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Nummer: 1483, 21 april 2002. Deadline nästa nr: 3/5 2002 (E-mail 5/5 kl. 0900 SNT)

SWB-info
SWB online på HCDX: http://www.hard-core-dx.com/swb
SWB old archive: http://www.algonet.se/~ahk/swbhome.html
SWB hot stuff: http://homepage.sverige.net/~a-0901/(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.
Jan Edh: Nu vill det sig inte... Ronny Forslund och jag tog en tur till Fredriksfors 10/4. När jag kom
kunde Ronny, som varit ute en bra stund rapportera bra fart på afrikaner, indier, Sri Lanka m m. Men med
mig på plats blev det inte så roligt, även om det gick litet Afrika och Pacific. MV var värdelös. Jag hade
inte en enda TA-signal, Ronny några troliga Venezuela när han var upp en sväng när jag vägrade lämna
sängen. KV var trots allt bättre, men ingen höjdare. Det gick en hel del Peru och Bolivia, en del med
hyfsade styrkor också, men det var inget som ville sig. Inte blev det någon riktig morgontopp heller, även
om t ex Litoral och Maria gick väldigt bra. Inget spår av något på 17833.83, trots att det var öppet på höga
frekvenser (15820 gick kanon t ex).
14/4: det fortsätter vara tufft att vara DX-are. Senaste protonutbrottet blev dock blygsamt. Värre då med
höga solarflux, höga A-index och höga K-index, som envisas med att hänga på. Efter en närmast "blank"
fredagsnatt för Ronny Forslund var det inte med några större förhoppningar jag (och Dan Andersson)
anslöt på lördagskvällen. Men utan att vara bra, var det i alla fall mycket bättre. Nu hördes det t o m TA-
signaler på MV, även om det mesta var med dålig signalstyrka och få blev id-ade. Förutom en svag signal
på av KO loggade 1475, tyckte jag mig höra av svag spansktalande också på 1395 som ju verkar
intressant. Tji "morgontopp" nu också. Några bärvågor och oanvändbara signaler på 1390 och 1520 var
allt.

Arnstein Bue. Kortbølge-QSL:CP110 Radio Norte4938 kort og vimpel.VL8A ABC Alice Springs
2310kort. Solomon Islands BC 5020kort. Radio Norte kom i oktober 2001 – de andre to i år. SIBC har
jeg jaktet på siden midt på 80-tallet, før den endelig ble hørt under KONG6 i oktober 2002. Og med
hvilken kvalitet! QSA 4 enkelte formiddager. Jeg holder forresten på med å samle logger og
ekspedisjonsrapporter fra alle KONG-ekspedisjonene på min ny hjemmeside:
http://www.geocities.com/arnstein_bue/index.html(Kul med SIBC - tålamod ger resultat! /red)

Christer Brunström . Nytt QSL: Radio Prague 5930kort, schema + 41-sidig bok "RADIO PRAGUE -
65 YEARS" som utförligt behandlar Radio Prags historia. Trevlig läsning och många DX-mässiga
illustrationer. Häftet kan man f.n. få gratis från Radio Prague.
16/4: Häromdagen sökte jag på HCDX information om Rádio Cultura Filadelfia. Hamnade efter ett tag på
Eldorado någonting (NJ:s lista tror jag). Någon information fick jag inte eftersom jag utsattes för ett
enormt "reklamangrepp". Hur man än försökte "klicka" bort de olika sidorna som kom upp fortsatte det att
komma nya. Det slutade med att en ny startsida hade tagit över min dator. Sedan följde onödigt arbete med
att ändra inställningarna för att hitta tillbaka till min vanliga startsida. Borde inte Hardcore ta bort denna
länk? Får innehavaren någon slags ersättning för dessa "reklamangrepp"? Hur som helst borde det först
komma en varning om att sidan leder till obehagliga "reklamangrepp" men bäst vore naturligtvis att helt ta
bort den.

Stig Adolfsson: Inte så mycket från Vallentuna denna gång eftersom mitt favoritområde nog gjort sitt för
den här säsongen... Har dock noterat att de bägge nordkoreanerna, 3220 och 3250 åter börjat höras
kvällstid efter en tids frånvaro. Jagade Hong Kong på 3940 under tiden för havskappseglingen men jag
hörde ingenting förutom en svag NATO-stn på USB vid ett tillfälle. 17834 har heller inte hörts. Bästa
hälsningar till alla i gänget!!

Börge Eriksson: Antar att det blev en och annan som fick sig ett skratt när jag uppgav att jag eventuellt
hade El Salvador på kroken i förra numret. Efter två och ett halvt dygn upphörde den lokala störningen och
jag kunde åter kolla 17834 och då fanns inget där och har inte funnits vid ett flertal checkar. Har kollat
bandinspelningen av de ca 10 minuter jag hade och kan konstatera att det intevar spanska jag hörde men
det var heller inte samma program som 17835. 17835 är tyst senare på nätterna men inte heller då har
något hörts fastän det visat sig att det troligen inte var en harmonic som Salvador har här utan en regelrätt
frekvens. Har även kollat 7300 efter nya Paraguaystationen men inte hört något och i natt (natten mot
lördag) kollades även BM:s larm om 5900 men även där kunde inget höras vid 01.30-tiden. Det sista
dygnet har varit extremt dåligt på alla band, så dåligt att jag trodde något hänt min aktiva antenn, men så
var inte fallet. Jag får nog fortsätta att släktforska för det ser ut att ge bättre utdelning. Trots att jag inte
sänt någon rapport i år fortsätter ett och annat QSL att droppa in som resultat av "gamla synder". Denna
gång är detAIR/Srinagar 4950 som svarat med kort via Delhi efter 7 månader. Beträffande min undran
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om Eter-Aktuellt i förra bulletinen så har Stig Granefeldt i Karlstad ringt och bett om ursäkt för att inte SWB-jubileet uppmärksammats i
EA, men tydligen hade man sista tiden haft H-reds. problem. Han lovade nu att materialet skulle publiceras. Det var tydligen BEFF som
larmat Stig om ärendet. Meteorologerna har lovat fint väder till denna helg. Nu är det bara de fina vårkonditionerna mot LA som fattas.
Hoppas de kommer snart. Men kanske grillen åker fram för säsongpremiär.(Betr. El Salvador så finns det en chans, Terry Krueger i
USA har hört den, så bara ligg på – förr eller senare dyker den upp. 5900 dessutom hörd av JB! /red.)

