Nummer: 1476, 13 januari 2002. Deadline nästa nr: 25/1 2002 (E-mail 27/1 kl. 0900 SNT)
GOD FORTSÄTTNING!

Jul- och nyårshelgerna
försvann i kylans
tecken. Tyvärr så har
Asien hörigheterna lyst
med sin frånvaro.
Kanske det blev för
kallt … Vi hade –23 o
när det var som kallast.
Just nu, kl 1145 på
lördagen, ligger
dimman ganska tät
över Mardal och nästan
all is och snö är borta
sedan flera dagar. Det
är mao riktigt
innesittarväder!
I ARC-bulletinen var
loggen fin, så trots allt,
längst upp i Norr och
även på några andra
ställen har det hörts en
del finingar. De gånger
jag skruvat över
banden, har inte en
enda NA frekvens ens
visat den minsta lilla
bärvåg.
När det gäller KV får
vi nog vänta ytterligare
en tid innan brusnivån
sjunker och stationerna
kan leta sig igenom.
Men, trots allt finns
det en hel del
intressant – se bara i
loggen.
I ARC läser vi också
att ARC-SWB
konventet går av
stapeln helgen 4-5 maj.
Samma plats som
vanligt, dvs
Kanebergsstugan och
Bäckavattnets
Golfrestaurang.
Planera omgående in
detta evenemang!

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. Medlemsavgiften 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.
Christer Brunström: Först och främst vill jag önska dig och din familj ett gott nytt år och tacka dig för
allt det arbete du vecka in och vecka ut ägnar åt SWB som är en ovärderlig hjälp för mig i min DX-hobby
och för sammanställningen av de DX-inslag jag har varje månad över Vatikanradion och HCJB.
6/1: 2002 blir mitt 40:e år som aktiv DX:are. Jag började 1962 i samband med JSM. Början på
jubileumsåret blev inte speciellt bra. Normalt brukar jullovet vara en DX-årets höjdpunkter för mig men i
år var konditionerna ovanligt dåliga. Dessutom är inte många stationer igång runt 08.00 som länge varit en
av mina favorittider för DX:ing under jullovet. En fem-sex stationer har hörts på tropikbandet och alltid
med mycket svaga signaler. Jag har därför ägnat mig åt kvasi-DX under det två veckor långa lovet. Per
post har jag sänt 25 rapporter till olika stationer, en del nya, andra finns sedan länge i pärmarna. Dessutom
har jag sänt 13 rapporter med e-post. Det skall bli intressant att se hur dessa stationer kommer att svara och
om man får svar på e-postrapporter. Återkommer med en redovisning i början av april då rimligtvis alla
svar bör ha kommit.
Jan Edh: God fortsättning på ett strålande 2002! Vinterns DX-läger i Fredriksfors lär inte gå till hävderna
för hörigheterna i varje fall. Det har lyssnats ganska flitigt under några dagar, och på onsdagskvällen (2/1),
sällade jag mig till skaran (Dan Andersson och Ronny Forslund), utan förhoppningar dock (vilka i stort
infriades...). Det gick faktiskt litet Pacific. Till stor överraskning (med tanke på sedan länge alldeles för
högt proton flux, höga solarflux (231) och litet för högt A-index (7) medan K-index var 0) gick det faktiskt
NA också. Både runt midnatt och (fler) på morgonen. Men det var "samma" östkustare som varje gång.
Det intressanta var möjligen att först på morgonen gick bara låga delen av MV-bandet, inte förrän framåt
08.30 (svensk tid) började första livstecknet på X-bandet komma. Någon enstaka Västindien (PR främst),
inget alls på LA på MV, inte heller kortvågen gav något speciellt mot LA.
5/1: Med ett A-index på 1 (blev 4 under kvällen) och K-index 0, och goda förhoppningar om att
konditionerna var på bättringsvägen, även om protonerna fortfarande låg vida över "acceptabel" nivå, blev
det fullt hus i Fredriksfors på fredagskvällen 4/1. Dan Andersson, Rolf Larsson, Ronny Forslund, Peter
Stillberg och Jan Edh - hela styrkan komplett - och så besök av Ulf och Erik Olsson. Däremot frös besöket
från Hans Östnell inne, eftersom han fått bilhaveri på hemväg från Norge. Konditionerna skiftade friskt.
Litet Pacific kunde skönjas på KV, innan första NA (CBG 1400) dök upp redan vid 21 svensk tid. Efter en
rejäl svacka tog det sedan fart en dryg timme senare med kanadicker från NF och i viss mån NS. Inte ett
ljud från USA däremot! Och så massvis av Venezuelaner (med lotteriprogram i de flera fall), några
Colombia och några Västindien. Kortvågen mot LA ganska svag och framåt 02 gav vi upp. På morgonen
var LA-signalerna på MV svaga och på KV var det väldigt tunt. Däremot i en del fall viderunderliga
signaler mot NA igen (580, 590, 740, 780, 930), men åter nästan bara "standardstationerna" från NF/NS.
