Nummer: 1504, 9 februari 2003. Deadline nästa nr: 21/2 2003 (E-mail 23/2 kl. 0900 SNT)
Stefan Björn påpekar i
sitt bidrag vikten av att
tänka sig för vilka
personliga uppgifter
som hamnar i SWB.
Sådana kan lätt
missbrukas av andra.
Eftersom SWB numera
läggs ut på nätet och
blir läst av många, så
kommer personliga
kommentarer, e-mailadresser och annan
info att lätt hamna i
sökmotorer eller i email register. Vi bör
tänka på detta och
kanske hålla våra och
kanske andras e-mailadresser borta från
bullen.
Alla bör därför i
fortsättningen vara
uppmärksamma på sina
bidrag, alt. tala om för
mig om någon del inte
skall hamna i den
officiella delen.
Vår enda chans att
fortleva som bulletin är
att kunna dra till sig
nya intresserade KVlyssnare. Det innebär
också att vi måste visa
upp oss. Därmed blir
också vars och ens
information allmän
egendom.
Jag vill at alla kollar
bakåt i utgåvorna om
ni vill få struket någon
information och ger
mig besked omgående
om detta.
SPAM översvämmar
oss tyvärr numera och
det kanske bara kan
minskas genom våra
egna åtgärder.

Keep on ….
=============

R e d a k t i o n:
Thomas Nilsson
Mardalsv. 372
262 93 Ängelholm
Tel: 0431-27054
E-mail:
thomas.nilsson@
sverige.net
thomas@mafa.se

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).

MEDLEMSAVGIFT:
Sista påminnelsen att betala medlemsavgift för 2003. Avgift 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.

