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Nummer: 1432, 7 maj 2000     Deadline nästa nr: 19/5 2000 (fax & E-mail 21/5 kl. 0900 SNT) 
 

Internet SWB. 
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://home.sverige.net/thomas.nilsson  
 
Komplettering av medlemslistan 
På SWB:s hemsida (under who is who) har jag lagt ut en lista på SWB:s medlemmar med sign, namn och 
bostadsort. En av våra medlemmar har som förslag att komplettera resp. medlem med ytterligare lite info. 
Det kan ju vara kul både för oss andra i klubben samt för de som besöker vår hemsida att få lite mer 
bakgrund om resp. person som bidrar.  
Vore väldigt tacksam att få i retur en kort presentation där bl. a. följande i varje fall bör ingå: Yrke, DX-
start, Verifierade länder/stationer, Mottagare/Antenner, Andra hjälpmedel, Ev. annat avlyssningsställe, 
Favoritområde, Övriga hobbies.  
 

QSL, kommentarer, mm. 
  
Stig Hartvig Nielsen: Ang. medlemsinfo: Her er min besvarelse. God idé i øvrigt. Jeg er direktør for mit 
eget firma, Hartvig Media ApS, der bl.a. udgiver Radio TV Håndbogen 1-2 gange årligt. Det er en oversigt 
over alle radio- og TV stationer i Danmark, Færøerne og Grønland. Jeg er desuden ansat i Danmarks 
Radio, hvor jeg sidder i DR Radios chefredaktion som redaktør for P4, og er dermed ansvarlig for de 9 
regionale radioer i DR + landsprogrammerne på P4. Jeg startede med at lytte til de danske udsendelser fra 
Moskva Radio, RBI og DLF samt ikke mindst musikprogrammerne fra Radio Northsee International i 
1971. Verifierade länder/stationer: 193 lande og omkring 820 forskellige stationer. Jeg bruger mest en 
AOR AR7030 Plus, men har også en modificieret JRC NRD 525. Antenneparken varierer meget, da 
landmanden der ejer jorden her omkring af og til skal på markarbejde (harve, sprøjte, så, høste, plove osv) 
- men ofte har jeg ca. 500 meter longwire mod vest. Favoritområde: Latinamerika, Caraibien, 
Nordamerika og lidt hobbypirater. Övriga hobbies: Uha nej. 
 
Christer Sandberg: sänder över lite medlemsinfo: DX start 1960, verifierade länder/stationer 220/1.490, 
kör med Drake SPR4, Collins 392/olika trådar 500-750 m, lyssnar även från torp mitt i skogen utan AC 
d.v.s. 12V DC-drift (kallt på vintern), favoritområde är LA (NA), jobbar som administratör. 
 
Björn Malm :  även han med medlemsinfo: DX start 1962, verifierade länder/stationer: HAR KASTAT(!) 
ALLA MINA QSL. Mottagare/Antenner är JRC-535, HF-150, SANGEAN 808ATS. 15 m longwire 
kopplad till magnetic longwire balun samt mormors virknål (original), andra hjälpmedel är bx, dator och 
AKG trådlös hörlur,  favoritområde är LA och övriga hobbies är musik. 
 
Waldemar Mellquist meddelar ang. medlemsinformationen att han inte längre är aktiv. 
 
Roland Åkesson: Såg i nr. 1431 att Hermod undrade över K9AY-loopen. Jag har sedan januari i år kört 
stenhårt på den med mycket god framgång på MV - den är helt otrolig och även om det kan tyckas dyrt 
med bortåt 2000 kr så är den värd vartenda spänn! Har f ö skrivit en artikel om den i EA nr. 3, men antar 
att Hermod inte prenumererar på EA. Antennen fungerar f ö bra även på KV och en del loggar från påsken 
kommer att delges dig till nästa nummer. 
Ang. medlemspresentationen: Jobbar f n som leg. psykolog i barnomsorg och skola med egen 
konsultverksamhet bredvid. Började dx:a 1977 då banden var fulla av stationer och intresset blev redan 
från början LA. Antalet verifikationer från detta område börjar nu närma sig 400 och jag tänker hålla så 
länge det åtminstone droppar in ett och annat QSL. Under min dx-karriär som varit relativt konstant under 
årens lopp har jag även ägnat en hel del tid åt  FM som jag tycker är mycket spännande  och ett bra 
komplement till MV/KV. I nuläget har jag 1481 stationer i 195 länder verifierade och har egentligen aldrig 
varit en utpräglad landjägare då jag har lite svårt att lyssna på lite tråkigare länder med oförståeliga 
program. Jag kör nu enbart på en K9AY-loop som är fullständigt suverän på MV, men även bra på KV där 
den ju är rundstrålande och rx-parken består av R-392/URR och en NRD 545:a som jag är mycket nöjd 
med. Ibland brukar jag följa med gänget i Malmö Kortvågsklubb och lyssna i vårt QTH i Saxtorp, vilket är 
mycket trivsamt med trevligt sällskap. Det är ju ingen i dag som förnekar att dx-ingen håller på att dö ut. 
Då känns det kul att även ha andra intressen som betyder en hel del. Normalt är min stora hobby faktiskt 
kappsegling som jag sysslat med sedan 1972. Resten av tiden går åt till stenhårt arbete samt familjen som 
ju skall ha sitt!  
 

