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Nummer: 1497, 3 november 2002. Deadline nästa nr: 15/11 2002 (E-mail 17/11 kl. 0900 SNT) 
 

SWB-info 
 

SWB online på HCDX: http://www.hard-core-dx.com/swb 
SWB old archive: http://www.algonet.se/~ahk/swbhome.html 
SWB hot stuff: http://homepage.sverige.net/~a-0901/    (på denna sajt ligger alltid senaste SWB). 
SWB member information: http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm 
Jubileumstidskriften: http://homepage.sverige.net/~a-0901/   (html- + pdf-version). 
 

QSL, kommentarer, mm.  
 
Jan Edh: Det var tråkigt att höra om din svärmor. Det blir litet futtigt att beklaga dåliga konditioner 
sådana gånger. Men usch och fy vilken dyster tvåveckorsperiod ur DX-synpunkt. Lördagsnatten 19/10 
blev ett ännu misslyckat försök att betvinga elementen. Och hade det inte varit för att Ronny Forslund och 
Dan Andersson också varit på plats i Fredriksfors, hade jag nog gjort som vid mitt förra besök. Då, den 
9/10, gav jag upp redan 23.15 och åkte hem och nannade, eftersom jag inte stod ut med allt sprak och att 
inget ”vettigt” hördes. Det var inte mycket bättre nu, men Hong Kong hörs ju inte varje dag och får väl 
anses vara värt mödan trots allt. Mellanvågen var otroligt dålig över Atlanten, även om norrmän och Island 
på MV/LV skvallrade om att det borde vara ”öppet”.  Och kortvågen gav inte mycket den heller. Inte ens 
att det lyckades med colombianen på 6011 nu heller, inte minsta tillstymmelse av signal medan brassen 
var väldigt bred och hördes ända på 6011. 
31/10: För första gången i höst hade jag chansen att kolla läget också en eftermiddag, och chansade, 
konditionerna till trots, på onsdagseftermiddagen 30/10. Till ingen nytta alls kan jag konstatera, det var 
väldigt dåliga konditioner åt alla tänkbara håll. Det blev bättre mot kvällningen när också Ronny Forslund 
anslöt ute i Fredriksfors. Det började i alla fall höras några intressanta signaler, och det blev också 
matdags... BBC Somerset Sound på ny frekvensen, äntligen dags för Okapi, och dessutom på två 
frekvenser. Transatlantiska signaler var det dock ont om och vi kvällade vid 23 (svensk tid). Gick upp vid 
3-tiden. ”Fullt” över mellanvågen, Puerto Rico, någon kuban och så en del Venezuela. Väldigt bra styrkor 
ofta, men också väldigt korta stunder åt gången, så det var meningslöst att försöka få några id. Kortvågen 
gav inget alls. Ny koll vid 6 och alla signaler var totalt utsläckta! Framåt 6.45 började åter svaga, fladdriga 
signaler ta sig fram, inklusive NA på 1400, 1510, 1520 och troligen 1560. Men inget som gick att id:a. 
Kortvågen fortfarande urusel (men Okapi gick också på morgonen!). Colombianen på 6010,95 gick inte nu 
heller. BBC på 6010 6 - 7, men ingen signal efter 7 heller. Knappt att Maria gick!  
Jag har ett par QSL också att komplettera med: Full Gospel Church of Las Palmas 6715U. Email från 
pastorssonen pulse@121.net. 2 dagar. Radio Television Hong Kong 3940. Email  ccu@rthk.org.hk. 1 dag 
 
Christer Brunström: Tack vare informationen i förra SWB lyssnade jag på Full Gospel Las Palmas 
Church 6715 USB. Sändningen hördes tämligen bra och det har redan kommit ett epostsvar från pastorns 
son. Jag skrev på spanska men det var inte hans starka sida eftersom svaret var på engelska. Sänder tre 
dagar i veckan till koreanska fiskare i Atlanten. 100 watt. Detta är väl egentligen rundradio, eller? Vad 
sonen heter framgår inte av meddelandet. 
31/10:  La Voz de tu Conciencia 6060/6011 kort (som Martin Stendal glömt att fylla i men det blir nog 
OK tillsammans med tidigare epostsvar). Postadress: Colombia para Cristo, Calle 44 No. 13-69, Local 1, 
Bogotá, Colombia. 
Jag har varit fem dagar i Madrid. Trots årstiden strålande sommarväder. Besök på slottet, Pradomuseet och 
ett kloster. Träffade Pedro Sedana, samordnaren för AER. Trevlig kille som tydligen mest sysslar med 
satellitradio och liknande. Lyssnade lite på mv med min lilla transistorradio och återkommer om detta i 
ARC. 
 