Kenneth Olofsson: Jag har fått ihop några tips även till detta nummer, inga QSL tyvärr.

Björn Fransson: Jag hinner och orkar tyvärr aldrig kolla BM :s fina tips, så jag får nöja mig att konstatera att jag kanske missat något.
QSL kommer det det dock ett och annat – på gamla meriter…:Commando Solo II, clandestine i flygplan över Afghanistan-8700.
Snygg e-mail-fil, som tog väldigt lång tid att ladda ner. Man hade fått över 100o rapporter, som alla skall besvaras med QSL. Det blir ett
intressant tillfälle – blir det i A4-format ? V/s: Edward Shank. 6 m.La Voz de Nahuala, Guatemala-3360. Tjockt kuvert med QSL-brev,
v/s: Miguel G. Marroquín Catinac + infoskrift + foto av små barn i en skola. 14 m.AWR via Moosbrunn , Österrike-9660. Kort via DX-
aren ILS i Södertälje. Tnx ILS!Radio Japanvia UK-6180. Kort och info, v/s: T Ohiwa. 1 m.Radio Fox 48, norsk pirat-6305. Mycket
vackert e-mail-kort med en räv på och ändå personligt, v/s: Mike, som är svensk, men bor i Norge. Han använder sig verkligen av
datorns alla möjligheter att få ett snabbt, snyggt och ganska personligt QSL sig tillhanda – nästan utan kostnad, om man har tillgång till
färgskrivare. 1 d!UKE-senderen 2001, Norge-7215. 1000 w. Brev, v/s: Helge Lund Kolstad. 6 m.(BEFF! Visst har du missat något –
kolla bara tipsen i detta nummer! /red)

Johan Berglund: Hej, ja så har det varit virusdags igen. I-Worm.Klez.e hette den här varianten, och det tog lite tid att hitta rätt
botemedel, eftersom jag inte gärna kunde söka på nätet för uppkoppling betydde ju strid ström med falska email ut. Jag fick ormen från
en adress som tillhör bäste vännen, och naturligtvis var det inte han. AVP:s "clrav.com" hittades och den rensade bort viruset ur 50
infekterade filer och det gick i ett nafs. Fan, man börjar lära sig. Roligheter: Ja det får väl bli loggningarna 5900U Radio Cosmopolita,
Quito och 5940 Radio Melodia, Arequipa. Händer det ytterligare saker så blir det ett flash före 0900 lt i morgon.
20/4: Här en snutt som jag just kopierat och lovat sända till HK. Den går till er andra oxo, och jag trallar - Nu är jag pank och virusfri...
Artist - R Cosmopolita 5900U 19.4 2002 0048UTC. Ett barn talar några sekunder, sedan px-ledare och han säger Radio Cosmopolita .. ca
45 sek in i bandet. Eller yrar jag??? Kanske inte så tokigt höra andras uppfattningar ...(Grattis! Lyssnade på klippet igår kväll och visst
låter det precis så. Ett audioclip på 175 kB kan hämtas i mp3-format på denna länk:http://homepage.sverige.net/~a-0901//red)

Ove Fransson: Allt väl i nordvästra Skåne får jag hoppas. Jag har äntligen lyckats löda ihop min koaxkabel som pajade i samband med
förra Saxtorpsexpen för en månad sedan, vilket innebär att jag faktiskt har ett par små, men välmenta loggar att bidra med. När det gäller
QSL har det trillat in ett par pirater, men framför allt ett som gjorde att jag äntligen vunnit insteg i 200-klubben. Det varUS Virgin
Island-1620som gjorde mig den äran. Inget kortvågs-QSL, visserligen, men det kanske du kan ha överseende med vid en sådan här
milstolpe. Ha det så gott i vårvärmen!(Grattis till 200-klubben! /red)

3264,7 10.4 2100RRI Gorontalo stark, men illa störd. QSA 3 JE/RFK
3310 13.4 2320 Radio Mosoj Chaskij. Hopplöst språk att få ut något från, men hygglig hörbarhet. QSA 3. JE/RFK
3350 11.4 0400 RNE med utlandsprogrammet och vi vågar väl utgå från Costa Rica? QSA 3 JE
3360,1 14.4 0340La Voz de Nahualá (tent).Religiöst och marimba men inte läsbar. QSA 1. JE
3903 13.4 1904 OID Arabisk? (möjligen kuridsk?) station. Stängde med kort musiksnutt denna tid. QSA 3-4 JE/RFK
3905 10.4 1950 Radio New Ireland mycket svag och mycket störd, men kan plågas fram på LSB. QSA 1-2 JE/RFK
3930 12.4 1855 KBS-1, Hwasongspelade « Green, green grass of home » och annat örongodis – fast på koreanska. S 3-4.