Två hörda USA (1130 och 1510!) på hela natten och ett tomt X-band!
11/1: Jag hade hoppats på fler loggar att bidra med, men aktuella solvärden, protoner etc är sådana att jag
ägnar fredagskvällen åt mer jordnära sysselsättning än att lyssna på radio. Ett par QSL har kommit:
Radio Difusora Macapá 4915. Email + pytteliten lilafärgad logga med email. V/s Celso Rabelo Santos
rabelo.santos@globo.com. 1 dag (efter mailrapport). Radio Maria (via La Voz del Napo) 3279,56. Email
med "flygande" duva, löfte om brev med stationsinfo etc. V/s P. Francisco Palacios, Sacredote, som också
är radioamatör LU2HAJ och drömmer om en ny sändare på 40 mb. padrefco@interactive.net.ec. 2 veckor.
12/1: Jag bara "måste" berätta om ett märkligt telefonsamtal i DX-ingens utmarker jag fick på
fredagskvällen (11/9) när jag satt vid middagsbordet. Från Franca i Brasilien! Det var José Roberto,
direktör för Radio Filadelfia (6105 kHz) som förmodligen via nummerbyrån lyckats få fatt i mitt
telefonnummer, och nu ville prata (tack och lov via engelskspråkig tolk som fanns inkopplad någonstans
på linjen, troligen i Sao Paolo...). Anledningen till samtalet var att direktör Roberto hittat en gammal
lyssnarrapport från mig. Nu undrade han om jag möjligen hört stationen vid något senare tillfälle, och i så
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fall när. Man har nämligen en tävling på gång. Riktigt vad tävlingen går ut på fick jag aldrig klart för mig, men tiden var snart ute, så det
var bråttom. Det var därför viktigt att jag skickar mitt brev inom de närmaste dagarna, där jag berättar om när jag senast hörde stationen.
Inte någon lyssnarrapport utan bara dag och tid. Och det var jätteviktigt att när jag fått iväg brevet, så skulle jag ringa upp direktör
Roberto och berätta att brevet är på väg... Ursäkta, men eder JE begriper ingenting och ser för närvarande mest ut som en fiollåda i
ansiktet. Och något QSL från Radio Filadelfia har jag inte...
Lars-Erik Svensson: God fortsättning på det nya året! Det har kommit lite QSL igen. Brev från CWA155 Banda Oriental 6155, sticker
och stor affisch, Radio San Antonio de Padua 3375 med brev. Den sistnämnda hörde jag för c:a 10 år sedan på 5275A, för det är väl
samma station? Det märkliga var att stationen gick helt kanon som enda LA station. Lokalt som en FM station jag kan inte tro det än idag
att signalerna kom ifrån Perú. Lyssningen då. Har kollat en del i helgerna men det har inte varit någon peak i signalerna. Den 30 dec gick
4472, 4649, 4682 och 4766 i en kvart runt 2300, inget spår av Yura.
Stig Adolfsson: Hej och God Fortsättning till Dig och alla övriga SWB:are. – Julhelgerna bjöd på en del prärie-stationer bl.a. på julafton
då CFCW bjöd hela vårt hus på fin country fram till ung. 09 då MV-bandet dog. F.ö. tämligen trist, hörde inte en enda papuan på nyåret
och hittills har ingen av de små japanerna med SSB-sändningar hörts. Solomon Islands har heller inte hörts.
Björn Fransson: Hejsan! God fortsättning på det nya året! Här blev det bara en dålig fortsättning på den gamla förkylning jag ådrog mig
före jul. Jag har varit hemma hela veckan från jobbet för att försöka kurera den… Tänk om det hade varit konds, när jag ändå måste vara
uppe för att inte totalt "slamma igen" i bihålorna! I vilket fall som helst så har jag haft möjlighet att kolla litet på Asien – och kineserna
har gått riktigt bra, liksom indierna. Här måste jag göra en reflektion över årets upplaga av WRTH: I tabelldelen har man inte satt in vare
sig någon indier, indones eller papuan! Däremot finns kineser och japaner av olika slag med, så vari ligger skillnaden mellan dessa? Är
det ett misstag eller har man faktiskt menat att de inte ska vara med? Nu måste man alltså ha landet framme i boken för att kunna kolla
eller ha en annan källa bredvid (gamla TBS?). Det här måste man ändra på med det samma, tycker jag, som annars tycker att årets
WRTH ser betydligt bättre bearbetad än de senaste årens stora besvikelser.