John Ekwall: JOE ringer in och berättar att han tänker sälja sin CR 91. Den är utrustad med ett extra 1,2 
kHz filter. CR 91 kräver ingen närmre presentation, utan är en fantastiskt fin mottagare med mycket goda 
storsignalegenskaper. Prisidé runt 27500 SEK. Seriösa spekulanter kan maila JOE:   
john.ekwall@mailbox.swipnet.se. Passa på tillfället att skaffa en mottagare som också kommer att ha ett 
samlarvärde. 
 
Björn Malm: Återvänder till Quito den 15 november med jättestor dx-aptit. Jag kommer att vid senare 
tillfälle berätta om gjorda förbättringar av mottagningsutrustning och en del annat nytt. Så det blir 
spännande att få återvända till "La Cabina", radiorummet på Avenida la Prensa. Sedan längtar jag ju till 
värmen och min ecuadorianska fru inte minst. 
Eftersom min e-mailadress finns ute i offentligheten så säljs den ju vidare till olika skummisar - en jädrans 
massa jobb att rensa ut och blockera alla konstiga mails som bokstavligen väller in. 100-tals varje vecka.  
 
Stig Adolfsson: Dålig aktivitet här pga tidigare annonserade tjänsteresor. Jag har varit i Halland, Skåne, 
Dalarna, Västmanland och Lappland samt Luxembourg. Kommer att fortsätta resandet, v46 i Dalsland och 
sedan v48 i Skåne igen.  Allt för denna gång!   

Det har varit några 
trista veckor sedan sist. 
Först dog min svärmor 
efter att ha varit sjuk 
sedan februari.  
I fredags den 25, 
samma dag som 
begravningen skulle 
äga rum, ringde man 
på morgonen från 
sjukhemmet där min 
mor vårdats de senaste 
2,5 åren för Alzheimers 
och meddelade att hon 
lugnt och stilla somnat 
in för gott. Så det var 
bara att åka iväg och 
ordna det viktigaste 
och sedan försöka 
hinna tillbaka för att 
vara med på min 
svärmors begravning kl 
13.  
Helt ofattbart att det 
kan slumpa sig så! Det 
är nästan som damerna 
haft ett hemligt 
förbund.  
Så den dagen glömmer 
man aldrig.  
 
Hela den följande 
veckan har präglats av 
att ordna med alla 
praktiska saker för 
ännu en begravning. 
Min far är så pass 
gammal, 88 år, att han 
inte längre reder ut 
detta. Hur det skall gå 
för honom när 
vardagen sedan gör sig 
påmind återstår att se. 
Det är inte lätt för 
honom att bli ensam 
efter så många års 
äktenskap. 
Men så konstigt kan 
bara livet vara. 
 
 

Keep on …. 
============= 

R e d a k t i o n: 

