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Nummer: 1480, 10 mars 2002. Deadline nästa nr: 22/3 2002 (E-mail 24/3 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/(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.
Av någon anledning blev förra SWB fördröjd till en del medlemmar vid utskicket kl 1217.
Omsändningen kl 2348 kom faktiskt fram snabbare. Ett tips: om mailen krånglar, utnyttja då
länken ovan (hot stuff) jämte det lösenord som tidigare skickats ut per mail.

Hermod Pedersen: Jag har fått alla tre utskick. I tur och ordning: 12:16, 12:17, 23:48. Och, jo, jag har
lyssnat litet några dagar. En del på MV, och i stort sett bara Dif Huancabamba på KV. Sen börjar jag
misstänka att fasningsenheten lagt av på nåt sätt. I alla fall funkar den inte längre som den gjorde i början,
men det kan ju också bero på att jag tappat känslan. Fast jag såg att Mohrmann haft strul med sin, så vem
vet... Tiden får visa. Annars blev det mest snöskottning uppe på Linderödsåsen, tills jag tröttnade och åkte
hem.

Jan Edh: Det var faktiskt riktigt roligt ute i Fredriksfors den här (23/2) lördagsnatten. Mellanvågen gick
som tåget mot både Östkusten och Västindien. En höjdarnatt efter rådande förhållanden som började med
intressanta TA-signaler vid 23-tiden, och där fortfarande både Cuba, PR och en del USA/Canada gick vid
10-tiden på söndagsförmiddagen, när jag och Ronny Forslund måste ge upp. Problemet var bara att det var
så svårt att bestämma sig för var man skulle lyssna, så att "rapportutbytet" trots allt blev magert, också
beroende på fladdriga signaler där stationerna växlade friskt och fadingen var snabb. Att det ännu var litet
för stört visades också av att det nästan bara var CA-antennen som gav bra signaler. Mycket förblev
oidentifierat men med signaler på nästan alla "möjliga" frekvenser. Värdena såg "hyggliga" ut med
sjunkande solarflux och låga protoner. A-index var 5 och K-index 1 under natten. Och även om inte starten
var över hövan, och kortvågen vid fåtaliga kollar var mycket mager (i princip inget Bolivia/Peru timmen
efter midnatt), hade vi tidigt våra funderingar på att något var på gång, eftersom Norge 675 och 153 gick
kanon, Grönland inte alls och det var förhållandevis "tyst" mellan europeerna....
26/2: Efter det lyckade besöket i Fredriksfors för bara två dagar sedan var förhoppningarna goda om
"fortsättning" på måndagskvällen. Men ack vad man bedrog sig; En usel natt övergick i en märklig (för att
försöka hitta något positivt) morgon. Förmodligen var väl anledningen ett K-index som ramlade upp i 3,
sjönk till1 och gick upp till 2 under natten???
Kortvågen lämnades snabbt därhän; Några brassar på kvällen, Verdad på natten och Maria och Cultural på
morgonen, men inte så bra som vanligt. Inget till loggen därmed! På mellanvågen var det vidöppet igen
mot NA, men signalerna ville inte komma igång. Litet av de vanligaste NF/NS-stationerna, och vid 23.30
(SNT) ett gäng brassar på t ex 1600 (stark!), 1590, 1400, 1390, 1350 menförstås med A Voz do Brasil.
Men det blev bara sämre med tiden. En nattkoll gav någon enstaka NF som VOCM, CHCM och CFDR.
Morgonen blev minst sagt brokig. Där gick samtidigt KMOX, MO 1120 och CPN, Lima 1470 med bra
signaler på prärieantennen. På den gick också Cuba 1180 och 890, liksom (troligen) PR 740 och CKY 580
stördes av annan spansktalande, troligen PR.
Vid 7-tiden dog allt ut och bara ett par cubaner var kvar. Inte ens WDHP 1620 kunde längre skönjas
(jättestark tidigare under natten) och inte ens britterna gickacceptabelt! Vid 8 gav vi upp för inget tydde
på bättring.
1/3: Det "enda" vi hörde, vet vi inte varifrån det kom, och så hade stationen fel på sändaren... Sämre än
torsdagsnatten 28/2 kan det knappast bli. Inte visste Ronny Forslund och jag att det blivit storm-
konditioner, A-index smällt upp till 15 (Alvestads Planetary A-index t o m 17) och K-index pendlade
mellan 3-4. Det var i princip blockerat från alla håll. Nya AFRTS 3903U gick alltså, men på morgonen
hade de tydligen problem med sändaren. Antennriktningar och tider tyder på Island. Nya Radio Okapi
skulle nog ha kunnat gå efter 07 (SNT) på en ledig frekvens, men inget tog sig igenom. En kort stund på
förnatten kom en engelskspråkig igenom på 1400 med "Oh store Gud". Programmässigt borde det vara
Harbour Light, men CBG är ju vanligare. Några brassar kunde skönjas. På natten gick det Venezuela på
en del vanliga frekvenser, alla med ett långt, allvarligt anförande till folket, men med usel hörbarhet.
Kortvågen gav inget och på MV gick inte ens Virgin Islands längre på morgonen! Ett sällan skådat
bottennapp med andra ord.
9/3: Inte undra på att det är en utdöende hobby vi sysslar med. För vem skulle med bibehållen trovärdighet
lyckas förklara för en nybörjare, så att han känner sig sugen att satsa på DX-ingen, varför man ger sig iväg
hemifrån en fredagkväll, för att sätta sig och lyssna på en störd och skrapig gudstjänst från någon
filadelfiaförsamling åtminstone närstående, som man inte begriper ett jota av (koreanska påstås det vara)
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och som man inte har en aning om varifrån det kommer... Tur att morgonen blev åtminstone litet mer spännande efter en till och med
sällsynt usel kväll/natt. Inte ens Taiwan/Korea på 1557/1566 eller
en endaste indones gick. CBG Gander 1400 kunde plågas fram en stund strax före midnatt. Och efter midnatt gick de vanligaste
Bolivianerna och någon Peruan på 60 mb, men med de försiktigaste signaler, som gjorde det helt lönlöst ens försöka vidare. Att Apintie
(tent), Radio Mil och ett par hyfsat ovanliga britter (R Maldwyn och Sunshine) skulle komma igenom när det nästan var förmiddag
förmildrade dock nattens bedrövelse. Och det hade ju kunnat vara mycket värre. Som t ex den kraftiga åsksmäll som gick ner i stora TV-
masten, styvt en mil avlägsen, på tisdagskvällen, släckte TV och slog sönder kommunens hela kommunikationssystem. Det kunde ju ha
varit våra antenner och fördelare, för vem räknar med åska i början av mars? Fast visst är det trots allt en riktigt härlig hobby...

