Issue no. 1679
Dags igen med att
sammanställa SWB.
Tyvärr har det inte
kommit så många
bidrag till detta
nummer. Åt detta är det
inte mycket att göra.
De flesta håller
förmodligen på med att
gå igenom sina MVinspelningar.
Den senaste veckan har
konditionerna varit
betydligt sämre enligt
de bloggande folket.
Har själv gått igenom
ett antal inspelningar
från den 13-15 oktober
och vaskat fram en hel
del ovanligare NA, i
varje fall ur skånsk
synvinkel. Bl a har två
mexare hörts, 1060 och
1700.
Även Asien har börjat
höras på em. vid 1400
UTC.
Under veckan har
också det nya
Windows 7 lagts in.
Vad det inneburit kan
ni läsa om här
bredvid.
Som alltid med nya
operativsystem så
visar det sig att
programvaror inte är
helt kompatibla och
när man börjar röra i
det blir det bara värre.
Men Windows 7
känns trevligt och
verkar ha mindre hyss
för sig i bakgrunden
än vad Vista har.
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

Nov 1, 2009.

Deadline e-mail next issue: 0900 SNT, Nov 15, 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.
Christer Brunström: WBCQ The Planet 15420 QSL-kort V/s Allan H. Weiner.
Dan Olsson: Här kommer lite tips avlyssnad här hemma och en QSL-anmälan. QSL: KNR
(Kalaalit Nunaata Radio) 3815 svarade med e-brev efter 2 veckor.
Robert Wilkner: 20 to 31 October Florida logs... Remains hot, with less thunderstorm and
rain, noise level often high.

Uppgradering från Vista till Windows 7 Home Premium

Eftersom jag haft en del krångel med Vista på min nya dator så hade jag bestämt mig för att
installera nya Windows 7 så fort det släpptes. Beställde en skiva med Home edition som
innehåller både 32 och 64 bitars versionerna. Kostnaden för skivan blev 2000 inkl frakt och
moms. Man skulle kunnat klara sig med uppgraderingsversionen som kostar c:a 1200 men jag
valde den fullständiga versionen utifall nåt skulle krångla, vilket som sagt hänt förr.
Då jag kört 32 bitars Vista så kan man bara uppgradera till motsvarande system i Windows 7.
Före installationen kördes Windows 7 Upgrade Advisor som kan hämtas på nätet för att se om
eventuella program eller anslutna enheter inte är kompatibla. Förslag på åtgärder ges i sådana
fall. I samband med installationen kördes denna tjänst också och då kom faktiskt upp att
drivrutinerna till min HP Deskjet 880 skrivare inte var rätt. Den anmärkningen fick jag inte i
Upgrade Advisor.
När man konstaterat att inga större problem föreligger, körs diskrensning för att ta rensa bort
filer som tar upp onödigt med diskutrymme. Rensa även så mycket som möjligt manuellt bland
filer och avinstallera program du inte använder.
Starta sedan en cmd.exe med administratörsrättigheter och kör kommandot ”compcln.exe” för
att rensa bort onödiga systemfiler som skräpar sedan tiden innan du installerade service pack 2.
Detta frigör extra diskutrymme, c:a 500 Mb.
Skivan stoppades sedan in i CD-läsaren och uppgraderingen startas alltså inifrån Vista och det
tog ungefär 1 ¾ timme innan allt var klart. Kollade först i loggboken och faktiskt hittades inte
några större fel. De flesta vanliga program fungerade med en gång och alla inställningar som
lösenord, favoriter, etc, i webläsare och mailprogram fanns kvar.
Efter uppgraderingen bör man omgående köra Windows Update och installera alla viktiga och
rekommenderade uppdateringar samt drivrutiner.
Vissa drivrutiner eller program som är specifika för varje leverantör dyker inte upp på
Windows Update utan istället dyker dessa upp om du via Åtgärdscentret kör ”Sök efter
lösningar på problem”!
Några speciella program var det problem med och som inte hamnat i åtgärdscentret. T ex
Cisco VPN klient som används för att koppla upp sig mot jobbet, fick installeras om. Det
krävdes till och med den allra senaste versionen för att passa Windows 7.
Likaså fungerade inte heller com0com till Perseus som också fick installeras om. Båda dessa
program saknades också i enhetshanteraren. Enklast är att först avinstallera så gamla filer och
inställningar tas bort, därefter kör man installationen av programmen på nytt.
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Adobe Acrobat 8 Pro som jag använt en längre tid funkade heller inte när man skulle öppna en pdf-bilaga inifrån Internet
Explorer eller från Firefox. En meddelanderuta kommer upp om ett fel i Adobe programmet. En sökning på nätet visade att
flera haft problem med den versionen tillsammans med Windows 7.
Av någon anledning ändras vissa teckensnitt i en del knappar i Perseus till att bli något större och därmed otydligare än i
Vista och XP. Även rutmönstret verkar ha blivit aningen svagare.
För övrigt verkar det som de vanliga programmen typ Word, Excel, Outlook, Internet, etc., startar lite snabbare än i Vista.
Läste en test i senaste TechWorld och där konstaterades också man upplevde det nya operativsystemet som snabbare även
om testvärdena inte visade så stora skillnader. Windows 7 är enklare, man behöver inte svara ja eller nej i en massa rutor
längre.
(Thomas Nilsson)