Thomas Nilsson 
Mardal 3669 

262 93 Ängelholm 
 

Tel: 0431-27054 
 

E-mail: 
thomas.nilsson@ 

sverige.net 
thomas@mafa.se 
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Björn Fransson: Tyvärr ingen DX-ing alls de senaste 14 dagarna - och därför inga tips! Det är alldeles för "busy" runt omkring oss för 
att jag skall få "den rätta ron" att sätta mig vid radion. I helgen är huset fullt av folk, med äldste sonen hemma från Uppsala för att guida 
två schweiziska kompisar, som ska köra "världens största endurolopp" (2211 startande!) på motorcykel, med yngste sonen hemma från 
Karlstad för att sälja hamburgare på samma tävling och med oss själva engagerade i att, för 15:e årets i följd, sälja kaffe och korv på 
tävlingsplatsen. Vår orienteringsklubb har över 100 funktionärer, som förser alla tävlande och publik med ät- och drickbart under helgen!  
Däremot vill jag rapportera om två QSL: La Voz de su Conciencia-6060 svarade med ett tjusigt datakomponerat QSL-kort, "Tarjeta 
QSL", där man på spanska och engelska anger att man numera sänder på 6010 kHz och att man är en "Una Extensión de Radio 
Alcaraván 1530 AM". V/s: Russ Stendal, som ju tidigare skickat emailsvar. Yoido Full Gospel Las Palmas Church, Kanarieöarna-
6715. E-mail från v/s: Pastor Chung, fglc@jet.es. Koreansk kyrka på öarna som sänder för koreanska fiskare! 100 watt. Adress: Plaza de 
Agustin Castillo 3, (Altavista), Las Palmas de Gran Canaria, Spain. 2 d.   73 och god allhelgonahelg från Björn! 
 
Lennart Weirell: Denna helg pågår Hobbymässan 2002 i Frescatihallen i Stockholm och Sveriges DX-Förbund deltar tillsammans med 
Sveriges Sändareamatörer. Själv skall jag in i morgon lördag och dra mitt strå till stacken och jobba i montern. Lyssnandet den senaste 
tiden har varit sparsamt, men jag lyssnade på R Finlands sista sändning på 15400 och 17670 med EE till NA 12:30. Även R Yugoslavia 
har avlyssnats på 6100 med EE 22.00. Nästa helg är det inplanerat en lyssnarnatt i Österbo, Möklinta. 
Till Västerås har inkommit QSL från Christian Voice Int'l - 4965 kHz i form av kort och brev samt från R Waves Int'l - 6311 (via R 
Alfa Lima) brev och C&W CD. 
 
Torre Ekblom: Ett litet livstecken från höga och just nu snöande nord! Det barkar mot jul! Två qsl har anlänt; Xizang People´s 
Bc.Company, Lhasa 6130 k,brev,schedule 19d. från v/s Tse RingDeky - Tack till CB för infot att han hörde mitt namn nämnas över 
stationen en vecka senare! - Radio WWRB,Manchester, TN 5085 kort från Grace In Action Ministries, P.O.Box 11569, Honolulu, 
Hawaii 96828, 48d . Tack till BEFF för detta qsl/qth tips! 
 
Börge Eriksson. Så har då två veckor gått igen utan några större händelser med konditioner som fladdrar hit och dit från det ena dygnet 
till det andra. Ingen riktig stabilitet. Colombianaren på 6011 är väl det enda som varit någorlunda säkert, men hörbarheten varierar även 
där dag för dag. Vissa dagar kanon, om inte 6015 splattrar allt för mycket, men dom är ju tysta vissa morgnar och då kan 6011 höras 
ända fram mot 07.30. Annars varierar de nattliga hörbarheterna. Ibland är det afrikanerna och ibland asiaterna som dominerar, medan LA 
bara viskar om ens det. Sista veckan har mitt radiorum varit ockuperat av höstlovslediga barnbarn med allt vad det innebär av 
hockeytrunkar, innebandytrunkar och kläder i högar som omöjliggjort att ta sig fram till rx-n. Och farfar/morfar som skall skjutsa till 
träningar och matcher. Men det är smällar man får ta. Ett QSL har dock kommit. Det är La Voz de Tu Conciencia 6011 med kortfattat 
e-mail på EE från sedvanlig v/s Stendal. Tog en vecka på sig. Några andra QSL är inte att vänta då jag inte rapporterat något övrigt i år, 
men det var kul att något kunde komma från LA. Jaha, Thomas, jag vet inte hur intresserad Du är av fotboll, men både Borlänge och 
Ängelholm rasade ju ur Superettan förra helgen. Själv är jag sisådär intresserad. Har sett en hemmamatch i år. Och idag, lördag, håller 
jag tummarna för SM-guld till Djurgården (tyvärr eftersom jag inte brukar hålla på 08-lag) men jag har ett barnbarn som är kusin med 
nya stjärnskottet Kim Källström och då måste man för familjefridens skull hålla på stockholmslaget. 
  