QSL, kommentarer, mm.
Christer Brunström: TWR Central Asia 5855 kort + schema. V/s Beth Click kunde eller möjligen fick
inte skriva ut exakt var denna sändare finns. Armenien är min gissning. Vet någon?
För några veckor sedan svarade jag på en av Brother Stairs "air checks" (alla som hörde av sig skulle få
boken Armageddon, Oil and the Middle East Crisis). Boken kom i veckan och den var inte helt
ointressant.
Brother Stair predikar ju om världens snara undergång, en fullständigt brilliant affärsidé. I ett medföljande
brev uppmanar Stair oss att bidraga till hans verksamhet (alla har ju några tusen dollar liggande och med
tanke på att framtiden snart är slut gör dessa dollar betydligt bättre nytta för Brother Stair). Det måste
kosta oerhört mycket pengar att köpa all den programtid som Stair gör. Många måste alltså ge rikligt till
Stairs radioverksamhet. Boken var riktigt intressant eftersom den på ett tydligt sätt visar hur USAs politik i
Mellersta Östern till stor del är baserad på Bibelns ofta otydliga och svårtolkade prefetior. Ganska
skrämmande!
Leif Råhäll: Det har inte blivit så mycket kortvåg på sistone, har mest byggt och testat mellanvågsantenner av olika slag. Men en kväll var det fina signaler från Indonesien.
Kenneth Olofsson: Några få rader bara, kul att LA-statistiken kunde fortsätta med Leifs hjälp och att
intresset var så stort. Kollade inatt om de båda nya stationerna gick, dvs 3380 och 6140, jag förmodar att
det är CPN-Radio som hördes på 6140 på 3380 bara rysk kustradio. Jag har ännu inte i år fått ihop några
rapporter, antingen dåliga konditioner eller har jag tappat lusten. QSL har kommit: Radio Okapi med ett
helt korrekt ifyllt kort från Schweiz. Ha det gott.
Lennart Weirell: Bara två QSL att rapportera: WRMI Miami, FL-7385 k sti sch efter 65 veckor. QSL nr
2 på samma rapport (tidigare verifierad i juli förra året). HCJB Kununurra, Australien-11755 e-mail
med QSL-brev som attachment efter 4 veckor (SM-1 ?).
Björn Fransson: Nedanstående skickade jag till dig för 14 dagar sedan, helt ovetandes om att min dator
inte skickade iväg det till dig! Däremot lade den alltihop i min ”Skickat”-låda… Så gick det med allt jag
skrev till vänner och stationer och annat denna helg. Fortfarande är inte felet åtgärdat, så nu blir det så
småningom en ny Internetleverantör. I brist på bättre skickar jag nu samma tips igen och hoppas de ännu
är användbara. Jag har lagt till några, men QSL har det varit tunt med… 73 och hoppas detta funkar nu!
”Av i all’ ändar” är ett uttryck som vi använder när en massa saker går fel samtidigt. När jag väl kommit
på och åtgärdat problemet med oväsendena i min radio uppstod en massa andra: Den nya datorn, som
levererades sista veckan i november har krånglat hela tiden. Jag vet inte hur många gånger jag tagit bort
alla sladdar och kablar till den nya, kört in den till Koneo (f d Kontorslandslaget) för åtgärder samt kopplat
in min gamla igen! Nu sitter jag och skriver med den nya, där som senaste åtgärd den nya hårddisken bytts
mot en annan ny. Tvättmaskinen gick sönder och måste efter 17 års trogen tjänst bytas – men till vad?
Svärmors expensionskärl rostade sönder och läckte över en stor del av innertaket. Till och med
rörmokaren fastnade i de trånga ”utrymmena”, så nu får det bli ett nytt tryckkärl i källaren. Cykeln fick
pyspunka på framdäcket… Och så en positiv sak: Vår 17 år (34 000 mil) gamla Jetta gick igenom
besiktningen utan anmärkning! Allt detta sagt som en orsak till DX-inaktivitet.
Nu kommer det i alla fall några bidrag: QSL: Året har verkligen startat uselt. Bara några trista pirater har
dykt upp i lådan och knappast förorsakat några glädjeutrop. Ett har kommit sedan jag bidrog senast = 15
december 2002: Ett e-mail-QSL till från Radio Cultural Amauta-4955. Jag fick det första på samma
rapport för mycket länge sedan! V/s: Demétria Montes Simforoso. Kyrgyz Radio-4010.1 kom äntligen
med ett kort, men välkommet e-mailsvar från v/s: Meerim Orozobekova, meerim1980@mail.ru (1980 är
nog hennes födelseår, för hon säger sig vara 22 år!). Inget nytt land för mig, som har gamla Sovjetunionen
fullt förut, men i Skåne lär ett annat svar har förorsakat ett mindre jordskalv… Grattis, OVE!
Ja, det var allt! Vi får se om Internetfunktionen fungerar nu! Ja, du märker att jag är misstänksam mot min
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nya investering…
Jan Edh: Tyvärr har jag i dagsläget inget att komma med i loggväg, och det är osäkert om det blir något i helgen. Jag är fortfarande
förfärligt förkyld och det har dessutom satt sig på öronen, vilket ju kan vara problem i den här branschen. Och konditionerna tycks ju inte
vara till någon glädje heller, även om jag är jättesugen på allt spännande (Colombia, Ecuador och den senaste religiösa...) nytt som du
och Björn försett oss med. QSL har dock överraskat med att komma: Radio Tacna 9504,6 långt email från Ing. Alfonso Cáceres,
Gerente de operaciones scaceres@viabcp.com 6 månader. Radio Paucartambo, Cusco 6520. Brev. V/s. Roberto Castelo Melo,
Director of Radio & TV. 3,5 år (Dessutom ”riktiga” QSL till de email som tidigare kommit från Radio Educacao Rural, Tefe 4925,
Radio Hong Kong 3940 och La Voz de tu Conciencia 6010,8).
Ove Fransson: Dan Olsson och jag (och RÅ, som bara stod ut ett par timmar) var i scoutstugan i Saxtorp förra helgen och frös nästan
bokstavligt talas a-t av oss. Kondsen var skrala, så egentligen skulle vi väl ha åkt hem på nattkröken, men Dan och jag bestämde oss för
att avvakta morgontoppen, som dock blev rena morgonfloppen. Inte gick det att höra HCJB, heller, som vi hade siktat in oss på frampå
förmiddagen. Den som är intresserad av att se hur scoutstugan ser ut och ett antal av våra glada nunor på bilder, som Lasse Lindh tog för
ett par år sedan, kan gå in på http://www.geocities.com/Area51/Chamber/1943/sidan1.htm och klicka DO på näsan. Nu blev ändå helgen
en succé för mig personligen eftersom den resulterade i mitt 201:a land: R Bishkek-4050 svarade med email på fem timmar! Riktig fin
full-data QSL-text från v/s Meerim Orozobekova på meerim1980@mail.ru. Hoppas nu bara att Dan, som jag fick adressen av, också får
svar snabbt så att jag slipper gå med dåligt samvete ... Några loggar från Saxtorp och här hemma följer nedan. Det var roligt att ha något
att komma med för en gångs skull. Hoppas det blir oftare än de senaste åren. Keep up the good work, buddy!
Roland Åkesson: Dags för lite tips igen! Denna gången från lyssning i Saxtorp den 2.2. Gick en del på KV, men inget sensationellt. Har
kollat på morgnarna innan man ger sig till jobbet, men 6140 verkar ofta vara blockerad. BM hade hört en OID religiös på 4890! Det kan
finnas en viss logik i detta! Kanske, kanske är det Radio Bethel de Honduras som skulle starta upp i år på 60 meter med 5 kW. Ännu en
detalj är att på 4890 låg förr i tiden Radio Lux, Olanchito, Honduras, och kanske har myndigheterna tilldelat stationen denna lediga
kanal? Bara spekulationer, men i alla fall! Lite QSL har också trillat in: Radio Sicuani - 4826 brev v/s Lic. Danilo Nuñez Salas,
Director, Radio Paucartambo - 4524 med brev på neutralt papper och stationsstämpel. V/s oläslig, tyvärr. Radio Myanmar - 5985
med brev och schema. v/s Ko Ko Htway, och till sist Radio Congo - 4765 med mail efter f/up från Roger Olingou, Radio Congo,
English Service, P.O. Box 5378 OUENZE, BRAZZAVILLE, CONGO dit man kan sända rapporter enligt honom. Blev land nr. 205!
Dan Olsson: Skickar så här strax innan deadline några tips ifrån lyssnarnatt i Saxtorp mellan 1-2 februari. Konditionerna var det inte
mycket med faktiskt utan det blev att rapportera stationer som jag inte fått svar innan. Vi som deltog var jag, OVE och RÅ. Ett stort
problem som vi hade var att värmen i stugan bara hade varit på minimum en hel månad så när vi kom var det bara 4 plusgrader och när vi
åkte var det kanske bara 10. Själv var jag inte heller i bästa slag eftersom jag bara hade sovit 1.5 timme natten innan eftersom min
flickvän hade varit på besök hemma hos mig. Ett ynka litet QSL har jag också fått: R Sedaye Iranian 11575 som svarade med brev
Stefan Björn: QSL: R Nord via Sikunai - 9980 med brev och kort från Ronny Forslund, La Voz de tu Conciencia - 6011 e-brev och
kort från Russ Stendal samt Full Gospel Las Palmas Church - 16715 med e-brev från Gyusub Chung.
Apropå der där med skräpmail, så måste vi vara på det klara med att varje v/s som får sin e-mail publicerad i SWB på nätet blir
bombarderad med skit-reklam. Av den anledningen borde nog det som publiceras på nätet vara rensad från sådant som kan missbrukas.
Jag antar att vi andra, som gärna vill veta e-postadresser till v/s, får byta den informationen direkt mellan varandra. Jag lämnar i
fortsättningen inte ut någon e-mailadress till någon v/s om den kommer att publiceras på nätet.
(Detta är en viktig aspekt, hur ser ni andra i SWB på detta problem? /red)
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R Dif 6 Agosto spelade Roberto Carlos (enligt RÅ - själv skulle jag aldrig känt igen rösten). 2-3. OVE
Rádio Educadora 6 de Agosto, Xapuri kom in skapligt vid dessa störda cx som rådde denna natt. 3 RÅ
R Educadora 6 Agosto med musik av Roberto Carlos och prat om nationalkongressen blev lägrets
trevligaste logg för mig. DO
RRI Ternate med språklåda och fri från de andra signalerna som brukar finnas där 3 LRH
Radio San Antonio, Callalli kom skapligt vid midnattstoppen. 2-4 RÅ
RRI Merauke med " Happy Birthday " för någon som fyllde år. 3 LRH
Bishkek spelade otroligt nog två identifierbara poplåtar, vilket onekligen underlättade. Hördes bra! 3-4.
OVE
R Bishkek med popmusik som Shaquira och Ronald Keating Q 3-4 DO
Radio Huanta 2000 med skaplig styrka. 3 RÅ
Rádio Educacão Rural, Campo Grande med ljum brasse-mx. Länge sen jag hörde dem! 3-4 RÅ
RRI Fak Fak som äntligen kom igenom med god läsbarhet och musik av inhemsk slag 2-3 LRH
Radio Mallku med sedvanligt comunicado-snx. 3-4 RÅ
Radio Sicuani som äntligen gett med sig och svarat efter många år. 3 RÅ
AIR/Jammu med nyheter och radioteater som varade i nästan en kvart Q 4 DO
Radio Kashmir Jammu med The News at Nine. 3 CB
Radio Tachira, Venezuela ID-ade med en tupp i eller i närheten av studion. S 3. Kl 0045 var jag på
frekvensen igen, men då annonserades ett program från ”Buen Pastór” och det blev religiöst ”La Voz de la
Liberación”. Jag misstänker att det är Radio Literal, som blandade sig i leken och att Tachira stängt? Kl
0054 försvann den religiösa abrupt (strömavbrott?). S 3 på den senare! BEFF
AIR Jammu med radioteater efter kl 16. 3. OVE
Radio La Hora, Peru ID-ade och snackade. S 3. BEFF
Radio Chota tyvärr för dålig för rpt. 1-3 RÅ
OID SS med religiösa program. 2 CB
R Brasil Central går alltid. Ostörd. 3. OVE
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OID ZY med barnprogram. 2 CB
Rádio Educação Rural de Tefé med stort ID. 3 CB
R Capixaba med religiöst px. 2-3. OVE
R Nacional, Angola, spelade härlig afromusik och ID:ade slutligen strax efter timslaget. OVE
R Cultura Amauta ID:ade och stängde. Synd. OVE
CIMA med sin typiska musik Q 3. DO
R Villa gjorde reklam för öl. Jag börjar bli litet trött på deras musik, faktiskt. 4. OVE
OID ZY med religiöst program. Mundial? 2-3 CB
Rádio Aparecida dominerar stort här men i bakgrunden på exakt 5035 finns ytterligare en brasse. CB
Xuan Mai, Vietnam med sin H’mong Service. Vacker sång! S 3, men en jammer och en ton bråkade i
närheten. BEFF
Radio Dif. Católica Cultural, Ecuador intervjuade någon. S 3. BEFF
Rádio Jornal A Crítica med nonstop karnevalsmusik och ID "A Crítica FM". 2 CB
Radio Minsk med en massa poplåtar och reklam. Är tydligen någon träningssändare, som skickar dessa
Minskprogram via sin egen anläggning. S 3-4! BEFF
OID med afrikansk musik. Radio Veritas? Tycks vara mycket svår att ida. 2 CB
Radio Veritas, Liberia gick mycket svagt och spelade ”African Hi-Life Music” en stund. Kl 0700 hörde
jag suddigt tal, som snart försvann, så någon rapport eller något ID blev det inte! S 2. Hördes skapligt den
2.2, så nu fick det bli en rapport. BEFF
Rádio Itatiaia "Som digital - Itatiaia". 3 CB 9704.05 2.2 0710 La Voix du Sahel med non-stop lokal
musik. 3 CB
Radio Santa Cruz, Bolivia en av få ID-ade LA denna kväll. S 2-3. BEFF
Melodia AM med nyhetsprogrammet "El Mundo al Dia". 2330 följde ett sportprogram (titel: Los Liberes
de Deporte?). 3+ SND
Radio Zambia går verkligen fint vissa kvällar, S 3-4! Engelska nyheter vid denna tid. BEFF
OID, men torde vara Voice of New Sudan med arabiska. Skapligt på USB med slagord o d. Sonderingar
om identiteten är ute hos organisationens representant i Stockholm, men hon åkt iväg till Eritrea, så jag får
besked så småningom. S 3 + siffertant. BEFF
Radio Sawa går litet här och där på bandet. Nämnde sin www-site innan BBC tog över frekvensen kl
1800. S 3-4 BEFF
AIR/Aligarh testade ny sändare med sedvanligt program. S 3-4, men kines i bakgrunden störde. BEFF
R Tupi körde en predikan som aldrig ville ta slut. 4. OVE
R Tupí med tråkigt religiöst program. Omöjligt att få ut detaljer på. DO
Rádio Cultura de São Paulo stark med Raizes do Brasil - fin musik. 3 CB
Radio Mali på något lokalt språk. 3 CB
R Bandeirantes refererade en fotbollsmatch mellan Botafugo och något annat lag. 3-4. OVE
Voice of Eritrean People via Kvitsöy hörs kanon här på söndagar! S 4. BEFF
SWR med finska som vanligt. 3-4 CB
Rádio Novas de Paz med sedvanlig nyhetssändning vid denna tid. 2 CB
HCJB, Australien, tog jag här hemma efter tips från JR i Dalby. Hördes bra men började försvagas en
kvart senare. OVE
Radio Georgia - engelska och bra ljud. 2 CB
HCJB Australia med testsändning mot Indien. Slutade med annonsering om 11770 kHz men minuter
senare. 3-4 CB
HCJB, Kununnurra (kul ord att skriva!) med testprogram och vädjan om rapporter. Har tydligen kommit
igång reguljärt nu. S 4. BEFF

