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Issue no. 1672    July 26 2009.                     Deadline e-mail next issue:  0900 SNT, Aug 9, 2009.  
 

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

QSL, kommentarer, mm.  
 

John Ekwall: Du är inte ensam Thomas!  Jag har haft problem med mitt knä sedan maj. Det 
smärtar när jag går ner för trappor - plan mark gå an. Hade svullet ben i slutet av maj. Åkte till 
akuten där jag efter ca 8 timmar fick besked - Bakers cysta (sitter på insidan i knävcket) - efter 
ultraljud. Får väl vänta efter semestrarna innan jag försöker få någon slags remiss föär åtgärd. 
Det är mitt berömda vänsterknä - kallas numera Tristans förbannelse efter det jag skadad det 
för 11 år sedan i Sydatlanten. 
 
Christer Brunström: Jag har just återvänt från Rumänien. Förra året organiserade 
Radio Romania International en tävling med Donaudeltat som tema och med vistelser i 
Rumänien som förstapriser. Jag vann inte något förstapris men blev ändå erbjuden vistelsen 
eftersom en av vinnarna från Marocko tvingades avstå från sitt pris. Man måste nämligen själv 
stå för resan till Bukarest. Det blev en fantastisk vistelse i deltat, dels på ett flytande hotell och 
dels i huvudorten Tulcea. I måndags avslutades det hela med ett besök hos Radio Romania 
International i Bukarest. Jag kommer att närmare beskriva denna variant av vår DX hobby i en 
kommande artikel i Eter-Aktuellt.  
 
Rolf Åhman: Här kommer ett litet bidrag innan det blir några veckor semester. 
Några kortvågsQSL har letat sig till Älvsjö, nämligen Voice of Russia/Yangiyul  kort och 
brev, Rádio Record, São Paulo 9505 brev och dekal samt Xinjiang PBS, Urumqi 3950 med 
kort och brev på kinesiska. En fortsatt trevlig sommar tillönskas alla SWBare. 
 
Dan Olsson: Hej! Dags att redovisa lite ifrån radiofronten här i Kävlinge. Aktiviteten har 
inte varit så hög här i sommar och inte lär den bli högre nu när man skall börja jobba igen.  
Det mest DX-iga den sista tiden var att jag igår var i Saxtorp och kollade antennerna.  
Som tur var befanns de att vara hela. 
Två QSL har jag att redovisa: 6325 R Monte Carlo med e-brev och 6870 R Playback 
med e-brev. 
 
 Thomas Nilsson: Tänkte bara lite kort berätta om de två semesterturer vi gjort denna sommar. 
Första rundan hade destination Tyskland och närmre bestämt målet Norderney nästan längst 
bort i de tyska Frisiska öarna.  
Första anhalt var den gamla staden Ribe på danska västkusten som bjuder på många gamla hus 
och dessutom kan man beskåda pålen som visar hur mycket vattnet stigit vid olika tidpunkter. 
Ganska svårt att förstå att det kan stiga så mycket.  
 

På väg söderut åkte vi ut på Römö som har den största parkeringen jag sett ända nere vid 
vattnet. Drakflygning förekom flitigt. Vadehavsområdet bjuder på massor av upplevelser för 
naturälskaren. Året runt är Vadehavet landets viktigaste rastplats för otaliga fåglar.  
 

Nästa ö som besöktes var Sylt som är tyskarnas badparadis nr 1. För att komma ut på ön kan 
man antingen ta båten från Römö Havneby till List (billigaste alternativet) eller med biltåg 
över Hindenburgdamm från Niebüll i Tyskland till huvudorten Westerland. Vi valde detta 
alternativet. Ganska så nice att sitta kvar i bilen och beskåda landskapet under färden som tar 
c:a 45 minuter. 
Sylt är verkligen tyskarnas lilla Mallorca. Hela ön är egentligen en enda stor sandstrand och hit 
åker man för att koppla av i strandstolarna, cykla eller bara bada. De klassiska korgstolarna på 
stranden har över 100 år på nacken och fungerar som en gigantisk picknickkorg, med all 

Så börjar semestern 
närma sig slutet, bara en 
vecka kvar och redan 
märks att dagarna blivit 
kortare. 
Sommaren lyser också 
helt med sin frånvaro då 
temperaturen bara når 
upp till max 20 gr. 
Mestadels är det också 
relativt molnigt. 
Kanske JOE kan 
beställa bättre 
augustiväder? 
 
För radiolyssnandet är 
det ju ingen nackdel. 
Redan har bl a AHK 
noterat en del signaler 
på höga MV-bandet vid 
0220 tiden. 
Kollade själv strax efter 
0300 och här nere är det 
betydligt färre signaler 
som når fram. 1470, 
1390 samt 1620 är väl 
de som oftast har hörts 
men svagt. 
I natt gick en trolig NA 
på 1510. 
 
