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Nummer: 1468, 23 september 2001. Deadline nästa nr: 5/10 2001 (E-mail 7/10 kl. 0900 SNT)

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/
SWB member information: http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm

QSL, kommentarer, mm.

Christer Brunström : Jag blir av med internet hemma under en vecka eller två eftersom Telia skall byta ut
modemet.22/9: Utb. Halmstad har helt kopplats bort efter ett virusangrepp på kommunens servrar. Utb.
Halmstad klarade sig men säkerheten skall uppgraderas varför man blir borta till slutet av nästa vecka.
(Säkert som amen i kyrkan var det Nimda-viruset som varit i farten. Det är speciellt besvärligt i nätverk då
det producerar mängder av filer både i den lokala PC:n samt som skickas kors och tvärs mellan
datorerna. I ryttarföreningens dator fick jag manuellt bekräfta borttagandet av c:a 1500 filer med tre
tryckningar per fil! Snacka om ont i handlederna. /red)

Jan Edh: Litet nytt från Fredriksfors horisont: Lördagskvällen 15/9 bjöd på riktigt dåliga konditioner ute i
Fredriksfors. Sen kväll/förnatt hade bra signaler från WYFR, Taiwan 1557, koreanen och indiern (Nagpur)
på 1566, liksom CNR1 på 1593 och 1377. "Inget" Asien på kortvåg. Också Afrika sämre än vanligt på
kortvåg, däremot gick Kenya 1386 hyggligt, Angola 1502 sämre än på slutet med Guinea 1386 gick bättre
än vanligt. En britt på 1349,98A gick hyggligt med musiken, men pratet blev alldeles för murrigt - verkade
inte vara vanliga Kingston. Transatlantiskt var det undermåligt på förnatten, medan det var "bara" dåligt på
morgonkvisten. Uppehåll i regnet och en fin söndagsmorgon medförde dock att vi (Dan Andersson, Rolf
Larsson, Ronny Forslund och jag) äntligen kunde fortsätta med antennjobbet för vår präriebeverage, och
nu är i alla nästan 800 meter lina utrullad/upphängd. Nu återstår jordningar, kontakteringar, koaxialkabel
m m m m, men det ska nog bli bra.
20/9: Det vill sig inte i höst. Sent omsider kom jag ut till Fredriksfors den 19/9, och då hade Ronny
Forslund redan hunnit konstatera att det knappast skulle bli någon höjdarnatt. Vid 00.30 (sommartid) gick
en del PR och något Venezuela, kortvågens tropikband var närmast heldöda. Senare nattkoll gav heller
inget. På morgonsidan puttrade det på bättre? men det var enbart CA-antennen som gav signaler, de flesta
under ganska korta perioder med snabb fading, och även om det mesta är att hänföra till "oid" torde det
nästan undantagslöst ha varit Venezuelaner. Vision Cristina, Turk & Caicos får väl ha varit undantaget.
Och så nå´t på 780. Kortvågen bjöd i princip på två bra signaler: 4915 Macapá och4919 Quito, men de
gick desto bättre.

Tor-Henrik Ekblom : Har lyssnat lite på clandestine pga. att jag inte har hört en enda LA!!! Vart har dom
tagit vägen? Tentatively: (man förstår inte mycket vad de säjer......) Du har väl nog sett web-sidorna från
www.clandestine.com? Litet outdatade men adresser har dom som kanske duger.
QSL: Då LA-lyser med sin frånvaro, både QSL och hörigheter, så kommer det plötsligt ett nytt land, nu är
det bara 2 till, till 200. Bara och bara ...
Turkmen Radio 5015khz, Turkmenistan med kort och brev, programinfo på 33d v/s Kakali Garaev, The
Chief of the Technical department. qth: Mollanespes 3, 744000 Asgabat. Turkmenistan!Everest Radio /
Moosbrunn 7235 snyggt QSL- kort över Everest, info 17d efter f/up. Ja, det var väl lite igen, vi är på väg
till Kreta imorgon, 2 veckor så det bli en liten paus i lyssnandet OK!

