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Nummer: 1449, 31 december 2000. Deadline nästa nr: 12/1 2001 (fax & E-mail 14/1 kl. 0900 SNT) 
 

SWB-info 
 

Medlemsavgiften skall betalas till postgiro nr 51 84 47-8  före 31/1 år 2001 !! 
Medlemmar Sverige: 220:-  Medlemmar utrikes:  250:- 
 
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:  Några stycken har ännu inte skickat in en kort medlemspresentation 
innehållande åtminstone: Yrke, DX-start, Verifierade länder/stationer, Mottagare, Antenner, Ev. andra 
hjälpmedel, Ev. annat avlyssningsställe, Favoritområde, Övriga hobbies, samt annat av intresse.  
Sammanställningen finns på: http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm 
 
Ivar Kristoffersson lät följande trevliga mail dimpa ner i brevlådan på fredagskvällen: 
Hittade av en slump SWB och såg att SX-88an presenterades i nr9/00. Är det du Thomas som trimmade 
mitt ex? I så fall många tack. Som du skrev var det en ypperlig mottagare, speciellt ljudkvaliten, vilket jag 
i efterhand tycker var en förbisedd faktor. Det fina ljudet gjorde att jag kunde plocka fram detaljer från 
rara stationer och även komma relativt högt i SM. (4:a och 9:a). 
Tankarna går till Jörgen (Paulsén) ibland. Vi lyssnade mycket ihop under många år. Hade det riktigt 
trevligt och han hade mycket bättre antenner än utd, speciellt för MV.  
Jag sålde min SX-88 till SA förra sommaren, som du kanske vet. Han hade redan Jörgens, men den var i 
dåligt skick. Min var original och glädjande nog kommer Stig att renovera den. Roligt att en så fin rx får 
leva kvar. Vilka fina mottagare SA hade. Jag var där och det var tekniskt sett det bästa jag upplevt. 
DX-ing blir det ingen nu. Jag har en liten Sony som duger på KV, ICF-SW7600. Men tiden finns inte.  
Har utbildat mig till lärare i Ma/Fy på gamla dar och fått jobb på högskolan i Kalmar. Se 
http://www.te.hik.se, välj länken /kreativt uppe till vänster och sedan länken magister ivar k. 
Bor sedan 20 år i Kalmartrakten, Patamalm 3,5 mil norr om stan (vid kusten). JOE har varit och besökt 
mig någon gång. Besök tas gärna emot 0499/24231 om semesterresan går här förbi.  
Skriv gärna någon rad med en hälsning till de som känner mig i SWB. Olz i Umeå har jag lite kontakt 
med. Han har myntat "they always come back" men i mitt fall är det tveksamt. Många DX-hälsningar och 
kul att hitta SWB på nätet. [Ivar Kristoffersson, Patamalm 5531, 384 92 ÅLEM, 0499-24231, 
ivark@spray.se] 
(Verkligen kul att se ett livstecken från någon av de riktigt gamla medlemmarna! Utan Internet hade detta 
nästan varit omöjligt. /red) 
 

QSL, kommentarer, mm.  
 

Bjarke Vestesen: Mens datteren ser børne-tv, kan jeg lige nå at sende de seneste to ugers tips til årets 
sidste udgave af SWB. For nylig diskuteredes det, om SWB fortsat skulle udkomme hver 14. dag, da 
bidragsmængden af lyttertips var faldende. Mit synspunkt er, at SWB's styrke netop er, at det udkommer 
hver anden uge med så friske tips som muligt. Så må konsekvensen blot være, at når medlemmerne ikke 
hører noget af betydning - f.eks. på grund af dårlige forhold - så vil loggen naturligvis være mindre. Så jeg 
håber, SWB også vil udkomme hver 14. dag i det nye år 2001. Og med det ønsker jeg alle et godt nytår. 
Alt for denne gang. Håber jeg når det i tide - der er endnu fem minutter til deadline.... :-) 
(Bjarke, de flesta medlemmarna verkar ha samma uppfattning i detta ärende – det blir en bulle var 14:e 
dag även under 2001! /red) 
 

Kurt Norlin : Här kommer min sista rapport före jul och troligen den sista detta år. Jag skickade den redan 
för en vecka sedan från Hadarclubadressen men den kom i retur efter att 20 försök att komma fram gjorts. 
Min första dator på Lernia stals en natt och den senare saknade tydligen stöd för den MIME-version du 
verkar köra med. Hädanefter gäller alltså min gamla e-postadress igen och den är giltig åtminstone för hela 
år 2001. 
Denna gång har jag lite QSL att redovisa och ett tips. December månad har gett 100% missväxt medan 
oktober och november gav hyfsad utdelning och då i första hand på MV-sidan. Jag lyssnar väldigt lite och 
då mest på amatörer. Min hemmaantenn ger ej speciellt bra resultat numera, då den lokala störningsnivån 
verkar ha tilltagit. Bävrarna i Rönnbäcken ej heller bra numera. Endast en fungerar hjälpligt. Åskan slog 
ned i eller vid klubbstugan i sommar och slog sönder viss utrustning i klubbhuset. Tyvärr plockade jag ned 
endast en balun i höst – den som såg ut att ha varit påverkad av åskan – men jag borde ha tagit bort 
samtliga. När jag öppnade den härom veckan framgick att den var sönderbränd inuti, vilket jag antar att 
även de övriga är eftersom dessa antenner inte fungerar alls i dagsläget. Även klubbhusets granne hade fått 

Så är det då dags att 
summera år 2000 ur 
DX-synpunkt. Antalet 
stationer på KV har 
minskat kraftigt och 
relativt dåliga konds 
har det också varit. 
 
