Nummer: 1521, 5 oktober 2003. Deadline nästa nr: 17/10 2003 (E-mail 19/10 kl. 0900 SNT)
Så är det dags igen
att sätta sig framför
datorn och knappa
in de fyra bidrag
som kommit från
klubbens
medlemmar!
Dessutom har BM
samt HK också
översänt
kommentarer om ett
par loggningar.
Jag överlämnar till
klubbens inaktiva
medlemmar, vilket
faktiskt numera är
det stora flertalet,
att komma med
förslag på vad vi
skall göra för att
hålla SWB vid liv.
Någon form av
bidrag måste ni väl
kunna översända,
åtminstone nån
gång!??
Vi hälsar åter en
nygammal medlem,
Hans Östnell,
välkommen i SWBgänget. Läs härintill
vad han hållit på
med under senare
tid. Vi tackar också
speciellt för ett
flertal tips.
Till nästa nummer
behövs det alltså nåt
som heter bidrag i
mer än ringa mängd!

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.
Jan Edh: Det verkar svårt att pricka in några konditioner att tala om. 24 september slog just en ”minor
storm” till igen, A-index stack upp till 33 och K-index låg på 4. Det var också väldigt kraftigt sprak, både
åska och mer ”stadigt” över MV-bandet. Konditionsbilden påminde mycket om den från 17/9. Litet
halvöppet mot britterna, Asien uselt, om alls, på både MV och KV, litet Afrika, men inte märkvärdigt. Och
så brassar tidigt på MV, men knappt något annat. Framför allt gick 1380 (i AM-läge) och 1390 (två
stationer, men en dominant) tidvis riktigt bra men för korta stunder och utan att kunna id-as. Litet brassar
också på KV, men inte speciellt bra. Efter att natten led blev konditionerna allt sämre och vi gav upp. En
koll efter 04 (sommartid) och då hördes i princip inget på MV (inte ens 1470) och bara några brassar på
KV.
”Morgontoppen” tillbringades i sängen, men ännu en timme efter soluppgång gick faktiskt några KVstationer på tropikbandet. MV:n var nästan utsläckt så när som på några ”fyrar”, inga britter, men vi
noterade att Norge (675 och 153) gick mycket bättre än på kvällen/natten, så på nå´t sätt var det ändå
öppet västerut en liten bit...
29/9: det är lustigt hur det ”slår”, och när man som minst anar det... Även om nu utfallet vad gäller SWB
blev tämligen magert. Vi hade jubileum på Radio Dellen och ”långsändning” fram till 20 på
lördagskvällen (sommartid). Och trots alla dystra prognoser, och inte minst egna erfarenheter, så ville vi
äta en bit (grilla var inte att tänka på i rådande busväder) och sedan kolla vad antennerna i Fredriksfors
kunde ge. Om inte annat för att få några nya DX-tips till söndagens DX-sändning... Litet steg väl suget när
en norsk DX-are i Trondheim mailade in till Radio Dellen och samtidigt berättade om att det gått östkust
på lördagsmorgonen, och att Asien gick bra på lördagskvällen. Modet sjönk dock när apparaterna kom på
vid 21-tiden. Inget intressant, inte ens Australien på 120 mb gick (då!). Men bara kort senare fick vi skärpa
till oss mitt i avslutningen på middagen. Det började gå japaner. Inte bara en. Och de gick med osannolik
styrka. Vi hann också med att logga både Korea och Thailand. Jag har inte varit med om liknande sedan
60-talets ungdomsår hemma i Bollnäs! Hade vi bara inte blivit glada som kalvar på grönbete, och gått in
för att verkligen LOGGA, hade säkert betydligt mer funnits att beta av. Och morgonen gav lika oförmodat
ett par Peru på MV med makalösa styrkor sedan bandet praktiskt varit rent på transatlanter bara timmen
tidigare. Däremot inte minsta antydan mot NA (förutom Grönland), och en natt där inte ens 60 mbbrassarna gick acceptabelt... Detta visserligen sedan A-index åkt rutschkana ner till 9 och K-index höll sig
på 2, men Alvestads prognos gav ju heller inget hopp för en sådan här öppning.
2/10: det kanske tar sig! På onsdagskvällen 1/10 var jag ute i Fredriksfors igen (Ronny är där mest varje
natt, men tisdagen var helusel), och fick bl a höra säsongens (för min del) första NA. Och utan att vara
några pärlor var det inte bara det allra vanligaste heller. I princip inget alls från NL/NS t ex. Ännu när jag
släckte ner och åkte till jobbet strax efter 08 var många stationer i farten, men signalerna började bli för
fladdriga för att det skulle vara någon idé att kämpa. På kvällen gick Asien, men inte alls som på
lördagskvällen. Några indoneser på KV. Senare på natten i första hand några Peru, men annars halvklent,
även om det var otroliga styrkor på 6042,5, 6020,2, 5952,5, 5940,1 och någon till.