BM i Ecuador – bandscan KV-58, 8/2 2003
Björn Malm, c/o Susana Garcés de Malm,
tel.: + 593 2 598-470
Avenida la Prensa 4408 y Vaca, Quito, Ecuador.
email: bjornmalm@yahoo.es
Rx: JRC-535, Loewe HF-150, Sangean ATS-808 Antenn: 12 m lw Ö/V, 24 m lw N/S + Lw Magnetic Balun + MFJ1025 phaser
Är sen denna gång men har helt enkelt inte haft tillräckligt med tid dom senaste dagarna. En helt annan sak: Jag har nu vid 4
tillfällen hittat en fil som heter "UNWISE"(troligen .exe) som första gången raderade ut en massa filer på min gamla laptopdator. Fanns inbakat i inst.disketten för musen. Det var för 4-5 år sedan. Nu har jag hittat samma fil 3 ggr i program jag laddar
hem på nätet men också på CD-skivor som medföljer datortidningar. Jag har ett mycket bra virusskydd (PC Crilin 2002) till vår
Windows XP-dator, som jag uppdaterar nästan varje dag men som INTE reagerar för denna lömska "UNWISE"-fil!
(Unwise.exe är inte någon virus-fil, utan en avistallationsfil till något program. Låt alla sådana filer ligga kvar. Den dag du skall avinstallera något
behövs denna fil. /red)

