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Nummer: 1484, 5 maj 2002. Deadline nästa nr: 17/5 2002 (E-mail 19/5 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.
Dan Olsson: Här kommer ett litet bidrag ifrån Furulund. Detta är bara QSL denna gång du får rapport om:
3360 L V de Nauhalásom svarade med brev och kort (påstod att rapporten kommit fram i januari i år och
jag skickade den i januari ifjor!!!)4890 R Chotae-brev v/s var German Camacho ( med e-postadressen
(germancamachov@hotmail.com) José Angeles Vásquez Nuñez med e-postadressenjavn@hotmail.com
samt4950 AIR/Srinagar som svarade med kort. Tyvärr missar jag årets konvent då jag ska in och bli
opererad på Valborgsmässoafton. Läkaren ska in och renovera min högra menisk som är i minst 2 bitar.
Hur min fysiska status är efter operationen återstår att se.

Johan Berglund, 24/4: Hola, holito, vid läsningen av SWB 1483 i söndags em. 21.4.2002, knappade jag
in ca 20 olika och fräscha QRGs i rx-minnet. Alla hämtades ur tipsen och infon. Sen blev det lite
skuttande mellan frekvenser följande natt och på 13565.4 är det plötsligt audio som är läsbar, spanska,
23.25 UTC. Panik utbryter, jag försöker klicka igång Tandbergaren med datormusen, men det går ju inte
så bra. Med de rätta handgreppen är den så igång, och på rullen fastnar en flöjt-trudellutt, en spansktalande
gentleman som i ganska lugn takt ger tiden ... sies de la tarde, ..... veinticinco minutos.... señoras y
señores... en Radio ... (med lite god vilja hör jag Ondas del Pacífico) det är lite flöjt bakom, sedan när han
pratat färdigt tycks teknikern dra på musikvolymen. Men signalen dyker ner under störningsnivån, och
återkommer inte. Det här är definitivt något för ett dataprogram, som jag inte har, att behandla. Allt är över
på 4 ½ minutos. QRK 0-2+, S-stapeln på min AR7030 reagerade inte.

Nytt försök 22.4 och 23.14UT händer lite saker. Livfull Perúmusik, locutor med bra fart i snacket [Han
hade kanske ledigt dan innan..] knappt över bruset, mestadels under. Här fick jag inte mer kött på benen
mer än vad jag just skrivit. Rullen är lönlös att mangla mer tror jag. Det är 20 minuter av 95 % brus,
kanske en timecheck "treintaiun minuto". Vid solnedgång över Stilla Havet i norra Peru? Ett tredje försök
23.4 gav inte något resultat alls. Brus, brus.

Det finns väl bara 6782.7 x 2 att tro på ? Jag är definitivt ingen kalenderbitare, google-sökning ger ingen
loggning på den här sidan Atlanten, men där kan jag ju ha fel. Och håller min teori, så är det bara att tacka
SWB och buga. Djupt. De där fyra-fem minutrarna från 21.4 2325 skickar jag som MP3 om någon
vill/orkar. Hör av er! Keep spreading the news! Jag misstänker det blir någon MB. Det är helt klart att

man får blodad tand ibland. Tack TN för himla bra jobb!

Jan Edh: Efter drygt två veckors uppehåll, där en blandning av tidsbrist på grund av "viktigare" sysslor
och synbarligen urusla konditioner samspelat, var jag åter ute i Fredriksfors på kvällen 28/4. På plats var
också Ronny Forslund (som gjort några avstickare ut under de senaste veckorna också, utan att höra något
av värde) och Dan Andersson. Mellanvågen var fortfarande mycket dålig, men det fanns i varje fall några
svaga spansktalande signaler, som talade om att det kanske kan börja höras något igen. På kortvågen var
det i första hand en del Bolivianer på 49 mb som gick med riktigt bra hörbarhet. Däremot var 60 mb
mycket sämre med någon enstaka Bolivian och knappast något överhuvudtaget från Peru.
Jag fick i dagarna ännu ett brev från Carlos Gamarra M skrivet på hans gamla hederliga handjagade
skrivmaskin. Han hade varit på ett nytt besök i Juliaca, 50 mil avlägset från bostaden och jobbet på Radio
La Hora i Cusco, och hade vid ett besök påRadio LTC fått ett nytt QSL till mig (mitt tredje!) på min
rapport från i fjol. Den här gången på stationens nya brevpapper med kv-frekvensen5005 kHz!
Undertecknare denna gång är Eddy R.C. Torres Rodriguez. Man har emailadressernaradioltcj@terra.com
eller radioltcj@latinmail.com.
Carlos Gamarra M berättar också att han kan hjälpa oss DX-are med QSL från (förutom Radio La Hora
och Radio LTC) också Onda Azul de Puno, Sol de los Andes Juliaca, Radio Quillabamba, Radio Sicuani
och Radio Espinar de Cusco. Det torde betyda att Sol de los Andes åter bör vara aktiv (på 4801???)
och Onda Azul på 3230. Radio Espinar har jag däremot inte hittat. Frekvens? Några finingar att jaga med
andra ord! Carlos Gamarra M är också väldigt intresserad av att få prov på våra DX-tidningar/bulletiner.
Adressen till honom är Carlos Gamarra Moscoso, Av. Garcilaso 411, Distrito de Wanchaq, Cusco, Peru.
2/5: 1:a maj gav inte mycket i Fredriksfors. Litet brassar glimtade till på MV och det gav löften, som
senare inte alls infriades. Absolut inget läsbart senare på natten, eller vid den obefintliga "morgontoppen".
Kortvågen litet halvdan också. Visst hörs det LA, men inga "roliga" stationer. Ingen ljusning därvidlag ens
när det ljusnade...
Men visst finns det väl åtminstone en bärvåg och något som tidvis nästan påminner om att det åtminstone

Sitter just nu på
lördagsförmiddagen
och ställer samman
så mycket det går av
vad som kommit in.
Översättningen av
BM bandscan till
engelska tar också
sin lilla tid. Denna
går sedan vidare till
DXLD och Cumbre.
Visst har väl SWB
via dessa utbytesex
fått fin reklam?