Loggen

(UTC)

2310
2325
2379.88t.
3250
3325.55U
3275
3329.609

2240

VL8A Alice Springs NT 1030 to 1045 most mornings [Wilkner]
VL8T Tennant Creek NT, 2485 Australia, VL8K Katherine NT also in. Seemed better
signal during OZ winter [Wilkner]
Radio Educadora, Limeira, SP 0915 to 0930 on 28 October. [Wilkner]
Radio Luz y Vida, San Luis 1120-1200 with standard religious fare 29 Oct [Wilkner]
MARS station, 2315-20 with chatter in English. USB. 29 Oct. [Wilkner]
R Southern Highlands med all säkerhet vid denna tid, mx. 2 TN
Ondas del Huallaga, Huánuco 2315; 2330 with IF Notch on 746Pro to cut out CHU. Very
weak, may be irregular... 29 Oct. [Wilkner]
R Municipal São Gabriel da Cachoeira 0900 to 0915, 28 Oct. Strongest Brasil on 90
meters. [Wilkner]
Radio East New Britain Rabaul 1200 to 1215 with some audio per John Herkimer tip. 29
October [Wilkner]
Radio Eco, Reyes 2312 -2330 with music, om ments of Radio eco is passing but not ID?,
27 & 29 October [Wilkner]
Radio Santa Ana, Santa Ana de Yacuma 2315- 2330+ with om, fair signal noted 28, 29, 30
Oct. Wilkner]
Radio San Miguel, Riberalta, best Bolivia on 60 meter band 0950 and 0000 everyday.
Also 4717 & 4796 Bolivia [Wilkner]
Från Kurt Norlin kommer en rättelse till tipset i förra numret, ”hur jag kunde skriva annat
än Radio Visión är en gåta. Jag har nämligen nyligen skickat en rapport dit. Pastor
Francisco Cordova Rodriguez har en del i programmen därifrån och det var ju den
stationen jag hörde. Det måste ha varit en blandning mellan utmattning och hjärnsläpp som
gjorde att jag skrev det jag skrev. Tre nätters DX-ing är nog mer än man tål numera…..”
XERTA 1020 to 1200, poor to fair, deep fades om with nx items?, 29 Oct. Not noted 2300
to 0000 same day. [Wilkner]
xxx Radio Sicuani, Sicuani - Silent for last month! [Wilkner]
Voice of Zimbabwe 2315 strong carrier with nothing on 3396. [Wilkner]
SIBC 1000 to 1130 dominated each time by splatter from nearby Rebelde. Signal was better
in the past, when operating on this frequency. during SIBC winter months [Wilkner]
SIBC relativt svag med engelskt program, reläar tydligen BBC på em. 2 TN
Radio Varna började sändningen till sjömän i Svarta Havet med en stationsjingle och
nationalhymnen. 4 CB
Radio Amanecer, Santo Domingo 1500 to 1530 good signal om espanol religion, 20 Oct.
[Wilkner]
R Serbia International med program på engelska. Hur är det står sändaren i Serbien eller i
Bosnien undrar DO.
Mérida XEQM in espanol, other languages not noted, 1500 to 1520 Thanks Terry Krueger
20 Oct [Wilkner]
Radio Tawantinsuyo, Cusco 2320 to 2330 improved signal with om chatter, 29 Oct per
Charles Bolland Logs. "Cut Stones and Crossroads" by Ronald Wright [1984 Viking Press]
on page 137 has a description of a visit to Radio Tawantinsuyo. Book a gift from David
Potter. [Wilkner]
Kanal Kultura via en kortvågssändare i Grodno. Enbart klassisk musik och hygglig
mottagning. Den 25.10 hade CRI börjat använda frekvensen med start 1600. 2-3 CB
The Voice of Beibu Bay Radio med program på engelska till goda styrkor. Q 4. DO

