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Kul att se att några har
varit aktiva även på KV
trots superba
konditioner på MV.
Tore Får nog fullt upp
till kommande nummer
av ARC.
Till och med här nere i
Skåne har 680 KBRW
loggats flera dagar på
em, vilket man inte
skulle kunna tro var
möjligt. Dessutom har
många NA stationer
hörts tack vare Perseus
och möjligheten att
checka frekvens för
frekvens i efterhand.
Grabben våran har åkt
på en längre tur till
Karibien med start i
Santo Domingo. Hans
mail hem är trevlig
läsning och jag vill
gärna dela med mig av
hans betraktelser, som
kommer längre bak.
Hoppas ni också tycker
det är kul att läsa om
folklivet i denna stad.
Passar också på att slå
ett slag för NORDX
som inte minst är ett
bra forum för
nordiska DX-are.
I veckan kom också
en hälsning från
Magnus Wiberg
(MNÄ), numera
boende i Skåne och
som läser SWB med
stort intresse via nätet
och jobbar på att få
upp aktiviteten.
Keep on ….
=============

Nov 15, 2009.

Deadline e-mail next issue: 0900 SNT, Nov 29, 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: Datorer är alldeles utmärkta när de fungerar. Min dator har nu varit ur
funktion i mer än en vecka pga "No Video Input". Man märker hur beroende man blivit av
dessa maskiner. Igår söndag fick jag tillfälle att titta på senaste SWB och hittade DOs loggning
av Beibu Bay Radio på 9820 kHz kl 22.40. Jag kollade frekvensen den aktuella tiden den 8
november och hörde mycket riktigt en kinesisk station. Exakt kl. 22.40 började en språkkurs
på engelska i vilken man tog upp radions historia. Jag är tämligen säker på att jag hörde China
National Radios andra program. Någon Beibu Bay Radio hördes inte. CNR sänder här med
100 kW; Beibu Bay Radio har 15 kW och lär starta för dagen kl. 23.00. Jakten på Beibu Bay
Radio får därmed fortsätta för min del.
Vi har nu blivit av med samtliga antenner vid Kanebergsstugan varför vi inte längre kan ha
denna anläggning som QTH.
Det har kommit QSL: Radio Belarus "Kanal Kultura", Grodno 7265 kHz med QSL-kort
från Minsk. Radio Pakistan 17700 med kort, brev och schema.
Börge Eriksson har överraskat sig själv med att rigga upp rx-n idag för det är ju St. Helena
Day. Har bara dragit en tåt till närmaste träd, c:a 20 meter och har kollat litet nu på lördag em.
Fruktansvärda lokalstörningar så det lär inte bli något i år heller. Brukar inte missa St. Helena
Day och försökte även i fjol här i Hedemora, men kopplade då radion bara till värmeelementet
och det bidde inget, men de var ju litet svårhörda i fjol också enligt polare Lennart. Jag har
tagit hem radion igen från min dotter i Västergötland där jag lämnade den på vårvintern i
förhoppning om att där kunna återfå lyssnarintresset eftersom hon bor litet Dx-vänligt till. Men
efter två besök där utan att koppla upp den och lyssna så tog jag hem den igen. Tänk att DXintresset blivit så totalt ute hos mig. Kom förra veckan hem från Kanarieöarna och jag hade
inte ens min FM-mottagare med mig längre. Min gamla Sangean som alltid var med på resorna
förr har pajat. För första gången på 40 år så har jag inte heller Eter-Aktuellt i min brevlåda
längre, men följer vad som händer via nätet och SWB förstås. Kanske säljer jag utrustningen
om nu någon vill ha en gammal R-71:a idag med vidhängande aktiv antenn, som jag en gång i
tiden köpte av Stig Adolfsson när han bodde i Falun. Vi får se vad det blir. Har en del gamla 7tums rullband på vinden med alla mina dx-anrop från 1956 fram till 1970-talet och funderar på
att via datorn redigera dem och föra över till CD eller DVD. Om jag skall redigera dem
landsvis, frekvensvis eller årtalsvis har jag inte bestämt än, men vilka minnen som kommer
upp när man lyssnar på dem. Ha det bra!
Dan Olsson: Här kommer lite tips ifrån vår senaste lyssnarhelg i Saxtorp. Precis som förra
gången så hade vi tur med konditionerna så det blev ett 10-tal rapporter med sig hem. Tyvärr
kunde jag inte dra någon NA-tråd då jag skadat ett revben och bara kunde använda ena armen.