Tyvärr missade jag förra stoppdatum p g a stockholmsresa och nyårsfirande med barnbarnen i Stockholm, så här kommer även några
äldre tips. QSL : EDXC Marconi Memorial via KWHR, Hawaii-17780. Foto-data-QSL, v/s: EDCX-president. Dekal. 2 w.
Alla följande 7 QSL kom samma dag – sedan har det varit tomt i lådan… Följande kom i ett enormt, välfyllt kuvert, fullt med vackra
frimärken både fram och bak (på baksidan var det AWR’s gamla QSL-stamps!) + almanacka + vimpel + dekaler i mängd + nyare QSLstamps + jubileumskort + bokmärke + resultat i deras tävling + ett antal av deras programtidning. Sådana brev får man aldrig för många
av! AWR via KSDA, Guam-11859. Special-QSL, v/s: Adrian Peterson. 4 m. AWR via Mossbrunn, Österrike-17660. Special-QSL,
v/s:Adrian Peterson. 4 m. AWR via Meyerton, Sydafrika-9745. Special-QSL, v/s: Adrian Peterson. 4 m. AWR via Abu Dhabi-17875.
Januarikortet, v/s: Adrian Petersen. 4 m. FBN, Fundamental Bc Network via Litauen-9710/612. Kort, dekal från WTJC, kalender. 2
w. Radio Voz Cristiana via Chile-21500. Kort. 3,5 m. Radio Europe International-7306. Special-QSL för Marconi Day 2001,
speciellt av posten utgivet souvenirkort för Marconijubileet. V/s: Dario Monferini. 3 v. Radio Sagalee Oromiyaa via Yerevan,
Armenien-12120. Långt personligt e-mail från v/s och Producer Mahdi H. Muudee. Adress: P O Box 17662, Atlanta, GA, 30316, USA.
Börge Eriksson. Har varit totalt inaktiv de sista två veckorna på grund av det plötsliga dödsfall familjen drabbades av under julhelgen.
Min tid har gått åt till att trösta och stödja och hjälpa till med tusen praktiska saker och till sist en jobbig begravning. Men livet måste gå
vidare och jag hoppas nu kunna återgå till radiolyssnandet. Jag anmälde senast två e-mail QSL varav det ena var från HRMI på 5010.
Nu har det också kommit ett riktigt QSL-kort från dem med ordinarie post. V/s James K. Planck som också hade undertecknat e-mailet
tidigare.
Kenneth Olofsson: Jag tänkte det skulle bli ett litet bidrag till bullen, först qsl: Radio San Antonio de Padua 3375 som svarade för 3:e
gången, nu med brev (hade väl hoppats på den samme i Atalaya, eller kanske Cultural Amauta som förmodligen har svartlistat mig).
God fortsättning på 2002.
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1945 Radio West New Britain med musik. QSA 1. JE
0640 Radio Maria med religiös sång. Gick riktigt bra på nästan ren frekvens den här gången, om än fading. QSA
3 JE
0740 (Tent) Radio Maria de Ecuador med religiös andakt. Mycket svag. 1-2 CB
0700 Radio Cultural IDade "La Red de Radiodifusión Bíblica" efter ett program med kristen musik. 2 CB
0710 Radio Cultura behöver inte mycket konditioner för att gå fint. Som nu med bl a julsånger och dramatiserat
julevangelium. QSA 3-4 JE
1915 Radio Manus med musik. QSA 2. JE
1945 Radio New Ireland, gick bra nog (och ligger aningen snett 3904,98) för att vara hörbar även sedan Merauke
börjat. PNG också på 3305 och 3315? QSA 2 JE
0800 Radio Reading Service med engelske nyheder. Lokal vejrudsigt og lidt jazz QSA 2 SHN
1315 CNR-2 gick jättestarkt här. Lät som en kommersiell, europeisk station, förutom att det var på CC förstås ! S
4. BEFF
1315 Två kineser slogs om utrymmet. Vann gjorde troligen Urumchi. S 3-4. BEFF
2000 "Xizang jen min guangbo diantai" var nog anropet vid sign on. Tibet alltså. Kunde inte mäta frekvens
med noggrannhet eftersom det fanns en främmande bärvåg på ung samma QRG. Samma px på 4820. 3 SA
0500 OID LA "Esta Lider Sur" var det enda vid 0500. Musik som colombian men ändå inte! 4825 Selva god
signal, 4830 Tachira? god signal 2-3 LES
0010 Radio Marañon, Peru som är nyaktiverad, snackade och snackade.- KO
1400 NBC Port Moresby med nytårsaftensprog. Exalteret religiøs tale op til midnat lokaltid. QSA 3 SHN
1450 (Tent) AIR Kurseong med Radio Newsreel. 3 CB
2348 Radio Amazonas med ID og musik. QSA 2 SHN
2347 Radio San Antonio med spansk ID. QSA 3 SHN
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OID men troligen Radio San Antonio med rapport från ett idrottsevenemang. 2 CB
AIR Guwahati började med sin signal vid denna tid. Nyheter på engelska blev det 0035. 3-4 CB
tent. Radio Federación, mest med indianspråk KO
"Inja Mashad" löd anropet vid sign on. Irans utlandspx på farsi. Kör parallellt med 4974.998. 3-4 SA
OID Ryss? Popmusik och litet prat på "ryskliknande" språk.Asienriktning, snabb fading. Fyra korta plus en
lång tonstöt före annonsering på halvtimmen. Uppfattade inte anropet. Gick allt sämre, men strax före 21
ryska nationalsången, paus och sedan "Govorit Moskva". Sände på AM. ??? QSA 2 JE
OID men med sannolikhet Radio Apintie med ballader etc. Svag modulation. 2 SA
Radio Pueblo svårt trängd av kines, telefon, ton m m, men hyggligt stark. Släpigt prat och släpig musik.
