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SWB-info
MEDLEMSAVGIFT:
De som inte betalt medlemsavgiften skall göra detta omgående. Avgift SEK 75:- för internetbulle och
SEK 250:- för pappersbulle. Förutländsk medlem, som betalar direkt via postgirot, tillkommer SEK
30:- för att täcka den avgift postgirot tar ut.Betalning till Bengt Dalhammar, postgirokonto 51 84 47 - 8.

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/ (på denna sajt ligger alltid senaste SWB).
SWB member information: http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm
Jubileumstidskriften : http://homepage.sverige.net/~a-0901/. (html- + pdf-version).

QSL, kommentarer, mm.
Christer Brunström : Voice of Mongolia 12085brev, kort + faktablad om Mongoliet.Radio Pakistan,
Quetta 5027brev, kort och dekal.

Jan Edh: DX-ingen fortsätter att bjuda på besvikelser. Jag hade försökt vänta ut konditionerna, och på
lördagen (19/1) såg det inte så illa ut (även om det inte var direkt bra heller) och tillsammans med Ronny
Forslund åkte jag ut till Fredriksfors. Men det blev en natt väldigt lik många tidigare, och utan något riktigt
intressant. I stället är det så att samma stationer tycks gå varje gång, och det praktiskt taget oberoende av
konditioner. Nu kom dessutom en störning och A-index bar iväg upp till 13. Och Solarflux fortsätter vara
högt (214 nu). På kortvågen gick tidig kväll några få pacificstationer som nästan varje gång i vinter, men
klent. Inget Indonesien. Tidig natt klent, även om Yura och Mallku gick ovanligt bra. På morgonen gick
Verdad 4052,5 nog bättre än jag någonsin hört den, Radio Maria 3279,56 rent osannolikt bra och Cultura
3300 förstås.
Men varför hörs då inget annat spännande? Bara enstaka och mycket svaga signaler från Peru t ex. På MV
lät det som om det "just skulle börja höras" från NA hela kvällen, men inget hördes. Inget PR, något
enstaka YV mycket dåligt på förnatten. Och så först på morgonen (efter 07 svensk tid) gick alla vanliga
östkustkanadicker igen, korta stunder riktigt bra, och framför allt på låga frekvenser . En enda USA
skönjbar (WTIR 1680) och kanske ett par sydligare signaler, varav OID 1480 med musik möjligen var
Colombia. Samma kanadicker som varje gång alltså, bortsett från att CBG 1400 som brukar leda, knappt
hördes alls. Men varför går de här varje gång, och "aldrig" några andra?
22/1: Efter en lång och fullständigt "död" natt, började det helt osannolikt och oväntat röra på sig på
tisdagsmorgonen 22/1 ute i Fredriksfors när vi tänkte packa ihop. A-index hade gått uppåt igen till 11,
K.index låg på 1 och solarflux var höga 225. Protonströmmarna lugna. Under kvällen hördes i princip
ingenting på KV. Ökat intresse för Spanien gjorde att jag kollade där på MV, men vid de local gates jag
hittade gick det visserligen att höra något id, men omöjligt reda ut vilka reklamer etc som hörde till resp
id.... CBG Gander kunde "släpas" fram, inga LA av betydelse på KV... Morgonen kändes också hopplös.
KV gav än en gång Maria, Cultural och Verdad med utmärkta styrkor. På MV kunde med god vilja
möjligen 590 och 930 skönjas. Men plötsligen vid 07.15 (svensk tid) kom Grönland, litet senare Keflavik.
Och så en halvtimme 07.50 - 08.20 med FL på 1600, 1660, 1680 och 1700, möjligen 1470. Men absolut
inget annat NA!
26/1: Redan starten borde ha varit tillräckligt för att avskräcka; Termometern visade på -0,3 inne i torpet.
Men förhoppningarna var ju så goda med "fina" värden på både A- (3 på dagen, men visade sig ha gått upp
till 7) och K-index (1 på dagen, men 2 på natten), liksom på protonerna. Och nu måste det ju bara bli
bättre...
Dessutom var det en hel del snöskottning efter traktorn, för att komma åt brunn, vedbod, etc, så trots de 15
minusgraderna ute var jag snart genomvarm, och när Ronny Forslund kom, efter att ha sänt en nattsvart
(för Ljusdal) bandymatch, var det riktigt drägligt inomhus. Men var fanns konditionerna? Både kortvåg
och mellanvåg var skral mot Asien. Afrika hördes knappast alls vid sidan av Mauretanien 4845. NA kom
aldrig på MV, inte ens Gander 1400. Och på KV kröp så småningom visserligen en hel del Peruaner fram,
men med så ynklig styrka att det var meningslöst att jaga något nytt, eller ens id:n.
Nattkollar gav inget, tidigaste morgonen någon enstaka svag LA-signal (Venezuela?) på MV. Fram mot
soluppgången kunde vi sedan njuta en "morgontopp" med skönjbara, men oläsbara, NA-signaler på 590,
1400, 1480, 1500, 1510, 1520, 1560, 1680. Och så förstås R Maria 3279,56 och R Cultural 3300 som
fortsätter gå med otrolig hörbarhet, även när inget annat hörs.

