Nummer: 1512, 1 juni 2003. Deadline nästa nr: 13/6 2003 (E-mail 15/6 kl. 0900 SNT)
Hoppas alla njutit av
en jättefin helg med
riktig sommarvärme
och fina grillkvällar.
Tyvärr är badvattnet
ännu inte så varmt att
man känner riktig lust
för ett dopp.
Midsommar närmar sig
också med stormsteg
och som vanligt blir det
stora ryttartävlingar
här i Ängelholm. Får se
om det går att få några
av de yngre
förmågorna att ta ett
större ansvar för
resultatrapportering
och websida.
På radiofronten har
HM förmodligen
lyckats höra den HC
station som BM tipsat
om i en av sina
specialare. Riktig kul
att några av BM:s tips
också går att logga här
i Sverige.
Ett tack även till
Robert Wilkner som
tydligen läser SWB på
distans och skickat ett
par fina tips. Kul att vi
syns.
Läs också vad Enrico
Oliva skriver om DXsituationen i Italien.
Som synes hjälper bara
massiva protester mot
dem som fortsätter att
publicera fusk DXarnas alster.
Alla bör hjälpas åt och
ta sig tid att skriva en
rad eller två till dessa
utgivare och tala om
sin åsikt.

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.
Serge Myluk: Thanks for fresh numbers of SWB. I am very happy to be a member of your club. Write to
me so I can help in activity of club. I send forward my observations, I think it is interesting for you to find
out what will be audible from Latin America here in Ukraine.
Christer Brunström: HCJB 9780 kort, brev, schema, vimpel från tyska avdelningen. De hoppas tydligen
kunna fortsätta sändningarna på något sätt.
Lars Erik Svensson: Till kommande bulletin har jag lyckats plocka ihop lite tips. Konditionerna är inte så
dåliga att man kan klaga tvärtom. Störningar av åsk-karaktär förekommer men annars är det som sagt OK!
Finns en del frekvenser att bevaka såsom Amerika, Paraguay och El Salvador men ännu så länge inget
napp. Ha det så skönt framöver, vi får hoppas att värmen kommer snart så vi även får njuta av varma
sommarkvällar.
Jan Edh: Vi var väl rustade med fyra man vid apparaterna på torsdagsnatten 29/5, men aldrig har väl fyra
lyssnare (Ronny Forslund, Rolf Larsson, Dan Andersson och Jan Edh) hört så lite. Att det var
stormkonditioner visste vi, men att det skulle bli så extremt... Den enda antennen vi överhuvudtaget hade
nå´t att lyssna på var den mot Afrika. En enda brasse på tropikbandet (4985) svagt under en kort stund, på
49 mb gick inte ens Pio XII med en viskning. Mellanvågen gav inte tillstymmelse till transatlantisk signal.
Det som gick var en del från Balkan, MV-italienarna var helt dominerande på varje frekvens de fanns, och
så gick de normalt starka afrikanerna superbt på KV. Ett QSL också: Radio Cultura Filadelfia, Foz du
Iguazu 6105. Överraskande med kortfattat email, där man beklagar att man inte hunnit svara tidigare. 15
månader.
Leif Råhäll: Håller på att testa vertikala dipoler för 9-10 Mhz området. Har upplevt en hel del riktverkan
av dom.
Rolf Wikström: På MV hörs för närvarande ingenting, men kortvågen har glimtat till ibland med
intressanta hörigheter från Perú och Bolivia. Tycker att BM numera ger flera tips i SWB som i realiteten är
möjliga för oss här i Norden att höra. Fortsätt med det snälla Björn! Ett QSL har anlänt och det blev ett
nytt land för mig, minsann inte vanligt nuförtiden, R. Bayrak International 6150 med e-mail.
Ove Fransson: Allt väl i nordväst? I vanlig ordning satte jag på radion innan jag lade mig, den här gången
02.40 UTC. Det enda av intresse på 60mb var en SS-pratande man på 4975, som gick väldigt bra. Det lät
nästan väl bra för att vara en LA, men jag var helt enkelt tvungen att gå och lägga mig innan jag fick något
ID. Hoppas någon annan har loggat den. Ett QSL har det kommit: AFRTS Grindavik-13855. Det var den
vänliga Trish där som svarade med långt personligt e-brev. Kul att hon tycker sig ha tid till så'nt!
That's all, I'm afraid. Vi hörs! Stay cool, OM! (Jodå, allt rullar på som vanligt här i NV Skåne! Vi var
förresten ute vid Hovs Hallar häromkvällen och gick en runda – bara sådär 35 år sedan sist. Hade helt
glömt hur fint det är. Helt fantastiskt! /red)

