Nummer: 1510, 4 maj 2003. Deadline nästa nr: 16/5 2003 (E-mail 18/5 kl. 0900 SNT)
Nästa helg är det
konvent. Om ni ej
anmält er, så gör det
nu. Det är numera
ganska få tillfällen
som ges att träffa
andra i ARC/SWB.
Tyvärr blev en del
bidrag försenade
förra söndagen och
fanns inte i min
brevlåda förrän
1420. Det kan
tydligen bli så
ibland. Ni som
skickar bidrag på
söndag morgon, lägg
gärna en kopia till
min firmaadress
nedan. Vi ligger på
en annan ISP så
chansen är stor att
någon av dem
fungerar.
I detta nummer finns
ytterligare en del
kommentarer om
Bellabarba och fuskDX. Läs speciellt vad
Martin Schöch säger
i sitt svar till mig.
Han har alltså
knappast fått någon
negativ reaktion
överhuvudtaget på
publiceringen av alla
dessa fusk QSL!!
Naturligtvis tror han
då att allt är frid och
fröjd! Således,
använd er mail till
att påverka och tala
om vad ni tycker,
annars händer det
inget!

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).

QSL, kommentarer, mm.
Pentti Stenman: Har nu fått ett QSL för ett par veckor sedan, den första i några (2–3) år: R La Hora 4855
(kort och pappersvimpel, vanliga v/s) samt DW Antigua (land nr. xxx). Har också installerat ett nytt iffilter från KIWA. Det fungerar ganska bra mot störningar fast dess bandbredd är 3,4 kHz och ger bättre
ljud än det smala (2,2 kHz) filtret.
Rolf Wikström: Sällar mig till klagomuren när det gäller cx. Har inget minne av att det varit så dåligt
förut under de 45 år jag lyssnat. Inga rapporter - inga QSL.
3/5: På dx-fronten intet nytt annat än att de dåliga konditionerna tyvärr bara blir ännu sämre. Trots detta
hoppas jag ju att ni LA-dxare (det är ju tajm nu) inte ger upp utan fortsätter kolla banden i vår och
sommar. Det brukar ju trots allt hända att någon ny LA-station blir loggad varje sommar !
Ove Fransson: Jag skall försöka skriva ned några tips från den senaste veckan i den mån jag kan hitta rätt
knappar efter vinet jag tutat i mig under kvällen.
Stig Adolfsson: Hej TN och övriga. - Sista veckorna har varit extremt dåliga ur DX-synpunkt. Jag kan inte
minns att under mina 45 år som DX-are condx varit så usla under så lång tid. Kollar även MV regelbundet
men på sistone har jag inte hört ens en antydan till bärvåg på transatlantiska frekvenser. Som vanligt får vi
leva vidare på hoppet ....
Roland Åkesson: Har äntligen varit igång lite på KV i natt och det hörs ju faktiskt en del vilket är kul att
konstatera! Eventuellt drar jag ut till Saxtorp med DO den kommande helgen då värdena ser allt bättre ut
nu och även MV:n verkar på uppgång. Hoppas kunna dyka upp på Konventet men pga annat hårt slit är det
ännu osäkert. Hur var det? Man kunde nöja sig med en dag, eller? Pris? (Har inte tittat i detalj då jag inte
kunnat printa ut SWB pga trasig printer - ödesdigert för rapporterna, hi!) Nå, en del QSL har i alla fall letat
sig fram till Bjärred. Börjar bli lite trött på alla mailsvar, men ett QSL är i alla fall ett QSL, så...
WBOH - 5920 med sedvanlig uppsättning, Radio Macedonia - 4890 med mailsvar från Chris Gardner,
Radio La Voz de Oxapampa - 3260 med långt mailsvar från Marlon Villafranca Briceño som gärna tar
gamla rapporter till adressen i WRTH. Stationen planerar att återkomma på KV i samband med jubileum i
början av augusti i år, men man säger annars att det idag inte är kommersiellt gångbart att sända på
kortvåg då den tekniska utvecklingen går vidare. Till sist Bayrak RTV - 6150 med mailsvar från Denise
Phillips som har px:et "Radio Angel" på stationen. Hon lovade att föra min rapport vidare till dirren. Ok,
här kommer tipsen.
Ville bara avsluta genom att tacka för ett mycket fint arbete med tidningen, Thomas! Tror vi är många som
stämmer upp i superlativer kring ditt arbete. Även om jag inte är på KV så ofta numera, så känns det alltid
roligt att bullen fortsätter och att hobbyn inte dör ut. Blir lika glad varje gång den dyker upp!
Kenneth Olofsson: skickar brev på det gamla sättet och det var länge sedan nägot sådant kom i lådan!
QSL: Radio Macedonia Arequipa, 4890 med e-mail.
Christer Brunström: Rysslands röst 5950 kort och brev. Dessutom några QSL-kort från China Radio
International. Som synes mycket blygsamt på QSL-fronten sedan senast.
Lennart Weirell: Har senaste natten varit ute i Österbo, Möklinta tillsammans med MHT och BIH så det
blev en del loggningar, färska loggningar, se nedan. Vi satte upp och testade en G5RV och den fungerade
bra. Endast ett QSL sedan senast: WBOH Newport, NC – 5920, kort, sch, inf på svenska! efter 5 veckor.
Jan Edh: Efter en lång paus igen, men där Ronny Forslund kollat i princip varje natt, men utan att ha
några intressanta loggningar, glimtade det till litet på fredagsnatten (2-3/5) i Fredriksfors. Det kallar jag
timing... Kanske det kan börja ta sig igen med hörigheter, även om det fortfarande var mycket brus som
krävde starka signaler, och väldigt ”distade” signaler dessutom som gjorde det nästan omöjligt att höra vad
som sades de korta stunder styrkorna var tillräckliga. Framför allt var mellanvågen fortfarande nästan