BEFF
4000,15 10.4 2130RRI Kendari annonserade. Svag, men läsbar stundtals (QSA 1-2). Är kinesen på 4000 väck? JE/RFK
4052,5 14.4 0330Radio Verdad gick med religiösa sånger trots att det var soluppgång. JE
4716,8 5.4 0002Radio Yura ABU
4775 13.4 2200 Rádio Congonhasmed fin sertanejamusik. Jingle-ID. 2-3 CB
4775 23.3 2302 Rádio Rondônia, Rolim de Moura, med flere ID ABU
4775 11.4 0030 Radio Congonhas(tent). Spelade känd musik ("Power of love" t ex) i inhemska versioner. Letade Tarma,

men det fanns bara brassen här. QSA 3. JE(R Congonhas eller R Rondonia – det är frågan, se bl a under
stationsnyheter /red)

4800 Ofta 2030 OID , Den starka kinesen här kan ha i princip vilken musiktyp som helst. Ena gången låter det som "Walter
Wunderlich und seine Tangokameraden" från 50-talet, en annan gång är det Elgars "Pomp and
Circumstance", dvs äkta imperialistmusik. QSA 4 JB

4815 10.4 0150 Radio El Buen Pastori Ecuador en prima överraskning med fin och ren signal, inga brassar hördes, flera ID
men lite segt program, stängde 0258.- KO

4819 11.4 0205 Voz Evangelicaklar och fin med religiös YL vid micken. 3. OVE
4832 11.4 0200 R Litoral passade på att ID:a när jag lyssnade till. Spelade skön musik gjorde de oxo. 2-3. OVE
4832 29.3 0007 Radio Litoral svak så tidlig, men sterkere utover natta ABU
4855,7 12.4 2315OID , troligen Radio la Hora med S 3. Inget ID. BEFF
4875,15 10.4 1845OID , non stop musik. Lät litet "indisk" i musikstilen. Ingen annonsering 1900. 1920 kom ett kort, otydbart,

distat, snack. Mer musik och stängning 1930. Av antennriktningarna att döma bör det vara Östafrika eller
(troligast) Mellanöstern. Georgien på övertid? QSA 2. ???? JE/RFK

4876,8 12.4 2315Radio la Cruz del Sur fintfint denna lyckade Boliviaafton, när jag dock inte hörde någonting nytt för mig. S
3. BEFF

4890,001 8.4 1900Port Moresby med start för dagen "This is the Karai National Radio. We begin our broadcast on this
Tuesday, the 9th of April with a news bulletin". 3 SA

4904,63 16.4 0404(Tent) Radio La Oroya med saludos musicales med hälsningar till lyssnare i Cajamarca. 2 CB
4915 10.4 1900 Kenya igång igen. Ingen "vanlig" afrikansk musik. Troligen Swahili-px, men "KBC" lät ok i anropet. QSA

LOGGEN - ALL TIMES ARE UTC
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3. JE/RFK
4915 13.4 0530 "Rádio Difusora de Macapá, uma emissora do Governo do Amapá"med stort ID. Starkaste LA-

stationen på tropikbanden. 3 CB
4924,63 13.4 2155Rádio Difusora Taubatémed fin musik. IDade enbart "Rádio Difusora". 2 CB
4935 13.4 2230 Rádio Capixabatalade om "a vitoria total". 3 CB
4944,9 31.3 -0303”… Emissora Rural, Petrolina, Pernambuco, Brasil” stengte etter to timer langt religiøst program ABU
4955 31.3 2202 Rádio Cultura , Campos dos Goitacazes, veldig bra ved hel-ID. Også hørt 30.03, men mer støy da. Hørt og

rapportert for 21 år siden som Rádio Cultura de Campos ABU
4955 10.4 2345 Radio Cultural Amauta med religiöst. Hade konkurrens på frekvensen men annan religiös som troligen var

brasse. JE
4955,02 13.4 2153Radio Cultura , Campos dos Goitacazer. Tidangivelser och åtminstone ett utskriket "Cultura" mellan varje

låt. Också mer omfattande anrop med frekvenser. Inte minsta lilla kristen. QSA 3- JE
4955,08 13.4 2150Rádio Cultura med musik och ID. 2 CB
4960 11.4 0000 Radio Federación Shuar. Ett "Federación" kunde tydas, men förfärligt dålig ljud på talet. Lät som man

marscherade till musiken, som dock inte var vanlig marschmusik... QSA 3 JE
4975 31.3 2258 Rádio Difusora do Brasil med hel- og jingle-ID i mye støy ABU
4980 12.4 0500 Ecos del Torbesmed förlängd rapportering med anledning av militärkuppen i Venezuela. 3 CB
4980 12.4 0310 Ecos del Torbes, och här märkte man att nått var på G, och det var det. Presidenten Hugo Chávez hade

tumultartat störtats (i alla fall för tillfället!) och det surrade av telefonsamtal och kommentarer. Ordet
"francotiradores", dvs krypskyttar återkom ständigt. Synd att man inte var med lite tidigare på natten. JB

5005 10.4 0005 Radio LTC i Juliaca hördes mycket riktigt här nu, nyheter och några mensajes.- KO
5005 16.4 2315 Tent. Nepal, Kathmandu som kör igång här med buddistböner och "Himalaya-muisk" QSA 2-3 JB
5005,38 11.4 0015Radio LTC . Svag och besvärad av en tonstörning, men läsbar. QSA 2 JE
5009,8 13.4 2245 Radio Pueblo/Radio Cristal Internacional "..desde el centro del Caribe, cruzando fronteras, al mundo.."