4/10: Inga nya loggar, däremot vill jag komplettera med ett QSL: Radio Guarujá Paulista, 5045. Brev,
visitkort, klisterlappar, turistbroschyr. V/s Orivaldo Rampazo, diretor. 1 månad.
Vi hälsar en nygammal medlem välkommen åter i SWB-gänget. Nedan kommer förklaringen till varför
SWB fått stryka på foten under en tid (personuppgifter och e-mail finns i medlemsförteckningen och
publiceras inte gärna på nätet. De som vill ha uppgifterna hör av er till red).
Hans Östnell (HR): Jag har även noterat (genom att ladda ner lite äldre utgåvor av SWB) att inflödet på
tips kan genomgå en avsevärd förbättring! Att det varit brist på tips kanske till viss del kan skyllas på den
fina sommaren, semestrar, grillning och annat. Nu är dock hösten här och det passar antagligen de flesta
lite bättre att sitta och kura framför (eller bakom) radion.
Utrustningen som används för tillfället är följande: Mottagare: Icom IC-735, Sony ICF-2001D mod.,
"Wikander-preamp/switchbox", MFJ-971D Matchbox. Antenner: 50m lw, Huwei KV-loop, Kiwa MWloop. Söker: med ljus och lykta efter en IC-R71E eller R-70, samt en SPR-4 med alla kristaller...
Och så en liten resumé (eftersom jag idag känner mig ovanligt spirituell): Han är tillbaka! Den mystiske
HR som tagit för vana att dyka upp som "gubben ur lådan" - och sedan lika hastigt försvinna igen! Ungefär
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som norrsken... Ja, med en sådan arbetssituation som jag har (eller åtminstone har haft), är det nödvändigt med en smula självironi. De
allra flesta känner nog igen min signatur - den har ju återkommit med jämna mellanrum under årens lopp. De flesta känner säkert även
till att jag arbetar i Försvarsmakten (som trots uppgifter i SVT:s "Uppdrag granskning", ingalunda är en kriminell organisation) - vilket
innebär att jag de senaste åren har levt ett ganska kringflackande liv, till följd av omorganisationer, utbildningar och utlandstjänst. I
prästbetyget finns numera de exotiska platserna Visby, Enköping, Ajvalija (Kosovo) samt för tillfället Kristinehamn inskrivna. Dessutom
driver jag ett litet företag i internetbranschen i Lillehammer (be mig inte förklara detta) vid sidan om allt annat...
Fick återigen ett anfall av DXing i slutet av sommaren. Tack vare den alldeles utmärkta frihandelsportalen eBay lyckades jag lägga
vantarna på en finfin Sony ICF-2001D i nyskick! Dessutom en alldeles förtjusande liten kortvågsloop (med kanonprestanda!), som
tillverkas för hand av Mr Wei i Shen Zhen, Guangdong i Kina. Jag håller som bäst på att testa denna loop och avsikten är att skriva en
"review" som jag hoppas få publicerad på Hardcore-DX senare i höst. ICF-2001D:an har genomgått omfattande modifieringar. Bl a har
jag stoppat in alla Kiwas filteruppgraderingar samt laborerat en del med audiokretsarna, med resultatet att denna mottagare numera är
betydligt vassare än Icomtransceivern. Sonyn har bl a en AM-synk som - till skillnad från många betydligt dyrare mottagare (läs AOR) fungerar precis som en AM-synk ska!
Hardcore-DX förresten; tack vare denna sajt:s utomordentliga e-maillista, lyckades jag dessutom lägga vantarna på en Kiwa MW-loop!
Denna antenn tillverkas ju som bekant inte längre, tråkigt nog. Men nu är jag iallafall igång på MW oxå, och kan DXa någorlunda seriöst
även på detta band - trots att jag bor i lägenhet. Faktum är att Kiwa-loopen nog är bland det värsta jag lyssnat med på MW någonsin.
Tack vare den geniala regenereringskretsen, kan man minska bandbredden redan i antennen och samtidigt förstärka upp den frekvens
man vill lyssna på. Detta resulterar i att man tycks kunna gräva upp det mesta ur bruset på MW. Som jag ser det, så är det bara en spikrak
bäver och K9AY-loopen som som överträffar Kiwa:n. Eftersom jag inte har plats för någon av ovanstående så är Kiwa:n ett
utomordentligt alternativ! Nog talat om MW. Det tillhör andra forum!
Hursomhelst ser jag fram emot en spännande höst och vinter (på alla band). Hoppas dessutom kunna bidraga med ett och annat
matnyttigt i tipsform. Håller som bäst på att "läsa in" mig på banden, eftersom det ju har hänt en del sedan jag var aktiv senast.
