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Nummer: 1506, 9 mars 2003. Deadline nästa nr: 21/3 2003 (E-mail 23/3 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.  
 

Comments from Jari Savolainen regarding 4050 R Bishkek:  
Hi, I was just reading thru SWB 1504 on the web and noted some interesting about 4050 station. There 
was 2 logs of 4050 R Bishkek. Well, this 4050 transmitter has been on for several months, but I haven't so 
far heard any Kyrgyz Radio ID's, and haven't seen any positive loggings of that kind of ID. The station is 
on the air v1600-1900 UTC (also reported around 0300) and normally has non-stop pops (Central-Asian 
and EE) with occasional "Hit Shortwave" or "Hit music on shortwave" ID's. At 1800 on weekdays there is 
about 25 minutes long Farsi language christian program (origin or name of the program unknown so far). 
The "Hit Shortwave" has also been reported on 4940, but rarely. 
In the same SWB bulletin there was also reported an e-mail qsl from Kyrgyz Radio on 4050. I wonder if 
that reflects the fact that these transmission really originate from Kyrgyz Radio or is the v/s just unaware 
of the sw frequencies used by Kyrgyz Radio? 
The 4050 channel was used by Kyrgyz Radio in the past and the propagation formula seems to back up the 
idea that the transmitter is situated in that part of the Central Asia. Hopefully we get some more  
information about this "station" in the near future from some source. 
(Best 73, Jari Savolainen, Kuusankoski, Finland) 
Thanks a lot for this comment, nice to see interest in the SWB publication from others than only the menbers! /ed  
 
Christer Brunström: European Music Radio via Laserradio.net via Lettland 5935 brev, QSL-kort + 
dekal. China Radio International 5965 kort, elegant bokmärke föreställande en panda och tillverkat av 
"expensive metal" för att citera beskrivningen. KNLS 11765 kort samt folder med vykort föreställande 
vargar i Alaska. 
 
Jan Edh: Vilket mörker! Tillsammans med Dan Andersson skulle jag bättra på vedförrådet i Fredriksfors 
på torsdagseftermiddagen (27/2), och därför blev det (äntligen) en anledning att åka ut igen. 
Vedhögen växte också, men mörkret kom krypande, så vi måste ge upp planerna på att också få in hela 
högen i vedboden. Och samma mörker förhindrade tydligen också mina DX-planer, som redan på förhand 
var mycket lågt ställda. A-index ramlade också iväg ytterligare upp till 23, K-index var 5, sjönk till 3... På 
kortvåg hördes några afrikaner hyggligt (däremot inte ett spår av 6265 t ex!). Några brassar började gå 
strax efter 22, men utan glöd. Och något från Peru/Bolivia kom inte alls. På mellanvågen gick faktiskt en 
bunt brassar med A Voz do Brazil på 1380, 1390, 1400 (bäst!), 1470, 1600 bl a, men det var så kraftigt 
sprak (även på KV) att det kändes meningslöst att fortsätta, och i stället för att invänta morgonen så släckte 
jag och åkte hem strax efter midnatt.  
8/3: För första gången på länge överträffades (de visserligen lågt ställda) förhoppningarna, när Ronny 
Forslund och jag chansade med ett besök i Fredriksfors på fredagskvällen 7/3.  RFK:s koll natten innan 
gav absolut noll i utbyte, trots till synes fina KV-konditioner längre ner i Europa. Men nu hördes en del på 
både KV och MV, trots fortsatt stört läge med A-index 14 och K-index 2. Kvällen började dystert nu också 
där vare sig KV eller MV gav något av intresse. Vid en ny koll runt midnatt var det dock full fart på Peru 
på 60 mb och bl a fastnade Santa Mónica och även mysteriet 4890 loggades. 49  mb var dock sämre och 
framåt 01.30 var signalerna nästan helt borta. MV gav fortfarande inget. På morgonen var vi nog ute i 
senaste laget 05.30. Bra signaler på en del PR, Colombia m m på MV, men än mer överraskande var att X-
bandets östkust-NA gick riktigt bra. Första NA vi hört på nästan två månader (men dock med minimalt 
lyssnande också). Redan efter mindre än en timme var det dock nästan helt tomt på stationer. Inget KV på 
morgonen. QSL: HCJB, Kununurra 11755, email med ”bild”, 3 veckor och efter ytterligare två veckor 
brev  med samma innehåll. Radio Roraima 4875, rek med brev och en mössa. 14 månader. 
 
Rune Arnell: Det har varit dåligt med lyssnandet på ett tag men vi var i Kanebergsstugan, jag CB och LB 
för lite sedan, men usla konditioner gjorde att vi snart drog hemåt igen. Jag bestämde för att testa här 
hemma lite vid midnatt och framöver nyligen. Fick dra in en longwire som gick ut i kommunens 
naturområde eftersom det skall gallras där. Jag drog den tillfälligt i några träd runt huset. Inte vet jag om 
det var det som gav effekt, men det hördes faktiskt lite när jag sedan kollade på natten så Du får några tips. 
Utöver dom tipsade gick det många "brassar" så det kanske tar sej konditionsmässigt. Fick Ljud och Bild 
nyligen och läser där att -"solfläckstalet sjunker drastiskt varför alla radiostationer tvingas använda lägre 
frekvenser".  