Så har då konventet 
gått av stapeln. 
Hela 19 st hade 
ställt upp. Speciellt 
trevligt var det att 
träffa de långväga 
gästerna TBV, TW 
samt Odd Påg. 
 
Det diskuterades en 
hel del om framtida 
utgivning av 
bulletinerna. Tills 
vidare bestämdes att 
vi kör på med både 
ARC och SWB 
någorlunda i 
samma hjulspår 
som tidigare. 
 
Betr. SWB 
bestämdes bl. a. att 
bulletinen skall 
läggas ut för 
allmänheten först 
efter tre veckor.  
 
CB fick i uppdrag 
att för både ARC 
och SWB skriva ett 
litet referat som 
kommer  att 
publiceras i nästa 
nummer. 
 
 
 
 

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

R e d a k t i o n: 

Thomas Nilsson 
Mardal 3669 

262 93 Ängelholm 
 

Tel: 0431-27054 
Fax: 

0431-411501(arb) 
E-mail: 

thomas.nilsson@ 
sverige.net#
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Jan Edh: Här kommer några till loggningar. Jag tänkte alldeles fel i alla helgdagar, och kommer därmed alldeles för sent. Men det ska 
väl vara nå´t till nästa ex också... 
Påsken för mitt vidkommande har inte erbjudit några höjdarloggningar ? och ser väl heller inte ut att göra så framdeles, eftersom det nog 
är slutlyssnat för helgen i och med detta. En känsla efter nattens lyssning (22-23/4) är annars att det kan vara litet på väg uppåt. Jag 
lyssnade 20-21/4 också, men då var det tämligen dystert - betydligt fler stationer i farten denna senare natten, men styrkorna var i 
allmänhet så usla, så det var klent beställt med nöjet. Dessutom är det bara kortvågen som givit något användbart. Mellanvågen har varit 
praktiskt taget död, även om det finns några loggningar. Och så förstås 1630, La Red 92 "Estudio AM", som fortsätter gå som tåget vid 
03 UTC, oavsett om det är konditioner eller inte. 
27/4: jag var ute i Fredriksfors 27/4, och blev djupt besviken. Det hela kan inte bara förklaras med att en störning kom och A-index 3, K-
index 2 som det var på dagen hade gått upp till A-index 12, K-index 3-4. Det måste vara nå´t mer som störde också. 
Av 60 mb-brssarna hördes några, men med dåliga styrkor vid 21.30 UTC. Inget från Bolivia ännu 22.30. Med möda fick jag ut Emilia 
med It´s a Big Big World vid 20-snåret från Taiwan på 3335 - den som brukar gå som en lokalstation. Antarktis däremot strålande på 
15475,60 - och fortsatte förbi 19.45. Afrika uselt. Inget på MV - inte ens några intressanta Britter. Bara ett konstaterande att Italien 846 
var igång igen. Och att Norge gick också på 675 (bra) och 702 (om än dåligt), vilket skulle kunna tyda på NA-konditioner... Till detta 
mycket envisa och högljudda åskstörningar. 22.30 UTC drog jag ur kontakterna och åkte hem. 
2/5: jag tog chansen att lyssna också 1 maj - i vetskap om att det i alla fall inte kunde bli sämre än förra gången jag var ute, men utan 
större förhoppningar, som också i stort infriades. A-index var i stigande (från 10 till 14) och K-index pendlade mellan 4 och 2. 
Litet britter och så den nya holländaren på 1332 med riktigt program på MV. På natten inget annat än Argentina 1630 dock. På KV var 
det gott om signaler mot både Brasilien, Peru och i viss mån Bolivia, men en del åska på vägen tillsammans med överlag usla styrkor 
gjorde det  ganska hopplöst att få fram något. Hälsningar, och förhoppningar om ett trevligt och bra möte i Halmstad med många visa 
beslut. Tyvärr kan jag ju inte delta, men mina synpunkter torde ju vara väl kända. Ett tack också att du kämpar vidare och gör ett så 
strålande jobb. 
Ett "qsl": World Beacon African Service, Rampasham 9675 e-mail v/s Scott Westerman, President, scott@worldbeacon.net. Berättar att 
QSL-korten ännu är på tryckeriet, men lovar ett bara man fått dem. 30 min. 
Medlemsinfo:  Yrke: Journalist, DX start: 1959, Verifierade länder/stationer: 211 - 1035, Mottagare: ICOM R75. Antenner i Fredriksfors 
(där jag har mitt "fasta" lyssnarställe): Beveregeantenner 800 - 1100 meter enligt följande: NA 300 grader, NA 345 grader, CA 285 
grader, SA 255 grader, SA 240 grader, Asien 105 grader, Asien 75 grader, Afrika 165 grader, Deltaloop/ G5RV (oftast är det 
Deltaloopen som är inkopplad). Dessutom en FM-antenn som jag aldrig testat... 
Hemma i bostaden: Datong (aktiv antenn). (Högt störningserus) I fritidshus: Dipol 2 x 27,5 m (fungerar inte riktigt bra - jag ska se om 
jag kan få på den en balun) Favoritområde: Inget utpräglat men ska jag nämna något är det Asien, där dock möjligheterna numera är lite 
begränsade. Jag tycker däremot inte LA-stationerna är särskilt roliga. Och det beror inte bara på deras svarsovilja. Övriga hobbies: Jag 
har rest rätt mycket (i Asien). 
 