Leif Råhäll: Beklagar sorgen. Alltid tråkigt när det inträffar. Inga större sensationer på gång. Har haft en station svagt igenom på 
morgonen på 7260 men inte blivit klok på vad, får väl vänta någon vecka då det klarnar om det är Vanuatu, (vilket är troligt). 
 
Tore B Vik: E.post svar fra XERTA 4800 på f/u - v/s Veronica Coria Miranda. For adresse se www.misionradio.com. 
 

 
3214.991   12.10   1540   AWR Madagascar med religiös mx. Cd 1630 med anrop på FF och EE, annars inhemskt språk. 2-3  SA  
3266,4   27.10  2050  RRI Gorontalo med musl. mx  3 LRH 
3279.996   21.10   1505   Voice of Pujiang med nyheter på CC. 2-3  SA  
3325,0   27.10  2055  RRI Palankaraya också med musl.mx  3  LRH 
3325  12.10  0510  R.Maya med brukbar kvalitet - rlg.px på lokalt språk TBV 3325 26.10 2205 Brasilianer med rlg px - er vel 

Tupi TBV 
3344.836   11.10   1502   RRI Ternate, cd efter kort bön och Rayuan Pulau Kelapa. 2  SA  
3905,0   23.10  1925  PNG  R New Ireland med nat. mx  2  LRH 
3940  22.10  2133   Radio Television Hong Kong med väderrapport för the Hong Kong – Hainan Yacht Race 2002.  3  LSD 
3940u  19.10  2133  Radio Television Hong Kong. Låg på med ton tidigare. Start med minutlång melodi på flöjt, och sedan 

väderapport för seglingstävlingen på Kinesiska sjön i 9 minuter. Tonen låg på en stund även efter cd. QSA 
2-3, men störd av annan (stark) utilty (tal). JE  

3976.054  Ofta  1500   RRI Pontianak, mycket pålitlig vid denna tid. Vanligen mycket stark. Stänger A1507 SA  
3985 1.11 1600 Voice of Iranian Kurdistan hördes mycket bra med program på kurdiska. Vacker musik mellan varven! S 

3-4 BEFF 
4000.15  30.10  1430  RRI Kendari (tent) med ett anförande. QSA 1-2. JE  
4795.000  Ofta  1445   Bishek (egentligen på 4794.9994) // med 4010.108. Stark och ren signal.  SA  
4832  20.10  0430  Radio Litoral med lättsam kristen musik och sedan engelsk predikan. Enda som gick bra vid sidan av 

Maria och några brassar. QSA 2-3 JE/RFK  
4845  19.10  1950  Malaysia bra på tamil. Mauretanien knappast alls. Inget annat Afrika gick bra heller. QSA 3 JE/RFK 
4890  22.10  1350  Svag OID med EE med sign/off 14.03 torde väl ha varit Port Moresby. BE 
4925  30.10  1435  RRI Jambi med telefonprogram. QSA 3-4 JE  
4980  30.10  1600  Xinjigan (tent) tycks åter vara igång här. Uighur? QSA 4. JE/RFK  
4982  31.10  0520  OID ryss(?). Ryskt prat och operettmusik. QSA 4. JE/RFK  
5034.6   7.10  2105  VTN  Dia Tieng Noi med tribehill mx 2-3 LRH 
5985.791   12.10   1545   Burma med godnattmusik. Driver något från dag till dag. Den 21. låg man på 5985.817.  4  SA  
5985,8  30.10  1515  Burma övergick till engelska ”nyheter” lästa av en kvinna. QSA 3. JE  
6011  24.10  0500  La Voz de Tu Conciencia har varit stabil en längre tid. QSA 3-4 denna morgon och kunde höras ända fram 
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mot 07.30-tiden innan man fadade ut. Betydligt sämre de två följande dagarna, men återigen bra den 27.10. 
Även i morse (2/11) gick dom bra vid 04.30 tiden. Vissa morgnar splatter från 6015. BE 