2340.10H Emisora Central, Riobamba (Ecuador). Februari 2003 1900 UTC. Med relä av nyhetssändning från "Radio Sonorama", som
har ett rikstäckande nät med nyhetssändningar. Också i Riobamba finns en "Radio Sonoram" på 1240 kHz. Den stationen har under
mycket lång tid stadigt hörts på sin harmonic 2480.28H kHz. Denna harmonic har jag inte hört på ett tag. Kanske har detta samband med
den enorma exposion i ett militärt vapenförråd ("Brigada Blindada Galápagos") i centrala Riobamba, som mer eller mindre skadade
18.000 (!) hus, och naturligtvis många döda och skadade människor. En av min frus många kusiner, försäljare av apoteksvaror, befann
sig inne i byggnaden där det small bara 15-20 minuter innan ......
3300.12H Emisora Ideal, Planeta Rica (Colombia). Februari 2003 - 1055 UTC. Gick // med frekvensen 2200.08H kHz med fin signal.
Harmonic från 1100 kHz (3x 1100.04).
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3380.07 C.R.I. Centro Radiofónico de Imbabura, Ibarra (Ecuador). 3 januari 2003 - 2320 UTC. Idolhysteri är kanske ingenting för
55-årige BM men det ska erkännas att jag fortfarande får gåshud när jag lyssnar på den mexikanska gruppen "Los Bukis" och dess ledare,
sångare Marco Antonio Solís. När jag 1993 befann mig i Guatemala lyssnade jag varje dag på en "Radio Galáxia", en FM-station som till
minst 50% hade ett programutbud bestående av två artister: Vicente Fernández och mina stora favoriter "Los Bukis". Nu tycker jag
Vicente är OK men då stängde jag av när han sjöng och vred på max volym med "Los Bukis". En av mina spansklärare, Alvaro, gjorde
mig sällskap in till Guatemala City där vi dammsög stadens skivaffärer på CDs med Los Bukis.
Vad i hela friden har nu detta att göra med "Centro Radiofónico de Imbabura"? Jo, 2320 UTC när jag hamnade på frekvensen 3380.07
kHz fick jag "gåshud"! Man körde 7-8 låtar i rad med "Los Bukis", precis dom låtarna som var populära i Centralamerika år 1993.
December 2001 startade C.R.I. mycket överraskande sändningar på kortvåg och ni fick vetskap om detta via en email-specialare. Tyvärr
var stationen igång bara under några korta veckor. Ringde upp stationen men damen jag pratade med kunde inte hjälpa mig utan vi
avtalade att jag skulle ringa Sra. Rocío i morgon klockan 1000. Rocio är densamma, mycket trevliga dam jag pratade med i december
2001. Hon frågade mig då vilken min favoritmusik var och jag svarade naturligtvis "Los Bukis"! Tänk om det är så att hon kommer ihåg
och med avsikt har lagt in musik med mina favoriter ...... Stationen IDar på samma sätt som förra gången, t.ex "C.R.I. Radio - la
diferencia en radiocomunicación" eller "Superradio C.R.I.". Efter 0000 UTC hade man religiöst. I SWB 1474 och 1476 kan ni läsa vad
jag då skrev om "C.R.I.".
Ovanstående gick ut via en "specialare" den 3 februari. I skrivande stund är den återigen off air. Det gäller att vara "pang-pårödbetan" när specialarna från Quito dimper ner!
4359.73H CARACOL, okänt QTH (Colombia). Februari 2003 - 0000 UTC. Säkert samma Caracol som jag tidigare har loggat på
2179.87H kHz. Harmonic från 1090 kHz (4x 1089.93).
4498.78 OID LA, okänt QTH. Februari 2003 - 0140 UTC. Andinsk station som under några veckor har hörts lite av och till. Hela tiden
musikpx och en DJ med svagt modulerad mikrofon. Musiken tycker jag verkar vara från Bolivia men utesluter inte Perú.Mycket
svårjobbad.
4890.00 OID religiös SS, okänt QTH. 5 februari 2003 - 0120 UTC. Hamnade igår kväll klockan 2020 lokal tid i Quito på frekvensen
4890.00 kHz. Radio Chota gick starkt på 4890.26 kHz men en interferenston gjorde att jag stannade till och kollade frekvensen. På
4890.00 kHz hördes en svag SS med religiöst program mycket hårt splashad av Radio Chota, som tack och lov stängde 0136 UTC. Den
religiösa stationen gick allt starkare och starkare för att till slut nå upp till QSA 3-4. Ett mycket proffsigt och påkostat, religiöst program
med predikan, religiös musik och ett rent undervisningsprogram handlande om den katolska kyrkan och dess seder och bruk. Detta bara
fortsatte och fortsatte utan den minsta antydan till ID och efter 3 timmar gav jag upp. Neutral latinamerikansk spanska och ingen som
helst ledtråd till varifrån sändningen kom. Står upp dom flesta mornar, undantaget lördag/söndag, omkring 0500 lokal tid och i morse
hördes den fortfarande med religiöst, då i form av ett skådespel, "radioteater" med dramatisering av något från vår bibel. Fadade bort
omkring lokal sunrise. Så efter 4 timmars lyssning har jag ingen aning om stationens namn eller QTH. Kan det vara en ny
centralamerikan?
Ovanstående gick ut via "specialare" den 6 februari. Stationen fortsätter att höras med samma typ av program helt utan ID och
jag uppfattar heller inga geografiska namn. Det är bara så otroligt tråkigt att timme efter timme lyssna på denna typ av
program. Det verkar ibland vara ett relä av en TV-kanal (?) då det jag nämner härovan om "dramatisering av vår bibel" sägs
vara en film.
Från var medlem CB/ Christer Brunström kommer följande mail, tack Christer! Spännande, lovar att kolla banden noga efter den nya
stationen i Honduras.
"Hej! Det har tagit mig några dagar att svara. Jag kom hem från Tyskland i torsdags kväll. Jag var med kollegor och elever i Berne
utanför Bremen. Hektiska dagar men mycket givande.Det har varit tal om en ny evangelisk station i Honduras och då eventuellt på
kortvåg. Jag har dock ännu inte sett några uppgifter om frekvenser, etc. Sändaren är levererad av HCJB. Men du skriver att
programinnehållet var katolskt och då passar det ju inte alls. 73/CB".
5486.73 La Reina de la lva, el distrito de Chachapoyas, la provincia de Chachapoyas, el departamento de Amazonas (Peru). Februari
2003 - 2320 UTC. Engelskspråkigt program. Kan vara bra att veta att "Djungelns Drottning" (vilket härligt namn på en radiostation)
köper in program från VOA: "VOA Music Mix".
Info från "Ventanaperú: provincia de Chachapoyas, cuya capital es Chachapoyas y cuenta con los distritos Balsas, Asunción, Chachapoyas, Chiliquín,
La Jalca, Cheto, Chuquibamba, Granada, Huancas Leimebamba, Levanto, Magdalena, Mariscal Castilla, Molinopampa, Montevideo, Quinjalca, Olleros,
San Francisco de Daguas, San Isidro de Maino, Soloco, Sonche; con una población total de 30,520 hab.