omöjlig att få ut något av. Läsbara signaler förutom 1470 bara på 1390 och 1440,08 (brassar) samt 1630
(Argentina bra korta stunder). På KV gick framför allt Pio XII och Mosoj Chaskij väldigt starkt. Någon
”morgontopp” orkade jag inte med, utan vid 03 gick jag till sängs...
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Stig Hartvig Nielsen: Thomas - jeg er helt enig med dig i dine betragtninger vedr. Bellabarba. Hans aktiviteter kan slet ikke accepteres og er en hån mod tusindvis af DX'ere over hele verden, der dyrker DX'ing og radiolytning på ærlig vis som en spændende og
udfordrende hobby. Det er helt utilstedeligt at Play-DX bringer lister over de falske QSL's som Bellabarba modtager.
Jeg har en gang i mellem haft lejlighed til at kigge på nogle eksempler af de lytterrapporter (= tiggerbreve), som Radio Danmark
modtager. Bellabarba er ikke den eneste falskner, der skriver til alverdens radiostationer - der er flere andre - bl.a. fra Afrika, Japan og
USA.
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Australien. Också 2310 och 2485, den senare litet sämre QSA 3 resp QSA 1. JE
OID SS LA på denna QRG och harmonic som alltså motsvarar 1590 kHz. En del andinsk mx, men så
mycket mer gick inte att notera. Även cx-surr på 3100 och 3060, men det bör ta sig om cx är bättre. Inga
andra som kollar dessa harmonics från övre MV:n? 1-3 RÅ
Rádio Ribeirão Preto kom loss skapligt ett tag, men dalade sen. 2-3 RÅ
Rádio Educadora 6 de Agosto, Xapuri med sedvanligt brassestuk, dvs lättpop på PP. 2-3 RÅ
Radio Dif Seis de Agosto i Xapuri. Hyggligt stark, men väldigt distad. QSA 3. JE/RFK
RRI Gorontalo med lokala nyheter. I princip bara på AM, men svårt störd. QSA 3. JE
R María (/LV Napo) PS
Radio Cultural, Guatemala City med lite svag hörbarhet - inte säsong för denna längre. 2-3 RÅ
R Mosoj Chaski. YL-snx och ID. Inte särskilt bra. 2. OVE
R Mosoj Chaski mycket bra 3-4 PS
Oid peruan, hördes mycket bra med mensajes men vid s/off-tiden var modulation för svag för mina
öron. (även hörd 3.4) 3-1 PS
OID med musik, blandat västerländskt och spanskspråkigt. Väldigt långa pauser mellan låtarna. QSA 2
JE/RFK
Radio Emisoras Camargo (tent) överraskade med bl a ”My boy Lollipop”. QSA 2 JE/RFK
RRI Merauke med populärmusik. QSA 2. JE
R Bishket, Kisgisien mycket bra med lokal musik. LWV
Laser Hot Hits med adress och reklam för Radio Review // med 6219. LWV
Radio al Maulumat, "Informationsradion" hörs varje dag, ibland störd av rysk SSB-trafik. Som alla väl
vet vid det här laget sänds programmet från ett flygplan, en modifierad Hercules, som ombord bl.a. har
en 10 kW KV-sändare från ett mycket känt radioföretag i USA. Jag kan mäta Dopplerskiftet när
flygplanet rör sig. Skiftet uppgår till ca. 4 Hz vilket indikerar en flyghastighet strax över 500 km/h. För
ca. 1 månad sedan flög man över ett litet begränsat område men idag flyger man upp emot 20 minuter på
stadig kurs. Flygområdet har naturligtvis utökats i takt med att underliggande terräng säkrats. Som
jämförelse kan nämnas den station som tidigare låg på 8700 kHz. Denna har aldrig sänt från flygplan
även om vissa fortfarande påstår att så är fallet. SA
Radio Paititi (tent) för svag för id. QSA 1 JE/RFK
R Tarma 2 PS
Radio Gabon med "Gabon Soir, Deuxième". Stationen hörs nu varje kväll och stänger alltid av sändaren
på 4777 kHz prick kl. 19.00. 3 CB
OID. Mycket stark med musik av indiskt/Pakistanskt stuk, men inte //4790. QSA 4 JE/RFK
R Difusora do Amazonas med stort ID vid jämna timmen. Musik. 4. OVE
Rádio Difusora de Amazonas, Manaus med snx om kommande matcher. 3 RÅ
China Tibet Broadcasting Co. med öppningsceremonier vilka inkluderade ett kort anrop på engelska. 3
CB
R Táchira 3 PS
Radio Litoral, La Ceiba kom bra sent på morgonen. 3 RÅ
R Litoral med mx och massor av ID plus adressen. Gick ännu bättre den 17.4. 3. OVE
R Litoral (även 3-4.4) 2 PS
R. Centenario med enbart religiösa program från La Voz de Salvación i Florida USA. Den tidiga
hörbarheten tyder på Bolivia, vilket alltså visade sig vara riktigt. KO
Radio Centenario pratade om ”El Senor”. QSA 3 JE/RFK
RRI Wamena (tent). Nonstop musik av snittet indonesisk populärmusik med gitarrer och en sånggrupp.
Gick bäst på AM (ca 4869,6) men stördes sedan helt bort av någon kustradio eller liknande. QSA 2 JE
La Cruz del Sur med QSA 4! JE/RFK
Rádio Clube do Pará med snack om fotboll. Stängde kl. 04.01. 3 CB
Difusora Acreana med lugn musik och korta IDs i stil med "Difusora AM". Hygglig mottagning sedan
frekvensdominanten Clube do Pará stängt. 2-3 CB
Radio Macedonia med klassisk musik och senare religiöst snack. KO
Radio Macedonia (tent). Predikan. Inga annonseringar hörbara. QSA 2-3. JE/RFK
Radio Baré. Verkade som den bara var igång för A Voz do Brasil. Hördes inte före, och verkade slå
igen efter litet prat och bara fem minuter efter det programmets slut. QSA 2-3 JE/RFK
R La Oroya överraskade PS
GBC, Ghana idade. LWV
R Quito (även hörd 29.3) 3 PS
R Quito oerhört stark och trevlig. Sedvanligt LV de la Capital-ID. 4-5. OVE
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VOA via Sao Tomé med African World Tonight. LWV