Nästa gång vi ska ut till stugan blir 28-29/11.

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

NORDX är ett öppet forum för Nordiska DX-are som vill diskutera, ställa frågor, tipsa och
meddela andra om allt har någon anknytning till världsradiolyssning, DX-ing. Det kan gälla en
ny radiostation i Sydamerika, väntande konditioner för FM-DX, åsikter angående en artikel
eller en annons om att din radiomottagare är till salu.
Alla i SWB bör vara med på NORDX-listan. Ju fler som är med desto bättre. Det är bara att gå
till http://groups.yahoo.com/group/nordx/ och anmäla sig.
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Det har varit en hel aktivitet med tips och annat på NORDX nu när mellanvågen har visat sig från sin bästa sida och
dessutom luftas en hel del andra frågor som man som DX-are kan ha nytta av.
NORDX ersätter den gamla SWEDX-listan och varför det blev så skriver en av NORDX ”list-owner”, SE5X Lennart
Deimert, i ett mail till mig när jag skulle anmäla mig:
SWEDX var också bra men "list owner" var en norrman som tyvärr förolyckades omkring 2002. Jag har hela tiden varit
co-owner men inte med alla rättigheterna. Under flera år har jag försökt få Yahoo att ändra sig, men det gick bara inte. Så
det enda raka var att starta en ny lista med nytt namn. Dessutom är vi flera "list-owners" med alla rättigheter. Numera är
också flera finländare och norrmän med än tidigare. Och faktiskt så har det varit en hel del aktuella dagsfärska tips flera
gånger. Något som man inte är van vid. /Lennart Deimert
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Radio Luz y Vida, San Luis 2320 with religious programming unaffected by tropical storm
"Ida" . 7 November [Wilkner]
RRI Palangkaraya hörs allt som oftast. 2 TN
Ondas del Huallaga, Huánuco 2310 to 2320 om with mx, talk en espanol, better signal
than usual, CHU notched 7 November; also 2320 better signal on 4 November [Wilkner]
RRI Ternate igenom med mx en stund. 2 TN
Cool AM spelade Louis Armstrongs "What a wonderful world". DO 3900 7.11 2200 Hulun
Buir PBS med prat på kinesiska. Prat växelvis man/kvinna till Q 3. DO
R Pluto med en ovanlig blandning av musik allt i från Rammstein (hårdrockare ifrån
Tyskland) till Beatles. DO
RRI Pontianak med mx 2 TN
RRI Kendari med mx 3-4 TN
Radio Santa Ana, Santa Ana de Yacuma 2310 to 2340 sign off, 7 November [Wilkner]
Radio San Miguel, Riberalta, two gents talking, conversational spanish..good signal for
them... 7 November [Wilkner]
R Transmundial, dvs TWR, Swaziland med rel. program på portugisiska. ID 1645 som
Trans World Radio. Stark. TN
Radio Visión Chiclayo 2340 with religious programming 7 November [Wilkner]
XERTA 1345 still in on 7 November, also 6025 Dominican Republic and 6104.8 Mexico
same time with 2010XA and river location. [Wilkner]
XERTA noted 1020 to 1040 much improved signal 2 November. 2310 noted 4 November
[Wilkner]
Radio La Hora, Cusco 2320 to 2330 on 4 November [Wilkner]
Radio Novo Tempo, Campo Grande PR.. fair signal 2340 with om talk then music...
November 7. [Wilkner]
Radio Brasil Central, Goainia 2330 good Brasil music with om dj, good signal 7
November [Wilkner]
EkvatorialGuinea med program på spanska om jordbruk. Jag har jagat systerstationen på
6250 men den är svårhörd tycker jag. DO
SIBC har gått i stort sett varje dag, stark som bara den denna dag kl 1425. Eng. px. TN
Solomon Islands Broadcasting Corporation, Honiara..Thomas Nilsson tipsade SIBS i
senaste numret av Shortwave Bulletin. Och vid en koll denna eftermiddag 13.25 så såg jag
en prydlig bärvåg precis under 5020. Thomas hade hört SIBS på 5019,962 kHz, och ungefär
där fanns denna bärvåg. Det började spraka lite från en mikrofon, och någon minut senare
körde man igång med relä av BBC. Hörd vid flera tillfällen sedan dess på denna frekvens.
