
1

Nummer: 1471, 4 november 2001. Deadline nästa nr: 16/11 2001 (E-mail 18/11 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

Jubileumstidskriften är utlagd på Internet på denna adress:http://homepage.sverige.net/~a-0901/. Både
en html- och en pdf-version finns. Båda är dock ganska stora vilket innebär att ni måste räkna med en
tämligen lång nerladdningstid. Vi tackar Börge Eriksson för ett fantastiskt fint arbete med att ställa
samman vad många av oss nästan glömt. Skriften väcker mycken nostalgi – läs t ex Stefan Björns
kommentar längre fram!

QSL, kommentarer, mm.
Christer Brunström : Inga tips idag. Konditionerna har varit helt bedrövliga vid de tider jag lyssnat. Ett
trevligt QSL har dock glatt mycket:Radio Apopaya "La Voz de los Andes" 3344tresidigt brev,
broschyr om Ayopayamantas verksamhet. V/s Lic. Norma Estrada E, Coordinadora och Ing. Jorge Aquino
A., Asesor. Har hunnit halvvägs i BE:s trevliga skrift med anledning av 40-årsjubiléet. Intressant läsning!

Jan Edh: Den här gången har jag inga loggningar att komma med. Den senaste tidens usla konditioner,
har gjort att jag prioriterat andra sysslor (inklusive sömn). Kanske att det blir det en tripp på
söndagskvällen, men det är tveksamt; Alvestad har redan "lovat" major storm...
Jag vill också, förutom att jag mailat Börge direkt, tacka för den trevliga SWB-historiken.
Ett par QSL finns också:Christian Voice, Cox Peninsula 21550. Brev, schema, info, frimärken. V/s
Lorna Manning, Site administrator. 3 veckor.Radio LTC ("La Transmisión Correcta"), Juliaca 6011,37.
Handskrivet brev på blått brevpapper. V/s Julio Nunez Paredes, administrador. 3 månader. QSL-et kom
via Carlos Gamarra Moscoso på Radio La Hora, som fixat det i samband med ett besök i Juliaca, 35 mil
avlägset från Cusco. Han berättar att stationen inte har för vana att svara på lyssnarbrev från utlandet, men
att han har möjlighet hjälpa till om svarsporto (svarskuponger IRC, som tydligen föredras framför
stöldbegärliga dollarsedlar) bifogas. Med detta faller också ett tidigare email med verifikationstext från en
Peru-station på plats. Mailet gav inget besked om från vilken station bekräftelsen kom, och mina frågemail
har inte givit resultat. Det mailet var underskrivet av Maria Luisa Nunez Aspilcueta, administradora...
Radio LTC kallar sig f ö "Radio La Transmisión Correcta S.C.R.L.". Uppger också MV-frekvensen 1100
kHz oxh FM 102,7 mHz, förutom kortvågens "officiella" 6010.

Lars Skoglund: meddelar per vykort QSL frånR Verdad 4052,5 brev, kort, info, almanacka och
pappvimpel.

Börge Eriksson. Först vill jag tacka för alla mail, vykort och telefonsamtal med tack och kommentarer
med anledning av Jubileumsskriften. Det är kul när man får uppskattning för sitt arbete. MEN nu får vi
inte glömma Thomas roll i det här ärendet. Han fick "grovmaterialet" från mig, men sedan har han gått
igenom det och redigerat bilderna, tryckt upp den, häftat och skickat ut den. Dessutom har han lagt ut den
på nätet och läser ni den versionen så kan ni se en del av bilderna i färg. Dock blev bilderna bäst i svart/vitt
vid tryckningen. En eloge också till Thomas för hans arbete. Synd bara att det blev tekniska problem som
gjorde att skriften kom ut någon månad för sent. I övrigt går allt sin gilla gång här. Har nu slängt
kryckorna när jag går inomhus och vid första återbesöket vid lasarettet i tisdags var dom ganska nöjda med
resultatet. Dock tycks det som om mitt högra ben inte vill "hänga med" riktigt, men det skulle kunna tränas
bort trodde dom. Man får väl köra hårt. DX-ingen gör dock ingen människa glad, åtminstone inte så här
mitt inne i stan. En och annan liten öppning, men för det mesta brus och störningar, men det lär ju ha varit
en del häftiga utbrott som gjort att norrskenen varit synliga ända nere i Paris. Till och med indierna har
varit svagare än för någon vecka sedan. Får göra ett kors i taket eftersom jag rapporterat ett par indier den
sista tiden. Hoppas inte det blir en trend så jag blir tvungen att öppna ett Indienalbum, men skall något
komma i brevlådan så får man gå litet över sina intressegränser. Men ibland har brassarna gått bra i 25 och
31-metersbanden.

Stig Hartvig Nielsen: Jeg er begyndt at lytte lidt kortbølge igen - selv om jeg fortsat har travlt med min
nye websitehttp://www.radionyt.com/, og i øvrigt er på vej med en ny udgave af Radio TV Hånd-
bogen. Som antenne har jeg kun en K9AY der på mellembølge leverer meget lidt signal (helt uegnet til
transatlantic DX) men som på kortbølge virker nogenlunde som all-round antenne.