Skruvade lite på
radion inatt vid 0130
tiden SNT och 49 mb
var på alerten. Bl a
5900 R Cosmopolita
hördes – men ack så
svagt. R Melodia
hördes däremot med
ren och stark signal.

Åker i eftermiddag
upp till konventet en
sväng för att få höra
senaste nytt från ”di
gamle”.

Åter tillbaka från
konventet. Det var
riktigt trevligt att se
så många samlade.
Ett mötesreferat
kommer senare.
När jag åkte vid c:a
2330 var man i full
färd att koppa upp
SPR-4, CR 91,
AOR7030 samt IC
R75 för att testa de
långa antennerna. Vi
får väl se loggen så
småningom.
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ska bli en signal på 6137,84 framåt midnatt (sommartid)? Alltså där Sierra Leones FN-station finns.

Tor Henrik Ekblom : skönt att sommaren närmar sig - nästa vecka äntligen en resa till landet i östra Finland, radion skall med liksom
antenner. Sommarhuset börjar resa sig och bastubyggnaden redan helt OK, det är mycket just nu!
Inget lyssnande men två qsl :Radio Maria, 3280Ecuador svarade med två emails och meddelade sin websida
www.radiomariaecuador.org- v/s Padre Francisco José Palacios; och så en piratRadio Fox48 6240email v/s Mike på 3t 44min.!
Ett ARC Eko Special kommer ännu i maj - Önskar en fin sommar till er alla!

Lars Skoglund: Per vykort meddelas att kort och pappersvimpel erhållits frånRadio La Hora 4855.

Johan Berglund: Ja det vart en karusell med 5900U. En så många ggr genomlyssnad kassett har jag nog aldrig haft. Sedan följer
13565.40 och man kan bli konstig i knoppen för mindre. Och det har hänt både mycket tråkiga och mindre tråkiga saker i
bekantskapskretsen. I en vägolycka nära inpå stryker en man med, och den omkomne var en bror till en god polare som för nio år sedan
utvandrade till USA, gifte sej med en amerikanska, alltså ex-Swede, numera US citizen, a family man with two kids. Efter några
sedvanliga hundår, är han numera på mellanhög nivå i grossistledet i lösgodisbranschen. Med sistnämnde har jag haft massa kontakter
via mail och telefon genom åren. Och han måste nu på stört flyga till en begravning i gamla hemlandet. När så det tråkiga är överstökat
så bränner han naturligtvis runt och träffar folk till höger och vänster, och jag hinner knappt säga hicka förrän jag med 24 timmars varsel
får trumma ihop ett party på ett kilo eller två av färska Smögen-räkor, svalt vitt vin och någon hektoliter bra öl. Tre-fyra meter med
färska bagetter gick åt. Men vart 10 timmar tog vägen tycks ingen begripa. Och en sån här sak gör, som ni förstår, att DX-andet kommit
aningen i kläm dedagarna. Men kanske behövde jag en time-out för sociala kontakter. Skadar inte alls, även om bakgrunden var tråkig.
2-3 maj: Bolivia på 49 mb häftigt bra, men naturligtvis väntar en viktig arbetsdag om hörnet. Följ TNs och BMs råd, lyssna, det finns
många lustiga signaler ute i buskarna.

Björn Fransson: Hej igen! Helst skulle jag ha viljat vara på väg till konvent nu, men… annat lägger hinder i vägen, bl a en frusen
pump… Hälsa alla SWB-are från Björn på Gotland. Jag passar på att bjuda in alla som besöker Gotland i sommar (eller annars) att ta
kontakt med mig. Det vore kul om ni tittade in i QTH-t vid tillfälle! Så kom de då – två veckor utan ett endaste QSL…

Ronny Forslund: Vad ska man säga om den senaste tidens konditioner? Ingen direkt höjdare. Som komplement till vad JE redan sänt in
så kan jag rapportera fina signaler mot Peru på morgonen den 1/5. Jag och Dan Andersson var ute i torpet i Fredriksfors och lyssnade.
Tyvärr kom vi igång rätt sent med pass 2 och startade först runt 04.30 SNT. Förmodligen hade det varit värt att börja lyssna någon timma
tidigare. Värt att notera är att protonaktiviteten gick upp kraftigt denna morgon, vilket tydligen hade en uppiggande inverkan på
signalerna från Peru. Kommande natt, den 2/5, försökte vi igen och då hade även JE anslutit. Största behållningen av denna natt får sägas
vara "Mannen från U.N.C.L.E." på TV. Därmed nog antytt om utdelningen... Inga KV-QSL att rapportera denna gång. Men nästa gång,
då...