På KV är det som 
vanligt – bara de 
vanliga stationerna 
hörs. Det är bara att 
hoppas på att alla små 
trevliga asiater inte 
försvinner från banden. 
Då blir det inte mycket 
kvar att lyssna på.  
 
Det är väl inget annat 
som gäller än att vänta 
och se vad som händer. 
 

 
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@ektv.nu 
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inredning som behövs för en dag vid stranden. Korgarna är populära; de rutinerade är på stranden tidigt på morgonen för att 
nypa åt sig ett flätverk.  
De senaste 40 åren har Sylt varit en lekplats för Tysklands jetset. I huvudorten Westerland är gågatan kantad av 
designerbutiker, chicka restauranger och trendiga barer. Westerland har fått epitetet Tysklands Miami Beach, och det är 
inget man skäms för. 
 
 Stranden, som löper från norr till söder på västsidan, är imponerande fyra mil 
lång och ofta bred. Längs i norr ligger Tysklands nordligaste stad List. Det är en 
vindpinad, lugn liten ort som lever upp på sommaren när färjan från danska 
Römö kommer hit. 
Den flottaste adressen på Sylt är ”Kampen”: liten men naggande god, exklusiv 
och modern, chic och mycket charmant - det är utan tvekan Tysklands mest 
prominenta by. Den har fått sitt legendariska rykte under senare årtionden 
genom besök från många namnkunniga gäster. Flera av de mest exklusiva 
butikskedjorna har butiker här och flera har egen vakt.  
Husen byggda i tegel är stora och exklusiva med vasstak och de flesta har 
fantastiska trädgårdar. Husen här kostar en förmögenhet. De priser som gäller är c:a 3,9 miljoner Euro för ett nybyggt hus. 
Några av husen var uppdelade på apartments där priset låg på runt 1,6 mkr Euro. Talade med en av butiksvakterna och han 
upplyste om att prisnivån i huvudorten Westerland ligger på ungefär hälften. 
 

Vi åkte även in i Cuxhaven som är en riktig sjöstad med stor hamn och ett trevligt hamnkvarter med gamla 
magasinsbyggnader som gjorts om till butiker och krogar. Naturligtvis måste även utsiktsplatsen längst ut i hamnen, Alte 
Liebe, kollas in. Det var ganska varmt denna dag och vi tänkte bada på Cuxhavens västsida. När man väl kommit över den 
höga vallen som skyddar staden så ficka man världens överraskning. Vattnet var borta och alla badande minst 2 km ut! Vi 
hade inte tänkt på att ebb påverkar så mycket. 
 

På väg mot Norderney korsades Elbe med färja vid Glückstadt och likaså Weser korsades vid Bremerhaven. Vi körde sedan 
in om den lilla staden Jever för att kolla det vackra slottet. Jever är en mycket mysig liten stad som är väl värd att besöka. 
Dessutom finns här ett bryggeri som producerar ett öl med samma namn. Jever Pilsener räknas av ölkännare som ett av 
världens främsta ljusa öl. Jever är helt fritt från sötma och har en markant aromatisk humlebeska.  
Från Nordeich går det färja ut till Norderney som är den näst största av de tyska Frisiska öarna efter Borkum. Färjeturen ut 
gick långsamt på grund av rejäl ebb. Ganska kul att se segelbåtar stående på sanden i väntan på flod. Nordeney är en vacker 
stad med c.a 6000 bofasta och massor med turister. Staden är nästan lite kolonial i sin stil. Stranden är även här fantastiskt 
fin, c.a 12 km lång. 

På hemvägen åkte vi in om Lüneburg som är en en gammal fin stad, också denna väl 
värd ett besök. 6 km norrut ligger ett pråmhissverk i Scharnebeck. Det byggdes så 
sent som 1974 och lyfter pråmarna 38 m för att förbinda Elbe och Mittellandkanal. 
Hissen klarar ofattbara 11800 ton i ett lyft. 
 

Under hela resan såg vi en dansk bil och hörde en norsk familj på en restaurang på 
Sylt. I övrigt var det bara tyska turister överallt. Inte förrän i Puttgarden såg man en 
del svenska bilar. Så kan det bli med en så dålig kronkurs! 
 