Björn Fransson: Ny natt vid Ygne, med ännu sämre konds än vid förra tillfället. Usch! Att man aldrig ger
sig… Några tips blev det i alla fall, men först några QSL: Radio Cultural Amauta, Peru-4955. Visitkort
med "Gracias por su sintonia", v/s: Demeteria Montes Sinforoso, broschyr. E-mail:arca@terra.com.peoch
http://www.rca.es.vg/. 8 m efter f/up. Dessutom en rolig sidohistoria: Jag hade en korrespondens per

Hans Östnell hörde
av sig via e-mail för
någon vecka sedan
och förslog att vi
skulle flytta fram
deadline några
timmar på söndagen,
så att hans tips från
Möklinta hinner med
till detta nummer.
Eftersom
konditionerna f n är
ganska dåliga och vi
därmed kan förvänta
ganska få bidrag, så
tyckte jag förslaget
lät ytterst rimligt.
När jag plitar ner
detta på lördag em.
kl 1300, så har ännu
inga tips dykt upp …

BM har sin vana
trogen kommit med
en hel del intressanta
saker som gör att vi
ändå kan hålla en
tämligen hög klass
på bullen trots
avsaknaden av den
viktigaste biten -
tips.

Ett par nya
mottagare kommer
också inom kort att
göra sin entré på
DX-marknaden. Det
är förvånansvärt att
företagen trots allt
satsar på sådana
pytsar. Antalet
radiolyssnare ser ju
ut att minska i
ganska rask takt.

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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email med DO, som gratulerade mig till QSL-et från Amauta. Min fundering var genast - Hur visste han det? Jag hade nämligen fått det
per post samma dag – och det kunde han rimligen inte ha en aning om! Var han synsk? Jag skrev och undrade och fick förklaringen: Jag
fanns med på den maillista som Amauta använde vid sitt svar till DO med flera! Det var bara det, att jag aldrig fick detta mail – och
fortfarande inte har fått det!Radio Dif. Macapá, Brasilien-4915. E-mail från v/s Celso Rabelo Santos,rabelo.santos@globo.com,
http://www.amapa.gov.br/, 1 d efter f/up.

Hans Östnellmeddelar per mail via Bernt-Ivan Holmberg – BIH som säger så här: Har varit ute i öbo och lyssnat tillsammans med HR.
Han bad mig skicka dessa loggar till dig då han stannar i stugan ett dygn till, pga fina Asien-cx på MV. Ev. kompletteringar skickar han
på sönkväll. Taskiga cx på kortvågen för övrigt men ganska kul med Spanjorer och Asien på MV. Ska själv jobba i morgon så jag orkar
inte köra en natt till... mvh BIH.

Rolf Wikström : Har inga tips att bidra med denna gång, men vill ändå passa på tillfället att verkligen tacka Börge för den historik över
40 års SWBande som han fått ner på pränt på ett mycket intressant och underhållande sätt! Tack Börge! Ett kanonjobb!
Svar har kommit frånRadio Oriente 6188 med e-mail och inspelat anrop på ljudfil och stationens logga i färg i bifogad fil. Svaret kom
på en f/u och i mailet berättar v/s Eduardo Geovanni Acate Coronel, Director att man nu har stora ekonomiska problem och kan bara
sända ett par dagar i veckan. Förmodligen så är det skälet till att man nu hörs på mellanbanden på olika frekvenser. Man har stora
problem med sändaren.

Stefan Björn: Tack för den fina jubileumsskriften! Rätt nostalgiskt att på sidan 14 hitta tipsen från min kanske bästa kortvågsmorgon
någonsin, den 7 april 1975. Jag plockade genast fram kassetten med inspelningarna från den morgonen och njöt igen! La Voz de
Esmeraldas - Canal Tropical ... La Voz de Saquisili ... Radio Huancavelica ... Radio Cinco ... känn på de namnen! Jag har fortfarande
jättevimpeln från LV Esmeraldas på väggen ovanför radion, men jag tackade nej till "giftermålsinviten" från direktörens dotter på LV
Saquisili. QSL kom med tiden från alla fyra och gift blev man ju ändå!
Under sommarhalvåret har den mesta radioaktiviteten legat nere. Mitt femte barn, Hanna, föddes i maj. Det gav i och för sig en del
tillfällen till nattvak, men jag koncentrerade mig bäst till Utility då. Det är inte så "komplicerat". Resten av sommaren och hösten har jag
mest ägnat åt att bygga om häststallet, så att det (i alla fall snart) är i gott skick igen.
De få kortvågs-QSL som kommit under sommaren ärR Tampa, Tokyo - 9595med kort,LV de Misiones Internacionales - 5010med
kort via IMF World Missions, som har epostadressenjkpimf@msn.com. KSMR Kentucky State Militia Radio - 3260 svarade med ett
e-brev fråncpuckett@ure.net, medanR Barahona Internacional - 4930sände brev, dekal och vykort via v/s Henry E Rosado.
Christian Voice, Darwin - 21680svarade först med e-brev från London, sedan ett kort från Zambia och till sist ett e-brev från v/s Lorna
Manning i Darwin (lorna.manning@christianvoice.com.au). AIR Jaipur - 4910 sände ett kort från New Delhi ochThe Caribbean
Beacon, Anguilla - 6090/11775svarade med det snygga kortet via v/s Doris Mussington (beacon@anguillanet.com). De senaste ärDom
R Gardarika, St Petersburg - 7420med ett vackert kort från Dmitry Vasyliev (studiosw@metroclub.ru) ochRadio Merkur - 6270
med kort (radiomerkur@bluemail.cc). (Ja, tänk om vi haft sådana kortvågsmorgnar numera, då hade nog apparaterna gått varma i
stugorna! /red)

Ove Fransson: Inga bidrag den här gången. Men skulle du vilja vara bussig och ändra min adress tillmy.word@home.sol.se, dvs den
adress som jag skickar det här meddelandet ifrån. Jag har fått in bredband i huset och i samband med det kommer jag att successivt
övergå till den nya adressen. Dessutom verkar det som om den gamla överhuvudtaget inte funkar i dag. Jag skall säga upp den när det
blir läge för det, men tills vidare skall det gå att nå mig på båda. Ha det gott i det fina höstvädret.

