Nummer: 1475, 30 december 2001. Deadline nästa nr: 11/1 2002 (E-mail 13/1 kl. 0900 SNT)
GOTT NYTT ÅR!
Tack för alla trevliga
nyårshälsningar!
Att e-mail inte är helt
säkert fick vi bevis på
till nr 1474.
Av någon anledning
blev en abonnent på
Sverige Net utsatt för
ett väldigt stort
massutskick som
skapade rejäla köer.
Några hörde av sig
under måndagen och
undrade när bullen
tänktes komma. Ett
nytt utskick fixades då
till samtliga, vilket
tydligen kom fram
omedelbart. En dag
senare kom även det
ursprungliga mailet
fram. Även några av
bidragen kom med
rejäl fördröjning.
Om SWB inte dyker
upp som vanligt, kolla
då först på SWB hot
stuff, där kan alltid
senaste SWB hämtas!
Nya WRTH har nu
också skickats ut till de
som beställt via ARC.
Dock har ingen ännu
kommenterat
innehållet. Det enda
som jag tycker är en
liten miss, är
avsaknaden av de
nationella
radiostationerna i
frekvenstabellen över
KV. T ex så finns inga
Indienstationer med.
Avslutningsvis så ser vi
alla fram emot ett bra
DX-år 2002!

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
MEDLEMSAVGIFT:
Det är tid att betala medlemsavgift för 2002. Vi tar steget in i den digitala världen då 2/3 av medlemmarna
nu får SWB per mail. Således blir det nu olika medlemsavgifter för internet-SWB och post-SWB. Avgifterna
blir SEK 75:- för internetbulle och SEK 250:- för pappersbulle. För utländsk medlem, som betalar
direkt via postgirot, tillkommer SEK 30:- för att täcka den avgift postgirot tar ut. Betalning till Bengt
Dalhammar, postgirokonto 51 84 47 - 8. Medlemsavgifterna skall vara betalda senast 31/1 2002.
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/ (på denna sajt ligger alltid senaste SWB).
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.
Bengt Dalhammar: Jul- och nyårshelgerna har inte givit något påtagligt resultat här, således tyvärr inte
något att rapportera. Men som alltid skall man vara optimist och se fram emot bättre tider, om inte annat så
är det ju snart dags för ett konvent igen. I avvaktan på detta ber jag att få önska Dig ett Gott Nytt År och
hoppas att Du fortsätter ett tag till eftersom jag inte hört att Du har några andra funderingar. Självfallet
sätter jag ett stort värde på det arbete Du lägger ner för hobbyns fromma.
Kurt Norlin: Vill här komma med mitt stora tack till dig för det utomordentligt fina arbete du utfört under
året med SWB, som gör att den fortfarande är läsvärd och intressant även för den halvaktiva dx-are som
jag är numera. Jag har nyss analyserat den halvt misslyckade expeditionen till Parkalompolo V-43, som
gav noll från NA och nästan inget från SA på mellanvåg men däremot en del från Spanien och Asien på
MV och en del indoneser och indier på KV. Det är väl i dagsläget ingen anledning att skicka in tips från
V-43. När jag kom hem från exp så åkte vi f.ö. på semester till Lanzarote, vilket försenade analysen av
banden. Avslutningsvis en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.
Jan Edh: Och hjärtligt tack för omsändningen. Märkligt det där, men jag har varit utsatt för en liknande
sak här på jobbet. En av mina chefer skulle skicka mig ett väldigt viktigt material som jag skulle bearbeta.
Men jag fick det aldrig. Han hade (otroligt nog!) till och med sänt det ett par dagar före deadline, men mig
nådde det inte och han fick aldrig tillbaks det. Nu hittade jag honom på mobiltelefon i Skåne
(Helsingborgs Dagblad) och han fick kasta ihop en ny version till mig. Men originalet har vi aldrig
hittat! Jag tänkte f ö på hemsidan din, men kom inte åt den ("not found"). Det visade sig nu när jag kollade
mot ditt mail att jag har ett gammalt bokmärke med en adress "home^ i stället för "homepage". Allt har sin
förklaring... Du hade förresten synpunkter på min gamla Acrobat-reader version för en tid sedan. Numer
sitter version 4,0 i min maskin om det kan förenkla något för dig.
21/12: Det blev åtminstone en tur ut till Fredriksfors före jul. Ronny Forslund (som nu förhoppningsfull
drar vidare till Parka) och jag kollade läget den 20/12. Litet svagt mot Pacific på kvällen. NA kom (också
på den just "omdragna" 300-gradaren) riktigt hyggligt över hela bandet även om det inte var några
höjdarstationer, och det såg lovande ut. En del Peru gick på KV. WGIT 1660 gick kanon redan vid 22tiden, men var nästan borta redan 22.30 och kom aldrig tillbaka... Framåt 01.30 (svenskt tid) hade dock det
mesta dött och vi kojade. Kollarna blev sedan usla. 590 och 930 gick mycket bra, men inte mycket annat
och inget med användbar styrka på MV tills vi gav upp långt efter 09. På KV gick nya Maria (La Voz del
Napo) 3279,8, Vanuatu 7260 och någon brasse. K-index gick från 0 till 2 under natten - kanske vi har
orsaken där?