Veckans begivenhet är 
den uppståndelse som 
BEFF:s log av R Tikrit 
skapat. Inte nog med 
att Washington Post 
och the Guardian gjort 
reportage, även 
Danmarks TV har varit 
framme och intervjuat 
BEFF. Inslaget ingår i 
programmet Dags Dato 
och kommer att sändas 
söndagkväll den 9/3 kl 
2000. Läs mer om detta 
i Bjarke Vestesens 
bidrag. Passa på att 
titta på detta alla som 
har tillgång till dansk 
TV. 
Härintill ser vi också 
att SWB faktiskt läses 
av andra än våra 
medlemmar. På HCDX 
sajten är SWB faktiskt 
en av de populäraste 
sidorna. 
 
För att kunna hålla 
SWB aktuell är vi 
mycket beroende av 
andra källor än bara 
våra egna medlemmar. 
Som synes av bidragen 
så är det nästan samma 
personer som varje 
gång bidrar. För 
tillfället görs de flesta 
fina loggningarna i 
stort sett endast på 
MV. 
ARC:s tipsspalt håller 
idag mycket hög klass.  
 
I ARC läser vi även att 
konventet kommer att 
hållas helgen 10-11 maj 
utanför Halmstad som 
vanligt. Planera in 
denna helg redan nu! 
 
 

Keep on …. 
============= 

R e d a k t i o n: 

Thomas Nilsson 
Mardalsv. 372 

262 93 Ängelholm 
 

Tel: 0431-27054 
 

E-mail: 
thomas.nilsson@ 

sverige.net 
thomas@mafa.se 

http://www.hard-core-dx.com/swb
http://www.algonet.se/~ahk/swbhome.html
http://homepage.sverige.net/~a-0901/
http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm
http://homepage.sverige.net/~a-0901/
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Björn Malm:  Datorn är fortfarande på verkstad men enligt reparatören lutar det åt att själva bildröret är sönder. Har under mina 25 år 
som TV-tekniker bytt många bildrör men det är efter min erfarenhet extremt ovanligt att nya rör pajar. Fördelen är att inte så många 
vildsinta spyware och virus nästlar sig in här hemma.  
Angående vad bl.a du och SND har framfört så tycker jag att allt som vi medlemmar skickar in till SWB-bullen är offentligt mtrl, det är 
alltid vårt ansvar, aldrig  kan vi skylla på Thomas - tycker inte vi ska besvära vår hårt arbetande red med sånt. Vill du hålla något för dig 
själv så låt bli att skicka detta eller skriv att det bara är avsett för TN personligen. Jag har tidigare fått enorma mängder SPAM men 
genom att envist utnyttja YAHOOs "spamguard" så har detta problem reducerats betydligt. Annars kan det ju vara bra med riktad reklam, 
fick nyligen information om en ny model av "WinRadio". Sedan undrar jag om folk i Nigeria är riktigt kloka när dom ber att få använda 
mitt bankkonto för en överföring av 25.000.000 dollar.  
Jag tycker det är vansinnigt kul att vara ute och surfa på nätet, kanske lite utan att tänka och vips har man "dubbelklickat" på någonting, 
det rasslar till i datorn och på skrivbordet hittas en ikon med texten "fri telefon" eller något annat konstigt. Jag vet inte, kanske detta 
kallas för "spyware"(?). Kan du Thomas förklara varför mitt virusskydd /brandvägg inte reagerar för detta? Jag rekommenderar alla att 
ladda hem gratisprogrammet "AdWare". Detta program rensar datorn från allt vad "spyware" heter och updates kostar ingenting extra. 
Jag blev förvånad när jag första gången körde AdWare och såg hur mycket skräp som hade samlats i min dator. Man får ordentlig 
information om varje "spyware"-komponent innan det rensas, mycket är på "låg" risknivå men en del också med "hög".   
(Det du får hem är reklam som snart finns på de flesta sajterna. Med hjälp av en brandvägg skyddar man sig framför allt mot intrång i den egna datorn 
nar bredband används. Kör man med modem tilldelas man en IP adress som aldrig är densamma varje gång man kopplas upp och då är riskerna 
betydligt mindre för intrång. Brandväggar har möjlighet att ställa in vilka sajter som ej accepteras, men det är ganska mycket arbete att underhålla detta. 
Mot spam hjälper knappast något – är den egna adressen känd, så finns den säkert i flera register.  Sverige.net är en av de ISP som har program som 
redan innan mailen når användaren rensats bort om vissa sökbegrepp finns i mailhuvud eller text. Men, det kan också innebära att mail försvinner som 
inte är spam. Så, det här är inte enkelt. Betr. virusskydd så skall alla se till att installera ett sådant och ställa in så att det uppdateras varje gång man går 
in på Internet. Då är man i varje fall mindre utsatt förev.  virusattacker. /red).    
 
Tore B Vik: Den store utfordringen denne våren blir vel SS-stasjonene på 4890. Har opptak på på 9 MD´er uten at jeg oppfatter noen 
formfor ID. Eneste QSL dette året er R.Maya (3325 kHz) med skikkelig QSL-kort.  
 
Stig Adolfsson: Ett aldrig så blygsamt bidrag från Vallentuna. Har inte hört något särskilt på senare tid. Radio Manus, PNG på 3315 hörs 
ganska ofta vid 20Z men annars är det bara standardhörigheter. 
 