Christer Brunström : Nytt QSL är Rádio Cultura de São Paulo 9615 med brev av vilket framgår att 16 och 31 meter reläar Cultura 
AM 1200 och 49 meter reläar FM-programmet. 
Medlemsinfo: Jag är adjunkt, 52 år gammal och började DX:a år 1962. Jag har aldrig gjort några uppehåll med hobbyn. Jag har 210 
verifierade länder och ingen uppfattning om antalet verifierade stationer. F.n. använder jag en AOR AR 7030 + 30 meter utomhusantenn. 
Jag lyssnar på alla områden - svensksändare, utlandssändare, etc. Speciellt intresserad av Latinamerika. Producerar ett månatligt DX-
program över Vatikanradion. Skriver en DX-spalt i Hallandsposten varje månad. Min andra stora hobby är frimärken. Jag och min fru 
tycker om att resa till främst europeiska storstäder. 
 
Tor-Henrik Ekblom : Har fått ett QSL till. Voice of Tatarstan, brev och info - sändaren ligger i Samara ( inte Kazan). Ha det så trevligt 
på konventet i Halmstad, tyvärr sätter jobbet och andra grejer hinder för mitt deltagande denna gång. 
Medlemsinfo: Yrke: Turistchef, DX start : 1952, Verifierade länder : KV 188/ MV 54 ( varav 5 som inte finns på KV ), verifierade 
stationer: KV 694 / MV 245. Mottagaren är en AOR AR7030. Antenner: Eska &  Edvis aktivantenn, Favoritområde : KV allt & utility ( 
+384 QSL), Övriga hobbies : frimärken. 
 
Leif Blomqvist: Medlemsinfo: Yrke ombudman, DX-start 1957, antal verifierade länder/stationer 222 - 1820 c:a. Lyssnar på en AOR 
7030 på hemma-QTH där det finns 2 kortvågsantenner och 2 beverageantenner på  ca. 500 meter. På lyssnar-QTH finns 4 beverage 
mellan 800-1000 meter mot La Plata -- NA-öst, Specialintresse är LA, Indonesien samt FM. Mina övriga intressen är frimärken, 
fågelmotiv, vykort (speciellt kyrkor) och telefonkort. 
 
Rolf Åhman: Här kommer en kort presentation enl. önskemål. Flyttade ner från Luleå till Stockholm 1972 (då AMS betydde 'Alla Måste 
Söderut') och började på dåvarande LM Ericsson. Numera arbetar jag på Ericsson Radio med AXE. Började DX-a 1964 och den första 
rapporterade stationen blev Radio Prag med px på svenska. Den första lästa DX-tidningen var BurträskOsten. Flytten till Stockholm 
resulterade i ett minskat intresse med ett 20-årigt uppehåll som resultat. Fick dock återfall för ca 5 år sedan och på den vägen är det. 
Mottagaren är en AOR AR7030 och på den hänger en inomhusantenn. Läget i Älvsjö medger inte så mycket annan, tyvärr. Antalet 
verifierade länder är 176 och antalet stationer strax över 600. I mån av tid sysslar jag också med släktforskning och en del av resultatet 
kan beskådas på min hemsida http://home6.swipnet.se/~w-62305/ 
 
Leif Råhäll: Ja inte blir det mycket så här års, men alltid något. Här kommer dock en liten medlemsinformation: 
Yrke: El-ing., Dx-start: Första qsl från oktober 1950, Verifierade länder c:a: 200 och stationer c:a 400. Mottagare: Icom 775, NRD 525, 
Drake R7, Collins 51 S1. Antenner: Delta loop och beam samt vertikal. Använder även en dator för att på ett snabbt och smidigt sätt 
lämna och hämta tips. Favoritområde: Asien-Pacific. Övriga hobbies: Golf och musik. Ålder: Nyss fyllt 63 år. 
 
Dan Olsson: Tipsen märkta 28-30 april är tagna ute i Saxtorp. Tyvärr så hade skogsavverkningen gått hårt åt våra antenner. Två var helt 
demolerade och den tredje var c:a 50 m kortare än normalt. Så om två-tre veckor kan vi börja laga antennerna. I övrigt har jag inte 
lyssnat de senaste veckorna. Jag har under de senaste månaderna jobbat ganska mycket över. Nu har ju våren/sommaren kommit och en 
del tid har fått läggas ner på vår koloniträdgård som är ganska stor, c:a 100 m2. En intressant sak som jag besökte var SSA:s årsmöte i 
Malmö. Där fanns ganska så många utställare av varor som vi kan ha nytta av.  