0955

China Buisness R med reklam för Huyndai efter nyheterna. DO
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Stationsnyheter
BRASIL: Further to my yesterday's report on 5045, it is indeed R. Cultura do Pará; I managed to get a slightly better
signal via the (Africa) Ewe antenna (6x12x6 m) than via the noisier invereted V beamed to N SAm/Asia, and listened to a
full ID prior to Voz do Brasil at 2200 (Carlos Gonçalves, Portugal, Oct 24, dxldyg via DX LISTENING DIGEST)
------------5044.99, Rádio Cultura do Pará, 0450-0520, Oct 25, mostly continuous Portuguese pops/ballads. ID at 0517. Good (Brian
Alexander, PA, DX Listening Digest)
------------5045 at 0543 Oct 28, good with novelty song, R. Cultura, Pará, now a regular here nightly. Those who don`t keep up with
events may assume it is the other Brazilian listed, R. Guarujá Paulista (Glenn Hauser, OK, DX LISTENING DIGEST)
GUINEA. Conakry has been reported with greatly improved modulation lately, but I haven`t been trying at the right time -- until Oct 23 when I found 7125 with a very strong and steady open carrier cutting on and off, while a much weaker and
fadey carrier continuous. One of them was surely Guinea and the other perhaps some ham hijinx against that recalcitrant
intruder (Glenn Hauser, OK, DX LISTENING DIGEST)
PAPUA. PNGs were very gradually getting better after 1000, but then dropped off 1100, and quickly coming back after
1140.
3385 R. East New Britain 1146 End of "The Girl is Mine" by Michael Jackson and Paul McCartney, then live M in PD
w/song anmnt, ment of pgm, and tlk, then "Down Under" by Men at Work. 1151 ad by M and W, then slick cola ad, and
live M w/TC, etc. Reggae song over ToH. M w/song anmnt and TC, ment of Friday night. Drum signature at 1203, then
W w/ID and provincial nx. Fairly good. (23 Oct)
3345 R. Northern 1146-1149 long tlk by M, 1149 W anncr w/outro then what sounded like a long info/cmntry in
apparent lcl dialect to 1155. Song by what Kenny G. 1156 live studio M anncr and Island mx. 1159 canned EG anmnt by
M w/ment of Northern Province, and ending w/phone #. 1200 cultural pgm promo, then another anmnt by M and W
ending w/ment of "National Department of ??", and into Pop song followed by a Blues song. Couple canned anmnts at
1206 (one was the same as that w/M and W at 1200 earlier), then live M anncr. Island song, and different M anncr. One of
the best PNGs this morning. (23 Oct)
3334.972 R East Sepik 1146-1157 studio W anncr giving messages and PSAs. Ments of Wewak. Near 100% copy!!
Couple ads at a lower lvl. 1200 W returned w/TC and pgm rundown. Usual NBC native mx signature, then NBC EG nx to
1205 nice canned ID anmnt by M over mx including freqs and QTH, then W again w/ment of weekend, Friday night,
welcome, number 1, "station dedication", etc. Then back to mx pgm w/Island song. Good and oddly one of the best PNGs
on the band. (23 Oct.)
3290 R Western 1157-1158 what seemed like a canned phone call dialog w/W caller, then mx bridge, and live studio M
anncr w/ment of "announcements", pgm promo in EG by M w/ment of NBC, M w/TC, then usual NBC native mx
signature, and nx to 1205 w/remaining pgm rundown. Heavy QRM from 2 guys in a net on 3289 making it impossible.
(23 Oct.)
3325 R. Bougainville 1202 anmnt by W w/ment of Bougainville, choral mx bridge, then live M anncr. Poor w/heavy
QSB. Others on included 3260, 3275, 3325, and 3365. (23 Oct.)
(All Papua items from Dave Valko, on Micro-DXpedition with Perseus. Via HCDX)