Leif Råhäll : God fortsättning! Här kommer lite från veckornas lyssning. Inga större sensationer utom att
det har gått att få fram Manado igen, har funnits bärvåg tidigare men ej lyckats få fram något modulerat.
Får nog delvis tacka den lilla EWE- antennen för detta.

Kenneth Olofsson: Ett par loggade stationer, som synes inte så mycket, kanske BM har några lösningar
på de oidade stationerna.

Knäppte på radion en
liten stund på
lördagsmorgonen för
att kolla banden. Det
ligger en förvånansvärt
hög brusnivå överallt,
tycker jag. Det är inte
lokala störningar, utan
verkar vara ett högt
bakgrundsbrus.
Det är också länge
sedan jag upplevt en så
dålig säsong vad gäller
stationer från Asien –
det är bara de starkare
som kommit igenom.

På lördagsmorgonen
kom det 10 cm blötsnö
och därpå regn. Den
fina vintern från jul-
och nyårshelgerna är
som bortblåst.

Med detta nummer
bifogas LA-statistiken
som KO sammanställt.
Vi tackar honom
speciellt för detta digra
arbete. Trots färre
stationer så har antalet
QSL från LA legat
ganska stabilt runt de
50 ett antal år.

I brist på bidrag har
j ag samlat ihop lite
tekniska diskussioner
från Internet som kan
vara av intresse. Ibland
finns det faktiskt ngt
annat än enbart löjliga
inlägg på
rec.radio.shortwave.
I mån av extra plats
kommer dessa inlägg
efter hand.

En del synpunkter på
WRTH:s frekvenslista
KV har också dykt upp
i övrig DX-media.

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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Stig Adolfsson: När denna bulletin distribueras är jag i Ghana för att göra ett litet jobb åt landets gruvmyndighet. Skall ta med en Sony
2001D för att kolla banden på plats i Accra. Som rx är den egentligen tämligen värdelös men det skall väl gå att höra några stns i
området. Förra gången gnällde jag lite över att inga PNG eller Pacific-stns hördes. Det var väl inte alldeles sant. Jag avsåg dagtid men de
hörs inte alltför sällan på kvällarna.

Björn Fransson: Jag börjar väl med några QSL, som vanligt: Följande 4 kom från sändaranläggningen TDP, Belgien, som säljer
programtid till clandestines och andra som vill ha ut sitt budskap. Likadana kort, men ordentligt ifyllda med organisation, tid och
frekvens. "I brist på bröd äter man limpa…"Radio Bopeshawa via TDP, Belgien-9450. Kort. V/s: Ludo Maes. 11 m.Dejen Radio via
TDP, Belgien-12110. Kort. V/s: Ludo Maes. 2 m.Denge Mezopotamya via TDP, Belgien-11530. Kort. V/s: Ludo Maes. 4 m.
Netsanet Le Ethiopia via TDP, Belgien-12110. Kort. V/s: Ludo Maes. 8 m.The Voice of Vietnam, Xuan Mai, Vietnam-5925. E-
mail fr btdn.vov@hn.vnn.vnweb:http://www.vov.org.vn2 d. Radio Maria via La Voz del Napo, Ecuador-3280. E-mail fr v/s: P.
Fransisco,padrefco@interactive.net.ec3 d. Scandinavian Weekend Radio, Finland-6170. Brev, speciellt julsändningskort, v/s: DJ
Frank. 2 dekaler. 1 m. Brev-papper och kort är betydligt trevligare och roligare än själva programmen…Radio Canada Int, Sackville,
Canada-13655. Kort, v/s: Bill Westenhaver, dekal, vimpel. 1 m.Cadena 3, Radiodifusora del Centro, Argentina-15820.
Rekommenderat brev, 14 dekaler (!). 2 v.Ondas del Orteguaza, Colombia-4975. E-mail, v/s: Edilberto Monje Neira
crisostomo5@hotmail.com. 1,5 m.

Tore B Vik : Liten aktivitet i kortbølgen - verifikasjonerBanda Oriental, Sarandi del Yi - 6155, R.San Antonio, Villa Atalaya - 4940
e.post fra Gerardo Zerdin,R.Maria via LV de Napo - 3380e.post fra P.Francisco Palacios og så rosinen i pølsenR. Impacto Cristiano
- La Paz - 6883- e.post fra Ocatavio Flores. En stor takk til HK som hjalp meg frem til en riktig adresse i La Paz. Her følger de viktigste
dataene som jeg fikk fra stasjonen: También le damos a conocer las direcciones del correo electrónico y teléfonos :
• E.mail.: Impa_cris@caoba.enetelnet.bo,
• Teléfono 2486064Rene Vino - Calle:Cuarto centenario 1427 Zona:Villa Nueva Potosí,
• Teléfono 2481947Octavio Flores T.,
• El telefono de la Radio Emisora En Onda Corta 6883Mhz es 2481947 Zona: Tacagua Calle Cesar Franco No225.