http://home6.swipnet.se/~w-62305/
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I förra numret frågades det om K9AY antennen. RÅ har en sådan och han är mycket nöjd. Jag hade själv nöjet att prova hans antenn 
under påsken och tyckte den var bra. Antennen motsvarar en beverageantenn på 500-600 m och hade jag haft möjlighet, skulle även jag 
skaffat en, men som lägenhetsboende kan man inte sätta upp en sådan. 
KO frågar om R Cultura i Foz de Iguacu. När jag var i Argentina kunde jag höra den ganska så bra under lokal kvällstid. 
Några QSL har jag också faktiskt också fått: 5500 Voice of Tigray svarade med brev och kort, 5050 AIR/Aizawal  med brev och 4945 
Em. Rural a Voz do Sao Fransisco med kort, dekal och vykort. (Dan, varför inte försöka få igång din e-mail, så slipper jag sitta och 
skriva om bidraget  ännu en gång?? /red) 
 
Rolf Wikström : Ja, våren har kommit och åskan med den. Alldeles för tidigt tycker jag då den förstör nöjet att lyssna på KV. På MV är 
det ju alltid bättre när åskan går så jag har legat där för det mesta och försökt få ut ID och rapporter på de brassar som gått den senaste 
tiden. 

 

 
2310  1.5 2015  ABC Alice Springs ovanligt njutbar och stadig.  QSA 3-4. 2325 samtidigt dåligt och 2485 litet halvdant. JE 
3205  20.4 2135  R Riberao Preto QSA 3 JE 
3235  25.4 0230  R.Luz y Sonido med andinsk mx den siste halvtimen s/0ff 0300 TBV 
3245  20.4 2130  Radio Clube Varginha. Går ofta och ofta med västerländsk musik QSA 3 JE 
3250 30.4 0215 R Luz y Vida med böner till vår Herre.  DO 
3264.7  24.4 2102  RRI Gorontalo bjöd på nyheter. 2 LRH 
3264,3  20.4 2105  RRI Gorontalo - bästa indones numer. Tidigare dominanten Merauke hör jag inte ett pip av QSA 3-4 JE 
3300  4.5 0300  R.Cultural - rlg px som vanlig QSA 2/3 TBV 
3310  2.5 0100  R.Mosoj Chaski med s/off QSA3 TBV 
3344.7  24.4 2032  RRI Ternate började dagens övningar vid denna tid idag. 2 LRH 
3344,8  20.4 2110  RRI Ternate - fadade ut snabbt och var borta efter några minuter. QSA 3 när jag landade JE 
3366.0  02.5 2110  GHA Accra // 3285.7 och 3205.4 . Varifrån dessa sistnämnda kommer vet jag inte, dom är betydligt 

svagare. ( Spurrar från något ? ) LRH 
4533  25.4 0230  R.Horizonte med vanlig andinsk mx  S2 TBV 
4640  1.5 2335  Radio Santa Ana med mensajes QSA 3 JE 
4716,78  1.5 0020  Radio Yura har gått bra den senaste tiden. Lite rörigt i studion och det verkar lite amatörmässigt än så länge. 

QSA 3. WIK 
4732  24.4 2330  R.La Palabra S2 + CWQRM TBV 
4753,3  20.4 2110  RRI Makassar med muslimsk musik. Har någon hört om man fortfarande använder Ujung Pandang också i 

anropen? Muslimsk musik. QSA 3 JE 
4775  6.5 0300  Radio Tarma med stort ID och religiöst före det med QSA 3+. WIK 
4777   29.4 2205   Radio Gabon var det länge sedan jag senast hörde. Lång nyhetssändning kl. 22.30 med intervju med Kofi 

Annan. 3 CB 
4780  3.5 0220  R.Satelite - communicados QSA2/3 TBV 
4785 30.4 0045 R Caiari med ID och lite prat om trafiken i stan. DO 
4819,2  23.4 0320  La Voz Evangelica, Tegicigalpa med "tacksägelsegudstjänst" och litet sång och musik QSA 3 JE 
4865  20.4 2133  Radio Missioes de Amazonia var klar med ett religiöst program och körde id QSA 3 JE 
4870  3.5 0215  LV Upano QSA 2 TBV 
4890  4.5 -0220  R.Chota stort Id og s/off QSA2 TBV 
4915  22.4 2259  CBN Anhanguera starkast för kvällen, när de andra brassarna började mattas. Nyheter. QSA 4 JE 
4955 29.4 0100 R Cultural Amauta med flöjtmusik. R Nac. de Colombia hördes inte.  DO 
4975,13  21.4 0330  Radio del Pacifico, Lima. Ett magasinsprogram om TV, sedan Jesus och döden. QSA 3. Gick också 23,4 vid 

samma tid med gudstjänst och störning från 4975 (Brassen Mundial?) JE 
5010.3  27.4 0300  R.E.R.P.E tilbake i kortbølgen - lokal dialekt - s/off 0305 S2/3 TBV 
6025  24.4 0000  R.illimani - sterk S3 med nyheter TBV 
6054.4  25.4 2300  R.Juan XXIII på sin nye frekvens - høres bare frem til 2358 S2/3 TBV 
6105   29.4 2255   Rádio Cultura Filadelfia, Foz do Iguaçu med ID "aquí na Rádio Filadelfia". Något Cultura hördes inte. Vet 

någon    aktuell adress till denna station? 2  CB  
6105,5  20.4 2300  Radio Panamericana, la Paz med noticias efter anrop på heltimmen QSA 2-3 JE 
6106 28.4 2330 R Panamericana. La Paz pratade om trafiken I stan och däremellan härlig Boliviamusik.  DO 
6195,73  21.4 0130  Radio Cusco med härlig kvinnlig skönsång på peruanskt vis. Går bra till 0200 då 6195 slår igång. QSA 2-3. 