AHK
R Bangui med prat på franska till Q 4. En trevlig comeback! DO
Radio Libertad Junin 1040 fading out with om en espanol, 2 November [Wilkner]
(Tentativt) Rádio Cultura Ondas Tropicais med mest non-stop musik. En kort
annonsering kl. 0705 gick inte att uppfatta. 1-2 CB
R Cultura do Para med många ID til Q4 spelade sen härlig brassemusik. Ytterligare en
som gjort comeback på kortvåg. DO
Radio Bolivar Cd. Bolivar 2320 first time noted in a week or so, music, fair signal 7
November [Wilkner]
Radio San José, San José de Chiquitos 2325-30 music with fair signal, high band noise. 7
November. Also 4 november same time. [Wilkner]
Radio Tawantinsuyo, Cusco noted at 2335, seem there 2300 to 2340 each local evening
for Peru. 7 November. [Wilkner]
R East Coast Holland med en blandning som Nina Hagen och Supertramp. DO
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R Paardenkracht spelade Matilda med Harry Belafonte. DO
R New Wave spelade gammal god musik som Ray Charles o Roy Orbison. DO
R Transeurope med ID. DO
R Waves med popmusik och ID på engelska och franska. DO
R Monte Carlo med ID. DO
R Sonic med en ny version av Ella ella. DO
Free Radio Service - Holland med mest musik. 1-3 CB
Radio Amica "Radio Amica onde corte" på denna nya frekvens. 2 CB
R Novas de Paz blev det rapport på denna gången. Förra gången fick jag "offra denna" för
att ta Grönland. Religiöst program var det. DO
Voice of Indonesia med engelskt program. 3 CB
Radio Nikkei med sedvanligt prat. 1-2 CB
Radio St Helena körde igång sändningen till Europa med With a little help from my friends
med Joe Cocker. Men inte med någon vidare styrka. Men helt ok och fin läsbarhet. Vid
23.00 och därefter blev det rejält drag i signalen och Rod Stewart seglade in hur bra som
helst och sedan följt av uteslutande välkända oldies. Mycket lättrepat för den som vill ha
QSL. Radio St Helena hördes dock redan från starten kl 20.00 även om signalen då var klart
sämre, men hörbar var man hela tiden. Någon Hi-Fi kvalitet var det aldrig tal om. Särskilt
talet var av ganska usel kvalitet med burkaktig modulation. Men det var givetvis trevligt att
kunna hänga med under hela kvällen Även under sändningspasset till the Americas gick
signalen fram bra. Avslutning med en fin version av God Save the Queen. AHK
(Tentativt) Radio St Helena hördes svagt. Kl. 2200 tidssignal och sedan mest musik med
lokalt stuk. CB
Rádio Brasil Central med nyhetsprogram. 2 CB
Voice of Mongolia sände ett brevlådeprogram. 2-3 CB

Stationsnyheter
AUSTRALIA. Presumed R. Symban, Sydney AUS with weak carrier on its usual fq: 2368.485 kHz.
(73, Mauno Ritola via mwoffsets group)
BRAZIL. A surprisingly good signal in Chicagoland for almost an hour now (from about 2350 UT) on 5045 kHz with just
a telescopic antenna on my SONY ICF-2010. Confirmed it against RÁDIO CULTURA's live stream at:
http://www.portalcultura.com.br/?site=11?=54 (click "Rádio ao vivo" on the left). Very pleasant music selection! (Sergei
S., IL, Nov 2, dxldyg via DXLD)
CHINA: CHBC QSY to 5050 kHz (ex.6185) from Nov.9 received at +0830-1300*UT. Therefore China Guangxi Beibu
Bay Radio is Ko'ed until 1300.
873 MW 2230-1500, 5050 kHz 2230-1300 (not We.0400-0800) , 107.1 FM
(Hiroshi S.Hasegawa NDXC via DXLD)
INDONESIA. RRI Makassar, 4749.95, 1421-1503, Nov.14. Special coverage of an RRI ceremony. Endless mentions of
“R-R-I”, “Radio Republik Indonesia”, “Nacional” and “Indonesia”; often with mixture of announcers and background
speeches (echoes). Must have been a major event, as also carried via RRI Jakarta (9680) till 1458*, while Makassar
continued on with coverage. Website http://www.rrimakassar.com/.
