema Universo de Comunicação". 3-4 CB
Radio TV Gaucha mycket bra även dom denna natt. Ej hörbar näatten därpå. Q 3 BE.
Rádio Guaíba snackade på. 3-4 CB
(Tent) Rádio Gazeta med religiöst program. Tycktes vara i // med 9685 kHz. 2 CB

BM i Ecuador – bandscan KV-37, 29/11 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
2379.60 OID SS, QTH i LA? November 2001 - cd 0300 UTC. Spanska program från VOA med "Buenas noches América" och därefter
Radio Nacional de España med klassisk musik. Stänger på sekunden 0300 UTC. Man räknar upp flera KV-frekvenser, som jag inte
uppfattar, plus MV 1530 och 1580 kHz. VOA-Belize finns på dessa två MV-frekvenser. Minns väl, när jag befann mig i Guatemala åren
1992/93, att VOA-Belize på MV under kvällstid hade just detta programformat: spanska från VOA och RNE.
2459.88vH HCMV5 Radio Popular, Cuenca (Ecuador). November 2001 - 1100 UTC. ID, reklam följt av katolsk mässa samt
ecuadoriansk musik. Hördes svagt också på sin grundfrekvens. IDade bara "Radio Popular" - är listad som "Radio Popular
Independiente". Varierar i frekvens 2459.88-2460.10 kHz ungefär. Harmonic från 1230 kHz(2x 1229.94).
2950.58vH HJ__ Tricolor Radio, okänt QTH (Colombia). November 2001 - cd0130 UTC. Hörs då och då med blandad ljudkvalité,
ofta distat ljud. Stänger alltid omkring 0130 UTC med ID och den colombianska nationalhymnen. Hörs ibland mycket svagt också på sin
grundfrekvens 1475.29v kHz. Tar sällan med stationer som tidigare har förekommit i mina bandscans men "Tricolor" är spännande och
QTH saknas ju. Ofta musik nonstop utan snack, väldigt mycket cumbia. Annonserar MV 1480 kHz och blandar "Radio Tricolor/Tricolor
Radio"-IDs.
2979.98H HJAG Radio Garzón, Garzón (Colombia). November 2001 - 1059 UTC. . Denna tid reklam följt av ID och nationalhymn.
En mycket "aktiv" harmonic-frekvens med 3-4 stationer inom några få 1/100-delar. Radio Garzón varierar i frekvens mellan 2979.982980.01 kHz och har varje morgon ett px kallat "Amanecer campesino". Hörs ibland också på sin grundfrekvens. ID: "Esta es Radio
Garzón 1490 kHz....." eller "La nueva Radio Garzón". Harmonic från 1490 kHz (2x 1489.99).
2979.99H HJBS Emisora Punto 5, SF de Bogotá (Colombia). November 2001 - 0300 UTC. En hel del mexikansk musik. Hördes också
på sin grundfrekvens. Harmonic från 1490 kHz (2x 1490.00).
3230.25 Radio El Sol de los Andes, Juliaca, la provincia de San Román, el departamento de Puno (Peru). 19 november 2001 - 0100
UTC. Svårhörd, sänder bara ibland eller reaktiverad? Jag har då i alla fall inte hört stationen tidigare.....
Info från "Ventanaperú": Provincia de San Román, cuya capital es Juliaca. Sus distritos son: Cabana, Cabanillas, Caracoto, Juliaca;
con una población total de 164,450 hab.
3259.94 HC___ Stéreo Carrizál, Portoviejo (Ecuador). 22 november 2001 - cd0230 UTC. Reaktiverad efter att ha varit off air under 4
år. Hördes första gången på kvällen den 22 november, med nonstop, latinamerikansk dansmusik i hetsigt tempo fram till close down
0230 UTC, utan att säga någonting. Fortsatte att lyssna morgonen dagen efter den 23 november 0950 UTC, då med nonstop mexikansk
musik. 1002 UTC kom ID, vilket gjorde mig mycket förvånad: "Radio Capital R.N.C, Portoviejo". Programmet bestod av nyheter och
reklam från Portoviejo samt från intilliggande orter såsom Manta, Monte Cristi, Rocafuerte och Chone. 1045-1100 UTC hade man
samsändning med "Radio Caravana" i Quito och Guayaquil. Man uppgav telefon-nummer (+593 5)632 773. Ringde upp Radio
Capital 0530 lokal tid och pratade med en mycket förvånad tekniker - han hade ingen aning om att deras program gick ut över kortvåg!
Uppgav att stationen sänder på FM. Kände heller inte till "Stéreo Carrizál". Jag ringde upp "PacíficTel" i Guayaquil för att få t.f.-nummer
till Sr. Ovídio Velásquez, som enligt WRTH är "Dir." för stationen. Fick ett långt och mycket trevligt samtal med Sr. Velásquez, som