Trots detta har vi 
kunnat hålla en rätt bra 
klass på SWB med en 
hel del tips och annan 
information. Mycket 
tack vare Internet och 
utbytet med några bra 
publikationer på nätet.  
 
Bl a har HCDX visat 
hur otroligt snabbt och 
effektivt det går att 
förmedla information. 
Antalet som abonnerar 
på listan är klart över 
500 st.  
 
Inför år 2001 kommer 
vi att ha utbyte av 
bulletiner med DXLD, 
Cumbre DX samt Play-
DX. Vi får även 
Conexion Digital per 
mail. Detta borgar för 
att vi skall kunna bjuda 
er på det allra senaste i 
tipsväg. 
Dessutom kommer BM 
i Ecuador i mån av 
loggningar att skicka 
sina Bandscans och på 
så sätt bidra med det 
senaste från hjärtat av 
LA . 
Avslutningsvis, tack för 
alla trevliga jul- & 
nyårshälsningar! 
GOTT NYTT ÅR!! 

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

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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viss utrustning utslagen och han berättade vidare att det slog ut stora "eldkvastar" från alla husets vägguttag vid tillfället ifråga. QSL: 
Radio Free Iraq via Briech Marocko 9825 med brev och Scandinavian Weekend Radio 11720 med trevligt kort. Jag slutar med att 
tacka dig för din stora och uppoffrande insats för SWB och tillönskar dig en riktigt God jul och ett Gott Nytt År, vilket jag även tillönskar 
de övriga inom SWB. 
 

Christer Brunström : Radio Barahona Internacional 4930 brev, vykort, dekal. V/s Roberto Lama S. Trevligt svar! HCJB 16160 kort 
blev årets sista QSL. Gott Nytt År till dig och din familj samt till alla de andra i SWB-gänget!  
 

Rolf Wikström : Har inte bidragit till SWB det senaste halvåret och det beror helt enkelt på att jag inte hört något intressant mot LA. 
Visst finns det möjligheter att höra LA runt midnatt just nu, men det är definitivt inte "min tid". Föredrar att lyssna morgnar och ibland 
någon gång runt 02-tiden. De obefintliga cx:en kommer naturligtvis att förbättras och då kommer jag att vara med! Vill tillönska Dig och 
Din familj en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR! 
 

Jan Edh: God fortsättning på julen och ett Gott Nytt År! Så här långt har julen för min del (ur DX-synpunkt) varit en besvikelse. Jag 
blev riktigt fundersam när Ronny Forslund och jag satt ute i Fredriksfors på morgonen 22/12 och knappt hörde ett jota (ett par "troliga" 
NA-signaler på sin höjd) och sedan konstaterade att det gått NA i mängder i både norr och söder. 26/12 blev inte mycket bättre, även om 
det gick en hel del NA på morgonen 27/12, men då kunde jag inte vara med. Det glimtade till i cirka 20 minuter runt 22 på kvällen också, 
men sedan blev det tvärstopp. En efterkommande kontroll av "våra tekniker" Dan Andersson och Rolf Larsson på annandag jul visade 
också att östkustantennen inte var i bra skick. En tråd tycks vara av. Dessutom hade jorden pajat. Nu är åtminstone jorden återansluten 
och det borde kunna bli bättre resultat. Också en LA-antenn beter sig konstigt - mätningar visade att den tagit in en 3-volts växelström! 
Också i övrigt har det varit klent. En del brassar och Venezuela på 60 mb och så några av de vanligaste Bolivianerna riktigt bra. MV 
allmänt sorgligt - det är Vibración 1470 som brukar slå till, men märkligt ensam. Ronny Forslund som testade i princip hela julhelgen 
fick hålla tillgodo med mängder av pirater!  
28/12: Ännu ett (sista?) besök i Fredriksfors år 2000 den 28/12. Litet öppet åt Asien/Pacific-hållet, någon enstaka NA på den 
nyreparerade NA-antennen, några brassar och Mossoj Chaski på KV. En blandad kompott med andra ord - precis som det tycks vara i 
luftrummet med A-index 5, K-index 1 under natten, så K-index 4 på morgonen (men så var det uselt också!)... 
  

Tore B. Vik: Overnattet på hytta natten mellom 19. og 20. og fikk en skikkelig opplevelse – fra 2230 til 0030 var det Peru og Bolivia på 
omtrent alle frekvenser i 60 og 90 mb og med knallgod kvalitet. Desverre var det ingen spredning til mellombølgen. 
 