Rádio Nacional de Angola med musik. 2 CB
R Nacional, Angola 3 PS
Radio Santa Monica, Cusco med huaynos och efter timmen några välbehövliga rekar för rpt. 3 RÅ
Radio Santa Monica med ”glad” musik och anrop. QSA 3 JE/RFK
Radio Andina, Huancayo var ett kärt återhörande - länge sen sist. 2-3 RÅ
Radio Pioneira de Teresina med px " Hora da Familia.". KO
R Pioneira de Teresina 3 PS
R Pionera, Brasilien spelade Shakira. LWV
Radio Tanzania är tillbaks i etern igen efter en längre frånvaro. Vanligen stark. SA
WWCR, Nashville, TN, USA med predikan. LWV
WBOH, Newport, USA med religös musik. LWV
Radio Pío XII med diverse annonseringar. 2-3 CB
Radio Pio XII med ID og fødselsdagssang 3 SHN
Radio Congo med fin styrke, bedst på LSB, fransk, ID, pop 4 SHN
R Congo, Brazzaville med ID. LWV
Radio Congo med nyheter. Blockerades av VoR kl. 19.00 men hördes senare mycket starkt efter 21.00
med hälsningar till lyssnare och fin musik. 2-4 CB
La Voz de tu Conciencia, Loma Linda med fin styrka och llanera-mx. 3-4 RÅ
La Voz del Guaviare, San José del Guaviare med fotboll för hela slanten. 3 RÅ
Radio Panamericana med musik och snack om La Paz. 2- 3 CB,
Radio Bayrak International med gamla musikgodingar från 70- och 80-talet. Går väldigt bra
nuförtiden och detta får väl bli favoritstationen för oss gamla stötar när cx mot andra håll uteblir. Själv
satt jag över en timme denna morgon och blev nostalgisk ihop med låtarna. QSA 3-4. WIK
Radio Fides, La Paz låter som vilken proffsig kommersiell stn som helst - inget religiöst att tala om.
Otroligt vilken styrka denna kan prestera när det vill sig! 4 RÅ
Scandinavian Weekend Radio, Finland. LWV
DW via Kigali med px om Afrikanska händelser på EE. LWV
Radio Educación, México City var det som låg långt nere. Svag. 1-2 RÅ
Radio Baluarte, Puert Iguazú går nu bättre än Laser på 6219! 2-4 RÅ
Laser Hot Hits spelade ”Crash, Boom, Bang” med M. Fredriksson.LWV
Yunnan People's Bc.Stn. (tent) på kinesisk, lokal musik 2 SHN
Radio Bénin med livligt program. 2 CB
R Tunisia på arabiska // med 12005 som var svagare. LWV
China Tibet Broadcasting Co. med Holy Tibet. Denna gång hälsade man till ett antal lyssnare. 3 CB
RFPI med programmet Pura Vida; första halvtimmen på tyska och andra halvtimmen La Hora Argentina
på spanska. Mycket lyssnarvärt. 3-4 CB
WTJC, Newport, USA med predikan. Inte // med 5920. LWV
Radio Bandeirantes, full ID og time pips kl. 2400 3 SHN
Rádio Canção Nova med Além Fronteiras. 3 CB
Även här finns Radio al Maulumat. Minst två sändare nyttjas, bägge kör USB, med eller utan bärvåg.
Halvdåligt ljud, vanligen svag signal och alltid på arabiska. SA
Radio Bahrain igång igen med arabiskt program. Vid denna tid mest tal om Irak. Efter 2200 musik. 3
CB
Bahrein, arabisk långsam sång, men av allt att döma inte koranrecitation. Kvinnlig presentatör och
nyheter före och över heltimmen, sedan ”live concert” på arabiska. Publiken gillade det som bjöds...
QSA 2 JE
Radio Bahrain med koraninslag. 3 CB
Radio Bahrain med arabiska, underligt nog endast på ena sidbandet (USB) plus bärvåg. QSA 2-3 SA
Radio Habana Cuba med DXers Unlimited. 2-3 CB
Frekvensen fortfarande täckt av bärvåg utan information. Har drivit ner ca. 0.7 Hz på 5 veckor. Från
finsk tillförlitlig källa uppges att detta är en landmobil (fordonsburen) station som kör med 1 kW
uteffekt. SA
HCJB Kununurra, Australien med Australiensisk musik. LWV
Radio Anhanguera med ID og fq-ann. 4 SHN
SLBC, engelsk, "Thoughts of Today" i fem minutter, derefter pop non-stop 3 SHN
KAIJ, Dallas, TX, USA med Dr. Scott. LWV
Voice of Malaysia med nonstop popmusik. 2 CB
HCJB Australia med "The Music of the Pacific". 3-4 CB
La Red, Buenos Aires, slogan: "¡Viva la Rádio - viva la Red", nyheder 3 SHN
WBCQ med ID og satire-program 3 SHN
Radio Cultura med brasse-musik 3 SHN
R Cultura de Sao Paulo med stort ID. KO
R Imperial, El Salvador, ffg detta datum, musikprogram. Bättre den 28/4 med diverse religiösa inslag.
Är nog en religiös stn, inslag bl a från USA. KO
Radio Imperial med klart ID efter en times non-stop musik. Fadede meget men nogenlunde læselig i
topper. 1-2 SHN
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BM i Ecuador – bandscan KV-64, 3/5 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 något "på gång" i Chiclayo?
4757.32 Radio Imperio, Chiclayo, la provincia de Chiclayo, el departamento de Lambayeque (Perú). 29 april 2003 - 0100 UTC. Efter
att ha varit off air någon vecka på frekvensen 4389.92 kHz, dök den upp med fin styrka på 4757.32 kHz. Där låg den under tre dagar men
är i skrivande stund tillbaka på sin ordinarie frekvens. Fram till 0100 UTC "vanliga" program. Därefter "La Voz de la Salvación".
Tillfällig visit eller är något "på gång" i Chiclayo? Kan vara bra att kolla dessa 2 frekvenser.
Info från "Ventanaperú": Provincia de Chiclayo, cuya capital es Chiclayo. Sus distritos son: Chiclayo, Chongoyape, Eten, Puerto de Eten,José Leonardo
Ortíz, Lagunas, La Victoria, Monsefú, Nueva Arica, Oyotún, Picsi, Pimentel, Reque, Santa Rosa, Saña; con una población total de 625,183 hab.