28/12: Tack för den snabba och fina informationen, och naturligtvis Gott Nytt År till dig och alla SWBare. Ingen mer lyssning (och tveksamt om det blir någon före nyår). Men två trevliga email-QSL: Radio
San Antonio, Atalaya 4940 email (och löfte om senare "riktigt" brev om bara postgången fungerar). V/s:
Gerardo Zerdin, director, som också skickade separat emailjulkort, zerdin@terra.com.pe 1 dag. Radio San
Antontio de Padua, Callalli, Arequipa 3375, email (samtidigt till sammanlagt åtta svenskar och
finländare och med löfte om senare brev). V/s Hno. Rolando del Carpio Montalvo
rsan_antonio14@hotmail.com. 19 dagar.
Rolf Wikström: Sammanfattningsvis så har årets LA-säsong varit en "katastrof" för oss som gillar den
delen av världen. Kortvågen verkar numera inte alls vara intressant för stationer i Latinamerika. De som
fortfarande finns kvar och de ytterst få som tillkommer är till övervägande del religiösa. Där verkar det
fortfarande finnas pengar till att öppna nya radiostationer. Visst är det ju väldigt kul att jaga och rapportera
nya stationer, men hur kul är det att försöka få ihop en rapport på timslånga predikningar? Vi får hoppas
på att ni som lyssnar mot andra hållet istället skall få en bra säsong i vinter så att tipsspalten i SWB
fortfarande blir läsvärd! Svar har kommit från Radio Litoral 4832 med ett slarvigt urklippt litet certifikat
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som inte var ifyllt och två sidor tryckt religiös propaganda. Vill önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År! (bidrag till SWB 1474,
skickat sön 16/12 kl 0856, ankom tis 18/12 kl 0339! /red)
Börge Eriksson: Sjuka barnbarn de sista veckorna har gjort att jag tjänstgjort som dagmorfar/farfar och på övrig ledig tid har min hustru
fått för sig att jag som hemmaman skall börja med julstädning och andra göromål som har med stundande helger att göra. Med andra ord
har lyssnandet legat i träda. Polare Lennart meddelar dock att ett och annat hörts ibland, men för det mesta stört. Att önska av tomten
toppkonditioner till långhelgerna lär väl förklinga ohört. Förr såg man alltid fram mot julhelgen med tillförsikt då man visste att ett och
annat kunde höras på grund av förlängd sändningstid, hyfsade konditioner eller att någon station stängde tidigare vilket medförde att
annat kunde höras på en annars blockerad frekvens. Men detta händer sällan idag. Det är väl nu 3-4 år sedan julen bjöd på en enorm MVöppning vilket gjorde att transatlanter hördes på min aktiva antenn här i stan. Rätta mig om jag har fel, men tiden går så snabbt. Tji QSL
förstås de sista veckorna. Brevbäraren förtog sig väl när han delade ut Honduras-QSL-et förra gången. Har låtit överföra mina gamla
smalfilmer till video och vid koll fann jag ett par korta DX-inslag. Några sekundsnabba glimtar från DX-Parlamentet i Kopparberg 1964
och Skövde 1966. Vid det sistnämnda hade jag lyckats fånga Jan Prevéus, Göte Johansson och Lennart Alarik under diskussion, alltså
SWB:s tre första redaktörer. Intressant nu så här i jubileumstider och ingen av dem finns ju längre i livet. Eftersom det är sista numret
före jul tar jag tillfället i akt och önskar Dig Thomas och alla andra SWB-are en God Jul. Vi hörs väl nyår igen då julhelgens lyssning
skall redovisas. (bidrag till SWB 1474, skickat lör 15/12 kl 1256 – ankom tis 18/12 kl 0339! /red)
29/12: Tydligen blir det aldrig som man tänkt sig. Det var kaos i cybervärlden förra gången och mitt bidrag som mailades vid lunchtid
den 15/12 kom inte fram till Thomas förrän på natten den 18/12. Likadant med bulletinen. Återutskicket Thomas gjorde kom till mig på
måndagseftermiddagen och originalutskicket först på tisdagen. Därför kom min önskan om en trevlig helg till Thomas och Er andra
aldrig med. Hoppas därför få önska Er alla ETT GOTT NYTT DX-ÅR! Och SWB börjar sin vandring mot de 50 åren. Mitt lyssnande
under helgen blev heller inte vad man planerat då familjen drabbades av plötslig sorg som ställer allting på ände med alla HUR och
VARFÖR. Däremot upplevde jag en häftig grej natten till den 23/12. Kom upp vid 01.30 tiden och kastade en blick ut genom fönstret i
radiohörnan. Fattade inte först vad det var, men hela himlavalvet var som piporna på en jättestor kyrkorgel. Det var ett av de mäktigaste
norrsken jag upplevt de senaste 10-15 åren. Jag blev tvungen att väcka hustrun för att hon skulle få titta. När jag slog på radion gick
indierna i 60 mb som ett spjut och senare på morgonsidan gick afrikaner med dunder och brak bl.a. Sierra Leone på 3316. Morgonen
därpå hördes inte en enda afrikan. Jag har de senaste åren haft som vana att sända en bunt f/ups. Fjolårets utskick i oktober gav inget
resultat och i år skulle jag vara litet mera modern och sända dem med e-post. Några svar har dock inte kommit, men däremot kom en del
utskick i retur med info om att adressen saknades. Kan det vara så att när en stations e-postadress publiceras blir stationen genast så
överöst med rapporter och f/ups att man stänger adresserna. Jag har svårt att tro att de adresser som publiceras i olika skrifter skulle vara
felaktiga eller falska. Är det någon som haft liknande erfarenhet? Just när jag skall maila iväg detta upptäcker jag två e-mail QSL i
inkorgen. HRMI 5010 och Radio Capixaba 4930 på en av ovan nämnda f/ups. V/s Isaias Mariano på den sistnämnda.