3279,55 12.10 - 0237La Voz del Napostängde till toner från "Star Wars". 3 SND
3300 2.11 0150 Radio Cultural , Guatemala, med religiös musik. 2-3 HR
3330 12.10 0235CHU med tidssignaler. 2 SND
4000,1 2.11 1320RRI Padang var svag, men gick tidigt. 1-2 HR
4000,2 23.10 1455RRI/Kendari med ID. S 2 bara. BEFF
4003,1 23.10 1500RRI/Padang stängde precis, så det är en tabelloggning. S 2. BEFF
4003,3 2.11 1320RRI Kendari lika svag som ovanstående och precis lika tidig(!). 1-2 HR
4052,5 2.11 0145Radio Verdad, Guatemala. Svag och klämd mellan diverse utility, så ingen rapport. 0-2 HR
4820 25.10 2000Radio Botswana, lokalt sprog, danse musik 3 SHN
4850 23.10 1450AIR/Kohima med newsreel. S 3. BEFF
4925 23.10 1445RRI/Jambi hörs ofta väldigt bra, nu med elektronisk popmusik och S 4. BEFF
4925 27.10 2215RRI Jambi var det troligen som reciterade i "arabisk" stil. 3 SND
4950 22.10 0430Radio Nac. de Angolamed härlig musik och ett riktigt « fett » ID. S 2-3 BEFF
4990,05 27.10 2145Kines med morgongymnastik, sedan reklam för företag i Hunan. 3 SND
5000 28.10 0530WWVH gick starkt // 10000, YVTO något svagare (alltså på ordinarie frekvens), medan WWV var

mycket svag. SND
5003,5 1.11 1955Radio Bata, Equatorialguinea med snack om Malabo. Q3 HR
5040 27.10 2140OID med 60-talsrock non-stop. Vad? 3 SND
5040 ofta -2300 Min OID i förra numret som HR ansåg pratade serbokroatiska har jag inte lagt ned något större jobb på.

De hörs så gott som varje kväll med ett för mig "slaviskt språk" och har sign/off 23.00 med tre signalpip
men inget ID. Slår bara utav. Men det lär väl vara andra som nu ID-at tänker jag. BE

5969,93 21.10 2110Radio Itatiaia (tent) , port., snak, rock-musik, frekvens fri til 2113 UTC. 4 SHN
5985,8 2.11 1538Radio Myanmar, Yangoon gick fint med nonstop lugn västerländsk musik. 3 HR
5988,82 25.10 1355Radio Myanmar, Yangon, lokal musik. Ganske svag - men gradvis stærkere i løbet af eftermidd. 2 SHN
5990 2.11 1526 Radio Ethiopia. Obegripligt snack. 2-3 HR
5990 2.11 2300 Scandinavian Weekend Radiohördes, men inte mer – och dessutom på denna frekvens vid en tid som,

man inte angivit i sin reklam på HCDX. S 2 + en väldig konkurrens från en kines. BEFF
6055 27.10 2000Radio Rwandapå helt fri frekvens, fransk, dansabel pop, IDs 3 SHN
6160 14.10 0205CBC Radio med härlig blues. 2 SND
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6180 21.10 2100Radio Nacional da Amazôniamed fodbold, sunget ID, på helt fri frekvens. 4 SHN
6315 2.11 1524 Vo The Republic of Tigray, Eritrea. Obegripligt snack och //5500. 3-4 HR
6890,1 16.9 0610Andino Relay Servicespillede non-stop andinsk musik. Iflg. E-mail fra stationen sender de bare med 40

Watt! 1 SHN
6900,03 25.10 1500Turkiye Polis Radyosu. Non-stop tyrkisk pop. Ingen ID ved s/off 1533. 3 SHN
6940 2.11 1525 Radio Fana, Etiopien med vacker "hornmusik". 3 HR
7100 2.11 1529 Vo The Broad Masses, Asmara, Etiopien. Körde i likhet med Fana vacker hornmusik. Därmed har

undertecknad numera ganska god koll på var "hornstationerna" håller hus. 2-3 på Asmara. HR
7215,05 27.10 2130UKE-senderen hårt trängd 2 SND
7255 25.10 0615Voice of Nigeria. Engelsk og programmet Global Orient. 2 SHN
7260 22.10 0700Radio Vanuatu kom overraskende fint igennem på eng. og pidgin, ID, snak og senere glad pop musik. 2

SHN
8700U 3.11 1655 Commando Solo/193rd S.O.W. rent abnormt stark med snack om talibaner i allmänhet och Osama Bin

Laden i synnerhet. Fin musik och bra tryck! Q4-5 HR
9550,65 25.10 1756Radio Bangladesh- engelsk ID. 2 SHN
9720,45 28.10 0550OID , Svag signal, men troligen religiöst på spanska. 1+ SND
9736,2 27.10 2125R Nacional Paraguay 3 SND
10320 2.11 0403AFRTS/Pearl Harbour , Hawaii med news-spots, bla om orkanen "Michelle" som vållat bekymmer i