Thord Knutsson: DX-aktiviteten här är mycket låg för tillfället. Däremot har jag ägnat mycket tid åt diverse skrivbordsaktiviteter, som 
att gå igenom digra listor över stationer i Argentina, Brasilien och Peru. Resultatet är tänkt att dyka upp i WRTH 2004 tillsammans med 
en massa annat nytt som kan dyka upp under det närmaste halvåret. 
Så lite infos från Paraguay. Testerna från Radio América har nu åter startat efter diverse förbättringar i utrustningen. Nu är man tillbaka 
med tester på 7737 och 15185 kHz enligt mail från Adán Mur i dagarna. Enligt Adán har testresultaten varit mycket goda efter de gjorda 
förbättringarna. 
Själv kommer jag enligt planerna att åka till Paraguay den 16 mars för ett längre besök med avstickare till Argentina och Brasilien. 
Måste än en gång påpeka vilket fantastiskt arbete du gör med SWB. Det är en helt enastående produkt som täcker många olika områden 
inom vår fantastiska hobby. Hoppas bara att du orkar fortsätta många år till!!  Ha det så bra! 
 
Bjarke Vestesen: Det er småt med tips denne gang, selvom der er mange spændende muligheder i øjeblikket for at lytte efter 
clandestines rettet mod Mellemøsten. Det er altid interessant at være vidne til, hvordan mediekrigen optrappes forud for en kommende 
militær krig - hvor forfærdelig, den end vil være for civilbefolkningen. 
En af stationerne er som bekendt Radio Tikrit. Danske TV 2 sender i aften (søndag aften) klokken 20.00-20.50 SNT/DNT 
nyhedsmagasinet "Dags Dato", hvor der vil være noget om netop Radio Tikrit. Jeg mener, at Björn Fransson er blevet interviewet, 
selvom reporterholdet var ved at strande i Stockholm på grund af et aflyst fly til Gotland. Se med, hvis der er mulighed for det. Ellers kan 
det efterfølgende og i den kommende uge ses "live" på http://dagsdato.tv2.dk. 
Jeg støtter fuldt ud de bestræbelser på at "skjule" vores e-mail-adresser på nettet. Jeg får 20-50 spammails hver dag, blot fordi jeg en 
enkelt gang eller to har haft min adresse med i en nyhedsgruppe. Det skal man absolut undgå, og selvom jeg har installeret diverse spam-
afvisere og forsøgt at blokere afsendere af spammails, vælter det ind i indboksen. Nu overvejer jeg helt af skifte mailadresse, som 
forbliver så hemmelig som det nu kan lade sig gøre... 

 
3200  7.3  1925  TWR Swaziland med religiös musik QSA 4 JE/RFK  
3218,8  7.3  1930  OID med Mellanöstern/Nordafrika-musik.  Sparsamt med prat och omöjligt tyda. Hörbar i AM-läge 

(QSA 2), däremot ej på SSB och omöjligt få exakt frekvens. Bäst på Afrika-antenn. JE/RFK 
3299.965   4.3   0435   Radio Cultural i Guatemala är tillbaks igen efter en längre tids sändningsuppehåll. Har hörts i c:a en 

vecka, dock sällan med bra styrka. Samma programformat som tidigare.  SA  
3310  8.3  0005  Radio Mossoj Chaski med religiöst. QSA 3 JE/RFK  
3380  8.3  0030  OID med italiensk pop. Långa pauser mellan låtbytena. Inget prat. Enbart LSB. QSA 3. JE/RFK  
4010  27.2  1655  Hit FM med indiska ”hit”. Mycket prat (5-6 minuter) runt heltimmen, sedan fortsatt musik av samma 

snitt. Förmodat sändarfel släckte stationen en god stund. Vid ny koll 17.45 religiöst med engelskspråkig 
musik. QSA 2-3 JE  

4775    27.2  0205  Radio Tarma med reklam, ett tag sedan jag hörde den. RA 
4796  16.2  2315  R.Malku, Tarija ffg i år - sammen med mange andre bolivianer fra 3310 og opp til 6135 kHz TBV  
4890  Ofte  2330  Oid SS som er hørt over en 3-ukers periode -  har  godt over 20 timer med opptak uten et eneste ID. Den 

er svak og noe QRM på frekvensen gjør det ikke enklere. TBV  
4890  7.3  2355  OID med religiöst program som var omöjligt att få ut något av, och som mycket väl kunde vara TV-

ljud. Ingen annonsering på heltimmen. QSA 1-2 men mycket stört. JE/RFK  
4930    26.2  2348  San Miguel, Riberalta, vad den var svag, 2. RA 
4955    26.2  2355  Cultural Amauta pratade om "Matrimonio", bra signal. RA 
4955  8.3  0010  Radio Cultura Amauta med religiös teater. QSA 3. JE/RFK  

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC                        

http://dagsdato.tv2.dk
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4960  8.3  0020  Radio Federacion Shuar (tent) ropade på Jesus och spelade en blandning av västerländskt regligiöst 
och andinskt. Det märks att vi går in i fastan vad gäller programformatet i Latinamerika... QSA 2 
JE/RFK  

4964,5  26.2  2305  R.Santa Monica i Cuzco - nykommer av måneden - den dagen var fade in rett etter kl 23. TBV 
4965  7.3  2315  Radio Santa Mónica med ”uppsluppen” andinsk musik med dragspel, harpa och massor av sång. Gott 

om id och tidsannonseringar. QSA 2 på LSB (i AM-läge verkade stationen ligga på ca 4964,2). JE/RFK  
4970  7.3  1915  AIR (Shilllong) med cricket (det stod 1-1). AIR också på 3315, 4760, 4800, 4880, 4895, 4910, 4920, 