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

Björn Fransson: Jag måste höra av mig, även om det känns som om jag inte har något att bidra med
direkt. Radion har fått stå där ensam i garderoben bra länge nu – och följden blir ju att varken nya tips eller
QSL kan redovisas i någon större utsträckning. Eftersom jag missade konventet, kommer jag i stället att
åka till årets DX-Parlament i Morokulien. Jag hoppas få träffa en del av SWB-arna där!
Om ni kommer till Gotland i sommar, vill jag gärna att ni hör av er. En fika vid Ygne med dess bedårande
utsikt över Östersjön kan väl aldrig vara fel? Välkomna!
QSL: CKZN, St. John’s, Canada-6160 (1 kW) med folder, info och dekal, v/s: Keith Durnford.
European Music Radio via Latvia-5935. Kort, info, dekal. AFRTS, Keflavik, Island-13855 med email
från Patricia Huizinga, omedelbart följt av ett mail.- QSL från April Ball. GFA Radio (Gospel for Asia)
via UAE-9785. Kort, info, visitkort från v/s: Rhonda Penland. Radio Japan via Singapore-6935. Snyggt
kort, broschyrer, schedule Det blev ju några QSL att redovisa, men knappast sådana som man hoppar i
taket för! Inget mera härifrån, tyvärr. Jag ska försöka komma igång igen, när jag får sommarlov och flyttar
ned till Ygne.
Bjarke Vestesen: Solformørkelsen lørdag morgen gav ikke de samme spændende DX-forhold som under
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en lignende formørkelsen i august 1999. Dengang i 1999 fandt solformørkelsen sted midt på dagen, og gav overraskende spændende
forhold på mellembølge mod Sydeuropa, specielt Spanien og Frankrig. Derfor havde jeg forventet lige så spændende forhold lørdag
morgen, da formørkelsen fandt sted omkring klokken 03.30 UTC. Forventningerne holdt ikke, og jeg hørte ikke noget af betydning.
En lang række mellembølgfrekvenser blev tjekket, og eftersom formørkelsen skulle være total over Skotland, Færøerne og Grønland,
havde jeg derfor regnet med signaler fra dét område. Men nej. Grønland gik ikke igennem på mellembølge, Færøerne var off-air på det
tidspunkt, og Skotland gik igennem med samme signalstyrke som sædvanligt. Og Shetlandsøerne sender kun på FM.
Kortbølge gav heller ikke noget, men det havde jeg nu heller ikke forventet.
Næste solformørkelsen finder på vores kanter først sted igen i 2005, og så vil mellembølge igen blive tjekket for spændende fangster.
HCJB sendte lørdag morgen sin sidste DX Party Line og sidste engelske udsendelse. En lang række af værterne sagde farvel, og
opfordrede stadig lytterne til at skrive ind. Jeg har aldrig været en særlig trofast lytter af HCJB, men det er alligevel en ære, som slutter og som slutter sammen med en lang række andre internationale radiostationer, som lukker ned for deres fremmedsprogede
udsendelser. En fordel er det til gengæld, når de store internationale stationer efterlader sig frekvenser på kortbølge, hvor vi så kan høre
noget andet spændende. (Tack för intressant mail , håller också med dig helt – det är inte lätt att få nattro när det är så här varmt! /red)
Kenneth Olofsson: bara ett par loggningar denna gång, åsk-qrmen har varit för hemska sista tiden, tur att man lyssnar på FM och en del
E-skip. Ha det gott i värmen.
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Radio La Voz del Napo, Ecuador. Rather weak. MYL
Guyana G. B. C. news in English, fair signal, 0100 repetition of five numbers, three or more times by
yl; lottery numbers? From 0800 - 0920, G B C ID, chorale music 0830-0837, followed by subcontinent
music as is their usual eclectic mix, 0850 - 0916 birthday greeting read by om announcer, "very happy
birthday greeting to...", into pop music. Tnx Grayland, WA DXpedition log and Rich D'Angelo log
[Wilkner-FL]
Radio Cultural, Guatemala. In Spanish. During the last ten days heard for the first time with acceptable
signal. MYL
R. Nacional - oppfattet Sao Gabriel da Cachoeira og da er vel fasiten R.Nacional TBV
Radio Imperio med "Salvation" mkt bra styrka LES
(tent.) Radio Imperio, Chiclayo, Peru. Stations from the coast are rather rare here. MYL
(tent.) Radio San Agustin, Celendin, Dept. Cajamarca weak . MYL
Radio Rural Santarem, radio-relay of a football match on Copa Libertadores, 3. MYL
Radio Atlantida, Peru. MYL
Radio Difusora Amazonas, radio-relay of a football match at Copa Libertadores, 4. Usually cd at 00:00
UTC, but it is heard longer in connection with football matches, at 02:57 the transmitter was disconnected.
MYL
(tent.) Radio El Buen Pastor, Ecuador with religious the program in Spanish. At 03:00 transmitter was
disconnected. Strong interference from service station - and again had help from sync of the receiver.
MYL
Botswana spelade Britney Spears Ooops, I did it again och annat välkänt till strålande hörbarhet. Också
övriga afrikaner på bandet dundrade in. Men ingenting annat. QSA 4. JE/RFK
Radio Litoral fra Honduras med kristent program og IDs. S2 BV
Radio La Cruz del Sur. Very good signal even for early propagation from Bolivia!!!, as a rule good
signal after 00:00. MYL
Radio Clube do Para - the station heard well, but interference from other Brazilian station, Difusora
Acreana. MYL
Radio Macedonia går ofta fram på morgonkröken. 28:de inget 0200 men hördes 0400 LES
Radio Anhanguera. ID: " CBN Radio Anhanguera" at 03:00 the transmitter was switched off. MYL
Radio Anhanquera and Radio Difusora Macapa. Also radio-relays of a football match at Copa
Libertadores, one transmission was behind schedule. On this frequency one more station with Latin
American music was heard (can be Radio Cora, Lima, Peru). MYL
Radio Quito - La Voz del Capital - the station was quite strong. MYL
Radio Capixaba, Brasil, religious program. At 04:00 the station identified: " Radio...., Brasil... onda
corta... ". After 04:00 the signal vanished. MYL
Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado, Peru is heard with the religious program and religious songs.
4. MYL
Radio Santa Mónica med andinsk mx nästan 3:a LES
Radio del Pacifico, Lima Peru - I don’t remember the last time I listened to this station with this strength,
Q 4. The station was heard until 04:00. MYL
Radio Andina was very weak. 2. MYL
Rádio Pioneira de Teresina var starkast på 60 mb. under solförmörkelsen. Annars inte mycket på bandet.
Gick med QRK 4 och stängde 0400. WIK
(tent.) Radio Rebelde, Cuba. Mild Latino music and comment on miscellaneous subjects, 4. MYL
Radio Tanzania med swahili, vestlig popmusik, ID kl. 20 og nyheder. S4 BV
BOLIVIA Radio San Jose frequently heard between 0020 and 0115 at my QTH. Weak signal but might
be heard in Sweden? [Wilkner-FL]
R. San Jose - høres fra tid til annen med katolsk px TBV
Radio San José med bästa styrkan hos mig hittills. Både västerländsk och boliviansk mx. Stängde 0315
med QSA 2-3. WIK
R. Mineria ffg i år - tlk & mx TBV
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R. Gazeta med A Voz do Brasil TBV
Radio Malaysia på malaysisk eller andet lokalsprog, ID efterfulgt af Koran-morgenbøn. S3 BV
Yangon med lugn mx 2 LRH
R. Melodia høres bra når conds går mot denne delen av Peru TBV
Radio Habana Cuba på engelsk, opfordrede til støtte til fængslede cubanere i USA via WWW-adresser,
ID, nyheder, elendig modulation. S3 BV
Radio Melodia, Arequipa här nu, undrar vad de sysslar med. KO
Radio Panamericana (tent.) med spansk og mange ann. S3 BV
Radio Melodia, Arequipa överraskade på denna frekvens, se ovan. KO
Radio Aparecida with religious program, without interferences, 4. MYL
Radio Record with pop music, 3 MYL
Radio Nacional da Amazonia, port., nyheder, ann., ID som Radio Nacional, fri frekvens. S3 BV
R. Baluarte - svak og med hvy QRM TBV
OID Perú försvann abrupt 0210, ingen ID 0200, pratade om Cajamarca och Santa Cruz. Den i BM:s
utskick? LES
Nueva Esperanza mkt pratigt px, religiöst? Lät inte så även om orden "Cristo och Dios" förekom. 3:a
LES
Radio Nueva Esperanza, Bolivia mest snack-program på aymara eller quechua, en del annonseringar på
spanska. Åskan har omöjliggjort tidigare försök att höra dem. KO
Radio Yaran via Norge, persisk snak, tydeligt ID kl. 19 som "Radio Yaran, ASN, Los Angeles" efterfulgt
af smuk persisk musik. S4 BV
R. Nova de Paz med predikan // 11725 2 LRH
R. Tupi också med sportreferat 2 LRH
R. Aparecida med romantisk sång och musik 3 LRH
R. Bandeirantes med ID , frekv. mm 2-3 LRH
Radio Bandeirantes med port. snak, ann., stærk QRM fra 9645 kHz. S2 BV
R. Cl. Paranaense med sportreferat 2-3 LRH
Radio Bahrain, arabisk, ann., ID, hørt // med 6010 kHz, LSB undertrykt, QRM fra anden arabisktalende
station (måske Cairo). S3 BV
HCJB Quito med sidste engelske program, DX Party Line med tilbageblik på programmets 42-årige
historie, værter takkede af. S3 BV
HCJB sista dagen med sändningar på engelska till Europa. Vid denna tid DX Partyline. Just detta
program kommer att fortsätta, bl.a. via HCJB Australia och senare via sändare i USA. CB
AIR/Patna ID-ades fint och regfionalt Sände via denna starka AIR-sändare när en ordinarie var sönder.
Har tydligen redan slutat reläas. S 4 BEFF
Radio International via Norge, pausesignal, mange IDs på persisk og efterfølgende program på persisk,
nævnte Iran, demokrati og opposition flere gange. Klart anti-iransk station. S4 BV
AFRTS/Keflavik gick stabilt och starkt. S 3-5 BEFF
Voice of Nigeria med engelska. Just vid denna tid handlade inslaget om stationens nya hemsida
(http://www.voiceofnigeria.org). Väl värd ett besök. 3-4 CB
Voice of Mesopotamia via Kvitsøe, kurdisk med persisk accent, flere IDs, talte om Kurdistan, senere
mange patriotiske kurdiske sange. S4 BV