6050  24.10  2030  Radio Nigeria Ibadan med massor av anrop och trevlig musik. QSA 3. JE  
6596.998   12.10   1510   Defense Broadcasting Station, prat, prat. Svag modulation. 3  SA 
7260,0   28.10  1030  NET  R Netherlands Int. med pol. kommentarer  2  LRH 
7306       2.11   0650   Radio Europe USB med sedvanligt vansinnigt program på italienska. 2-3  CB 
9550  30.10  2000  Radio Okapi annonserade flitigt runt timmen med en litet jingle och ”Okapi”, som upprepades flera 

gånger. Musiken lät väldigt latinamerikansk. Också parallellt på 11690, men svagare. QSA 2. JE/RFK  
9550 2.11 1910 OID, men ganska säkert Radio Okapi! Typisk afrikansk ”high-life” musik, som tidvis gick fram skapligt. 

När det någon gång pratades var det så svagt att inte ens språket kunde uppfattas. Frekvensen verkar ren, 
men det är gott om splash från kringliggande stationer. S 2. BEFF 

9615       1.11   2145   Rádio Cultura de São Paulo med brassemusik. 3  CB 
9690       1.11   2140   RAE Buenos Aires med DX-inslag på tyska. 3-3 CB 
11690  31.10  0530  Radio Okapi gick också på morgonen. Bättre än kvällen innan. QSA 2 JE/RFK 
11734.1   31.10   2050   Radio Tanzania Zanzibar med lokal musik. 3-4  CB 
11815      2.11   0645   Rádio Brasil Central bra med sertaneja. //4985. 3 CB 
15660 2.11 1420 KSDA3, AWR:s nya sändare på Guam sjöng Hallelulah på något asiatiskt språk. S 4 fram till 1500, då man 

bytte till 17515 och hördes sämre. BEFF 

 
AUSTRALIA. Australia to have another shortwave broadcaster? 
Queensland-based Station X http://www.stationx.com.au says it has been allocated a shortwave frequency by the Australian 
Communications Authority. The allocation is for 2368.5 kHz with a power of 1 kW. According to the station's Web site, 95% of 
shortwave radios can receive this frequency. Station X also has plans to open a number of transmitters in the extended mediumwave 
band: Gold Coast North 1692 kHz, Gold Coast South 1665 kHz, Adelaide 1692 kHz and Melbourne 1656 kHz. Station X originally 
operated on FM as an "aspirant community broadcaster", but closed down in November 2001 after failing to gain a permanent 
community broadcasting licence. The station re-opened as a commercial Webcaster in June 2002, and says it will begin broadcasting 
over the air as soon as possible. Negotiations are under way with Gold Coast City Council for permission to build 40 metre high 
transmission towers (© Radio Netherlands Media Network 28 October 2002  via DXLD) 
 

BOLIVIA. RADIO FIDES on 31 mb: 9624.75 khz Radio Fides, La Paz, 0230-0257*, Oct 31, heard in Spanish, with transmission of 
soccer match by the "Copa Sudamericana de Fútbol" between Gimnasia y Esgrima de La Plata (Argentina) vs Bolívar (Bolivia) (end 
2x0). At 0250 end of the match and ID "Radio Deportes", then jingle of Radio Fides at 0251. At 0253 ID "Grupo Radial Fides", etc. At 
0257* end of transmissions. SINPO: 35343 // to 6155.03 khz SINPO: 43443 (Barrera, dxing.info via DXLD) 
 

BRAZIL:  4875 Radio Roraima, Av. Cap. Ene Garcez 888, Sao Francisco, Boa Vista, Roraima. QSL letter full data in 33 days. V/S: 
Galvao Soares, General Manager. The web page is: www.radiororaima.com.br and they tell me about the Roraima web page in 
www.bvroraima.com The station is administrated by the Roraima government from 01/04/57. The station received reception reports and 
letters from Canada, USA, Italy, Sweden, New Zeland and Argentine. Sent me a small book about the station too. (Arnaldo Slaen, 
Argentine via HCDX) 
 