Mexikanska Golfen. Går bra! Q4 HR
10320 28.10 0540AFRTS Hawaii, det starkaste jag hört dem. 4 SND
11565 3.11 1000KWHR Maui , Hawaii med programinfo följt av EDXC News Report. Skönt med ett DX-program istället

för svavelosande predikanter, något som dock kunde avnjutas på kinesiska på 9930 samtidigt. För dom
som har den böjelsen... Q3 HR

11590 3.11 -1702China Huayi Bc stängde efter ett synnerligen glatt program. Vad de var glada åt var lite svårare att
begripa. 3 SND

11720 3.11 0830Scandinavian Weekend Radiofinsk finsk finsk, ID. 2 SHN
11720 3.11 0750Scandinavian Weekend Radio(SWR), Finland. Spelade fullkomligt orapporterbar musik. Värre än UKE-

senderen, faktiskt. Rekade emellertid senare för "Electric Sauna", vilket räddade rapporten. Usch. Q3 HR
11764,7 2.11 2310Radio Tupi, Curitiba, en av få sydamrisar på bandet denna afton, med en svavelosande

domedagspredikan. S 3. BEFF
11765 23.10 2200Radio Tupi, Curitiba med stor ID just som jag kom in på QRG:n. Q 3-4 BE
15040 25.10 0630Radio for Peace Int'l - nu her. Med Peoples Tribune Radio. 4 SHN
15230 21.10 0800Voice of Mesopotmaiamed mycket snack och en del fin musik av inhemskt slag. Men inhemskt från

vilket land ‘r frågan ? S 3-4 BEFF
15425 25.10 1255SLBC havde kvindelig studievært i engelsk pop show. IDer som "Radio Sri Lanka". QRM de VoA

Phillipines på samme freq. 2 SHN
15475,5 2.11 Radio Nacional Arcangelhördes bättre än någonsin – och den skulle ha lagt ned av ? ? ? Romanticos och

S 2-4. BEFF
15475,53 25.10 2050LRA 36 Radio Nacional Arcangel San Gabriel: non-stop musik, kl. 2059 farvel og på genhør og full ID.

S/off 2101. 4 SHN
15820L 3.11 0810 Radio Continental, Buenos Aires. Annonserade "...en manana de Continental - El Conquestador". 3 HR
15820 1.11 0530Radio Continental tycks använda denna frekvens på morgnarna, dock inte varje dag. Gick bra med

musikprogram den 1 och 3/11. Q 3-4. Vart har Diez tagit vägen? BE
17299U 25.10 Radio Omega-Polis, Sevastopol via någon utility i Ukraina. Tydliga ID i en reläsändning av FM-

programmet. S 2-3 och mycket oväsen. BEFF
29810,1L 2.11 1034Radio Mitre , Buenos Aires överraskade med en FETT id och passade även på att dra sin webbadress:

"Doble-ve Doble-ve Doble-ve Radiomitre punkto com punkto an". Sedan "Mitre Informa Primero" och
annonseringar för "El Colosso". Q4 och //15820 HR

Först kommer en kommentar från HK angående BM:s OID på 2700.06:
Malms oid på 2700.06 och 2700.1 i nr 1470 är säkerligen Ondas del Yuna som först loggades 1998(inte 1993). Stationsnamnet är svårid:at, och jag
tyckte först det lät som "Ondas del Sur" eller något annat lurigt efter "Ondas del..." Att stationen fadade ut tidigare än andra fick mig att gissa på
Dominikanska Rep. och när jag då funderade på en passande pusselbit att stoppa in efter "Ondas del..." föll min tanke på föregångaren till "La Voz
Dominicana" vars QSL också finns illustrerat på framsidan till QSL-listan, den som två illustra Jakobssöner redigerat, Zeth och Nils. Jag har aldrighört
"Ondas de la Montaña" på denna frekvens, och jag har också kollat i Medellín. Det är inte "rockola" som denna station spelar utan i stället "bachata". Båda
genrerna finns listade, "bachata" med egen ljudillustration, "rockola" med länk till en ecuatoriansk sida, på min och Jay Novellos musiksida.
http://home.swipnet.se/gersnaes/henriks/lamusic.htmlTermen "rockola" är nog begränsad till Ecuador, jag har då i varje fall inte noterat den i något annat
land.(Henrik Klemetz)

2700.06(H?) samt 2700.10(H?)En liten kommentar med anledning av Henrik Klemetz/HK inlägg i DXLD från den 22 oktober.
Upprepar att det rör sig om två stationer, vilket innebär att det omöjligt kan vara "Ondas del Yuna", Bonao (Dom. Republiken) på båda
dessa frekvenser vilket Henrik anser ("Malm`s unid on 2700.06 and 2700.1 in DXLD 1-155 surely is Ondas del Yuna, Bonao,
Dominincan Republic"). Ett "Ondas......"-ID finns med i bilden och uppfattades under perioden då jag trodde att det rörde sig om en enda
station - så frågan är om detta ID kommer från 2700.06 eller 2700.10 kHz? Kollar frekvensen nästan varje morgon f.n, tänk på att båda
dessa stationer bara lyckas kravla sig upp ovanför brus- och störningsnivån några få gånger per månad. Återkommer om dessa när jag är

BM i Ecuador – bandscan KV-35,3/11 2001
Björn Malm, c/o Susana Garcés de Malm, tel.: + 593 2598-470
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

http://home.swipnet.se/gersnaes/henriks/lamusic.html


4

klar med identifieringen - under tiden är det mycket spännande att få ta del av olika teorier både från HK och andra, för att inte tala om
mina egna "vilda" teorier..... - det mest spännande med DX är ju det okända, dvs OIDs!

