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Nummer: 1456, 8 april 2001. Deadline nästa nr: 20/4 2001 (fax & E-mail 22/4 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-0910/  
 

Komplettering av medlemslistan: Några stycken saknas ännu i vår medlemspresentation. Skriv några 
rader där åtminstone detta ingår: 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 
 

Konventdags: 5-6 maj i Kanebergsstugan utanför Halmstad! Anmäl er snarast till Leif 
Blomqvist!! Vore extra kul om många ställer upp! 
 

QSL, kommentarer, mm.  
 

Stefan Björn: Med vårsolen har DX-anden åter vaknat till liv och ett och annat har fångats på banden. 
Den låga aktivitet under vintern har givetvis givit ett minskande antal QSL. Det enda KV-QSL som 
kommit är Instituto Oceanográfico, Guayaquil - 1510 / 3810 kHz med e-brev efter en månad. V/s var 
Gisela Macias P, Sec som går att nå via sec-aln@inocar.mil.ec. Hon lovade ytterligare information 
brevledes "te vecka" (som man säger i Värmland), men ... Jag har även fått telefonsamtal från en svensk 
som bor i Amman. Han hade hört min rapport till R Jordan - 17680 läsas upp i R Jordans hemmaprogram. 
Kan det räknas som QSL?  Logg gjord med Icom IC-R75 / Antenn: K9AY.   
(OA! Hur ser du på detta, räknas en uppläst rapport i stationens program som QSL? /red)  
 

Dan Olsson: Här kommer bidrag från ett kylslaget Furulund. Jag väntar på de härliga vårvindar som 
smeker ens kind men idag är det kalla ostanvindar som kyler en. Tipsen denna gång är i från två 
lyssnarnätter som jag gjorde ute i Saxtorp när jag hade semester nästan hela vecka 11. Själv är jag nöjd 
med resultatet då två nätter lyssningar gav c:a. 20 rapporter på MV och KV. Ska inatt tillsammans med 
Roland Åkesson (RÅ), Jan Thörnblom (JTM), Ove Fransson (OVE) och Jan Rasmusson (JR) ut och 
lyssna. Denna gång har vi också fått sällskap av Andreas Johansson från SR P3 som ska göra ett program 
om DX-ing och senare i sommar ska det sändas i radion.  Ett QSL har jag fått: R Somalia 7520 som 
svarade med kort (det blev land nummer 201). 
7/4: Kommer här med lite loggar från vår senaste lyssnarnatt i Saxtorp 24-25 mars. Vi som var därute var 
Jan Rasmusson, Jan Thörnblom, Ove Fransson, Roland Åkesson och jag. Förutom att lyssna på radio åt vi 
tårta för att fira att jag hade passerat 200-vallen när det gäller antalet länder och 1900-vallen när det gäller 
antalet stationer. Vi hade också besök ifrån Sveriges Radio P3 där reportern Anders Karlsson intervjuade 
oss för ett radioprogram som i sommar ska sändas på P3. Han tyckte nog att vi var trevliga för han 
stannade därute hos oss i 9 timmar så han fick bra underlag för sitt program. Konditionerna var väl inte så 
där över sig men vi fick ett 10-tal rapporter var och det får anses vara godkänt. Nästa gång vi åker ut där är 
12-13/5. Även icke MKVK:are är välkomna ut där. Några QSL har jag faktiskt fått sen sist. 12689.5 
AFRTS Kay West svarade med brev, 6548.5 AFRTS Puerto Rico svarade med brev, 12589 AFRTS 
Diego Garcia svarade med brev (Land nummer 202) och 6235 R Gardarika  S:t Petersburg svarade med 
brev och kort. Annars kan jag hittills i år inte klaga på svarsutvecklingen, 3 nya länder och 36 nya 
stationer. 
 

Christer Brunström : Nu tycks det vara klart med min nya e-post, (christer.brunstrom@utb.halmstad.se). 
Vi har fått bredband i vårt hus varför jag hoppas att allt skall fungera bättre i fortsättningen. Med Spray 
hade jag ständiga problem. Sedan senast har jag fått ett mycket trevligt svar från Radio México  
Internacional 9705 brev, vimpel, T-shirt (rätt storlek!) och CD-skiva. 
1/4: Under lördagen var kortvågen delvis helt utstörd pga händelserna på solen. Ett par loggningar blev det 
dock. 4/4: QSL från Faro del Caribe 5054.6 brev. V/s Carlos Rozotto Piedrasanta, Director 
Administrativo. Kommentar: Stationsnamnet i fet stil gör tipsloggen betydligt tydligare. Om du hinner 
med det vore det en förbättring. 
 

Lars Skoglund: Har fått två QSL, AFRTS Barrigada, Guam 5765, AFRTS Pearl Harbor, Hawaii 
10320, båda svarade med brev fån Washington DC. 
  