bor i "Calceta", några få km från "Portoviejo", och arbetar som "Notarius Publicus". Detta är hans förklaring: "Stéreo Carrizál" har
varit off air under 4 år men licensen för frekvensen 3260 kHz hade han kvar. Berättade att hans tekniker befann sig i "Portoviejo" för att
testa den gamla 350W-sändaren, listat QTH är ju "Calceta", och att det bara var en "tillfällighet" att hans tekniker testade med att reläa
FM-sändaren "Radio Capital R.N.C." i Portoviejo! Om sändaren senare skulle flyttas till "Calceta" kunde han just nu inte säga. Denne
mycket trevlige man lovade att ringa upp mig senare och meddelar att alla är hjärtligt välkomna att faxa till honom och berätta om hur
signalen går fram - FAX: +593 5 685 126. Hans privata t.f. nummer är +593 5 685 126 resp. +593 5 685 169. Han har ingen e-mail.
Ovanstående HC loggades och skrevs ut av mig den 23 november, TN översätter till engelska och skickar vidare till Glenn Hauser och
samma datum, den 23 november, finns "Stéreo Carrizál" med i "DXLD"! Vi är ganska snabba i SWB men internet slår ju allt! Stationen
har därefter kvällstid släppt ifrån sig korta "Carrizál"-IDs och fortsätter att reläa "Radio Capital" i Portoviejo under mornarna. Portoviejo
är huvudstad/"capital" i provinsen Manabí.
4600.33 Radio Perla del Acre, Cobija (Bolivia). 20 november 2001 - cd0102 UTC. Reaktiverad, för mig första gången här i Quito.
OM-DJ samt ID av YL: "Están escuchando Radio Perla del Acre 91.1.....". Hälsningar och musik. Sändningsschema 1100-0100 UTC.
4698.75 Radio Amistad, San Pedro de La Laguna (Guatemala). 19 november 2001 - 0315 UTC. Lade märke till stationen första gången
detta datum. Ganska dålig signal på kvällen - däremot bra signal på morgonen dagen efter då man startade omkring 1100 UTC - då på
4698.88 kHz. Ny, religiös station med bönuppläsning och tex/mex-liknande musik med religiösa sångtexter. IDar ofta på EE mitt uppe i
låtarna och annonserar 4700 kHz. Tyvärr mycket dovt, svåruppfattbart ljud. Trodde först på Honduras ("San Pedro") men fick
förklaringen efter att ha läst DXLD från den 18 november(Larry Baysinger, KY, Nov 17, Cumbre DX via DXLD). Larry "hittade"
stationen vid ett besök i San Pedro de La Laguna.
4940.00 Radio San Antonio, Villa Atalaya, la provincia de Atalaya, el departamento de Ucayali (Perú). 27 november 2001 - cd 0040
UTC. Kanske reaktiverad då jag aldrig har noterat mer än Radio Amazonas på 4939.48 kHz. Stängde denna tid med ID: "Radio San
Antonio, radio intercultural.....un mensaje de paz y alegría. Radio San Antonio se transmite en dos frecuencias: frecuencia modulada
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estéreo OBW8U 95.50 mHz y en onda corta OAW5A 4940 kHz (här anger WRTH OAW8A). Radio San Antonio AM y FM se transmite
desde la esquina Rioja.....teléfono 46 12 40 en Atalaya". Dagen därefter close down 0300 UTC.
Info från "Ventanaperú": Provincia de Atalaya, cuya capital es Atalaya. Sus distritos son: Raimondi, Sepahua, Tahuania, Yurúa; con
una población total de 27,526 hab.
5601.90 OID Perú med svag, frekvensstabil signal. November 2001 - 0200 UTC.
5775.27 La Voz de San Juan, la provincia de Utcubamba, el departamento de Amazonas (Peru). Var senast igång några få dagar
omkring den 5 juni 2002 på 5775.29 kHz. (se SWB 1461).
Info från "Ventanaperú": 7.- 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.
9644.64 // 5054.59 Faro del Caribe, San José (Costa Rica). November 2001 - 0040 UTC. Reaktiverad och med dåligt ljud på båda
frekvenserna. "Phone-in"-px.
Jag rapporterar ofta om nya eller reaktiverade, speciellt peruanska, radiostationer, vilka ofta bara är aktiva några få dagar. När då denna
information kommer i tryck finns bara "brus och knaster" på frekvensen. Ha tålamod med detta faktum - det vanliga är att stationen förr
eller senare dyker upp igen på ungefär samma frekvens.