QSA 3. JE
Radio Madagascar med fin musik. 2-3 CB
SIBC med nyheter, sedan trevlig musik innan religionen och faktiskt riktigt hyggligt om än bara QSA 2. JE
Radio Rebelde med nyhetsprogram. // MV 1180. QSA 3 JE
Izmir, Turkiet hörs här och är, enligt samstämmiga uppgifter från många läsare av HCDX, 6 x 927 kHz. S 23. BEFF
Radio Miskut sluttede program fra VoA på Spansk, ID og pop QSA 3 SHN
VO Jinling, Nanjing borde detta vara. Tabellogg! S 3. BEFF
WSHB, Cypress Creek, SC med ID och adress. S 3. BEFF
R St Centr med specialprogram på ryska och engelska. Intervjuer om att "Jesus is borne". S 4-5 BEFF
Voice of Vietnam, Xuan Mai riktigt skapligt med vackra sånger och mycket snack om Vietnam förstås. S 3
och störande bärvåg. BEFF
Radio Senado med musikprogram "Acuarela do Brasil" KO
R Diff Mali gick även här, men bättre på //4835. Franska. S 2-3 BEFF
Radio Habana Cuba överraskade vid denna tid ! S 2, men ändå – det var ju eftermiddag ! BEFF
Radio Amanecer Internacional. Kristna ballader, // MV 1570, men trängdes ut av en ilsken ton efter bara
någon minut på KV. QSA 2-3 JE
Radio Marti stark på SS, men jammades av en bubblare och senare av tysken, som inte finns med i WRTHtabellen ! (Det gäller att ha gott minne…) S 3-4 BEFF
Sichuan GB (Golden bridge), Xichang var dagens överraskning. Den har jag aldrig hört förut. Nu med
vacker kinessång och flera ID, som jag tolkade positivt… Hördes ända till 1300, då man antingen försvann
under annat eller stängde. I början störde faktiskt Radio Marti med spanska ! S 2-3 på kinesen, men så är det
också lågeffektad, enligt WRTH. BEFF
OID Peru med nyheter och sport från CPN Radio, har inte hörts efter detta datum. BM tillfrågad men inget
svar ännu.- KO
Oid. LA station - måske CXA20 Radio Monte Carlo, der har drivet hertil ex. 6140. To studieværter.
Frekvens blokeret fra 2400. SHN
Radio Bayrak International. Hårt trängd och risig signal. Efter 20 helt omöjlig få igenom p g a 5150. QSA
2. JE
SWR, Finland med "Christmas Roulette", en alldeles för svår tävling, bl a med inspelade, svårt störda
stationer, som skulle avlyssnas via denna svårt störda station… Finskan är svår för mig också… S 3 BEFF
Radio Educacion har halkat ner lite i frekvens. 2 SA
Oid. LA station fra Peru. Hedder den Radio Andina eller Radio Super Sencacion? SHN
WWRB, Manchester, IN med en mycket exalterad präst från Hawaii, som predikade. Stationen ID-ade mitt i
programmet kl 07.00 och alltihop avslutades sedan kl 07.05 med adress till Hawaiiorganisationen Grace in
Action Ministries och stations-id. S 3. BEFF
Vanuatu anropade och sedan nyheter. Tycks som klockan gick fel (vilket om jag inte minns fel är ganska
vanligt där...) QSA 2 JE
Vanuatu har hörts ganska ofta vid denna tid på inhemskt språk. Inga nyheter 09 men tydliga anrop "Radio
Vanuatu" Kl 0930 startar BBC på engelska men är mycket svag. 2 SA
Radio Marti dovt och med bubbel-jammer och Cumbia-musik. S 2-3 BEFF
WBCQ, Kennebunk, ME ID-ade stort. S 2-3. BEFF
Radio Nacional Saharauí med spanskt program. Nyheterna kom sedan 2333 och handlade bl a om
stationens 16-årsjubileum med tal av president Muhammed Abdul Aziz. 3-4 CB
WWRB Manchester TN med testsändning. 3 CB
WINB Red Lion PA med ID mellan två religiösa program. Starkt störd. 2 CB
Rádio Novas de Paz med "Informativo Marumby Novas de Paz". 3 CB
Rádio Transmundial med ID. 3 CB
Bangladesh Betar med "Voice of Islam". 3 CB
Fundamental BC Network via Litauen hördes perfekt med samma program som på 612 kHz. S 4-5 BEFF
Radio Cairo med arabiska nyheter, när jag skulle försöka mig på Gabons Congosändning. Jag försökte på
9770 även kvällen innan, kl 17.00, men då var det bara VOA-sändningar där.