2700.06 kHz: Kommer allt närmare ID av denna station. Colombias nationalhymn, HJ-prefix och UTC -5 pekar starkt (!) mot Colombia.
Det normala är musik fram till omkring 1030 UTC då ett några minuter långt reklamblock följer - därefter "Esta es......HJ..........".

2700.10 kHz: Hörs ibland ensam och ibland tillsammans med 2700.06. Kanske är detta "Ondas del Yuna", Bonao, (Dom. Republiken)?
Den mycket speciella musik som jag många gånger har hört från denna station är utan tvekan "bachata". Detta kan jag konstatera efter att
ha besökt HKs utmärkta hemsida där musik från hela LA kan avlyssnas. Rekommenderar alla att besöka denna adress:
http://home.swipnet.se/gersnaes/henriks/lamusic.html. (Ondas del Yuna på exakt denna frekvens bekräftad 28/10 av Mark Mohrmann i
DXLD /red)

Jag har noga kontrolleratgrundfrekvensen1350 kHz(900 kHz är naturligtvis också möjlig men där fördärvar Radio Sucre-900.05 kHz,
Quito alla möjligheter till lyssning) där jag kan konstatera följande:
1349.97 Radio Melodía, Cali(Colombia) ofta med religiösa program. Korta "Melodía"-IDs utan "Radio......" eller t.ex. "Melodía, con
gusto todo el día".
1350.00 Radio Reloj, Ibagué(Colombia) oftast med musikprogram. Är listad enbart som "Caracol, Ibagué".
1350.00 La Voz de la Montaña, Medellín (Colombia) med nyheter och musik. Härliga IDs! Enligt vår medlem Tore Larsson/TL på
WRTHs redaktion finns endast en listad "Ondas....." i Colombia på 1350 kHz.
1350.01 Tele Radio, Guayaquil(Ecuador) startar varje morgon omkring 1010 UTC med nyheter och musik. Jingel: "La perla del
pacífico". Finns ej listad så jag ringde upp det uppgivna telefonnumret 256 56 15. Fick veta att listade "Radio Reloj" för 4 månader sedan
fick nytt namn och ny ägare. Man frågade om jag ville gå in i direktsändning, så det gjorde jag och passade på att önska en låt med min
favorit: Marco António Solís!
Samtliga dessa stationer kan då avföras från dagordningen, ingen passar in på mina två harmonics. Till slut, "rockola" (jukebox) och
"rocolera"-musik är ecuadorianska uttryck för "jukebox"-musik av vilket slag som helst, men normalt ecuadoriansk, nationell "mannen-
på-gatan"musik - bra exempel på stationer här i Quito som ofta kör "rockola" är Radio Libertad-1069.96 och Radio Cristal-1379.86 kHz.
Förmodar att "mannen-på-gatan"-musik i andra latinamerikanska länder kallas för annat.

2820.04H Radio Centro, Gualaceo(Ecuador). Oktober 2001 - 1042 UTC. Startade denna tid med nationalhymn följt av ID och
ecuadoriansk musik. "Radio Centro de la selva". Harmonic från 1410 kHz (2x 1410.02).

6524.10 OID LA. 23 oktober 2001 - 0315 UTC. Med tanke på frekvensen borde detta vara en reaktivering av samma station som jag
rapporterade om i början av året på frekvensen 6524.07 kHz (se SWB 1457/1458) - en "namnlös" peruan med QTH i Cajaruro, Provincia
de Utcubamba, departamento de Amazonas. Slutade då sända ett tag efter det peruanska presidentvalet. Signalen är godkänd men totalt
omöjligt att uppfatta vad den manlige DJen säger p.g.a. extremt svag modulering.

2141.62H Radio Viva(se SWB 1470), en loggning med okänt QTH. Vår medlem Thord Knutsson/TK på WRTHs redaktion kommer
här med lösningen:"Hej Björn, fick igår senaste SWB och konstaterade då att jag kan hjälpa dig med ID på denna station. Stationen är
utan tvekan OAU1J Radio Vida, Chiclayo, Peru (stn 097). Denna CP är nu on the air med denna slogan enligt brev från stn. Addr: Calle
Arica 1247, Chiclayo. Stn har tel +51(74)208523. DG: Sigfrido Teque Fiestas. Ha det så bra både du och Susana. Saludos/Thord!".
Tack Thord, det är svårt att höra skillnad på spanska "V, B och D"!

3080.61H La Voz del Valle(se SWB 1470). Också den här stationen hade jag med namn men utan QTH. Angående mina "teorier"
meddelar vår medlem Tore Larsson/TL på WRTHs redaktion detta:"Enligt uppgift skall "Radio Valle de Pubenza" ha flyttat till 1600
och nu heta "Radio Impacto Cristiano". Men det där vet man ju aldrig..... "Radio Sevilla" heter nu enligt Rafael Rodríguez "Caracol
Sevilla". Tack Tore för din långa email. Du vet att jag under resans gång fram till ID tycker om att komma med "teorier".....

Tar tillfället i akt och säger tack till dig, Glenn Hauser, för ditt fina arbete med att informera oss DXare runt om i hela världen.
Ett speciellt tack också för att du "orkar" ta med det jag själv skriver i SWB! Lyssnar på ditt "World of Radio" varje lördag
2130 lokal tid via WWCR-5070 kHz med stor behållning. Fick jag möjligheten att önska mig något så skulle det vara alla LA-
loggningar/info i DXLD samlade på ett ställe!