Rolf Åhman: Det har bara kommet ett kv-svar, nämligenRadio Burkina 5030 som äntligen svarade med en stencil.

Tore B Vik : Etter mange forsøk oppgjennom årene endelig -Radio Sicuani - 4826på en rapport fra 26.07.2000 - v/s Lic. Mario Ochoa
Vargas - Director og Doris Ochoa Vargas - Administradora.

Rolf Wikström : LA-konditionerna återvänder så sakteliga och det börjar återigen bli intressant att zappa från MV till KV. Man får
verkligen tacka BM för tipset om R. Cosmopolita som alltså faktiskt hörs även här i den kalla (just nu råkalla) nord. Frågan är ju bara hur
(om) de kommer att besvara rapporter. Det här är ju ingen officiell frekvens man sänder på och man frågar sig hur ett QSL kommer att
räknas därifrån? För övrigt så har vårjusteringen av KV-antennerna just avslutats och jag, som alla andra LA-freaks, ser fram emot att ev.
nya LA-stationer startas på KV i sommar. QSL:Radio K´ekchi 4845 e-mail. 3 v.

2485 1.5 1925 Australierna (//2310 och 2325 men 2485 gick bäst, QSA 3). JE/RFK
3205 28.4 2213 Radio Ribeirao Preto med fartiga program. QSA 2-3 JE/RFK
4388,9 2.5 0255Radio Imperio har en bra period nu, men ofta tråkiga program. Annonseringar om bl a kortvågsfrekvensen

nu. QSA 3 JE/RFK
4388,95 1.5 0330Radio Imperio, Chiclayo pratade om vad som var på gång "cinco de mayo". QRK 2-3.
4775 28.4 2200 Radio Congonhas. Förhoppningar om något intressant (Rondónia) på skam. Flera och tydliga anrop. Kom

upp i QSA 3 så småningom. JE/RFK
4819 30.4 0230 La Voz Evangélica, med fantastisk styrka. Sedvanliga rel. px. JB
4832 2.5 0130 Radio Litoral . QSA 3. Betydligt sämre senare på morgonen. JE/RFK
4835 29.4 0315 Radio Mali med "Soirée électorale" med anledning av valet i landet dagen innan. 3-4 CB
4865 27.4 2250 (Tent) Radio Centinario "La Nueva" med ett nyhetsprogram. 2 CB
4879,04 1.5 0335Radio Cómasmed ID och telefonnummer. QRK 2-3.
4932 30.4 0235 Radio Litoral , Sta. Barbara, med egna ID och hänvisningar till andra stationer med liknande px. QSA 3

JB
4995 1.5 0240 R. Andina har rlg px på sen kveld QSA 2/3 TBV

4995,58 1.5 0250Radio Andina, Huancayo med telefonprogram. QRK 2-3.
4995,6 2.5 0300Radio Andina höll som bäst på att önska oss "god natt". QSA 4! JE/RFK
5009,5 1.5 0310R. Altura - best i sidebåndet og har px til langt morgenen QSA 2/3 TBV
5025 29.4 0030 Radio Rebeldegick förstås, men hade sällskap av ännu en station, som lät spansk den också och möjligen

var religiös. Är Quillabampa igång eller nå´t "tekniskt fenomen" kring Rebeldes signal. JE/RFK
5540 14.4 0000 Oid SSsom holdt meg for narr helt frem til REE kom på 3250 - altså en harmonisk med QSA 1/2 TBV
5678,7 29.4 0140R. Ilucan med sevanlig px QSA2 TBV
5900U 3.5 2330 Radio Cosmopolita, samma påfallande energiska röst hos disk-jockeyn, och det för tankarna

till fotbollsreferat, fast det är det inte. Det blev inget id den här gången, men den stämman går inte att ta fel

LOGGEN - ALL TIMES ARE UTC
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på. JB(Lyssnade på frekvensen vid precis samma tid och den hördes också här men väldigt svagt. /red)
5905 27.4 0200 Radio Cosmopolitamed mycket snx om Riobamba. Kom aldrig upp i mer än QSA 2 och med allt bös på

frekvensen var det svårt att urskilja programdetaljer. Stängde 0205 utan någon ceremoni. WIK(Du menar
väl 5900 USB? /red)

5926,9 2.5 2250Radio Difusora Minería, Oruru, Bolivia. Mycket nx, lokal reklam, och driven stil, MEN störd av div.
skräp, vilket förtar lyssnarnöjet. QSA 2-3 QRM, och min AR7030-synk får snurren just på den här
stationen. JB

5927 30.4 2245 R. Mineria har s/off omkring 2300 TBV
5927,1 28.4 2310Radio Mineria , Oruro med fotboll (San José – Oriente tror jag) från stadion i Oruro. Klämde in ett "Radio

Mineria en onda corta" då och då i referatet. QSA 3. JE/RFK
5940,059 4.5 0010 tent.Radio Melodía, Arequipa. 2-3 SA
5940,06 3.5 2315Radio Melodía, Arequipa hamnar snart bland "lätthört". Långt proffsigt nx-px, säkerligen från Lima, inte

något network-px, snarare ngt man köper in och sänder on-line. QSA 3 JB(Denna samtidigt här hos mig
med riktigt god styrka. /red)

5940,1 29.4 0003Radio Melodia med id, sedan japanskklingande musik, som man tydligen fortfarande spelar trots att man
gjorde sig av med Fujimoro. QSA 3. JE/RFK