BM i Ecuador – bandscan KV-66, 1/6 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
5637.24 Radio Perú har nu en aktivitetsperiod. 5996.60 Radio Melodía tillbaks efter en superkort visit på 6106.95 kHz. Radio San
Antonio på 4940.00 kHz har också varit igång ett tag. RD Comercial på drygt 6324 kHz var också i luften några dagar. Ja så kan jag
inleda nästan varje bandscan. Allt beroende på om stationens ansvarige har tid över för sin fritidssysselsättning: radio.
Brasilien på 6370.00 kHz, som jag nyligen rapporterade om, har kommit fram ytterligare en gång. Betyder att jag nu är helt säker på att
det är en "riktig" radiostation. Frågan är bara om någon utility lägger ut stationen på "sin" frekvens?
Två "specialare" har nu gått iväg direkt från Quito och jag säger tack till alla som har hört av sig med kommentarer om detta: BEFF, HK,
HM, JE, TK, TL och TN. Flera emails från Quito har studsat tillbaka: SA, HeP, KN och BV. Har inte haft tid att kolla upp detta men får
ni inte mina "specialare" från Quito så får ni höra av er.
2820.40H kHz Radio Olmos, Kanske kommer ni ihåg loggningen av den peruanska radiostationen "Radio Olmos" i provinsen
Lambayeque vi hade i SWB #1503? Helt okänd för alla. dvs fram till nu då följande mail ankom BMs skrivbord i Quito från vår medlem
Thord Knutsson/TK på WRTHs redaktion. Tack Thord!:
TK (Thord Knutsson): "Hej Björn, Nyss hemkommen från ett intressant besök i Paraguay. Har hunnit med att hämta hem en ny lista
över Peru-stationer, daterad 12/3 2003 omfattande 1023 sidor med totalt 2137 stationer på MV, KV o FM. Ett mastodontarbete att gå
igenom!! Den har hittills gett info om en station på 1410 i Olmos, prov. Lambayeque, Dep. Lambayeque apropå din hörighet i januari i
år. Nu listas på 1410 en stn som ägs av Sanchez Villegas Manuel Jesus med adress Calla Tarata s/n, Olmos, Prov. Lambayeque, Dep
Lambayeque. Tyvärr ges bara den registrerade ägarens/företagets namn och inte "arbetsnamnet". I listan har man också slutat med att".
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Info från "Ventanaperú": Provincia de Lambayeque, cuya capital es Lambayeque. Sus distritos son: Chochope, Illimo, Jayanca, Lambayeque,
Mochumí, Mórrope, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume; con una población total de 220,105 hab.