NORDX 2001
Först några korta rader om NORDX 2001 där jag var en av "monitorerna": Stationerna gick överlag ganska så dåligt - kanske mest
beroende på att schema låg före lokal sunset här i Quito vilket är 1806 lokal tid. Kan mycket väl tänka mig att flera av stationerna gick
bättre i Sverige. Ganska många beskrivande rapporter och inte så många "säkra" detaljer så jag var nog inte till någon större hjälp, tyvärr.
Som sagt, att jag bor i LA betyder inte att middagsbordet är dukat......

Voz Cristiana, Chile-21500: Varierade i frekvens mellan 21500.06 - 21500.04 kHz. Ytterst svag signal, dessutom QRM från "arab" på 21495 kHz.
Uppfattade ingen annonsering av musiktitlar. I programtitel, eller möjligen jingel, ingick ordet ".....corazón".
R Yura, Bolivia-4716.5: Exakt frekvens var 4716.76 kHz. Fel tid för mig. Gick med extremt dålig signal, från början QSA 0,05! Efter tävlingstiden 2330
UTC gick den riktigt bra.
R Altura, Peru-3340v: Off air! Stationer på närliggande frekvenser: Huallaga-3229.51 gick mycket bra och Boliva-3343.87 gick halvdåligt.
R Verdad, Guatemala-4052.5: Gick ganska så dåligt på 4052.47 kHz, bättre senare på denna låga frekvens. Programmets titel innehåller troligen ordet
"....oración".
R Costeña Ebenezer, Honduras-4930.6: Här gällde smal bandbredd och passband-tuning! Exakt frekvens var 4930.64 kHz. I programmets titel ingick
troligen "....mujer" och var ett halvreligiöst program som handlade om tårar/lágrimas och att gråta/llorar. Två kvinnor i studion varav en av dom pratade
allra mest.
HCJB, Ecuador-17660: Exakt frekvens var 17660.03 kHz. Specialinslaget "El condor pasa" hamnade på fel tid: 1914 UTC. "DXPL" med Allan
Graham. Ganska många, korta sändningsavbrott. Gick med hyfsad signalstyrka......
R Gaucha, Brazil-11915: Exakt frekvens var 11915.07 kHz. För tidigt för mig, gick extremt svagt i bakgrunden. Tyvärr omöjlig. Dessutom QRM från
DW på 11915.02 kHz. Liksom Aparecida gick den bättre senare.
R Aparecida, Brazil-5035/9630.2: Började med extremt svag signal, men gick upp någon enhet mot slutet. Exakta frekvenser var 5035.28 samt 9630.18
kHz. Annan OID brasse på 5035.11 kHz (dagen innan på 5035.07). Lyssnade på 9630.18 då 5035.28 i princip var omöjlig. 2225 The Beatles men det var
ju egentligen utanför utsatt tid! Ett EE-ID fanns med.

73 från i Quito!

http://home.swipnet.se/gersnaes/henriks/lamusic.html.(Ondas
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CAMBODIA.
v11940.3 R National de Cambodia, Phnom Penh, is again active,according to their schedule of previous seasons. Very bad
modulation. Technicians weren't able to fix that problem (Roland Schulze, Philippines, Oct 2-8, BC-DX Oct 22 via DXLD)

COLOMBIA
7380 Idea Radio.I have been monitoring the frequency since Sunday, when first heard around 0730+ playing Strauss Waltzes for two
days - then nothing - then old American pops and LA dance - all without announcements. That is, until today, when I came across it at
0750 announcing in Spanish & English. I THINK their ID is "Idea Radio" "desde Colombia por el Mundo". They give an address at
POB 25733, Bogota. And an e-mail address atidearadio@hotmail.comI've tried sending them an e-mail at that address, so will see if it
bounces or I get an answer. Signal strength was good at tune in but faded 0830+. Some splash from Bro.Scott 7375 and WRMI? 7385,
but 7380 was about the same strength as those two here. The ID sounds like a pirate, but signal strength suggests they are using some
power. (Green) Thanks Noel's tip, decided to try them at 0015 and found them on with a very strong signal here in south Florida. Latin
music, ID in English as "This is Idea [sounds like this to me-HJ] Radio, shortwave station from Colombia to the world. Idea Radio
broadcasts on 7380 kilohertz. For more information, please contact us at P.O. Box number 25733, Bogota, Colombia, Sud America or
email us atidearadio@hotmail.com. New station? (Johnson Nov 4 via Cumbre DX)

CUBA.
2440.01, Radio 26, Central España (2 x 1220 harmonic),0958 Oct 31, Spanish talk, ID. Fair signal (Mark Mohrmann, Coventry, VT,
NRD 535D, V-Beam 140m @ 180 degrees, "LA-DX" athttp://sover.net/~hackmohr/DX LISTENING DIGEST)

DOMINICAN REPUBLIC.
2700.10, Ondas del Yuna, Bonao (2 x 1350 harmonic),0904-1020 Oct 28, nice bachata music, 1020 full ID. Good to very good signal
all morning long (Mark Mohrmann, Coventry, VT, NRD 535D, V-Beam 140m @ 180 degrees, "LA-DX" athttp://sover.net/~hackmohr/
DX LISTENING DIGEST)