WIK 
6231,24  1.5 2255  Radio Speranza, "halv"-pirat som sänder från en kyrka i Modena, Italien. Phone in och litet italiensk 

smörsång. Bättre styrka, men också förskräckliga störningar på LSB, gjorde att jag kämpade på USB med 
QSA 1-2. JE 

6480  4.5 0245  R.Altura QSA2 TBV 
6796,6  22.4 0030  Ondas del Rio Mayo med id i pratprogram. QSA 2 men fading. JE 
6956 29.4 0150 L V de Campesino med inhemsk musik till hyfsad styrka. Q3.  DO 
6956,65  26.4 0300  Radio La Voz del Campesino väldigt tydligt och klart med "campesinsk" musik kan tänka. QSA 3. WIK  
9665 29.4 2220 R Marumby med ett program där en präst stod och skrek till en exalterad publik. DO 
9737 29.4 2240 R Nac. de Paraguay med reklam för ett lottery där första priset var en resa till Ecuador.  DO 
12209,9  22.4 2100  Radio Cultura Filadefia, Foz de Iguacu predikade, gick bättre efter hand och riktigt hyggligt läsbar (QSA 3) 

framme vid annonsering 2200. Överton från 6104,95 ca, där den var knappt tydbar under Cancao Nova och 
gick att ida bara på parallellfrekvensen - tips via hcdx gjorde att jag kollade här. JE 

15475,6  20.4 1945  Radio Nacional Arcangel, San Gabriel. Stark och helt ok i modulationen också numer. Cd 20.43 Q 3-4. JE 

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC 
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15725  20.4 2000 R Liberte - ett "intensivt" tal till nationen på lokalt språk QSA 2 JE 
 
 

BM i Ecuador - Bandscan KV-7, 6 maj 2000 
 

Björn Malm , c/o Susana Garcès de Malm, Avenida la Prensa 4408 y Vaca de Castro, Quito, Ecuador. Tel: +593 2 598 470, email: 
bjornmalm@yahoo.es + bjornmalm@usa.net, rx:  NRD-535, Loewe HF-150 samt Sangean 808ATS.  Ant: lw 15m, kopplad till magnetic 
longwire balun. 
 