5005.72 OID LA, troligen Juliaca, Perú. 22 april 2003 - 2340 UTC. Det religösa programmet "La Voz de la Liberación" sändes från
staden Juliaca i södra Perú. Fick inget ID men det bör väl vara Radio L.T.C?
5800.14H Radio Calidad, Riobamba (Ecuador). Maj 2003 - 1115 UTC. Är mer vanlig på sin 2a harmonic 2900.08H kHz. Harmonic
från MV 1450 kHz (4x 1450.04).
6009.72 Alcaraván Radio, Puerto Lleras (Colombia). April 2003 – 1045 UTC. Med programmet "Despertar campesino". "Alcaraván
Radio"-Ids med angivande av tre frekvenser: MV 1530, KV 6010 samt FM 88.8 mHz. 1100 UTC Colombias nationalhymn och ID:
""Están en sintonia del sistema Alcaraván Radio". Uppgav telefon: 6 52 42 03, eller från utlandet 06(03?) 326 01 16.
6025.05 Radio Amanecer Internacional, April 2003 - 1130 UTC. En station som sällan är i luften men har nu ett tag gått med hyfsad
och något distad signal med mest religöst. Mycket frekvensstabil, för precis ett år sedan noterade jag stationen på samma 100-del.
6080.00 OID Bolivia. April 2003 - 1040 UTC. Tack till Arnaldo Slaen i Argentina som via en rapport till HCDX löste detta "problem"
för mig. HCJBs morgonsändningar på Quichua går rent otroligt dåligt och har därför observerat denna Bolivia-station. Har tyckt mig
uppfatta ett "Panamericana"-ID men enligt Slaen är det Radio San Gabriel, La Paz som har flyttat hit. Kan ha varit relä av nyheter från
Radio Panamericana som ju också ligger i La Paz. Program som växlar mellan spanska och indianspråk.
10490.00 Radio Continental, Buenos Aires (Argentina). April 2003 - 0100 UTC. Fram till 0100 UTC ett 60 minuters nyhetsprogram
kallat "Servicio Informativo Continental".
Nedanstående 3 loggningar gick ut via privat mail från mig och TN den 21 april. "Superior" fortsätter att höras med god signal
och annonserar nu också MV 1560 kHz där den inte finns listad.
Ny peruansk radiostation eller kanske en "nygammal"?
6895..34 La Nueva Radio Superior, San Miguel de El Faique, la provincia de Huancabamba, el departamento de Piura (Perú). 21 april
2003 - 2345 UTC. Med stark och fin signal meddelade stationens manlige DJ att man precis hade startat sin premiärsändning och att man
testade utrustningen, "Nuestra primera transmisión de prueba.....". Close down 2356 UTC och ämnade återkomma dagen efter med
sändning 1500 till 2000 lokal tid. "Radio R.S.", "Radio la Superior", "La Super Radio" plus några varianter till.
Helt klart är att själva sändaren är från gamla Radio San Miguel som jag tidigare har loggat på frekvensen 6895.41 kHz men hur det
ligger till med resten kanske ni i SWB kan informera om till mig eller direkt till Thomas.
Info från "Ventanaperú": Provincia de Huancabamba, cuya capital es Chanchaque. Sus distritos son: El Carmen de la Frontera, Huancabamba,
Huarmaca, Lalaquiz, San miguel de El Faique, Sóndor, Sondorillo; con una población total de 125,458 hab.