GABON
4890 0400 Africa No 1, Moyabi, Gabon. S/on with Afro Music & ID. French (Nov 01) (Should have been Radio France Int'l S/on,
but switching error or start of new service?) A recording of the ID at0400 UTC is on the Tropical Band Latest Page of the Online DX
Logbookhttp://www.shortwave.org.uk[Graham Powell via HCDX]

PARAGUAY.
9736.2, R. Nacional del Paraguay, Oct 19, 0748-0757, 44433, Spanish, Paraguay music; frequency announce and ID at 0748 and 0755
(Kouji Hashimoto, Yamanashi, JAPAN: NRD525+RD9830, NRD515, FRG-7, 35mLW, Japan Premium via DXLD)

PERU
R. Unión, 6301v, Oct 20 0130-0430+, ex-6351v. Was still up on 6351v on Oct 13, but now back on 6301v. Spanish talk, ballads. The
usual poor, distorted wobbly signal. Worse than ever (Brian Alexander, PA, DX LISTENING DIGEST)
-------------------
Radio Cultural Amauta (4955 kHz) in Amauta, Peru, will broadcast a special program to listeners abroad as a part of their 41 years
anniversery on November 7th.. In an email addressed to some 15 persons, most of them in the Nordic countries, but also in South
America, Japan and Australia (those who have got their email QSL earlier?), the administradora at the station, Demétria Montes
Sinforoso, tells about the anniversery, and about the program. The transmission to foriegn listeners will be held on November 7th.
19.00 - 20.00 local time in Peru (that should be at 00.00 - 01.00 UTC, November 8th. /UTC -5 hours/).
[Best regards Jan Edh Hudiksvall, Sweden - DX-ing in Fredriksfors via HCDX]

SOLOMON ISLANDS.
5019.90: Yes, it is the SIBCwho are relaying the BBC overnight from 1000 UT. Good signal here into Tasmania, provided that the
atmospherics aren't too bothersome; yet, the past couple of nights they have been very bad. I think the SIBC are taking the BBC
off the satellite feed for Australasia and hence it will be the American stream. There aren't any IDs for the SIBC but there are for
the BBC W/S. Technically it is them via the Solomon Islands (VK7RH Robin L. Harwood, Norwood TAS 7250, Oct 29,swl@qth.net
via DXLD)

November edition of the Offline DX Logbook
The November edition of the Offline DX Logbook is now available at:http://www.shortwave.org.uk. The Offline DX Logbook is
an easy to print compilation of all the loggings from that have appeared on the Online DX Logbook during the last month, and the
November edition contains nearly two hundred Middle Eastern Loggings as well as the usual Tropical & Shortwave Loggings.
[Graham Powell via HCDX]

This is what I read on the ILG page!!!!:
""Download Page of Quality Broadcasting Databases ILGRadio Database for a01 (Summer 2001): Date of Publishing: 15. September
2001 (8th edition/update), next edition available during Oktober.
Editors Note: There is an increasing number of ILGRadio users who are looking their password or asking for each download for new
access data. Also a lot of requests are including fake data or the address for which we "only" ask is not correct. A lot of other cannot wait
a few days for their password and are doing their request several times. This will all waste our time and therefore no further ILG edition
will be available for this summer season ! We are also planning and thinking about to delete all passwords and newaccess data will be
available for 2 or 3 IRC´s (International Reply Coupons) by Air Mail. This should reduce our working hours for this free project
drastically . . .""http://ilgradio.com/ilgradio.htm. [Hans, Amsterdam, NL. via rec.radio.shortwave]

Stationsnyheter

Övriga radionyheter

http://sover.net/~hackmohr/
http://sover.net/~hackmohr/
http://www.shortwave.org.uk
http://www.shortwave.org.uk
http://ilgradio.com/ilgradio.htm
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New receiver entries
Both Ten-Tec and AOR seems to be in the final stage to release their new receivers with IF-DSP technology. Have a look at Ten-
Tecs RX-350 here:http://www.tentec.com/rx350.htm. And AORs wideband receiver (designed by John Thorpe, design engineer of
7030) computer controlled AND with some sort of front panel as a option:http://www.aoruk.com/pdf/jt2000.pdf
[Bernt-Ivan Holmberg,bepp@algonet.sevia HCDX]