Mixing with and slightly above CNR-1, with no hint of Bangladesh (Ron Howard, Asilomar Beach, CA, Etón E1, dxldyg
via DXLD)
PAPUA NEW GUINEA. 7324.95, Wantok Radio Light, Port Moresby, 0739 - 0802, Nov 13, English (presumed)
interview, praise songs to past TOH. Very slightly off frequency again as usual, wobbly carrier. Clear channel after BBC
Arabic off 0659. (Martien Groot, Schoorl, Netherlands via DXLD)
UGANDA. 7194.98, R Uganda, 0557 - 0614, Nov 13, very tentative, carrier already on at tune-in, occasional hints of talk
but much too weak for any meaningful details. Kampala sunrise was at 0331 which is about 3.5 hrs earlier than at my QTH.
Africalist says reception in Europe is "very unlikely", and of course I agree, but perhaps not totally impossible in our winter
? See also Brandon Jordan's log from TN in DXLD 9-062. Can anyone else hear this?
(Martien Groot, Schoorl, Netherlands via DXLD)
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ZIMBABWE [non]. Re 9-078: Zimbabwe Community Radio has been on 3955 since the end of September 1755-1855.
And every time I've been listening there, the id is as it used to be. That Sentech mention of R Dialogue is rather a name of
the parent organization for ZCR, just like Hirondelle for Okapi. (73, Jari Savolainen, Finland, dxldyg via DXLD)

Övriga radionyheter
På störningsjakt i en vanlig villa
Av Bengt Falkenberg, SM7EQL
Så värst mycket problem med radiostörningar har jag inte. Men en dag upptäckte jag en kraftig
brusmatta över stora delar av mellanvåg och gränsvåg. Med hjälp av en handhållen pejlmottagare
lokaliserades störkällan till en fem år gammal videobandspelare. Brusmattan försvann när
nätsladden drogs ur. Men det fanns fler apparater som störde radio-mottagningen. DVD-spelaren
skickade också ut en del rassel liksom att TV-apparaten brusade.
Läs mer på denna länk: http://www.esr.se/resonans/ESR%20Resonans%204%202009.pdf
Erik Söderman har tipsat om den här artikeln på NORDX-listan. Jag är ju inte tekniskt kunnig
men tyckte ändå det var trevlig läsning. Något för SWB?
(Henrik Klemetz)
(Ja, verkligen intressant läsning. Har varit i kontakt med Bengt Falkenberg och fått lov att bifoga artikeln med SWB. /red)
VINTAGE DX RECORDINGS FROM 1960'S:
I was browsing the web just yesterday, and came across a Finnish guy's web page, with lots of old photographs and dx
clips, pennents, as well as non radio related photos. This very interesting site is certainly worth a look. I tried the contact
details, but the e mail was returned. It looks like it may be one of those sites that has been there for a number of years, and
been abandoned. Download the clips when you can then. http://www.filatelia.fi/dx/
(via Ken Baird web site)
RAPPORT FRÅN SANTO DOMINGO (Jesper Nilsson)
4/11: Har letat upp mitt första internet-café på resan. Jag har nu anlänt till Santo Domingo. Redan på flygplatsen i Madrid
började min Dominikanska Republiken-vistelse. I kön till incheckningen var det bara dominikaner. På planet hördes bara
spanska och jag skulle uppskatta att det kanske var 10-15 icke-dominikaner på planet. Det kändes väldigt långt från allinclusive charterresor. Jag hamnade bredvid en cool dominikansk brutta med mössa boende i Neapel som skulle hälsa på
sina släktingar. En av dem driver ett disco i näststörsta staden Santiago, så att om jag kommer dit ska jag ringa henne och
hon ska visa mig runt. Bakom mig satt en äldre dominikansk herre som gav mig en del tips och jag fick även hans nummer.
Mitt under flygresan började han sjunga och en fet dam stämde också in. När planet landade jublade alla frenetiskt. Så det
var en intressant flygresa.
Tullen var inga problem och sedan var det bara att ta en taxi till hotellet. Jag frågade taxichauffören om han visste något bra
hotell sa han körde mig till det där jag bor nu. Visst är det ett bra hotell men det kostar 75 dollar per natt vilket är ungefär
vad jag tänkt betala för två nätter. Jag hade säkert kunnat hitta något billigare men jag var sa trött sa jag orkade helt enkelt
inte åka runt och leta. Jag tog en snabb dusch och gick och la mig direkt och sov sedan i 12 timmar.