2480.28H   Radio Sonorama, Riobamba (Ecuador). April 2000 - 1040 UTC Harmonic från mellanvåg 1240kc. Skrev om denna station 
i ett tidigare nummer av "MV-EKO".   
2880.02H   RCN (Colombia). Maj 2000 - 0100 UTC. Helt säkert en spegel men fortfarande har jag bara lyssnat till centralt producerade 
program och känner därför inte till stationens QTH. Hörs med hyfsad signal varje kväll. På frekvensen 2940.16 hörs också stadigt, om än 
lite sämre än RCN-stationen, en colombian, som förmodligen är Ondas del Ibague, som är listad på MV 1470kc. 
3172.69   Radio Municipal, Panao (Peru). Maj 2000 - 0230 UTC. Denna station har ibland nonstop mx där man mellan varje låt "IDar" 
med ett kort "Panamericana" - kanske ett inköpt px. Annars helt vanliga px med comunicados, hälsningar och musik samt ordinära  
Radio Municipal"-ID.  
5323.65   La Voz de Anta, Anta (Peru)   Maj - 0040 UTC. Har ingen kommentar alls då stationen hördes mycket svagt. 
5359.92H   La Voz de su Amigo, Esmeraldas (Ecuador). April 2000 - 1130 UTC. Ytterligare en MV-station som ynglar av sig. Tidigare 
har jag ju rapporterat om denna station på harmonic-frekvensen ca 4019kc. Grundfrekvens 1340kc.   
5580-5620v   Radio Tigre, okänt QTH (Peru). Maj 2000 - 0000 UTC. Denna station hade jag som OID i SWB-1430. Det stora 
frågetecknet är stationens QTH.  DJen säger aldrig i klartext varifrån man sänder trots att jag nu har lyssnat många timmar. Min 
arbetshypotes är följande: Radio Tigre "LV del Campesino", Cochapampa, Departamento Cajamarca, Peru. Man IDar hela tiden 
"Radio Tigre" men då och då användes "La Voz del Campesino", som mest låter som en jingel. Endast kortvågsfrekvensen 5250kc 
annonseras. Close down-tiden varierar mycket men oftast avslutas sändningen mellan 01-0300 UTC. Några IDvarianter: "Esta es Tigre la 
radio" - "Radio 2000 es Radio Tigre, la voz del nuevo milenio". Bra styrka men ljudkvaliten varierar mycket då bärvågen ibland verkar 
"försvinna" med resultat att det låter väldigt illa. Fantastisk, härlig musik, som verkar komma från Sydamerikas sista, oupptäckta 
indianstam! Musiken verkar nästan enbart komma från Cochapampa/Cajamarca - åtminstone återkommer dessa två ortsnamn ständigt i 
texterna.   
5800.98   Ondas del Rio Marañon (Peru). April 2000 - -2222cd UTC. Har tidigare hört denna station på en annan frekvens, men minns 
inte vilken. Går i alla fall betydligt sämre  här. Minns heller inte stationens QTH.  
5817.83(H?)   Radio Victoria, Lima (Peru). Maj 2000 - 1115 UTC. Vet ej om detta ar en ny frekvens eller kanske en harmonic. 
Annonserade sina frekvenser i 31- resp. 49m bandet.   
5900.66H   Radio Llucàn, Cutervo (Peru). April 2000 - 2345 UTC. Ytterligare en harmonic från stationens MV sändare på 1470kc. 
Harmonicen jag rapporterade om i förra SWB går dock betydligt bättre: 2950.32.  
6501.56H   Radio Comas (Peru). April 2000 - 2300 UTC. En harmonic från stationens grundfrekvens 3250.78kc.  
6956.63   Radio La Voz del Campesino, Huarmaca (Peru). Se SWB 1430. CB undrade i en email om jag känner till adressen till 
denna nya station. Tyvärr har jag aldrig hört stationens DJ säga vare sig adress eller telefonnummer, lite konstigt tycker jag. Lyssnar ofta 
och gärna på Radio LV del Campesino då man har bra nationell peruansk musik och superb ljudkvalitet. Vid ett tillfälle hälsade i alla fall 
DJen sina lyssnare välkomna att besöka stationen på "Avenida Providencia". Numera IDar man också "R.V.C". 
------------------------ 
Rynka inte på näsan över harmonic-frekvenser! 1995/1996 då jag första gången besökte Ecuador hade jag i en bandscan med La Voz de 
su Amigo, Esmeraldas(Ecuador) på harmonicfrekv. 4019 och om jag inte minns fel så lyckades CS logga stationen! Min dator har rasat 
ihop vilket betyder att jag inte har lika bra ordning som tidigare. Hoppas att det inte märks! Ett stort tack till TN, som har skickat mig 
inte mindre an 13 disketter i ett försök att fixa felet plus ett antal "filer" via email. Det blir till att köpa en bättre beg. dator när jag nästa 
gång besöker Sverige. Om någon sitter inne med info om Radio Tigre på 5580v så skicka gärna en email.    73 från BM i Quito!  
 

Stationsnyheter: 
BOLIVIA 
4716.76  Radio Yura, April 30 / May 1, 2245-0015, Spanish, many comunicados and clear IDs, very nice Andean music. Antenna used:  
DX-One Professional. [Michael Schnitzer mschnitzer@cc-online.de via HCDX] 
 
BRAZIL 
4955 2315 Radio Clube Rondonopolis suddenly coming in with sports was getting stronger and stronger,rarely reported this one, last 
time back in 1984! SIO best 333.  [shack@wxs.nl (Ruud Vos) via HCDX] 
 
CANADA 
6130, CHNX, full data letter with a copy of a "1939 QSL Card" printed on it and xmtr/antenna info, "50 watts", with letter, v/s  
Scott Snailham Production Assistant/Evening Producer, in 1 month, for, $1.  Mr Snailham said he is a SWL and that the station had been 
without a CE for awhile, (Wayne Harvey left August 99). He said " ...out of respect of the shortwave listeners, I have decided to take 
initiative and to respond to any DX'ers that request QSLs".  He is "amazed at the reports" he gets considering the 50 watts! 
Address: CHNX, PO Box 400, Halifax, Nova Scotia, Canada, B3J 2R2   E Mail: chnx@ns.sympatico.ca   Fax: 902-442-5330        
[Joe Talbot n52w113@hotmail.com via HCDX] 
 
COLOMBIA.  
5975, Abril 23: Radio Macarena/Radio Autentica, Villavicencio, reactivated frequency!! 1245-, SIO 242, with ``Tu Historia 
Preferida`` (religious program), Slogan "Radio Macarena, llega mas lejos!". Also heard a 1940 UT, SIo 343, with gospel music (Yimber  
Gaviria, Colombia, DXLD via HCDX) 
 
FINLAND 
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Fick via en annan källa info on Finlands första privata radiostation på kv, alltså ej pirat! Titta på : www.swradio.net på Scandinavian 
Weekend Radio som kör igång 30 juni 2000 på 11690 och 11720kHz. [73 Torre] 
 