Hermod Pedersen: Tack för återutsändningen, första omgången nådde inte mig. Sen slår det mig att jag borde uppdaterat dig angående
julkort från Blue Mountain. Ungefär i samma veva som jag skrev det till dig fick dom för sig att ta betalt för alltihop... Det är nu lätt fixat
på webben, där vi alla röstar med musen. Klick, klick, och vi är nån annanstans.I detta fall lämpligen http://www.postcards.org/ Om du
nu vill göra nåt åt det innan det är helt för sent för swb-arna?
Olle Alm: Som du ser har förmodligen FBI:s terroristjägare kollat igenom SWB innan den gick till prenumeranterna. Mitt bidrag skickat
lördag kväll har också suttit fast. Meddelande om det kom först samtidigt med originalet av SWB. Du får nog skicka en sur kommentar
till din leverantör. (bidraget ”kineser på tropikbanden” till nr 1474 ankom mån 17/12 kl 10:42 – skickat lör 15/12 kl 18:42 /red)
Christer Brunström: Nytt QSL: Radio Verdad 4052.5 med brev, kalender, ny vimpel (av papper) och nytt QSL-kort. Nog tycker jag
att Radio Verdad är väl värd att bli utsedd till Årets QSL-Station!
28/12: Intressant med BMs tips. Tyvärr har jag endast möjlighet att lyssna hemma och inte har det hittills varit något speciellt för min
del. Morgon-DX, mitt favoritområde under jullovet, är helt under isen. Dels bottenkonditioner och dels är det nog ytterst få stationer som
är igång på kortvåg.
Kenneth Olofsson: äntligen ett par rader härifrån igen. Aktiviteten är låg pga 2 orsaker (minst), en av grannarna skaffade en fläkt på
taket som skapade ett konstant oväsen, mest på MV men även på KV. Den andra orsaken är en gallring av skogen bakom vårt hus, som
då totalt skövlade hela antennparken. Alla antennerna i småstumpar. Jag har hjälpligt lagat Peru-antennen och en annan som
mellanvågsantenn. Sorgligt.- Jag har sysslat en del med LA-statistiken och vi hamnar nog lika med föregående år. Angående QSL, när
jag startade PCn i går kväll fanns där ett QSL från Radio San Antonio i Peru. Jag trodde då att det var den nya på 4940 men efter en
del snokande konstaterades att det var den på 3375 som skickade ett mail till ett antal svenska och finska DX-are
Angående BMs nya HCstationer: intressant men inget hört ännu, på 3380 finns en stark bärvåg som omöjliggör all lyssning. Jag får
avsluta med att önska dig och de dina ett Gott Nytt År. Detta gäller alla andra medlemmar också. Ha det gott.
(betr. fläktar, så hade jag samma problem när jag bodde i Bjuv – en tyristorstyrd stallventilationsfläkt som lade ut störning på S9+30 dB
över MV och tropikbanden spolierade all lyssning – men den gick att stänga av i varje fall! /red)
Torre Ekblom: Hej! och gott slut på året liksom Gott Nytt Dx-År 2002 med många nya, fina och intressanta bulletiner! Vi får liksom
hjälpas åt som vanligt! Inga tips denna gång heller pga. bl.a. julresa till Sverige, firande med barn och barnbarn, too much QRM! QSL
har anlänt från : Radio Barahona Int., 4930 brev,dekal, vykort v/s Henry E. Rosado 3månader - Voz de Sahara Libre 7460 brev
39dagar v/s Mohammed Baali, qth: Frente Polisario, BP. 10, El Mouradia, 16000 Algiers, Algerien - The Voice of Democratic Eritrea
International 15670 brev v/s Seyoum O.Michael, Postfach 1946, D-65428 Rüsselheim, Tyskland , som bl.a. skrev "you happen to be
among the first around the world who correctly monitored our transmission and reported back", svaret kom på 107 dagar. En del
Clandestines tycks ju svara !
Ove Fransson: Inte har det blivit någon tid till DX-ing, men å andra sidan har jag hunnit få däng av min son i vanlig bordshockey ett
antal gånger under julhelgen. Fast jag slog honom i NE-spelet. Man kan inte få allt. Så några loggar blir det inte, trots att du var vänlig
nog att göra ett specialutskick av BM:s nya peruan.
MEN - jag har fått ett nytt land, ingen dålig julklapp, om jag får säga det själv. Det var den vänlige Kakali Garaev på Turkmen Radio 5015 som lekte tomte och på bara ett par veckor skickade snyggt flerfärgskort och brev plus ett i princip oläsligt programschema. Land
199! Jag närmar mig ...
Slutligen vill jag passa på att tacka dig för ditt enorma slavande med bullen under året och önska både dig och mina Shortwavebulletinvänner, kända som okända, ett riktigt GOTT NYTT ÅR!