Okänd religös station #1 nu IDad!
4864.95 Centenario La Nueva, Santa Cruz (Bolivia). 21 april 2003 - 2330 UTC. Den religösa stationen jag rapporterade om via en
"specialare" visade sig vara Centenario. Efter lite reklam 2327 UTC kom äntligen ID: "Siga escuchando Centenario La Nueva" varpå
följde samma religösa program som tidigare.
Okänd religös station #2 nu IDad!
5895 - 5928v Radio Chasqui, Cusco (Perú). I förra SWB 1509 hade jag en OID religös med distat ljud och sändarproblem. Visade sig
vara Radio Chasqui som jag tidigare har loggat på frekvensen 5979.71 kHz(se SWB 1484) där den var ytterst svårhörd även om det ofta
gick att uppfatta interferenston från bärvåg.
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.

73 från

i Quito!

Stationsnyheter
BOLIVIA 5580.23t. R San Jose, San Jose de Chiquitos 0014- 0115 yl and om at threshold level, trio singing at 0112. Fading in and
out, mostly talk until trio, slow transmitter drift upward in frequency from 5580.22. Had ID on this one in the past! [Wilkner-FL]
Any help from DXers closer to the action would be appreciated. (Robert Wilkner via HCDX9
CHINA. CNR-2 transmissions from the old 50 kW site have been drastically reduced. The old favourite 17700 has been silent for
several weeks now. Other oldtimers missing are 15500 and 11610. The more recent addition 17625 also seems to be gone. 15540 was off
for a few days, but is now back on. The NDXC website shows only three transmitters still active: 7230 (ex 7200), 11800/9515,
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15540/11730. CNR-8 also uses two transmitters at this site. The Taiwan service transmitters remain off. This would mean that only five
of the original 16 50 kW transmitters at this old site are now active. Maybe the transmitters are no longer repaired when they conk out
and the whole site is deemed to permanent silence in a not too distant future. But you never know with the Chinese, perhaps Thales is
refurbishing the site with 100/150 kW transmitters! (Olle Alm, Sweden, May 2, DX LISTENING DIGEST) So which site is it?
CONGO DR. CONGO-KINSHASA. 6828.37, RTNC-Bunia, noted sporadically on steady frequency recently, mainly between 1600
and 1800 UT, seems to s/off normally sometime after 1800. But noted on Apr 8 past 2100, obviously with an extended prrogram (soccer
match with political analyses at the half-time) and on Apr 21 at 0450-0510 fadeout. Whenever I listened the program was in French, so
this language is probably used most of the time. Reasonable signal here, I would say at least 1 kW, possibly more (Vaclav Korinek, RSA,
DX-plorer via DXLD)
ECUADOR: Hi everyone, Listening to HCJB Australia last night, and they mentioned virtually most overseas English from HCJB
Quito will be dropped and that DX Partyline will be discontinued, probably from May 31 03. Apparently operations from HCJB Quito
have been reviewed and that the only region on shortwave that will be served will be South America with a limited English release,
possibly mornings Quito time.
This has got to be bad news for dedicated English speaking listeners of HCJB Quito Equador. I believe, 73 years old. So HCJB will
expand its internet site and will concentrate on the immediate South American area of operations. Time to write to HCJB,
info@hcjb.org They have asked for comments from listeners! Audiofile is available in the files section:http://www.yahoogroups.com/group/dxerscallingAudiosend/files
(73, Tim Gaynor Dxerscalling Australia via rec.radio.shortwave )
---------------------------HCJB began in approximately 1930 with about 500 watts from a transmitter on a ridge East of old colonial Quito. A member of my
family was present at one of the broadcasts that first year, and used to have pictures.
The large HCJB site at Pifo is or has to be dismantled due to the construction of the new UIO airport. The Ecuadorian authorities
essentially mandated a move. The only suitable land was located on the coast, and I'm guessing that they have decided the huge antenna
arrays and such needed for international broadcasts will be both expensive and nonproductive as usage of short-wave by younger people
lessens. On the other hand, there is still some listening to tropical band in South America. It would be interesting to know what
frequencies and bands they are focusing on. (David Eduardo via rec.radio.shortwave)
EL SALVADOR: Last night Vittorio De Tomasi and I heard Radio Imperial 17835,2 here in Milano, as I posted today. If you want to
listen to the recorded announcement (at the end of the clip) you can go to this URL: http://www.detomasi.it/files/ysda2.wav
It was recorded by Vittorio with his excellent Drake R7. (Ciao Giampiero Bernardini via HCDX)
GEORGIA: R Hara via Dusheti 4875 at 1615 tune in on 21 Apr (Monday). Music and talks, sounded like twodifferent languages, so
presume in Georgian and Abkhaz. Signal strength was good, but audio distorted. At 1632 ID by female as "Radio Hara" and close down
at 1633. (Jari Savolainen Kuusankoski Finland via HCDX)
INDONESIA. 4869.96, RRI Wamena reactivated. Phone-in program 0815, re-tune 0858 when had Islamic music, ID 0908 as "RRI
Wamena programa satu", time check, frequencies (MW, SW & FM stereo). Good on 22/4, but very irregular operation (Craig Seager,
Bathurst, Australia, R&S EK-890, horizontal loop, ARDXC via DXLD)
MEXICO. 6104.88, "La Candela," reactivated, apparently via XEQM transmitter. Heard from 0842 Apr 20 with program of romantic
and pop SP male vocals, telcon with someone at 0848, more music; many brief "Candela" IDs and promos, bigger ID at 0903,
"Transmite las 24 horas . . . XEMH, 970 . . . en Mérida, Yucután . . . Candela, Candela . . ." Signal strength pretty good, tho fady, and
heavy QRN and general noise. Still going at 1000. Not hrd on checks at various times the previous few days. Lists show their FM as
95.3, XHMH (Jerry Berg, MA, NASWA Flashsheet via DXLD)
PERU. Noted at 0823 on 4890, an English (American accented) preacher with everything being translated into Spanish. Presume this
is Macedonia back on. Signal was fighting it out with PNG though generally dominant and stronger than previously heard. Cheers, (Paul
Ormandy, ZL4TFX, EchoLink Node 87378, Host of The South Pacific DX Report, http://radiodx.com April 29, DX LISTENING
DIGEST)