Jan Edh: det har varit totalstiltje i min DX-ing en tid, och det är väl tveksamt om det blir någon sväng ut 
till Fredriksfors i veckoslutet också ? Det finns ju inget som direkt tyder på att det skulle höras så mycket 
nu heller...  Ett par trevliga QSL har dock kommit som tröst: Radio Barahona Internacional 4930. Brev, 
vykort, klistermärke (email tidigare) V/s Henry E Rosado (i kuvert från Ing. Roberto Lama S). 10 veckor 
Radio Oito de Setembro 2490. Långt trevligt email. V/s Diórgenes Lopes som beklagar att man inte 

Nu närmar sig påsken 
med stora steg. Har 
planerat in semester 
under hela nästa 
vecka. Sticker som 
sagt till Norge redan 
på onsdagkvällen. Vi 
har en perfekt 
förbindelse med färja 
kl 1900 från 
Helsingborg som är 
framme i Oslo 0900. 
På det sättet slipper 
man 55 mils 
bilkörning!  
Enligt uppgift från 
initierade källor i 
Norge, så lär  för-
hållandena dessutom 
vara mycket goda för 
skidåkning i år, så vi 
får hoppas det blir bra. 
 
Under veckan som 
gick har solaktiviteten 
varit extrem. Men inte 
märks detta på 
tipsspalten som blivit 
riktigt stor. 
 
En stor del av SWB:s 
medlemmar börjar få 
en försvarlig hög med 
QSL och många länder 
verifierade.  
Trots detta säger vi väl 
”keep on”. Det finns 
fortfarande många fler 
stationer att jaga – 
trots alla domedags-
profetior! 
 

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

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�

http://www.hard-core-dx.com/swb
http://www.algonet.se/~ahk/swbhome.html
http://homepage.sverige.net/~a-0910/
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svarat förr, men att det kommer mycket post och han är ensam att besvara den. Han är 19 år, teknik-studerande och jobbar på stationen 
sedan snart 1,5 år. Han är också bl a radioamatör (11-metersbandet). Stationen har tre sändare, förutom 2490 också MV 1590 (båda 250 
watt) och FM 98,7 (50 watt). Alla sänder parallellt. Stationen har två studios, en för sändning och en för inspelning, utrustade med bl a 
CD och MD. Staden Descalvado ligger 225 km från Sao Paolo och har 30 000 invånare. Bl a finns en stor fabrik för hundfoder-
tillverkaren Royal-Canin där. 7 månader.  
8/4:  "index" till trots, så gjorde jag en sväng ut till Fredriksfors på lördagskvällen 7/4. Men det gav inte mycket positivt? Visserligen 
hade stararna kommit, en hackspett trummade på, en uggla/uv av något slag hoade i natten, men vägen ut har tagit rejält stryk av 
skogskörning nu i tjällossningstider, en av antennerna tycks ha givit upp (75 grader mot Asien var tyst, troligen dålig signal också på 
"framriktningen" mot LA) men jag var inte klädd för att kolla om det är transformatorn eller om den blivit nerkörd. MV gav inte ett jota - 
signaler mot Balkan gick bra, en liten antydan vid 04.00 UTC på morgonen från WGIT 1660. KV litet sydöstligt, och litet brassar. På 
morgonen bara brassar med 4785 nog bättre än någonsin fram till ca 05. Men vad annat kan man vänta med A-index 24 och K-index 5, 
minor storm. Men Alvestad ger hopp i sin prognos - nu talar han "bara" om "poor", vilket är en framgång... 
 

Kenneth Olofsson: ytterligare ett QSL har anlänt: Radio Reina de la Selva  5486 kHz svarade efter f.up, med brev, qsl-kort och ett 
vykort från en arkeologisk by utanför Chachapoyas "Pueblo de los muertes". Det blev peruan nummer 60, ett riktigt fint jubileumsqsl. 
Veriesigner: Jose David Reina Noriega, Gerente General. 
 

Björn Fransson: Efter en tämligen misslyckad lyssnarnatt vid Ygne, där alla tusentals blåsippor i backen var det mest positiva, skickar 
jag nu detta till dig! Glad vår! Fortsätt gärna med svärtningen. För mig med gamla ögon funkar det jättebra! QSL : Radio Australia via 
Shepparton, Australien-21820. Special-QSL med känguru på från OS-sändningarna. V/s: John Wright. 6 m. Radio Ezra, via Wavre, 
Belgien-15440. Kort, visitkort, email v/s: John D Hill, Water Into Wine Ministry. http://www.water-into-wine.com, 5 d. Eurosonor 
Radio via ?-6900. Brev, v/s: Christian Schmidt. radio@eurosonor.de, http://www.eurosonor.de/radio, 4 d.  
 