5940,11 1.5 0005Radio Melodía, Arequipa ovanligt ostörd. QRK 2-3.
5952,43 27.4 2240Radio Pío XII - locutoran pratade aymara men en lyssnare som svarade på spanska - tydligen är de flesta

tvåspråkiga i Siglo XX med omnejd. Mycket stark och fin signal. CB
5952,45 28.4 2300Radio Pio XII osannolikt bra i förhållande till "allt" annat. Tango etc, senare gudstjänst från

Apostlagärningarna. QSA 4. JE/RFK
5980 4.5 natt SWR noterad här. SA
6035 30.4 0240 LV Guaviara fin styrk og fin mx denne morgenen TBV
6045 14.4 0225 R. Santa Rosahøres ganske ofte - denne natten // 1499,8 TBV
6054,48 20.4 2246OID spansktalande, åt det kulturella hållet, jag hann knappt sätta igång att lyssna förrän man stängde 2252.

Radio Juan XXIII, San Ignacio de Velasco, Bolivia ligger bra till. JB
6054,7 20.4 2245Oid LA med prat px - QRM -s/off 2300 QSA2 TBV
6105,12 28.4 2220Radio Cultura Filadelfía med predikan. QSA 3 JE/RFK
6134,8 28.4 2305Radio Santa Cruzmed nyheter. QSA 2 JE/RFK
6137,84 ofta 2330Möjligen UN Radio Freetown som ligger här med en mycket svag carrier där man ibland kan urskilja

audio. SWBare – håll utkik. Säkert denna som KO hade som OID i förra numret. TN
6145 2.5 1820 SW Radio Africa äntligen efter många försök. Ryssen fanns inte där längre, styrkan blev S 3-4. Tyvärr en

massa splash, som gjorde programmet svåravlyssnat ändå. Man nämnde Zimbabwe varje minut och
intervjuade zimbabweska musiker i London. Fartigt program ! BEFF

6155 14.4 2245 R. Fideskom opp med fotball i klasse QSA 2/3 TBV
6155 2.5 0115 Radio Fidesmed pelota-referat. QSA 3 JE/RFK
6300 28.4 0530 Rock-it Radio var faktiskt en pirat värd att lyssna på. Amerikan via någon holländare. S 2-4. BEFF
6537,2 14.4 2335R.LV Campesinopå overtid - fade in 2335 til s/off 0345 px fra en fiesta - QSA2 som best og QRM fra flere

frekvenser og spesiellt fra R.dif Huancabamba på 6536,8. TBV
7000 17.4 1800 VO the People of Kurdistan har lagt sig här med S 3-4. Arabiska. BEFF
9155 24.4 1655 Voice of the Democratic Assyrian Movementeller "Ashur Radio" lär denna clandestine heta. Sänder

troligen via Radio Dada Gorgud, AZE. Språket omöjligt, men musiken var fin! S 3 BEFF
9565 24.4 0500 Radio Tupi, Curitiba skapligt med en massa prat om telekommunikationer. Kl 0530 blev det "A Voz do

Salvacao". S 2-3 BEFF
9645,17 26.4 0450Rádio Bandeirantes"Uma hora 50 minutos em São Paulo". I övrigt nyheter non-stop. Hörs starkt de

stunder Radio Vaticana inte använder frekvensen. 3 CB
9684,92 27.4 2227Rádio Gazetaanropade med FM-frekvensen i ett program med enbart musik - tydligen har man upphört

med sitt religiösa programformat. 2 CB
9685 1.5 2220 R. Gazetavar det som kom opp her TBV
9710 28.4 1000 Radio Avaye Ashenavia Sitkunai pratade farsi och spelade härlig orientalisk musik. Lät inte religiös, utan

mer då clandestinsk till sin karaktär. S 4-5 BEFF
9720 14.4 2240 R.Victoria kjører sitt vanlige oppsett QSA2 TBV
12125 1.5 1900 Jakada Radio, via BRT, Belgien – en ny nigerianstation med ambitioner att göra program för afrikaner.

Affe-engelska och mycket taffligt hanterat program, men fin afrikansk musik. S 4-5. BEFF
12125,004 4.5 Jakada Radio Int. noterad här av SA
13565,40 21.4

22.4
2315 Radio Ondas del Pacífico. Ayabaca, vågar jag svära på. Mkt svag signal, läsbar (men bara lite) dessa två

datum, följande två nätter inte ett spår. Hördes med manliga DJs och fina flöjttoner. Ett id som är klart
godkänt, finns inspelat, men signal/brusförhållandet är av det slaget att ytterligare mangling inte ger något.
Inte ens med CoolEdit. Alltså en harmonica till 5782.7 där jag intehör den. Det skall tydligen vara
solnedgång i norra Peru för att allt skall stämma. QSA 1-2. JB

13635 27.4 1630Voice International med Reality Zone fram till CD kl 1700. 3-4 CB
13750 26.4 1900Radio UNMEE mycket svårhörd, eftersom Vietnam ligger på samma frekvens med engelska. Gick skapligt

en stund, när Vietnam väntade på att sätta igång med det franska programmet kl 19.27. S 1-3 BEFF
15215 30.4 0430Radio UNMEE via UAE hördes litet bättre på morgonen med ID på arabiska, engelska och något inhemskt

språk. S 3, men svårlyssnad p g a den mörka modulationen. BEFF
15475,5 1.5 1915Radio Nacional Arcangelmed nyheter om 1 maj i sydliga Amerika. QSA 3 JE/RFK
15490 27.4 1400AWR ID-ade på engelska och hade sedan vietnamesiska, men försvann fort bakom störningarna. Via

Taiwan! S 1-2. BEFF
15545 29.4 1830Radio Sawa, VOA:s nya arabiska satsning, hördes jättebra på denna frekvens, även på morgonen kl 0430.