2879.98H Radio Reloj, Tuluhá (Colombia). Maj 2003 - 1058 UTC. Det har under årens lopp förekommit många harmonics i mina
bandscans. Liksom för MV-DX mot LA hemma i Sverige är halvtimmen före sunrise mycket givande. Radio Reloj tittade fram med god
styrka 0558 lokal tid vilket är 10 minuter innan sunrise. Harmonic från 1440 kHz (2x 1439.99). Ni kan lyssna på en inspelning från detta
tillfälle på Thomas hemsida.
4799.99 Radio Satelite; Santa Cruz, el departamento de Cajamarca (Perú). Maj 2003 - 2341 UTC. Har varit aktiv ett tag men är mycket
svårt trängd av Guatemala. ID: "Satelite tu radio".
Info från "Ventanaperú": Provincia de Santa Cruz, cuya capital es Santa Cruz de Succhubamba. Sus distritos son: Andabamba, Catache, Chancay
Baños, La Esperanza, Ninabamba, Pulán, Santa Cruz de Succhubamba, Sexi, Uticyacu, Yauyucán; con una población total de 46,219 hab.

4959.98 Cima 100, Santo Domingo (Dominikanska Republiken). Maj 2003 - 0225 UTC. När "Federación Shuar" är off finns ofta Cima
100 där men är normalt extremt svagt modulerad. Detta datum med bättre ordning och fick därför ID för första gången: "La Explosición
Musical por Cima 100", ett program med mycket Bachata-musik.
4960.41 OID LA SS, okänt QTH. 29 maj 2003 - 1115 UTC. Är ett enda stort frågetecken. Hamnade på frekvensen 1115 UTC och 1118
UTC försvann stationen! Hyfsad signal men åskskrap fördärvade möjligheten till ID.
5024.92 Radio Quillabamba, Quillabamba, la provincia de Convención, el departamento de Cusco (Perú). Maj 2003 - 2355 UTC. Då
Rebelde ofta är off air hörs denna peruan bra. Ofta religösa program. Varierar mellan 5024.91-93 kHz.
Info från "Ventanaperú": Provincia de La Convención, cuya capital Quillabamba. Sus distritos son: Huayopata, Echarate, Maranura, Ocobamba,
Quellouno, Santa Ana, Santa Teresa, Vilcabamba; con una población total de 152,576 hab.