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Dan Olsson: God fortsättning på helgerna och tack för ett bra SWB-år. Länge sedan jag bidrog detta helt beroende att jag har haft stora
problem med mitt högra knä. Fästet till menisken har gått sönder så jag har haft svårt för att gå och en väldig smärta. Någon gång i vår så
blir det operation. Lite QSL har dock inkommit: 4955 R Culutral Amauta e-brev, 4800 R Oriental Brev och kort, 4831 R Litoral brev
och lapp och 4935 R Capixaba, e-brev, brev och kort. Jag ska tillsammans med Jan Thörnblom ut och lyssna natten mellan lördag och
söndag om inte vädret sätter stopp. Själv ska jag också ut och lyssna mellan onsdag och fredag.
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0715 Radio Maria (La Voz de Napo) med predikan, sedan sånger och en massa promos för evenemang. Förfärligt
störd signal och dessutom en massa telegrafi. QSA 3, men nästan oläslig. JE
2020 OID - skulle mycket väl med tanke på musiken kunna vara Papua men är Radio Western igång här? Jag hittar
ingen annan möjlighet. QSA 1 JE
2000 Radio Manus med nyheter //4890. sedan "söderhavsmusik". QSA 2. Ingen användbar signal på SSB, bara på
AM. JE
1430 AIR/Bhopal tog sig genom störningsridån denna dag med trevlig musik. 2 BE
1445 AIR/Delhi mycket stark denna eftermiddag. 4 BE
1930 Radio New Ireland blandade in litet religiöst i den vanliga musiken. Aningen lågt i fq (3904,98) QSA 2. JE
2030 RRI Merauke med hårdrock, födelsedagshälningar och "Happy Birthday" och kanonstyrka QSA 4. JE
2125 OID Radio Samorodinka? med snack på ryska om arbetare. Sedan klassisk musik fram till 2137 då
stationen antingen slutade eller fadade bort. 2 CB
0015 OID brasse här med Q 2-3 var väl Educacao Rural. Orkade inte vänta på ID. BE
0020 ELWA med övertidsprogram? spelade bl.a. "O hur saligt att få vandra". Q 3-4 BE
0035 AIR/Port Blair nu här så troligen stängde ELWA runt 00.30. 2-3 på indiern. BE
0045 Radio Rural Santarem riktigt bra en stund men fadade ut efter 01.00. 2-3 BE
0100 Radio Difusora Londrina med stort ID på heltimmen. Q 3 BE
2350 Radio La Hora, Cuzco anropade. QSA 3, men började snart "tyna bort". JE
0050 Radio Verdes Florestas med religiöstliknande program när jag hoppats på något annat än en brasse. Q 3 BE
-1345 NBC Port Moresby stark som i fornstora dar detta datum hos mig. Det var längesedan den var så ren här hos
mig. Sign/off ceremoni 14.02 ...."we are back agian tomorrow morning at five o´clock. Good Night". Sign/off
14.05 efter körsång. 3-4 BE
2245 RRI Jambi spillede non-stop musik og ID kl. 23. QSA 2 SHN
2255 Radio San Antonio, anrop, religiöst, men även Elton John. QSA 2-3 och ren och fin. JE
2315 Radio San Antonio, Atalaya med bra styrka, har senare hörts ofta. KO
0023 AIR/Shillong med sign on på EE, stark KO
1400 AIR/Shillong med EE news denna tid. Flera andra AIR-stns hade inte EE denna tid. 2-3 BE
1715 Radio Bata med diverse informationer samt "Música Guineana". 2-3 CB
1930 SIBC med religiöst. QSA 1-2 JE
0645 WWRB med en blandning av kristendom och politik. Stängde 0700 efter ID som WWRB. Jfr mitt tips på
12172 kHz. WWRB är tydligen nytt namn på WGTG/WWFV. Tiden får väl utvisa hur allt ligger till. 3 CB
1425 Voice of Free Asia skulle komme via Ulan Bator på denne frekvens og tidspunkt iflg PWBR. QSA 3 SHN
2231 Rádio Senado med programmet "Acuarela do Brasil". 3-4 CB
2301 Radio Filadelfia, Foz do Iguazo ovanligt stark, div annonser. KO
0600 Radio Mil gik fint i ca. ti minutter inden russeren blev for kraftig. Også hørt 29.12. kl. 0900-0945 med
ganske god modtagelse. SHN
1445 Radio Nationale Lao med lokal musik og snak. QRM de arabisktalende station. SHN
1600 OID med non-stop lite äldre popmusik i timmar utan den minsta annonsering. Radio Bayrak International??
2 CB
1730 Radio Bayrak med nyheder på engelsk efterfulgt af lokal musik. Frekvens blokeret fra 1759, og hele aftenen
- men kl. :27 og :57 er der som regel fri på frekvensen i tre minutter. Kan også høres efter Singapore s/off kl.