Övriga radionyheter
HCDX traffic, March-April 2003
Traffic generated at the HCDX web portal continues to grow. The result for March and April 2003 shows that big news events such
as the Iraqi war increase the need for information, and as such the traffic on sites like HCDX: The peak occured during the final stages of
the conflict, after which it slowed somewhat, while remaining at a higher level than before the conflict started.
It may also be of interest to you how the HCDX is able to attract traffic compared with similar positioned DX web sites. One web site
trying to gain in extra ratings during the Iraq war was the Finnish Dxing.info, with special press releases for the general media and
special reporting on its web site.
By comparing the number of visitors and how much information they request, one can see that the HCDX is a ten times more popular
web site than Dxing.info. Official figures for February and March 2003: Dxing.info had, according to their own information, 15 600
visits in February (with 78 000 page views). During March they had 25 900 visits (108 000 page views). In comparison, HCDX had 73
694 visits in February (985 010 accesses), and in March HCDX had 85 768 visits (1 223 080 accesses).
This shows that HCDX is the leading source for DX information. We have not only a constantly quoted mailing list (with 800+
subscribers), we also have a top performing web site which attracts four times more visitors, viewing 15 times more information, than
does competing web sites such as the Dxing.info.
Together we all gain -- and you have undoubtedly chosen the better DX web site to partner with.
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The last two months also show the importance of up-to-date, new stuff. The main focus has, of course, been the conflict escalating into
war in Iraq. The HCDX Iraq Special drew a lot of attention and traffic, as did the excellent Clandestine and World of Radio news
channel.
(Via Hermod Pedersen, web editor HCDX)
(SWB ligger månad efter månad bland de fyra mest eftertraktade sajterna på HCDX enligt den översända statistiken. Antenn
avdelningen och World of Radio är för tillfället de mest populära. /red)

Maritime stations
For those newsgroup readers interested in Maritime stations I have added some new pictures to my web site of Stockholm Radio
sites at Gislovshammar & Sandhammaren. www.coastalradio.greater-peterborough.com
(Robert Maskill, G4PYR, Peterborough, Cambridgeshire, via rec.radio.shortwave)
AOR 7030
The fuse blew in my AOR 7030. Replaced it with the same rating (1A, 250V) and blew two more fuses (at $1/per) when the power was
connected. Switched to a RS 12V wall wart and while the latest fuse hasn't blown, the display lit up, I got a readout, but then I lost the
backlighting and it appears the power was pulsing. I've unplugged the unit for now. Any idea what's going on here? Is the fuse the
correct rating? (Allen, via rec.radio.shortwave)
---------------------------Hi Allen, That radio really needs a 15V supply. It will run on 12V with degraded performance, provided that the 12V supply has
enough current to run the radio. It sounds like that wall wart doesn't supply enough current, but worse, it may be an unregulated type,
and this could damage your radio. If you really want another supply, it is an easy matter to build a supply that uses a 7815 regulator. Email me directly, and I can send you a PDF schematic of a practical supply. It sounds like the problem in you AOR supply shouldn't be
too bad to fix..... it is either a blown diode, or a shorted filter cap, a shorted zener, or a shorted regulator. It would probably take about an
hour or less to fix. Whatever you do, don't use that wall wart! On one more note ........ I believe that you are talking about the fuse in
your power supply unit; if you are indeed talking about a fuse inside of the 7030 itself, there is another problem. I believe that if either
the SD5400 mixer or the J310 whip amplifier got damaged, that this could cause the problem. I remember awhile back, that there was a
website that detailed this problem. It may be on the AOR website, but it has been a few years, since I visited that site. I don't remember
the URL, but this site, with its links, should get you started. http://members.fortunecity.com/swradios/ar7030.html.
This site may also help you. http://www.aoruk.com/ finally, this site page, with its technical bulletins, should really be of help.
http://www.aoruk.com/7030bulletin.htm (Pete, via rec.radio.shortwave)
-------------------Sorry to hear you are having a problem with the 7030. There is no external fuse so you must have replaced an internal fuse. Chances are
if the fuse blew you are having a problem that needs to be fixed besides the fuse. There are slow and fast blow types besides the voltage
and current rating to consider. You have to replace it with the same type.
The Radio shack supply needs to provide at least 800 mA. If it can¹t at turn on it will be overloaded and shut down. Once shut down the
overload goes away and it starts back up. This cycle repeats and could be the source of the pulsing display.
Upon connecting the radio to a supply that can supply the proper amount of current you may find that the protection fuse then blows
again. I read somewhere that on early 7030’s the front end FETs can short causing the fuse to blow. Maybe this is what happened to your
radio. (Telamon Ventura, California, via rec.radio.shortwave)