Björn Fransson: Fredagens lyssnarnatt blev mer givande än på många år. Tyvärr är det sommartid, så
man måste sitta uppe alldeles för länge, innan det börjar hända någonting på banden. Då hände allting:
mellanvågen vaknade till och blev bara bättre och bättre. Det gick NA på alla i stort sett alla frekvenser fr
o m 1600 t o m 1700 kHz. Samtidigt gick det massor av bolivianer på kortvåg. Tyvärr hann jag inte kolla
att alla ID-ade – mellanvågen drog för mycket! Ygneläget är toppen och jag ser fram emot nästa helgs
Nordx med stor tillförsikt.
Två QSL bara, men i dessa dagar får man nog vara glad över det också!Voice of Biafra International ,
clandestine via ?–12120. E-mail, v/s: Oguchi Nkwocha, MD. 2 dagar.Radio Free Vietnam, clandestine
via ?-15235. Personligt "To thank you"-kort, v/s: Vyong Ky-Son, director, 1 månad. Ja, det blev ju lite
smått och gott. Vi hörs igen!

Dårarnas
verksamhet i världen
känner för tillfället
ingen begränsning.
Hur kan man bara
komma på tanken att
attackera World
Trade Center och
kallblodigt offra
tusentals oskyldiga
människor???
Vi bävar inför
fortsättningen som
hur lätt som helst
kan förändra
tillvaron för oss alla.

På onsdagen ringde
tjejerna från
ryttarföreningen. De
hade fått in det nya
Nimda-viruset i
PC:n. Totalt 12
timmar på onsdagen
och torsdagen gick åt
för att konstatera
typ av virus och
hämta hem de
senaste DAT-filerna
och städa. Minst två
skanningar behövdes
+ ominstallation av
hela Office-paketet.
Rådet till alla – köp
ett bra virus-
program omgående
samt hämta hem
uppdateringar, helst
varje dag!!!
Skanna datorn minst
en gång i veckan för
säkerhets skull.

Keep on ….

=============

R e d a k t i o n:

Thomas Nilsson
Mardal 3669

262 93 Ängelholm

Tel: 0431-27054

E-mail:
thomas.nilsson@

sverige.net
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2

Börge Eriksson. Ta mig tusan sitter jag inte framför datorn igen före nästa utgåva av SWB. Det trodde jag inte för två veckor sedan då
jag skulle läggas in på lasarett för att få nya knäleder. Och det blev båda benen samtidigt.
Läkaren varnade mig för en tuff operation, men ansåg att mina leder var så utslitna att han inte hade något annat val än att ta båda
samtidigt. Och tufft blev det. När man tre dagar efter operationen ströp tillförseln av bedövning till ryggmärgen och ställde upp mig
golvet trodde jag att jag skulle tuppa av. Hade inte två bastanta sköterskor hållit mig under armarna så hade nog så skett. Efter sex dagar
var jag hemma igen och nu är det träning och åter träning som gäller. Har både kryckor, rullator och diverse träningsmaterial till min
hjälp och idag har jag alltså besegrat husets trappa till övervåningen där dator och rx finns så nu finns nog hopp om framtiden igen.
Hoppas kunna komma igång med litet lyssnande igen så småningom. Och dagen för min operation lär jag aldrig glömma. Det var den
dagen som sjuka hjärnor lät tusentals oskyldiga människor dö. Hur tomt kan det bli i en skalle? Men om detta visste jag intet förrän på
onsdagen när jag återkom efter narkosen. Men som sagt, gubben Eriksson är på gång igen.
(Skönt att höra att det allt gick bra med operationen! Instämmer helt med dina kommentarer om terroristerna. /red)

3300 16.9 0230 Radio Cultura "ljuset i mörkret" vad gäller kortvåg. Engelsk predikan och bra hörbarhet. QSA 3. JE
3985 19.9 0302 Democratic Party of Iranian Kurdistan , The Voice of Iranian Kurdistan QSA3-2 politik, mx THE
4052,5 16.9 0240Radio Verdad tycks ha blivit vanlig med sin utökade sändningstid. Men svag förstås. QSA 1-2. JE
4130 18.9 1800 Radio Kurdistan , Voice of Kurdish Socialist Democratic Party, QSA2-3 politik, mx THE
4832.03 11.9 0355(Tent) Radio Litoral med musik. Stängde strax efter 0400. 2 CB
4832,05 22.9 0045Radio Litoral , La Ceiba med musik och religiöst tal. Tyckte att de nämnde att de fått brev från