Christer Brunström : AIR Panaji 11740 QSL-kort på en rapport från den 29 januari 2001. Kanske är det fortfarande inte för sent att få
svar på alla mina andra AIR-rapporter från julen 2000?KNLS 11765kort, brev, newsletter, bok & kassett.

Johan Berglund: Hoppsan, att Posten, som i P lika med sätta P för något, fimpade IRC-hantering var något som jag missat skulle ske.
Hur fan gör man nu då om han inte har buntvis med reales, euros eller rupees? Internationella valutor i all ära, men va fan, man kan ju
inte vara ett privat bankkontor med rubbet hemma. Jag har säkerligen varit ouppmärksam, men hur tar ni andra tag i detta? Kolla in sidan
nedan:http://mapage.noos.fr/AndreH1/mainsommaire-en.html, DEN har jag förmedlat till - you guess who!
9/3: Hej, jag skrev om en bok som nog kan vara intressant för andra DX-are också. Här detaljerna : Titel Body of secrets : undertitel
"Anatomy of the ultra-secret National Security Agency, from the Cold War through the dawn of a new century", (pust!), av James
Bamford, New York, N.Y. Doubleday 2001, ISBN 0-385-49907-8. Hittad via rescension i SvD, och fjärrlånad från Försvarshögskolans
Bibliotek. Dessa 721 sidor verkade väl jobbiga vid första titten, men väl inne i den var den snart läst. Historia, utveckling, politics,
metoder, teknik mm. Alltså om avlyssning av motståndarens radio- och datakommunikation. Berättandet hinner fram till våren förra

året, innan WTC, men bin Laden figurerar. Liksom Stalin och Kennedy och Churchill... Utan tvekan läsvärd. Gott tips, försök inte lägga
alltför många förkortningar på minnet, du drunknar... NSA, vadå ? No Such Agency ! Så hemlig var den en gång....
En annan färsk sak är ”Till jaguarernas land” - titeln låter som något helmossigt från 30-talet - men är ny, Atlantis 2001, författare
Nathan Shachar, ISBN 91-7486-552-8. 441 sidor. En av de saftigaste böckerna om Latinamerika jag läst på länge. Rykande aktuell, rolig,
personlig, skrämmande, avslöjande, kunnigt och skickligt skriven, vad mer kan man begära egentligen ? Den här rekommenderar jag
verkligen. Om cx-en sviktar. Och det händer ju. Vid QSA noll famlar jag alltid efter något nytt i den evigt förnyade högen av böcker.

Stig Adolfsson: Hej! Åter från Ghana och i selen igen. På KV hördes inget ovanligt eller nytt när jag testade från olika QTH i Ghana.
MV gav mycket stationer i västafrika. På 1548 hördes en svag engelsktalande varje kväll när jag bodde i Kumasi, ca. 300 km nordväst
om Accra. Det torde ha varit St. Helena. Portabla mottagare typ Sony 7600D borde förbjudas. Man avstår nästan hellre från att lyssna
mot att slippa höra all intermodulation, distorsion och alla andra egenheter skräpet uppvisar.

Kurt Norlin : QSLsom kommit:Christian Voice, Darwin 11840/21550med brev,schedule + frimärken,Radio Yura 4717med sitt fina
E-mailsvar,Rádio Senado 5990E-mail,Radio San António de Padua 3375med 2-sidigt brev,FBN Lithuania 9710 med mycket
enkelt kort,mm,EDXC via WHRA 17650 kort,mm,AIR Panaji 9700 med kort efter nästan ett år. Synd att jag inte hörde den 40 år
tidigare då Goa var eget radioland,Voice of the People of Kurdistan 6995brev,Radio Wlaanderen Int 9925med kort, mm för rpt på
deras sista dags sändning via Wavre samt slutligenRadio Rainbow 6180med brev.