Rolf Åhman: Några kv-QSL har det trots allt kommit: AFRTS Diego Garcia 12579 brev, RRI Palankaraya 3325 brev samt förra 
fredagen dessa tre AFRTS Pearl Harbor 6350 brev, AFRTS Guam 13362 brev samt AFRTS Sigonella 10940,5 brev. Bifogade tips är 
resultatet av ett besök på Gålö för 2 veckor sedan.  Som du kanske ser har jag blivit med bredband, därför ny e-post adress: 
rolf.ahman@bredband.net 
 

Ove Fransson: Eftersom jag faktiskt lyckades komma iväg ut till Saxtorp med några av grabbarna i MKVK, har jag för en gångs skull 
möjlighet att bidra. Visserligen är loggarna fjorton dagar gamla, men jag hoppas att det är viljan som räknas. Några QSL som resultat av 
räden ut i buskarna utanför Landskrona har jag inte sett till än, men det är kanske litet mycket begärt redan. Jag satte som vanligt på 
radion innan jag började skriva det här till dig (lördag natt 0445), och de enda LA som gick på 60mb här hemma på Betulastigen var 
egentligen en brasse (kass) på 4755 och Ecos del Torbes 4980 (desto bättre). Förhoppningsvis återkommer jag redan till nästa nummer 
med mer. Här kommer loggen: 
 

 
 

3260     19.3  -0420 KSMR  Kentucky State Militia Radio gav både vanlig postadress och e-mail-adress. Jag tror programmet 
hette "The Militia Hour". Avslutade med hälsningen "See you at Norm Creek!". Svag, men klar signal. 2    
SND 

3270     19.3 0415  OID  religiös Amerikan. Orkade inte vänta på ID.    4    SND 
3300  25.3  0415  R Cultural , engelskt religiöst, lättlyssnat. 3. OVE 
3360  25.3  0420  LV de Nahualá, spanskt religiöst. 3. OVE 
3375   14.3  0100  R San Antonio gick bra men hade problem med en PTP:are i närheten Q 2-4  DO 
3922,65  7.4  2030  Radio Samordinka. Pratade på i samma stil som alltid. QSA 2-3 JE 
4716   13.3  2330  R Yura berättade att bussen ifrån Celedin var försenad  Q 3-4  DO 
4785   13.3  0340  R Cariari  gick som ett spjut, dagen efter hördes den knappt!  DO 
4795   14.3  0030  R Dif Aquiduiana  med musik och reklam för ett bussbolag med billiga resor  DO 
4797   13.3  2310  R Mallku  pratade om en festival i Santa Cruz. Man kanske skulle ha åkt dit?  DO 
4819  25.3  0440  La Voz Evangélica, telefonintervju och musik. 3. OVE 
4819,15    24.3  -0502  HRVC LV Evangélica avslutade dagen med religiösa hälsningar till olika personer i landet. Angav 

(programmets?) postadress till Comayagüela.    3+    SND 
4819,19     3.4  0459  HRVC LV Evangélica avslutade med "Esta es HRVC La Voz Evangélica de Honduras, transmitiendo 

mensaje ... Cristo desde Tegucigalpa, capital de Honduras. 1390 kHz amplitud modulada y 4820 kHz onda 
corta, banda de 60 metros".    3+    SND 

4819.2  7.4  0430  La Voz Evangelica gick fint med sång. S 3-4 BEFF 
 29.3  0505  La Voz Evangélica de Honduras med musik. 2  CB 
4830  7.4  2210  Thailand med musisk, engelska nyheter 2215 . QSA 3 JE 
4835  7.4  2020  Alice Springs tycks (tillfälligt?) ha lämnat 2310 och går här. Country m m. Strax efteråt svaga signaler på 

2325 och 2485 också. QSA 3, men problem med Mali. JE 
4835   31.3  1908  Radio Mali med "Weekly Magazine in English" med alldeles utmärkt mottagning. Bl a fick vi veta att 

marknaden i Bamako kommer att byggas upp igen efter att ha förstörts i en brand 1993. 4 CB 
4840     18.3  -0505  HCRI7 R Interoceánica, Santa Rosa mycket bra med romantiska ballader non-stop denna morgon. 

Endast ett fåtal annonseringar i slutet av sändningen. C/d med nationalhymnen. Har hörts var dag jag 
kollat sedan dess, men betydligt svagare.    2-3    SND 

4845   12.3  1930  Marutanien  har verkligen fått bra sprut på sin sändare och har ett klart och rent ljud, synd bara att man 
inte förstår vad de säger Q 4-5   DO 

4875   13.3  0330  R Dif Roarima med ID sände // med mellanvågen sade dem   DO 
4875   27.3  0332  Rádio Difusora de Roraima med ID + A hora certa. 3  CB 

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC                        
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4902  7.4  1945  Sri Lanka med "sång" som förmodligen var buddhismunkars mässande böner. Natt mot fullmåne 
förklarar väl sändningen. QSA 3 JE 

4919.03   29.3  0510 Radio Quito med nyheter. 2  CB  
4930,05    18.3  -0520  HICV R Barahona Internacional med snabba rytmer och täta annonseringar, t ex "R Barahona, 4930 

banda internacional de 60 metros - cubriendo todo América". Något taskig modulation dock. Abrupt c/d 
utan slutannonsering. Bra även 22.3 till c/d 0522. Hörd de dagar jag kollat.    3    SND 

4945   13.3  2345  A Voz do São Francisco med ID och sen musik   DO 
4980   3.4  0300  Ecos del Torbes hördes denna morgon. Tycks sända mycket oregelbundet numera. 3-4  CB 
5010,0     24.3  -0432  HRMI R Misiones Internacional, Comayagüela med ett program på engelska från IMF World Mision. 