1600 UTC. Men meget svag og meget forstyrret her. QSA2 SHN
2157 Radio Bayrak International med flera anrop på engelska. Slutade med turkiska nationalhymnen kl. 2200. 23 CB
2157 OID men förmodligen Radio Bayrak International med annonsering på engelska (dåligt ljud) samt
nationalhymn. 2-3 CB
0030 Radio Educacion høres ikke kun morgen og formiddag. ID. QSA 3. SHN
0615 Här har jag inte hört något på länge men denna morgon låg tydligen AFRTS/Pearl Harbour här // med
10320U. Ingenting på morgonen därpå men den 25.12 var man här igen och då var 10320 tyst. Q 3-4 första
gången och något sämre den 25:e. BE
1415 Radio Nepal startede nyheder på engelsk. God modtagelse til 1427. SHN
0735 Radio Vanuatu med nyheter. QSA 1-2. JE
2203 Rádio Novas de Paz med "Informativo ---- Novas de Paz". 2-3 CB
0800 Radio Tampa snackade på som vanligt. 3 CB
0750 Rádio Aparecida med sertanejamusik. 3 CB
2202 Rádio Rio Mar med ett meddelande från Fundação Rio Mar. 3 CB
2206 Rádio Clube Paranaense pratade om Curitiba. 3 CB
2208 Radio Nacional del Paraguay med julhälsningar. 3-4 CB.
1735 Sauti ya Zanzibar med afrikansk musik. 3-4 CB
2000 WWRB Worldwide Radio Broadcasting, Manchester, Tennessee, USA med testsändning. Ett cirka 55
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sekunder långt meddelande upprepades ideligen. Riktad mot Mellersta Östern och Afrika. Adress: Box 7,
Manchester, TN 37349-0007, USA. Ber om rapporter till denna address. Kan denna nya station ha något att
göra med WGTG som tydligen ligger alldeles i närheten. CB
1832 WINB med ID efter religiöst program. 2 CB

BM i Ecuador – bandscan KV-39, 30/12 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
TN! Här får du årets sista bandscan, två av stationerna har ju redan varit ute på nätet genom SWBs nya giv med
"specialutskick" men för en del, som inte har tillgång till dator och e-mail, blir det ju spännande läsning på nyårsafton.
Jag önskar dig Thomas och alla andra i SWB ett GOTT NYTT ÅR! Jättetack för alla långa och korta e-mails, utan undantag
verkligen jättetrevligt och enormt inspirerande för mig. Tänk på att ni också är välkomna att ringa fram till 0400 UTC - kanske
kan jag då hjälpa er med något "on-line". +593 2 2598-470.
Apropå jul- och nyårshälsningar fick jag några dagar före julafton ett mycket trevligt telefonsamtal från "C.R.I., Centro
Radiofónico de Imbabura" i Ibarra-3380.07 kHz - en ny HC jag nyligen rapporterade om. Stationens sekreterare ringde enbart
för att önska mig God Jul och ett Gott Nytt År! Då C.R.I. har varit off the air på det senaste så frågade jag varför och fick till
svar att "vi håller ju på med testsändningar".
Här i Quito väntar vi annars alla på det stora nyårsspektaklet, nämligen när stadens transvestiter under årets sista skälvande
timme dansar och sjunger sig igenom stadens gator, snyggt och läckert uppklädda i minimala kvinnokläder. Många
"checkpoints" (eller "chockpoints" som en del föredrar att säga) där bilisten måste betala en slant för att få passera - om inte
fortsätter dansen uppe på motorhuven, allt mer och mer "vågat" - ni förstår säkert vad jag menar......
2319.72(H?) OID TODELAR, okänt QTH (Colombia). December 2001 - 1040 UTC. Station med reklam för något i "Barrio Florída".
En mycket spännande harmonic-frekvens med många, oftast ganska svaga, stationer. Jag har inte noterat alla dessa frekvenser men på
grundfrekvensen 1160 kHz finns stationer på 1159.87, 1160.01, 1160.08, 1160.30 samt 1160.43 kHz - säkert finns det fler "splits".
2320.02(H?) OID LA, okänt QTH. December 2001 - 1010 UTC. Med programmet "La Voz de la Liberación" och "Iglesia Diós es
amor".
2879.98(H?) OID, okänt QTH (Peru). December 2001 - 1015 UTC. Med reklam för "Perú Profundo". Jag har egentligen väldigt många
OIDade harmonics, ofta Colombia, noterade i min loggbok men föredrar att ta med dessa när jag har lite mer info än bara t.ex. "OID
Colombia". Fast Perú tar jag oftast med då ju chansen är större att det är en "äkta" station och inte en harmonic.
3080.05v OID, okänt QTH (Perú). December 2001 - 0030 UTC. Den här peruanen har nyligen börjat höras - går nästan varje kväll med
ganska svag, fladdrig signal. "Cajamarca" har nämnts flera gånger. Frekvens-ostabil - varierar några 10-delar.
Ser i senaste SWB att TBV och BEFF har lyssnat till La Voz del Napo i Tena. Det finns många som är nyfikna på hur det ligger
till med "Radio María", både nordiska och sydeuropeiska DXare - också HK har bett mig lyssna lite extra. Så här kommer då
min lilla story, med anledning av att flera DXare har uppfattat både "Radio María Ecuador"- och "Radio María Colombia"-IDs
omkring 3280 kHz:
3279.56 La Voz del Napo, Tena (Ecuador) //Radio María Ecuador //Radio María Colombia // med okänd station i U.S.A. 19 december
2001 - 0200-0300 UTC. Vet inte om jag hade tur eller otur men i alla fall: ringde upp FM-sändaren Radio María Ecuador här i Quito på
telefon (+593 2)2239 800 för att få information om "La Voz del Napo" i djungelstaden "Tena" och dess samröre med "Radio María".