Bachata-musiken ger en kick! QSA 3 JB
5009,8 12.4 2305Radio Cristál med sport och ID. S 3-4. BEFF
5010 10.4 1830 Madagascarmed trevliga musikprogram, en hel del med "söderhavsstuk". Går så bra, så man kan fundera

om man hyrt in någon sändare med tanke på den politiska situationen? QSA 3-4. JE/RFK
5019,902 10.4 1855SIBC glimtar fortfarande till ibland fast med dålig styrka och läsbarhet. 1-2 SA
5019,91 10.4 1905SIBC. Religiöst och sjöng "Hallelujah". "Ovanligt bra", vilket kan uttydas QSA 2. JE/RFK
5030 13.4 1853 Burkina Faso med ett "Ici Burkina" följt av diverse franska kommentarer. Sämre än ofta (QSA 2-3). Tycks

ju vara väldigt oregelbundet igång också. JE/RFK
5428,00 30.3 2030Mihara, Japan med kort öppningsceremoni efter klockspel. Fortfarande USB och relä av NHK Osaka. 2

SA
5900U 19.4 0015 Radio Cosmopolita, Quito QSA 1-2. Px helt i stil med BM:s underbara tips, språk quichua och folk som

läste sina hälsningar. Ett "...Radio Cosmopolita..." mitt i en mening med det inhemska språket får duga som
id. Man höll på till 0200. (Är detta alltså en länk, studios - MV i Quito och FM i Riobamba ..?) JB

5939,96 13.4 2330Radio Melodia (tent med tanke på JB:s fotboll och kommentar från Rogildo). Nu "traditionellt" andinskt
program med prat och musiksnuttar. Svag och mycket oväsen på frekvensen. QSA 1-2. JE

5940,06 9.4 0115Radio Melodía, Arequipa med fotboll. OID tills den nöten knäcktes. Med tack för hjälp till HK o BM
som lyssnade på mitt band, respektive hört dem direkt. Plus två till i Latinamerika. QSA 1-2 och QRM.. JB

5940,06 12.4 0030Radio Melodía igen, nu med musik och här fastnade ett riktigt bra id. "...Radio Melodía, en compañía... la
mayor en sintonía... (Man behöver knappast vara poet för att kunna rimma så, men den slogan satt fint).
QSA 2 men efter 0100 blev QRM från 5935 o 5945 för jobbiga. Bäst med en LW, med K9AY blir
splattren för hemska. JB

5952,45 13.4 2235Radio Pio XII "Al ritrmo de cumbias". 2-3 CB
5952,5 10.4 2300 Radio Pio XII , Siglo XX QSA 3 och prat på aymara. JB
5952,5 4.4 2302Radio Pío XII gikk veldig bra denne kvelden. Enkelte annonseringer på spansk – ellers indianerspråk ABU
5964,8 11.4 0019Rádio Nova Visão. Jeg satte i gang minidisc’en i håp om Radio Nacional Huanuni og gikk og la meg igjen

… ABU
5975,27 11.4 0600Radio Autentica. Predikan som vanligt. Åtminstone kyrkobesökarna tyckte att den var jättebra! QSA 2-3

JE/RFK
6010,1 12.4 0510(Tent) Radio Mil med musik och annonseringar. 2 CB
6010,17 10.4 2350Radio Inconfidencia. Öppet på den här frekvensen nu, men det hjälpte inte. Inget spansktalande kom fram.

Inte heller på morgonen (Brest är tyst för tillfället). En stark bärvåg kan skruvas bort, men vare sig Mexico
eller Chile hördes i någon ände av natten. Uruguay är väl knappast igång längre? JE/RFK

6010,2 13.4 2244Rádio Inconfidência med jingle-ID. 2-3 CB
6010,2 18.4 0510Rádio Inconfidência med "Inconfidência Notícias". Tydligen sänder man numera 24h på denna frekvens

vilket är betydligt mer än vad senaste WRTH anger. 2 CB
6025 13.4 2320 (Tent) Radio Illimani med boliviansk folkmusik. 2-3 CB
6039 9.4 2255 Radio Amanecer Internacional i Dom. Rep. Blev lösningen på den OIDa i förra SWB. Eftersom den inte

hörs varje natt, har de kanske problem med sändaren. Det är kanske den som ger ett interference-tjut på 6025
ibland. KO (Se under stationsnyheter: Michael Schnitzer har loggat en Radio San Antonio på 6039,45 /red)

6104,98 19.4 0430Rádio Canção Novamed programmet "Madrugada Amiga". 2 CB
6105,1 13.4 2256Rádio Cultura Filadelfia avslutade ett evangeliskt program varvid man nämnde stationsnamnet. Stort ID

2203 "Radio Cultura Filadelfia, a freqüência da vida". 3 CB
6105,12 13.4 2255Radio Cultura Filadelfia (tycks ha "återtagit" Cultura i anropet) har glidit upp i frekvens ovanför 6105.

Och gjorde skäl för "efternamnet" med rivig predikan. "Missionario do ultima hora" lär som det skulle bli
riktigt häftigt. QSA 3. Gick också på harmonic (se nedan). JE/RFK

6114,89 13.4 2316(Tent) Unión, la radio med "Música popular" - avbrott i sändningen efter några sekunder. Dåligt ljud. 3 CB
6134,8 12.4 2230Radio Santa Cruzmed « Panorama Nacionál ». S 3-4. BEFF
6138A 19.4 0010 OID med nonstop pop-musik, jag tröttnade till slut, det fanns annat som lockade mer.- KO
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6155 7.4 0100 Banda Oriental med svak ID på heltimen. Veldig QRM ABU
6155,1 12.4 2335Radio Fidesjättestark // 4845. S 3-4 ! BEFF
6184,98 11.4 0530Radio Educación. Mycket musik som blues etc. Ingen Vatikanstörning längre. QSA 2-3. JE/RFK
6200 12.4 1910 Voice of the Palestinesmed arabiska och S 3-4. BEFF
6715U 12.4 2055 OID , Koreanpratande religiösa stationen här fortsätter att gäcka DX-arna. Jag har en bandrapport liggande,

om någon skulle kunna få fram vad det hela rör sig om – och adress! S 3, men dålig modulation. BEFF
7000 17.4 1800 Voice of the People of Kurdistannu här med ett tydligt ID och prat om Olof Palme på arabiska ! S 3-4