RTN Congo via Moyabi gick riktigt fint denna kväll. Härliga afrikanska rytmer, blandat franska och
inhemska språk. S 3-4 BEFF
RTNC, Kinshasa via Moyabi med meddelanden på franska. Nyheter på franska 1800 och därefter fin
kongolesisk musik. 3-4 CB
RAE, Buenos Aires med tyska störd av DW-Radio. 3 CB
Rádio Rio Mar tog över efter A Voz do Brasil. 3 CB
AWF Forlí med sidste udsendelse. Italiensk. Final s/off 11.00 UTC. QRM de BBC via Singapore. QSA
2 SHN
Radio Brasil Central, portugisisk, sunget ID. QSA 2 SHN
Radio Damascus med tyska och adress att skriva till. S 4-5 BEFF
Voice of Mongolia gick mycket bra med trevligt engelsk program i vilket man diskuterade det gångna årets
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viktigaste händelser i Mongoliet. 3-4. CB
1729 Radio Sagalee Oromiyaa är en etiopisk oromoanhängare, som troligen sänder via Armenien. Pratade bara,
så i mitt e-mail till stationen klagade jag – och i kväll har de lovat spela etiopisk musik för mig! Jag skall
lyssna! S 3, men ibland svagare ändå ! Den gick mycket dåligt den 10.1, så den etiopiska musiken försvann
i ett töcken. BEFF
2000 WWRB, Worldwide Radio Broadcasting har tydligen redan testat färdigt och sände nu "program". Svag
signal med fading som knappt orkade över brusnivån. QSA 1-2. JE
0835 IRRS, Italien med testsändning. Nonstop musik och ett och annat ID. S 3-4 BEFF
0900 Radio Nacional "Para todo el país - Nacional". 2-3 CB
1700 OID. Orientalisk musik, arabiska och bl a recitationer ur Koranen i en halvtimme. Nyheter kl 18.00, efter
klockspel, som liknade Big Ben! Programmet var fartigt med inslag av både jazz och pop. Dagen därpå
började man med franska före kl 1700 och pratade om teknik. Det var mycket av testsändning över det hela.
Enligt källor på Internet är det Libyen som håller på att testa sina sändare lite här och var i bandet. S 4-5
BEFF
1000 Cadena Tres, Argentina hörs alldeles utmärkt ibland. Lär vara Radio Cordoba och har e-mailat ett mycket
konstigt svar. Utredning pågår om innehållet… S 3. BEFF
1100 Radio Africa International via Österrike kör mycket vacker musik från olika afrikanska länder i sitt
program på franska och engelska. Hörs även 1500 på 17895 och kvällstid kl 2300 på 1476 (+ söndagar kl
18-23). S 4-5 BEFF
1700 OID, som bör vara FM-feeder till WFLA, Tampa, FL. Predikan av den värsta sorten gjorde att jag inte iddes
idda ! S 1-3 BEFF

BM i Ecuador – bandscan KV-40, 11/1 2002
Björn Malm, c/o Susana Garcés de Malm,
tel.: + 593 2 2598-470
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
Hej TN ochGod Fortsättning! Har ingenting direkt att säga mer än "att bara man skruvar lite på ratten så hörs det väl alltid
n´åt"!
3380.07 C.R.I. Internacional, Ibarra (Ecuador). 30 december 2001 - 1125 UTC. Detta datum hörde jag för första gången stationens
KV-frekvens annonseras samt det ID som förmodligen kommer att användas på kortvåg när man inte sänder // med MV 1230 kHz:
"C.R.I. Internacional, Ibarra". På MV 1230 kallar man sig ju för "C.R.I. Centro Radiofónico de Imbabura". Bad om rapporter till:
"C.R.I. AM, Calle Rio Chinchipe 396, Los Ceibos, Ibarra, Ecuador". DJen uppgav att alla nya lyssnare på KV fram t.o.m. 31 januari
ska få en speciell present som tack för rapport. Ja, men då får man ju se till att sända! Sänder f.n mycket sporadiskt.