BRASIL, RÁDIO EDUCAÇÃO RURAL OF TEFÉ MOVES TO NEW BAND 
Tefé, Amazonas, Oct 27 (Conexión-Digital}- ZYF271, Rádio Educação Rural of Tefé in the Brasilian state of Amazonas, will change 
its frequency from 3385 kHz to 4925 kHz shortly.  According to a local newscasts, during this time the station will be off the air for four 
or five days until the frequency switch is done.  DXer and radio fan Paul Roberto e Souza, a resident of Tefé, reported the information 
after a conversation with Senhor Thomas Schwamborn, station director.  That information was reported through Celio Romais of Brasil 
in the Italian DX magazine, PlayDX. 
Database: Tefé:  ZYH282 Rádio Educação Rural 1270 AM  (2,500 watts) & ZYF271 on 3385 kHz (c.p. for 4925 kHz) (5,000 watts).  
Fundação Dom Joaquin.  En la Diócesis de Tefé. (Via Catholic Radio Digest via Cumbre Digest) 
 

COSTA RICA. 5953, Radio Casino remains off the air; it has been off several months now. Had been *1030v (Hans Johnson, Rio 
Hondo, Texas, Oct, Cumbre DX via DXLD) 
 

ECUADOR. 4781.3, R. ORIENTAL 0258 Oct 28, 34423 Spanish. RELAYING THE SPANISH SERVICE OF HCJB, AT 0300 
SWITCH TO THE CHINESE SERVICE... (Alfredo Benjamin Cañote Bueno, Space Master, Icom IC-R71A, Antenna Copper Wire 10 
mts, QTH Chaclacayo (27 km East Lima), PERU, Nov 2, DX LISTENING DIGEST) 
 

EL SALVADOR. 17833, R. Imperial: Fax received from Moisés B. Cruz G., Ingeniero, saying he received my correspondence and 
saying he was happy to know the station`s signal was being received from so far away. Unfortunately that was the closest in the fax to a 
confirmation. He went on to give greetings from Sonsonate, the town, and from the workers at the station, and talk about the AM station 
being in existence for 36 years and the SW facility being up about a year after some recent economic problems in El Salvador. The 
frequency is listed as 17835, although heard at a somewhat lower frequency. He attributes the success of the SW station to the General 
Manager (unnamed in the fax). Fax was not on letterhead but plain, and was signed on the bottom by Moises and also by Carolina de 
Cruz, and the titles under the signatures were "Ingeniero y esposa," so it's a family thing. I sent them a registered letter on Oct 2 and 
included my business card, since it says "engineer" on it. I thought this may help to get my letters to the engineering dept. My fax 
number is on the card, so they obviously received my postal mail. This is my first reply via fax (John Sgrulletta, NY, DXplorer via 
DXLD) 
 

GUATEMALA  4779.98, R. Coatan, 1056-1105 , All tlk by M in lcl dialect (Kek'chi??) w/several IDs and also mention of onda corta.  
Fairly good signal but QRM from the usual pulsing Radar source.  (Valko 30 Oct. via Cumbre Digest) 
  

INDONESIA. Dear friends, October 23, 2002 During the past two weeks radio and TV broadcasts have been filled with reports from 
new disgusting terror acts at various places in the world. Particularly the barbarous wholesale murder on Bali intended to frighten non- 

Stationsnyheter
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Muslims away from Indonesia. We know from the former Taleban regime that fundamentalist Islamists do not have discothèques - 
women are not supposed to be heard or seen in public, and music is forbidden. Therefore that popular discothèque for western tourists on 
Bali became an obvious target. 
For many reasons, DX-ers find broadcasting from Indonesia interesting and these days Indonesia is particularly in focus. Therefore we 
present here the current status on both the External Service from the Voice of Indonesia, and an extract from the updated DBS-4 on those 
domestic stations which have been reported active during the first ten months of 2002. 
The following Indonesian domestic SW stations have been reported to the Domestic Broadcasting Survey as active in 2002. 
Codes: A = Regular, B = Sporadic, C = Likely inactive.  LOG = Latest month logged by a DX-er. 
 