73 från

i Quito!

Stationsnyheter
CHILE
Amigos: Con agrado comunico a todos los amantes de las ondas cortas de la puesta en el aire de RADIO PARINACOTA en los 6.010
kHz. Transmite con 1.000 watts desde Putre, I region de Chile las 24 horas. Desde las 04:00 a 08:00 retransmite a Radio Cooperativa de
Santiago, contando para ello con enlace satelital. En Putre transmite en // en 94.5 MHz. Para informes de recepción: Casilla 82, Arica,
CHILE. Recuerde visitar el Boletín "El mundo está en sus manos" de Diciembre en: http://espanol.geocities.com/dxars/ARS.html 73'
(Hugo López C., Héctor Frías J., Amigos Radioescuchas de Santiago, Nov 30, Conexión Digital via DXLD)
CHINA
Recent changes/additions to Chinese stations in the tropical bands:
3950 Xinjiang Chinese 0000---1800 (--- = not necessarily
continuous)
3960 Xinjiang remains silent
3985 CNR-2 2100---1600
3990 Xinjiang Uighur 0000---1800
3990 Unknown (Qinghai?) in Tibetan, 2300---1400, // on 5969.6,
7130
4035 Tibet remains silent
4220 Xinjiang remains silent
4330 Xinjiang Kazakh 0000-0325, 1205-1800 (// 6015, 7340, 9470
at various times)
4500 Xinjiang Mongolian/Kirghiz 0000---1700 (// 6190, 7120,
9705 at various times)
4735 Xinjiang remains silent
4750 Qinghai Chinese 2220---1605 (?), // on 6145 (evenings), 6260

4750 Unknown with CNR relays 2000-1730, buzzy and unstable
carrier, may be in Tibet and may have own prgrs at times,
but not confirmed
4800 CNR-1 2000-??, 1300-1730, strong signal
4820 Tibet Chinese (// 5935, 6050)
4905 Tibet Tibetan 2250---1700 (// 4920, 5240, 6110, 6130, 6200,
7385, 9490)
4920 Tibet Tibetan 2250---1700, presumed to be a separate site
from 4905 as one of them sometimes has a satellite feed
4980 Xinjiang Uighur 0000---1800 // 3990 (and 6120, 7195,
7285,
9560, 11885, 13670 at various times)
5060 Xinjiang Chinese 0000---1700 // 3950 (and 5960, 7155,
7310,
9600, 11700 at various times)
5240 Tibet Tibetan 2250---1700, site as 4905
5440 Xinjiang is silent
5800 Xinjiang is silent