Sämre på 7105, där en ryss lade sig tvärs över. Blandad musik, varannan orientalisk, varannan västerländsk,
och nyheter kl 1845. S 4-5 BEFF
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Loggningen av Radio Manantial här nedan gick ut till våra medlemmar och utbytespartner söndagen den 28 april. Utan
namnförslaget "Manantial" från vår medlem Henrik Klemetz/HK så hade jag säkert gjort mig skyldig till felstavning då namnet
inte finns medtaget i min ordbok, som i alla fall innehåller 93.000 ord. Nu råkar jag ha en "extra" ordbok här hemma, nämligen
Susanita min fru, och hon förklarar att "Manantial" betyder "ett mindre vattendrag" eller "å" som vi säger i Sverige. Då passar
ju faktiskt Henriks förslag till slogan in bra: "....fuente de vida" vilket betyder "livskälla".
Då tyvärr HK har gått ut med ett felaktigt påstående till en stor del av DXpressen kör vi härnedan ett litet "tillrättaläggande-av
felaktig-uppgift", hoppas ingen har någonting emot detta! Så här står det t.ex i DXLD:

** PERU. Re 5387.76, DXLD 2-071: I sent along a message to all of the SWBers on the email list to say that Manantial (without a QTH) was the first
option I came up with. (As Björn did not come back, proposed others, later). In Björn´s message, the order of events is different. As for the slogan, I
suggest "fuente de vida". (Henrik Klemetz, Sweden, April 29, DX LISTENING DIGEST)

HKs tre namnförslag var självklart bara just namnförslag och inte ett försök att IDa min "Marancay" med QTH och allt! En hel del av er
har fått Henriks mail där han "sätter fingret" på en felaktig uppgift i min tipskommentar härnedan. Henrik menar att han visst inte har
uppgett QTH-namn för sitt namnförslag "Radio Manantial", dvs "Jaén". Tar mig därför friheten att publicera vad Henrik skrev till mig
den 10 april via email:

"Hur skulle det vara t ex med Manantial? /HK"
"Jo, det här namnet var ju aktuellt för två år sedan och då id:ade jag en station med detta namn för Jay Novello. Jag minns inte riktigt var på bandet den
låg, men stationsorten var annars Jaén, vill jag minnas. /HK" (Understrykningen av ordet "Jaen" är min egen....../BM).

3289.90 Radio Centro, Ambato (Ecuador). 3 maj 2002 - 1015/0200 UTC. En station som för det mesta är off air. Har gått flera dagar i
följd och det kan kanske glädja vår medlem Arnstein Bue/ABU, norrmannen som har jagat QSL från Radio Centro sedan januari 1995 -
Centinela del Sur här nedan har Arnstein jagat sedan junu 1984, så nu har du chansen! Ambato är en mycket trevlig stad att besöka,
speciellt under februari månad då man firar "La fiesta de las flores y frutas". Man säger ju också att Ambato är känt för sina blommor och
vackra kvinnor. Var med om en egentligen ganska lustig händelse för några år sedan i Ambato. Vi satt och åt på den jättestora, mycket
röriga restauranten som finns inne på ett stort marknadsområde. En gammal man stapplade förbi vårt bord med hjälp av käpp. En
gamling i 80-årsåldern med vildvuxet skägg och lortiga kläder. Han tog helt sonika min talrik med friterad fisk, ris och grönsaker -
stapplade bort till ett annat bord och började äta! Jag blev ganska paff men beställde en ny talrik och lät honom njuta av maten.

4770.07 (Tent.) Radio Centinela del Sur, Loja (Ecuador). April 2002 - 1115 UTC. Har varit borta mycket länge men kör ibland under
morgontid relä av Radio Quito/Platinum FM med nyheter(Ecuador Radio). Inget lokalt ID men frekvensen är exakt densamma som jag
noterade oktober 1999.

5387.76 Radio Manantial, Otuzco, la provincia de Otuzco, el departamento de La Libertad (Perú). 8/ 28 april 2002 - 0100cd UTC. Ny
peruan! Det tog precis 20 dagars intensive lyssning för att fixa ID på den här nya, religiösa stationen. Vi skickade ut info om den då OID-
ade stationen med "specialutskick" via email till våra medlemmar den 10 april.

Jag uppfattade stationens namn fonetiskt som "Marancay". Direkt kom flera namnförslag från vår medlem Henrik Klemetz/HK: "Radio
Abancay" (Apurimac), "Radio Maranatha" (Ucayali) och "Radio Manantial" (Jaén). QTH stämmer inte men Henriks förslag om namnet
"Manantial" hjälpte till när stationen äntligen kom upp i ID-bar signalstyrka den 28 april, dvs i morse: "Están en sintonía de su nueva
estación Radio Manantial desde Otuzco, el departamento de La Libertad". Tack Henrik! IDar ibland också "Radio Manantial....." plus
något jag uppfattar som "......de Vida".