5025.05v Radio Rebelde, Bauta (Cuba). Maj 2003 - 2355 UTC. Har problem med sin sändare då signalen ofta är svag samt driver
mellan 5024.91 - 5025.09 kHz. Kan ibland hamna på precis samma split som Radio Quillabamba vilket lurade mig att tro på något mer
spännande!
5120.44v OID SS LA, okänt QTH. Maj 2003 - 0100 UTC. Här ligger en LA som kör nonstop musik hela tiden, har aldrig hört någon
prata. Musik som jag inte kan placera. Stänger abrupt utan prat olika tidpunkter mellan 01 - 0300 UTC ungefär. Mycket påfrestande
QRM från fartygs-utility. Bifogar en inspelning från den 28 maj då man stängde 0245 UTC och utan QRM i LSB-läge den här gången på
5122.48 kHz, som vanligt utan att prata. Känner du igen glada, dansvänliga musiken så hör gärna av dig till mig. Perú?
5927.11 Radiodifusoras Minería, Oruro (Bolivia). Maj 2003 - 1150 UTC. Är inte direkt ovanlig men så starkt har jag aldrig observerat
den tidigare. Ljudet är något distat.
6536.06 kHz
Apropå nya Radio San Miguel de Sóndor jag rapporterade om i en "specialare" så kom följande kommentar från vår medlem Thord
Knutsson/TK på WRTHs redaktion (tack Thord och välkommen hem efter din semester i Paraguay!):
TK; "Radiodifusora Huancabamba är licensierad, visserligen på 3370 kHz, men ändå. Ingen av de övriga stationerna finns i Deps lista.
Dep listar f ö ingen station i Sóndor vare sig på FM eller MV/KV. Du kanske också såg TIN´s blänkare att enligt MTC finns 70 TV
pirater i Peru och lite över 800 radiopirater, därav ca 650 på FM. Alltså skulle det finnas ca 150 MV och KV-pirater i Peru. Låter lite
tycker jag men ger ändå en idé om antalet. Saludos Thord".
"Specialare" som ni tidigare har fått via email:
20 maj: Ecuador på 1610 kHz måste väl ändå vara en "lurifax"? Har under dom senaste dagarna lyssnat på Ecuador på 1610 kHz,
både morgon och kväll. Nonstop HC-musik, bara ibland avbrutet av reklam för firmor i Cuenca så där omkring finns väl QTH.
20 maj: 6106.95 Radio Melodía, Arequipa (Perú) på ny frekvens! Observerade Melodía här den 20 maj 0030 UTC med politiska
kommentarer och instuckna, korta små "Melodía es Melodía", Melodía en la noticia" - IDs med flera varianter av kvinnlig DJ. Inväntade
inte QTH-angivelse men känner väl igen stationen. på 6105.08 kHz en religiös brasse som jag förmodar är Radio Cultural Filadelfia.
Radio Panamericana, La Paz var vid detta tillfälle inte igång.
20 maj: OID "brasse" på 6370.00 kHz! Det är långt kvar till nästa stopdate och jag sitter här ganska förvånad. Kanske någon av er har
en förklaring, i så fall mailar ni naturligtvis till undertecknad. Brasilien på denna frekvens känns inte riktigt rätt men har mycket svårt att
tro på harmonic från brasiliansk MV, aldrig loggat här i Quito och dessutom finns bara en enda MV-brasse i min loggbok.
Gick hyfsat när jag hamnade på frekvensen 1010 UTC i går 19 maj men för svag när bandspelaren kom igång. Uppfattade ett par
omnämnanden av staden "Brasilia" och snacket var typisk "brasse-PP". Kanske gav man ett baklänges-ID, dvs ett ord plus "Radio".
I går kväll och i morse uppfattade jag bara en svag bärvåg och antydan till "mummel"prat. Omöjligt att uppfatta vilket språk.
Som sagt, långt till stopdate och vem vet kanske är det något spännande! Det finns en del kommersiell trafik på frekvensen så en
brasiliansk radio-operatör kanske leker lite?
24 maj: Ny station i distrito "Sóndor"? 6536.06 Radio San Miguel, Sóndor, la provincia de Huancabamba, el departamento de
Piura (Perú). 24 maj 2003 - 0200 UTC. I "provincia "Huancabamba" rör det på sig, ja nästan så att man blir lite yr däruppe.
Vi tar det från början: Omkring den 21 april fick ni en "specialare" med info om nya "La Nueva Radio Superior" i "distrito El Faique"
som ligger i "provincia Huancabamba". På praktiskt taget samma frekvens har tidigare hörts Radio San Miguel, också i "distrito El
Faique". På omkring 6536 kHz har under lång tid hörts Radiodifusora Huancabamba, en station som under den senaste månaden har IDat
"Radio La Poderosa". I WRTH anges som QTH staden Huancabamba. Den Radio San Miguel jag nu hör på 6536.06 kHz IDar "Radio
San Miguel de Sóndor". Sóndor är(liksom El Faique) ett distrito i "provincia Huancabamba". Om den förra stationen "RD
Huancabamba" låg i "Sóndor" eller om detta är ett helt nytt QTH vet jag inte. Har du info så skicka gärna den till mig! Lyssna på en
inspelning från detta tillfälle.
Info från "Ventanaperú": Provincia de Huancabamba, cuya capital es Chanchaque. Sus distritos son: El Carmen de la Frontera, Huancabamba,
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Huarmaca, Lalaquiz, San miguel de El Faique, Sóndor, Sondorillo; con una población total de 125,458 hab.

26 maj: 1610.10 HCTP5 Ecos del Portete, Girón (Ecuador) Den 20 maj fick ni en "specialare" innehållande 3 stationer. En av dessa
med kommentar: "Ecuador på 1610 kHz måste väl ändå vara en "lurifax"? Har under dom senaste dagarna lyssnat på Ecuador på 1610
kHz, både morgon och kväll. Nonstop HC-musik, bara ibland avbrutet av reklam för firmor i Cuenca så där omkring finns väl QTH".
Lyckades till slut IDa stationen som Ecos del Portete i Girón, en liten ort söder om Cuenca. Inte så långt bort ligger "Radio Buen Pasor"4815 kHz i Saraguro på andra sidan provinsgränsen till "Loja".
Hasse Mattisson Show!
Fick idag denna mail från HM, som med stor sannolikhet har lyckats höra Ecos del Portete! Läs min kommentar efter Hasses mail så
förstår ni min uppfattning i ämnet:
HM (Hasse Mattisson): "Hej BM! Dags med en av mina sporadiska kontakter! TN vbf ditt tips om oid Ecuador på 1610. 24.5
efternattskoll - nix und noll! men 25.5 mellan kl 0105-0230-- UTC hade jag en stn som liknar din beskrivning med som jag kallar
"andinsk mx"! 0105 när jag kom på frekv uppfattade jag o bandade "... centro del Peru ..." Sedan mest non stop mx med några korta ord
mellan vissa låtar. Inga som helst id-indikationer vid hel- eller halvtimmar. Efter 0230- kunde jag ej följa den mer. 0144- gick stn riktigt
bra i AM-läge! USB frekv 1610,10-12 lite diffust. Inga andra TA stns på X. Jo, kanske antydan på 1630. Endast "balkan" på 1621,15.
Och på MV i övrigt fortsatt botten-botten-kass-kass. Endast antydningar på 1470 1480 1500 1510. Inga andra Peru eller andinska stn än
troligen på 1470.
Har vi samma stn BM? I så fall är det ngt spännande på G ändå!! Säkert andra som hört också. Intressant så det sprakar! HM"
BM (Björn Malm): Jovisst, garanterat hör vi samma station. Allt du uppger här ovan stämmer med vad jag hör. Svår att ställa in i SSB
och går bäst i AM-läge. Ligger lite "diffust" på 1610.10 kHz och kör mycket musik nonstop utan att snacka /IDa ens på halv /heltimme.
Musiken är andinsk med cumbia, ecuadoriansk "rockolera" och liknande.
Jättetack för din mail Hasse! Spännande så att det sprakar, det tycker också undertecknad.