Jag bor mitt i Zona Colonial där de äldsta byggnaderna i hela Amerika finns. Från min hotellbalkong ser jag en byggnad
som är från den tiden. Här är många gamla fina byggnader men det är betydligt fattigare än vad jag trodde. Jag råkade ta fel
väg tidigare när jag skulle utforska området och gick till höger istället för till vänster. Jag vandrade en bra stund och
hamnade i väldigt sjabbiga kvarter. Sedan fattade jag att jag gått åt fel håll sa jag vände och kom slutligen till Santo
Domingos ”ströget” med en massa turister och lika många folk som försöker kränga grejer till en. I Asuncion var man
lyckligt befriad från sådant. Så jag har mest gått runt där och åt lite och tog några öl. Även ölen är dyr jämfört med andra
ställen jag varit på. Men det är ganska laidback känsla här och det är verkligen musik överallt. Nu ska jag till Malecón som
är strandpromenaden. Har hört att det är en hel del uteliv där men det är också en massa casinon och dyra hotell. Imorgon
kanske jag reser vidare till något mindre ställe vid havet.
13/11: Har inte spenderat så mycket tid på internet-caféer utan har varit upptagen med att utforska Santo Domingo. Jag har
alltså fastnat i Santo Domingo som jag gillar mer och mer. Vid en första anblick så är det bara Zona Colonial med alla
gamla byggnader som man gillar och resten av staden är fattig, nergången och mycket folk som man ska akta sig för. När
man dock lärt känna staden så är det mycket som tilltalar en. Gubbar sitter och spelar schack och domino på gatan, det är
musik överallt, det finns en massa så kallade colmados vilket är en blandning av bar och butik där man kan supa till när
som helst på dagen och mycket människor som bara sitter och hänger på trottoarerna.
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Jag har fått kontakt med en lokal förmåga vid namn Laura. Hon har visat mig Santo Domingo bortom turiststråken och
hade det inte varit för henne så hade jag lämnat staden för länge sedan. Hon bor inte så långt från Zona Colonial där
byggnaderna från Columbus tid är och där alla turister befinner sig, men det känns ända som en annan värld med i stort sett
bara dominikaner. Det är inte en helt säker plats för turister. En kväll förra veckan väntade jag utanför hennes hus ganska
sent på kvällen. En otäck snubbe kom fram till mig och började berätta olika saker för mig som att i ett hus lite längre bort
finns en bordell och lite längre neråt gatan finns ett disco. Okej sa jag och tackade för informationen. Han sa då att ville ha
400 pesos (ca 80 kr) för denna information. Han var ganska hotfull så det var bara att betala annars skulle det typ hända
mig något. Laura sa sedan att han är en tigre, vilka gör allt från att lura pengar av turister, till att sälja droger, råna och än
värre saker. Han och hans polare hänger ofta i närheten av Lauras hus och numera brukar jag muta dem med några öl och
de lämnar mig i fred.
Dagarna bara försvinner i en rasande takt och jag har egentligen inte gjort så mycket. Jag umgås med Laura och hennes
vänner och med en del annat folk som jag lärt känna. Man går mest runt i Zona Colonial och på Malecon som är
strandpromenaden, äter god mat och dricker öl på kvällarna. Jag bor nu på Hotel Venezia, vilket kostar mig 44 dollar om
natten. Det är lite över min budget men ett väldigt trevligt och familjärt hotell.
Igår tog Laura mig med till en av de fattigare delarna av staden för att handla vodú- saker (voodoo). Det var ganska
spännande. Hon köpte oljor och krämer som ska skydda från allt från avundsjuka blickar till att ge ekonomiskt välstånd.
Detta är något typiskt dominikanskt - man blandar sin katolska tro med voodoo.
Min födelsedag var väldigt trevlig. Vi hängde först på en colmado och drack öl och sedan at vi dominikansk mat på en
restaurang. På kvällen var det fest på en gata i Lauras område. Några killar hade spärrat av gatan sa att inga bilar kunde
passera vilket skapade en hel del (mycket!) irritation hos bilister som ville komma förbi. Stora högtalare hade placerats på
trottoaren som pumpade ut merengue, bachata och reggaeton på högsta volym. Det var en blandning av alla åldrar, barn
sprang runt och lekte och gamlingar satt och sov i sina stolar. Mest var det dock tigres som blev fullare och fullare och
stämningen blev ganska otäck så vi lämnade tillställningen. Just då anlände polisen med full vapenarsenal och stängde ner
festen. Vi var några personer som gick vidare till ett stort casino vid strandpromenaden och drack en massa dyr öl.