Endast avslutningshälsningar på spanska, som bl.a. innehöll "R Misiones Internacional, transmitiendo en 
las frecuencias 1480 AM y 5010 onda corta ...". Trevlig fångst!    2    SND 

5020   13.3  0130  Ecos del Atrato pratade om presidentens samtal med FARC-gerillan  DO 
5025   12.3 2000  ORTB/Parakou hördes bra med nyheter. Hörs denna station bra blir det av någon konstig anledning dåligt 

emot latinamerika  DO 
5010  7.4  0435  Radio Missiones International gick verklig enormt bra. Bara snack på spanska. S 4-5. BEFF 4819.1    
5100 13.3 1900 R Liberia International  med nyheter på engelska till Q 3  DO 
6104,97  7.4  2225  Radio Filadelfia, Fox du Iguazu med en predikan ? har blivit ganska lätthörd här nu. QSA 3 JE. 
6105   24.3  2345  R Cultura do Filadelfia, Foz du Iguazu med prat om kärleken till Gud och om en kyrka i São Paolo  DO 
6105      24.3  2303  Radio Filadelfia, Foz do Iguazo med id. QSA 3. RÅM 
6105,53      24.3  2318  Radio Panamericana med religiöst px. QSA 3-4. RÅM 
6134.8       25.3 0110  Radio Santa Cruz med långt id innan sign off 15 över. QSA 2-3. RÅM      
6155   3.4  2301  OID   med sportprogram och Coca Cola reklam, förmodligen Fides och inte Uruguay-stationen, eftersom 

samma sportprogram hördes på 6025 . Frekvensen är  ledig mellan 23,00 - 00,00, med massor av splatter 
och annat oljud. KO 

6184.97   4.4  0500 Radio Educación med mexikansk musik av "oldies" typ. 3  CB 
6244,6     25.3  0915  Laguna 48, Postbus 94, NL-7038 ZH Zeddam, Netherlands var en tysk pirat igång denna morgon. 4  SND 
6305.7 - 
6309.6 V 

Ofta 0400  Radio Unión, "La Rádio" , Lima går ofta runt dessa frekvenser. Musiken hörs OK, men audio, när någon 
pratar är fruktansvärt. Troligen problem med sändaren. BEFF 

6900  1.4  1600  Eurosonor Radio via okänd sändare var inget aprilskämt. Det är en tysk DX-are som försöker sig på att 
agera "riktig" radiostation. Nyheter och musik. Har redan svarat med trevligt brev. S 4. BEFF 

7370   2.4  1800  Radio Studio "Gardarika"  på sin nya frekvens. Några annonseringar är på engelska. 4  CB 
9290     25.3 0900 R Nova International med Elton John, Springsteen, Clash etc. Adress enligt stationen: RNI, 64 Brighton 

Rd, Leicester LE5 0HA. Vill ha 2 IRC för svar.    3    SND 
9565.03  1.4  0625  Rádio Tupi de Curitiba hördes med Voz da Libertação på portugisiska och spanska ända fram till efter 

0730. Stark mottagning. Känner någon till aktuell adress till denna station? Jag fick min rapport i retur 
förra året. Ibland har ju Rádio Tupi egna program även på kortvåg.  CB 

9635   3.4  0400  Radiodifusora Nacional de Colombia hörs bra sista timmen fram till 0500. Tyvärr dåligt ljud. 3  CB 
9645.08  28.3  0505  Rádio Bandeirantes "Informação Total - Rádio Bandeirantes". 3  CB 
9705   29.3  0430  Radio México Internacional - utstörd av Family Radio kl 04.45. 2  CB 
11440/U     24.3  -2318  R Cochiguaz avslutade en av sina sändningar denna kväll.    2    SND 
11709.95   29.3  0340  RAE med argentinsk folkmusik presenterad på franska. 3-4  CB 
11725   24.3  2105  R Novas de Paz med ett eget religiöst program  DO 
11725  24.3  2115  R Novas de Paz gjorde sitt bästa för att övertyga om sin livssyn. 3-4. OVE 
11764.69   29.3  0345  Rádio Tupi de Curitiba med Voz da Libertação. 3 CB 
11764.78  1.4  0625  Rádio Tupi de Curitiba hördes utmärkt även här. Kl. 0700 blockerades frekvensen av BBC. 3-4  CB 
11850  24.3  2225  R Aparecida snackade mest. 2-3. OVE 
11915  24.3  2145  R Gaúcha. Reklam för "Panasonic". "Sabato Esporte" kl 22. 4. OVE  
11924.98   29.3 0405  Rádio Bandeirantes med nyheter från "Rede Bandeirantes de Rádio". 3  CB 
12060  31.3  0510  Radio Voice of Hope via Madagascar med engelska och trevlig afrikansk musik. S 3-4 BEFF 
15184,6     24.3  2003  Radio Africa hördes äntligen rapporterbart med religiösa px på engelska. QSA 3. RÅM  
15440  25.3  1100  Radio Ezra, brittisk predikant, som sänder via Wavre, Belgien. Påstår sig vara annorlunda än andra 