73 från

i Quito!

Stationsnyheter
BOLIVIA: 6586,1 Radio Nueva Esperanza, La Paz, Bolivia. Vad jag kan förstå är detta samma station som finns på MV 1523.5 (nf.
1520) visserligen med annan adress, men samma namn och sändande från El Alto! Vad sägs? (73´s / Thord Knutsson)
INDONESIA. The following regionals were off the air in April 2003: 6070 RRI Jayapura, 6153 RRI Biak, 7171.3 RRI Serui, 7231.1
RRI Fak Fak, 7234 RRI Palu, 9552.3 RRI Makassar, 9680 RRI Jakarta was active in April // 11860
(Roland Schulze, Philippines, May 21 DSWCI DX Window, May 24 via DXLD)
JAPAN. 3373.5, 1018-, NHK Mihara, May 18. Fair reception of this 300w back up USB transmitter of NHK Osaka 2, with Japanese
talk by mostly YL, with occasional interjection by OM. Lots of splatter. This one usually heard better in the depths of winter.
3373.5, 1137-, NHK, Mihara, May 19. USB back up 300 watt transmitter for Osaka 2. English lesson about whales. Good with a fair
amount of atmospheric static. ID for NHK at 1140. No SW parallels noted.
3607.5, 1027-, NHK, Shobu-Kuki, Tokyo, May 18. Good reception with lively talk between a man and a woman. Lots of laughter, and
music. 900 w USB back up transmitter for NHK Tokyo 1. Good reception.
3970, 1141-, NHK Sapporo 1, May 19. Good reception of this 600 w back up USB transmitter carrying NHK 1. Parallels include 3259
(600 w NHK Kasuga), 3607.5 (900 w NHK, Shobu-Kuki, Tokyo). Latter is best with good/very good reception. At 1255 recheck, 3607.5
and 3970 are no longer in parallel. At top of hour, back in parallel. Also parallel to 6005 (600 w Sapporo 1). At 1300 all transmitters are
off except 3970 which continues despite scheduled sign-off.
6005, 1212-, NHK Sapporo May 17 Good reception, best in LSB with Japanese talk by male. Not a bad signal for a 600w transmitter, in
a crowded band!
6005, 1223-1230, NHK, May 19. No ID on sign-off after Japanese female vocal. 600w Sapporo 1 transmitter (Walter Salmaniw, MD,
Grayland WA DXpedition, DX LISTENING DIGEST)
MARSHALL ISLANDS. MARSHALL ISLANDS ON THE AIR SHORTWAVE
Play music from Marshall Islands website http://janeresture.com. The Marshall Islands are a small group of islands that form a part of
Micronesia in the central Pacific, about half way between Hawaii and Australia. The Marshalls are made up of 34 coral atolls with a total
area of just 70 square miles and a total coastline of just 75 miles. These islands run in two parallel chains about 130 miles apart and
they extend for 650 miles. The capital island is Majuro and the total population is around 75,000.
The Marshall Islands were first populated by Micronesians who migrated into the area approximately 3,000 years ago. The first
Europeans to sight the islands were from Spain, the islands were named by the British, and Germany bought them from Spain in 1885.
The Japanese were granted a mandate over the islands from the League of Nations in 1920, and the Americans were granted a mandate
from the United Nations in 1946. The Marshall Islands gained independence in 1986.
Three island atolls in the Marshalls have achieved world wide fame. Kwajelein and Eniwetok were the location of two fierce battles
during the Pacific War, and Bikini and Eniwetok were the locations for the American atomic tests in the Pacific a few years later.
Radiowise, the first transmitter in the Marshall Islands was established under the Japanese mandate on the southern island of Jaluit (jaLOO-it) somewhere around the mid-1920's. This was a communication station under the callsign JRX.
In 1944, American forces established two stations in the Marshall Islands; WXLG with 1 kW on Kwajelein and WXLE with just 50
watts on Eniwetok. Two years later, radio played another important role during the American atomic tests on Bikini and Eniwetok. The
radio transmitters on several ships relayed a live broadcast from a nearby location, giving a running commentary of the events associated
with the atomic explosions.
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The mediumwave station WSZO began with just 200 watts on 1500 kHz somewhere around the year 1960. This station was established
by the local government and it was supplementary to the two AFRS stations on the air in this island group in the central Pacific.
In 1980, on March 4 to be exact, a new 1 kW transmitter at station WSZO made its first appearance on the shortwave bands. Two
channels were in use, 6070 and 4940 kHz, though the tropical band channel gave the widest coverage.
A few months later, the station stated that they were swamped with reception reports from all over the world, though mainly from
Australia, New Zealand and North America. The transmitter was a Japanese NEC 10 kW unit and the antenna was beamed north west.
Two years after its inauguration, the shortwave service came to an abrupt end when the antenna balun (BAL-un) failed. This service for
the outer islands was never revived and gone was the possibility for distant listeners to hear this exotic radio station in the central
Pacific.
However, there is good news. Several recent news reports state that the Kentucky shortwave station WJIE, with its offices in Louisville
and transmitters at Upton, indicate that they have bought the three shortwave transmitters from FEBA Seychelles. They are apparently
planning to install one in Liberia, another in the United States, and the third in the Marshall Islands.
The government radio station in the Marshall Islands began its on air service under the callsign WSZO and this was changed to V7AD
after independence. What will be the callsign for this new Gospel shortwave station in the Marshall Islands? (Adrian Michael Peterson,
AWR Wavescan June 1 via DXLD)
MEXICO: 9597.6 R UNAM very tentative, but Spanish audio here as I type this at 1413. Anyone else hearing this? (Johnson May 26)
-----------------Fellas, nice signal in north Louisiana tonight. IDed at 0103 and then had news. Mostly spoken word programs tonight but had quite a bit
of music during the day. The nearby channels are clear so you can us a wider filter to make up for the low modulation. Although it is
low, it is not nearly has bad as when they were last on when it was barely a whisper. Steady on 9597.6 (Johnson May 26) (via Cumbre
DX)
KOREA NORTH: 3390.5, PBS, Pyongyang, Apr 29, 1830-1900*, New frequency in Korean, instrumental music, 1900 ID, time
announcement and off. 25432. It was heard // 3320 with a late program. Nothing heard on 2850 at that hour (Roland Schulze,
Philippines, May 21 DSWCI DX Window, May 24 via DXLD)
RWANDA. Noted Radio Rwanda, (Radiodiffusion de la Republique Rwandaise) Kigali, at 1800 UTC on 6055 kHz with news in
French, which was followed by programs in the vernacular. Heard 10 minutes of local and international news in English at 1830 UTC on
the same frequency of 6055 khz. Radio Rwanda comes across here with strong signals. However, there is slight interference from Radio
Nigeria, Ibadan on 6050 kHz (Livinus Torty in Chad, AWR Wavescan May 25 via DXLD)
SOUTH AFRICA: Just received by snail-mail a QSL from SW Radio Africa for my e-mail report of their test on 4880 kHz. Full-data,
except (of course) transmitter site. Power is given as 100kW but..."Transmitter location is restricted for security reasons". Signed by
Technical Manager, name illegible. Contact info: SW Radio Africa Ltd PO Box 243 Borehamwood, Herts, WD6 4WA UK
tech@swradioafrica.com http://www.swradioafrica.com Well, the transmitter site is most probably Meyerton. (Jari Savolainen,
Kuusankoski, Finland, via HCDX)