Code, kHz, kW, Station, Schedule (UTC), remarks, Log 
A  2899  0,5  RPDT2 Ngada, Bajawa, LE 0900-1400 (n 2904), relays RRI   Jakarta nx 1200 Bahasa Indonesia, ex 2889.1. Off Aug –  
   Dec 2001.   S/off varies 1250* - 1405* AUG02 
A  2960  0,3  RPDT2 Manggarai, Ruteng, 2145-2300 0900-1345v Bahasa   Indonesia. Nx relay: RRI Kupang Flores, LE 1100, RRI  
   Jakarta 1200   AUG02 
B  3117,3  0,5  RSPDT2 Halmaherah Tengah, 2300-0300 0830-1300v, Bahasa   Indonesia, Nx relay: RRI Ternate Soasio, MM 1200,  
   RRI Jakarta 1300;   ex 3100v. Bad modulation JUL02 
C  3214,8  10  RRI Manado, CN 2130(Ramadan 1800)-0200 & 0800-1300v   Bahasa Indonesia, 1200 1400 local nx. Modulation  
   problems. Off since   Mar 2002    MAR02 
B  3231,9  10  RRI Bukittinggi, SW Px. Dua: 2100-0300, 1200-1705 Bahasa  Indonesia. Reactivated Jun02  AUG02 
A  3266,4  10  RRI Gorontalo, CN 2100(Ramadan 1830)-0015, 0800-1300v   Bahasa Indonesia; ex 3264,7 SEP02 
A  3325  10  RRI Palangkaraya, KC 2200(Ramadan 1855)-0100, 1100v-1400v   Bahasa Indonesia OCT02 
A  3344,8  10  RRI Ternate, MM 2000v(Ramadan 1800)-0100(Su 2330),   0800-1400 Bahasa Indonesia JUL02 
B  3355,4  0,3  RRI Jambi, SJ 0100-0900 1100-2200 Bahasa Indonesia //   4925  JAN02 
B  3905  10  RRI Merauke, IJ 0700-1400v, 2000-2200 Bahasa Indonesia.   Ramadan extended schedule. Transmitter problems.  
   SEP02 
A  3960,2  10  RRI Palu, CC 2030(Ramadan 1900)-2400, 0900-1600v Bahasa   Indonesia, (=7234), d – 3960,8 JUL02 
B  3976,1  10  RRI Pontianak, KW 2200-0100, 1100v-1600v Bahasa   Indonesia. Regional nx 1400. Ramadan and Wayang Kulit  
   extended   schedule. Sometimes transmitter problems. OCT02 
B  3987,1  1  RRI Manokwari, IJ 2000-2400, 0225-0625, 1000v-1530 Bahasa   Indonesia. Off Dec 1999-Aug 2000. Since then off  
   most days. Poor   modulation FEB02 
B  4000,1  5  RRI Kendari, CE 2100-0015 0750-1530v Bahasa Indonesia   JUL02 
B  4003,2  10  RRI Padang, SW 2200-0300, 0900-1230v Bahasa Indonesia, E   nx 1430-1445. Ramadan: All night. Alt. fq 4000  
   APR02 
B  4606,4  0,5  RRI Serui, IJ 1958-2315, 0845-1330v Bahasa Indonesia.   RRI Jakarta nx 1200. Ramadan extended schedule, (=  
   7171). Off Sep   2001-June 2002 OCT02 
B  4753,4  20  RRI Makassar (ex Ujung Pandang), HS 1: 2100v-2400, 0815-   1600 Bahasa Indonesia // 9552,3. Ramadan CS  
   extended schedule.   Sometimes off. OCT02 
B  4789,1  1  RRI Fak-Fak, IJ 2000-0100 0930-1400v Bahasa Indonesia.   Ramadan extended schedule. Transmitter problems. Ck  
   7231. Off since   07 May MAY02 
B  4874,6  10  RRI Sorong, IJ Programa Satu: 2130v-2300 1030-1200v   (Fr/Sa -1100) Bahasa Indonesia, E Su 1130-1200. During  
   Ramadan 1100-   1400 only. Often off the air. (= 9741,8) JUN02 
B  4925  10  RRI Jambi, SJ 2200(Ramadan 1900)-0200 (Su -0700), 0800-1600v   Bahasa Indonesia APR02 
A  6071,2  20  RRI Jayapura, IJ 2000-0100 0700-1100 (Fr 1145) Bahasa   Indonesia exc. Su 2115-2130 E, n 6070. All night  
   programme during   Ramadan. Transmitter problems MAY02 
B  6153,7  0,75  RRI Biak, IJ 2000-0030 0730-1500 Bahasa Indonesia.   Ramadan extended schedule MAR02 
B  7171,3  0,5  RRI Serui 2315-0845v Bahasa Indonesia, (=4606) MAR02 A 9552,3 7,5 RRI Makassar, CS 2300v-0815v Bahasa  
   Indonesia //   4753,4. Poor modulation MAR02 
C  9680  250  RRI Jakarta, Cimanggis Programa Lima (= 5):2200-0200   0900-1300 Bahasa Indonesia, Px "Kang Guru Radio  
   English Show": Su   1100 JAN02 
B  9741,8  10  RRI Sorong, IJ 0200-0800 Bahasa Indonesia, (= 4874,6)   AUG02 
A  15125  250  RRI Jakarta, Cimanggis Programa Nasional Tiga (= 3): 24h   Bahasa Indonesia, r –1300* JUL02 
 