Dario Monferinis inlägg i SWB 1509 om Bellabarba, kommentar av Rolf Wikström:
Tack Thomas för att du gett dig in i Bellabarbadiskussionen ! Själv hatar jag att fusk premieras och det gäller i alla former och i alla
branscher. När det gäller Bellabarba själv så är det väl inte så mycket att göra åt utan här måste man inrikta sig på den som publicerar
hans fuskQSL, nämligen Dario Monferini. Vi har ju upphört med bulletinutbytet i ARC med honom och det borde ju då även gälla SWB
förstås. Frågan är väl om han överhuvudtaget borde vara medlem i våra klubbar? En fråga kanske att ta upp på konventet.
Själv protesterade jag högljutt när Italien skulle bli ordförandeland i Europeiska DX-Förbundet på deras hemsida. Det blev ett satans liv
nere i Italien och det kom flera oförskämda mails som svar på det. Det goda med det var att jag fick en chans att förklara vad dx-ing
egentligen innebär till tre italienska dx-are som hade modet att ta en diskussion med mig. De övriga hörde aldrig av sig mera. Det visade
sig nämligen att man inte hade en susning om vad egentligen dx-ing är! Här fick jag också veta att flera efterföljare till Bellabarba finns i
Italien.
I det bladder som Dario Monferini alltid kör så menar han att det finns ingenting att göra åt Bellabarbas fuskande. Visst finns det! Bollen
ligger ju hos honom själv! Sluta publicera och försvara hans fuskQSL! Om han inte gör det så är det ju Dario själv vi skall bojkotta! Det
är ju så att om Bellabarba inte får någon publicitet för det han håller på med så lär han tröttna ganska snart och ge sig in i någon annan
bransch där han kan fortsätta med sitt fuskande.
Problemet med att ha en Bellabarba i sin hobby är att han förstör hobbyn totalt. Darios barnsliga inställning är att stationerna svarar ju
även på felaktiga rapporter så varför ska man anstränga sig till att skriva ärliga rapporter. Visst, jag håller med om att vissa stationer
skickar ut QSL utan att kontrollera riktigheten i dem. Här är det ju då alltid upp till den enskilde dx-aren att avgöra värdet på en sån
verifikation och en ärlig dx-are har ju då också en bandinspelning kvar av stationen som han kan relatera till. Det stora problemet med
Bellabarba är att han skickar ut tusentals fuskrapporter över världen. En del stationer kollar alltså inte upp rapporterna och då får han
svar. MEN, vad händer hos de stationer som verkligen kollar rapporten? För det första kommer inget svar och för det andra så har
Bellabarba helt förstört möjligheterna för en ärlig dx-are när han skickar in sin rapport. Nästa rapport som kommer från Europa är säkert
också bara blaj tänker säkert stationen! Och om Dario fortsätter publicera hans fuskQSL så kommer det i fortsättningen att finnas många
Bellabarba, tro mig! Sedan kan man ju alltid undra över vilken relation Dario har till Bellabarba.
Hälsningar, WIK/Rolf Wikström

Re Bellabarba, reply from Martin Schöch, QSL Info Pages:
Thomas Nilsson in issue 1509: I had a mail discussion with Dario Monferini asking him to stop listing QSL´s from Bellabarba. He says
in a letter that you have such QSL's in your listings. I hope this is not true. I can understand you have a site with only Bellabarba stuff
warning others to do so, but I can't understand why such QSL´s will end up in any decent listings. Please give me a note if this statement
from Dario Monferini is true. Regards, Thomas Nilsson, editor of SWB.
-----------------Martin Schöch: Hello Thomas, yes, the statement from Dario is correct. In 97 (?) I started my special page about the Bellabarbas, one
pages with copies of his reports (I run a pirate radio drop box, so I get some of these ..) and one page with his qsl logs from Play DX.

6

In Dec 2002 I redesigned my QSL info pages, they are now based upon an excel-work-sheet. Now it was too much work to keep a
separate list for the Bellabarbas. Thus all information is now in the same place/in the same lists.
Advantage a - less work for me.
Advantage b - much more interest/discussions about 'such techniques' from other DXers and among other DXers
Advantage c - I don't like the image that QIP is the final judge what contributor is correct and which isn’t (there are several other
DXers mentioned on the Bellabarba page). When seeing the results (logs and copies) everyone has to come to his own
conclusions (at least this was what we were demanding from the US before the Iraq war ..).
Point d it’s equal to the Bellabarbas if I publish the logs or not, they don’t do it for the public I believe ..
Further discussions are welcome ! Yours Martin
-------------------------Reply from Thomas Nilsson, SWB: Martin! Thanks for mail. I will with pleasure reply to your views.
Fake QSL:s upset the whole DX-world. QSL cards are by no means like collecting postcards. A QSL card is a proof of listening and
reporting the station.
Thus it is extremely important as editor to at least try to sort out and not publish material from people that by most DX-ers are known or
even regarded as unserious. In my opinion no listings at all containing this type of material shall be published.
You make it very easy to say it gives you less work and that you are not the judge. But as editor you have that responsibility. With the
help of Excel it is easy to use the sheets as a database and sort out the fake material. You also have to think twice about the intention with
your QIP site. What is the effort worth if other people have a negative view of your site and never pay a visit?
So please leave all the unserious people out in the cold by not publish this type of material. There is absolutely nothing positive in
referring to such people. It will also create much less work for you and your site will recover respect again.
Regards Thomas Nilsson, editor of SWB