3/10: Det har lyssnats lite grann den senaste veckan, och det är väl inte utan att det hörts en del intressant. Alla loggningar är gjorda med
ICF-2001D-pytsen och med antingen 50-metersstumpen eller "kinesloopen" (som för övrigt fungerar alldeles lysande, särskilt på 6 Mhz).
Antagligen har jag "fel" uppställningsform på tipsen och då får du väl skälla på mig - jag lovar att bättra mig till nästa gång. Alla tider är
naturligtvis i UTC. (Tack för alla tips och presentation, de behövs verkligen! Tipsen uppställda precis helt rätt för att det skall vara lätt
att redigera. /red)
Leif Blomqvist: Anmäler några QSL: WJTC 9370, kort. ERT Grecce 15630, kort. BFBS 13720. kort. Voa Udort Thailand 9840,
kort.
Björn Fransson: Första lyssnarnatten för säsongen har klarats av och, minsann, det var konds litet dit och dit. Kul! De flesta av
nedanstående tips har rapporterats av andra, men jag tar med dem, om inte annat, för att tala om att de fortfarande hörs! 73 från Björn
QSL: All India Radio, Shimla, Indien-3223. QSL-brev + personliga rader från v/s: V. K. Upadhyay. 3,5 v. Radio Seagull via Riga,
Lettland-9290. Brev, v/s: Sietse Brouwer. 2 v. European Music Radio via IRRS, Milano-5775. Brev, kort, dekal via v/s: ? 2 v.
Degar Voice, vietnamesisk clandestine via Chita, Ryssland-7380. E-mail med ”confirmation”, v/s: Kok Ksor. 2 d
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ABC Alice Springs med sällan hörd styrka, QSA 4. Samtidigt gick 2325 nätt och jämnt, medan 2485 inte
hördes alls. JE/RFK
RRI/Palu, ej ID, stängde 1604 med ”Love Ambon” – fortfarande mycket tjusig, trots S 2-3. BEFF
RRI/Pontianak, ej ID, med typisk musik och dovt tal. S 2-3. BEFF
Voice of Palestine via IRIB väldigt stark med arabiska. S 4-5. BEFF
Två OID stationer, varav en var kines. Den andra bör ha varit Echo of Hope vid denna tid. S 2-3 på
båda. BEFF
RRI Serui med populär indonesisk musik. Annonsering 20.15. QSA 2, och mycket bättre hörbarhet på
AM. JE/RFK
RRI/Makassar, ej ID, med fin musik. S 3. BEFF
RRI Wamena med poppig musik. QSA 2. Också den mycket bättre på AM (skillnad mellan knappt
tydbar och hyggligt...) JE/RFK
Svårhörd OID, som bör vara RRI/Wamena. Man hör musiken, men inte pratet, och musiken låter som
indoneser brukar. S 1-2. BEFF
R dif de Roraima med annonseringar och instrumentala stycken. Fett ID 02.59 Q3 HR
R Clube do Pará med phone-in-px. Ordentligt ID 02.32 Q2-3 HR
Radio Macedonia (tent) predikade. QSA 3. JE/RFK
Radio Macedonia hördes riktigt bra, men är en svårknäckt nöt vad gäller ID och rapport. S 3. BEFF
Zambia NBC, med sitt "Call of the Fish Eagle" strax före s/on. Q4 HR 4950 1.10 0303 R Nac do Angola,
med ID som "Radio Nacional". Q3 HR
Radio Quito med musik och QSA 2 fortfarande denna tid. JE/RFK
RRI Biak (tent). Mycket svag (QSA 1) och mycket brus. Muslimsk sång av kvinna. 20.30 kom någon
annonsering som inte gick att tyda och sedan fade out. JE/RFK
Radio Cultural Amauta ren och tydlig, även om QSA bara var 2. JE/RFK
Ondas del Ortaguaza (tent), men för svag (QSA 1). JE/RFK
Radio Guarujá Paulista har blivit märkligt vanlig och stark. Är en av de dominerande brassarna oavsett
tidpunkt. Gick 21 och fortfarande denna tid. QSA 2-3. Fler brassar fortfarande bra på tropikbandet också.