predikanter men det tyckte inte jag. S 4. Har redan svarat med kort. BEFF 
21680     30.3  0710  Christian Voice International , Darwin med programvärden Dave Miller. "You're listening to Christian 

Voice International African Service, broadcasting life to Asia. Bringing you the heart of God, into the 
heart of the community. Christian Voice International - the only radio station you will ever need". Tro 
det!    3    SND 

 

 
 

Quito 6 april 2001.    Många OIDs den här gången, ingen skulle bli gladare än BM om det dimper ner en email med svaren på 
gåtorna! Just nu är jag lite krasslig i halsen och till helgen sticker vi iväg till Riobamba - en hel vecka blir vi borta så risken finns 
att det inte blir någon bandscan nästa gång. Egentligen hade min fru och jag tänkt oss en vecka ute vid kusten och staden 
Esmeraldas, men man har börjat att tala om "katastrof" pga oväder och stora regnmängder där så istället får det bli små 

 
     BM i Ecuador – bandscan KV-20, 8/4 2001 

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: 15 m longwire + Magnetic Longwire Balun 
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dagsutflykter med Riobamba som bas. Bl.a kommer vi att besöka Baños, något vi inte har gjort under lång tid. Det är ju inte så 
länge sedan 25000 människor flydde därifrån i skräck för en aktiv vulkan. Att tillbringa natten där vågar vi oss inte på! SWB 
1455 som du skickade på söndag (?) kom mig tillhanda på lördag 6 dagar senare så nu fungerar posten som vanligt. 1449 och 
1450 saknar jag fortfarande.  73/BM   (skickar 1449 och 1450 som snailmail tillsammans med 1456. /red) 
 

2439.66H  OID "R.B.". 2 april 2001 - 0033cd UTC. Tror att det kan vara Radio Bagua, Bagua (Peru), som är listad på 1220 kHz (2x 
1219,83), då "Bagua" och "Provincia de Bagua" nämndes vid ett politiskt reklaminslag. Hördes första gången den 2 april med nonstop 
musik och close down 0033 UTC utan att säga någonting. Dagen efter close down 0010 UTC, då med hälsningar och musik. Den 4 april 
stängde man sent, 0325 UTC med ovanligt stark signal för att vara en harmonic. UTC -5 och IDade bara "R.B." samt uppgav frekvensen 
1220 kHz. Frekvensstabil.     
 

4767.79(H?)  OID "Radio Panamericana". Mars 2001 - 1145 UTC. Musikpx med IDs av kvinnlig DJ mellan varje låt: "Radio 
Panamericana", ibland bara ett kort "Panamericana". Hörs också kvällstid men med sämre signal. Kan vara en harmonic från listade 
Radio Panamericana, Quero (Ecuador) på 1590 kHz (3x 1589,26). Den 3 april close down 0130 UTC.   
 

4830.07  Radio Litoral, La Ceiba (Honduras). 2 april 2001 - 0225 UTC. Radio Táchira har varit off air en tid så det gäller att passa på! 
Befann mig i Antígua, Guatemala 1992-93 och rapporterade då hem till Sverige och SWB att nya Radio Litoral hade börjat med 
testsändningar. Har förutom spanska också engelskspråkiga, religiösa program. ID: "Esta es HRLW Radio Litoral transmitiendo en 4830 
kcs en la banda internacional de 60 metros desde la ciudad de.....". Har varierat i frekvens +- 1/100.       
 