Jovisst, inga problem "men under förutsättning att ni vill prata i direktsändning!". Ganska överraskad gick jag med på detta slag under
bältet - samsändningen, "enlace", jag råkade hamna i bestod av La Voz del Napo, Radio María i Ecuador och Colombia plus
sändare(Radio María?) i U.S.A. Vi pratade under 5-6 minuter och jag fick faktiskt svaret på "gåtan". Den trevlige DJen berättade att
Radio María precis håller på att förhandla om ett köp av frekvensen 3280 kHz, alltså inte direkt köp av La Voz del Napo, som enligt
programledaren skulle upphöra med sina sändningar - fast det vet man ju aldrig, kommer kanske tillbaka på ny frekvens. Radio María
Ecuador sänder på FM från Quito, provinsen Guayas (uppfattade ej staden) samt från Santo Domingo de los Colorados. Undrar om
någon hemma i Sverige lyssnade? DJen hälsade till er allihop! Efter 0300 UTC Radio María Ecuador med ett musik-önskepx. Mycket
trevlig station med mjuk framtoning. Till slut, La Voz del Napo både finns och IDar som vanligt - Radio María köper f.n. programtid.
4879.06 Radio Comas, Comas, la provincia de Lima (Peru). December 2001 - 1000 UTC. Låg när jag loggade stationen senast på
4881.07 kHz. Det finns ett "Comas" också i departamento "Junín". Det är bra att känna till geografiska namn så här får ni en "mastig"
lista:
Info från "Ventanaperú": Provincia de Lima, cuya capital es Lima. Sus distritos son: Ancón, Ate, Barranco, Breña, Carabayllo, Cieneguilla, Comas,
Chaclacayo, Chorrillos, El Agustino, Independencia, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Lurín, Magdalena del Mar,
Miraflores, Pueblo Libre, Pachacámac, Pucusana, Puente Piedra, Punta Hermosa, Punta Negra, Rímac, San Bartolo, San Borja, San Isidro, San Juan de
Lurigancho, San Juan de Miraflores, San Luis, San Martín de Porres, San Miguel, Santa María del Mar, Santa Rosa, Santiago de Surco, Surquillo, Villa
el Salvador, Villa María del Triunfo; con una población total de 5'706,127 hab.

5009.79 Radio Pueblo, Santo Domingo (Dom. Republiken). 28 december 1000 UTC. Liksom Mohrman och Alexander i DXLD hör jag
"Radio Pueblo"-IDs under programmets gång men när man dagen efter startade 1000 UTC IDade man definitivt inte "Radio Pueblo" utan
istället (ungefär, ljudet är distat): "Radio Sur(?) la 15-10 dando la hora" varpå följer en TC. Vet någon vad man egentligen
säger?.Annonserade bara MV 1510 kHz.
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5954.98 Radio Cultural, Guatemala City (Guatemala). December 2001 - 1000 UTC. Med religiöst program naturligtvis. En mycket
"rörig" frekvens med Bolivia-5952.40, Costa Rica-5953.92, Guatemala-5954.98 samt Colombia på 5957v kHz!
Jättetrevligt att få presentera en ny KV-peruan så här under årets allra sista dagar. Hoppas bara att den inte har "försvunnit"
när denna info når mina dx-vänner i SWB, DXLD/WOR, Cumbre, HCDX och DX Party Line(mitt lilla inslag "Quito Log Book"
reaktiveras lördagen den 29 december på HCJB och DXPL med Graham Allen).
6324.34 Radiodifusora Comercial "La Voz del Vecino", Nueva Cajamarca, la provincia de Rioja, el departamento de San
Martín(Perú). 26 december 2001 - 2355 UTC. Måste vara en ny station, åtminstone på kortvåg - rätta mig om jag har fel och hade
troligen premiär på KV omkring detta datum. Blandad musik, både från Ecuador och Perú. Hyfsad signal som fadade lite upp och ner i
styrka - superb kvalité på DJens mic/röst. Funderade först på om man IDade "LV del Campesino" men efter att noga ha lyssnat igenom
bandinspelningen så är jag övertygad om att det är "LV del "Vecino" som sägs - Den vanligaste betydelsen får ordet "vecino" är ju
"granne", men i det här fallet avser man nog "invånare /medborgare" - m.a.o. kallar man sig för "Medborgarens Röst. Gatuadress
uppfattar jag bara delvis: "Carlos(?) ......Santa Rosa(?) #5-99, Nueva Cajamarca". Stationens juridiskt ansvarige och verkställande
direktör "Gerente Ejecutivo" heter "Pablo Dávila" och kallades för "el maestro de maestros" - m.a.o. lärare till yrket. I latinamerika har
man ju normalt 2 efternamn så också Señor Pablo - mellanefternamnet något i stil med "Paro/Caro/Daro". Annonserar 6325 kHz och FM
89.5 mHz. Close down 0108 UTC. Ganska frekvensstabil - dagen efter start 1130 UTC på 6324.30 kHz.
Info från "Ventanaperú": Provincia de Rioja, cuya capital es Rioja. Sus distritos son: Awajun, Elías Soplín Vargas, Nueva Cajamarca, Pardo Miguel,
Posic, Rioja, San Fernando, Yorongos, Yuracyacu; con una población total de 69,231 hab.