Lars Rydén: Så har det alltså hänt: Även jag har tagit hem en epostverifikation: AFRTS Diego Garcia 4319 kHz  - men följde 
naturligtvis upp och fick också ett "riktigt" brevsvar. Det var undertecknat av en ny Broadcast Operations Specialist: Jennifer Grey.  
(Michael Foutch har kanske muckat?) Voice of Armenia 11690 med  QSL-kort med alla detaljer plus brev och schema.  Tajikistan 
7245 med  specificerat brev på engelska. Sände rapporten till och fick svar  från Television and Radio Communications Ltd 
(Teleradiocom). (En  rapport 1998 till R Tadjikistan resulterade i ett personligt brevsvar  från en anställd på engelska redaktionen med 
begäran om bidrag  till att köpa en lägenhet för USD 5,000).  Laser Hot Hits 6219v  svarade med ett enkelt kort plus en massa 
skräppapper. Rapporten  sändes till adressen i Merlin, Ont., Kanada, men svaret är  poststämplat i Nottingham, U.K. Uppger effekt 200 w 
men inte QTH =  Irland? 
 

Börge Eriksson 30/12 Så börjar mitt första år som "nyaktiverad" DX-are att lida mot sitt slut. Jag har inte gjort något bokslut än, men 
någon höjdare har väl inte året varit. Det har varit kul att vara tillbaka i någorlunda aktivitet, men att kondsen skulle vara så usla och 
opålitliga var en negativ överraskning för att inte tala om svarsviljan. Av alla rapporter som skickats i höst (f.o.m september) har bara ett 
svar kommit. När Mallku 4796 svarade efter nästan 3 månaders QSL-torka trodde jag att det var korken som gick ur den berömda 
ketchupflaskan. Men ack vad jag bedrog mig. Nu har tre veckor gått igen och inte minsta skymt av ett QSL. Inte ens Halleluja-yankar 
svarar längre. 
Aktiviteten de sista två veckorna har inte varit på topp. Helgen före jul var jag bortrest, i julveckan var det stressigt så radion fick vila, 
under jul kom en dotter med familj hem och ockuperade gästrummet och därmed min radiohörna så det är i stort sett dagarna efter jul jag 
lyssnat litet, men då kom en rejäl förkylning och halvt däckade mig, Men nu ser vi fram mot år 2001 och hoppas på såväl bättre och 
stabilare konds och större tur i QSL-lotteriet. GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR JAG DIG, THOMAS, OCH ALLA SWB-are! 

 
 

3214,9  22.12  1950  RRI Manado med trist pratprogram fram till Jakarta-relä 20 QSA 2 JE 
3264,7  22.12  1950  RRI Gorontalo listloggad QSA 3 JE 
3289,75  26.12  0550  GBC V.o.Guyana med engelsk, sportsresultater og ID. S3 BV 
3310  28.12  0030  Mosoj Chaski var det väl som hördes här, men ynkligt svag. En del andra bolivianer gick ju denna natt. BE 
3310  26.12  2330  Radio Mossoj Chaski ovanligt ostörd med musik med religiöst stuk före annonseringar. QSA 3-4 JE 
3315  28.12  1945  Radio Manus med "söderhavsmusik", "two minutes to six" och sedan nyheter //4890 som började nästan två 

minuter i förtid för heltimmen. QSA 2 JE 
3316  27.12  0645  Sierra Leone vid denna tid denna dag, men det var en bra afrikamorgon. 4783, 5020 och 5047 mycket starka 

denna dag. BE  
3329,6  19.12  2330  Ondas del Huallaga QSA 3 rlg px TBV 
3325  22.12  2000  RRI Palangkaraya stark! JE 
3344,8  22.12  1955  RRI Ternate listloggad, dålig modulation QSA 2 JE 
3375  19.12  2320  R.San Antonio QSA2 lokal mx TBV 
3905  28.12  1930  Radio New Ireland - nu var det inget snack om saken. Id och sedan den vanliga musikmixen. QSA 3 som bäst. 

JE 
3905  22.12  1955  Troligen Radio New Ireland igen. Little Drummer Boy, Feliz Navidad mm. Musiken går fram mycket bättre 

än pratet. RRI Merauke kommer senare. QSA 2-3 JE 
3925  28.12  2200  Radio Tampa //3945 med pianomusik upp till timmen. QSA 3 och båda frekvenserna var renare än vanligt. JE 

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC                        
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3960,43  22.12  2005  RRI Palu efter nyheterna QSA 3 JE 
3976,1  22.12  2007  RRI Pontianak QSA 3 JE 
4000  28.12  2155  Nei Mengu PBS, Hohhot (listlogg). Nyhetsliknande program //4620 (som var betydligt starkare). QSA 2. JE 
4010  28.12  0020  Bishkek Radio mycket stark denna natt, men fortfarande inga EE-news vid denna tid. Q 4 BE 
4052,47  29.12  0050  Radio Verdad. Mycket svag, mycket störd av diverse sprak. Korta marimbasnuttar och prat. Stängde redan 