Ronny Forslund: En kort presentation: Jag arbetar inom IT-sektorn som egen företagare och är i grunden marknadsförare. Som ett
sidoprojekt driver jag också en lokal kommersiell radiostation (Radio Ljusdal) och drog igång projektet WFÄX år 2000, som blev den
första licensierade MV-station som sänt i Sverige sedan 1920-talet.
Mitt intresse för DX-ing fick en nystart i samband med att jag 1994 flyttade tillbaka till Hälsingland efter många år i Stockholm. Året
efter blev jag medlem i Delsbo Radioklubb och fick då också tillgång till DX-torpet i Fredriksfors med fasta antenninstallationer, vilket
inneburit en väsentlig ökning av aktiviteten. Då det ligger bara några mil bort är det lätt tillgängligt när andan faller på. Oftast är det jag
och JE som utnyttjar torpet (och så förstås Izza, min vovvekompis!). DX-start får sägas vara 1971, eftersom det var då jag sände min
första rapport (till BBC). Jag har dock alltid varit intresserad av att lyssna på utländska radiostationer och minns än i dag hur jag långt
före skolåldern brukade ratta runt på familjens gamla AGA långsoffa på nätterna för att få in bra musikstationer. Oftast blev det Radio
Luxemburg eller AFN i Tyskland. En annan stor radioentusiast var min mormor, som på ett tidigt stadium visade hur jag skulle ta in
Luxemburg. Det var f ö mormor som en dag meddelade resten av familjen att "i natt hörde jag en riktigt bra kille på radion (d v s Radio
Luxemburg). Den här grabben kommer att gå långt. Elvis nånting hette han..." Och den analysen visade sig ju stämma riktigt bra även
om det skulle dröja några år innan han fick den där riktiga genomslagskraften i svensk radio. Nästa stora händelse blev förstås när Radio
Nord kom igång - en station som gick hela nätterna hos oss. Lyssnarintresset fortsatte med oförminskad styrka under 60-talet och stora
favoriter var t ex de engelska piraterna, som var ett utmärkt komplement till SR's pop-program, Tio i Topp och annat. Av en ren händelse
hittade jag Hugo Gustavssons "DX-Boken" på ett bibliotek och det var då jag för första gången kom i kontakt med termer som QSL,
SINPO etc. Utrustad med denna bok och en samtidigt inlånad WRTH (från 1964!) knåpade jag så ihop min första rapport som gick till
BBC och när deras kort anlände efter en vecka så var det full fart på aktiviteten. Min allra mest aktiva period var första halvan av 70-
talet, men trots långa inaktivitetsperioder har jag aldrig riktigt släppt kontakten med DX-ingen och då och då har jag fått ett ryck och sänt
iväg några rapporter. Sedan jag började lyssna i Fredriksfors har dock aktiviteten tagit riktig fart igen och det är minst lika roligt att
lyssna nu som då, även om många stationer försvunnit. Jag lyssnar på det mesta; både MV och KV (och någon gång även FM), men
vissa favoritområden är t ex LA och NA på MV. Sedan 1992 använder jag en JRC NRD-535D - en apparat som jag är mycket nöjd med.
Antennparken i Fredriksfors består av bävrar i olika riktningar, G5RV och Deltaloop. En stor fördel med torpet är friheten från lokala
störningar. Vi hade en period elstörningar i en speciell riktning och dessa lokaliserades till Rikets Sal i Delsbo, som låg precis i en av
våra bäverriktningar! Jehovas Vittnen har dock visat sig hjälpsamma och problemet är nu ur världen.
Sammanfattningsvis tycker jag att DX-ing är en mycket berikande hobby på många sätt. I dagens stressade samhälle är det ett perfekt sätt
att varva ner från vardagens plikter, särskilt i en rogivande miljö som Fredriksfors. Den ultimata tillfredsställelsen är förstås när det
droppar in nya QSL och glädjande nog så är det många stationer som i IT-boomens tidevarv fortfarande svarar med riktiga QSL-kort och
brev. Det ger också en inblick i människors vardag på andra sidan jordklotet att sitta och lyssna på en liten lokal gruvstation i de
bolivianska bergen eller en lokal countrystation någonstans på den amerikanska prärien. Även om jag lyssnar en hel del på webbradio när
jag sitter och jobbar så kan det aldrig ge samma känsla som att ta in stationen "på riktigt" - via etern.
Förmodligen är det därför som det fortfarande finns en tapper skara som efter alla dessa år ägnar sig åt DX-ing. Själv har jag inte en
tanke på att lägga av.(Varmt välkommen i SWB-gänget! Vi ser fram emot många trevliga bidrag som verkligen behövs. /red)

Tore B Vik : QSL: R.Marañon med vanlig oppsett - kort med fullstendig veri.text. + brev og en datooversikt for 1992.R.Senado 5990-
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kom i fjor - har vel glemt å rapportere den da den ikke var med i QSL-oversikten. Der var det brev fra en byråkratinne i Brasilia.

Björn Fransson: Hej igen! Det får mest bli en QSL-anmälan denna gång. Inte mycket nytt att förtälja med andra ord. Solen skiner över
Gotland igen, men det blåser så att vindkraftverken snurrar på som bara den. Gotland har nu så mycket vindproducerad el att vi måste
kunna vända vår fastlandskabel, så att vi även har möjlighet att skicka överskottet till er på fastlandet. När Vattenfall försökte första
gången i onsdags, fick vi ett strömavbrott, som varade upp till en timme på hela ön… Teknikens under! Vår lilla lyssnarstuga i Ygne
ligger alldeles bredvid transformatorstationen, där man «landar» kabeln.QSL : TNT Radio via TDP, Belgien-7590. Kortkort brev, v/s:
George A Hyde. Gammal, urtrist tidskrift från sommaren 1999 – med namnet "Tomorrow’s News – Today" – ganska kul grej, eftersom
den dök upp hos mig 2,5 år senare…1 m.ORF, Österrike-5945. Stort flott jubileumscertifikat-QSL för att jag lyssnade på ADX 250:e
"Mediamagazin". 1 m.Radio Barabari, clandestine-7480. E-mail, v/s: Editor, med ett tack, som kan tydas som ett QSL, om man vill
vara välvillig och det är man ju – mot sig själv. Info om kommande testprogram via tre olika sändare. 10 m.KLNS, Alaska, USA-
11870. Tack och hälsning från v/s: Mike Osborne, som också skickade infoblad, snygg Alaska-dekal och kassett. 6 m.

