Issue no. 1637 March 16, 2008.
Så har 14 dagar gått
och det är åter dags
att sätta sig vid
datorn. Bara några
få bidragsgivare har
hör av sig denna
gång.
SHN har en undran
över vilken typ av
tips som skall få
förekomma i SWB.
Tänkte det kan vara
på sin plats att ta
upp detta på
konventet och till
dess är synpunkter
välkomna på vilket
innehåll som skall få
förekomma i tipsen.
Flera har tidigare
menat att i takt med
att de vanliga
stationerna
försvinner så får
man lyssna på annat.
Så det finns alla
anledning att
fundera på detta.
Trots att jag har
varit redaktör ett
bra tag så har jag
ingen koll på de
stadgar som troligen
tecknades ned för
SWB en gång i tiden.
En sådan sak som
bidragsplikt gäller
väl inte längre,
varken till SWB eller
ARC? För få bidrag
kunde föranleda
uteslutning en gång i
tiden - om jag inte
minns fel.
Keep on ….
=============
R e d a k t i o n:
Thomas Nilsson
Mardalsv. 372
262 93 Ängelholm
Tel: 0431-27054

Deadline e-mail next issue: 0900 SNT, March 30, 2008.

SWB-info
SWB online på HCDX: http://www.hard-core-dx.com/swb
Dateline Bogotá: http://hem.ektv.nu/~ekt035221/Dateline.htm
SWB hot stuff: http://hem.ektv.nu/~ekt035221/ (på denna sajt ligger alltid senaste SWB).
SWB member information: http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm
Jubileumstidskriften: http://hem.ektv.nu/~ekt035221/ (html- + pdf-version).

MEDLEMSAVGIFT 2008 (membership fee 2008):
Medlemsavgiften för 2008 är SEK 75:- för internetbulle och SEK 250:- för pappersbulle. För
utländsk medlem, som betalar direkt via postgirot, tillkommer SEK 30:- för att täcka den avgift
postgirot tar ut. Betalning till Bengt Dalhammar, postgirokonto 51 84 47 - 8. Medlemsavgifterna
skall vara betalda senast 31/1 2008.
Membership fee 2008 is SEK 75:- Payment to postal account 51 84 47- 8. Add SEK 30:- to cover
postal costs. Payment before Jan 31, 2008. (Foreign members please contact the editor regarding
other ways to pay.) / Bengt Dalhammar.

QSL, kommentarer, mm.
Christer Brunström: Radio Free Asia, Tinian 5860 kort (mitt förra svar från stationen hade
intetsägande "Asia" som sändningsort varför jag gjorde ett nytt försök och denna gång gick det
ur DX-synpunkt betydligt bättre). Rádio Nacional de Angola 4950 med rekommenderat brev.
Märkligt nog uppger de 4940 kHz men det torde vara ett skrivfel. Övriga frekvenser som anges
är 7215 och 11955 kHz. Äntligen efter många års försök! De rekommenderar också ett besök
på www.rna.ao
Stig Hartvig Nielsen: Jeg undrer mig en lille smule over, at der er begyndt at være (flere og
flere?) utility-logs i SWB som f.eks. Tallinn Airport Volmet, Monaco Radio, time signal
stationer og diverse sailing vessels, motorboats etc. Jeg mener, at der kun skal være logs på
broadcast stationer i SWB.
Stig Harvig, Att det kommit med en del annat än vanlig rundradio beror på att jag på senare
år helt enkelt inte redigerat bort något från översända tips.
Det finns flera anledningar till detta.
Bl a att antalet stationer har minskat katastrofalt. Likaså har antalet bidragsgivare till SWB
sjunkit till en nästa icke acceptabel nivå. I stort sett samma personer återkommer nummer
efter nummer och de övriga deltar bara med medlemsavgiften.
Som redaktör kan man dessutom drabbas av bidragsgivarens vrede om hela eller delar av
översända tips redigeras bort – det har vi sett från bl a ARC under årens lopp.
Jag vet faktiskt inte om det finns någon uttalad policy i stadgarna för SWB om att endast
rundradiostationer skall förekomma i tipsen. Situationen var ju helt annorlunda i början på
60–talet och därmed även underlaget för 14-dagars bulletiner.
På grund av de få bidrag som kommer har jag också under senare år tagit mig friheten att
plocka in diverse radiorelaterat material och då inte bara sådant som rör KV. Detta för att
göra bulletinen mer läsvärd.
Det är faktiskt inte så lätt (eller inspirerande) att sätta sig var 14:e dag och försöka
sammanställa en läsvärd bulletin när bidragen uteblir.
Kanske detta med utilitystationer är något som vi skall diskutera på konventet då SWB håller
årsmöte?
Fram till dess kommer denna typ av tips att redigeras bort.
Synpunkter från medlemmarna är välkomna i ämnet – vilken typ av tips skall få förekomma
och har SWB något berättigande längre när så mycket info finns på nätet?