JE/RFK
Radio Guaruja Paulista spelade ”Samba Brasil” så det stod härliga till. S 3-4 BEFF
Radio Continentál blev till slut lösningen på det som jag trodde var någonting nytt via argentinska
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armésändare. ID-ade nämligen ungefär ”Radio Minarve” i början och det lät ju intressant. S 2-3. BEFF
Voice of The Tigray Revolution, med prat. Svårrepad. Q2-3
Radio Ilucán, Cutervo gick riktigt fint. Kallade sig ”La Voz de la Cultura”. S 2-3 men emellanåt bättre än
så. BEFF
Radio Bethel med unison psalmsång. QSA 3 JE/RFK
Radio Itatiaia med fotbollssnack. QSA 3.JE/RFK
Radio Guaruja, Florioanopolis stark, men litet trängd. QSA 3 JE/RFK
R Guaiba med snack. Föga upplyftande... Q3 HR
LV de tu Conciencia, Lomalinda (tent.), inget ID, men Colombia nämndes ett flertal gånger i ett px med
religiös karaktär. Gick riktigt bra fram till 01.27 då Radio Nederland drog igång för fulla muggar. Q3
OID Brasse (tent. R Gaucha) med religiöst. Orkade inte vänta på ID. Q2 HR
R Victoria, Lima hasplade ur sig ett ID mitt i snacketolvan. Gick nästan bättre på "kinesloopen", då QRM
från 6020 kunde "nollas ut". Q2-3 HR
Radio Victoria med Palabra de Dios. QSA 4 och häftigt drag. JE/RFK
Radio Victoria med predikan på portugisiska utan tolkning till spanska denna ursusla morgon vad cx
beträffar. 3 CB
R Illimani, ID:ade stort vid denna tid. Q2 HR 6040 28.9 01.00 R Clube Paranaese snackade om Copa
Panamericana i fotboll. Q3 HR
Radio Melodia litet trängd men bra signal (QSA 3). Musikprogram. JE/RFK
Radio Santa Rosa ID-ades inte, men förmodas ! Varierade kraftigt i frekvens. S 2-3. BEFF
R Cancao Nova, religiös predikan och Q3 HR
Radio Panamericana med QSA 2-3. Mycket dåligt på KV den här tiden i övrigt, i stort sett bara Pio XII
och några brassar, JE/RFK
Voice of The Broad Masses, Eritrea, med annonseringar och "hornmx". Q2 HR
Jag har fortsatt att bevaka Radio Galkayo, men den hörs väldigt sällan och har ofta problem med
energitillförseln. OBS! Understrykningen i min QSL-text förra gången förorsakades av datorn (och jag
upptäckte det inte, när jag skickade iväg mailet!) och inte av någon slags hybris av undertecknad, BEFF.
Degar Voice med vietnamesiska via Chita, Ryssland. Är en slags religiös clandestine. Svarade snabbt via
email (se ovan). S 2-3 och mycket oväsen. BEFF
Voice of Sudan med arabiska och mycket prat om Sudan, förstås. S 3 och faktiskt ganska ostörd en stund.
BEFF
Radio Seagull via Lettland med fin popmusik. Ska visst börja sända reguljärt via hyrd sändare. Svarade
snabbt med brev. S 3-4, trots min närhet till Lettland. BEFF
R Brasil Central // 11830 vid denna tid. Q4 HR
R CBN, med fett id. Har gått väldigt bra på sistone. Q3 HR
R Bandeirantes, med sedvanligt "Brassepx". Q4 HR
Radyo Pilipinas, Tinang, tar jag med pga deras mystiska program, där lokala språk varvas med fraser på
engelska. Snack om San Miguel, i ett för övrigt obegripligt px... Q3-4 HR
Radio Ndeke Luka via ? var en trevlig överraskning. Tillhör Foundation Hirondelle som drev MINURCA
i Centralafrikanska Republiken. Franska eller ett afrikanskt språk som mycket liknar franska! S 3-4.
BEFF
Rikisutvarpid på USB drog sportnyheter och ID:ade som "Utvarp Reykavik" Q4 HR

Also some South Florida logs received from Robert Wilkner, FL, USA:
BOLIVIA 4409.83 Radio Eco, Reyes 2340-2350 with om tk,very difficult station to log here [Wilkner-FL]
PERU 4386 Radio Imperio presumed, no ID on four loggings, 0950 "aqui estemados oyentes ...madre de Dios...Señor J. C. .."
[Robert Wilkner-FL]
PERU 4790 Radio Atlántida, Iquitos 1000-1020 "antencíon San Martin ...... cinco en las mañana....... .... Radio Atlántida" blasting
in, excellent signal [Wilkner-FL]
UNID 5833.39 v. to 5834.15 Better signal 1000-1130 than 0000 to 0100, weak Sept. 30 at 1000-1112. Does not seem a Cuban
Harmonic or Central America. Fades before Guatemala 60 meter band stations. [Wilkner-FL]

BM i Ecuador – Bandscan KV-75, 5/10 2003
Björn Malm, c/o Susana Garcés de Malm,
tel.: (+ 593 2) 2598 470
Avenida la Prensa 4408 y Vaca, Quito, Ecuador.
email: bjornmalm2003@yahoo.com
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
Äntligen har jag fått möjlighet att montera den första av dom 3 nya antenner jag planerar sätta upp: En 18 meters "Horizontal Sloper
Inverted L" där den högst belägna punkten finns 13 meter över markytan. Testade antennen torsdag kväll och fredag morgon. Just nu är
jag helt utan antenn, eller rättare sagt utan nedledning detta naturligtvis beroende på byggnadsjobbarna från Riobamba som ena stunden
slår in en vägg för att i nästa ögonblick fixa en ny vägg eller ett nytt tak på annat ställe.