Roland Åkesson: Inga extrema cx precis men alltid lite att jaga. Innan jag drar igång tipsen kommer här några QSL som inkommit:
Idea Radio - 7380med E-mail från Andrea Laudicina. Inga brevsvar har hittills synts till!Radio San Antonio - 4940med E-mail från
Gerardo Zerdin som utlovar brevsvar! I sista självande minuterna innan deadline 9.00 kommer här så lite tips också från nattens
lyssnande.

3250 28.2 0315 Radio Luz y Vida, Sta. Bárbara, Honduras satt där till slut. CW-fri, QSA 3. Vad glad man blir efter cirkus
50 försök under något år. JB

3279.6 3.3 0400Radio Maria/La Voz del Napo med god styrka men svajiga signaler. KN
3280 10.3 0300 Radio María med kanonstyrka. 4 RÅ
3300 10.3 0316 Radio Cultural en pålitlig gäst numera! 3-4 RÅ
3360 10.3 0323 La Voz de Nahualákom upp läsbart tidvis och snx på indianspråk. 1-3 RÅ
3360 28.2 0330 La Voz de Nahualá, Guatemala, så fint att man höll på att smälla av. Marimba-solon à gogo. Det är väl

sådana grejer som gör att man överhuvud taget DX-ar. QSA 3-4 JB
3360.015 6.3 0415 SäkerligenNahuala med marimbamusik. Hörs ofta just nu men sällan stark. 2 SA
3360.05 4.3 0350La Voz de Nahualámed fin marimbamusik. Stängde 0434. QSA 2 men musiken gick fram fint. CB
3360 27.2 2333 Oid rlg stn - mx med HC-swung - så jeg vil holde en knapp på at det er R.LV de Upano som testet senderen

- fadet ut omkring 0030.TBV
3903U 28.2 2015 AFN (AFRTS), troligen Island. Jag fick på radion för sent och den började fada ut den här tiden. På

morgonen 1/3 vid 0545 hygglig styrka med sport, men då med stora sändarproblem ("tappade" signalen ofta,
ofta och så successivt upp igen, för att dö ut på nytt...}. Klart starkast på antenner riktade mot NA. Q 3- JE

3903U 5.3 1700 AFRTS från en site som mystifierade DX-världen tills en tekniker på Island kom på att man av misstag sänt
ur programmet via deras sändare. F-n tro’t ! Hördes tidvis bra, men andra tider fanns där en clandestine i
stället. AFRTS har numera stängts av. Undrar om man har lust att QSL-a sina misstag ? S 2-3 och utility-
QRM. BEFF

3903U ofta kväll
/ natt

AFRTS från nånstans de inte själva tycks veta. OA förelår Keflavik, Island,så det kör vi på så länge. Man
hör ibland om Dx-are som önskar lite koordination med andra diton, med lite slipade direction finders. Och
sedan enkel kartläsning i krysset. Det låter ju inte helt orimligt, men vem skulle synka det? Än så länge får
väl erfarenhet och intuition råda. PS. Problemet löst enligt HCDX. Det är (var) Island där någon telegubbe
kopplat fel. JB

3905 23.2 1955 Radio New Ireland, körsång av "south sea-snitt". Efter annonsering (störd av telefonsamtal) bl a "Can´t
help falling in love" i psalmversion på orgel! QSA 2. JE

3922.2 25.2 2150Radio Samorodinkaalltid nere vid Ygne. Urtrist gammal rysk musik, som hämtad direkt ur källarvalven. S
3. BEFF

3927.7 4.3 2120Radio Samorodinka. Ivan , moskoviten, pratade på som vanligt. QSA 2 JB
4053 10.3 0355 Radio Verdad predikade om familjens värden. 3 RÅ
4700 10.3 0416 OID , men kanske R. Amistad då man hade släng av marimbamx mellan inslagen. Bl a snx om "Oración de

la noche en..." 1-2 RÅ
4746.8 5.3 2340R Huanta. Den här stationen älskar jag när den plötsligt övermannar CW o annat QRM. Q 3 JB
4775 5.3 2158 R Congonhasväxlade snabbt mellan fotboll till religiöst. Q 3. JB
4832 9.3 0245 R.Litoral for første gang i år - rlg px QSA 2/3 TBV
4832.06 8.3 0403Radio Litoral med ID. 3 CB
4845 9.3 0230 Oid stn med mx (syntes det minnet litt om Bayersk ompa mx) - snakk i et lokalt språk - så jeg kan tenke med

det er R.K´ekchi som har åpnet opp for KB-sendinger igjen TBV
4876.3 4.3 2345Radio Cruz del Sur JB
4879 19.2 0545 R.Comaser der fremdeles, men mye svakere enn tidligere TBV 4837.5 3.3 2130Saudiarabien, definitivt

med anrop Inthaa till ... Arabiyah al-Saudiyah Flera ggr sista veckan och man undrar om det är rx-en eller
en själv som fått spatt. QSA 2-3 i skuggan av 4835 R.Dif TV Malienne, Bamako, en station som ju alltid
går. Lurt. JB

4885 1.3 0330 Rádio Clube do Pará, den här gången var R Dif. Acreana nertryck. Annars ofta tvärtom. JB
4926.3 4.3 2230R San Miguel med mensajes. Hur orkar man mala på? Jo, det orkar man. Man lever ju på det. QSA 3 o