Roland Åkesson: Det var en tid sedan sist jag kom med lite bidrag, men med nedblåst antennpark kommer man inte långt. Slutet på förra
året var tämligen tungt både i livet och på jobbet så det blev inte mycket dx heller. Har dessutom varit iväg en dryg månad till LA för att
bryta med vardagen och laddat batterierna så de lär väl räcka till våren. Förra helgen reparerades K9AY-loopen och de preliminära
testningarna har gett bra resultat så nu lär den väl vara vassare än någonsin. Tyvärr har jag bara hunnit slå en liten koll och banden tycks
låta lika rostiga som förra året, men lite tips är bättre än inga tips alls. Håller på att sammanställa förra årets KV-QSL och återkommer
med dessa om det finns intresse då jag nog nu missat statistiken för 2001. Här är i alla fall detta årets inkomna QSL:Rádio Cultura
Ondas Tropicaís - 4945med E-mail från Edson Cámara, samtRádio Difusora de Macapá - 4915med E-mail från Celso Rabelo
Santos.

Dan Olsson: Här kommer det bidrag ifrån ett regnigt och blåsigt Furulund. Aktiviteten de senaste veckorna har hos mig varit låg detta
beroende på en hel del föreningsarbete. Lyssnarnätterna i Saxtorp runt nyår gav inte så mycket. Fast lite svar har det ändå kommit i år:
China National Programme 1 4800kort, vykort och rapportformulär,R Pakistan Quetta 5025med brev, kort och schema samtR San
Antonio 3375med brev. Blev igår 25/1 uppringd ifrån en man på radiostationen Foz du Iguasu på 6105 ifrån Brasilien. Vi pratade oss
fram (något sånär i alla fall). Han pratade bara lite engelska och en knackig spanska, ungefär som min. Dessvärre kan jag inte
portugisiska.

3214,8 22.1 2135RRI Manado med lagu populer, även den 23 med samma sorts mx, 2-3 LRH
3245.000 13.1 2025 Med sannolikhetRadio Gulf på inhemskt språk och typisk musik. 1-2 SA
3264,7 22.1 2120RRI Gorontalo med pop mx 2-3 LRH
3279,56 20.1 0615Radio Maria (La Voz del Napo) närmast makalöst bra, även om ljudet alltid är litet distat. Har man gjort

något åt sändaren, eller hur kommer det sig att denna plötsligt "alltid" hörs så otroligt bra när nästan inget
annat hörs? QSA 4 JE

3279.56 20.1 0706Radio María (via LV del Napo) med en massa IDs efter kristen musik och långa böner. 2 CB
3300 20.1 0725Radio Cultural var ovanligt stark med religiös musik. 3-4 CB
3300 14.1 0730GUA R Cultura med px info 3 LRH
3304.991 13.1 2020Radio Westernpå Pidgin och med typisk körsång på programmet. Hela 9 Hertz fel. 2 SA
3314.998 13.1 2020Radio Manus också på Pidgin. Prat, prat. 2 SA
3315 19.1 1925Radio Manus nonstop musik, åtminstone långa block. Nyheter //4890 2000. QSA 2. JE
3325 22.1 2152RRI Palankarya med gamelan mx (korta stycken) 2 LRH
3325 25.1 2210RRI Palankarya pratade på i ett 3 LRH
3904.999 13.1 1935Radio New Ireland ensam med ballader. Kan nog lätt förväxlas med Merauke som ofta har liknande

program. Bägge ligger inom någon Hertz från nominell QRG. 2+ SA
3925 19.1 2030Radio Tampa mycket bra på den här frekvensen, litet sämre på 3045, skönjbar på 6055. QSA 3-4 och ren

från störningar. JE
3976 25.1 2201RRI Pontianak med nx 3 LRH
4052.5 15.1 0405Radio Verdad men typisk annonsering kom upp hur bruset. Hördes faktiskt riktigt bra när de stängde vid

05-tiden. 2 CB
4052,5 20.1 0430Radio Verdad med vacker kristen sång. Nästan ostörd (så när som på en ton som kom ca 0440, men inte

besvärade på LSB) och ovanligt bra styrka (QSA 3) gör att jag aldrig hört den så bra. JE
4052,5 26.1 0340Radio Verdad med religiös sång. Har blivit vanlig, men däremot hörs inte ett ljud av 3324,8, 3380 eller nya

Amistad 4698,85. QSA 3 JE
4747 25.1 2330Radio Huanta 2000kom ganska skapligt under peaken med comunicados. 2-3 RÅ
4750 21.1 2220Quinghai PBSstartade med marsch och massor av annonseringar. Stark (QSA 4). JE
4753,25 25.1 2205RRI Makassar en av få läsbara signaler på ett nästan dött tropikband. QSA 2, men hördes bra ändå eftersom
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frekvensen ovanligt nog var alldeles ren. JE
4753,3 25.1 2125RRI Makassar med musl. mx 3 LRH
4762 21.1 2305OID SS här, mycket svag. På denna frekvensen fanns förr R. Inca de Peru, försvinner tidigt redan vid 2320,

vilket tyder på Bolivia.?! KO
4789,1 25.1 2105RRI Fak Fak med skön musik och en mycket bra hörbarhet kanske den bästa jag hört 3 LRH
4830.05 15.1 0415Radio Litoral med bibelstudium på spanska. 2 CB
4830.05 21.1 0415Radio Litoral hördes bra med musik och ID. Grannen LV Evangélica de Honduras 4819 har nu varit borta

sedan i höstas. Jag undrar om de kommer tillbaka? 2-3 CB
4835 14.1 0005Oid Peruaner kom frem etter s/off Mali - satser på Radio Marañon - S2 -TBV
4855 25.1 2355Radio La Hora, Cusco gav ett kanon-id innan timmen. Kul att höra dem igen. 3 RÅ
4874.96 15.1 0350(Tent) Difusora Roraima med programmet "Cadeia da Fé" som sänds 23.00-00.00 över en "Difusora".