4990, 5040, 5050. De flesta med QSA 2-3. 4860 (Dehli) med eget program på hindi. JE/RFK  
4975  27.2  2120  Radio Iguatemi, Osasca med ”Iguatemi FM". Internationell musik med bl a Lionel Richie, brasilianskt 

bl a riktig Bossa Nova och så A Voz do Brazil 22.00. QSA 2-3, men förfärligt sprak. JE  
4996  16.2  2320  R.Andina, Huanacayo TBV 
5009 27.2  0014  Radio Pueblo med "En camino de la Christo". RA 
5009,8  16.2  2330  R.Altura bra før "Indianeren" på 5010 tar over TBV 
5025  27.2  1900  Radio Parakou med franska nyheter. Parakou-info (meddelanden) 19.13. QSA 3. JE 
5055  8.3  0040  Radio Jornal ”A Crítica”, Musikprogram med insprängda korta ”A Crítica-annonseringar”. QSA 2 

JE/RFK  
5919.78   8.3   2350   WBOH Newport NC "This is WBOH conducting equipment tests on 5920 kHz....". Relativt svag signal 

men ostörd vid denna tid. Noterad den 9.3 kl. 0630 med mycket stark signal och med samma testslinga. 
CB 

5678  7.3  2350  Radio Ilucan (tent) mycket svagt med pratprogram. QSA 1 JE/RFK  
6536,1  7.3  2349  Radio Difusora Huancabamba (tent) med sportreferat som inte gick att identifiera. QSA 1-2 JE/RFK  
9563  3.3  0110  Voice of Iraqi People med nyheder, anti-Saddam-retorik, hørt // med 11710 kHz. S2 BV 
9705   25.2   0530   La Voix du Sahel med läsning av olika meddelanden på franska. Senare fin lokal musik. 3  CB 
11291.9991  4.3   1935   OID med bärvåg (AM-sändning). På spektrumanalysatorn syntes ingenting men jag hörde mycket svagt 

arabisk musik och sång, fullständigt undertryckt bärvågen. Har inte hört något tidigare på denna QRG 
men ”Information Radio" skallsända här.- De flesta av alla USA-stödda radiosändningar som riktas mot 
Irak sker, i motsats till vad många tror, från markbaserade stationer på lämpligt skipavstånd från Irak. 
Den flygburna radioverksamheten sker i första hand på TV- och FM-banden (Commando Solo) från 
modifierade C-130 Hercules flygmaskiner. SA 

11690  27.2  1955  Radio Okapi. Musik, litet sen med anrop (20.01) och franska nyheter. Ingen signal på 9550 som brukar 
gå bättre. QSA 2-3. JE 

11770  8.3  0800  HCJB Kununurra med poppig musik som nog platsat hos Radio Disney fram till heltimmen. QSA 3 
JE/RFK 

15476.1v   ofta   1930   Radio Nacional Arcangel, Esperanza har en mycket bra hörbarhetsperiod just nu. Sista dagarna har 
man dock besvärats av svår distorsion av ljudet. Driver några Hz hit och dit, vanligen mellan 15476.096 
till 15476.178.  SA 

15505  25.2  0625  Radio Kuwait med arabisk og fint ID. S4 BV 
 

 
 
Synd att datorn är på verkstad, mina svar/inlägg blir därför fördröjda. Läste HK:s inlägg som du vidaresände. Radio Bethel i Arequipa 
har jag hört samtidigt som 4890 kHz så knappast den om man nu inte har skaffat en extra sändare. Bethel hörs på 5940.14 kHz med rel. 
px. TENT. då jag inte har inväntat ID.  
Vad gäller QTH så är det nog ganska klart att det är Peru och det lutar at södra Peru. Signalen är alldeles för stabil för att vara Bolivia, ett 
land som är relativt svårt att logga med bra styrkor här i Quito. Har också fått en mail från Bill Smith som bor nära Dallas i Texas och där 
finns absolut ingenting på frekvensen. Det talar ju mot en nordlig signal. 
    
2879.97H  Radio Reloj, Tuluá (Colombia). 27 februari 2003 - 1100 UTC. Sällan har jag hört en harmonic med så stark signal. Med 
nyhetsprogrammet "Alerta Valle del Cauca" och "Radio Reloj Tuluá"-IDs. Harmonic från 1440 kHz (2x 1439.98). 
 
3299.98  Radio Cultural, Ciudad Guatemala (Guatemala). Februari 2003 - 0200 UTC. Reaktiverad och tror inte att jag tidigare har hört 
stationen på denna frekvens. Stark signal och 0300 UTC program på engelska . Religiöst, hela tiden med manlig locutor. Vid ett tillfälle 
relä av TV-ljud. 
 

Skickade nedanstående till Thomas lite i förväg men vet inte om det gick ut via någon "specialare". I alla fall har jag inte så 
mycket mer att tillföra detta mysterium som fortsätter att höras, som det verkar, dygnet runt. Under ett väckelsemöte sade 
predikanten att han skulle arbeta i Lima under en vecka mellan 25 februari till den 2 mars: "....me voy al congreso de..." plus ett 
ord som möjligen slutar på "....as". Så känner ni till någon religiös sammankomst i Lima denna vecka så har vi kanske lösningen 
på vilken religiös organisation, som ligger bakom.  
 