QRM JB
4926.6 25.2 2310Radio San Miguelmed typiskt snack. Ej ID! S 3 och splashad. BEFF
4930 1.3 1540 Turkmen Radio med nyheter på ENGELSKA. Gick faktiskt ganska bra. CB
4940 9.3 2316 Radio San Antonio, Villa Atalaya med hyanos och snx. 2-3 RÅ
4990.92 9.3 0612Radio Apintie (tent. inte minst med tanke på hur usla konditionerna i övrigt var), men jag tyckte mig höra

ett "tydligt" Apintie och den mycket blandade (oannonserade) musikstilen (bl a hårdrock, "etnisk", Chaplins
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"Limelight" och "Never on a Sunday" talar också det för att det verkligen var Apintie. QSA 1. JE
4990.94 1.3 0620Radio Apintie spillede mest non-stop musik, senere lidt lokal snak, svag modulation. Q2 SHN
4990.97 5.3 0610OID med non-stop musik så säkert Radio Apintie. 2 CB
5009.52 26.2 0415OID men möjligen Radio Altura. Vid denna tid nyheter, senare önskemusik - mest romantisk sådan men

även lite andinska tongångar. 2 CB
5010 10.3 0216 Radio Cristal Internacional med hälsningar till folk i "Nueva York". 3 RÅ
5019.65 26.2 0350OID men troligen Ecos del Atrato med nyhetsprogram om Colombia. Tyckte mig uppfatta ett Radio Net

Todo Notícias ID. Id med flera frekvenser AM 0355. Försvann 0406. 2 CB
5019.65 8.3 0350Ecos del Atrato med relä av Radio Net. Stängde av sändaren 0359. Bara nyheter. 2 CB
5025 4.3 0500 Benin, ORTB reg.-stationen i Parakou öppnade med hänsynslös QSA 4 över R Rebelde. JB
5029.09 1.3 0645University Network via Costa Rica med Dr. Gene Scott, engelsk. Samme program // 6090 via Anguilla.

Q3 SHN
5035.2 3.3 2115Vietnam? Naturligtvis går det inte att vara tvärsäker på något, men här kan man höra synnerligen exotisk,

för att inte säga knepig musik. Enligt listorna ligger VoV med px på HMong bäst till. Jag köper den teorin.
JB

5054.63 8.3 0505Faro del Caribe är åter tillbaka efter en tids frånvaro på denna frekvens. 2 CB
5428.00 2030 JKM 21, Mihara hörs nästan varje kväll med USB-sändning. Har 300 watt i antennen och reläar NHK

Osaka. Startar nästan på sekunden efter klockringning. Urtråkiga program med klassisk musik om man inte
bara pratar. Hörs vanligen en dryg timme framåt. Sällan (aldrig) stark. 2 SA

6010 9.3 0715 Radio Mil var också en överraskning, som började jobba sig igenom Brest som efter hand blev svagare.
Men 07.30 började Brest spela musik, och då var det kört för Mil. QSA 2 i topparna. JE

6170 +
5990

2.3 1045 Efter 1105 på 5990. Kuligaste piraten jag hört på länge.Scandinavian Weekend Radio.
[Nu vill jag INTE verka som, eller vara farbror magistern, men det är faktiskt fel att säga att Jyväskylä ligger
i Skandinavien, även man önskade att det var så. Skandinavien är Sverige, Norge, Danmark o Island, och
man måste säga Norden, the Nordic countries, om man skall ha med Finland. Tyvärr. Jag hade aldrig
kommit på tanken att behöva utreda detta om det inte varit för jobbets skull. Det gjordes skillnad i
flygfraktpriser mellan orter i Skandinavien och övriga Norden, dvs Finland. Om man skickar ett kretskort
(50 g) till Pajala via Arlanda-Helsinki och Oulo med utkörning, blir det så in i helvete mycket dyrare än via
Arlanda och Luleå. Jag talar alltså om dörr-till-dörr på samma dag. Efter ett dussin år i branschen kan jag
Jetpaks fördelar o brister. Kostnaden för att en industri i Pajala står stilla kan ju belöpa sej på tusentals
kronor per minut, så det är inte där som kruxet ligger, kretskortet SKA fram. Det kan vara marigt att förklara
för kunden, att det kostar 6000 extra om det garanteras vara framme 1700 via Helsingfors än 1745 via
Luleå. Men det beror på att kära datorn inte betraktar via Finland som inter-skandinaviskt fraktområde, och
inte heller på ev. olika marksträckor. Hard facts of Life in Jyväskylä, I am sorry, but those are the facts.
Frakt-exemplet är hypotetiskt, men jag har varit med om mycket värre saker. Men för fasiken, låtsas som om
jag inte skrivit detta, fortsätt med SWR!! Ni är kul. JB]

6184.92 9.3 0610Radio Educaciónstack upp en stund medan Vatikanen tog en paus i sitt program. QSA 3. JE
6715 8.3 2205 OID som påstås tala koreanska med direkt från en gudstjänst Filadelfiaförsamlingen närstående (div

tungomålstalande, lovprisning m m). Problem med en teleprinter 22.29 - 22.37. Inga annonseringar, inte
heller 23.00. Till vem i Korea riktar sig detta kl 07 en lördagsmorgonen och varifrån kommer det? Gick bäst
på LA-riktade antenner, men det säger inte så mycket, så stört som det var. QSA 2 men bra hörbarhet när
fadingen var gynnsam (sändaren verkade ligga långt borta). JE