Ten-Tec RX-350
The new Ten-Tec RX-350 is a full featured, mid-price range HF DSP
receiver designed for today's demanding shortwave listener. The world of
IF level digital signal processing is now available in a powerful desktop
SWL receiver unlike anything that has come before it.
What benefit does IF-DSP provide the shortwave listener? The 'big picture'
benefit is cleaner signal readability. Eliminate heterodynes and limit
spurious broadband noise instantly by pushing buttons. Take advantage of
the wide variety of DSP filter choices built-in to the receiver to suppress
undesired adjacent interference. Use these same filters to tailor the response
of the receiver to your needs - from a wide 8 kHz for pleasing SAM or AM
audio to a tiny 300 Hz for digging weak CW and digital mode signals out of
the noise. There are 34 of them built-in. That's right, 34, not 2 or 3 built-in,
and not sold as expensive options!
IF-DSP also allows Flash ROM updating of your receiver with the latest
features and functions. Free! If new functions and features are added to the RX-350, simply visit our website, download the latest version of the receiver,
connect it via a serial port cable to your RX-350 and it's as if your radio rolled off the assembly line minutes earlier.
The RX-350 features a clean, modern look featuring a large multi-function LCD graphics panel for display of all receiver functions. Push-button operation
of major receiver controls are provided from the receiver front panel. Simple, logical layout of front panel controls allow operation of the radio without
having to constantly refer to the instruction manual. Never has such a powerful receiver been so easy to operate.
RX-350 supports operating modes tailored to the dedicated shortwave listener. Selectable sideband, synchronous AM detection allows higher quality
reception of AM signals especially under conditions of severe fading. DSP automatic notch filter for suppressing unwanted carriers in voice modes. Push-
button DSP noise reduction to suppress unwanted broadband noise. The built-in 34 bandwidth filters from 300 Hz to 8 kHz are instantly selectable by
turning a knob. All filters are independent of mode - use any available filter in any receive mode. Mode selection via dedicated push buttons rather than
'mode-cycling' with a single control. 'FAST UP' and 'FAST DOWN' buttons for quick large-step frequency changing. FAST UP and FAST DOWN
buttons are user-configurable for step sizes, 1 MHz, 500 kHz, 100 kHz up or down. Main tuning knob can be adjusted in 7 user-selectable step sizes from
1 Hz to 100 kHz steps. Passband tuning and manual notch control are available in all modes, including synchronous AM.
Momentary 'SWEEP' function shows band activity in 8 selectable coverage rates. Find the signals without even being on frequency! Simply tune to a
desired frequency, select one of 8 SWEEP ranges, and press the SWEEP button. Signals will be shown on the bar graph on opposite sides of the starting
frequency. A cursor will appear and allow you to tune RX-350 to any signal visible on the screen. Easy!
8 banks of 128 memories each that retain frequency, mode and bandwidth information. An alphanumeric tag function of up to 8 letters allows memories to
be tagged with specific names like "WSEV 930" or "VOA", etc.
Scan functions allow scanning of band segments or memory banks. Memory bank scan feature includes a memory lockout function for skipping of
constantly busy channels. Band scanning is user-programmable; set the start and stop frequencies, push a button and the radio starts to scan between the
two frequencies.
Built in clock displayed on LCD screen displays hours, minutes, and seconds in user-selectable 12 or 24 hour format. Timer circuitry and a squelch-
activated output allow for monitoring and/or taping of band activity even when the user is not present. Timer function allows the radio to be set in a 'wait'
mode, to power on at a specific time and to send a control signal for actuation of accessory equipment. Two separate timer outputs are provided for
connection of two separate devices to be actuated by the timer circuit. The squelch-activated output allows the radio to be left on and squelched on a given
frequency. When a signal is present to open the squelch, an actuation signal is sent via a rear-panel jack.
Rear panel Hi-Z and Lo-Z antenna inputs allow connection of virtually any antenna to the RX-350. Built-in AC switching power supply allows operation
of RX-350 from either 115 or 230 VAC. Separate DC power input jack can be used for 13.8 VDC operation. AC and DC supply can be connected at the
same time for back-up. Plug the RX-350 into the wall and connect to battery supply. If the AC power goes off, the connected DC source automatically
takes over power to the receiver. Mute function for muting of receiver if used with a companion transmitter.
An optional remote encoder knob/keypad, model 302, is available for armchair operation of the RX-350. Simply plug the 302 into the rear panel of the
RX-350 via the provided 6 foot cable. The 302 provides a duplicate of the main tuning knob of the receiver, a direct frequency entry keypad, and three
functions buttons that can be user-assigned to control various receiver functions like mode switching, main tuning knob step size, SWEEP actuation,etc.
Main tuning knob on the receiver front panel and all other receiver functions are active even when the 302 is in use. Sit back and relax!
No other shortwave receiver packs this much value 'under the hood'. To top it off, it's MADE IN USA and competitively priced!
Put the RX-350 side-by-side with your present HF receiver and see for yourself why Ten-Tec is the fastest growing name in high-quality shortwave
receivers.
RX-350 HF DSP Receiver $1199.00, Available November 2001.

RX-350 SPECIFICATIONS
MODES Synchronous AM/DSB, SAM/LSB, SAM/USB, AM, LSB, USB, CW, DIG, FM
FREQUENCY RANGE 100 kHz - 30 MHz.
MEMORIES 128 per Bank, 8 Banks internal to RX-350.
SENSITIVITY 0.35 mV typical for 10 dB S+N/N @ 3 kHz bandwidth, SSB mode.
SELECTIVITY 34 filters built-in with 1.5:1 or better shape factors (-6 to -60 dB): 300 Hz, 330 Hz, 375 to 750

Hz in 75 Hz increments, 750 Hz to 3 kHz in 150 Hz increments, 3 kHz to 6 kHz in 300 Hz
increments, and 8.0 kHz.

SPURIOUS FREE DYNAMIC RANGE 90 dB for 3 kHz bandwidth at 50 kHz tone spacing.
THIRD ORDER INTERCEPT +10 dBm typical.
NOISE FLOOR -126 dBm @ 3 kHz bandwidth.
RF ATTENUATOR 20 dB, selectable by operator
PASSBAND TUNING +/- 2 kHz.
I-F FREQUENCIES 1st I-F 45 MHz, 2nd I-F 455 kHz, 3rd I-F 12 kHz.
I-F REJECTION > 60 dB typical.
IMAGE REJECTION > 60 dB typical.
DIMENSIONS HWD = 12.7 x 30.8 x 33 cm.
WEIGHT 12 lb. (5.45 kg.)

(Description of AOR JT2000 follows in next issue of SWB)

http://www.tentec.com/rx350.htm
http://www.aoruk.com/pdf/jt2000.pdf