 

Veckan efter åkte vi en sväng till Norge för att hälsa på grabben som jobbar ute på Gardermoen. Oslo är en väldigt vacker 
stad med många sevärdheter. Bl a kollade vi in de vanliga ”turistfällorna” som slottet, Karl Johann, Aker Brygge, Rådhuset 
m m. Naturligtvis skall man inte glömma Operan som är ett helt otroligt byggnadsverk i marmor, förmodligen ett av de 
mest spännande byggnadsverken i världen. 3,8 Mkr gick hela kalaset på. Snöhetta heter arkitektbyrån som skapade det 
hela.  
Oslo är också en stad där flertalet kryssningsfartyg lägger till. Inte helt fel att sitta på en krog ute på Akre Brygge och 
beskåda livet i hamnen. 
Vi gjorde även en liten biltur norrut från Gardermoen upp mot Mjösa genom ett välmående landskap. Det är bara att 
instämma i att Norge är fantastiskt vackert. Riktigt kul också att se en och annan silo ute på gårdarna som producerats på 
firman här i Ängelholm! 
Tyvärr så är det dyrt som svensk turist i Norge. Det är väl den enda minusposten. 
 

 
    
2310   VL8A Alice Springs, NT 1000 to 1100 strongest signal on the 23rd [Wilkner] 
2379.83   Unid. Powerful Harmonic appeared at 1100 on 23 July. {Wilkner] 
2379.9t.   Radio Educadora de Limeira, SP, 1030 weak, with harmonic on 2380.62 on 24 July. 

[Wilkner] 

Loggen   (UTC)
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2485   VL8K Katherine NT 1000 with the best audio on the three NT, have been fading in better in 
late July. 25 July [Wilkner & KM-Cedar Key] 

3200   TWR Swaziland 0300 strong signal, local programming this stronger than 3240 Swaziland 
TWR same time 24 July. [Wilkner] 

3204.91   Radio West Sepik, Vanimo 1045 to 1100 on 19 July, 22 July Same time [Wilkner] 
3260   Radio Madang, Madang good audio 1030 to 1100 on 25 July. Note : Papua New Guinea 

Holidays Local festivals include the Yam Harvest Festival of the Trobriand Islands (June–
Aug.), the Mount Hagen cultural show (July), the Tolai Warwagira festival in Rabaul (July), 
the Goroka cultural show (early September in even-numbered years), and the North Solomons 
Festival of the Arts (1 Sept.). [Wilkner] 

3275   Radio Southern Highlands 1050 to 1100 with clear audio on 19 July, 22 July [Wilkner] 
3329.53   Ondas del Huallaga,  Huánuco  1010 to 1030, deep fades and CHU splatter 10 July   

[Wilkner] 
3344.9   Radio Northern, Presumed PNG and not the Indonesian 1000 to 1020. too weak to be certain 

:( [Wilkner] 
3375.32   R Municipal São Gabriel da Cachoeira at 1020 with Portuguese programming, strong signal 

but drifting up in frequency from former 3375.1 [Wilkner] 
3900 15.7  2055   R Skyline med gamla godingar som ”In the mood” och ”Let your love flow” med Bellamy 

Brothers.  DO 
4409.7   Radio Eco, Reyes  0010 to 0030, om talk and vocals 19 July. Audible ever night same 

time[Wilkner] 
4451.12   Radio  Santa  Ana, Santa  Ana de Yacuma 2330 to 2355 on 17 July; 2340 to 2355 with om 

vocal, good audio, music with drums, flute and percussion instruments, Radio Santa Ana ID, 
12 July. Present every night checked so far in July. [Wilkner] 

4780   Djibouti, Rdif.  0320 noted with good signal, 10 July [Wilkner] 
4805   Radio Difusora do Amazonas, Manaus 1000 ID and into long Portuguese talk 1020, 10 July  

[Wilkner]  
4826.44   Radio  Sicuani,  Sicuani 1020 to 1115, signal improved with time, yl but no ID, music  

[Wilkner] 
4949.94   UNID signs on at 1100 daily, weak some audio but indistinct. Possibly, Peru  Radio Madre de 

Dios, Pt Maldonado if still operating  [Wilkner] 
4976   Radio Uganda, Kampala  0320 melodic percussion music to 0330 during band scan.10 July 

[Wilkner] 
5039.21   Radio  Libertad,  Junin *1023 No ID at sign on, mx and some transmitter drift first few 

minutes 10 July  [Wilkner] 
5060   UNID strong carrier 0340, 10 July [Wilkner] 
5765    AFRTS, Barrigada, Guam  0835 story on President Obama. 11 July  [Wilkner] 
6070   13.7  1500   R Hrodna pratade om kultur i Vitryssland. DO 
6104.77   Mérida with power house signal in Florida 1000 to 1230 most day -Wilkner - Bolland et al] ++ 

[Danger of this not making it through the hurricane season? In 2005 Huricane Wilma At its 
peak, the storm reached Category 5 strength and "was the most powerful Atlantic Hurricane 
ever recorded". On Friday, October 21st, the storm struck the Mexican states of Yucatan and 
Quintana Roo with Category 4 force. The island of Cozumel, one of the busiest cruise ports in 
the Caribbean, was battered for more than 36 hours, suffering massive damage.]++ rlcw 