5845.05 Radio Nacional de España, okänt QTH. Februari 2003 - 1115 UTC. Har hört denna RNE-station ett flertal gånger men känner
inte till QTH. Relativt svag signal. Belägen i latinamerika?
6140.52 HJQE Cadena Melodía, Santa Fé de Bogotá (Colombia). 31 januari 0300 UTC. Hej Thomas och alla övriga glada DXare! Har
suttit här vid min radio och suckat djupt många gånger den senaste tiden. Het händer ju ingenting på kortvåg! Så det känns trevligt att få
rapportera om denna colombian, som visserligen inte är ny, den finns på MV och är listad som inaktiv på 6140 kHz. Själv har jag inte
härt stationen tidigare. Stort ID klockan 0330 UTC: "Aquí Bogotá, la bella capital de Colombia, desde el moderno edifício de Cristal en
la calle 45 epicentro de la radio les habla Melodía AM, 730 kcs HJCU onda larga con 100.000 vatios de potencia en antena y en la banda
internacional de 49 metros HJQE (vilket inte stämmer med WRTH som uppger HJPT) 6140 kcs onda corta". Varpå följde "Ultimas
noticias" och därefter musik med Luís Miguel. Före nyheterna ett långt block med den fantastiska sångerskan Rocío Durcal som, i likhet
med Luís Miguel, sjunger den bästa musiken dvs mexikansk. Gick samtidigt hyfsat på MV 730.00 kHz.
Vi skickade ut ovanstående via mail den 31 januari. Tyvärr var stationen igång bara några få dagar. I skrivande stund off air.
Loggades i Tyskland och Italien med fin styrka.
6760.15 OID LA, okänt QTH. 1 februari 2003 UTC. Lyssnade under 5-6 minuter på mexikansk musik nonstop och därefter tyst med
enbart bärvåg. Hörd endast detta datum.