4890.00 kHz  Från staden Arequípa i södra Perú sändes den 28 februari 0230 ett väckelsemöte med en amerikansk predikant och en man 
med amerikansk accent som översatte till spanska. Två snabbpratande och mycket engagerade herrar. Vid mötets avslutande 
överlämnades diplom till många personer boende i Arequípa, även om jag inte uppfattade syftet med dessa diplom. Vid ett tillfälle 
nämndes i samma mening orden "Radio" och "Arequipa". Staden "Juliaca", som bl.a Glenn Hauser har hört nämnas, ligger ju ganska 
nära Arequípa.   
En stor del av programutbudet består ju av TV/video-ljud. Det mesta av detta verkar handla om "världens undergång". Man drar hela 
tiden paralleller mellan vad bibeln säger(läs förutsäger) och vad som har hänt under historiens gång samt vad som händer idag. "La 

 
    BM i Ecuador – bandscan KV-60, 8/3 2003 

Björn Malm, c/o Susana Garcés de Malm, tel.: + 593  2  598-470  
Avenida la Prensa 4408 y Vaca, Quito, Ecuador.   email:  bjornmalm@yahoo.es  
Rx: JRC-535, Loewe HF-150, Sangean ATS-808   Antenn: 12 m lw Ö/V, 24 m lw N/S + Lw Magnetic Balun + MFJ1025 phaser
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última década en este mundo......". T.ex promade man för 3 stycken videofilmer med namn "El mundo sepa", vilka handlar om israels 
historia.  
Kanske ligger någon predikant från U.S.A. bakom och kontaktade därför vår medlem CB/ Christer Brunström. Jag saxar valda delar ur 
hans email. Tusen tack Christer! 
 
CB/ Christer Brunström: "Nu till Brother Stair vilket jag nog tror är helt på engelska. Hans budskap handlar uteslutande om världens slut, planet X och 
liknande. Jag har aldrig hört att han skulle sända program på spanska; det är dessutom nästan uteslutande Brother Stair som hörs i programmen dygnet 
runt. 
Det du berättar låter nästan som man återutsänder ljudet från en TV- kanal. Det verkar ju vara i det närmaste omöjligt att få någon typ av ID alls vad jag 
förstår. 
Det du nämnde om den katolska kyrkan var kanske inte katolska program utan snarare kanske kritiska inslag om den katolska läran??? Evangeliskt 
kristna grupper i USA talar i huvudsak om följande ämnen: världens slut och Armageddon, stöd till Israel och judarna, nej till aborter, nej till alla typer 
av barnbegränsning, mot den katolska kyrkan, en renlärig tro baserad på en ofta gammal version av bibeln.  
Harold Camping på Family Radio i Oakland, CA, anser dessutom att man inte längre kan hitta Gud i kyrkan. Family Radio sänder dessutom på spanska 
men de har med annonseringar. 
Jag har funderat på Trinity Broadcasting Network där man sänder TV-ljudet över KTBN, Salt Lake City, UT samt Radio Paradise, St Kitts/Nevis. Men 
även dessa program är på engelska enbart vad jag vet. 
Slaen i Argentina (tror jag) tror på södra Peru eftersom en del talare har talat med brytning därifrån. 
Jag hörde 4890 vid ett tillfälle när vi var uppe i stugan. Som sagt det hela låter som TV-ljud eller relä av en satellitkanal. Här erbjuds ju videor och 
liknande och då borde ju adresser anges. Om det är TV skulle man kunna tänka sig att adresser etc visas på skärmen utan någon muntlig annonsering. 
Nu på lördag handlar mitt inslag över HCJB Partyline om just Family Radio och Harold Camping. Jag tror alltså inte på Brother Stair". 
 

73 från  i Quito!   
 

 
AFGHANISTAN. 5 Mar at 1756 on 7000 unID with music and talks, language sounds like Farsi or Dari. Numerous mentions of 
Taleban and Afghanistan. Some music sound "Indian". Continues when writing this at 1822. No jamming. Closed down at 1832. Carrier 
and USB. Needs further checking (Jari Savolainen, Kuusankoski, Finland, DX LISTENING DIGEST) 
------------------------ 
This is Information Radio (Afghanistan), ex-8700 kHz. Regards, (Dave Kernick, UK, DX LISTENING DIGEST) 
 
ETHIOPIA. I tried to listen to the new Voice of Ethiopia and didn't find them on the published frequency of 7560 kHz. Instead I 
listened to them on the new frequency of 7520 kHz from 20.08 to 20.55 UTC tonight, Feb 23rd. Very good strength! (73 from Björn 
Fransson the island of Gotland, Sweden via HCDX) 
 
ETHIOPIA. 9561.07, 1601-, Radio Ethiopia Feb 22. Fair reception of a variety program in English presented by a man and woman 
with modern western music. A very tough frequency with loud hets and much adjacent splatter. A real tough assignment for my HF-2050 
which outperforms the AOR 7030+ by a wide margin in this instance (Walt Salmaniw, Victoria, BC, DX LISTENING DIGEST) 
 
GUATEMALA: Looks like Wayne Berger of TGNA has reactivated the channel as he said he might what we spoke a few months 
ago.  Not sure how long this will last or what power he is running. Heard strong here in north Louisiana as well, // 5955 not heard at  
1145. (Johnson Feb 23, Cumbre DX via HCDX) 
 