GUATEMALA 
R. Verdad   4052.5   Chiquimula, Guatemala  I received today a very nice n/d color QSL card, f/d letter in EG from v/s: Dr. Édgar 
Amilcar Madrid Morales, Manager; and (get this) a bright red felt covered pressboard in the shape of a house w/ raised lettering inscribed 
"Dios bendiga este hogar" (God Bless this house). It's about 6x9 inches with a picture hook. All this in 1 month for $1 (w/ receipt from 
station). The full name of the station is 'Estación Educativa Evangélica Radio Verdad'. They are using 800 watts into a bi-pole full wave 
oriented NE/SW. Sched is 1125-0120 UTC. Power goes out all of the time and they are not using a compressor so they are purposely 
overmodulating to compensate. What Glenn and I heard in reference to their call letters TGW-1 is actually SW-1 or 'Short Wave One'. 
When they get their call letters they will probably be TGAV. I quote "Now, you have won a prize, which we offered to the person 
who would report Radio Truth from the farthest away area" referring to the felt-board. They have been reported in Argentina, Chile, 
Peru, Colombia, Cuba, DR and (apparently) I was the first from the USA. Address is:  Apartado 5, Chiquimula, Guatemala. 
[Terry Palmersheim, KC7LDP/FOØPAM via HCDX] 
 
MADEIRA 
5550, RdP Madeira AM-mode.  Irregularly mostly sports & talks. Sat 15.4. 1800 soccer w abrupt s-off, again noted Mon 17.4. 1900 w 
sports and Wed 19.4. 1600-> w politics.  Strong signal almost without fading, thus possibly coming from Madeira.  Some special 
relays for Atlantic fishermen? [Jorma Mantyla in Fuerteventura, Canary Islands, via HCDX] 
----------------------- 
The organization that is responsible for the management of the radio spectrum in Portugal is called Instituto das Comunicacoes de 
Portugal (ICP). I've sent them an e-mail asking for info about this frequency. The answer I got is that it must have been some sort of 
mistake, since the frequency of 5550 kHz belongs to a band that is allocated to the aeronautical mobile service (5480-5680 kHz), not to 
broadcasting. You can check it for yourself at the following address: http://www.icp.pt/publicacoes/freq/indexuk.html 
["Fernando de Sousa Ribeiro" s_ribeiro@iname.com via HCDX] 
 
PERU 
The Peruvians have been flooding in with nice signals lately. After many years of trying, I finally succeeded in reporting Radio Luz y 
Sonido, Huanuco, on 3234.9 this morning, with the sign-off at 0236. [Pentti Lintujarvi, Finland via HCDX] 
------------------- 
El radioaficionado colombiano José Soto - (HK2-IWI) desde Barrancas, reporta haber captado el 08/04/00 en la frecuencia de los 
7.040 KHz a Radio Costa Azul a las 23:30 UTC con un programa de Cumbia Peruana, desconociendose la localidad desde donde emite. 
(Cadena Dx. YV2-FSW). El 19/04/00 a las 23:15 UTC pude sintonizar a la emisora mas no identificarla debido a interferencias de 
radioaficionados y ruidos estáticos, cerrando a las 00:35 UTC con el himno nacional del Peru. (Santiago San Gil, Venezuela). En el 
boletín Conexión Digital de Argentina No. 49 del 02/04/00, Rafael Orlando Rodríguez R. en Colombia, reporta que en la frecuencia 
7.040,3 KHz ha captado varias emisoras peruanas - como: Radio San Ignacio, Radio Melodía y últimamente Estación J Doble C de 
Huacabamba perteneciente a César Colunche Bustamante. ¿Sera Radio Costa Azul una nueva adquisición de este señor?  
[Editor, Banda Tropical, CDXA Mayo via DXLD, via HCDX] 
 
RUSSIA 
GTRK "Murman" (Murmansk) has been broadcasting on 5930 kHz for many years, with a very poor signal here in Europe. But now it 
can be heard twice a week with good reception with a relay of their "Radiostantsiya Atlantika" programme for seafarers, on Tuesday and 
Friday at 0810-0900 on 4429, 6510, 17266 kHz, all upper sideband mode. (per Irkutsk DX Circle). 
http://www.irkutsk.com/radio/russia.htm   ["Dave Kernick" intervalsignals@btinternet.com via HCDX] 
 
SABAH  
Radio Malaysia Sabah 'Blue Network': 0325v-1330 on approx 5979.4 kHz // 690 kHz Tuaran (Kota Kinabulu). Languages used on the 
'Blue' network are English 0230-0730 & 1430-1900 (Sat -1630), Mandarin 0000-0230 (exc. Hakka 0100-0110), Kadazan 2300-2400 & 
0730-1000, Bajau 1900-2100 (Sat 1630-) & 1000-1200, Murut 2100-2200 & 1315-1430.  (Alan Davies, listening in Sandakan, Sabah, 
via OA) 
 