Torsdag kväll lyssnade jag till en uppenbarligen ny (?) station:
6573.41 OID LA med close down 0020 UTC den 2 oktober 2003. Nonstop ecuadoriansk pasillomusik, bl.a kändes "Las Hermnas
Mendoza" igen. Musiken avbröts vid ett par tillfällen av en dov mansröst, mycket svårt att uppfatta något. Mycket spännande om det nu
verkligen är Ecuador, här är det normalt fullständigt rent från nya stationer. Men det är inte ovanligt att nordliga peruaner har program
med ecuadoriansk musik.
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Fredag morgon fixade den nya antennen till ett ID av en spansktalande station som flera nordamerikanska DXare har haft som
OID (kopierar in den mail jag skickade till dom olika mailinglistorna samt Glenn Hauser):
Quito 3/Oct/2003 8:18
5834v kHz Radio Martí (USA) 3/10 2003 - 1100 UTC. Amigos DXistas! DXers in USA have had his unID spanish speaking station
here for some weeks. This morning the station gave ID at 1100 UTC as: ".....Radio Martí transmitiendo desde Estados Unidos". Up to
1100 UTC talk and music among others my great favorit from México Marco Antonio Solís. After 1100 UTC a newsprogram with OM
and YL. The stations QTH is Florida?? Yesterday I put up the first of the 3 new antennas: "Horizontal Sloped Inverted L" 18 meters.
73s de Bjorn Malm, Quito, Ecuador - SWB América Latina.
Sydamerikansk pirat som lär sända från ett andinskt land:
6950.00 LSB Radio Cochiguaz 3 oktober 2003 - 0245 UTC. Sände på LSB och programmet bestod av nordamerikansk pop/rock. IDs på
spanska och engelska. Kopierar in ett email-svar jag fick från stationen (mitt första QSL under 6 år!):
Estimado oyente de Cochiguaz.
Confirmamos su informe de recepción recibido por e-mail, por medio de esta e-QSL. Usted efectivamente ha escuchado a RADIO
COCHIGUAZ, una emisora libre sudamericana que emite desde algun lugar de los Andes Sudamericanos. Frecuencia: 6950 kHz LSB.
Fecha UTC: 3 octubre 2003. Hora UTC: 02.45-03.33 hs. En esos momentos, estábamos retransmitiendo a Q-103 The Jazzlighthouse.
Muchísimas gracias por sus valiosos comentarios y nos alegra saber de que contamos con un nuevo amigo oyente en ese hermoso país,
que es Ecuador, aunque creo que por su nombre y apellido, usted debe ser extranjero o nacido allí de inmigrantes europeos. Le
comentamos que nuestra emisora opera principalmente en la frecuencia de 11430 kHz en modo LSB, aunque en estos días por las
condiciones de propagación y por el mejor rendimiento del equipo lo estamos haciendo también en la banda pirata de los 43 metros.
FFFR y un cordial saludo andino.
Cachito, Radio Cochiguaz, http://www.geocities.com/rcochiguaz
Till slut info ni tidigare har fått via email och "SWB América Latina". Radio Panorama fortsätter att vara aktiv men Radio
Onda Imperial var uppenbarligen igång endast vid ett tillfälle pga kvalificering till fotbolls-VM:
5459.00 kHz Radio Panorama, Recobamba (Perú). 24 september 2003 – 0000 UTC. Den har stationen har jag aldrig tidigare loggat och
undrar om den ens har varit aktiv pa kortvåg (?). Stationen finns i alla fall listad på frekvensen 5907 kHz så sitter ni inne med info om
detta är jag tacksam om ni hör av er till mig. På MV finns den inte listad I WRTH. Programmet tror jag hette “Potencia Tropical” med en
blandning av cumbia och vanlig LA-pop såsom Cristian Castro. Efter 0100 UTC skiftade man program och hade istället mer genuin,
peruansk folkmusik. Fick lyssna med smal bandbredd pga starka QRM från Radio Bolivar på 5460.33 kHz. Det var interferenstjutet som
gjorde mig uppmärksam!
-------------------------Henrik Klemetz mailar över ytterligare info om denna station:
Björn!