E-mail:
thomas.nilsson@ektv.nu

For foreign members: Until the SWB annual board meeting in April all utility tips will not
appear in the log.
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Radio Verdad, Guatemala, religious, poor/fair GB
Radio Virgen de los Remedios 1030 to 1040,om en espanol, fair strength... per tip by
Rogildo F. Aragão en La Republica de Bolivia. 9 March [Wilkner-FL] Previously on
4545.396 with a weaker signal. [Wilkner-FL]
UNID Harmonic which seems to be "a Florida thing." Possibly a Central American
harmonic. 1 March [Wilkner-FL]
Radio San Miguel, Bolivia, talks, few music, (tent.) poor GB
Radio Cultural Coatan, Guatemala, songs, a lot of ids, good GB
XERTA 1000 to 1015 very weak signal with Latin American music. 29 February [WilknerFL]
Radio Educadora, Brazil, songs, id and signal off at 0100, fair GB
Radio La Hora, Cusco noted 2320 with good signal, does not seem to be broadcasting
during 0900 to 1200. 1 March [Wilkner-FL]
Radio Difusora, Macapà, Brazil, songs, good GB
Radio del Pacífico, Lima, med religiøs tale på spansk under brasiliansk station indtil 0630,
herefter 30 minutters religiøs musik nonstop. // www.grupopacifico.org/radio.html 1-2 SHN
Radio Manantial, Huancayo noted 2330 drifting. 1 March [Wilkner-FL]
Radio Altura, Cerro de Pasco 2320 to 2338 tune in with om, locator, "...kilohertz (laser
sound)....Radio Altura..en .....Peru....todovia ..." into long series of flauta andina songs with no
announcement between. Narrow filter to avoid Cuba on 5025. Strong signal! This station is
seldom on the air. 1 March [Wilkner-FL]
China-Tibet Broadcasting Company med "Holy Tibet" på engelska. Man berättade bl a om
Potalapalatset i Lhasa. Stark signal men otydligt ljud. CB
Marfil Estereo, Colombia, religious talks, fair to good GB
Marfil Estéreo gik meget stærk med lokal musik og spansk ID. 4 SHN
Democratic Voice of Burma, CLA, talks mentioning Burma, off at 0030, fair GB
La Voz del Guaviare, Colombia, nice songs programme, many ids, fair to good GB
Radio Republica, CLA, reports, jammed, good signal but poor GB
Radio Aparecida, Brazil, religious, good GB
Radio Republica, CLA, talks about Chavez, fair GB
Radio Educacion, Mexico, long talks cultura popular, weak signal but clear channel GB
Malabo, Equatorial Guinea, on sunday religious programme in Spanish, on monday afro pops
and news at 0600. Good signal, modulation a little down and some utility QRM. fair/good GB
Radio Ashna, via Sri Lanka, news and reports, several announcements, good GB
Radio Record, Brazil, sport, fair GB
Radio UNAM med spansk ID og derefter klassisk musik. 2 SHN
Radio Bandeirantes, Brazil, sport, fair GB
RAE med DX-nyheter på tyska. 3 CB