01.04 cirka efter psalmliknande körsång? Hördes i alla fall inte senare. JE 
4472  28.12  0015  Movima riktig bra en stund denna natt då det rörde sig litet på boliviafrekvenserna. Q2-3 Även 4681 hördes, 

men sämre än Movima. BE 
4604,6  26.12  2050  RRI Serui blandade muslimsk musik med västerländsk. Ganska svag och dålig modulation QSA 1-2 JE 
4702,2  27.12  0015  Radio Eco San Borja också med musik. QSA 2 JE 
4755  27.12  2330  Radio Educacao Rural med fotboll Q 2-3 BE 
4765  28.12  0000  Radio Rural Santarem med fotboll där Vasco da Gama var ett av lagen. Romario gjorde ett mål. Q3 BE. 
4781  19.12  2350  R.Paititi tlk px QSA 2/3 TBV 
4795  28.12  0015  Även Radio Dif. Aquidauana gick hyfsat vid denna lilla brasseöppning runt midnatt. Q 2 BE 
4796,5  26.12  2320  Radio Mallku bra styrka och trevlig musik QSA 3 JE 
4815  28.12  0020  Radio Dif. Londrina med fotboll, troligen samma match som de övriga. Q 2-3 BE 
4840  27.12  0020  AIR Mumbay otroligt stark de flesta nätter (även eftermiddagar) // 4910. Q 4 Överhuvud taget är indierna 

dominerande nu både dagtid och nattetid. BE 
4881  20.12  0750  R.Comas mx QSA2 TBV 
4890  27.12  1325  Port Moresby stark denna dag, men dagen efter knappt hörbar, vilket visar på kondsens nyckfullhet. BE 
4905  27.12  0630  OID LA, troligtvis brassen. Q 2 BE 
4914,5  19.12  2305  R.Cora dominerte frekvensen med sport og prat QSA3 TBV 
4915  27.12  0630  Radio Dif. do Macapa med reklam i massor Q 2-3 BE 
4920  28.12  0030  AIR Chennai hade EE news vid denna tid, men inte de andra. BE 
4924,9  29.12  0135  Radio Dif Taubaté gick hyggligt en stund, men trist (religiöst?) pratprogram mest hela tiden. QSA 3. JE 
4925  21.12  2200  RRI Jambi med nyheder, vejrudsigt og ID. S2 BV 
4960  29.12  0810  Vanuatu tog sig igenom - en del kända låtar men i "annorlunda" versioner, och en del med litet söderhavsstuk. 

QSA 1-2 JE 
4960   29.12  0700  Radio Villa stängde för dagen. 2  CB 
4970    25.12  1457  AIR Shillong spelade "White Christmas" i ett juldagsprogram på engelska. Rapporterade ett liknande program 

förra julen, men fick aldrig något svar. Hoppas det går bättre denna gång. 2-3  CB 
4970  28.12  0045  AIR Shillong gick ej // med någon annan. Likaså Itanagar 4990 ej // med någon av de andra. BE 
4980   30.12   0857  Ecos del Torbes startade för dagen. Sedan "Criollísimas Venezolanas". 3  CB 
4985  27.12  0645  Brasil Central tillhör de traditionella morronbrassarna den här årstiden. Q 2-3 BE 
4990   27.12  1500  AIR Itarnagar idade "Ye All India Radio Itarnagar He" vid denna tid. 2-3  CB 
5019,1  19.12  2250  R.Horizonte med QSA3 TBV 
5025   20.12  0500  Radio Parakou startade för dagen. 3  CB 
5027,1  27.12  1531  Radio Pakistan Quetta med lokalt ID och sedan lokal musik fram till nyheter på engelska kl. 16.00. 3  CB 
5038,1  19.12  2315  Oid LA QSA 2/3 TBV 
5040  19.12  2315  Oid LA QSA 2/3 TBV 
5101  9.12  1415  Voice of Jammu and Kashmir Freedom med anti-Indian gov-px. Q-3.  KN 
5770  22.12  2245  Radio Miskut (tent) med prat på spanska, men för svagt för att  kunna indentifiera. Oftast "upptaget" på den 

här frekvensen av telefonsamtal. JE 
5805,4  26.12  0920  Radio Free London med mange 70'er-hits. S2 BV 
5985,9  25.12  1445  R. Myanmar med snak om juletraditioner, ID og halvsvag modulation. S3 BV 
6030   27.12  1428  OID AIR. Najibadad? Störd av SWR. 1-3  CB  
6030  25.12  0200  R. Martí med anticubansk retorik, salsa-musik og IDs. S2 BV 
6045   30.12  1040  Hamburger Lokalradio via Jülich. Tydligen bara lördagar 10.00 - 11.00. 5 CB 
6150  23.12  2300  R. Singapore med engelsk, nyheder og ID. S4 BV 
6249,35  19.12  2120  R. Nacional, Malabo, var det vel med spansk snak midt imellem teleprinter-QRM. S2 BV 
6265  19.12  2045  R. Zambia med engelsk (med voldsom afrikansk accent), programoversigt for Radio One, Radio Two og 

Radio Four, og så en masse julemelodier, IDs og tlf.nr. S2 BV 
6280  17.12  2055  Kol Israel på denne nye frekvens, s/off 2059. S4 BV 
6458,5  Ofta  0900  AFRTS, Puerto Rico har varit den stabilaste av alla AFN-stationer de sista veckorna. Hörs både på kvällen, 

natten och förmiddagen. BE 
7255,2 6.12 0625  V.o.Nigeria med trommemusik-ID og "this service comes to you from the Voice of Nigeria, Lagos". S3 BV 
9684,87   19.12  0535  Rádio Gazeta med A Voz da Libertação.  2-3 
11900   24.12  0003  WWBS Macon GA med ett religiöst program. 2  CB 
12579  27.12  1330  Diego Garcia, men mycket svag jämfört med när jag rapporterade dem i november. Hörs oregelbundet.BE 
15345   21.12  0900  LRA1 Radio Nacional med sitt morgonprogram. 3  CB 
25870  Ofta  1300  WFLA, Tampa Bay har gått bra varje dag de sista veckorna. Tyvärr murrigt ljud och tråkiga program gör det 

inte njutbart att lyssna på dem. BE 

                