OID-Akuten!
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I SWB-bullarna finns alltid någon eller några OIDs eller "tent" så en liten kommentar under rubrik "OID-Akuten"(som också
finns i ARCs "MV-Eko") kan ju vara befogat ibland. Ni får gärna skicka in era "problem" direkt till mig.
CB/ Christer Brunström SWB 1502: 4780 30.12 2345 (Tent) Radio Cultural Coatán med religiöst program och ett flertal kristna
sånger i kortversioner, bl.a. "O, hur saligt att få vandra". Samtidigt gick Radio Verdad mycket bra på 4052.5 kHz. Hygglig styrka men
kraftigt störande signal på frekvensen.
BM: "Jag har ofta en interferenston från 4780.01 kHz när jag lyssnar på 4781.34 Radio Oriental, Tena (Ecuador). Har inte kollat på ett
tag men senast jag IDade stationen på 4780.01 kHz var det Radio Sátelite, Santa Cruz (Perú). Någon annan station har jag inte lagt märke
till. För flera år sedan loggade jag annars Radio Cultural, San bastián Coatán (Guatemala) på 4779.71 kHz. Ska återigen kolla, kanske
har Cultural kommit tillbaka och Sátelite är off air?".
JE/ Jan Edh och RFK/ Ronny Forslund SWB 1503: 5055,04 11.1 2200 Radio Jornal A Critica, Manaus (tent). Fotboll, efter 23.30
litet musik, men då var signalen för dålig. Hördes annonsera ”Onda Tropical” och ”5055 kilohertz”, men inget stationsnamn. Matchen
verkade utspelas i Manaus. Mata Grosso-stationen låter därmed inte särskilt rimlig, dessutom är det väl tveksamt om den ens är igång
medan A Critica tydligen kom igång i december... QSA 2-3.
BM: "Är denna gång i tidsnöd och har därför inte kollat min bandinspelning där ID finns. Vid lyssningstillfället uppfattade jag i alla fall
att stationen jag hörde på 5055.05 kHz har QTH "Manaus, Amazonas". Om stationen IDar "Radio Jornal A Critica" kan jag inte säga.
Loggade denna brasse den 5 februari med stort ID 2330 UTC".
CB/ Christer Brunström SWB 1501: 5040 22.12 0015 OID LA med katolsk mässa, gissningsvis reaktiverad La Voz del Upano. Stark
signal.
BM: "La Voz del Upano är nu aktiv dom flesta dagar och ligger på omkring 5040.04 kHz. För övrigt hör jag bara Radio Libertad, Junín
(Perú) på 5039.20 kHz".
(Från HCDX hämtas följande kommentar ang .4890 stationen:)
A few days ago, my brazilean friend, the DXer Samuel Cassio M., from Sao Carlos, SP, tell me about a UNID on 4890v with religious
talks. He can heard the station at 0200+, 0500+, etc (UTC TIME) Today, I heard the UNID on 4890,19 khz, from 0810 to 0910 UTC,
with good signal, with a very long religious talk in spanish by male (not announcement, not ID`s). Perhaps Radio Chota, Chota, Peru,
with extend hourly and religious programme??? According to Domestic Broadcasting Survey , 4 edition, Radio Chota tx 1100-0230
UTC. (73's & 55's, Arnaldo Slaen, via HCDX)