4350.11H Radio Calidad, Riobamba (Ecuador). Januari 2002 - 1120 UTC. Som vanligt mycket reklam och "skrikigt" ljud. Är betydligt
vanligare på sin 2-a harmonic 2900.08H kHz. Harmonic från 1450 kHz (3x 1450.04).
4470.06H HJAY Onda Nueva, Barranquilla (Colombia). Januari 2002 - cd0030 UTC. Troligen den OID på 4470 som DXLD från den
21 december rapporterar om (Hans Johnson, FL, Cumbre DX via DXLD). Stängde denna tid med den colombianska nationalhymnen och
startar (?) förmodligen omkring 1100 UTC, åtminstone har jag också då hört den colombianska nationalhymnen (annars är det ju vanligt
att colombianska radiostationer, av någon outgrundlig anledning, spelar nationalhymnen 1100 samt 2300 UTC. Vet någon varför?).
4470.06 hörs både morgon och kväll och annonserar frekvensen 1490 kHz. Klart "Onda Nueva"-ID samt "HJAY"-prefix. På 4469.88
kHz har jag en OID LA - det enda jag kan säga om den är att man hade religiöst program med kvinnlig präst. Harmonic från 1490 kHz
(3x 1490.02).
4860.06 Radio Federación Shuar, Sucúa (Ecuador). 8 januari 2002 - 0000 UTC. Stationen finns listad på frekvensen, men själv har jag
aldrig loggat Federación Shuar här tidigare. Hörs ju normalt på 4960.04/06 kHz som detta datum gick // med 4860.06. Vet inte om
Shuar-indianerna är inblandade men kanske en specialsändning med anledning av att omkring 3-4000 indianer från Amazonas till fots
ska ta sig till Quito - detta för att protestera mot alla prishöjningar som praktiskt taget samtidigt kommer nu i början på året. Klart dyrare
att leva i Ecuador än i t.ex. USA och Spanien. Vi är alla mycket oroliga för att utvecklingen ska gå åt samma håll som i Argentina med
upplopp, plundring av varuhus och bostäder osv. Dom två presidenterna före nuvarande Gustavo Noboa tvingades ju båda hals över
huvud fly ut ur landet - Bucaram till Panamá och Mahuad till USA. Mönstret är detsamma: under den senaste veckan studentupplopp
med brinnande bildäck och kastande av stenar på allt som rör sig och indianerna runt om i landet börjar "mumla" om att dom ska ta sig
till huvudstaden för att snacka lite med presidenten.
6007v Radio Altura, Huarmaca (Peru). 7 januari 2002 - 2320 UTC. Hördes några dagar runt detta datum med bra styrka men med
kraftigt distat ljud. Egentligen en ganska ointressant loggning men kanske någon av er har haft en OID på frekvensen och då är det ju bra
att känna till. Har en längre tid haft sändarproblem, kan ibland höras "bredbandigt" hela vägen från omkring 6200-6500 kHz, dvs hörs
oavsett vilken frekvens jag ställer in!
Vår medlem Henrik Klemetz/HK har kommenterer angående ett par harmonics i förra SWB (Tack Henrik!):
2319.72(H?) OID TODELAR (se SWB 1475):
HK: "Barrio Florida är typiskt Cali, vilken det nu är på frekvensen idag. La Caleñísima har det visst varit? Rockola har jag nu hört
omnämnas i Colombia, det var i ett program över RCN, och då var det faktiskt i samband med bolero-musik på cafeer i Cali".
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BM: ”Den 2 januari i år uppfattade jag på 2319.72 kHz ett "Todelar"-ID med angivande av KV-frekvens - enda listade på 1160 kHz med
sändare på kortvåg är Ondas del Orteguaza, Florencia. Finns det fler? Cali-stationen på 1160 kHz verkar byta namn ofta. Den här
loggningen hade jag med i min bandscan "SP-4"(split-frekvenser) förra året i "MV-Eko"/Arctic Radio Club**)”:
1160.23 HJ__ Radio Unica, Cali (Colombia). Juli 2001 - 0230 UTC. Förmodligen HJEV "Radio Q" med nytt namn. ID: "Radio Unica
11 60 El Valle". IDade också "Todelar Radio Unica". Enligt WRTH 2002 är både Ondas del Orteguaza och Radio Unica anslutna till
Todelar".
**) Är du intresserad av mellanvågs-DX så ta gärna kontakt med ARC/arctic radio club via Tore Larsson/TL
tore.larsson@beta.telenordia.se.
2320.02(H?) OID LA (se SWB 1475):
HK: "På 1160 är det Bogota, HJVA som sänder La V de la Liberación".
BM: "Nytt prefix? Enligt WRTH är det HJOG Ecos de Colombia, SF de Bogotá som sänder "LV de la Liberación" - jag loggade Ecos de
Colombia tentativt förra året på 1159.98 kHz med just detta program".