Sändaren stängdes av 0401 utan att programmet helt avslutats.
4875 16.1 0400Rádio Difusora Roraima med stort ID efter "Cadeia da Fé". Sedan kom ett meddelande att man skulle

stänga av kortvågen fram till 0500 lokal tid. Teknikern missade dock detta och programmet fortsatte minst
20 minuter till. 3 CB

4919.04 15.1 0545Radio Quito snackade om "Contacto al amanecer". Hygglig signal men dåligt ljud. CB
4920/4905 19.1 2340 Två kineser här, så starka att de förstör allting runt omkring. Inga lattar att fånga så länge de här är igång. S

4-5 BEFF
4955 26.1 0016Radio Cultural Amauta , Huanta med hälsningar som även var riktade till oss dx-are på andra sidan pölen.

Vore trevligt om de kunde svara också! 2-3 RÅ
4955 19.1 2243Radio Cultura de Camposmed fin styrka och musica brasileira. KO
4990 19.1 1530AIR Itanagar med The News at Nine. // 5050, 5040, 4970, 4950, 4940, 4920, 4910, 4895, 4880, 4850,

4775, 4760. Jag läste någonstans nyligen att AIR inte kommer att ersätta KV-sändarna när de blir utslitna.
En tråkig utveckling. Man undrar om den planerade stationen i Jammu någonsin kommer igång? 3 CB

5009.8 18.1 2225Radio Cristal Internacional hördes fram till 2300, när man satte igång ett Radio Puebloprogram. Hördes
riktigt bra i kamp med kinesen på 5010. S 3. BEFF

5019,9 19.1 1915SIBC med musikprogram, religion sedan 1920. QSA 1-2. JE
5019.902 13.1 1300Solomon Islandsmed BBC-relä. News on the hour. En kvart efteråt började kinesen störa. 2 SA
5050 19.1 1450AIR Aizawl med "Radio Newsreel" samt lokalt ID kl. 1500. Störd av en kines. Min första loggning av

denna station. 2 CB
5054,6 20.1 0645Faro del Caribe med telefonprogram. QSA 3. JE
5770 14.1 2305R.Miskut opp med brukbar kvalitet TBV
5770.0 18.1 0040Radio Miskut spelade Phil Collins. USB och störning från envis bärvåg. 2+ SA
5945 12.1 ORF med Intermedia Magazine och ett jubileumsprogram för ADXC, som utlovade ett certifikat för det

250:e programmet. S 4-5 BEFF
5985 14.1 1330VOA/Udorn lurade mig länge, eftersom den hördes så dåligt. Språket var koreanska! Bredvid låg någonting

som var mycket ihopklämt, troligen Burma. S 1-3 BEFF
6010v 26.1 0023OID SS LA med bra fart i px:et som kröp neråt i QRG under lyssningen. Risk för stor flehörning här då

flera "hotta" stns nämner att de nu sänder på 6010. Hoppas på Chile, givetvis! 1-3 RÅ
6105 26.1 0055Rádio Cultura Filadelfia , Foz do Iguazú med rel. betraktelser och QRM från SS LA som kanske var

Panamericana. 3 RÅ
6141 14.1 2315Oid perunaer med bare nyheter som andre også har hørt - mye QRM. Bare hørt denne ene kvelden TBV
6141 20.1 2315CPN id här igen, men svagare. KO
6184,96 26.1 0600Radio Educaciónär inte lätthörd i vinter, men nu kröp den fram, och gick allt bättre. 0615 kom stark bärvåg

och strax efteråt även audio från Vatikanen. Kom in mitt i en mening av pågående program, och dränkte
mexikanaren totalt. QSA 2 JE

6188 20.1 2305OID SS här. Stängde 2310, är kanske Radio Oriente från Peru. KO
6810 20.1 1657Voice of Komala med ID: «Radio Dengi Komala» är en kurdisk clandestine. Stark och ibland jammad. S 3-

4 BEFF
6951 13.1 0800Northern Music Radio, finsk pirat med en massa topplistor över konstiga saker, t ex om farföräldrars

sexvanor… Om han bara visste, den unge radiopratarne!!! S 3-4, trots mycket låg effekt. BEFF
7185 29.12 1805R Bangla Deshmed engelska och spelade lokal musik // 9550 DO
7260 14.1 0735VAN R Vanuatu med flöjtsignalen och tk 2 LRH
7260.015 14.1 0840Radio Vanuatu med uhmx. Frekvensen varierar c:a 20 Hertz från dag till dag. 2+ SA
7445 23.1 0558Radio For Peace Internationalmed ID på DANSKA! 4 CB
10320 4.1 0400AFRTS Hawaii pratade om att ASSA ABloy vann deltävlingen Volvo Ocean Race på sträckan Sydney-

Auckland. Q 3-4 DO
11590 20.1 1450Voice of the Strait med kinesisk opera. Hördes bra ända till CD kl. 1700. Såg någonstans att en japansk

DXare hade hört Voice of the Strait här. Lyckades till slut få ett tydligt ID (Haixia zhi Sheng....) i
programmet som tydligen är på det sydkinesiska språket hakka. China Huayi Bc Corp har tydligen lämnat
frekvensen. 3-4 CB