Alldeles intill dina egna fina inspelningar, i Peru-listan på TN:s hemsida, finns försthandsinformation om den här stationen. Där är
också stationsorten korrekt stavad. WRTH-redaktören bjuder på en ultrakorrektion, tror jag.
Så här skrevs om stationen i juni 1999 i den alltid om QSL och adresser välorienterade Play DX-bulletinen:
RADIO PANORAMA 5906,8 KHz letter-QSL V/s: Segundo Ayala Brione (owner) station belong to an evangelic church. Schedule:
1000-1200; 2300-0200. QTH: San Juan De Recopampa, Sorochuco. Rpt may be sent via brother station LA VOZ DE LOS ANDES,
Plaza de Armas, Sorochuco, Distrito de Sorochuco, Provincia de Celendin, Departamento de Cajamarca, Region Autonoma del
Marañon. Reply in 90d. Phone: (+51) 44-820321 (public phone booth) (Thanks to DXer H.Klemetz for correct details & translation
in English text) (DXer R.Rodriguez, Colombia) /(Henrik Klemetz)
5055.19 Radio Onda Imperial, Cusco (Perú). 25 September 2003 – 0135 UTC. För något dygn sedan fick ni information angående
reaktiverade Radio Panorama, Recopampa (Perú). Denna “specialare” blir en upprepning men med andra aktörer. Tack till HK som
informerade om korrekt stavning av QTH Recopampa (ej Recobamba som jag uppgav) samt att stationen finns med i hans Perúlista.
Har nyss lämnat "La Cabina" dvs mitt radiorum för att blixtsnabbt sända info om en station jag tidigare aldrig har loggat. Stationen finns
inte upptagen i HKs Perú-lista men däremot finns den listad i WRTH på frekvensen 5056 kHz.
Anledningen till att stationen just nu är igång beror säkert på kvalificeringen till fotbolls-VM. Programmet bestod nämligen av ett
fotbollsreferat med tydliga "Radio Onda Imperial"-IDs även om signalen var ganska svag. Ni kan besöka stationen på denna adress:
http://www.ondaimperial.pe.nu/
Något senare kan ni lyssna till en inspelning från detta tillfälle på SWBs hemsida: http://homepage.sverige.net/~a-0901/
Finns det någon i klubben som har datum/tid för kvalificeringsmatcherna mellan dom latinamerikanska fotbollslagen? Säkert kommer
fler mycket sällsynta stationer i likhet med R. Onda Imperial att ha specialsändningar med fotbollsreferat.
Uppfattade inte QTH men förutsätter att uppgiften i WRTH stämmer.

73 från

i Quito!

Stationsnyheter
ARGENTINA. 2760, harmonic 0100-0130*, UNID música sin parar, ningún anuncio, baladas, románticos. S/off alrededor de 0130,
ayer 0134 con himno nacional argentino e ID por mujer, pero el máximo QSB coincide con el momento de la ID. Armonica de 1380,
¿pero cual?. Llama la atención la temprana hora para el s/off. QRK 1/3, 2 la mayoría del tiempo (Horacio Nigro, Uruguay, set 17/18,
Conexión Digital via DXLD)
BOTSWANA Radio Botswana. The below is per a nice chat I had with their Chief Engineer this morning: Their shortwave transmitters
are very old and they are no longer buying spare parts. One transmitter (used to switch between 90 and 31 mb) has been off about 10
months and it sounds like it will remain off.
4820 is operated 24 hours a day, but at 25 kW (nominal power is 50 kW)
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7255 is on 0300-1700 at 25 kW as well. They switch it off at this time "because the frequency is Nigeria's at this time."
While Botswana is sparsely populated, the concentrations of population are served via FM and AM (MW) now. The audience for the
shortwave is in the Kalahari Desert, where there are people but no real concentrations. These include wildlife researchers and the
government anti-poaching teams. (Johnson Cumbre DX Oct 2)
-----------------During last couple of weeks, when rather regurlary scanning the 60mb (UT evenings) I've noted no signal of Botswana on 4820. They
used to be a regular one here with 50kW, so I guess 25kW should also do it ok here. But nada. Is it me or are they off the air? Any
loggings lately? (Jari Savolainen Kuusankoski Finland via Cumbre DX)
INDONESIA. RRI Biak is now on 4920 kHz. It is heard in local morning and local evening. Thanks information for Atsunori Ishida.
(Juichi Yamada, JAPAN, Jembatan DX)
INDONESIA. On Sep 30 at 1525 heard an Indonesian station with lagu lagu and phone-ins on 3231.8. I presume this was RRI
Bukittinggi. The audio was a bit muddy during voice portions, music came in well. They closed at 1559 after a short islamic (p) talk and
"Love Ambon". I guess they are irregular nowadays on this frequency. (Jari Savolainen Kuusankoski Finland via HCDX)
INDONESIA. 7290 RRI unID, 0903 with call to prayer in progress, first noted Aug 30 on a daytime frequency. Probably allowed to
overrun its schedule by a sleepy technician. Since then it has either relayed 0800 Jakarta news with prompt s/off at news end or even
gone off prior to 0800 as happened Sep 28. TC's in waktu Indonesia Timur.