-----------------Reply from Martin Schöch, May 01-2003:
Hello Thomas, since it is a holiday today I have the time to write to you. Yesterday I updated The 'Giovanni Bellabarba' QSL Page at
http://www.schoechi.de/bellabar.html. I created a special page where all the latest discussions from the lists and DXLD have been
added.
(>Thus it is extremely important ….) It 'should be' a proof. Unfortunately it isn't any longer. See the new story 'Relative value' by
H.Klemetz at the Bellabarba-page.
(> Easy to say it gives you less work…) I have of course ethical standards .. but I think in the case of Bellabarba (and other suspects) my
task is fulfilled by the webpage with the copies of their 'reports'.
As far as I know I'm the only one who ever did something (establishing public attention by making a webpage is something I guess)
'against' him, all other knew him and said something about him but did not do something.
(> With the help of Excel it is easy …). Yes, that's true.
(>What is the effort worth if other …..) I changed the layout of my pages in December 2002 and with the layout change I added the
Bellabarba qsl-logs. Since January 2003 I had more than 7000 visitors (acc. to the agecounter), I guess incl. several visits of the same
person etc. that are perhaps 500 different people. No-one complained about that the logs have been added.
From all these discussions in last weeks I only got two letters, one from you and one from Italian who said 'fun to read about Bellabarba'.
(> So please leave all the unserious people out in the cold…) So until now I did not note any other critical comments about my site
in mails to me or in the mailing lists. As it seems the either the content of my pages is more important than Bellabarba or the readers do
not not care if these logs are there or not.
(> You also have to think twice about the intention with your QIP site…). The aim of QIP is not the question. The aim of the
Bellabarba-page is the question .. And the 'public attention' is still the best way to cope with such things, better than forbidding or hiding
something. Especially the fact that no-one wrote to me (supporting either me or you) shows that the question if-or if not is not so
important. The conflict about Bellabarba has been going on between 'Norden' and 'Italy'.
We others simply watch .. and I guess that some Nordic DXers take DXing too seriously (I never saw a list of qsl-s about 'first one from
Germany' but a lot of 'first from Sweden') and that some Italian DXers do not take it seriously enough (it makes me crazy when they all
write KHZ or khz but not kHz ..).
Thats all for today, all the best to you from Martin

Ytterligare kommentar från Rolf Wikström ang Bellabarba.
Rolf Wikström: Här har vi alltså ytterligare en Dario Monferini som egoistiskt drar nytta av Bellabarbas fuskrapporter! Vad jag förstår
så är inte Martin Schoechs någon dx-are utan enbart en datortönt utan förankring i verkligheten som vill ha läsare på sin hemsida. Dessa
människor ökar ständigt på nätet och jag vill ju säga att jag hade stora förhoppningar från början på att internet skulle bli en framkomlig
väg till att få direktkontakt t.ex. till LA-stationer, men tack vare dessa människor som vill synas på nätet så är det helt omöjligt. De
skapar en hemsida där man lägger in alla e-mailadresser som överhuvudtaget publiceras i dx-pressen och den som är duktigast att samla
e-mailadresser får flest läsare på sin hemsida. Följden av det är ju att detta är guld för virusmarodörer och reklamfolk där man har
hundratals av e-mailadresser att skicka sitt skit till! Ett exempel bara, Dumrese-listan! Den är alltså tillverkad av en landsman till Martin
Schoechs (eller är det han själv?) och jag kan garantera att när e-mailadressen publicerats på denna lista så är det kört ! Har själv försökt
på flera adresser i denna lista och svaret är för det mesta att denna adress inte finns. Nej, undra på det!
Svaret till dig från denne tysk, Thomas, var ju att han publicerar Bellabarbas QSL på sin hemsida för att få igång en debatt. Egentligen
skulle man inte besvara sån´t här trams. Herregud! Vi dx-are har pratat och diskuterat om Bellabarba nu i trettio år och det blir alltså
ingen ändring av hans fuskrapporter! Hans största medhjälpare för att kunna fortsätta med sitt fuskande är alltså Dario Monferini och
Martin Schoechs som alltså dessutom ser till att man själv tjänar på att få läsare av sin hemsida på internet. Och tyvärr så finns det även
idag många hemsidor (och dx-bulletiner!) som vill skryta med att de fått "information" från Dario eller läst informationen på internet.
Som jag tidigare skrev så är det alltså inte mycket att göra åt själva "Bellabarba" om han nu överhuvudtaget finns fysiskt utan istället
försöka stoppa de som publicerar hans fuskande. Denna Bellabarba har alltså kunnat existera under trettio år tack vare att det alltid
funnits redaktörer i dx-pressen som publicerat hans fusk. Dessutom, som jag också tidigare sagt, så skapar detta publicerande av hans
fuskande nya Bellabarbas över hela världen, speciellt idag via internet!
WIK/Rolf Wikström
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