5067.10  Ondas del Suroriente, Quillabamba (Peru). Mars 2001 - 0105 UTC. IDade efter ett 5 minuters reklamblock. 
 

5544.72  Estación Equis, Bagua (Peru). Vår dx-vän Rafael Rodriguez skriver i DXLD (se SWB #1455) att han tvivlar på adressen jag 
uppgav för "Estación Equis"(Rafael skriver: "Tengo alguna duda con la dirección reportada por Malm ya que no tengo claro el nombre 
del Jirón aunque el número sí está correcto: Jirón----198.............". /Rafael Rodriguez , Bogotá, Colombia, March 16, DX LISTENING 
DIGEST). Vet faktiskt inte varifrån "Jirón....198" kommer, det jag har uppgivit är följande: "....estamos ubicados en Calle Argentina 
198...., Bagua" 
 

5600.73  OID peruan. Mars 2001 - 1110 UTC. Hörs ganska regelbundet men svår- IDad pga mycket svag signal.  
 

5632.94  Radio Cajabamba, Cajabamba (Peru). 5 april 2001 - 0140cd UTC. Verkar inte finnas listad i WRTH och själv känner jag inte 
till den. ID: "Transmite, para todo el Perú, Radio Cajabamba en 99.3......frecuencia modulada......a través de la banda internacional de 60 
metros 5050 kHz, Radio Cajabamba la nueva imagen de la región centro". Den här stationen har jag haft som OID så långt tillbaka som i 
maj 2000, dessutom på exakt samma frekvens. Tar mig friheten att återge vad jag skrev i SWB #1434 den 4 juni 2000: "Här har sedan 2-
3 veckor tillbaka hörts en peruan, vars namn möjligen slutar på "Radio .....bamba". Varierar 5-10 100/delar i frekvens och är något 
svagt modulerad. Både morgon och kväll har jag hört ett musikpx kallat "Folklore sin fronteras". Stationens namn, QTH och provins 
verkar ha samma namn. Huancabamba? Annonserar FM 91.3".  
 

Tack till HeP som snabbt hörsammade min uppmaning att komma med förslag till lösningar på "oklarheter" i mina bandscans - 
vilket det finns gott om, inte minst i denna bandscan. Jag har tidigare många gånger rapporterat om en "Radio Tigre" med 
okänt QTH - är f.n. inaktiv. Senast hörde jag stationen i januari i år på 5760.34 kHz. Tidigare hörd under en ganska lång period 
på varierande frekvenser mellan 5580-5620v kHz. HeP påpekar att den colombianske dx-aren  Rafael Rodriguez tror att "Tigre" 
skulle kunna vara "Radio Sorochuco", som jag i förra SWB  hade med på 5586.69, hördes dock endast under några få dagar. 
Kopplingen mellan dessa två stationer kanske finns, det som talar för är frekvenserna samt "Cajamarca". Radio Sorochuco är 
ju listad på 5760v. Det som talar emot är ljudbilden, Sorochuco hade ett annat "sound".  
Till slut kan jag berätta att jag känner mig enormt stolt och hedrad - en indiansk familj i Riobamba vill att jag ska bli Gudfader 
(och min fru Gudmor) för deras lilla indian-tjej - det blir en stor fest under påskveckan och ytterligare en under juni månad i 
den indianska familjens lilla hus med jordstampat golv!      73 från BM i Quito.  
 

73 från  i Quito!    
---------------------- 
      

 
 

BELGIUM.  
15799.9 LSB, R Borderhunter test transmission 2315-2327 March 30. Very good signal here in southeast USA. SINPO: 45444. First 
heard an AM carrier flicker on and off around 2310-2312. Nice carrier strength, don't know if that was Borderhunter or not. A couple of 
minutes later, test transmission began in LSB with a strong signal. Audio was somewhat distorted. Program content consisted of mostly 
techno mx. First ID was given at 2317 announcing that this was a test trans. of R. Borderhunter. A few minutes later Alice Cooper's 
"School's Out" was played. Then the announcer said he used to play that song for East Germany. He also added, that it was very early in 
the morning in Europe, and no one was up, except a few pirate operators. A little more mx, then sign off, mentioning that he heard condx 
were not good, and hoped for better the next time. (Actually, I think the band was working fairly well, at the time of the px.) PX ended @ 
2327 (David Hodgson, TN, DX LISTENING DIGEST) 
I was also listening at 2300, but may have quit before 2310; however, did not expect to hear much with disturbed propagation (gh, OK, 
DXLD) 
--------------- 
Cumbre DX Special 340.1 follow up. I just got an e-mail message from the operator of Radio Borderhunter.  Apparently he was doing 
more tests and attempting to improve the modulation (after the Cumbre Special announcing the upcoming test) and a fire broke out in the 
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amplifier.  So he won't be able to make the 0500 UTC broadcast.  As he says: "Now I'm sitting near the transmitter with tears in my eyes 
knowing that I can't make it before 0500 UTC". (Dave Valko Mar 31) 
 