Sverige, Norge och Finland. Det finns kanske hopp om svar… S 2-3 BEFF
4915 16.9 0550 Radio Difusora Macapámed väldigt fin signal och bra styrka ännu en stund efter 06. Bara 5029,1

fanns kvar på bandet med läsbar styrka i övrigt. QSA 3 JE
4919 20.9 0516 Radio Quito annonserade och hade internationella nyheter. QSA 4 och praktiskt taget ostörd.

Liknande mottagning för 4915 Macapá, men nästan inget annat intressant på hela natten. JE
4930.6 10.9 0442Radio Costeña Ebenezer12-20 med ID följt av en kort andakt och sedan musik. 2-3 CB
4932 21.9 0402 (Tent) Radio Litoral med religiös musik. Stängde 0405 utan någon annonsering. Ovanligt stark

denna morgon. 3 CB
4990.98 19.9 0505Radio Apintie med ett flertal ABBA-sånger. Stationen hörs alltid vid denna tid men alltid svagt.

Mest non-stop musik och svårt att uppfatta de korta annonseringar som trots allt förekommer då och
då. CB

6134.7v 21.9 2350Radio Santa Cruzklämde i med ett hejdundrande ID. S 4 ! BEFF
6155 21.9 2350 Radio Fidesmed reklam för « Banco la Nueva ». S 3-4 BEFF
6184.97 10.9 0510Radio Educaciónmed seriös musik. 3 CB
6185 21.9 0500 Radio Educaciónhar tydligen ändrat sitt programformat. Vid denna tid började en samsändning

med stationens FM-station. Tydligen har man inte längre några speciella KV-program efter kl. 05.00
längre. 3-4 CB

6350A 11.9 0445 Radio Unión med mest musik. Dåligt ljud och störd av diverse utilitysändningar. 2 CB
6985 19.9 0330 Voice of Freedom and Renewal, Eritrea, politik, mx THE
6985 17, 21.9 0350, 1530Voice of Freedom and Renewal, sudansk clandestine med kontror och troligen sändare i Eritrea,

hördes både morgon och kväll, fast ganska svagt. Gick bäst på morgonen, S 2-3. Jag kände igen den
på kvällen, eftersom den spelar samma instrumentala poplåt som någon slags intervallsignal, d v s: «
Axel F », enligt min son Helge. BEFF

9705 21.9 0430 Radio México Internacional gick bra med franska. Man sände "Lettre Ouverte" i vilket man
besvarade brev från lyssnare i Mexico och på Kuba. 3-4 CB

12110 19.9 1700Netsanet Radio, QSA5 (Jülich?) talk and mx, Amharic THE
12120 1.9 1900 The Voice of Biafra, clandestine med förstadagsprogram. Stort ID och nationalhymn (lär vara en

Sibeliusvariant!), engelska och ibland något afrikanskt språk. S 3-4. Lördagar. Numera på 12125.
BEFF

15476 7.9 2000 Antarctica är minsann ännu igång. SS romanser och hela S 3. BEFF
15715 19.9 1830Voice of the Democratic Path to Ethiopian Unity, QSA5 (Jülich?) politik och mx, Amharic THE
15750 7.9 1915 The Voice of the Lord via DTK med vackra sånger och sedan religiöst prat. ID-ade också KAF –

Kol Adonai Foundation med egen hemsida. S 4. BEFF
15750 8.9 1330 New Horizon är ett vietnamesiskt program, ID : « Chan Troi Moi » med adress i Japan. Pratade om

«Vietnam Human Right’s Act». S 4-5 BEFF
17725 21.9 2110OID religiös med PP om « Spirito Santos » bakom starka Libyen var troligen La Voz Cristiana på ny

frekvens – vad annars ? S 2-3 BEFF
29810L 21.9 1715 Radio Diez i Buenos Aires gick verkligen riktigt bra så här tidigt. Massor av reklam och ID’s, «