JAPAN 3259U NHK Fukuoka very pleased to hear this one // 3607.5 NKH Tokyo at 1243 with traditional music. Also heard 3373.5 
NHK Osaka which was carrying a different program. (Johnson Feb 23, Cumbre DX via HCDX) 
 
KOREA This afternoon in Maakeski listening post the AM band was rather dead, bringing only dreadful CNR-1 programme on 3-4 
frequencies (990, 1377, 1539, 1593) so I switched to SW, which was a wise move. I logged some interesting Korean stations, including 
some clandestines I have very seldom heard. 
4450 3.3.  1425-  Voice Of National Salvation. "Kuguge sori". This North Korean clandestine transmitting to South happened to 
provide most entertaining programme. Nice Korean sentimental and pop music.  
6348 3.3.  1245-  Echo Of Hope. "Shimang e meiari". Instrumental music and talk programmes from South Korea to North.  
6400 3.3.  1235-  Pyongyang BC, Kanggye. Refreshing military music and patriotic hymns for the glory of Great Follower Kim Jong-Il. 
6600 3.3.  1250-  Voice Of The People. The strongest Korean clandestine today, with obviously dry-as-hell talks hour after hour, that are 
supposed to enlighten the masses of North. (Jari Lehtinen, Lahti, Finland. Via HCDX) 
 
PERU. Radio Santa Monica logged Tonight in Europe after many atempts on 4965khz at 2320 with a weak but clear ID,best in lsb to 
avoid Utility QRM.  (Stuart Austin Blackpool England via HCDX) 
---------------- 
The new Peruvian also heard in Germany! 4965 R Santa Monica, March 5th, 2300-2330, Spanish, huayno music, several IDs, reception 
possible in LSB-mode, heavy QRM on upper side band; SINPO 22322. I prepared a small sound file (mp3, 12 KB) and put it on my 
homepage (audio clips section): http://home.arcor.de/mschnitzer/   (good DX Michael Schnitzer - michael_schnitzer@web.de via 
HCDX) 
 
TAIWAN: Dear All, Radio Taipei International has issuing two new QSL card. Featuring “Dong Shan Riverside Park” and “Xi Men 
Ding” (Taipei’s famous shopping Area). Both cards are very attractive. RTI also issuing a colorful Pennant. 
(Regards, MD. Azizul Alam Al-Amin Rajshahi, Bangladesh via HCDX) 
 
TURKEY: I don´t know if this station has been reported recently. Meteorological R, Ankara or Meteoroloji Sesi Radyosu on 
6900 kHz has been heard here in a couple of days with decent signal and strength while using the narrowest 2,0 kHz filter of my AOR 
7030+ receiver with synchronous-detection and PBS +0,5 improving reception. On the other bandwidths there is reception destroying  
noise level. Programme consisting of non-stop Turkish music  without IDs or any other breaks around 16 UT. 
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Signal strength at peaks S9 after 1630 UT. S/OFF at 1635 UTC without a word a after a period of an hour of listening! What about these 
other SW-Turks WRTH is listing? Is there somebody who has heard these stations lately? Many years ago I was lucky to hear Polis 
Radio on 7370 kHz. (73´s  Jouko Huuskonen Turku FINLAND via HCDX) 
 
USA 5920 WBOH 1416-1428 03/08. WBOH running equipment test loop again, asking for reports to the FBN, 520 Roberts Road, 
Newport N.C.28570 USA address.Good signal here in the mountians. (Scott R Barbour Jr-NH USA via HCDX) 
 
ZAMBIA. Glenn, Re Chris Hambly's note in DXLD 3035, I have noticed since last week that ZNBC has moved its Radio 1 to new 
5915, replacing 6265. Radio 2 is still on 6165. This upsets the nice pattern of all Zambian SW outlets having frequencies ending in 65 
(ZNBC on 6165, 6265; Christian Voice on 4965, 6065, 9865). Regards, (Chris Greenway, Kenya, Mar 3, DX LISTENING DIGEST) 
Well, at least 5915 is exactly halfway between 5865 and 5965! (gh) 
 

 
New radio stations on the audio-clip-site of my homepage 
Hello, I put a lot of new radio stations on the audio-clip-site of my homepage. The site has got a new design in country order. Now 
there can be heard recordings from 109 radio stations, among them many historical ones as well as more topical ones, all received with 
my home equipment in Germany. Please take a look at: http://home.arcor.de/mschnitzer/  Listen and enjoy! 
(Michael Schnitzer, Germany via HCDX) 
 

What were some of your greatest, most exciting moments as a SW listener?   
I was listening to Radio Moscow when they announced the shooting down of the Korean Airlines flight that had invaded their 
airspace. I was astounded. I tuned to KGO radio (San Francisco's leading news station) on MW AM for confirmation. There was nothing. 
I called them up to give them a clue, but they must have thought that I was a nutcase. It was over three hours later that they "broke" the 
story. 
I listened to Radio Moscow in the 50's and 60's and got a real lesson in propaganda. My parents made me promise not to tell anybody 
because we would be labelled as "commies." They were horrified when I began to receive "USSR" magazine after receiving a bunch of 
QSL cards. I must confess to being a liberal, but the lesson I learned was not to trust any national media, but to listen for the thread of  
"truth" that runs through all of them. I wish I had kept a few copies of "USSR."   I'll bet they're quite valuable now. 
(Tom Nelson via rec.radio.shortwave) 
 