    BM i Ecuador – bandscan KV-13, 30/12 2000 
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 + bjornmalm @usa.net 

 

Rx: JRC-535, Loewe HF-150, Sangean ATS-808    Antenn: 15m longwire + Magnetic Longwire Balun 
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4260.66v(H?)  OID . December 2000 - 1025 UTC. Förmodligen en harmonic från mellanvåg - går halvhyfsat hela tiden, även kvällstid.  
4881.07  Radio Comas, Comas (Peru). December 2000 - 0230 UTC på sin nya frekvens. ID och jingel: "Radio Comas la radio que une 
continentes". En härlig station med anrop, som skär likt en varm kniv genom smör. Verkar gå betydligt bättre här än på sin gamla 
frekvens 3250.86 (där för övrigt Radio Luz y Vida, Honduras går utmärkt).   
5175.85  Radio Máster, Moyobamba(Peru). December 2000 - 2330 UTC med hyfsad signal och fina "Radio Máster"-IDs. Musik och 
ibland långa reklamblock.  
5520.22  OID. December 2000 - 2300 UTC. IDade möjligen "Ecos de......". Fortsätter att bevaka denna frekvens. 
5544.70  Ny peruan!/okänt namn, Provincia de Bagua/Dep. de Amazonas (Peru). 22 december 2000 - 0050 UTC. Ny station som 
förmodligen hade sin premiärsändning detta datum. Uppgav vid ett flertal tillfällen att det var "calidad de prueba" vilket ju fritt översatt 
betyder "testsändning". Sade också i klartext att det är en ny station: "Están en sintonia de la nueva emisora.......la Provincia de Bagua, 
Amazonas.........". TCs föregicks alltid av ett "Atención la hora...". Kunde inte vid något tillfälle uppfatta att stationens namn 
omnämndes. DJen spelade musik samt hälsade till vänner och till ett antal radiostationer, t.ex Radio Campesino, Radio Huarmaca samt 
till Radio Altura. Lägger in en liten "brasklapp" angående stationens QTH då ju alla dessa tre sänder från staden Huarmaca - det är ju 
annars vanligt att nya stationer hälsar till stationer i andra provinser och departement. Dagen efter startade man dagens sändningar 1140 
UTC med nonstop musik - låg på exakt samma 100-del som kvällen innan!  Kom tillbaka till Quito fredagen den 29 december efter en 
knapp vecka i Chachimbiro och kollade frekvensen - var off air både fredag kväll och idag, lördag morgon.          
5568v  Radio Nueva Juventud, Pasto (Colombia). December 2000 - 2358cd. Har gått flera gånger runt julhelgen men med ganska korta 
sändningar - uppges ju också vara en colombiansk pirat. Mest hälsningar till personer boende i olika "Barrios", t.ex "Barrio Las 
Mercedes" och "Barrio Naturista",  reklam för firmor i Pasto samt colombiansk musik. Man kunde ringa och önska skivor på t.f.-nummer 
132 45 11. När jag lyssnade drev stationen från 5568.86 ner till 5568.11kc. I SWB 1446 kan ni läsa mer om Nueva Juventud, där Rafael 
Rodriguez har mer information. I WRTH 2000 finns faktiskt en station med liknande namn listad: Radio Nueva Vida, Bucaramanga på 
5570.00! När jag lyssnade första gången stängde man abrupt utan cd-ceremoni med ett kort "Hasta la próxima!".  
5580.30  OID (Peru). December 2000 - 0220 UTC där "ciudad de Bolivar" nämndes flera gånger.  
5760.37  OID med liknande px som famösa Radio Tigre. Fortsätter att bevaka också denna frekvens eller varför kan inte klubbens LA-
proffs köra lite övertid...... 
6576.45/6573.55  Ang. min OID "Radio _._.W" i SWB 1448: Verkar nu vara off air. Min gissning är att det rörde sig om en mobil 
sändare, kanske inlånad från "Defensa Civil" - flera gånger intervjuades nämligen personer från det peruanska (?) civilförsvaret. 
Lyssnade på stationen 5-6 dagar i rad - programmet bestod varje gång av en direktsändning av något som kallas för "La Novena" och där 
man varje dag sände från en ny sändningslokal, förmodligen privata bostäder. "La Novena" firas under precis 9 dagar och innebär att 
man ber böner, lyssnar till predikningar samt att man sjunger och dansar - "La Novena al niño Jesús".  
6782.73  Ondas del Pacífico, Ayabaca (Peru). En "ny" station, som vi här i SWB rapporterade om redan i november 1999 - då på 
frekvensen 5340.06kc!  
 