GALÁPAGOS ISLANDS.  
Hi all, From the better-late-than-never department: I noticed an overseas DXer recently verified La Voz de Galápagos 4810 after a 
20+ year wait and thought I should try my 1976 report once again. Yesterday I received a friendly VL from Nancy Tasipanta, Estudio 
Contabilidad along with a postcard of one of the Franciscan monks with a huge turtle called "Pepe", and a tourist brochure. Nancy 
Comments that MW 1320 has been inactive for 3 years to save electricity costs. La Voz de Galápagos now runs on 97.1 FM (since 
3/2/01, previously on 97.7). La Voz de Galápagos is heard throughout the occupied islands and there are local operations (low power?) 
on Santa Cruz and Isabela islands. She also says they have received many letters from radio listeners but very few times have they 
written back. Now might be a good time to write to Nancy if you are sitting on a report too. 73s (Paul Ormandy, NZ, April 4, ARDXC 
via WORLD OF RADIO 1075, DXLD) 
 

CHINA 
Voice of Jingling 5860 replied recently by QSL -card and brochure. The QSL was entitled 'Reception Card' and the verification was in 
both EE and CC. The station is in fact the Taiwan Service of Jiangsu People's Broadcasting Station. Jiangsu PBS has website at 
http://www.radiojs.com/  [Pentti Lintujärvi, http://www.dxlinks.com/  via HCDX] 
----------------- 
I have identified the station I reported last week on 7165 kHz as unidentified in East Asian language. Heard this week at after 1630 but 
also 1730 untill 1800 when Radio Free Europe starts on this frequency in the Rumanian language. The station identifies as "Xinjiang 
guanbo dientai", so it seems that is a new frequency for the Xinjiang PBS for it programm in Chinese. 
[Erich Bergmann, Ansbach, Germany via HCDX] 
 

CONGO REP. 
5985, Radio Congo, Brazzaville. April 2nd at 1730 gradually rising, and at 1745 almost totally covering Tanzania. French program. This 
frequency was clear for Africans also after 1800 UT (except those splatters from 5980). [Jari Savolainen Kuusankoski Finland via 
HCDX] 
 

ECUADOR 
Info on R Interocéanica 4840, including station logo and staff pictures can be found at http://home.swipnet.se/sm7bua/HCRI.htm   
Station building can be seen at http://home.swipnet.se/sm7bua/bilder/dcp00049.jpg    Responsible for the web page is Mats Gunnarsson, 
ham operator SM7BUA, who helped set up the SW facilities in the mid-80´s. The station is run by Iglesia del Pacto Evangélico del 
Ecuador, Ecuadorian Evangelical Covenant Church, and initial funding was requested from their Swedish parent church and facilitated 
by the Swedish International Development Cooperation Agency. There are pictures of Edwin Riera, and his wife Janeth Castro de Riera,  
responsible of the Santa Rosa operation today, and also of Swedish technican Olof Häggmyr, who appears to be in charge of a relay 
facility of R Interoceánica, at Baeza. Mats Gunnarsson lives in Ljungby, Sweden, and is no longer involved in the operation. However, as 
a ham operator (see two of his Ecuadorian QSL cards on the web site), he may be able to tell us how to obtain a HCRI QSL which I have 
tried twice. Despite mailing my reports from within Ecuador, I had no luck myself in obtaining a QSL either  in 1994 or in 1998, see 
4840 entries at http://www.algonet.se/~ahk.Dline94.htm and http://www.algonet.se/~ahk/Dline98.htm. There is a clickable address at the 
bottom of http://home.swipnet.se/sm7bua   [Henrik Klemetz] 
 

GEORGIA.  
4875, Radio Khara via Dusheti tx. March 29th. While routinely scanning the band, stopped here at 1610 UT to check who was the one 
playing nice instrumental music. Strong signal. Some talks in Abkhaz language (my guess), but mainly instrumental jazz-type music. 
Program ends at 1630 with several "Radio Khara" IDs. Tx off at 1631. So, at least on Thursdays they are on at this time. To produce so 
strong signal, they might well be using a 50-100 kW tx. 73 (Jari Savoläinen, Kuusankoski, Finland, Hard-Core-DX mailing list via 
DXLD) 
 

SINGAPORE 
3365 R.Singapore International.  Stumbled across this unusual occupancy, Indonesian program from 1200  //9665.  Not shown in 
schedule on RSI website, which may or may not have been updated for A01 [Craig Seager, Australia cseager@ix.net.au via HCDX] 
-------------------- 
mixing product, maybe? (gh in DXLD) 
 

TANZANIA 
5985, Radio Tanzania, Dar-es-Salaam. April 2nd at 1705 news in Swahili // 5050. No other stations heard on this freq at that time. Big 
splatters from 5980. [Jari Savolainen Kuusankoski Finland via HCDX] 
 

 
 