Stationens DJ är fullständigt yr i bollen - anger exakt tid på "minuten" men blandar ofta ihop olika tidszoner. Kan under loppet av 5
minuter ge TCs från UTC -4, UTC -5 samt UTC -6! Då är det inte lätt att vara DXare.
Det jag har uppfattat som "Marancay" och "Universal" är då istället "Manantial". Det visar hur svårt det är att "höra rätt" när signalen är
svag och brusig. Har hört px från "Maranatha" och "LV de la Salvación". Övriga tider egna program, ofta religiös musik. Tror att man
kan nå stationen genom att skriva till "Maranatha" i staden "Otuzco". Stänger ganska regelbundet omkring 0100 UTC och startar mellan
1000-1100 UTC.

Info från "Ventanaperú": Provincia de Otuzco, cuya capital es Otuzco. Sus distritos son: Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Lucma, Mache,
Marmot, Otuzco, Paranday, Salpo, Sinsicap, Usquil; con una población total de 117,670 hab.

5499.25 OID LA, troligen Ecuador. 25 april 2002 - 2315 till cd 0045 UTC. Hamnade på frekvensen torsdag kväll 1815 lokal tid, dvs
2315 UTC. Trodde först att det rörde sig om "Radio Comercial" i Lajas som när den körde igång, låg på omkring frekvensen 5498 kHz
några få dagar. Men det var det inte då Radio Comercial som vanligt kunde hittas på 5557.65 kHz. Min andra tanke var att det kanske var
den colombianska piraten "Nueva Juventud" som kan hittas lite här och där mellan 5500-5800 kHz. Den stationen kör ofta nonstop musik
men IDar förr eller senare. Den här stationen på 5499.25 kHz körde nonstop musik utan att säga någonting under 1 och en halv timme
och stängde också utan att IDa, tyder ju på testsändning. "San Juanitos" och "Cumbia" verkade dominera musiken. "Glad" musik är en
bra beskrivning. Det som gör att jag tror, naturligtvis utan att veta, att det är en ecuadoriansk station är att många av sångtexyerna
innehöll ecuadorianska geografiska namn, förutom "Ecuador" också städerna Loja, Latacunga, Quito, Ambato och Cuenca. Geografiskt
spridda orter och ger därför ingen ledtråd till från vilken provins det kan vara. Sång mest på spanska men också en del "quichua".
Frekvensstabil och mycket bra ljudkvalité. Det som talar emot QTH Ecuador är att det är extremt ovanligt med ecuadorianska "out-of-
band"-stationer. Men då blir det ju desto mer spännande........

Ovanstående gick ut i ett supersnabbt "specialutskick". Stationen har ännu så länge inte kommit tillbaka men jag kollar
regelbundet frekvensen och hoppas att ni där hemma gör det samma! Är övertygad om att det inte är "Nueva Juventud" som på
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Avenida la Prensa 4408 y Vaca, Quito, Ecuador. email:bjornmalm @yahoo.es
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det senaste har hörts på 5588.73 kHz, annonserar 5585 kHz, med annan typ av musik, en hel del prat och hälsningar. Den
sändaren är ostabil och driver hela tiden några 10-delar upp/ner, men min OID härovan var fullständigt frekvensstabil.

5979.71 Radio Chasqui, Cusco, la provincia de Cusco, el departamento de Cusco (Perú). April 2002 - 0000 UTC. Mycket svårjobbad
signal då den är kraftigt splashad från båda sidor. Tidigt på kvällen religiöst program på indianspråk och senare på kvällen likaledes
tunga religiösa program, men då på spanska. Tror att man möjligen växlade från indianspråk till spanska klockan 0000 UTC och då kom
också ett fint "Radio Chasqui"- ID. 0300 UTC en kort nyhetssändning som föregicks av: "Esta es la Red Radiodufusión de......". För mig
första loggningen av "Radio Chasqui". Funderar på om stationen har varit inaktiv eller om den helt enkelt har legat "begravd" under
andra, starkare sändare?

Info från "Ventanaperú": Provincia de Cusco, cuya capital es Cusco. Sus distritos son: Ccorca, Cusco, Huánchac, Poroy, San Jerónimo, san Sebastián,
Santiago, Saila; con una població total de 271,905 hab.

6025.05 /6039.42 Radio Amanecer Internacional, Santo Domingo (Dom. Republiken). April 2002 - 0000 UTC. Efter den 11 och12
april då jag hörde Radio Amanecer på 6039.42 kHz har den morgon och kväll hela tiden funnits på 6025.05 kHz, åtminstone kan man
detektera en bärvåg – som är mycket frekvensstabil. Samtidigt inte ens bärvågsspår på 6039.42. Där hörsWHRI-6040.00, Radio Clube
Paranaense-6039.94samt en något mystiskbärvåg på frekvensen6036.74kHz – som stänger relativt tidigt på kvällen, före 0000 UTC
tror jag, och är fullständigt ren från audio. Vår medlem Henrik Klemetz/HK påpekar att bolivianen"Radio Trópico" har legat omkring
denna split-frekvens. Min loggning av "Amanecer" på 6039.42 kan antingen verkligen vara Radio Amanecer, eller en annan station som
reläar Radio Amanecer, något annat alternativ finns inte.Michael Schnitzer från Hassfurt, Tyskland har på 6039.45 kHz loggat en
peruan som IDar "Radio San Antonio"(se DXLD 20 april). Henrik Klemetz/HK har lyssnat på inspelningen och säger att det inte finns
någonting som indikerar ett "Radio San Antonio"-ID. Jag kontrollerar frekvensen noga och om det verkligen finns en peruansk
radiostation där så kommer den förr eller senare att höras här i Quito.
Kommentar i DXLD från Michael Schnitzer: (Re DXLD 2-066 PERU: 6039.45 R San Antonio, April 19, 2250-0005, Spanish, endless Christian songs,
several IDs. SINPO 23322... Maybe that this logging is not correct. As usual in such cases I listened several times to my recording and I believed to hear
the ID "Radio San Antonio". After listening to the audio clip, Henrik Klemetz said he cannot hear anything like that. Unfortunately I couldn't receivethe
station any more on that frequency last night. Only the Brasilian on 6040 came through. Björn Malm from EQA says R. Amanecer is active here. Let's
wait and see how the story will end (Michael Schnitzer, Germany, hard-core-dx via DXLD) Also as UNID in DXLD 2-062.