73 från

i Quito!

Stationsnyheter
AUSTRALIA. 1701 kHz, Radio Brisbani (probably) 0940, 25th Jan, Australian Indian station, big, big signal DXing at Matarangi,
Coromandel Peninsula, New Zealand, AOR 7030, 300m long wire (until stolen) then 50m on ground through balun (David Norrie, hardcore-dx via DXLD)
INTERNATIONAL INTERNET. Saturday's massive outage shows the folly of international broadcasters' reliance on the Internet (and
faulty Microsoft product). Internet traffic was brought to a near standstill in the U.S. for a 15-hour period. Problems persisted days later
in some parts of the world. And broadcasters think this method of delivery adequately replaces shortwave radio?!? Thanks to the Internet
disruption, I was unable to access content from major Internet sources and service providers for many hours. Every page at
Radiofrance.fr was completely 404. Forget listening to a Webcast! And of course, if you can't get on the Internet, you learn that the
Internet has been rendered useless and you're wasting your time going there. The international broadcasters apparently think that what
they have to offer is so trivially insignificant that we can do without it for, er, 15 hours. Observers describe the Internet attack as the
"most damaging ... in 18 months" and warn it could have been a lot worse. Compare this transmission method (business model?) to
shortwave radio! The Internet is clearly clumsy, imperfect and unreliable -- using a bucket-brigade chain instead of efficient
electromagnetic transmission through thin air. What are the international broadcasters thinking? Are we supposed to move to Africa to
listen to them? (Mike Cooper, Jan 25, DX LISTENING DIGEST)
NIGERIA, 11770 0603 V of Nigeria, poor-fair sig in EE with news. Ex-15120 and in // with weaker 7255. Ormandy Feb 4
(Paul Ormandy via HCDX)

Övriga radionyheter
SWL QSL
"Reverend Berilac of the Lake" wrote: http://www.antique-corner.com/SWLQSL/. If the sky falls, enjoy the show :)
I like that site. The amusing thing to me is that up near the top of the page it states that the Museum needs a QSL from Radio Tristan da
Cunha..... Heck, EVERYBODY needs a QSL from Tristan da Cunha! ;-) (n8kdv@iserv.net via rec.radio.shortwave)

Kenwood R2000 Communications Receiver Information Resource page
I'd like to invite everyone on the list to come visit my new Kenwood R2000 Communications Receiver Information Resource
page. I have included the R2000 manuals (both owner's and service), schematics, parts, mods, accessories, email & newsgroups links,
factory authorized service centers, sales links, etc. Find it all here: http://www.qsl.net/kc7bum/. Also, if you have anything you'd like to
contribute to the page, please let me know. This page has been solely a labor of love, with no compensation for me at all.
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(Regards, Rob Williams KC7BUM Portland, Oregon via HCDX)