Most likely candidates are RRI Serui (would be ex-7173), RRI Biak, RRI Nabire, RRI Tual or RRI Manokwari. Heard this once for just
8 mins a year ago on Sep 23 2002 at 0829-0837* (David Foster, Australia, DXplorer Sept 28 via BC-DX via DXLD)
MALAYSIA. 5979.4, Radio Malaysia Sabah. The best way to get this one for me is to listen to their local news at 1315. Heard today
Sept 23 with an ID as above at 1322. News ended at 1327, when short theme was heard. Short instrumental piece played a few times and
pulled plug at 1328 (Hans Johnson, Cody WY, Cumbre DX via DXLD)
MALAYSIA. R. Malaysia heard at 2100-2140+ UT Oct 2 on new, unlisted 6180, in English (Chris Hambly, Victoria, DX LISTENING
DIGEST)
MEXICO. Here`s a Finnish website with extensive listings of Mexican stations; I see many of the few SW items are long silent, tho not
labeled as such; the list overall has been updated only last week. It rounds up info from many sources, including DXLD: MEXICO ON
THE AIR - KUULTAVISSA OLEVAT MEKSIKOLAISET 2003-2004 http://www.diccons.com/radio/komex.htm
Thanks to a tip from Neil Kazaross, NRC-AM (Glenn Hauser, DX LISTENING DIGEST)
--------------------Hi! KOMEX is an English Mexico site for Finnish dx'ers. I'm collecting there all the information for Mexican stations I can find. The
address for that site is http://www.diccons.com/radio/komex.htmBest regards, (Esa Hanninen from Finland, NRC-AM via DXLD)
-------------------The SCT map-by-state page still lives on the website, http://www.sct.gob.mx/satelital/am/ but is apparently not updated and seems to be
considerably more out of date than the information/ concesiones/radio AM or Radio FM PDF files (David Gleason, via DXLD)
NORWAY. Martin Elbe wrote: Hi, In a few days this year's UKA will start in Trondheim (Oct. 9 till Nov 3), but I've heard nothing of a
UKE-Senderen yet. In former years they used to start testing the transmitter a few days before the event, so in case they are on SW this
year tests would be immanent. The website http://uka.no/ does not give any informations. Anybody out there with infos? (Martin Elbe)
-------------------I just gave them a phone call, and was told there will be no transmissions from UKE-senderen in Trondheim this year. This is a decission
from the board of UKA-03. (Arnstein Bue, Trondheim – Norway via HCDX)
SOMALIA: Hi all. The following interesting information was sent to me in an email from Sam Voron in Somalia. I'd like to share it
with you all.
COPY: Hi Bjorn, I have been in Garowe the last 2 days to talk with the President of Puntland, Abdulai Yussef during his short stay
before he returns to the Somalia Government creation talks in Kenya.
I also met the Minister of Information and Telecommunications about Somalia using the human resources in the country to operate a
world wide shortwave service which would help bring the country together using all the news sources that have developed around the
country. Such an International radio would also give a voice to Africa and to the positive aspect of Islam and to developing nations.
The Minister of Information and Telecommunications will approach USA, EU ,Russian and other representatives to build such a facility
in peaceful Puntland to get on air immediately and which can be expanded into the 4th world wide broadcaster after BBC, VOA and
Radio Moscow.
The big 800Watt amplifier is back on line so you can try to listen again. They were using only 15Watts AM while I was away but I heard
them in Garowe which is the Puntland State capital 250km north of Galkayo. I will most likely leave for Kismayo the following Thursday
with a very small chance I might leave this Thursday. Keep listening! Regards, Sam Voron
(73 from Björn Fransson on the island of Gotland, Sweden)

Övriga radionyheter
Brazilian Medium Wave list
The 2nd edition of the Brazilian Medium Wave list compiled by the DXCB (Dx Clube do Brasil) is ready. Lots of updates and
infos. Free download in PDF format at www.ondascurtas.com link: Brasil em ondas medias (Rocco Cotroneo via HCDX)

Arthur Cushen`s QSL collection
Hello Anker. In your recent report of the EDXC meeting, you're quoted as saying that Arthur Cushen's QSL collection is one of
the four largest in the world and located in Invercargill, NZ. For the record, the Archives of the NZ Radio DX League are currently
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located at the Hocken Library, in Dunedin, New Zealand. The Archives contain many thousands of QSLs and other radio ephemera from
a large number of NZ DXers. In fact, it's estimated that 100,000+ verifications may be in the current collection.