6890 1.3 0100 OID med hate radio-px. Brother Stair. Gissa om jag vevade vidare ! Ett verkligen störande fenomen under
de sista åren,och där som straight-jackets och lobotomeringar faktiskt skulle passa, medicinskt sett. Till
skillnad från dåtida Sovjetunionen där man rutinmässigt gjorde sådant utan att blinka, i Partiets namn. En
del blivande Nobel-pristagare var nog påtänkta för sådan behandling. Men det sket sej. Men var går
gränsen numera för det Fria Ordet ? JB

7306.0 10.3 0515Radio Europe, Milano, sendte hilsen til SWL Winter Festival, IDs, engelsk og italiensk, dance musik.
Fortsat her ved recheck 0745 UTC. Q4 SHN

7480 7.3 1800 Radio Payam-e Doostmed ID. S 4-5 BEFF
7480 5.3

6.3
7.3

1700 Radio Barabari kollade jag dessa dagar på en uppmaning av stationens editor. Han påstod att man testade
tre olika sändare dessa dagar. Bäst den 5.3 och sämst den 7.3, då det fanns en annan station i bakgrunden.
Farsispråk. S 4-5 som bäst. BEFF

9550 27.2 0540 Radio Habana Cubamed sitt DX-program, när jag letade efter den nya Radio Okapi (som senare sades
sända på 9555 kHz). På den här frekvensen huserar även Bangladesh Betar ganska ofta. S 2-3 och splash på
kubanen. BEFF

13362U 6.3 1715 AFN, Guam.Sedvanligt med nx, PSAs, plus air-time för en politiker inför guvernörsvalet för
Californien.Jobbigt att lyssna på. JB

11924.95 1.3 0700Radio Bandeirantesmed livligt program, ID. Q2 SHN

OID:a LA vid midnattstoppen 25.2 kl 23.00-24.00 på:4746.9 (Huanta 2000?), 4681.5 (Paititi?), 4648.5 (Santa Ana?), 6536 (R Dif
Huancabamba?), 4992.5 (Ancash), 4955 (Cultural Amauta?), 4876.7 (La Cruz del Sur?). BEFF

Hej Thomas! Tack för dina mails ang. loops och mottagare. Återkommer med några rader om detta tema. 1478/1479 går inte att öppna
så kanske har du ett fel i din write.exe. Skickar senare en ny kopia av write till dig. Den här gången tar frugan med sig denna scan på en

BM i Ecuador – bandscan KV-44,9/3 2002
Björn Malm, c/o Susana Garcés de Malm, tel.: + 593 2 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
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diskett till mitt IT-café där innehavaren förhoppningsvis skickar vidare till dig och SWB. Hoppas det fungerar. Med undantag av en 4-
månadersperiod då jag av medicinska skäl befann mig i Sverige så har ju mina bandscans kommit ut i obruten följd - det börjar nästan
likna Farbror Sven och "Barnens Brevlåda"! Har varit sängliggande ett bra tag pga en efterhängsen halsinfektion. Så om någon har skrivit
utan att få svar så kommer en mail från mig inom sinom tid, helt säkert!

Därför har banden också kollats betydligt mindre intensivt under dom senaste 14 dagarna. Efter en enormt lång, och allvarlig, torkperiod
har det nu "äntligen" börjat regna varje dag - det innebär också att "gripe"-epedemierna börjar ta fart. I mitt gamla hemland Sverige är en
läkare mycket restriktiv med att skriva ut antibiotika. Här i Quito besöks direkt närmaste apotek vid minsta lilla förkylnings-symptom.
Först en injektion med antibiotika i "baken" och därefter en 3-dagarskur med antibiotika-piller. Allt utan läkarkontroll. Detta passar inte
mig utan det är sängläge som gäller - trots detta har jag, under våldsamma protester från frugan, lyckats köra igång min rx några gånger.

Nyligen blev hela familjen bjuden på 65-årskalas hos Sr. Guido Garcés, bror till min svärfar. Han bor tillsammans med sin hustru ett par
timmar med bil från Quito i dalen "el valle de Tumbaco" - kanske känner ni till dalens lokala station på 1360 kHz: "Oyambaro AM". För
5 år sedan var han, näst efter presidenten, ecuadors mäktigaste person. Något förvånad blev jag emottagen av en man iklädd rutig
skogshuggarskjorta och säckiga blåjeans. Inte mindre förvånad blev jag när den stora gårdens samlade försvarsstyrkor gick till anfall -
två jättestora ankor och en snäll, liten labradortik. I Quito är ju nästan alla fönster och dörrar täckta med järngaller, vårt eget hus är
dessutom larmat, men här fanns absolut ingenting som skyddade alla dom stora fönsterytorna - Guido Garcés har numera en högre post
inom det ecuadorianska rättsväsendet och tycker kanske att det räcker som försvar. Det här har ju absolut ingenting med dx-ing att göra
så jag skyndar mig att avsluta. Lämnade gården glad och lycklig efter att först ha blivit bjuden på min favoriträtt "hornado", griskött med
grönsaker. Några timmar därefter överfölls huset helt överraskande av ett band - ja det vill säga ett "mariachiband" iklädda sina typiska
dräkter med vidbrättade hattar. Två gitarrer, två trumpeter och två violiner. Min favoritmusik här i LA är just "mariachi"en så en och
annan tår trillade nerför kinden av ren och skär lycka......

3120.06(H?) Colmundo Radio, okänt QTH (Colombia). Februari 2002 - 1050 UTC. Förmodligen en harmonic, i så fall från
grundfrekvensen 1560 kHz. Enda listade "Colmundo" där är enligt WRTH:HJXZ Emisoras El Poblado i Medellín.