6300  10.7  1810   Delta R med Kraftwerk och läste hälsning från en lyssnare i Finland. DO 
6617  18.7  1900   OID med en rysktalande dam. Stängde 1902. Utlity? DO 
 

 
BRAZIL. 4885, ZYF692, R Maria, Taguatinga, Brasília, DF, via 1 kW transmitter in Anápolis, GO (16 15'25 S - 49 01'08 
W), 0939-1310, Jun 28 and Jul 02, religious Catholic program, music, audience participation prayer to "Our Lady" (Nossa 
Senhora), 32332. They are still in adjustment of the transmitter and link, said the Director: Padre (Priest) Reinaldo of 
Fundação Nossa Senhora Aparecida.  
Schedule: 24 hours (live from 0900 to 0300 UT, recorded programs between 0300 and 0900) // 94.5 FM in Ceilândia, 
Brasília. It is the former Vóz do Coração Imaculado. Postal address: Qna 05 Lote 20, Brasilia – DF, Brazil CEP 72110-050.  
E-mail : radiomaria @ radiomaria.org.br Website: http://www.radiomaria.org.br (Azevedo, Cássio, Bedene, Cunha in 
Radioescutas, translated by Nigro for DXplorer via DSWCI DX Window July 8 via DXLD) 
 
BRAZIL. QSL: PPE-Observatorio Nacional 10000 kHz. Die neue brasiliansiche Zeitzeichenstation PPE vom 
Observatorio Nacional in Rio de Janeiro bestaetigte einen Empfangsbericht innerhalb von 14 Tagenmit einem Brief, 
Infomaterial und Kalender. Gesendet wird mit 1 kW auf 10000 kHz, Stations- und Zeitansagen in Portugiesisch kommen 
alle 10 Sekunden. 

Stationsnyheter 

http://www.radiomaria.org.br
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QTH: MCT Observatório Nacional,  Divisão Serviço da Hora, Rua General José Cristino 77, CEP 20921-400, São 
Cristovão, Rio de Janeiro-RJ, Brazil. v/s Ricardo José de Carvalho, Head Time Service Division Observatorio Nacional 
Brasil  
(Patrick Robic, Austria, A-DX July 7 via BC-DX July 11 via DXLD)  
---------------------------- 
First time we have seen a callsign, PPE not used on air (gh) 
---------------------------- 
Que ótimo! Conforme divulgado, a Rádio Observatório Nacional 10000 kHz do Rio de Janeiro, aumentou sua potência de 
300 watts para 1 kW (Edison Bocorny, Jr., Brasil, July 7, radioescutas yg via DXLD) 
 
LAOS. 7145, LNR, 1302-1356*, July 12. In French; musical fanfare between items; briefly started a recorded speech in 
Laotian, cut off for commentary/translation in French; BoH a minute of silence before start of English; gives their schedule 
and just the FM frequency; could only understand a few words here and there, as the constant ham QRM and summer QRN 
reduced the quality of reception; at start and end of English segment mentioned the People’s Democratic Republic of Lao 
(Ron Howard, Asilomar Beach, CA, Etón E1, dxldyg via DX LISTENING DIGEST) 
 
PHILIPPINES: Several DXers in Japan had monitored on 6170.4 kHz relay to PBS Radyo Magasin-DZRM on 1278 
kHz. I can received at +1130-1300 KO'ed by RNZI on 6170 and severe QRMed CNR-1 on 6175kHz. 
Audio file: Jul. 15 at 1200UT http://www.ndxc.org/imgbbs/img-box/img20090715222234.mp3 
cf. http://pilipinasdx.wordpress.com/2009/05/26/philippine-dx-news-no-26-27/ 
(S.Hasegawa, NDXC via DXLD) 
 
 

 
The Perseus Registry 
Who owns Perseus SDRs around the world? What are their monitoring interests? What antennas and computers are they 
using with the receiver? These and other questions will be answered over time as YOU--the Perseus owner--participate in a 
new interactive tool: The Perseus Registry.  
 
This interactive map gives owners a way to let others around the world know of their interests and DX activities related to 
Perseus. Based on a Google Maps database approach, the Registry is a quick and visual way to learn of other Perseus 
owners in your city, region, or country. 
(Guy Atkins) 
----------------- 
Info above copied from Guy Atkins blog at http://perseus-sdr.blogspot.com/ All of you using a Perseus receiver, please take 
a moment of your time to register your information here. 
  

 

Övriga radionyheter  

http://www.ndxc.org/imgbbs/img-box/img20090715222234.mp3
http://pilipinasdx.wordpress.com/2009/05/26/philippine-dx-news-no-26-27/
http://perseus-sdr.blogspot.com/