12172 3.1 2145WWRB med testslinga där de läste upp adressen till Q 4 Dessutom gick brassarna bra i 25-meterbandet. I
övrigt inget av intresse. DO

15700 12.1 1600Tigrean International Solidarity for Justice and Democracy med adress i Washington hördes mycket bra.
S 4-5 BEFF

15725 18.1 2100Christian Media Network via någon av de religiösa stationerna. S 3. BEFF
15746 18.1 2100Radio Católica Mundial med ett Vatikanenprogram via WEVN. Det är gott om religiösa program på detta

kortvågsband. S 4. BEFF
15820L 17.1 1100Radio Rivadavia spelade romantiska sånger och ID-ade. S 3. BEFF
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Det funkar fint med DX Party Line, Graham Allen ger ordentlig credit till ditt översättningsarbete och läser utan att ändra i texten. Till
slut undrar jag hur många av er hemma i Sverige det är som regelbundet kollar dom låga harmonic-frekvenserna vid 40 minuter före
sunrise fram till 20 efter? Det känns som detta är ett bortglömt område hos svenska DXare. Enormt spännande tycker jag, det funkar
precis på samma sätt med harmonics här i Quito som med mellanvågs-dx av LA hemma i Sverige: man måste vara mycket envis och
lägga ner ett stort antal timmar vid rx-en omkring sunrise.

2379.85H Radio Nacional/R.A.E. 98.7 FM, Buenos Aires (Argentina). Januari 2002 - cd 0300 UTC. Först ska sägas att stationen nu är
IDad avMark Mohrman , VT, USA som"Radio Nacional de Tucumán", San Miguel de Tucumán i DXLD från den 20 januari. Detta
ID har jag själv fortfarande inte uppfattat. Dom få gånger läsbarheten förbättras något hör jag ID för Radio Nacional/RAEs FM-sändare
på 98.7 mHz i Buenos Aires. Förutom "Radio Nacional de Tucumán" listas på grundfrekvensen1190kHz också"Radio América" ,
Buenos Aires. Detta är förmodligen min OID från november förra året på 2379.60 kHZ (se SWB 1473). Båda dessa har det gemensamt
att dom stängde några få sekunder efter ett tidspip 03:00:00 UTC utan CD-ceremoni. Tydligen har man, åtminstone kvällstid, inga egna
program - förutom Nacional/RAEs FM-px har jag hört spanska program från RNE och VOA. Jag har här i Quito tidigare aldrig lyckats
logga Argentina på MV eller någon av dess harmonics. Harmonic från 1190 kHz (2x 1189.92).

3200.05(H?) OID LA, okänt QTH (Colombia). Januari 2002 - 1125 UTC. ".....cristiano" plus TC. Listad på1600kHz är"Radio
Impacto Cristiano" i Popayán. Religiös musik och svag signal. Gick faktiskt bättre och bättre efter sunrise!

3259.94 Estéreo Carrizál, Calceta (Ecuador). 22 januari 2002 - 2350 UTC. Reaktiverades i november förra året(se SWB 1473) och var
igång oregelbundet under ganska kort tid utan egna program, reläade då iställetRadio Capital, Portoviejo (provisoriskt QTH). Off air
fram till omkring detta datum då jag lyssnade till en intervju med ägaren Sr. Ovídio Velásquez som uppgav att sändaren nu finns i
Calcetaoch att man är mycket intresserade av rapporter från utlandet. Programmet hette "Buenas tardes El Espectador" med
nyheter/information från Calceta och provinsen Manabí. Efter 2330 musik under 1-2 timmar. Jinglade "Más apasionante que nunca
Estéreo Carrizál". Så nu är man igång "på riktigt"!

4200.09(H?) OID "La Voz de (Niguel?)", okänt QTH (Colombia). Januari 2002 - 1040 UTC. Hörs också på 2800.06H kHz.
Programtitel "Amanecer campesino". WRTH listar 5 "La Voz de...."-stationer men det finns bara en som fonetiskt stämmer: "La Voz de
Niguel" i Montelíbano.

6141.04v "C.P.N. Radio", okänt QTH (Perú). 13 januari 2001 - 2300 UTC. Detta är samma station som vår medlemKenneth
Olofsson/KO rapporterade om i SWB 1476. Gick oregelbundet under några veckor och är i skrivande stund troligen off the air. Flera
olika FM-IDs men uppfattade bara detta: "En....de Pasco.....90.9 FM....". Listad station i departamento"Pasco" är ju "Radio
Huayllay" -6140.1kHz, en station som enligt WRTH är "irr".

UNIDENTIFIED. 4572v, 1045 Jan 17, "Distorted, drifting Latin American station, playing LA pop music, with occasional talk breaks
by SS speaking M. I did hear an ID several times but am not able to figure it out. Fair level at1130 peak; however, faded topoor level by
1145. Co-channel 2 way SS language SSB transmissions. First time reception here. Possibly a MW harmonic" (David Hodgson, TN, DX
LISTENING DIGEST 18 januari).