4950.17v Radio Madre de Diós, Puerto Maldonado, la provincia de Tambopata, el departamento de Madre de Diós. (Peru). Mars 2002
- 1030 UTC. Hörs alltid med svag signal och har det senaste varierat i frekvens mellan 4949.99-4950.17v kHz. Annonserar KV, MV och
FM. Radio Bahá’í, Otavalo (Ecuador) verkar vara helt inaktiv på KV, min senaste notering är från november 1999 på 4950.14v kHz.

Info från "Ventanaperú": Provincia de Tambopata, cuya capital es Puerto Maldonado. Sus distritos son: Inambari, Las Piedras, Tambopata; con una
población total de 45,773 hab.

5637.22 Radio Perú, San Ignacio, la provincia de San Ignacio, el departamento de Cajamarca (Peru). 1 mars 2002 - 0200cd UTC. Ordet
"reaktiverad" har väl nästan tappat sin betydelse när det gäller peruanska radiostationer men min senaste notering är från mars förra året
på 5637.26 kHz. För att få bli kallad "reaktiverad" tycker jag att stationen måste vara off air under minst ett år. Verkar vara igång bara
mellan 0000-0200 UTC. Annars är man säkert aktiv på sin FM-frekvens97.3mHz. Uppgav telefon:80 21 02.

Info från "Ventanaperú": Provincia de San Ignacio, cuya capital es San Ignacio. Sus distritos son: Chirinos, Huarango, La Coipa, Namballe, San
Ignacio, San José de Lourdes, Tabaconas; con una población total de 111,070 hab.

5854.60v Radio Americana, Nueva Cajamarca, Región San Martín (Peru). 5 mars 2002 - 0100 UTC. Rapporterade om denna nya
station i SWB 1468. Startade omkring den 20 september förra året, var igång endast några få dagar , och har liksom RD Comercial här
nedan varit off air fram till detta datum. IDar också "Estéreo Americana". Bra signal och varierar några kHz i frekvens. Man nämner
faktiskt inte provincia "Rioja" utan bara "Nueva Cajamarca, Región San Martín".

6010.37 Emisora Ciudad de Montevideo, Montevideo (Uruguay). Mars 2002 - 0100 UTC. Hörs varje kväll med ganska svag signal
och med direktsändning från karnevals-firande. Får uppfattningen att man reläar TV/UHF kanal 42 då man ibland säger "....aquí en 42".
Den här stationen samt Radio Mil på 6010.00 kHz är det enda som hörs här i Quito på frekvensen. Radio L.T.C. verkar vara off air och
från Chilesändaren inte ett spår.

6324.35 Radiodifusora Comercial"La Voz del Vecino", Nueva Cajamarca, la provincia de Rioja, el departamento de San Martín
(Perú). 5 mars 2002 - 1055 UTC. Rapporterade om denna nya station i SWB 1475. Startade omkring den 25 december förra året och var
igång endast några få veckor. Off air fram till detta datum då man berättade att man hade problem med kraftförsörjningen. Lustigt
sammanträffande att två nya Nueva Cajamarca-stationer "reaktiveras" samma datum, den 5 mars! Irriterande QRM från fartygsutility.

Info från "Ventanaperú": Provincia de Rioja, cuya capital es Rioja. Sus distritos son: Awajun, Elías Soplín Vargas, Nueva Cajamarca, Pardo Miguel,
Posic, Rioja, San Fernando, Yorongos, Yuracyacu; con una población total de 69,231 hab.

73 från i Quito!

AUSTRALIA , 7645 Christian Voice International, 0430, fair - good signal, now originating programmes from it's Queensland studio,
mostly gospel-rock though weather from around gretaer including Beijing, Jakarta, Bangkok, Manila etc. Ormandy March 5th (thanks to
Chris Hambly). Addr given as: VOICE INTERNATIONAL, PO Box 1104, Buderim 4556, QLD Australia, Ph 61-7-5477-1555, Fax 61-
7-5477-1727, e-mailvoice@vil.com.au, www.vil.com.au (Paul Ormandy, Host of The South Pacific DX, via HCDX)

CONGO, Media Network contacted Chief of Information to the UN Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC),
David Smith, about the new stationRadio Okapi which launched on 25 February. David informs us that they did not manage to get the
shortwave transmitter on the air in time for the launch, but hoped to have it running by Tuesday afternoon (26 Feb). The frequency is
9555 kHz(not 9550 as mentioned in press reports), and they're initially using an old 10 kw Collins transmitter. Three 10 kW transmitters
are being built, and are due to be delivered at the end of March. Broadcasts commenced as scheduled on FM in three cities: in Kinshasa
on 103.5 MHz, in Kisangani on 94.8 MHz and in Goma on 105.2 MHz. (Andy Sennitt, Radio Netherlands via HCDX)

Stationsnyheter
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CUBA. 2580.00, CMHW, Rancho Veloz, (2 x 1290 harmonic) 1000-1100 Feb 18, LA vocals, 1100 ID "...W Santa Clara, 1290 Rancho
Veloz..." Fair to poor signal with good peaks. Thanks to Terry Krueger for making the ID (Mark Mohrmann, VT, DX LISTENING
DIGEST)

HONG KONG . As late as 1996, Dxers heardRadio TV Hong Kong weather reports broadcast on shortwave for participants in the
China Sea Race. This is a sailing race between Hong Kong and the Philippines organized by the Royal Hong Kong Yacht Club. The
Cape D'Aguilar HF station in Hong Kong provided the actual transmission facilities, operating on 3940 kHz with 10 kW.

In 1997, Radio TV Hong Kong told Cumbre DX that the broadcasts would no longer be made due to trouble and expense. The
broadcasts were forgotten about until late 2001 when Roland Schulze in the Philippines reported to Wolfgang Bueschel's BC-DX that he
heard weather broadcasts during a race in November.