En av klubbens Peru-specialister, Kenneth Olofsson/KO mailar angående ett par OIDade peruaner. Så här skriver Kenneth:
6140.6 kHz
"Hej Björn! God fortsättning på det nya året. Jag har inte lyckats höra de nya stationerna du tipsat om, tyvärr. Däremot har jag 2 nya
peruaner att rapportera om. Den första ligger på 6140,6 ca (ursäkta noggrannheten, det är inte så lätt med en SPR-4). Den idar som
"CPN Radio", men är väl inte den i Lima, utan någon annan station som reläar den. Den är hörd den 30/12 2320 GMT till 2340 cirka.
Det kan ha varit en lokal annons vid 2330. Kommentar eller info om du hört något".
4960 kHz
"Den andra dök upp den 3/1 2315 ffg på 4960 ca, med px på indianspråk och spanska, den är tyvärr lite dov i modulationen så jag har
inte mycket info. Programmet verkade heta Panorama Amanecer en Radio........ Men jag tycker det låter fel, rätta mig i så fall. Stänger
0100 med Oracion en la noche och en hurtig march. Please info, Just nu är det jänke-konds men det lockar ju inte mig, LA-fantast som
man är. Hoppas att du har någon info om dessa. Ha det gott /Kenneth Olofsson".
Tack Kenneth för din mail. Här måste jag nog be alla i SWB, DXLD, Cumbre, HCDX och DXPL om hjälp! Står här med två tomma
händer men fortsätter naturligtvis att lyssna både på 4960 och 6140.6 kHz. På 4960 har jag bara noterat Federación Shuar och då den f.n.
är igång dagligen måste jag nog vänta tills den är "off air", är ju mycket oregelbunden, för att se om något finns "därunder". Sänder på
spanska ibland men större delen av tiden på "shuar". 6140.6 kHz verkar hos mig här i Quito vara fullständigt ren från LA-stns.
GOD FORTSÄTTNING på det nya året.
73 från

i Quito!

Stationsnyheter
ARGENTINA?
2379.84 LRA15 Radio Nacional Tucuman? (harmonic 2x1190) 0030-0120, Spanish talk and piano vocals sounding (in my musical
ignorance) very "Argentinian" to my ears. Weak signal with fair peaks. (Mohrmann Jan 9 via Cumbre DX)
BENIN.
7210.28, Radio Benin 1/3/2002, 0722 talk in French, possible ID @ 0724, African folkloric music, mention of Benin @ 0730, garbled
ID; badly QRMed by presumed R. Rossii on 7230, but could still separate the two stations. I didn't get a definite ID, but I heard a
mention of Benin, the music was right, and the frequency was within .01 kHz of my last log of them a year and a half ago. August 2000
was most recent log of them I could find (Ralph Brandi, NJ, SWBC via DXLD)
HONDURAS
1740.73 HREO Radio Super Estrella, Santa Rosa de Copan, (harmonic 3x580), 1106-1125+, Finally, full sign-on ID during a sudden
signal peak at 1106. Same exact ID as recorded by Hans Johnson (Cumbre DX Number 380). Sustained fair signal this morning past
1125. (Mohrmann Jan 10 via Cumbre DX)
MONGOLIA.
There's a station on 4850 called Tsataan Shonkor according WRTH-2001 or Khekh Tangar according Fedor Brazhnikov's information
based on QSL-letter from the station. It have been coming very well since the end of December with interference from CNR2 and AIR
Kohima. On January 4, at 14.07 I heard program in Russian! There were Russian pop songs with announcements in Russian. I think there
should be Russian programs in Mongolia because there are many Russians living and working there (Vladimir Kovalenko, Tomsk,
Russia, WORLD OF RADIO 1113, DX LISTENING DIGEST)
As I recall, the station name means ``Blue Sky`` (gh, DXLD)
PAPUA
I've just re-established an old habit I had in the 60's. On New Years Eve, at 15 local time, 14 Greenwich Mean Time, I was tuned to
4890, just to hear the bells and "Auld Lang Syne" from Port Moresby, nine hours before anybody else in Sweden heard our own bells. It
still works. And still it's the first local broadcast from anywhere in the world that can be monitored here, I think. It was fun to say at the
party later that I'd already heard the bells live, nine hours earlier. Of course it gave me some incredulous looks. A short explanation,
which very few grasped at the moment. Remember this was very long before satellites and global TV and many of the readers of this
were not born.
And this year: A minister working himself and the audience into a frenzy, and a countdown that was approximately 20 seconds early, but
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the bells sounded at exactly 14UT. And "Auld Lang Syne" followed. So here's a hint for Dec 31, 2002, 1400 UT : 4890 PNG 2003 New
Year's Celebrations. (73 and Happy DX-ing 2002. Johan Berglund, Trollhättan, Sweden via HCDX)
PAPUA NEW GUINEA.