Har faktiskt inte lyssnat mer än omkring 4-5 dagar under den senaste 14-dagarsperioden och det märks då denna bandscan innehåller en 
hel del OIDs. Inköp av julklappar och att besöka en del av alla mina nya släktingar har gjort att tiden helt enkelt inte har räckt till. 
Dessutom har jag tillsammans med fru och svärmor tillbringat dagarna mellan jul och nyår i "Chachimbiro", som ligger en och en halv 
timme med buss från staden Ibarra - en resa i svindlande vacker natur med en rejält gammal buss, som stånkande tog sig nerför smala, 
leriga och krokiga serpentinvägar - blundade och bad en bön ibland då enorma stup öppnade sig en halvmeter(!) från bussens sida med en 
fallhöjd av åtminstone 3-400 meter. Bussen tog sig fram med snigelfart så vi kände oss ändå ganska trygga. Chachimbiro är en härlig 
liten oas utkastad "på måfå" mitt bland stora, höga och branta vulkanberg. Från ett av dessa vulkanberg, som helt innesluter Chachimbiro 
leds naturligt och mineralrikt varmt vatten ner till omkring 5-6 både små och stora pooler - vattentemperaturen håller sig omkring 40-45 
grader. Hit kommer folk från många länder för att bada och, förhoppningsvis, att kurera sina krämpor i detta hälsobringande vatten. Man 
bor i små "cabañas", som har allt man behöver - t.ex fyller man badkaret med 45-gradigt vatten direkt från vulkanen!  
GOTT NYTT ÅR önskas ni alla i SWB från BM i Quito!               
 

Stationsnyheter 
BOLIVIA 
6883.5, R. Impacto Cristiano, La Paz. 10/Dec/2000 1155 NEW STATION! religious music with "Coral de los Andes". ID - "Nace 
una nueva señal en su dial, Radiodifusoras Impacto Cristiano... (mensaje religioso), los 6.880 Megaciclos, onda corta, La Paz, 
Bolivia" (Rogildo Fontenelle Aragão, Cochabamba, Bolivia, Conexión Digital via DXLD) 
 

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC  
Radio Ndeke Luka is the replacement for the UN station Radio MINURCA.  Run by the Hirondelle Foundation, this station took over 
much of Radio MINURCA's equipment, including MINURCA's old transmitter.  There have been some tentative logs made by DXers, I 
decided to call the Hirondelle Foundation to see exactly when and where Radio Ndeke Luka is on  shortwave.  After their director 
provided me with the above background, I asked him about Radio Ndeke Luka's time and frequency schedule on shortwave.  Here is 
what he said-     Radio Ndeke Luka has NEVER been on shortwave.  We have tried to get Radio MINURCA's transmitter running 
without sucess.  We are going to need another transmitter, but that will take some more funding so it will be some months before another 
transmitter is there. We do plan to operate on Radio MINURCA's old frequencies [9900 and 5900] when we get on the air. [Cumbre DX 
via Johnson Dec 28] (Please see UNID below! /red) 
 

CUBA 
22 Dec. 0900 R Rebelde, once again is polluting the 60mb, with a number of very powerful and distorted spurious signals, from 
their primary freq of 5025. This time on USB: 4990, 4960, 4925, and the LSB counterparts on 5060, 5095, and 5125. The TX is also 
creating an intermittent second harmonic on 10050. The harmonic is only fair, here in TN, but that freq is probably, close to, or over the 
MUF for propagation from that region, at this time of day. Glenn, have you seen this harmonic reported outside the Americas? I have 
been hearing it here, on and off since the 15th of Dec (David Hodgson, TN, DX LISTENING DIGEST) I think not (gh) 
 

DOMINICAN REPUBLIC 
Radio Cristal Internacional is back on shortwave. Noted on 5009.8 kHz. as a UNID by several guys on IRC #swl, including Bob 
Montgomery, Jay Novello, and me. I listened to the recording again, and noted an ID. At 23:35 UTC male talk in Spanish, with jingles 
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mentioning "noticias". At 23:41 UTC LA music. The ID came at 00:01 UTC. Weak/fair signal here in the Netherlands. 
[Mark Veldhuis, Borne, the Netherlands, dx@mark-veldhuis.demon.nl via HCDX] 
 

GEORGIA  
11805.2  Georgian Radio  0633  In English, ID and schedule given by woman. This was followed by a program narrated by a man that 
included Georgian music. Interval Signal and signoff at 0659. Signal was strong but unstable, varying between 11805.26 at the beginning 
to 11805.18 by the end of the broadcast. Audio was slightly muddy yet understandable. [Mark J. Fine / mark.fine@fineware-swl.com, 
25 Dec via HCDX] 
 

INDONESIA 
Comments on David Foster`s bandscan [DXLD 0-139]: RRI stns v6069.8, 7173, 7231 couldn't be heard here. v3355.4, and 9680 
at 1100 not heard. v3232 RRI Bukittingi sporadic active, local evening. v3987.2 RRI Manokwari, sporadic active, weak to moderate 
signal, local evening. v4845.3 RRI Ambon, after long absence active again since Dec 1st. At 1000 complete ID, date, names of the stn 
directors and engineers given. ID as "RRI Ambon propinsi Maluku". (Roland Schulze, Philippines, Dec 5, BC-DX via DXLD) 
 

KOREA NORTH 
3959.74 Pyongyang with mostly instrumental music fair to good, but fading by sign-off with national anthem at 1759. 3985 Echo of 
Hope very strong (Walt Salmaniw, Queen Charlotte Is, BC, DX LISTENING DIGEST) 
 