New filter for JRC NRD 545 (rec.radio.shortwave) 
I just wanted to alert owners of the JRC 545 of a replacement filter that greatly improves strong adjacent-channel signal 
separation and helps to remedy the "monkey chatter" that sometimes manifests itself under certain conditions. Bob Sherwood has a DSP 
Protection Filter Replacement that is 8 kHz wide instead of the stock 15 kHz, which attenuates 5 kHz off frequency by 40 dB. This 
modification does reduce the maximum bandwidth of the radio from 9.9 kHz to 8 kHz but I had Bob install it on my unit and it works like 
a champ.  Bob also has a 6 kHz 9 pole replacement filter. The filters are $69 each.  Bob installs the filter for an extra $35. Here is the URL 
for those interested in finding out more: http://www.sherweng.com/radios.html. This one modification has greatly enhanced the receiving 
characteristics of the 545. Just thought some 545 users would want to know about this. [Jim Valle pimmer@optonline.net] 
--------------------- 
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Try setting user setup 27 (niose reduciton mode) to 1.  This makes the NR sound like it is always trying to lock, and works much better 
than the standard setting. With setup 27 set at 1, and RF gain cranked back, noise reduction can sometimes be spectacular.  Also, try 
increasing the noise reduction function to 100-150 or more, making he recovered audio somewhat less processed sounding.  It is also worth 
varying AGC timing (when listeining in SSB) to get the best out of noise reduction. 
[VK2XCD  "chris" noone@nowhere.com.au] 
-------------------- 
The 8kHz filter mod has really improved things for me on MW and SW frequencies.  Utility monitoring has been GREATLY improved.  I 
have found much less monkey chatter and significantly less spillover from stations close by on all SW bands.  The real test is when I listen 
to utility and can get so much more out of the passband tuning.  A perfect example would be listening to AFN in USB.  Before the filter 
replacement there was quite a bit of spill-over from data signals on LSB.  This filter along with some narrowing of the filter setting (about 
2.2 to 2.4) and using the passband tuning cleans audio up significantly.  On MW I have found no noticeable difference in fidelity.  I live in 
an RF rich environment and utilize theDressler ARA-60 (superb antenna, by the way) so I'm even more impressed by this filter mod. 
I may try Bob Sherwood's 6.9 kHz (if I can get a second board at a good price for my 545).  I hope my report helps.  If someone wants 
more information please do not hesitate to ask.  By the way, you only need to send in the board, not the entire rig.  Saves on shipping. 
Bob turns things around very quickly.  He is also a very knowledgeable, professional and courteous individual which to deal. 
[Jim Valle, pimmer@optonline.net] 
 
The Sony 7600 series page 
I already have the specs of the 7600G's filters (added them on http://jgrossklass.bei.t-online.de/sony7600.htm recently), but know 
near to nothing about the filters of the other radios. You'll be given credits on my page. [ Stephan Großklaß,  eMail: jgrossklass@t-
online.de via rec.radio.shortwave] 
 
 
BBC News | SCI/TECH | Giant sunspot may explode (Thursday, 29 March, 2001, 12:02 UTC, by BBC News Online science 
editor Dr David Whitehouse). 
Scientists are currently observing the largest sunspot seen on the surface of our star for more than a decade. Researchers think it 
could lead to a powerful flare some time in the next day or so. If this explosive event does occur, it will liberate in just a few seconds more 
energy than mankind has ever used. The sunspot group, designated Noaa 9393, was first seen a month ago when it was not nearly so large. 
The Sun's rotation took it from view but when it reappeared a few days ago astronomers were amazed that it had grown so big. Over the 
past 24 hours it has become unstable displaying signs that its pent-up energy is about to be explosively released. 
Monster spot  
The sunspot is a monster according to Joe Elrod of the US National Solar Observatory at Sacramento, California: "This is the first big one 
we have seen during this solar cycle," he told BBC News Online. Sun Big Bear Solar Observatory,  Noaa 9393: Bigger then the Earth 
Every 11 years or so the Sun goes through a peak of activity when there are more sunspots on its surface. Solar observers say that 2001 is 
the year of the current peak. Noaa 9393 is so large that it is even visible to the unaided eye, though astronomers say that under no 
circumstances should anyone without proper protective equipment ever look towards the our star as blindness can result. Sunspots are 
regions of the Sun's surface that are marginally cooler than their surroundings. They only appear dark by  contrast. If they were alone they 
would shine brighter than an arc lamp. 
The 'big one' 
They are caused when intense magnetic fields rise up from below the Sun's visible surface. They then become twisted and distorted by 
surface motions storing up vast amounts of magnetic energy. Eventually, the magnetic energy becomes unstable and collapses, resulting in 
the explosive heating of vast amounts of gas. This is when solar flares are produced. The most intense solar flares are called "white light" 
flares and it is this type of event that sunspot group Noaa 9393 is expected to produce. "We saw two small flares yesterday, and they may 
be the precursors to the big one," Joe Elrod said. Scientists say that the Sun is currently going through a particularly active phase with 
many groups of sunspots on its surface. External links: * http://www.sunspotcycle.com/, * http://www.nso.noao.edu/   
[Daniel Say DanielSay@yahoo.com  via rec.radio.shortwave] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jgrossklass.bei.t-online.de/sony7600.htm
http://www.sunspotcycle.com/
http://www.nso.noao.edu/