(via Olle Alm)
GUATEMALA
4698.79, Radio Amistad, Lake Atitlán region, 1100 Nov 19, unmodulated carrier @ 1100. Music came up at 1107. Opening
announcements by OM @ 1110. Brief song then, prayer which lasted 10 to 15 minutes. After that, music started around 1128. Nice full
ID given at 1140, with the song "Jingle Bells" in the background. Solid clear signal in Nashville, with S9 peaks using 60 meter quarterwave groundplane. Good audio fidelity (David Hodgson, TN, DX LISTENING DIGEST)
HONDURAS.
5010, HRMI Voz de Misiones, 0128-0230, Nov 27 Excellent copy and much stronger than normal but in USB format. Male announcer
yelling and using white noise during broadcast. Strange broadcast. At first tune in thought it to be a pirate station. Playing mostly US Pop
tunes. Continuous mx but finally at 0140, male announcer was heard. ID hrd at 0202 by male announcer in Spanish as R. Misiones
National [??]. At this point the announcer went on a rant for some time screaming and at times thought he had collapsed during the
broadcast as long dead air breaks. Interesting how long this preacher could go on and on (Bob Montgomery, PA, DX LISTENING
DIGEST)
KASHMIR.
The special broadcast of devotional programs from Radio Kashmir, Srinagar for this Ramzan season is as follows: November 17 to
December 17, 2001 at 2330-0005 on 1116 & 4950. At 0005 the transmitter goes off air and starts regular transmissions from 0120. (Jose
Jacob, dx_india Nov 17 via DXLD) Are any AIR stations in the rest of India observing Ramzan? (gh, DXLD)

5

MALAYSIA
7295 RTM Kuala Lumpur 1105 in EE w/ pops mx; good signal until QRM'd by ham (Martin Nov 17) Cumbre DX 373.5 Special
follow up 4895 parallel with 7270 is also an excellent frequency pair to listen [until 1500](Nelson Nov 21) Some background
information for those of you who are interested in more than just radio. Contrary to normal practice, the position of king (Yang diPertuanAgong) of Malaysia is not hereditary. A new king is elected every five years. He is elected by a.o. the nine sultans of Malaysia
and is one of these sultans. The positions as sultans, on the other hand, are hereditary. The late Yang di-Pertuan Agong, Sultan
Salahuddin Abdul Aziz Shah, Sultan of the State of Selangor, became Sultan of Selangor already in 1961 and was elected Yang diPertuan Agong in 1999, thus serving only two years of his five year term. (Alm Nov 21 via Cumbre DX)
PERU
4940 Radio San Antonio (Villa Atalaya) After a lot of work we have a new 1 kW transmitter and probably by Monday, Nov 26, we will
have it on the air. During all this time we have only been on FM. (Gerardo Gerardo Zerdin via Fontanele, translation by Fleming Nov
27 via Cumbre DX)
TAIWAN.
8300, New Star Broadcasting Station, 1436-1500+, YL with usual 4-digit number groups, also heard on 13750 (strong with buzz),
11430 (weak) and 9725 (fair), but seemed to be independent xmsns and not \\ to each other. Transmissions ended at different times:
1443* (13750), 1447* (9725), 1450* (13750) and 1451* (8300); carriers remained on; then all started up again at *1500 (John Wilkins,
CO, DXplorer Nov 17 via BC-DX via DXLD)
15388 also confirmed at 1000, 11430 covered by RTTY, 13750 covered by a Chinese tester, 8300, 9725 both heard. At 1300, 1400 all
five frequencies were confirmed with "program", 13750 being the strongest signal. (Olle Alm, Sweden, BC-DX Nov 19 via WORLD OF
RADIO 1106, DXLD)
URUGUAY
6009,71v to 6010,25v Emisora Ciudad de Montevideo, Montevideo. 1548-1602. November 17. Programme: "A sol caliente". Local
advs.: Cera H, Motores Electricos Limitada, Confiteria La Opera, Restaurante Panamericano, etc. Announcement about different
weekend shows in Montevideo. ID: "En su receptor, CX42 Emisora Ciudad de Montevideo,Uruguay, transmitiendo en 1370 kilohertios.
La frecuencia, que se sintoniza con mayor frecuencia". 34422 (Arnaldo Slaen, Argentine via HCDX)