Great map for DXing Latin America on MW available in March 2003 issue of National Geographic 
I subscribe to National Geographic magazine, and just got the March issue. To my surprise, they had a great map of the West 
Indies inside. It covers, in good detail, everything from the southern tip of Florida, all of Cuba, and the Bahama's in the northwest corner 
of the map, a little bit of the coastal regions of Honduras, Nicaragua, and Costa Rica in the southwest corner of the map. On the southern 
part of the map you get to see the northernmost regions of Colombia and Venezuela, and the central and western parts of the map show 
all of the Caribbean Islands, from Haiti to Barbados and Trinidad and Tobago to the east. All major towns and cities are marked, and of 
course, the maps are very accurate.  
   I've already hung this map on my wall, and it is a great resource for tracking down locations of stations you are DXing in the area. It's a 
nice size too, about 3 feet wide and 2 feet tall. I'd recommend picking up a copy of the March 2003 National Geographic magazine if you 
see it in a local store, just for this valuable map alone!  It really is a great tool for finding those towns and seeing where a station 
broadcasts from.  There's probably a good chance that one of your friends or relatives already subscribes to this magazine... if so, see if 
you can get your hands on the map!  (Mark, fallguy7@hotmail.com (Mark Larroe) via rec.radio.shoertwave) 
 

Här är Washington, fredag. 
Det är sannerligen inte ofta en svensk avbildas på första sidan av den ytterligt seriösa och konservativa tidningen Wall Street 
Journal. Hans Blix har förstås haft den äran, liksom Percy Barnevik - att figurera som tidningens karakteristiska porträtteckning - Wall 
Street Journal är en av dessa tidningar som sällan publicerar bilder - och knappt vet vad fyrfärgstryck är. Men i förrgår när tidningen 
landade på trappen möttes jag av Bjorn Franssons svartvita svenska leende - på första sidan, där han sitter med hörlurar vid 
radioapparaten! Björn Fransson är gotlänningen som intervjuats här i Sveriges Radio, i svenska tidningar och Wall Street Journal om sin 
upptäckt av Radio Tikrit - en sannolikt CIA-finansierad radiostation som sänder till Irak och som sätter myror i huvudet på alla experter.  
När sändningarna började, raljerade Radio Tikrit mot ondskans korpar i USA och Storbritannien, och uppmanade folket att förbereda sig 
för kriget mot Amerika. Men långsamt har budskapet förvrängts, hyllningarna till regimen i Bagdad har övergått i bitter kritik och i förra 
veckan hade radiostationen fullbordat en 180-gradig omsvängning - Iraks diktator fördömdes som tyrann och en officer i det 
republikanska gardet uppmanade sina landsmän att desertera. 
De irakiska oppositionsgrupper som samlas i Kurdistan i Norra Irak, är alla lika förbryllade. Varför döpa det till Radio Tikrit? Frågar  
man sig - Tikrit är Saddam Husseins födelseort - et namn som borde avskräcka alla som inte ingår i den så kallade familjen Saddams. 
Och varför överhuvudtaget starta Radio Tikrit när USA redan sänder propaganda- öppet amerikansk-producerade program som sänds 
över Irak från flygplan? Dessa radiosändningar, låter väldigt mycket som den populära irakiska radiostationen sout ash-shabab - 
Ungdomens röst - som ägs av Saddam Husseins son Uday. Men vad är syftet med Radio Tikrit frågar sig den irakiska oppositionen? 
I såväl Pentagon som CIA-högkvarteret tiger man som muren om Radio Tikrit, USA varken bekräftar eller dementerar och experterna är 
oense om syftet. Vissa menar att detta är en vanlig form av psykologisk krigföring - att först förespråka en sak och sedan byta sida,  
andra räknar in Radio Tikrit i en mer exotisk kategori där propagandan syftar till att destabilisera med hjälp av förvirring och dubbla 
budskap. Och ytterligare en grupp experter misstänker att det inte är det nyckfulla budskapet som är det viktiga utan att USA med hjälp 
av Radio Tikrits besynnerliga horoskop och astrologiska prognoser skickar ut kodade meddelanden till CIA-operatörer inne i Irak. 
Vad händer när mars lämnar fiskarnas stjärntecken och går in i vädurens och vad är det pluto som styr skorpionen ska göra den  
22 mars?  
DX-aren Björn Fransson, som beklagar att han inte lyckats komma i kontakt med de som ligger bakom Radio Tikrit, ler från Wall Street 
Journal. I Amerikansk TV ler Saddam Hussein och säger att han vill ha en debatt med president Bush. Och här i Washington säger en  
leende George Bush att Saddams fall kommer att leda till stabilitet och fred mellan t.o.m. Israeler och Palestinier. 
/Cecilia Uddén, Washington 
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------------------------------------------ 
På nedanstående länkar kan man läsa mer – bl a hela artikeln från Wall Street Journal som Cecilia Uddén ovan refererar till 
samt motsvarande artikel i the Guardian. http://online.wsj.com/article_email/0,,SB1046211641805769463,00.html 
http://www.guardian.co.uk/international/story/0,3604,902374,00.html 
(Henrik Klemetz) [tack HK för dessa intressanta bidrag /red ] 
------------------------ 
Hi DX friends, Today afternoon // March) a team from TV2, Denmark was here, making a ”live interview”  with me in my small 
radio room, about Radio Tikrit and Clandestine Radio. It  will be sent on Sunday, March the 9th at 19.00 hours UTC in the programme  
“Dags Dato” and also via Internet. So, this is information for those of you who are able to and interested in this matter. (73 from Björn 
Fransson on the island of Gotland, Sweden. Via HCDX) 
 