``KBBN``: We are close to being able to purchase a shortwave transmitter and hope to have it installed before the middle of this year
(Wells, Jan 9, Cumbre DX via DXLD)
PERU
2259.37 Radio La Mejor, Tumbes (Harmonic 2x1130) 1054, Andean vocal, 1058 ad block including canned ID. Weak signal with good
peak. Slight downward frequency drift. (Mohrmann Jan 10 via Cumbre DX)
SRI LANKA
5020, SLBC; Ekala; Dec.31, 0008-0033, Native singing. Short announcement by male, followed by ID (Illanagar ... Tamil ...) at 0009.
Subcontinental music, at 0029 followed by short announcement and a signature tune that matches the one I found at
http://www.intervalsignals.net . Time signal at 0030, then talk (news?). Not the first time I hear their commercial service in Tamil here,
but it certainly isn't a daily catch. 24333 (Veldhuis, HCDX)
ZIMBABWE (Clandestine)
6145.0, SW Radio Africa (New station to Zimbabwe), Dec 30, *1600-1635, IS (piano music for 1 minute), then a local song and ID's,
mission statement, programme announcements, phone-ins, messages etc., in Shona, Ndebele and English. Often used slogans: "SW
Radio Africa - the voice you can trust" and "SW Radio Africa - Zimbabwe's independent voice". E-mail address announced:
views@swradioafrica.com and the local cell phone No.: 023 275 030. Excellent and very strong signal which would be consistent with a
local (South African) transmitter, although Madagascar would provide comparable strength on this frequency at this hour. Did not have a
chance to check if this station replaces Voice of The People. The programming and the style would indicate the same crowd. The quality
of the signal is perfect and the whole operation is absolutely professional, i.e. the programmes must be made by skilled personnel and
journalists in a top quality studios (Vashek Korinek, RSA, via DXplorer, via DSWCI DX Window Jan 2 via HCDX via DXLD).

Övriga radionyheter
Interval Signals Archive
The new post-Taliban Radio Afghanistan has reverted to using the flute interval signal which was used prior to the Taliban
takeover, this can be heard in a 3-minute clip of the station on the Interval Signals Archive at http://www.intervalsignals.net
Other new additions to the Archive include clips of a new U.S. shortwave station, WWRB (successor to WWFV on 5085, 6890, and
12172 kHz), and Ethiopian clandestines Voice of Oromiyaa and Radio Solidarity. (Dave Kernick via HCDX)

Tropical Bands interviews
You may be interested in the Tropical Bands interviews (part of which were published in December's Radio Active magazine here in
the UK). International experts interviewed were: Harold Buggins (England) Duane Fischer (USA) Marie Lamb (USA) Dario Monferini
(Italy) Paul Ormandy (New Zealand) Bob Padula (Australia) Willi Passmann (Germany) Sheryl Paszkiewicz (USA) Walt Salmaniw
(Canada) Nicholas Vaughan-Baker (England) Graham Powell (Wales). The full interviews, along with other articles are at:
http://members.tripod.co.uk/chrisbrand1977/index.htm (Chris Brand, Hale, Cheshire, U.K via HCDX)

Midday 9 MHz DX Signals in Australia
A story (by me!) "Midday 9 MHz DX Signals in Australia" has been posted on the "EDXP Radio Log", which may be visited by
anyone at http://clix.to/radiolog The story has also been sent out to all members of the Australian Shortwave Club ("Shortwave
Australia"). (Bob Padula, Melbourne, Australia via HCDX)

Country-by-country guide to domestic and external shortwave broadcasts from sub-Saharan Africa
A new comprehensive country-by-country guide to domestic and external shortwave broadcasts from sub-Saharan Africa,
including opposition broadcasts to the African continent, has been added to the British DX Club web site. The guide, compiled by
BDXC editor Tony Rogers and fully updated for the winter schedule period, is available in by-country and by-frequency versions. It can
be found on the Articles index page of the web site. A number of other pages have also recently been updated including our Guide to
DX Programmes, DX Diary and Links pages. They can be found at the usual BDXC-UK web address: http://www.bdxc.org.uk
("Mike Terry" michael.terry1@virgin.net via HCDX)

Spanish MW Stations List
A new update of Spanish MW Stations List was uploded at: http://www.aer-dx.org/listas/eaenom.htm. The list is compiled by
Martín Estévez, ee@aer-dx.org, and edited by Pedro Sedano, editor@aer-dx.org; both are members os AER Asociación Española de
Radioescucha (= Spanish Radiolistening Association). The data of every station are: QRG, Name, Location, Network, Kw, Observations,
Tx Location, QSL, Address, Tel. and Fax . There are 3 PDF files sorted by frequency, by location and by network.
(Pedro Sedano, Madrid, Spain PSEDANOR@coitt.es)
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