Radio Diez, la Rádio más potente de Argentina ». Bakom gick det en annan SS-pratande, som
säkerligen också var en argentinsk « feeder », men den kunde jag inte identifiera, trots att den i
topparna gick bra. S 3-4 på Diez. BEFF

LOGGEN - ALL TIMES ARE UTC
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Quito 22 september 2001.
Skrev i en e-mail för någon vecka sedan att jag skulle "ta semester" från DX-ing ett tag, men då det är så jädrans svårt att låta
bli att snurra på ratten blir det i alla fall en bandscan till detta nummer! Störningen på omkring QSA 3, som under lång tid har
fördärvat mycket, har också varit borta dom senaste dagarna så jag fick tillbaka inspirationen. Just idag lördag har vi haft en
säkerhetsexpert här - vi kommer att säkra hela huset, både invändigt och utanför. Minsta rörelse kommer att utlösa ett helvetes
oväsen. Problemet är bara att jag ofta står upp0445 lokal tid för att DX:a och vad händer då ifall jag glömmer bort att
avaktivera larmet..........
(Vi har haft en detektor på firman som jäklats och en kväll/natt gick larmet en gång i timmen från kl. 22 tills jag blev riktig förbannad
och åkte dit vid 02 för att stänga av eländet. Dan efter blev två nya detektorer inmonterade och sedan dess har det funkat. Irriterande
med självutlösande larm. Sådant tar på trovärdigheten! /red)

3360.04 La Voz del Upano, Macas (Ecuador). 9 september2001 - 0010 UTC. Stationen finns på denna frekvens ej med i WRTH,
däremot listad som inaktiv på3370kHz. Har hört stationen endast detta datum. Programmet bestod av en direktsändning från "la
Catedral de Macas" och hördes samtidigt på5040.04samt5999.42kHz. Passar på att påpeka attLV del Upano på5965varje gång man
startar dagens sändningar klart säger att man sänder frånTena, och inte från Macas.

3600.02(H?) // 4259.98 // 5679.98 "Radio Rebelde", okänt QTH (Cuba). September 2001 - 1025 UTC. Stationen på 3600.02 har jag
haft som OID ganska länge, mest p.g.a. dålig signalstyrka (se SWB 1464). Stationen på 5679.98 går bäst av dom tre. Nyhetsprogram med
inslag från olika "Rebelde" runt om i landet. Förmodar att dessa tre cubaner samtliga är harmonics från mellanvåg. Det är tillåtet att ha
teorier så........:3600.02kan vara en harmonic frånRadio Rebelde,Cienfuegos-720kHz (5x 720.004) med 1 kW eller kanske mer troligt
högeffektadeRadio Rebelde, Urbano Noris-600kHz (6x 600.003) med 150 kW. Cubanerna på4259.98och5679.98kan mycket väl
vara harmonics från samma frekvens -Radio Rebelde, La Julia på710kHz med 150 kW (6x 709.99 resp. 8x 709.99). För dessa två är
också frekvensen 1420 kHz möjlig men där finns ingen "Rebelde" listad. Man IDar eller jinglar med ett ord plus ".....la radio".

5853.00v Radio Americana, Nueva Cajamarca, Región San Martín (Peru). 20 september 2001 - cd0200 UTC. Började höras detta
datum med sändningsschema 1100-0200 UTC. Förmodligen en ny station, åtminstone finns den inte listad. Uppgav bara "frecuencia
modulada estéreo", annonsering av KV-frekvens uppfattade jag inte. Stationens t.f. nummer:55 60 61. ID: "Americana Radio está
transmitiendo desde Nueva Cajamarca, Región San Martín para todo el Perú y el mundo". Har varierat i frekvens 5852-5854 kHz och
program-formatet är det gamla vanliga: hälsningar, musik och reklam.