BEFF
7093,63 13.4 1700Radio Pakistan Islamabadmed nyheter, islamskt inslag, ID och nationalsång innan man stängde 1710. 2-3

CB
8700U 17.4 1925 OID , Afgansk musik o sång non stop. QSA 3, redan 1600 fast mkt svag då. JB
9550 14.4 0535 Radio Habana Cubamed Arnie Coros "DXers Unlimited" 3-4 //9820 kHz. CB
9550 14.4 0700 Radio Habana Cubamed spansk extrasändning med anledning av den något förvånande händelse-

utvecklingen i "la República Bolivariana de Venezuela". 3-4 CB
9645 11.4 2315 R Bandeirantesgick starkt. "Informacao total" tyckte de att de bjöd på. 4. OVE
9674,98 19.4 0510Rádio Canção Novamed rosenkransen på latin. 3 CB
12014,82 8.2 2005Voice of Mongolia med engelska till Europa. Störd. 2-3 (Den andra Europasändningen kl. 1500 på 12015 är

helt blockerad av Rysslands röst med program på persiska). CB
12210,24 13.4 2255Radio Cultura Filadelfia åter på harmonic, men nu alltså litet högre i frekvens. Sämre här än på sin riktiga

frekvens. JE/RFK
13635 13.4 1500Voice International med Contemporary Christian Music. 3-4 CB
15475,495 10.4 1920LRA 36, Esperanzahörs bra nu men driver lite i frekvens från dag till dag, vanligen inom 10 Hz. Har

våldsamt svaj på den egna studions grammofonverk. 2-4 SA
15475,5 8.8 1945LRA36, Base Esperanza. QSA 4 och tjejen med den söta rösten på fin La Plata-spanska Hon låter lika

kvittrig och trevlig, både när hon påannonserar musik och läser tråkigheter om miljöförstörning... JB
17495 lör 1800 WBCQ The Planet, Kennebunk, ME minst sagt lustig musikmix åt LA-hållet. En heldåre från

zomboworld.com spelade den 6.4. minst ett tjog olika versioner av samma låt , "Tico Tico", under en
timme. JB

Jag har ju haft samma gamla utrustning under många år, det senaste var väl min NRD-535 som jag köpte för 9-10 år sedan. Det är den rx jag
har haft längst tid utan att byta. Nu har jag via internet beställt och snart betalat en MFJ-616 som är en "Speech Intelligibility Enhancer" dvs en
apparat som koncentrerar sig på det mänskliga talet. Om det råkar finnas någon i SWB, medelåldern är ju ganska hög, som börjar få lite besvär
med hörseln så tror jag att MFJ-616, även om jag fortfarande bara har läst tester, skulle innebära ett stort lyft när det gäller att uppfatta "vad
DJen säger" när det är dags för ID - borde vara mycket nyttig också för oss som har kvar någorlunda bra hörsel, dvs lyfta upp svagt ljud och
fixa till frekvensgången när DJen bara är ett enda oförståeligt "mumlande. Det ska bli mycket spännande att testa denna apparat - återkommer
med "testresultat" längre fram. Kostar ca 1850:- plus frakt från Universal Radio i USA och då ingår nätadapter 12V/1.5 ampere. Kommer också
att senare att köpa en MFJ-1025 "Noise Canceller" - ungefär samma pris som MFJ-616. Finns det redan någon i SWB som har införskaffat
dessa apparater?

5387.72 OID. Ny latinamerikansk radiostation med okänt QTH. 8 april 2002 - 0050 UTC. Den här nya stationen startade den 8 april (9
april UTC blir det väl) och har ett religiöst programformat med långa block med oannonserad religiös musik utan prat samt korta små
"predikningar" av stationens manlige DJ. Under premiärdagen upprepades ofta att det rör sig om en ny station. ID låter som: "Están en
sintonia de su Radio "Marancay" - och då skriver jag namnet "Marancay" som det låter fonetisk. Annonserar frekvensen 5910 kHz och
startar omkring 1100 UTC samt stänger omkring 0200 UTC. Jag har inte lyckats uppfatta ett enda geografiskt namn och har därför ingen
aning om varifrån man sänder. Är mycket frekvensstabil. Ovanstående info om OID på 5387.72 har gått ut via "specialutskick" till alla
SWBare med e-mail. Fortsätter att lyssna och härnedan får ni ytterligare några "ledtrådar":

5387.72 OID LA. April 2002. Fortsätter att höras både morgon och kväll. Stationen är mycket svårjobbad med ganska dålig signal och
IDar nästan aldrig som det verkar. När man inte har inköpta religiösa program, såsom "LV de la Salvación" och "Radio Universal de
Vida", så är det mest nonstop religiös musik. Jag vet nu att den ligger i ett "departamento" och då faller ju både Ecuador och Bolivia bort.
Det enda geografiska namn jag har uppfattat är "Costa Rica" sagt av kvinnlig präst under predikan, hur mycket det nu kan vara värt.