Övriga radionyheter
SM/NM
Litet kort meddelande angående senaste SM/NM. Vi har varit klara några veckor men har kommit fram till följande slutresultat (mer på www.ndldx.org) vad gäller de 10 bästa. Typiskt nog så har en station idag kommit med sin stationslogg men vi tror inte det förändrar bilden. (nedanstående är exkl
för SWB just nu - EA har fått samma info - men det gäller ju tryckt info).
6. Ronny Forslund
7. Ove Fransson
8. Gert Nilsson
9. Jan Malmesjö
10. Markus Salonen

1. Jan Edh
20 stn 683 stnp 47 pp
2. Kari Helopalto
20 stn 683 stnp 39 pp
3. Magnus Jespersson 19 stn 649 stnp 17 pp
4. Jukka Salonen
19 stn 633 stnp 36 pp
5. Björn Fransson
19 stn 620 stnp 49 pp

19 stn 620 stnp 48 pp
19 stn 620 stnp 30 pp
19 stn 606 stnp 49 pp
19 stn 606 stnp 32 pp
19 stn 606 stnp 27 pp

För övrigt - drabbad av förkylning och stannar hemma 2 dagar, annars mycket att gör på jobbet (blir ca 10 timmar) varje dag, dvs vi är underbemannade.
Detta medför naturligtvis knappast någon aktivitet på banden (det räcker att se alla klagomål vad gäller konds).
Annars så finns det nu möjlighet att lyssna på nyheter från R St. Helena, http://www.news.co.sh/ i RealAudio-format. Saker och ting händer därnere.
(JOE)

dxlinks.info
I've changed the name of my website dxlinks.com to dxlinks.info. This suits better for a site that aims to be INFOrmational rather than COMmercial.
The old URL: http://www.dxlinks.com still works some time. But I advice you to change your bookmarks to the new URL: http://www.dxlinks.info
[Pentti Lintujärvi, Helsinki, Finland via HCDX]

"España en Onda Media"
I have just uploaded the new update of the spanish MW stations list named "España en Onda Media" by Martín Estévez at:
http://www.aer-dx.org/listas/eaenom.htm that includes 3 PDF files sorted by QRGs, networks and locations.
[Pedro Sedano, Madrid, España PSEDANOR@coitt.es via HCDX]

ANC-4
I have the ANC-4, (the one MFJ copied) and you're right.. they are truly amazing. It does what I did 20 years ago with a home-brew goniometer.
It consisted of two coils... one mounted inside the other on wooden frames. The inner coil rotated (for phasing) and there was a tuning network and
attenuator to vary the amplitude of the inner coil's signal. I've never been inside either my ANC-4 or MFJ's copy cat, but I've lifted an MFJ and I can tell
you that my ANC-4 is about 4 times heavier. The instruction booklet that comes with it is 30 pages of very detailed instructions and tutorials. If someone
is looking for this amazing instrument I would look at both carefully. Yes, the MFJ is $20 cheaper. But do a study of them both... and here is a way to get
started.. how bout dat. All require Acrobat Reader.The ANC-4 Product Data sheet: http://www.timewave.com/Acrobat/ANC-4DS.pdf, The ANC-4 User's
Manual.. 30 pages: http://www.timewave.com/Acrobat/ANC_4TW8x11a.pdf, The MFJ-1026 Manual (13 pages):
http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-1026.pdf. If you get one of these things, you'll wonder how you ever did without one! [73, Dennis
pegasus@mho.net via rec.radio.shortwave]
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