Arthur Cushen's QSL collection does not form part of the NZRDXL Archives. It is managed by the Hocken Library together with the
NZRDXL Archives because of similarity of material. Whilst Arthur's collection is historically significant, it forms only about 10% of the
total material held at the Hocken Library, the bulk of which includes collections from a large number of other NZ DXers. Much more
material (an estimated 200,000 + additional QSLs and associated ephemera) is available to be added to the Archives.
The Heritage Committee and Administration Committee of the NZRDXL is currently considering proposals to actively manage the
ZRDXL Archives. A core part of the project is to catalog and scan for on- line access all current QSLs in the combined Arthur Cushen
and NZRDXL Archives collections. This aspect of the project has a budget in excess of Euro 100,000 for which funding will shortly be
sought by a newly established non-profit charitable organisation. Work is scheduled to begin in early 2004 as part of a three-year plan.
I believe the NZRDXL Archives, even as they are today, are the largest listener based such collection in the world. We're fortunate to
have Dr Adrian Peterson (AWR) and Jerry Berg (CPRV) as active members of our Heritage Committee (David Ricquish, NZ, DSWCI
DX Window Sept 24 via DXLD)

My first backpack mediumwave miniDXpedition !
First off, many thanks for all the opinions on portable receivers. I settled on the Palstar R-30 and quickly found one on eBay (
thanks Rick ! ). At the same time, I picked up an old Realistic VSC-1000 portable tape recorder for $10 also on eBay.
The more I use it, the more I like the Palstar R-30. I don't notice any front end overload on MW with my EWE antennas even during
the day (my Icom R71a has a little trouble when the locals run day power), and the selectivity with the stock filters is more than
adequate. My only disappointment is that it's quite deaf on LW below 500khz. Hopefully someone will come up with a mod for this.
For portable operation, I wrapped the receiver in bubble wrap leaving the front and back panels accessible. The local American Science
and Surplus store had 4 A-h, 12 volt rechargeable batteries cheap and I'm running one of those instead of the internal AAA batteries. The
radio plus recorder fit easily inside my day pack, leaving plenty of room for full sized headphones and a spool of wire. Fully loaded the
pack is quite light. Today it weighed 22 lbs because I had 700 ft of wire and some water pipe that was to be used as a cable winder.
The goal of tonight's test was more equipment oriented: How long will it take to set up? Will the radio get overloaded? Will I freeze my
butt off? So I only spent 40 minutes listening. I drove to a large local park about 5 miles from home, walked about a half mile to a
secluded grassy field, and set up next to a tree at the edge of the adjoining woods. Using a rock, I pounded an 18 inch piece of 1/2 inch
water pipe on top of which I had a T fitting with two 6 inch pieces of pipe that makes a handy place to put the spool of wire. I took 500 ft
of #14 stranded wire with another 200 ft of speaker wire soldered on the end (yup, it fit on the spool).
The 700 ft of wire just fit across the field, laying on top of some long grass. I could go longer, but it would cross a gravel access road. I
tied the near end to the tree for fear that some 4wd truck would blast across the field, snag the wire, and drag away my radio! I had
brought a home-brew matching transformer, but it wasn't working, so I just used the high impedance wire clip on the radio and that
worked fine.
I had no problem at all with overload even with a 5kw directional local 2 miles up the road that really tears me up at home. I had the
wire running towards the Caribbean but wasn't hearing any Cubans at all. RVC Turks and Caicos was running S9 down on 530khz.
Voice of Nevis had a weak carrier on 895khz, I heard some very rapid SS on 1170khz, and some SS under WSB on 750khz. I worked my
way up the band and stopped on 1620khz when I heard a very strong station running upbeat reggae type music, I parked here hoping for
an ID that I never got but I'm pretty sure it was WDHP Frederickton, US Virgin Islands ... peaking S9 !! This was at about 0230z.
Here is the clip in Real Audio (8 mins 14 seconds), it's big, 1 mb, but worth it: http://members.aol.com/j999w/DX
Any Real Audio player should play it since I used an old version of RA Encoder to make it. It sounds a little muddy at max signal
because the recorder is getting too much audio from the receiver. I need to fix that. Yet, not bad for a 12 year old recorder. The only
other time I've heard this station it was very weak with poor copy. I guess these BOGs (Beverage on Ground) really DO work !!
It took me 15 minutes to set up including walking the wire out, and only 12 minutes to pack up from "radio off" to swinging the pack
on my back. The water pipe cable winder worked well.
More expeditions to follow as time allows.
(73, John Wilke, WB9UAI, Milwaukee, WI Palstar R-30, 700ft BOG via HCDX)

6