BM : Hej David, hoppas det är OK att jag kopierar in din loggning i SWB 1477. Är övertygad om att stationen du har hört är"Radio
Cielo" , Chiclayo. Är extremt oregelbunden men dom senaste 3-4 gångerna jag har loggat denna "piraternas pirat" har den legat omkring
4572v. Typiskt för Radio Cielo är distat ljud, frekvensdrift och att man enbart har musikprogram - kör oftast många låtar utan
annonsering. Jag loggade Cielo första gången oktober 1999. Under hela denna tid har den finurlige DJen aldrig avslöjat varifrån man
sänder, dvs fram till juli förra året. Därefter har man återgått till inspelade IDs utan att nämna QTH. Cielo har jag loggat på dessa
frekvenser: 4572v, 4586.58v, 4610v, 4663.00v, 5768.00v, 6299v, 6705.00v samt 6915v kHz. Här följer då min loggning från SWB
1463:

6299v Radio Cielo, Chiclayo, la provincia de Chiclayo, el departamento de Lambayeque (Peru). Juli 2001 - 0200 UTC. Första gången
jag vågar precisera stationens QTH! Man har alltid haft inspelade, ganska roliga "Radio Cielo"-IDs med ett stort antal variationer. Under
senare tid har man klart och tydligt uppgivit att stationen sänder från "la ciudad de Chiclayo" och DJen går nu också in "live" med IDs
och hälsningar till diverse personer i dpto "Lambayeque", t.ex. till "Muy Finca" och "San José". Vid ett tillfälle hälsningar till señor
Galán och hans radiostation "Radio Oceánica", San José (Lambayeque) på 720 kHz. Hälsningar också till orter i närliggande
departamentos: Iquitos (Loreto), Cutervo (Cajamarca) och Bagua (Amazonas). Annonserar (för tillfället är bäst att säga.....) "6.30 mHz"
och hörs bättre än tidigare. Varierar mycket i frekvens.

Intressant är att jag på närbelägna frekvenser förutom Radio Cielo har loggat flera stycken kortlivade stationer i provinsen Chiclayo -
man kan ju undra om det finns någon koppling mellan dessa:4574.64v Radio Independencia, Chiclayo(Peru). 16 mars 2001 -
0005cd(se SWB1453 och 1455) och4576.00 -4597v Radio San Juan, Chiclayo (Peru). Januari 2001 - 0150. (se SWB1452).

73 från i Quito!

BURKINA FASO.
4815.0, RTV Burkina Faso, 1845-1905 Jan 22. Talk in French about the 'Sahel', Coca Cola ad, prizes to win (Motorola), Ouagadougou
ID at 1858 and local news at 1901. Very good signal (Piet Pijpers, Netherlands, SWBC, BDXC via DXLD) Rare reactivation, instead
of 5030 (gh)

Stationsnyheter

BM i Ecuador – bandscan KV-41,25/1 2002
Björn Malm, c/o Susana Garcés de Malm, tel.: + 593 22598-470
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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DOMINICAN REPUBLIC.
2219.85, Radio Villa (harmonic? spur?)0030 Jan 19. This one continues to mystify. "Radio Villa, La Sencilla" IDs and bachata vocals.
Villa is AM 1480, so this would either be 2 x 1110 or 3 x 740. Maybe another outlet carrying Villa programming? Raspy audio, weak
signal with fair peaks (Mark Mohrmann, Coventry VT, DX LISTENING DIGEST)
Notice that 1480 plus 740 equals 2220. Therefore this is a sesquiharmonic, probably arising from original 740 frequency being
doubled in the transmitter to produce 1480, and inadvertently also radiating at triple (gh, DXLD)
--------------------------------------------------
5010 KHz, Cristal Internacional. Fernando Hermón Gross, Program Manager of sw station Cristal Internacional (5010 KHz) need
reception reports from all over the world. Please, send your reports to:cristalinternacional@hotmail.comor Apartado Postal 894, Santo
Domingo, Domincan Republic. QSL card will be send to ok reports. Now, the station is // 1510 Khz, but in the next future will separate
both signals. (Pedro Sedano, Madrid, SpainPSEDANOR@coitt.es)