6673.87 Radio Super Nueva Sensación (x Radio Andina förmodar jag), Huancabamba, la provincia de Huancabamba, el departamento
de Piura(Perú). December 2001 - 0100 UTC. Liksom Rafael Rodriguez hör jag detta ID. Dom stationer jag själv tidigare har loggat i
närheten är: 6673.24-Radio Andina, Huancabamba - december 2000 och 6673.97-Radio Super Nueva nsación, Huancabamba oktober 1999. Kan det vara så att man ibland skiftar dessa två namn mellan FM och KV?
Info från "Ventanaperú": Provincia de Huancabamba, cuya capital es Chanchaque. Sus distritos son: El Carmen de la Frontera, Huancabamba,
Huarmaca, Lalaquiz, San miguel de El Faique, Sóndor, Sondorillo; con una población total de 125,458 hab.

11950.30H Radio Auténtica, Villavicencio (Colombia). December 2001 - 0100 UTC. Med ett religiöst program kallat "Cadena del
Amor". 0202 UTC "Radio Auténtica"-IDs. Harmonic från 5075.15 kHz som gick samtidigt, men ganska dåligt. Annonserade 7
stycken"Auténtica"-stationer utan frekvens: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena och Melgar plus två orter ytterligare som jag inte
uppfattade.

73 från

i Quito!

Stationsnyheter
ARGENTINA.
2379.87 3.12. 0130 tent. R Nacional, San Miguel de Tucumán. Some 'Nacional' -identifications, but San Miguel de Tucumán
was not mentioned. Definitely an Argie (Argentinian) though. (© Mika Mäkeläinen 2001, Lemmenjoki 158 DXpedition, Finland, Freeze!
Dxing Arctic Style via DXLD)
BANGLADESH.
9550, 1749-, R. BANGLADESH, Dec 22, Voice of Islam with Kor`an recitation. On exact frequency. S9 but lowish modulation.
Parallel 7185 weak. Into talk at 1751:45, but not strong enough to confirm English. 15520 has an unidentified station on exact frequency,
not in parallel, and too strong to be BD (Volodya Salmaniw, Victoria, BC, Canada, DX LISTENING DIGEST)
CHINA
Här kommer en uppdaterad version av den tidigare listan över nya och ändrade kineser på tropikbanden: Recent changes/additions to
Chinese stations in the tropical bands:
3950 Xinjiang Chinese 0000-0257, 1200-1800
3960 Xinjiang remains silent
4800
CNR-1 2000-0000, 1300-1730, strong signal
3985 CNR-2 2100-0100, 1200-1600
4820
Tibet Chinese 2000-1730 incl. CNR relays, local opening
3990 Xinjiang Uighur 0000-0248, 1229-1800
ID at 2100
3990 Gannan PBS in Chinese/Tibetan, 2300-??, ??-1400
4905
Tibet Tibetan 2250-??, ??-1700
4035 Tibet remains silent
4920
Tibet Tibetan as 4905, presumed to be a separate site from
4220 Qinghai PBS Tibetan
4905 as one of them sometimes has a satellite feed
4330 Xinjiang Kazakh 0000-0325, 1205-1800
4980
Xinjiang Uighur 0000-0300, 1157-1800
4500 Xinjiang Mongolian 0000-0330, 1230-1700
5060
Xinjiang Chinese 0000-0303, 1155-1700
4735 Xinjiang remains silent
5240
Tibet Tibetan, schedule and site as 4905
4750 Qinghai Chinese 2220-??, ??-1605 (?)
5440
Xinjiang is silent
4750 Unknown with CNR relays 2000-1730, buzzy and
5800
Xinjiang is silent
unstable carrier
The frequency changeover times of Xinjiang are somewhat
variable.
(Olle Alm 15 Dec)
PAKISTAN.
Yesterday the Radio station by the name of "Azad Kashmir Radio, Traarkhal" from Islamabad, Pakistan was observed on a new
frequency 4770 kHz (ex 4790). Whether it was a test or change in freq is yet to be established. 73s, (Harjot Singh Brar, Punjab, Dec 21
for GRDXC via DXLD)
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PERU
6324.6, RD COMERCIAL ???. ??? Perú. 2335-2345* Dic. 21. Emisora no identificada desde Perú con música folclórica, anuncia los
6325 como frecuencia nominal y transmisión en FM aunque no menciona la frecuencia. Cerrando transmisión a las 2345 y aperturando a
las 1000. Notada en Dic. 22 Con bastante ruido e interferencia de estaciones RTTY. Por favor, algún colega sabe algo de esto? (Rafael
Rodríguez R., Bogotá, Colombia, Dec 23, Conexión Digital via DXLD)
SOMALIA.
Radio Baidoa, http://www.riverineland.com/ --- this site has a real audio link to Radio Baidoa consisting of a short file with
absolutely awful audio. Nice to know that Somalis don't sound any better over the Internet than they do on shortwave. And Radio
Hargeisa has a new website http://www.radiosomaliland.com/ (Hans Johnson, FL, Dec 25, Cumbre DX via DXLD)
TIBET.
Local Lhasa radio station (ex-4035) can now be heard via new technical facilities even here in Central Europe: 4905, 4920 and 5240.
Best reception at 1600-1700 and from 2250 UT onwards (Christoph Ratzer, Austria, OE2CRM, A-DX Dec 16 via BC-DX via DXLD)
VIETNAM.