Gjorde en sökning i Perus telefonkatalog i samtliga "departamentos" och resultatet blev en person som har det nummer som Americana
uppgav, dessutom i Nueva Cajamarca:
Rivera Burga Jose Saul
Dirección: JR Imperio 762
Distrito/Localidad: NUEVA CAJAMARCA
Departamento: SAN MARTIN
Teléfono: (94) 55-6061

6958.80 OID LA. September 2001 - 0100 UTC. Med religiöst program och close down omkring 0130 UTC.

12069.38H LV del Guaviare, San José de Guaviare (Colombia). Harmonic från 6034,89 kHz.

Hoppas det finns någon som har information angående dom tre cubanska stationerna här ovan. Själv har jag erfarenhet enbart
av harmonics upp till 5e ordningen och undrar om det finns någon som har gjort loggningar ända upp till 8e ordningen?
Faktumet att Radio Rebelde på 600/710 kHz är högeffektade, 150 kW, borde juunderlätta.

73 från i Quito!

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC.
6100, R Centre Afrique - Bangui. Is back on 6100 after being off the air for a short period, Good reception at1720 with sports, songs
and chat with minister in Fr and Vn and went off at 1800 after National Anthem (Mahendra Vaghjee, Mauritius, DXplorer Sep 8 via BC-
DX via DXLD)
-----------------
Checked 6100 on Sep 9th, but powerhouse R. Yugoslavia, Bijeljina here ... nothing heard on the sidebands ... I should live in southern
Austria, in dead zone of Bijeljina signal (Wolfgang Büschel, BCDX ed. via DXLD)

Stationsnyheter

BM i Ecuador – bandscan KV-32,22/9 2001
Björn Malm,
c/o Susana Garcés de Malm, tel.: + 593 2 598-470
Avenida la Prensa 4408 y Vaca, Quito, Ecuador. email:bjornmalm @yahoo.es

Rx: JRC-535, Loewe HF-150, Sangean ATS-808 Antenn: 24 m longwire + Magnetic Longwire Balun
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-------------------
Back on 6100? I don`t recall theirever using that frequency before; last known on5038v (Glenn Hauser, DX LISTENING DIGEST)

GHANA
3366, R Ghana, 2335, An unusually strong African opening this evening, allowed me to log the following spurs from R Ghana's 90m
3366 fundamental. These spurs are all at intervals of 80.3 kc, from the fundamental. 3125.1, 3205.4, 3285.7 (3366) 3446.3, 3526.6, and
3606.9. Soul/R&B mx, w/YL annc. Canned ID:"This is R Ghana" by M, back into mx @ 2345. (Hodgson Sep 19 via Cumbre DX)

INDIA
4888, Unid AIR station, 1711-1733; Sept. 19, Heard with male vocals and announcements in unidentified language. At 1730 TS,
followed by clear AIR ID and news in English. Weak signal on noisy frequency. (Veldhuis via HCDX)

INDONESIA.
4000, RRI Kendari is active again. Morning + evening program, since July 18th on regular service again (Roland Schulze, Philippines,
Sep 1, BC-DX via DXLD)

4777.10, RRI Jakartais again active only with the morning sce s-on varies 1800 ... 1900 UT in \\ to 9554.20 kHz (Roland Schulze,
Philippines, Aug 28-31/Sep 1-3, BC-DX via DXLD)

7171.43, RRI Seruiwas heard here from 0730 to 0812*, clear ID, weak signal, this confirm Forster's logs (Roland Schulze, Philippines,
Aug 31, BCDX via DXLD)

SOLOMON ISLANDS.
5019.91, Solomon Islands Broadcasting Corporation1029 Sept 14 political commercial for presidential candidate, religious program,
giving address in Honiara at end, ID "Radio Hapi Isles, the voice of the nation" @ 1046 (Ralph Brandi, NJ, Cumbre DX via DXLD)
They have been relaying BBC some days, heard during the 1200 and 1300 hours. Other days just open carrier (Hans Johnson, WY,
ibid.)