Övriga radionyheter
LAPLAND DXPEDITION ON DXING.INFO
Hi, I have published a report on the recent LEM278 DXpedition to Lemmenjoki in Finland's Arctic North. Lots of
reindeer, but even more radio stations. Conditions on the AM band were pretty good, with many interesting catches
especially from the Americas. Check out the details at http://www.dxing.info/dxpeditions/lem278rep.dx - a log will follow
some time next year, as listening with Perseus takes time. 73 (Mika Makelainen, Oct 16, DX LISTENING DIGEST)
Let me know if you ever plan to come DXing to Finland. However, if Finland seems a bit far and too expensive, why not
Alaska or northern Canada? DXing could be extremely exciting up on those same latitudes, but I have never seen any
DXpedition reports with long beverage antennas used up there. If results from Grayland WA are already impressive, how
about setting up a few longer beverages for example near Nome Alaska? I was there a couple of years ago, but in
midsummer.
It could be a sensational turning point in AM DXing in America, who knows what you could hear, in midwinter you could
have conditions close to 24 hours a day.
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I think it was back in 1973 when AM DXers for the first time ventured to Lapland. The results were so sensational that
since then DXers have already organized 278 DXpeditions in just this one location (Lemmenjoki), let alone many others in
the region. Who's the first to revolutionize AM DXpeditions in America by taking DXpeditions to Arctic latitudes? 73
(Mika, ABDX via DXLD)
Flag / ALA100 i Mardal, fortsättning på förra numrets betraktelser
Till förra numret hann jag knappt göra någon mer utförlig test av hur den nya ALA100 fungerar i jämförelse med min
reversibla Flag (30 gr eller 210 gr). Riktningsverkan på en Flag är alltså med kraftigt dämpad baklob och ALA100 är som
en något utdragen åtta, dvs lika känslig i båda riktningarna.
Jämförde antennerna lite snabbt på ett antal frekvenser, både på MV och KV. Man kan kort konstatera att ju lägre i
frekvens ju mer riktningskänsliga är antennerna. På t ex 60 m är skillnaden mellan Flag i 310 gr (SA) och ALA100 i 120 gr
(V Indien) naturligtvis uppfattbar men inte så stor som man skulle tro.
Däremot på MV så är skillnaden stor mellan Flag i 30 gr (N Japan) och ALA100 i 120 gr (V Indien). Se tabellen nedan på
bl a 1386, 1377 och 1575 där ingen av dessa asiater hörs annat än på Flag i 30 gr.
Man kan också uppleva att det är skillnad på fading mellan de två antennerna.
Följande frekvenser kollades ganska hastigt den 23/10 mellan 1345-1420 UTC.
Frekvens
2325
3275
3320
3325
3945
3976
3985
3995
4750
5010

Tid UTC
2020
2020
1605
1600
1320
1320
1345
1350
1355
1357

Station
Darwin
Papua
Pyongyang
RRI Palangakaraya
Indien
RRI Pontianak
Korea
RRI Kendari
Lhasa
Indien

ALA100
-105
-105 (mest brus)
-110 (brus)
-105 (brus)
-110
-110
-100
-110
-100
-110

Flag 30 Gr
-100 (bra S/N)
-105 (bra S/N)
-105( bra S/N)
-107 (bra S/N)
-105
-115
-105 (bättre S/N)
-105
-105
-105

Flag 210 gr
Ej hörbar
Ej hörbar
ej uppfattbar
ej uppfattbar
mkt svag
Ej hörbar
-105
Ej hörbar

-105 ( BBC + Frankrike lika,
Rumänien svagt under)
-85 (Tyskland endast)

603

0935

Rumänien, BBC

-105 (båda lika starka)

-110 (endast Rumänien)

630

0925

Norge, Tyskland

-90 (Norge endast)

990
1368
1368
1377
1377
1386
1566

0925
1400
1420
1425
0920
1430
1605

Tyskland
Manx, Lincoln
Iran, Manx
Yunost, Lille
Lille
Kina
AIR Nagpur

1575

1420

VOA Thailand

-90 (Norge, Tyskland svag
under)
-95
-93 (Manx, Lincoln lika)
-85 (Manx, Iran svag under)
-85 Yunost, Lille under)
-80
-110 (endast surr från flera)
-85 (England rätt stark
under)
-100 (annan stn under)
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-100
-105 (Manx mkt svag)
-95 (endast Iran)
-90 (endast Kina)
-95
-105 (endast Kina)
-85 (endast Nagpur)
-100 (endast VOA)

-80
-90 (Manx starkast)
-80 (endast Manx)
-70 (Lille)
-65
-100 (endast Baskien)
-80 (Country Sound, Bristol,
Nagpur mkt svag under)
- 85 (endast Italien)