The 2002 China Sea Race Series will be from March 28th until April 6th. According to the Royal Hong Kong Yacht Club the
broadcasts will begin on March 28th starting at 0945 UTC (1745 local). There will also be a morning broadcast at 2345 UTC (0745
local). Both will be on3940. The transmissions will stop on the morning on Tuesday 2nd April whereby most of the boats should have
arrived. There will be a 2345 UTC transmission for the return journey from Sunday 7th April through to Friday 12th April.
The website for the race is:http://www.rhkyc.org.hk/chinasearace/home.htmThose wishing to receive a QSL can contact: Cape
D'Aguilar HF station, P.O.Box: 9896, GPO Hong Kong. Tel: +852 2888 1128. Fax: +825 2809 2434. Lam Chi Keung, Assistant
Engineer, is the verification signer. (Lam and Johnson Cumbre DX Feb 26)

ICELAND . Got these two mails from Iceland today;
Hi, I just got a note from the Icelandic PTA and they tell me that the case is solved and closed, hi.3903is dedicated to IDF for
aironautical control and due to a mistake the AFRTS program got on that freq as well. They have now closed it. We will monitor this for
the next days, and also if it is heard again please let us know at the soonest. vy 73 es tnx
----------------
Hi. The repairmen at the Keflavik found the problem for the broadcasting on 3903 KHz , wrong patsing on a program line so they was
sending the program in to audioline for some HF TX at the same time they send it to the 1530 KHz TX. It is ok now. 73´s
(Regards, T.S.Bauge"tjabauge@online.no- Norway via HCDX)
----------------------
If the mystery AFRTS transmissions on 3903 kHz are coming out of Iceland, the QTH is the transmitter site for NAVTELCOMSTA
Iceland at Grindavik. It is about 10 miles from Keflavik, on the south coast of the Reykjanes Peninsula. I was the Leading Electronics
Technician there 1970-73. TX compliment at the time included a room full of AN/FRT-39 (10 kW PEP) and -40 (40 kW PEP) HF
transmitters made by Technical Materiel Corp., plus LF on AN/FRT-19 and a Continental AN/FRT-72 connected to 600 and 800-foot
insulated towers. While there we installed the first Harris/Continental auto-tune HF sets (AN/FRT-83/84/85 series) and TCI antennas to
support ASW operations. The previous report that the Iceland PTT has control of emissions is correct; they shut us down once when
harmonics in the 65 MHz range were QRMing the local TV translator. However, I can assure you that the tactical HF pool authorized for
use by the Navy goes all the way down to 2 MHz. I have heard it here weakly after 0500 UT \\ 6458.5 (John Cobb, ETC, USN Ret.,
Roswell, GA, March 7, DX LISTENING DIGEST)

MADAGASCAR has been heard on 9685for the last few days from 04.00 to 19.00 with Musical prog and Local Comunique in
Malagasy and French but nothing to-day while is back on the air on 5010 // 6135 and 7155 with its normal prog.
(Mahendra Vaghjee, Mauritius via HCDX)

MALAWI The text below has been extracted from the TWR Africa website (http://www.twrafrica.org/). It seems that Malawi is
going to have a private SW station. " ...As TWR-Malawi already has the newly commissioned Blantyre FM radio station on air together
with the studio transmitter link (STL) that feeds it, it is now time to proceed further with phase two of the project.
Phase twoincludes the installation of three additional fm repeater stations. On completion this network of stations will provide
continuous fm coverage from Blantyre in the south to capital city of Lilongwe in the central region. Crown transmitters, antennae and
associated equipment will be installed on the Zomba Mountain site and will cover Zomba and part of the shore of Lake Malawi. In
addition equipment will be installed on Dedza Hill for the central region and a link to the studios in Lilongwe (the capital) will need to be
established along with a radio station. TWR in partnership with HCJB World Engineering Centre's (HCJB) engineering department are in
the process of plotting coverage patterns and testing power levels for each of the sites in question. Phase two will be completed with the
installation of an HCJB, 1 kW SW Tropical Band Transmitter that will provide nation wide coverage at night.
Phase threewill be the completion of the FM network to Chitipa in the north that will carry the Good News to the peoples of that region.
This will require approximately a further eight repeaters...." (Pentti Lintujärvi, Helsinki, Finland via HCDX)

VIETNAM 5733.8 R Yen Bai, *1150-1200, reactivated on this new freq drifting from 5767.4 (x4930). ID and tribal mx. Jan 24 on
5733.5. (Schulze DSWCI DXW Jan 23 via Hauser DXLD) Interesting, when I wrote my article about this one for PWBR, the station had
been inactive for quite some time so I made no mention of it. It had last been reported in 1999 and first came on the air in 1981.
(Johnson Feb 26, Cumbre DX )

EWE-antenna
As many of you know, I have not been completely happy with my new EWE from last Summer. I thought it might be too long (110 feet or so). I
decided to cut about a third off from it today and realign it a bit to be more SW. It is still off maybe 5 degrees from my old EWE, but the directivity has
sure improved! Wow, what a difference. I have not had a chance to check out the Pacific on it as yet, but I noticed on Groundwave that stations like
KBCH-Lincoln City, OR down the coast does not get the QRM from Longview WA anymore. I also get North Bend OR on 1340 instead of Tumwater
WA. No sign of Boise off the new EWE during the day and I noticed KFI was a hair better. This is closer to what I used to have. It will be interesting to
see how it does on the Pacific. (Patrick Martin Seaside OR KAVT Reception Manager via HCDX)

Övriga radionyheter
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