Övriga radionyheter
Fenomen som den magnetiska ekvatorn ställer till med
Litet om de märkliga fenomen som den magnetiska ekvatorn ställer till med. Mest teori förstås, men plausibelt:
http://www.ips.gov.au/Category/Educational/Other%20Topics/Radio%20Communication//Transequatorial.pdf
Tack till Rocco Cotroneo som hittat artikeln på nätet. (Henrik Klemetz)

Noteringar från ett ARC/SWB-konvent.
Så var det åter dags för ett konvent, årets begivenhet för många av oss som sitter och lyssnar på egen hand. Mötet ägde rum den
10 och 11 maj i Kanebergsstugan utanför Halmstad för att efter söndag frukost flytta ner till Bäckavattnets Golfbana i Marbäck. Vid en
rikligt tilltagen fikastund infann sig ett antal deltagare efter hand: TL, BE, HM, CB, RA, WA, TN, LES, LSD, BD, RÅM, ODD, RÅ med
medföljare. Särskilt välkomnades våra norska vänner TBV och TW. Samt inte minst arrangörerna IE och LB, den senare tar sig vad
gäller hälsan vilket är glädjande att se. LB förmedlade hälsningar från några medlemmar som inte kunde vara med av olika orsaker. TK
hade kommit hem från en långa resa i Sydamerika ett par dagar tidigare. Vidare hade också hälsningar kommit från JE, OA, MR, THE
och WIK. Sedan konstaterade vi att vi saknade ett antal medlemmar som borde ha varit med och som det varit trevligt att träffa.
Mötet försiggick traditionsenligt med bra och soligt väder och med en god atmosfär i stugan. Likaså traditionsenlig var den första
punkten på programmet, frågesporten. Den leddes förtjänstfullt av förra årets vinnare CB. Minst ringrostig och därmed arrangör av nästa
års frågesport blev LES till publikens jubel. God tvåa, som då får delta i nästa års tävling, blev RÅ. Det är bara att konstatera att är man
inte hyggligt aktiv är det inte lätt att hänga med.
Därefter övergick mötet till en diskussion om ett endagskonvent skulle leda till ett ökat deltagande eftersom det nu är i regel samma
medlemmar som kommer varje gång. Det visade sig att opinionen pekade på att nuvarande uppläggning var bäst men att det kunde
naturligtvis övervägas förändringar i programmet. Det är upp till var och en att föreslå och bidra med programpunkter. Diskussionen gick
vidare till ARC´s verksamhet inför morgondagens årsmöte. En lång diskussion rörde förutsättningarna att utge EKOT som
internetbulletin. SWB`s övergång får betecknas som lyckad men ARC´s förutsättningar är annorlunda på grund av att EKOT har en
annan och mer komplicerad struktur än vad gäller SWB. Beträffande SWB konstaterades att läget är gott, fler bidragsgivare är
naturligtvis välkomna, och att TN är beredd att fortsätta ett tag till. Mötet noterade att TN gjort en förnämlig insats under det gångna året.
De bulletiner, som kommer under hand, mestadels från Södra Amerika, är ett uppskattat inslag för medlemmarna. Efter en DX-inspirerad
god middag, mexikansk stil med tacos etc, redovisade BD några intryck från en ej så radioaktiv men dock turistiskt intressant resa i
vintras utefter USA:s ostkust.
Under natten testade några medlemmar etern med halvhyggligt resultat, konvent sammanfaller sällan med toppkonds men resultatet av
mödorna kan beskådas i respektive bulletin. Efter frukosten flyttade vi till golfbanans klubbhus. Första punkten var fotografering av hela
gruppen till kommande WRTVH. Därefter följde årsmötet i ARC, som avverkades i god ordning. LES omvaldes till kassör och TN och
TK till styrelseledamöter. Ny QSL-red blev RA. Medlemsavgiften för kommande år fastställdes till kr 250. Ekonomin är än så länge
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tillfredsställande men det fanns anledning att påpeka att en normal kostnad för EKOT normalt borde ligga i storleksordningen kr 450 á
500 per år. Genom en rad insatser har kostnaden hittills kunnat pressas medlemmarna till godo. Styrelsen får överväga olika alternativ
under det kommande året. Nästa konvent bestämdes preliminärt till den 8 och 9 maj 2004. ODD fick i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för en alternativ mötesplats i Strömstad till ett kommande år. Konventet avslutades med sedvanligt stort tack till
arrangörerna LB och IE för ett trevligt och lyckat konvent och en god lunch. Vi återkommer gärna till nästa gång.
(Vid pennan, BD.)