HONDURAS.
Re UNIDENTIFIED 2540.0: After reviewing recordings from Hans Johnson's very clear reception and my somewhat noisier one, it
sounds as if this station isRadio Sonaguera. Sonaguera being a town in Honduras near the coast between La Ceiba and Trujillo. There
are many mentions of "Valle de la Aguana" which is the river which runs through the town. Hans got a great ID which goes something
like, "Radio Sonaguera el ?color? con más calor en el Valle de Aguana". Also, with a few carriers in the vicinity of 2540 I got the
frequency wrong; it is actually closer to 2541.5 (Mark Mohrmann, VT, Jan 23, DX LISTENING DIGEST)
-------------------------
Re 2541.5: Finally listened to the files this evening. The one from Hans is amazingly good, and clear Radio Sonaguera and Valle del
Aguan [is that really Aguán? --- gh]. I thought the ID on yours sounded more like "Sonag*o*ra, but probably a trick of the noise
level. I was never to Sonaguera, but I did make the Ceiba-Olanchito-Trujillo trip in 1983 for Easter week. The Olanchito-Trujillo
highway passes south of Sonaguera through Tocoa. In 1989 in Michigan I heard and QSLed Radio Mundial 2 x 1430 = 2860 kHz from
Tocoa. It's one of just a couple LAm QSLs I have.
The Valle del Aguan is a real big banana-growing area. From the road everything is flat banana fields as far as you can see to the distant
mountain peaks to the south with occasional banana towns here and there. Nothing particularly of interest to the traveler until you get
to the coast. Paul Theroux's novel "The Mosquito Coast" took place in this area, specifically in a spot about 30 km south of where the
Aguan river runs into the sea. Theroux's story took place in the 1980s, when the book was written, yet his geography was totally
outdated. He described it as taking several days to reach this spot, yet at the time is was only about two miles from a paved highway. He
also said the only ways in/out of La Ceiba were by boat or plane, yet the city had been connected to the rest of the country by paved
roads since the 1960s and by railroad since early in the century.
For decades the Valle del Aguan was practically an independent country ruled by the US fruit companies. I've readaccounts of people
traveling through the region in the 1930s & 1940s, and it is amazing what it was like - US style housing complexes with swimming pools
and tennis courts built in the middle of nowhere for the American company workers (and fenced off to keep the local people out).
In the 1950s (1957, I think it was), there was a huge lengthy walkout strike that basically closed down all the banana industry in
Honduras. The workers didn't give in and eventually their new union was recognized, they got a decent (by Honduran standard) wage
and benefits - and they got the Honduran govt. to put some labor laws in place, especially ones protecting unions. Honduras has the some
of the best labor laws and strongest unions in Latin America. The fruit companies, of course, were still there - they owned the land and
everything - but they had to change their attitude somewhat.
When I lived in Honduras in the 1980s, the banana plantation jobs were among the best in Honduras in terms of pay & benefits. From
what I hear, it's not quite as good anymore. Hurricane Mitch wiped out a lot of plantations & infrastructure, and it is only slowly being
rebuilt. The companies have cut back somewhat on Honduran production because they can grow them cheaper in other countries where
there aren't the unions. Also, because Honduras had been the biggest producer of bananas for several decades, a lot of the banana land is
wearing out from over-production and too many chemicals (Don Moore, IA, Jan 25, Conexión Digital via DXLD)

INDIA
4896.00 AIR Kurseong 1500-1600. For the past seven days, I have observed that AIR Kurseong has been on 4896.00 rather than the
usual 4895.0. At 1515-1530, they run Hindi news followed by EE "News at Nine" 1530-1545. Observed // 4820, 4860, 4880, 4910,
4940, 4970, 4990, 5040 . Not sure whether this is transmitter drift (to exact value?), punchup error, or an attempt to separate themselves
from the Malaysia on 4895 (which signs off at 1500UTC). (Nelson Jan 20) Making it to ECNA as well. (p) No ID heard, site based on
nominal frequency of 4895. Heard at 1205 with a nice signal and a cricket match in English. // 4760. (Johnson Jan 19 via Cumbre DX)
------------------------
Fire at Leh radio station | Text of report by Indian news agency PTI Srinagar, 22 January: A devastating fire broke out in the All
India Radio complex in Leh damaging recording and administrative sections Tuesday afternoon [22 February]. Fire services and
personnel of Indian security forces and district administration jointly put out the fire after a three-hour battle. The cause of the fire was
not known, an official spokesman told PTI, the extent of damage was being ascertained. The Leh station of AIR was constructed in 1971.
It was renovated and equipped with latest equipment recently. It was not immediately known whether the programmes from the station
were affected. Source: PTI news agency, New Delhi, in English 1542 gmt 22 Jan 02 (via BBCM via DXLD)

MALAWI
7130Since yesterday [21 Jan] I've been hearingMBC reactivated here. (Chris Greenway KENYA BDXC Jan 22 via Cumbre DX)

MEXICO
Radio Mil writes in a letter that due to reorganization in management several letters from DXers might have been lost. So if you're stil
waiting for an answer, try it again. Besides the n/d personal letter they enclosed a Radio Mil report form, a programme schedule, a sticker
and a calendar. Responsible for "sección DX" of Radio Mil XEOI is Héctor García Bojorge. In the letterhead the following email address
is given:info@nrm.com.mx (Andy, Schmidandy@aol.com)

SOLOMON ISLANDS.
The Solomon Islands Broadcasting Corporation has its own website athttp://www.sibconline.com.sb/When I was in Honiara last
week, I met the general manager of SIBC who mentioned reception reports for5020 from Europe and beyond. the web site includes
comprehensive news from around Solomon Islands, a daily program guide, and information on the stations operations (Matt Francis,
Australia, Jan 15, DX LISTENING DIGEST)
-------------------

http://www.sibconline.com.sb/
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Solomon Islands is a good example of why I think DXers should show some more restraint in their quest for QSLs. This country is
broke. Many public servants have not been paid for several weeks. Basic services are in disrepair. Law and order has broken down. The
staff of broadcasters such as SIBC probably have much greater worries than responding to letters from people overseas asking for QSL
cards or letters. Their daily survival and that of their families and their broadcasting organisation is of understandably greater concern. It
is through their professionalism, commitment and courage that their station remains on air. When DXers get replies from broadcasters in
such circumstances, it is no doubt out of courtesy - not the fact the staff have vast resources and time to respond to mail from listeners
overseas. That is, of course, assuming the mail gets through in the first place (in both directions). I think the practice of beseiging
broadcasters with follow-up reports over periods of years simply to get that elusive QSL for a reception long gone and forgotten is
somewhat dubious. This is not to discourage the practice of QSLing, but simply to point out the constraints that many stations face in
responding. When they do, appreciate the trouble they have gone to. When they don't, try to reflect on the reasons why. That so many
stations still do take the time to respond should be recognised for the courteous and generous act it is (Matt Francis, Australia, ARDXC
via DXLD)