TCHAD
6165 1826 Radio Tchad, N'Djamena. In Arabic (or a language very close to that) id'ing simply "Radio Tchad". Rather strong signal, but
somehow distorted audio. At 1833 they started French programming. The frequency was clear at that time, Hrvatski R was silent. A very
weak station was audible under R Tchad, too weak to tell if it was Zambia. When rechecking at 1855 there was a Japanese speaking
station (NHK?) on this freq but R Tchad also audible. I don't know if R Tchad has been inactive on 6165 for a while, or maybe I have
just passed the freq without noticing it. (Savolainen, Sept 9)
[Jari Savolainen Kuusankoski FINLAND via HCDX]

VANUATU.
What must be Vanuatu 7260 is audible today at 0645 tune in. I cannot recognise the lang but the first mx heard was typical south-sea-
islands type. Now, they play Abba! Splash from 7265 is spoiling it, but signal is peaking 5 to 7 on my meter. I have been detecting
something on this freq for about one week or so - today it has peaked. -- Vanuatu 7260 was still audible at 0730+ when I had to
switch off (Noel R. Green, UK, Sep 13, BC-DX via DXLD) ###

Official list of AM- and FM -stations in Dominican Republic
An official list of AM- and FM -stations in Dominican Republic has finally been made accessibleat the INDOTEL website:
http://www.indotel.org.do/site/sector/empresas.htm. Shortwave stations not listed.
[Pentti Lintujärvi, Helsinki, Finland via HCDX]

A new Forum for DXers
A new Forum for DXers has just been opened athttp://www.makelainen.com/dx. You can access it also directly at
http://www.makelainen.com/phpBB/index.php
I hope that as time goes by, the site will develop into a forum of sharing DX tips, opinions on DXing, QSL news etc, anything related to
DXing. The discussion takes place in English so that as many as possible, from all around the world, can participate.
The forum is not a direct competitor to various DXers' mailing lists, instead I hope that it will complement them. Both bulletin board
Forums and mailing lists have their strengths, and people have different preferences about the format in which the latest DX information
is presented best. I remember seeing some more or less DX-related forums already earlier, but none with a software as sophisticated and
user-friendly as that provided by phpBB, which I have used in this Forum.
The problem I have had with some mailing lists is the abundance of (partly useless) emails. I hope that in this sense the Forum offers
more liberty for you, the user, to check only the items that you are interested in, and to do it whenever you want, without clogging your
email account after a couple of days offline. Also, the Forum should make it easier to follow the development of threads in discussion.
The idea is not to torpedo any other DX resources available on the Internet. On the contrary, I hope that discussion about DX sites will
take place and their contents get the attention they deserve also at this Forum. I will also be happy to exchange links with established DX
sites on the Forum.
Anyone can browse the Forum, but only registered users can post messages. Guidelines for writing are the same as in any public forum;
no offensive language, no personal insults, be careful with copyright issues, appreciate other opinions even if you don't agree - and
remember to keep it DX-related.
I'm open to your suggestions on how to develop the Forum further. If you'd like to see separate sections for example for clandestine

Övriga radionyheter

http://www.indotel.org.do/site/sector/empresas.htm
http://www.makelainen.com/dx
http://www.makelainen.com/phpBB/index.php
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radio, FM DX or some other yet unrepresented part of the DXing hobby, just let me know - by posting your suggestion on the Forum.
Please take a minute to register, and let me know how you think that the DXing community can better benefit from a forum like this.
[Mika Makelainen, Finland,http://www.makelainen.com/dx, via HCDX]

AOR 7030+
Very pleasant long term audio. Sync is among the most reliable and transparent I"ve encountered, ever more stable and more
unshakeable than Drake. Sidebands are selectable with PBS and filter selection, meaning there is an entirely different level of
tunability over other Sync models, in crowded band.

DXing is interesting. Using the same antenna, side by side with R-71, there were no signals that I could not detect on one that I couldn't
detect on teh other, but 7030 allowed me to zero in on very weak signals and enhance intelligibility with PBS, the right filters.

R-71 had the advantage in over all intelligibility with it's shaped response speaker, but for reduced listening fatigue 7030 had it all over
the ICOM.

With input set for preamp IN, on both receivers, I did notice a couple of overload artifacts from the local MW on the ICOM that were
NOT apparent on the AOR.