I söndags var jag på en suverän konsert som pappa skulle älska. Några gubbar spelade son, vilket är musik som man oftast
förknippar med Cuba men som påstås ha sitt ursprung här. De spelade på en scen vid några gamla ruiner och en massa folk
var där. Stämningen var på topp och alla drack och dansade.
Häromdagen hade vi planerat att åka till Juan Dolio som är en badort ca två timmar från Santo Domingo. Lauras väninna
har ett hus där och vi var några stycken som skulle övernatta. Det regnade dock som fasen hela dagen så vi fick ställa in
resan. Dagen därpå drog vi däremot till Boca Chica, vilket också är en badort inte så långt härifrån. Det var helgdag sa
halva Santo Domingo hade samma planer som vi. Det regnade en del så det var inte riktigt läge att bada men det var fullt ös
på alla stadens barer. Det är det längsta som jag tagit mig från Santo Domingo men efter helgen blir det en längre tripp till
någon badort.
Det var väl lite grann om vad som hänt här sedan senast. Det är strålande solsken så nu ska jag ta en promenad och sedan
en kaffe någonstans. Ikväll ska Lauras kompis laga en traditionell dominikansk rätt och sedan blir det väl öl och lite rom
som vanligt.
Report from Tauranga, New Zealand
Haven't checked in for a few days, mostly because we've been doing a lot of touring and there hasn't been a lot of time for
DXing. In Wellington, I had a wonderful day with David Ricquish who kindly spent half of his day taking me around this
wonderful city and showing me all of the radio sights of the city. David has an absolutely encyclopedic knowledge of radio
in the region and I was delighted in his immediate responses to my barrage of questions. We started the morning with a tour
of RNZI including meeting with Adrian Sainsbury, host of RNZI's Mailbox program, as well as an introduction to Myra
Oh, his co-host (a very charming lady who was busy with her on-air duties). David went on to describe the radio scene in
the country. Basically, for a DXer from afar, it's not a very pretty picture. Call signs have pretty much been done away
with, and there are only a small handful of nation-wide networks. No TOH legal IDs, and the only local content are the
occasional inserted local ads. I must admit that the content of several of the networks are not my cup of tea. For instance
Radio Trackside mostly just has play by play horse races (yawn!). Another network is "The Word" which has non-stop
Bible reading. The are precious few local stations anymore. One is Village Radio on 1368 in Tauranga which I recorded for
a good hour, as this frequency is mostly dominated by Radio Live in Napier. Village Radio had a wonderful oldies format
and a full local ID at 5:00 pm local and a call sign as well, 1XT. Refreshing to say the least. They apparently broadcast with
400 watts during the week and 900 watts on weekends (since they bleed onto cell phones), using a simple dipole antenna.
John Durham in Tauranga provided me with a link which is: http://homepages.paradise.net.nz/fozzie/id18.htm . Might be
worth a try. David told me that there are only 2 local AM stations left in the nation. I do have to ask him about the various
stations listed in PAL, though, as many of them do sound local. David?
By the way, David (and Adrian) were also a goldmine of information about Pacific Island stations. For instance, 2AP in
Samoa on 540 is running 2.5 kW and the facility is held together by "rat dung". Cook Islands on 630 is likewise running at
1/2 power. The Solomon Islands SW transmitter on 5020 is back on the air thanks to the technical assistance from Adrian
who was able to tweak the transmitter back to 5020 from previous 5018v. It's the 9 MHz transmitter tuned down to 5 MHz
(very old). Vanuatu 3945 will shortly be adding 5050 for the day frequency, and plan 7260 during the winter.
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As always, I would recommend anyone who is traveling in this area of the world to bring their portables and enjoy what the
region has to offer on the radio. Being so far from North America and Europe, I think that our fellow DXers appreciate us
making the effort to contact them as well. One more interesting anecdote: The ODXA journal came close to being printed
and mailed from New Zealand a few years back, as it was cheaper than doing the same in Ontario! Amazing!
Finally, I learned that the Radio Heritage Project (which hosts the invaluable Pacific Asia List) is a labour of love initiated
by David Ricquish, who's given up his previous travel, radio and television career (along with his wife) to devote his time
fully to this wonderful project. I encourage everyone to support this vital project!
(73s from the South Pacific,...........Walt Salmaniw via DXLD)
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