MEXICO  
2390 Radio Huayacocotla heard around both sunrise and sunset here.  Around 1300, they seem to carry a community bulletin board 
program in Spanish.  Lots of times given and what sound like announcements concerning local events.  1400 brings a music program 
with plenty of horns.  Just after 0000, I have been hearing music program hosted by a female announcer.  Nice canned IDs heard during 
this segment including address.  Fair signal during both openings. Doesn't seem to be on Sundays. (Cumbre DX, Johnson Dec 22-24) 
 

PAPUA NEW GUINEA  
3220 R Morobe 0827- Classical music mxing with Pyongyang cochannel. (Nelson Dec 23) 
3235 R West New Britain 0816-0820 M with commentary in English. Into mx program at 0817 - C&W style local mx. At this 
point 3905, 3235, 3385,3325 and 3365 are in twilight or darkness. 
3325(weak het) and 3385(no het) not heard (Nelson Dec 23)       
3290 R Central 0832-0840 M announcer, barely audible in pidgin language. Into local hill music. (Nelson Dec 23) 
3315 R Manus 0822-0830 Fadein with F in pidgin, into soft islands hill country music. (Nelson Dec 23) 
3335 R Simbu 0846-0850 Weak with UTE on LSB. M  Pidgin announcer and music program ( 12 days of Christmas was heard at 
0847) (Nelson Dec 23) 
3365 R Milne Bay 0810-0815 M in pidgin. Difficult listening due to UTE on both LSB and USB. Mentions of Papua New Guinea. 
(Nelson Dec 23) 
3905 R New Ireland 0803-0810 Beautiful south sea islands- like tunes with guitar and harmony in local language. ID at 0805 
by M(0:50 on MD!), Into more music- a local rock tune. More guitar music with local vocals at recheck at 0815. Ham QRM. Only 
readable on HF1000A with SE-3 at 3904(detuned due to SE-3). LSB 
and USB no help with Ham QRM. W announcer excepting the canned ids (Nelson Dec 23) 
4890 NBC 1240 ID, time checks, Late Night Radio, announced that Kerai National Radio will broadcast special program 24 
hrs/day on Christmas Eve and New Year's Eve, very fine signal this AM (Tomasko Dec 23) 
[All via Cumbre DX] 
 

PERÚ 
Re the station Ecos del Edén in Celendín, in the early 1980s there was a short-lived station here named Radio Nuevo Edén, as 
reported by Juan Carlos Codina. The station had closed by my March, 1985 visit to Celendín. In asking about it, I learned that "Nuevo 
Edén" (New Eden) is a nickname for the fertile valley in which Celendín is located. (Pulled out my old notes to double check this.) 
The town is a major dairy center and is a big producer of "manjar blanco", a delicious gooey caramel-type sweet used to fill pastries, 
or just eat out of the jar (Don Moore, IA, DX LISTENING DIGEST) 
 

SRI LANKA 
5020, SLBC; Colombo, Dec. 23, 0011-0040, Non-stop Asian music, male chants. At 0030 5+1 TS, ID by female in Tamil, followed by 
news. Sri Lanka mentioned. Weak signal. Doesn't seem regular, as this was the first time I noted them while looking for the Peruvian 
Radio Horizonte on 5019.9v kHz. [Mark Veldhuis. via HCDX] 
 

SWEDEN 
On the first and second of January, Iglesia del Pueblo, will make there first transmission on short wave. Iglesia del Pueblo normally can 
be heard on FM in the Stockholm area but in order to be able to reach a wider audience, transmission on short wave will be made. 
 The planned schedule loks as follows: 1/1-2001,  21.00-21.30 UTC on 5920 kHz, primary target area Europe. 2/1-2001, 04.00-04.30 
UTC on 5920 kHz, primary target areas are Europe, North America as well as Central America. The programme will be in Spanish and 
reports can be sent to: Short wave transmission, Iglesia del Pueblo, P.O. Box 122, SE-191 22  Sollentuna, Sweden 
As this is a first trial on short wave, reports are indeed much appreciated. Merry Chrsitmas and a Happy new year to all of you out there. 
[Magnus Nilsson via HCDX] 
 

UNIDENTIFIED 
UNID Chinese on 6100 kHz. The station can be heard in Denmark as well. It is not CNR 1 or 6, but rather Xinjiang PBS, Urumqi with 
its Chinese service which normally is on this frequency during winter. It is on 7385 during summer. There are no parallel frequencies on 
SW. [Anker Pdersen, Editor of DSWCI Domestic Broadcasting Survey via HCDX] 
------------------ 
UNID Central African republic?? Unidentified 5900 Around 0100 to 0200 always just above threshold. Possible flute IS at 0100, 
but couldn`t make out anything else. Regularly heard daily. Always wiped out later by Radio Bulgaria`s Russian service which is often at 
good levels. Could this be Central African Republic`s Radio Ndeke-Luka? (Walt Salmaniw, 21 Dec, Queen Charlotte Is, BC, DX 
LISTENING DIGEST)  



6 

Walt, We`ve been hearing N`delke on 5900 during November and early December off the back end of the SW wire at Graylands [WA 
coastal DXpedition site]. Likely this is the one you are hearing now! (Don Nelson, Oregon, swbc@topica.com via DXLD) 
 