6110.00 HCJB, Quito (Ecuador). 3 maj 2002 - 1100cd UTC. Deras sändningar på "quichua" har ju hela tiden legat på 6080.00 kHz.
6110 är för mig en ny frekvens. Kollade 6080 och där fanns man med quichua och ganska svag signal, betydligt sämre styrka än normalt.
Inväntade inte ID på någon av dom utan det tar vi på ren "känsla"!.

6120.00 Radio Rebelde, La Habana (Cuba). 28 april 2002 - 0325 UTC. Superstark signal och ej // med Radio Rebelde på 5025 kHz.
Finns listad på frekvensen men första gången jag har loggat den här och ännu så länge endast detta datum.

6937.67 Radio LV del Campesino, Huarmaca (Peru). April 2002 - 0000 UTC. "Spur" från 6956.67 kHz. För inte kan det väl vara en
riktig harmonic?

11770.17 Radio México Internacional, Ciudad de México (México). April 2002 - 0245 UTC. TexMex och romantiskt.

73 från i Quito!

AFRICA [non]. Hi Glen[n],Jakada radio International coming with fine signal on12125 kHz(+10 db). Clear channel. English
program with female speaker and African music. May 1, 1900 UT (Alpo Heinonen, Rovaniemi, Finland, WORLD OF RADIO 1129, DX
LISTENING DIGEST)
---------------------
I heard the inaugural broadcast tonight (May 1) on 12125 of Jakada R International. It opened with orchestral music at 1900 followed by
a female, African host giving English IDs including the slogan ``Africa`s premier independent radio`` and schedule in UT and Nigerian
time. Afropops and short talk about women in Nigeria. Interview with Ambassador Mamman. Close at 1925 and sign off. 45333 (Anker
Petersen, Denmark, DX LISTENING DIGEST)

BRAZIL. 18020, R São Luiz, São Luiz Gonzaga, RS, Apr 21, 1520-2206, 17th harmonic of 1060 MW, Portuguese. 1600-1700
program: "Rio Grande Canta e Saudade", with sertaneja music, realized by 'Sindicato de Trabalhadores Rurais de Santo Antonio das
Missões'. ID as: "A Super Rádio São Luiz, a emissora da comunidade regional". Also announcements of the "aniversário do Município
de São Nicolau". Advertisements: 'Supermercado Rodrigues', 'Mercado Agropecuário São Nicolau', 'Minimercado Monte Alegre', etc.
1700 ID: "Sintoniza à Rádio São Luiz, ZYK302, 1060 KHz, desde São Luiz Gonzaga para as Missões". 1700-1800 program: "Domingo
Alegre", and 1800-1900 "Descubendo Calor", including talks by men, advertisements and sertaneja music too. From 1900 ballads and
romantic music only (Marcelo Cornachioni, Argentina, DSWCI DX Window via DXLD)

EL SALVADOR. UNIDENTIFIED: 17837v - Spanish here daily around 20-21 UT with variety of programming. Starts out on 17837v
and drifts upward 300-400 Hz per hour, ending up on 17838v. Next day, starts out on 17837v again. Fair on peaks but have been unable
to pull an ID or clues as to location (John Wilkins, CO, Apr 22, Cumbre DX via DXLD

LAOS [and non]. /CHINA I think I can suggest a solution to the mysterious Chinese-sounding station which has been reported at 1200-
1230 on 4660v kHz. It's Houa Phan, Laos, which at that time is trying to relay the main evening news bulletin from Lao National R in
Vientiane. Houa Phan uses 6130 kHz from Vientiane as its feed, which is co-channel with the Tibetan language channel of Tibet
(Xizang) PBS in Lhasa, transmitted on 6130 kHz via Xi'an. So Houa Phan is inadvertently relaying Tibet as well as Vientiane; noted
around 1215 on 28 April with audio from Tibet and Vientiane struggling for dominance (Alan Davies, Indonesia, April 29, BC-DX via
DXLD)

Stationsnyheter
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SIERRA LEONE. [6137.84?]Steady carrier Apr 20, 21, 22 and 23, 2205-0350, but seemingly low modulation and a conversation
between a man and a woman probably in English, not competitive against QRMs. Readability - just "poor" at best. At 0600 the sun is
shining here. Seemingly East Coast NAm has favour in this case, hi... (Vlad Titarev, Ukraine, and Anker Petersen, Denmark, DSWCI
DX Window Apr 24 via DXLD)