5544.70 Radio San Lorenzo (Perú). 11 april 2002 - 0030 UTC. Ny station på kortvåg. I juni månad förra året rapporterade jag om en
harmonic på 3120vH kHz: "Radio San Lorenzo". Om det jag då kom fram till stämmer så ligger 5544.70 Radio San Lorenzo i: parroquia
San Lorenzo, la provincia de Cutervo, el departamento de Cajamarca. Liksom stationen på 3120vH kHz annonserar också 5544.70 kHz
mellanvåg 1560 kHz - dessutom nu också en KV-frekvens som jag inte uppfattade. Har också kontrollerat att stationen kör samma
program som på harmonic-frekvensen 3120v kHz(från MV 1560) - låg vid detta tillfälle 10-15 kHz högre upp i frekvens. Det som gör att
jag känner mig lite osäker är att jag i mars förra året loggade "Estación Equís" i Bagua, som ligger i departamento "Amazonas", på
5544.72 kHz(se SWB 1454) - samma station hade jag som OID på 5544.70 kHz redan december2000(se SWB 1449). Exakt samma
1/100-del men naturligtvis kan sändarutrustningen säljas till vilken ort som helst i Perú.
20/4: Fick fredag kväll ett ID som angav 1560 och 5545 kHz plus att den ligger i "Cajamarca" - det finns ju både stad och departamento
som heter så. 73/BM

Info från "Ventanaperú": Provincia de Cutervo, cuya capital es Cutervo. Sus distritos son: Callayuc, Cujillo, Cutervo, Choros, La Ramada, Pimpingos,
Querecotillo, San Andrés de Cutervo, San Juan de Cutervo, San Luis de Lucma, Santa Cruz, Santo Domingo de la Capilla, Santo Tomás, Sócota, Toribio
Casanova; con una población total de 144,077 hab.

BM i Ecuador – bandscan KV-46,18/4 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
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5900.00 USB Radio Cosmopolita, Quito //Chimborazo 98.1(Ecuador). 15 april 0030 UTC. En loggningsupplevelse jag aldrig tidigare
har varit med om, ja det känns nästan lite sensationellt.
Radio Cosmopolita" är en station här i Quito som sänder på 959.95 kHz. En station som sänder mycket sporadiskt och dessutom med
oftast dålig signal. Har kvällstid ingen chans mot övriga sändare på frekvensen. Och då bor jag ju ändå i Quito.
"Chimborazo 98.1" är en FM-station jag inte känner till men ligger förmodligen i Riobamba, huvudstad i provinsen "Chimborazo" och
också min frus födelseort.
Båda dessa stationer sände samtidigt med USB på frekvensen 5900.00 kHz med bra styrka och kvalité - frekvensen verkar också vara
helt fri från andra stationer. Sändningen var på "quichua" och bestod av en hel del prat men också musik och hälsningar via telefon från
personer boende i Quito till vänner och släkt i Chimborazo och vice versa. "Radio Cosmopolita" är Quitos enda station som sänder på
"quichua" och provinsen "Chimborazo" är Ecuadors mest indiantäta. Riobamba har för övrigt sin stora, årliga festvecka med start den 21
april(tror jag) - så bevaka frekvensen 5900.00 USB noga.
Om detta är en engångsföreteelse vet jag inte men är verkligen värt stenhård bevakning! LA-säsongen på KV har ju kommit igång
hemma i Sverige och en sändning på SSB har ju större chans att nå fram än amplitudmodulerad sådan. Lyssnade på denna mycket
speciella sändning mellan 0030 UTC fram till close down 0225 UTC. Sändaren på 959.95 kHz försvann troligen samtidigt.
Ovanstående info om Radio Cosmopolita gick ut via "specialutskick" till alla i SWB och ARC som har tillgång till e-mail. Härnedan
följer då fortsättningen på denna mycket spännande historia:
5905.00 USB Radio Cosmopolita, Quito/ Radio Sembrador "Chimborazo 98.1, Riobamba(Ecuador). Nej, det var faktiskt ingen
engångsföreteelse. Dagen efter var man igång igen på 5900.00 kHz men bara omkring 40 minuter. Den 17 april kom man igång 2025
lokal tid men den här gången på frekvensen 5905.00 kHz. Observera att man håller sin frekvens exakt.
Nu var jag ordentligt nyfiken och fick till slut tag på det rätta telefonnumret till Radio Cosmopolita: 228 30 96. Pratade med stationens
DJ som lovade att deras chefstekniker Sr. Alejandro Yautibug senare skulle ta kontakt med mig. Någon timme senare ringde Alejandro
och vi hade ett mycket långt samtal. Det var verkligen spännande att höra honom berätta om indianernas planer:
Sändaren på kortvåg är inte direkt avsedd för allmänheten utan fungerar som länk mellan Quito och Riobamba: Radio Cosmopolita i
Quito och Radio Sembrador "Chimborazo 98.1", som sänder från landsorten strax söder om Riobamba. Resultatet av denna KV-länk kan
då samtidigt höras i Quito på MV 960 kHz och i Riobamba på 98.1 mHz. Alejandro berättade att ytterligare en sändare snart skulle
införlivas i denna "enlace" som för övrigt startade i början av april i år - den tredje stationen blir "Radio Filadelfia" i Guayaquil som
sänder på mellanvåg 1170 kHz. Det innebär att den som lyckas ratta in 5900.00 eller 5905.00 kHz samtidigt kan logga 3 helt olika
stationer, fantastiskt! Dessa 3 radiostationer har det gemensamt att dom drivs/hyrs av den indianska evangeliska rörelsen. Båda KV-
sändarna i Riobamba och Quito har en sändareffekt på omkring 0.2 kW. Tänk på att radioamatörer med denna sändareffekt på SSB når
långt så var snäll och ge inte upp i förtid!
Det mest spännande är att man har ansökt om att få starta "riktiga" KV-sändningar med betydligt högre effekt och vanlig
amplitudmodulation, detta för att nå ut till en större del av den indianska befolkningen. Frekvensen kommer att hamna omkring 4000-
4015 kHz. Det är mycket svårt för indianbefolkningen här i Ecuador att få starta nya sändare. Dom har ju "hjälpt till" att sparka ut ur
landet en och annan president. Hoppas verkligen att det lyckas.
Jag råkar ha en indiansk guddotter/"hijada" i Riobamba och Alejandro lovade att hälsa till henne via 5905.00 kHz och Radio Sembrador i
Riobamba på 98.1 mHz. Han var så otroligt glad över mitt telefonsamtal att han på stående fot erbjöd mig att direkt samma kväll hämta
mig med bil för att bekanta mig med stationen. Naturligtvis kommer jag vid ett senare tillfälle att besöka Radio Cosmopolita. Att
radioamatörer har möten där man sänder på samma frekvens vet jag ju men jag har aldrig hört talas om att flera rundradio-stationer gör
detsamma. Vad säger GH (Glenn Hauser) i DXLD om detta?