TEN-TEC ANNOUNCES FIRST DRM, DIGITAL CAPABLE SHORTWAVE RADIO
Ten-Tec, a worldwide leader in comunications equipment; has announced the first DRM capable shortwave receiver. DRM stands
for Digital Radio Mondiale, representing a digital system for shortwave, medium wave and long wave broadcasting yielding near-FM
quality sound. The Ten-Tec RX- 320D and other system requirements are now posted on the Universal Radio website:
http://www.universal-radio.com/catalog/commrxvr/0321.html (via gh, dXLD)

THE FAIALLO MANIFESTO
Let's say it loud and clear: Mr. Bellabarba, the notorious report-faker from Bologna, is a pain in the back for all DXers
worldwide. No doubt about that.
From our point of view, the pain is even worse: the perception of Italian DXing worldwide is often and easily altered as a result of Italian
nationals spreading dough on our hobby. Surely it's not right nor kind, but after all it's human. Italians are Spaghetti, Pizza, Mafia... and
Bellabarba.
For some odd reason, Italian DXing abroad has always been represented by non-DXers. This is not Sweden: true-blue DXers in this
Country are - at best - less than a dozen. And they always cared about receivers and antennas, leaving club managements and
international representation to others.
Right now in the Italian radio-listening scene we have:
- An 'institutional' club (Air) dealing mainly with program listening and publishing a monthly magazine (Radiorama). Almost all DXers
left Air many years ago and the club has been taken over by individuals with little or no interest in DXing.
- The Edxc 'Officials'. A couple of lovers of international programs in Italian, able to do just anything in order to be 'officials' of
something. They reached the top of the already agonizing Edxc for lack of any other candidate. One of the main points of their hilarious
'electoral program' was 'the normalization of reception reports'. Needless to say, they have no clue about what DXing is. How can they
even think to be able to manage a 'DX council' is a deep mystery for everybody, but thanks to them Edxc has lost any further credibility.
That was no wonder to anybody knowing them.
- PlayDX. Once the voice of 'alternative' Italian DXing, this fanzine reflects Dario Monferini's metamorphosis from radio-listener to
stickers collector and merchant. After the recent arguments on some international reflectors about Bellabarba's reports, some DXers
raised the question: why is Dario Monferini actively supporting Bellabarba by publishing the Bologna-based forger's 'verifications' since
years, at first as 'DXer Bellabarba's contributions and now half-disguised as 'Bellabarba Collection'? To which we could add: why is
Dario Monferini not caring at all about his reputation among DXers nor about the image of Italian DXing worldwide? Why does he play
deaf ears to the pleas of people everywhere, with whom he was in supposedly friendly relationships since more than 2O years? Why does
he seem not to care if PlayDX has lost almost all readers, contributors and supporters? Why does he humiliate himself and Italian DXing,
by acting as unauthorized QSL-manager and taking DXers' money in exchange for fake papers disguised as Radio StudioX cards?
According to some analysts, the answer is straightforward: Dario Monferini has never really DXed, but PlayDX had a place of its own in
the DXing milieu as an excellent weekly source of informations for anyone interested in DX news and logs. This function having been
badly downgraded by the Net, the former DX-editor is now concentrating on his real interest - collecting and dealing stickers and radio
stations gadgets, of which he owns more than 300.000 items. Maybe not everybody is aware, but those memorabilias are nourishing a
rich market worldwide: have a look to eBay's auctions and you could be surprised. The Bellabarba-Monferini connection, according to
some sources, could therefore be nothing else than a business deal, under which many rare and valuable stickers change hands in return
for stations' informations and reception details, many of them picked up in foreign bulletins and mailing lists.
- The 'Faiallo People', as Dario Monferini recently wrote in an insulting message to the Mwdx reflector. That's us. We are not organized
in any official club, but we run the faiallo.org and radioascolto.org websites. We operate on a DXing and old friendship basis, we meet
for DXing sessions at the original location of Faiallo (where it all began) and L'Ago, both in north-west Italy. With an average DXing
experience of more than 20 years, we feel - and want this to be absolutely recyprocal - on the same level as any serious and experienced
DXer regardless of race, sex, religion or nationality. When we report a rare mw catch, we should like our fellow DXers worldwide to
jump in and help us to analyze the odd propagation in southern Europe - instead of having to spend our valuable time rejecting
unpleasant accusations of tape forgering. Yes, the Xebal wound is still somehow open. But we do understand that Bellabarba and his
friends have their share of responsibility if any report from this country is subject to be received as suspect and originating from
unreliable sources.
We want this situation to change.
To the DXing community, we say: beware of Bellabarba and his friends and supporters. They are not Italian DXers, they are just
international scum. No serious DXer in Italy or anywhere has anything to do with them. Italian DXing is not report or QSL fakers, nor
sticker merchants.
If any action can be taken, in order to stop them harming our hobby and the global DXing community, we are in.
The Faiallo Manifesto is online: http://www.faiallo.org/manif.html
(73 and good DX, Enrico Oliva)
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