Noise was decidedly lower on AOR than ICOM when extra gain was added.
AGC is selectable, and tuneable for release. Properly selected, audio can be very open and fresh. If the operator switches off AGC,

the receiver immediately blocks at the IF, requiring a reduction in IF gain. Not a problem. The IF gain may be reduced summarily, and
the adjustment is found on the same screen as the AGC selection.

BFO note for CW is adjustable to please the ear.
RF input (preamp, or attenuator) is readily ajustable from the front panel when necessary, and that only in the most extreme cases.

RF gain may adjusted manually, or may be allowed automatic trimming by the firmware. In practice, one would rarely need to manually
adjust RF gain.

After the better part of a day scanning the bands, and swinging the radio through extremes in reception conditions and configuration,
using only the default configuration was largely a non issue. Preferences set up in one of the three operator config files will reduce button
pressing to a minimum. As it was, toggling between filters and modes was less of an aggravation than others have reported, simply
because one can toggle in both directions. One need not cycle through all modes or all filter selections in order to find the right
configuration. One need only select the right direction to toggle, and the right choice is probably only one or two button presses away.
Tuning can be VERY VERY fast, or surprisingly fine. Hunting difficult DX requires a fine hand in AM mode, but in ECSS, the tuning
speed is much slower. IN the fast mode, like HF-150, 7030 can move from one extreme end of its range to the other in a spin of the dial.

Sideband is rock stable.
Sync has two modes, manual or automatic. Manual mode has to be selected, automatic is the default. Manual sync works like any sync.

Turn it on, zero it in, when it's locked it's stable as long as you don't retune. In automatic, 7030 both retunes the receiver for optimum
reception andhunts for zero beat lock with the local carrier. It can take a few seconds to lock, and you can hear it working, hunting
carefully, optimizing, but when it locks in, even if the carrier of the station drops out, there is no drift, no re locking procedure, as with
Drake, or others. 7030 did not lose lock on stations where SW-2 did.

Tuning displays no backlash, no drift. Find your station, retire for the night, it will be spot on when you get up in the morning. Tuning
has a very smooth, solid feel.

Power supply gets warm, but not hot. Receiver gets barely warm at all.
Backlit display is adjustable for contrast, and is very easy to see.
SW BC is smooth and very pleasant to the ear, and may be tuned to ZERO interference with PBS, for clean and reliable audio, the way

broadcast audio should be.
SSB audio is among the most natural I've encountered. And if the SSB audio shifts, drifts or wobbles with modulation, it's the station's

fault, not the receiver.
Dual VFO's are handy for hopping bands and are easy to get to.
Fold down bail is helpful in establishing a comfortable viewing angle. It's also solid, and stable. Rubber feet keep the radio from sliding

when the bail is down.
Controls are placed such that the operator need not take his hand of the main tuning knob to operate most of the tuning related

fuctions. Mode, filter selection, tuning rate, and RF functions are all within a finger's reach of the main tuning knob.
If you approach the radio on it's own terms and learn to let it work, instead of trying to make it work like every other radio you're used

to, (as most operators tend to do) this radio can be quite the joy to operated. It can be left to do the work for you, or it can be made to
follow your explicit instructions for tracing down that elusive DX. But if you HAVE to fight with it, because it's not a Drake R8B, or
BC-779, Frog, or R-75, you'll hate it beyond your wildest dreams.

Unlike it's AOR stablemate, the late AR 3030, the inputs are rugged and well placed, so any manipulation of the inputs/outputs on
the back need not require that the rig be turned around, or treated with a ginger hand. You're not going to pull the antenna connectors
off the chassis as you could with 3030.

Build quality is impressive. Flushed countersunk hex screws make for a very clean line. Plates are heavy machined aluminum. It's not
the brick that HF-150 is, but it's certainly as solid.

Timer function allows switch on or switch off at a user selected time, with play for user selected duration. In the manual, AOR UK
admits that this would make for a very expensive clock radio.

Updates may be released which could be retrofitted to 7030 that may include FM BC in stereo.
That's it so far.
Is it worth ALL THAT MONEY? Well, that's a matter of priorities, taste, and whether you have to answer to anyone at home. But at

my house.....
[Peter Maus via rec.radio.shortwave]

http://www.makelainen.com/dx