20/4: Kan DX bli så mycket mer spännande? Skickar en kopia av en mail jag just sände till JB så ta med det du vill. I min bandscan jag
skickade i torsdags finns ju ingenting om JBs fina loggning och det tycker jag är synd.
Hej JB! Av någon anledning går det inte att öppna ljudfilen på mitt IT-cafe, det kommer upp ett felmeddelande, så kanske kan du skicka
mig en ny. Men det verkar ju vara ganska klart, speciellt om HK hör samma som du. Det skulle vara hemskt trevligt att få lyssna då jag
direkt kommer att känna igen programmet. Synd att du inte har läst det som kommer i SWB nu på söndag innan det går till HCDX - jag
har ju pratat med stationens chefstekniker och fick då väldigt mycket info om "hur det ligger till"! Jag måste verkligen säga GRATTIS till
en riktigt häftig loggning. Det har blivit en del sänt i flera specialutskick på senare tid: Viorgin Islands, Salvador och så nu Cosmopolita.
Det finns en hel del i SWB som ger upp innan dom ens har försökt, tror och säger till mig att "det är nog omöjligt"! Men du har bevisat
att det går att fixa även en 0.2 kWare från Quito.
Stationen i Riobamba, ligger på landet strax söder om Riobamba, heter Radio Sembrador "Chimborazo 98.1". Leta efter namn på
månad, veckodag, frekvens, TC plus "minutos", namn på radiostationer med flera ord som sägs på spanska. Lyssna efter namnen
"Roberto" och "Alejandro" som är resp. DJ och tekniker. Programmet på quichqua har bara manliga DJs - under dagtid när man sänder
på spanska ofta YL-DJ. Nu blir nog Thomas glad! Han gillar när vår klubb är först...... ännu en gång GRATTIS. . 73 /BM
PS JB! Fick en ide, bra eller dålig vet jag inte, men hoppas det är OK att jag skickar en kopia till Thomas av denna mail så kommer ju i
alla fall min reaktion med i nästa SWB....... DS

5940.06 Radio Melodía, Arequipa (Perú). April 2002 - 0208 UTC. Ny frekvens, låg tidigare på 5995.25, en notering jag har från
februari förra året. Kollade frekvensen efter att ha läst HCDXs mailinglista där vår medlem Johan Berglund/JB hade en OID på 5940
kHz.

Info från "Ventanaperú": Provincia de Arequipa, cuya capital es Arequipa. Sus distritos son: Arequipa, Cayma, Cerro Colorado, Characato, Chiguata,
La Joya, Mariano Melgar, Miraflores, Mollebaya, Pocsi, Paucarpata, Polobaya, Quequena, Sabandía, Sachaca, San Juan de Siguas, San Juan de
Tarucani, Santa Isabel de Siguas, Santa Rita de Siguas, Socabaya, Tiabaya, Uchumayo, Vitor, Yanahuara, Yarabamba, Yura; con una población total de
677,019 hab.

Vår medlem Kenneth Olofsson/KO meddelar i en mail att han har en OID på 6039 kHz. Så här skriver Kenneth:"Hörde i natt på 6039
vid ca 23 GMT, ett diskussionsprogram om bl.a. "jovenes". P.g.a. tidpunkten bör det kanske vara Bolivia, gick inte att höra någon TC,
snoppade av sändaren mitt i programmet och ingen heltimmes-annonsering".

6039.42 Radio Amanecer Internacional, Santo Domingo (Dominikanska Republiken). 12 april 2002 - 0240 UTC. Ny frekvens.
Troligen KOs OID. "Esta es Radio Amanecer Internaciónal......" osv. Räknade upp sina FM- och MV-frekvenser samt sin gamla KV
6025 kHz. "LV de la Esperanza"-px där man bl.a talade om att det är extremt farligt för barn att titta på TV...... - så varför är det då inte
extremt farligt att lyssna på radio, t.ex "Radio Amanecer"?
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17833.72 YSDA Radio Imperial(se SWB 1482). Fantastiskt trevligt och spännande det där med Salvador på 17833.72 kHz! En
"specialare" vi skickade ut som verkligen slog ner som en bomb. Radio Imperial annonserade MV 810 kHz men inte någon
kortvågsfrekvens och jag tog därför för givet att det var en harmonic. Fast harmonic av 22a ordningen lät också för mina öron lite väl
"häftigt". Jag tycker att ni ska besöka DXLDs hemsidahttp://www.worldofradio.comoch i DXLD från den 7 april läsa den spännande
kommunikationen mellan vår medlem Henrik Klemetz/HK och Humberto Molina i San Salvador. Läs också numren därefter.