Övriga radionyheter 
 

WORLD RADIO TV HANDBOOK.  
I am sorry to say that in my opinion as a professional broadcasting engineer and techical wroter, there are many problems with the 
2001 edition, which is quite disappointing, concerning the promises made by the WRTH people after the 1999 and 2000 fiascos. The 
National Radio entries for many Asian countries are identical to the dreadfully incorrect data published in 2000, and it is obvious that no 
updating at all has been made for many other countries. 
The Vietnamese Home Service SW listings are a farce: during 2000, there has been a lot of very good information made available in the 
public domain for Vietnamese SW broadcasting, including the extensive research I did when I visited the region in June. Other 
experienced monitors had also made available very good and up-to-date information, but WRTH has chosen to ignore all of this, and 
persist in publishing wrong, outdated, and misleading details. The Indonesian list is identical to 2000, and is nothing like the actual 
situation which exists!  
The Australian MW and FM data is very old and doesn't appear to have been amended. 
The International Section has omitted the Voice of Indonesia schedule entirely, and the Malaysia entries for Sabah and Sarawak are 
generally fictitious. About half of the International Schedules are totally irrelevant, being old "undated" listings, even though many of 
these B-00 timetables were available during September! The Papua New Guinea Listings are a farce. 
I will not spend any more time discussing this thing, except to say that if the WRTH people can't afford to set up meaningful editorial 
contracts with experts and arrange to remunerate them properly, then it should close down. It is becoming the laughing stock of the 
broadcasting community, and there has also been a price increase of some 10%. Frankly, the product is becoming scandalous, even 
though there is a stated claim that it is "up-to-date" !!! It is not as though this product is made available free, where we can tolerate 
mistakes and omissions. This is a fully commercial title, attracting substantial advertising revenue; it is quite expensive, yet people buy in 
almost total ignorance of the sub-standard content.  
Some months ago, I was invited by WRTH to compile the Australian listings, but my editorial research fee was considered "too high", 
where I had also sought an advance payment of 10%. This was not acceptable to WRTH so "no payment, no work", as there was no way 
that I was going to devote countless hours and money into updating a terrible mess for no remuneration. And  that  Australian hotch-
potch is carried through into the 2001 edition. 
To WRTH I say: stand back and look at what you are doing: you are putting out a very poor product, which might LOOK nice and pretty 
with coloured pages and maps, but it's CONTENT which counts! 
[Bob Padula, 404 Mont Albert Rd, Surrey Hills, Victoria 3127, Australia. E-mail: bobpadula@bigpond.com via HCDX] 
 

Icom R71 Audio Upgrade 
There is a Icom R71 Audio Upgrade available by KIWA. You will find the URL via http://www.radio-portal.org (this is the correct 
link: http://kiwa.com/r71audio.html) ["Willi Passmann" dj6jz@compuserve.de via HCDX] 
---------------- 
The Audio Upgrade kit for the ICOM IC-R71a also works for the earlier IC-R70 model, too. I received the kit of parts recently and will 
be installing it in my IC-R70 over the Christmas holiday. The audio path circuitry is extremely similar in the two radios, and this fact had 
prompted me to inquire with Craig Siegenthaler at Kiwa about the R-71a kit for use in an R-70. He reviewed the schematics and found 
that his modifications are indeed suitable for the older receiver also. I previously owned a AOR AR7030 with the Kiwa Audio Upgrade 
and I was very pleased with the improvement in audio quality (which was already very good to begin with). Craig learned quite a few 
tricks with capacitors and resistors from his prior work of modifying profesional recording studio equipment! 
[Guy Atkins Bonney Lake, WA USA via HCDX] 
 

Bolivian Telecom Authority web site 
The Bolivian Telecom Authority 'Superindentencia de Telecomunicaciones' - SITTEL - has web site at: http://www.sittel.gov.bo/ 
There's information on licensees on the 'Operadores' -page. It includes a downloadable Word -document of licensed radio stations dating 
from 11.10.2000. News can be found in 'Publicacíones'. For example - in October you can read following: "... Las dos radiodifusoras que 
se adjudicaron las frecuencias en onda corta son Radio Patujú (Trinidad) que operará en 6.005 kHz. y ofertó 5025 Bs. Y Radio Mauro 
Nuñez (Villa Serrano) en 6.055 kHz con una oferta de 4.200 bolivianos por la frecuencia. ..." All the resolutions (new licences, new fqys, 
call changes etc.)  of the year 2000 can be found at http://www.sittel.gov.bo/rsl2000.htm in downloadable Excel -file. Frequency lists (in 
Excel -format) are on 'NOMENCLATOR DE RADIODIFUSIÓN' -page at: http://www.sittel.gov.bo/pblnmn.htm  
[Pentti Lintujärvi, Helsinki, Finland via HCDX] 
 

NEW WEB SITES 
Some of you might want to know that these two stations have recently introduced their web sites: Radio Mocambique - at 
http://www.teledata.mz/radiomocambique/  R Esperanza 6090 khz, Temuco, Chile - at http://acym.cl/radio.htm - eMail: 
ciacym@chilesat.net. [Pentti Lintujärvi Helsinki, Finland, http://www.dxlinks.com/ via HCDX] 
 

11-24 November DXepediton to Sheigra  
The full report and logs from the 11-24 November DXepediton to Sheigra in NW Scotland are now up on the British DX Club web 
site - http://www.bdxc.org.uk. Follow the link to the Articles Index Page where copies of the last 5 Sheigra reports are available. 
[Dave Kenny  dave_kenny@mon.bbc.co.uk via HCDX] 
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