GRUNDIG INTRODUCES SATELLIT 900 AT CES 2003
Dear Jim, Thank you for your interest in Grundig Eton. Enclosed with this e-mail you will find our press release regarding the
Satellit 900. We will also be notifying you again with updated information and the final details one month prior to the release of the S900
to market. Thanks again for your interest. Best regards, The Eton / Grundig Sales Team.
LAS VEGAS, Nevada, January 9, 2003 --- Grundig today unveiled the new Satellit 900 AM/FM/SW Radio, the premier
microprocessor-controlled, fully frequency synthesized, high performance world band receiver. With continuous frequency coverage
between 100 kHz and 30 MHz plus FM broadcast band coverage the Satellit 900 sets the standard for high performance receivers of the
future.
"Grundig represents the leader in shortwave technology and the Satellit 900 delivers the ultimate in world radio enjoyment," said
Esmail Hozour, Grundig - Eton Corporation's CEO. "Whether you're an experienced shortwave listener or a newcomer to the wonderful
world of international broadcasting the Satellit 900 is an exciting radio with performance standards of sensitivity, selectivity and dynamic
range."
Sharp, sleek yet compact, the Satellit 900 pairs highly intelligent design with the power of its predecessor, the Satellit 800, known as
"the best radio on the planet" by Passport to Worldband Radio. With the large dot matrix liquid crystal display with backlighting, the
Satellit 900 provides clear display of all radio modes and settings.
The built-in ferrite rod antenna and telescoping whip antenna for longwave, medium wave, shortwave and FM frequencies in addition
to the external antenna connector and switch-selected preamp allows customers to optimize reception of hard to pull in stations in spite of
location.
Tuning abilities have also been revolutionized with the Satellit 900. In addition to tuning by the rotary main tuning encoder or by direct
numeric keypad frequency entry, customers can also select stations with the convenient channel increment select keys. This innovative
new feature simplifies the tuning process and enables users to scan and store up to 500 of their favorite channels.
Attendees of the International Consumer Electric Show were among the first to test the new Satellite 900 for themselves. Release of
this simple and intuitive to use Satellit 900 Radio is expected for the fourth quarter of the 2003 fiscal year.

About Grundig /Eton Corporation
Grundig/Eton Corporation - With headquarters in Palo Alto, California, Grundig/Eton Corporation is a leading manufacturer
of shortwave audio and portable audio products for the consumer market. Its focus is to keep customers informed through a variety
of shortwave radios, which receive local and international stations from around the world. Information about Grundig Eton and its
products can be found on the World Wide Web at http://www.grundigradio.com (via Jim Dickey, DXLD)

AM loop antennas
I have not really compared the Torus Tuner 27" AM Loop antenna and the Justice AM Twin Coil Ferrite Rod Antenna; but I
have used both with a couple of radios.
First, the Torus Tuner 27" Loop is a simple large un-amplified loop antenna; with its figure 8 antenna signal pick-up pattern. Its
design and construction requires no power and makes it very portable. The wooden radio rest and loop holder works very good with
many portable radios. The location and positioning of the Torus Tuner Loop is critical for Optimum Reception (Peaking) or nulling of a
AM radio signal. It does an excellent job working AM/MW DX with a radio that can handle and utilize its size and potential. * The
Torus Tuner is my "traveling" late night DX Antenna, along with a Sony ICF-2010 and a lazy susan. To Read More About the Torus
Tuner 27" Loop GoTo=> http://www.torustuner.com/
Second, the Justice Antenna is a more complex smaller amplified ferrite rod antenna. Its design and construction requires a battery or
AC power; plus it has three components and connector cables; and all this makes it less portable. In general the Justice Antenna lends
itself to permanent mounting in a fix Location with remote tuning at the radio location. I think you will find that it is a great "SIGNAL
MAGNET" that really pulls in the stations on AM/MW in weak signal areas. In my use the Justice Antenna, I have noticed that it has
four lobe points off the sides; two major lobes toward the front; and two
minor lobes towards the back (plug end). The Justice Antennas position is less critical for very good overall AM/MW reception.
Because the Justice Antenna has the options and accessories for both; direct wire input to the radio; or induction with a ferrite coupler via
the radios internal antenna; it is more easily used with both portable and desk top radios.
* Currently the Justice Antenna is what I have hooked up to GS800M (kitchen radio) for AM/MW reception. I can use the GS800M by
its self or turn on the Justice Antenna and take it up another level on AM/MW. The Justice Antenna (using the optional cable) is outside
on a 10Ft piece of PVC pipe above the roofline. The positioning of the Justice antennas plug end toward San Francisco(W) helped in
boosting both the Sacramento(NE) and Monterey(S) reception. OBTW the FM Antenna for the GS800M is also co-located on this PVC
pipe at the 5Ft mark. To Read More About the Justice Antenna GoTo=> http://www.ccrane.com/justice_antenna.asp
Third, to take it to the next level consider the Quantum QX Loop. It offers many of the good features of both the Torus Tuner and the
Justice Antenna. The cost of the Quantum Loop is about the price of both the other two antennas; but well worth the investment for a
daily user (If you are 'Addicted to DXing"). Quantum also offers an optional 'Phaser' to work with their loop and an external antenna. *
The Quantum QX Pro 15" Loop works very well and matches up perfectly with the Kenwood R-5000 and Icom IC-R75 for AM/MW
DXing. To Read More About the Quantum QX Loops GoTo=> http://www.dx-tools.com/PRODUCTS.htm. Hope you have FUN with
which ever antenna you choose.
(RHF, OK-Land Cali-4-Ni-A, The Black Hole of the "Raider Nation", via rec.radio.shortwave)
CSDXC (Czechoslovak DX Club) homepage address
Hi, the CSDXC (Czechoslovak DX Club) homepage address changed after some time of parallel operation: old address:
http://www.csdxc.cz new address: http://www.dx.cz
We are sorry of those who do not visit our pages so often, so they did not notice the blinking warning and now complain that the page is
not available. Please note the change, thanks. Best wishes (Karel Honzik for CSDXC via HCDX)

6