Där framgår att Radio Imperial verkligen har en sändare på KV 17835 kHz och att det då inte var en harmonic-loggning jag gjorde utan
en "riktig" KV-loggning av hög kaliber. Det finns nog många sändare runt om i latinamerika som vart 5e år eller så dammas av och körs
igång enbart för att ägaren ska få behålla sin licens. Tack till HK (och Sr. Humberto) för utmärkt grävande journalistik!

73 från i Quito!

BOLIVIA . 5927, RD [Radiodifusión? Radio Difusora?] MINERÍA. Oruro.2313-2331* Abril 11. Música tropical, ID: "...Desde el
oasis del Altiplano Boliviano en el centro preciso de su dial, transmite CP 212, RD Minería desde la ciudad de Oruro, República de
Bolivia..." Luego con el cierre de emisión donde anuncian horario *0945-2330* (Rafael Rodríguez R., Bogotá, Colombia, April 15,
Conexión Digital via DXLD)

BRASIL : Hei Thomas, jeg er ikke medlem i SWB men, jeg leser den når den blir tilgjengelig på internet! I nr. 1481 tipser LES/RÅM R.
Congonhas på4775. Bare til info: siden 18.3 (første gang jeg prøvde!) har jeg hørtRÁDIO RONDONIA , ROLIMA DE MAURA, RO
på denne frekvensen daglig! Stn har tydlig litt problemer for de "misser" A VOZ DO BRASIL. Høres veldig sterk før og etter dette px.
Dette til info. 73 de OLE FORR (OF)(Tack OF för denna information. /red)

PERU. 5940.06, 14 April, 0015, Radio Melodía, Arequipa. Weak signal getting better, with Peruvian folklore, non-stop, then at 0030
shifting to phone program, male DJ live and time checks and at 0045 a lovely ID "...con cuarenta y cincos minutos en Radio Melodía, ..
en compañía... [en romaría.?] ... la emisora de mayor sintonía. " Just QSA 1-2, splashes from 5935 and 5945 (Johan Berglund,
Trollhättan, Sweden, DX LISTENING DIGEST)

PERU: At present the 49m band offers surprises almost every day. Last night I could observe a new station on 6039.45 kHz. I could
identify it as Radio San Antonio (audio file available, 91 KB). Maybe a Peruvian from San Antonio de Padua (ex 3375). There is another
station with same name on 4940 from Villa Atalaya. The station is mentioned in the Mohrmann list as unidentified.
6039.45 R San Antonio, April 19, 2250-0005, Spanish, endless Christian songs, several IDs. SINPO 23322 Antenna used: EWE
(Michael Schnitzer -michael_schnitzer@web.devia HCDX)

PERU. 13565.4, Ondas del Pacífico, Ayabaca. 2345+ April 13. Spanish transmission. Tropical music. Time check. Greetings for
Tarapoto. 24442. In the official frequency (6782.2), the SINPO is 22322 (Arnaldo Slaen, Chascomus DX Camp, Argentine, DXLD)

"The DX Times"
The March edition of the New Zealand Radio DX League's magazine "The DX Times" is available for free down-load as a PDF document from
http://radiodx.com/spdxr/edxt.htmEnjoy! Subscription is US$10 p.a. for an e-sub.
(Cheers, Paul Ormandy via HCDX)

Ny KV-tabell från WRTH
Här kommer den nya KV-tabellen från WRTH med sändningstider i diagram ungefär som Passport to the World handboken. A02 schemat är
inlagt i diagrammen vilket gör boken aktuell fram till vi byter tid. Du kanske kan ta in info i SW Bulletin.
“THE SHORTWAVE GUIDE”
I don't know if this will sell to your members but I thought I would send you the information I am sending to the other distributors: This guide uses colour
bar-graphs to show the broadcasts in different languages, as the attached PDF file shows. It's a simple, colourful and effective way for the DXer or
listener to see what is being broadcast in a particular language at a particular time. 25 different languages are shown in different colours and for the
others the language is identified under the bar.
This first volume of The Shortwave Guide contains:
* the A02 schedules
* a simple guide to shortwave listening written by Bernd Trutenau
* domestic shortwave broadcasts
* contact details for the main international broadcasters
* colour maps showing transmitter sites
* other reference material.
The retail price is US$17.95 and your current discount for WRTH will apply. I am aware that this is rather short notice but, as I would like to order paper
as soon as possible, I would be very grateful if you could tell me how many copies you would like to buy. Specification: Format: 240 x 180mm (portrait),
Extent: 224 pages, Printing: Full colour throughout, Paper: 100gsm matt art, ISBN: 0-9535864-4-8, Dollar price: 17.95 US dollars, Publication: June
2002. I look forward to your response. Best wishes, Nicholas Hardyman, Managing Director, WRTH Publications Limited. (via Bengt Ericson, ARC)

100000watts - US radio & TV directory
Hi folks, It's been a month of sunday's since I posted a note - but I thought I'd mention a website that I stumbled across that's been very useful
to me. It's called 100000watts - US radio & TV directory. (http://100kwatts.tmi.net/). You all may already know about it. You can search by format,
frequency, etc.. on US, Canadian, and some Mexican stations. It's very up to date and easy to use. It might also help folks identify stations and formats
- and - find addresses for qsl's. Just a thought. Happy hunting! (Arnold,ARNOLDEVNS@aol.comvia HCDX)

Stationsnyheter

Övriga radionyheter

http://www.worldofradio.com
http://radiodx.com/spdxr/edxt.htm