ASIA 
On the 23rd of April there were excellent conditions towards SE Asia on the 60 mb. Two unidentified stations keep bugging me: 
1. 4844.97 1700-1900 unid with powerful signal. Px much like AIR, but don't think it was one of theirs. No AIR news. Commercials. 
Radio Theatre. Local music. Time pips on the hour (not on the half hour). This should indicate Sri Lanka. Sinhala Commercial Service 
from 4870? Might be 24 h as was still on after 1900. 
2. 4946.74 1650-1700. Hindi-like mx with short anncmts. At 1700 announcement that could have been ID: "Akashma Habartaki". Finally 
something that could been address in Delhi. Sign-off without any ceremonies or hymns at 1700. Clandestine? 
[Pentti Lintujarvi, Finland via HCDX] 
------------------- 
Probably you have heard (1) RTM (Malaysia) in Tamil  as well as Songs in Hindi. (2) Radio PAKISTAN  [ reactivated ] 
Congratulation for the good catch ! 
["Mahendra Vaghjee" vaghjee@intnet.mu from Mauritius via HCDX] 
 ------------------ 
As for the station on 4946.74, the issue is more complicated.  On the evening of 24th of April I listened to an AIR station on 4947.17 at 
1530 with the usual 'News At Nine' -px. No local ID heard. The fqy kept drifting downwards and at 1600 it was 4947.06. So I guess this 
must be the same station I heard signing off at 1700 on 23rd of April. I listened to the recording from the 23rd and I hear the ID (if it is 
an ID) like this "Akashma habartaki, ema Gorakhpura".  Has anybody heard that AIR Gorakhpur would start on short wave?  
[Pentti Lintujarvi, Finland via HCDX] 
 

http://www.icp.pt/publicacoes/freq/indexuk.html
http://www.irkutsk.com/radio/russia.htm
http://www.swradio.net
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Övriga radionyheter: 
DX Log from the LEM138 Expedition 
Just a short announcement that the DX Log from the LEM138 Expedition to Lemmenjoki in most northern part of Finland is 
available online at http://www.fmdx.com/lem138log.htm.  The expedition took place already in January but a "slight delay" in getting 
the log ready has occurred! On the same www.fmdx.com you can also find my MW/SW QSL's for the past years together with V/s 
information, and of course the latest on the FM&TV DX scene in Europe. 
[73´s de B-K Lindqvist via HCDX] 
 
Avoid static charge build up 
One way to cut out the static charge build up is to use a transfomer like device of which one end goes to ground which provides the 
discharge path.  I wish I could draw a picture but both the primary and secondary of one end are tied together and grounded. The high 
side of the primary to the receiver and the high side of the secondary to the antenna wire.  Works nicely.  Protects you and your radio...  
and still provides some really great reception.  
[Bob Montgomery, via HCDX] 
 
Horisontal loops 
Yes the loop has 4 posts(trees) at a height of maximum of 35 feet at the peak and 22 feet at the lowest point. I chose 230 feet cause 
that was the distance between the 4 trees. It is the most effective antenna I have been able to erect in my situation..house on a fairly small 
lot. I had tried dipoles, verticals, T2FD's, slopers and this one is by far the best Ive used. Im not sure I could fit a K9AY but will try one 
when I move. The loop is fed with coax, I did have ladder line to a 4:1 balun but I took it off till I can get a 1:1. Interestingly I moved my 
radio into my main computer room and the noise from the comps is non existant now with the isolator, that meant I had to reposition the 
feedline at a much higher point and I am now gettng much better reception. I'll know for sure the next few days. On the clamp.. I do have 
one...where should clamp it?..at the feedpoint?  
[Patrick Buckingham, pb@dreamstate.com via HCDX] 
-------------------- 
That is correct , the toroid clamped on a the feedpoint will let the antenna do the work and the not the antenna plus feedline, sounds like a 
nice setup for the low frequencies, good luck.. 
[jerry.monroe@philips.com via HCDX] 
 
Patepluma Radio website 
If you haven't checked in to my Patepluma Radio website lately, I've made some a number of additions. Just today I added several 
articles about radio stations in the Dominican Republic plus some great photos, all from Takayuki Inoue Nozaki. Other recent additions 
include an article on DXing harmonics, some AWR Costa Rica QSL card graphics, and some Peruvian articles and photos (also by 
Takayuki Inoue Nozaki). Go to http://www.swl.net/patepluma and click on "What's New".  
[Don Moore     mooredxer@yahoo.com via HCDX] 
 

Re Filters for Icom 735 (or similar receiver section) 
Have a look on http://www.novexcomm.com or http://www.novexcomm.com/218-2-5d.htm to find the filters-table 
directly. Use a 4kc or a 6kc filter for AM or a 1,8 to 4kc filter to listen AM in SSB-mode. For MW the CFE455G with 8kc 
wich is available one pcs!!! only will maybe fit your needs best. I've dealt with them and do it further on with much 
pleasure. 
[odo-germany odo@blinx.de via rec.radio.shortwave] 
----------------- 
You can always get another cheap ceramic or,if you want a real hf filter, go for a crystal or mech filter.  Checkout "INRAD" 
{International Radio} @: www.qth.com/INRAD/home.htm or www.qth.com/INRAD/IC-735.htm.  The first being their homepage & the 
2nd will take you directly to filters for your particular model.They also have the new Collins mechanical filters. 
[al dudley....wash dc , usa  nospam@this.com  via rec.radio.shortwave] 
     
Visit to PERU 
I recently spent some time in Peru and seized the chance to visit a few radio stations. Read all about the adventure at:  
http://www.makelainen.com/dx/peru.htm  
[Mika Makelainen mika@makelainen.com via HCDX] 
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