URUGUAY
6075 Radio La Voz de Artigas,Roberto Murillo, general manager, says they occasionally test on Sundays between 1430-1700
with 1 kw. If your report this station, send your reception reports to:LaVozArt@adinet.com.uy(Slaen Jan 25 via Cumbre DX)

Einstein describes wireless communication
I just read this description of wireless communication: :-) "You see, wire telegraph is a kind of a very, very long cat. You pull
his tail in New York and his head is mowing in Los Angeles. Do you understand this? And radio operates exactly the same way: you
send signals here, they receive them there. The only difference is that there is no cat." --Albert Einstein, when asked to describe radio.
(Willi Passmann via HCDX)

Radio-portal database
I would like to announce that the radio-portal database now contains more than 30,000 hobby related URLs. During the last two
weeks I concentrated on collecting URLs for manuals, modifications and reviews, as this kind of information is of special interest for
many of us. Radio-portal is a search engine especially for radio amateurs and shortwave listeners; it was awarded by Radio Netherlands
with the Milleneum Innovation Award in the year 2000. If you should not find information on a specific model, try a search using the
manufacturer's name, and limit the search to the category of interest (like "Modifications", "Manuals and Schematics", "Reviews"...)
(Willi Passmann, DJ6JZhttp://www.radio-portal.orgvia rec.radio.shortwave)

WRTH
NATIONAL & INTERNATIONAL SPLIT: Many DXers and listeners have asked why the domestic and international broadcasts in
WRTH are separated. The first reason is that, in order to get the book out in December (so that you get it while the information is
current), we have to get as many pages as we can ready in advance so that they can be printed before the international SW information is
ready. We then get the SW information as quickly as we can and the rest of the book is printed, amd the whole thing bound boxed and
distributed in two weeks. It would not be possible to get copies around the world in time if we put the two sections together. The second
reason is that we produce the SW section on a database. We have to do this to produce the frequency and language listings. It would be a
very long job to re-integrate the SW country information from the database output into the National listing and we would not get the
book out until January or February by which time there is only a short time to run on the winter schedules.
SW FREQUENCY LIST IN WRTH 2002: There has been a lot of comment over the missing domestic SW frequencies in the SW
frequency list in WRTH 2002. Our apologies for this. I am finding out why this happened and what went wrong. We will make the
missing information available as soon as we can. (Nicholas Hardyman, Publisher, World Radio TV Handbook via HCDX)
------------------------------
I have compiled an incisive INFOVIEW of the World Radio TV Handbook 2002, which has been posted in the public domain.
It may be viewed at:http://clix.to/edxp. The Publisher, Nicholas Hardiman, said this about the INFOVIEW: "I have just read your
review of WRTH 2002. It is a very good review and sums up admirably where we are and where we need to go. I like your idea of an
index for multi-national broadcasters". Regards! (Bob Padula,bobpadula@bigpond.com, via HCDX)

New HCDX-partner, specialized section for coverage maps
I am happy to announce that Hard-Core-DX.com have a new feature and partner on our web site. Jari Perkiomaki from Finland
has opened specialized section for coverage maps. These maps are predictions of signal strengths for various shortwave stations. Maps
can be used to estimate the best time or probabilities to listen to them around the world. Jari is using VOACAP - Point-to-Point High-
Frequency Ionospheric Communications Analysis and Prediction Program to create these forecasts. Currently we have maps for Radio
Finland and Radio Sweden available for January through March but more will be available as soon as he will have results ready. We are
very pleased to have this co-operation with Jari. His unique information can't be found from anywhere else and together with other our
partners we hopefully can serve DXers one more step better. His site is available inhttp://www.hard-core-dx.com/covmaps/and you will
also find links from our main page to it. (Risto Kotalampi via HCDX)

Pacific Asian Log updated
I've just updated the the Pacific Asian Log. This was the first update since it was issued last August. I've added central Russia and the
Asian CIS countries to the log, so the PAL and the EMWG now have complete coverage of Asia and Europe. The country version is
now sorted in country, frequency, location order, making it a bit easier to use. I've also incorporated several suggestions, and updated
many of the listings. Special thanks to Miller Liu for a major update to the Taiwan listings. The Log is available for free from the
TPDX website:http://www.qsl.net/n7ecjYou can download the log in Frequency or Country order. It now has over 3500 listings.
As always, your comments are most welcome, as are any additions or corrections to the list. I'm especially interested in the
new Russia/CIS listings, since I'm not too familiar with the MW scene in that part of the world, and information is hard to find.
Information on China would likewise be very welcome. I've also added more material to the TPDX website in recent weeks, including
more links, logs from the November Grayland DXpedition, and several more audio files (including the final signoff for KAIM-
870). (Bruce Portzer via HCDX)

Övriga radionyheter

http://www.radio-portal.org
http://clix.to/edxp
http://www.hard-core-dx.com/covmaps/
http://www.qsl.net/n7ecj