Stationsnyheter
BOLIVIA. 4733: While looking for R. Palabra I heard a program called R. Universitaria on the QRG of R. Palabra. After
2300 UT a man presented Spanish pops giving phonenumber for listeners to call. After 2330 UT ads followed by ID as
"Radio Universitaria la mejor opción" at 2334. Although the signal went off for around 3 minutes it was good and
improved during listening. SIO: 343 (Jan 19 2008) (Zeljko Crncic, touring in Ecuador, March 9, wwdxc BC-DX TopNews
Mar 15 via DXLD)
-----------------Usually reported on 4732, slightly variable but not that much (gh, DXLD)
FALKLAND ISLANDS. RADIO NOSTALGIA: ONLINE RECORDINGS OF FALKLAND ISLANDS
BROADCASTING STATION IN 1982
My RNW colleague Ehard Goddijn has drawn my attention to two long audio files (almost one hour each) on the website
of Dutch public broadcaster VPRO featuring good quality recordings of the Falkland Islands Broadcasting Station on the
night of 1/2 April 1982, as Argentine troops invaded the islands. It sounds to my ears as if these recordings were made from
the shortwave frequency. It’s quite eerie to hear the calm voice of Patrick Watts MBE, the station manager who stayed on
the air all night, over 25 years after the event. Calm he remained, but also increasingly emotional as the realisation dawned
that life on the islands might never be the same again. This is real human drama, as it happened.
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The story was covered in considerable detail at the time by Media Network, but this is the first time I have heard the
complete (airchecked) broadcast.
Patrick still lives on the islands, where he is a tour guide. http://www.visitorfalklands.com/content/view/167/145/
VPRO History: 25 years after the Falklands War http://geschiedenis.vpro.nl/artikelen/33516474/
(March 5th, 2008 - 16:30 UTC by Andy, Media Network blog via DXLD)

Övriga radionyheter
ARC + SWB Konvent 2008
26-27 april i Kanebergsstugan, Halmstad
Vi börjar som vanligt kl. 15.00 på lördagen.
Det finns goda övernattningsmöjligheter i Kanebergsstugan. Du behöver bara ta med sovsäck eller lakan, örngott och filt.
Toaletter och duschar finns.
För er som vill ha hotellrum kan detta ordnas ca 1 mil från stugan. Tidigare har deltagare i allmänhet valt hotellet på
Eurostop.
Programmet är i stor utsträckning baserat på bidrag från deltagarna men följande ramar gäller:
Lördag:
Kl. 1500 Välkomstfika
Kl. 1900 Gemensam middag
Kl. 2200 Nattmacka
Söndag:
Kl. 0830 Frukost
Kl. 0900 Årsmöte för ARC
Kl. 1000 Förmiddagsfika och avslutning
Priset är för närvarande inte klart men det kommer att bli betydligt lägre än förra året. För er som ligger på hotell minskar
kostnaden dessutom med 40:-.
Anmälan görs till Christer på telefon 035-108090 eller e-post: christer.brunstrom @utb.halmstad.se
Jag vill ha din anmälan senast den 18 april. En tidig anmälan underlättar planeringsarbetet.
Jag önskar alla medlemmar i ARC/SWB välkomna till årets konvent!
(Christer Brunström)
DXTUNER / GLOBALTUNERS
Hallo, DXtuner ist wieder auferstanden. Naeheres unter dem neuen Namen http://www.globaltuners.com Schoenen
Gruss aus Hattingen. (Gerd Opalka, Germany, A-DX Mar 12 via BCDX March 15 via DXLD)
------------------Yes, the administrator verified my new login. User name and password of DXtuner are obsolete now. You need to create a
new GlobalTuners account (Wolfgang Büschel, via DXLD)
Radio Amateur Joe Walsh WB6ACU plays London 02 Arena
Joe Walsh WB6ACU, The Eagles guitarist, solo artist, songwriter and longtime Radio Amateur, will be playing with the
rest of The Eagles at the O2 Arena in London on 20, 22, 23, 26 March and 5 April.
Joe was first licensed as WV2KAC in 1961 in Queens, New York using a crystal on 7152, a Heath DX-20 and a BC-348 (a
WW 2-era receiver). He later got his General licence and has been on the air on and off ever since.
When asked "What effect has Amateur Radio had on your life?" he replied "Amateur Radio has done nothing but make my
life more fun, more interesting. I have friends around the world. And they stay friends, you know?"
Joe is a member of the Southern California DX Club http://www.scdxc.org/
Joe's website http://www.joewalsh.com/
The Eagles http://www.eaglesband.com/
O2 Arena http://www.theo2.co.uk/event/eagles.html
(Southgate http://www.southgatearc.org/news/march2008/joe_walsh.htm )
(Mike Terry via HCDX)
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