AMUSING OLD CAMEL AD (from rec.radio.shortwave) 
All seriousness aside -- you might find this old ad amusing. Camels certainly seem to 
be good for what ails you! From Collier's magazine, March 16, 1935. http://www.revilo-
oliver.com/Kevin-Strom-personal/Culture/1935-camel-ad-radio_Collier.jpg 
The Works of R. P. Oliver: http://www.revilo-oliver.com Personal site: http://www.kevin-
strom.com  (With all good wishes, Kevin Alfred Strom.) 
-------------------- 
This is very funny, since WOR now has an absolute policy against smoking. If you're 
caught smoking anywhere in the building you're 
automatically, instantly fired with cause. No appeal.  
It was instituted about 6 years ago. The building, itself, became non-smoking and, soon, 
the city will add another level that will forbid smoking in public buildings. I wouldn't be 
surprised if the metal detectors in buildings are nodified to detect tobacco, too.  
ABC also had a no smoking policy when I was there before WOR. I remember sitting in 
my office smelling smoke. Only one person would violate that rule. He's dead now, doing 
posthumous PSAs against smoking. When I smelled smoke I always know Morton 
Downey, Jr. was in the building. He smoked like a power plant. 
I've seen pictures of that 1935 "streamlined" transmitter. They'd probably refer to the new 
DX-50 as "miniaturized" by those standards. I doubt the 1935 transmitter would even fit 
in the current building. 
(Rich) 
 
NAURU. ISLAND STATE LOSES TOUCH WITH WORLD --- LAST MESSAGE FROM NAURU REFERRED TO 
'CRITICAL SITUATION'      /Isabel Vincent, National Post, Wednesday, February 26, 2003 
Nauru, a tiny Pacific island that boasts an inordinate number of offshore banks, seems to have fallen off the face of the Earth. A few weeks ago, 
amid rumours of political unrest, its entire telecommunications network collapsed, cutting off its 12,000 inhabitants from the outside world. 
   Things are apparently so bad on the island, a tiny speck in the southwest Pacific, no one in the outside world is sure who the country's president is any 
more. 
   Nauru's telephone system shut down in early January during a period of political chaos. Since then, the only contact with the island has been through 
ships equipped with satellite telephones that have made stops there. 
   Nauru diplomats stationed in New Zealand recently told Agence France- Presse that, apart from these calls, they have been out of touch with their 
country for weeks. 
   In one of the last messages transmitted from the island, which was discovered by a British navigator in 1789, Nauru was said to be in "a critical 
situation." 
   The message, which was believed to have come from Bernard Dowiyogo, the President, said many people had not been paid since last year and the 21-
square-kilometre island had gone broke. 
   But it is not clear if Mr. Dowiyogo is really in charge. 
   The last communication came during a tense political battle between the President and Rene Harris, the former president and the man he is reported to 
have unseated in January after a vote of no confidence. Adding to Nauru's problems is the fact that whoever is in power has no money to rule and faces a 
deadlocked parliament. Moreover, the presidential residence was reported burned to the ground last month. Repeated calls to various government agencies 
on Nauru yesterday resulted in dead silence on the line. Calls to its consular offices in Honolulu and Guam also went unanswered. 
   A woman who answered the telephone at Nauru's permanent United Nations mission in New York said she had not heard the island's 
telecommunications system had collapsed. 
   The mission maintains contact through Nauru's consular representation in Melbourne, Australia, she said. When asked whether or not she knew who was 
in charge on Nauru, she referred the caller to the Melbourne consulate. "We only deal with UN matters here," she said before hanging up. 
   A spokeswoman at Nauru's consulate in Melbourne, which is the island's most important foreign mission, said President Dowiyogo was indeed in 
charge. However, nobody has heard anything from the island since the satellites that support the island's telecommunications facilities went down two 
weeks ago. 
   "We can't communicate," added the woman, who did not want to be identified. "We only hear about something when someone there manages somehow 
to get a message out." She said the satellites are being fixed and communications are expected to resume shortly. 
   The chaotic state of communications on Nauru resembles the tiny country's own economic chaos. The island, which was ruled jointly by Australia, 
Britain and New Zealand before gaining independence in 1968, once boasted the world's highest per-capita income through its profitable phosphate 
mining. 
   But the reserves of guano -- fossilized bird droppings -- are expected to run out by the end of this year. This leaves Nauru, a pock-marked rocky outcrop, 
with no other resources. Everything from water to food and fuel must be imported. 
   To diversify its economy, the government has been developing alternative industries, including offshore banking and tourism. But it came under fire 
after investigators traced funding sources for terrorist attacks to its offshore banks. 
   Law enforcement agencies around the world accuse Nauru of allowing money laundering to flourish. Everyone from international terrorists to the 
Russian mafia reportedly has accounts on the island. In one case, investigators found more than 400 banks registered to a single mailbox 
http://www.nationalpost.com/search/site/story.asp?id=AB204337-46F9-4E24-B349-33C04ECFB673 
(© Copyright 2003 National Post via Ricky Leong, DXLD) 
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