USA, 7490, WJIE, 2035 - 2055+, the former WJCR is back on with a positive of "WJIE-FM" heard at 2049: "88 point 5 WJIE For Him
... heard three ways on FM ... on the internet and now on Shortwave Signal 7 point 490 megahertz ...." followed by some commercial
announcements. SINPO = 35443 (Lee Silvi, Mentor Ohio, April 27, 2002) (Lighthouse9564@aol.comvia HCDX)

Harris RF550 (rec.radio.shortwave)
Amongst my considerations as an add to my radio room im looking at this one. Harris, RF550- Fully tested and calibrated. Looks
like a dream ANyone use one..how you like it ? how does it stand up compared to highend tabletops or middle end recievers ?
(Kind regards, Stephan)
--------------------
My only consideration in purchasing a very high quality receiver is: Will I be able to afford getting it repaired ? "marvin rosen"
raghead@worldnet.att.net
------------------------
I've got one that I've had for close to two years. The covers are about 1/8" thick, and most of the module groups are in additional
shielding that's about 1/16" thick. It's built like a tank. The AFC and coherent AGC make it the best performing and most enjoyable HF
radio I've ever listened to. I recommend getting one with the 583 tuning option. That's a series of up/down toggle switches with a
carry/borrow feature. The ones without it have 10 position slide switches.
A friend has the slide switches. They aren't convenient for band scanning, but you can get to a specific frequency in a hurry. You have
to use it in sideband or CW mode to use the AFC. AFC is basically a sync detector. Coherent AGC takes the AGC reading through a
500hz filter, and this helps it avoid being confused by distant lightning strikes.
I've had it lock onto signals at my noise level - useless for listening to, but an indication of how tenacious the afc is. The AFC memory
will hold phase lock for about 15 seconds on a deep fade before it gives up.
It has half octave filters on the front end. It has reduced sensitivity below 1600khz. Otherwise, it's a hot and quiet radio - easy on the
ears.
The service manual is very thick and does a terrific job of explaining how it works. It's much more detailed than the manual I
had for my Racal 6790/gm. If you wanted to do repair work, you'd need good test equipment to work on the high band pll. Other
modules can be worked on with more typical equipment.
I've heard it's weak spot is the 170 volt power supply for the displays. Someone made an LED conversion that solves this problem. I
found one one on ebay, but haven't bothered installing it yet since mine is still working fine.
I bought my 550 from Radio Esoterica for about $750 with shipping. They testeach one for 24 hours before they ship it. If you get one,
email me directly and I'll explain how to use the AFC and coherent AGC.
(Regards, Mark"Mark S. Holden"mark@bmas.org)

Hula Hoop Loop
Hi all, the full construction plans for my 1.3m diameter MW loop and amplifier are now available to download as a PDF file(You
need Acrobat reader 4.0 or above to read it). A brief description is on the antenna page, with a link to the main file. The link is shown
below, which will take you to the page. Many thanks to Hermod Pederson for posting the file on the HCDX website.
(Good dx! Sean Gilbert Online version athttp://www.hard-core-dx.com/nordicdx/antenna/loop/hulaloop.html) (via Hermod Pedersen,
HCDX)

Hi all, Latest article posted at radiodx.com
"As luck would have it, Jim was in Kieta for his annual inspection of the station when one of the young hopefuls came in for
interview. Jim told me he'd sit in on the session to see how I went.The applicant was a handsome 18-year old Bougainvillean woman
from a nearby village. When she walked into my office, Jim was immediately infatuated. He simpered: "What's your name, dear."
"Perpetua Tanaku, came the reply, "but my friends call me Pepi." "Pepi," Jim sighed. And the delightful Miss Tanaku added: · 'Pepi is
short for Perpetua and comes from the word perpetual which means everlasting." The preliminaries over, I was just about to jump in and
ask my first objective question which I hoped would put her under pressure when Jim leapt to his feet and said, "You're hired". Read
more athttp://radiodx.com/spdxr/png_radio.htm(Cheers, Paul Ormandy, via HCDX)

Welcome to DXing.info Forum, which has been opened athttp://www.dxing.info/community/
The purpose is to provide an interactive forum for sharing DX tips, opinions on DXing, QSL news etc, anything related to DXing.
All this in real time, through a user-friendly interface with many interesting features to facilitate communication among the community.
The discussion board consists of 21 different forums covering different aspects of DXing, which makes it possible for you to concentrate
only on the issues which you are most interested in - without clogging your email box. The Forum has been tested for the past week, and
is now ready for everyone to join. Many of your DX friends are already members – now you can join us and make new friends in this
growing worldwide Dxing community. The discussion takes place in English so that as many as possible, from all around the globe, can
participate.
You can browse the Forum without registering, but registering (by your name) gives you the possibility to take part in the discussion and
polls, as well as access to the additional features of private messages, profile information and ranks. And there is more to come.
Take a look at the forums, check out the FAQ to learn more and register today. For improved security, I will manually approve all
registrations. After your registration has been confirmed, you can start posting messages. And the more you participate and post yourself,
the more you are likely to benefit from this exchange of information and DXperience. You will also find a forum for comments and
questions about the Forum itself. See you soon on DXing.info!
(73s, Mika Makelainenhttp://www.dxing.info/communityvia HCDX)

Övriga radionyheter
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