Snail mail logs from Roland Schulze, Philippines. Roland sent some Vietnam logs of Dec 5th, arrived in Europe on Dec 14th:
VTN regionals list: 5034.7 \\ 6165 VOV-4 (as listed) /1155-1330*, /2200-2300* 4795.8 Son La /1200-1400*, not active at 2200 UT
onwards. v5596.8 \\ 6762.6 Lao Cai /0945-1058*, /1200-1400*, /2230-2300* v6380.3 Lai Chau /1055-1330*, /2200-2300*
(Roland Schulze, Mangaldan, Philippines, Nov 16-18, BC-DX via DXLD)
--------------------After extensive search found the two regionals: v6500.7 Cao Bang /1200-1400* 4930 Yen Bai presumed time schedule /1000-1400*;
Rare catch, signal is weak + QRM of TKM & RUS + QRN (Roland Schulze, Mangaldan, Philippines, Nov 23-28; Dec 2, BC-DX via
DXLD) / here must mean fade-in time, or tune-in time? (gh)
USA
New shortwave radio station WWRB, Manchester, Tn USA is testing its new facilities: Various testing times to the middle east and
Africa on 12.170 MHZ (daytime in north America). Letter of reception verification issued to SWL's who send reception reports to:
WWRB, World Wide Radio Broadcasting, P.O. BOX 7, Manchester,Tn 37349 - 0007 USA. Please include a SASE with two IRC
coupons (Regards: Pastor Peter Taggart)
-----------------------Tuned in at 1735 Dec 24 and promptly heard a strong signal, slight fading, lo-fi audio, in the voice of Dave Frantz, with this 65-second
loop on AM 12172: ``This is radio station WWRB, Worldwide Radio Broadcasting. Currently, we are testing our new antenna to the
Middle East and Africa. This antenna sits at approximately 200 feet high above ground level. If you would like to receive from radio
station WWRB a verification letter of reception, please send your reception report to radio station WWRB, Box number 7, Manchester,
Tennessee, USA, Postal code 37349-0007. Again, Radio Station WWRB.... Please be sure to include a self-addressed stamped envelope
with the reception report. Thank you.``
Yet another call change, maybe the last one for this spinoff of WGTG/WWFV. Wonder if this is their very first test on air? Have seen no
reports previously. Still going past 1800. So Dave expects all those Middle-Easterners and Africans to have US stamps handy, and in the
proper amount, which is? (Glenn Hauser, OK, DX LISTENING DIGEST)

Övriga radionyheter
Överbliven CD med svensk musik?
Hej alla, ursäkta att jag "stjäl" Thomas emaillista för senaste bullen, men jag tycker jag har ett "kul" ärende: Är det någon som
så här till jul har någon överbliven cd med svensk musik som ni tröttnat på? Radio San Antonio, nyreaktiverad på 4940 och mycket
positiv till oss DX-are, skulle bli jättelycklig. Problemet är möjligen att postgången inte är den bästa, som direktören berättar i ett mail till
mig, överraskad att han fått mitt brev... Timmen mellan midnatt och 01 (svensk tid) vill man skicka en del hälsningar till oss, och gärna
då med någon annan musik än ABBA, som är vad man har i dag. Ett säkrare sätt att få ett trevligt QSL från svåra Peru är nog svårt
finna...
Så här skriver Gerardo Zerdin i sitt trevliga mail:
"Estimado Jan: Soy Gerardo Anton Zerdin, y acabo de recibir este e-mail. Ayer llego tambien la carta por correo ordinario (que milagro,
ya que el correo funciona bastante mal). Muchas gracias. Me alero mucho de que nos hayan escuchado. Endiendo que nos oyen
mayormente alredor de la s 6 a 7 pm, hora de Peru. Por esas horas trataremos de enviar saludos, tal vez con la musica de ABBA, ya que
no tenemos otra cosa que sea de Suecia. Nos interesaria recibir algun caset o CD con musica popular o folclorica, para abrir un poco las
ventanas para nuestros oyentes. Nuestra radio solo tiene 1 kW y estamos en plena selva amazonica. La mayoria de los habitantes son
indigenas ashaninkas, shipibos, yines, amawakas, yaminahuas, sharas... tenemos algo de kechwa tambien. de 6 a 7 se da el programa
"Pueblos Indigenas" en ashaninka y yine principalmente. Espero escribir mas ampliamnete cuando me desocupe un poco. Tambien
remitiremos el certificado de escucha, a la brevedad. Muchos saludos. Feliz Navidad y Año Nuevo 2002. God Jul. Gerardo
---------De: Jan Edh jan.edh@ht.se A: zerdin@terra.com.pe Asunto: Informe de la recepción Fecha: Miércoles 19 de Diciembre de 2001 02:46
AM" (Bästa hälsningar till er alla och God jul, Jan Edh)

DX-Site
Here is something to do when conditions are bad or you have too much time: surf my English DX pages at
http://www.sci.fi/pst/dx/index-e.htm. By clicking the World Map you can find a little over 100 of my QSLs The earliest are from the
1950s and the newest is a few weeks old. Hope you find them all. The files are quite small (QSL pictures typically 5-10 kB), so you don't
have to wait minutes for the pages to load up. (73 Pentti Stenman via HCDX)
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