The complete, updated Domestic Broadcasting Survey is still available from the DSWCI (Cf. http://www.dswci.org ) (Anker Petersen, 
DSWCI DX Window Oct 23 via DXLD) 
 

PARAGUAY: 9983 Radio America, Villeta, 0220-0235, October 30, spanish transmission. Long religius talk by male in spanish. 
44443. First ocassion I heard this station on this frecuency. I can`t hear Radio America on 2300 and 7737 khz and I can`t hear the station 
now,  at 0845 UTC,  in all frecuencies too. (Arnaldo Slaen, Argentina via HCDX) 
 

PERU  5019.92, R. Horizonte (pres.), 2349-0022*,  Up-tempo OA mx, ad/promo block at 2352 w/promo mentioning "onda corta, AM 
y FM ?? la senal...", and another mentioning "...en Chachapoyas, informa...", back to mx.  Another ad/promo block 2358-0002 w/one 
mentioning Lima often.  Several songs then w/M anncr host but it was impossible to copy because the mic audio was a little muffled.  
After an anmnt by the live M host, a canned anmnt started and the signal immediately left the air in mid-sentence.  Just a little too  
weak and too much QSB and lcl buzzing QRM.  Some Crystal 5009 slop QRM too.  At times, it would peak with a readable signal for 
about 10 seconds.  (Valko 29-30 Oct. via Cumbre digest) 
 

PERU  5486.74, R. Reina de la Selva, OC as early as 0938.  Start up at 0957 w/OA campo mx w/a lot of shouting.  Finally live M anncr 
host at 1003, possible ment of Cajamarca.  More beautiful campo mx at 1004.  1005 what appeared to be song anmnt, nice ID as "... la 
voz R. Reina de la Selva ?? numero uno...Amazonas ?? metros la onda corta para ?? Chachapoyas, Peru...".  Back to mx at 1006.  M 
again at 1011 w/TC and tlk w/ment of onda corta again and Peru, and then another TC.  More lively OA campo mx.  1017 live M w/TCs 
again, then 2 promos or ads (2nd one had heavy echo effect and ment of onda corta)  live M again w/poss. ment of Chachapoyas.  1020  
another canned anmnt starting w/Rooster crowing and a M imitating a rooster(!!!), then M again w/another ment of Chachapoyas, Peru, a 
mx bridge, then continued tlk by M w/2 IDs as "Emisora Reina de la Selva de Oro".  Surprised to find this!!  Just strong enough to copy, 
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but seemed to pick up a little after 1020.  Unfortunately the tape ran out!!  I'll bet this would've been very nice at the micro-DXpedition 
QTH.  (Valko 21 Oct. via Cumbre digest) 
 

PERU  6193.48, R. Cusco, 0938-09   LA Pop mx w/W vclist at t/in, 0941 M w/TC, ID, and short tlk, then OA campo mx at very weak 
lvl.  0945 M anncr again w/ment of "radio", then what sounded like deadair at 0946.  M returned at 0949 w/ment of Cusco, and Peru.  
Deadair again at 0951, but the M returned once again at 0953.  I'm wondering if the deadair is due to a faulty cart machine.  The signal 
was't very strong.  Also has QRM slopover from Educacion 6185.  Another stn on 6195 that signs on around 0955 wipes them out 
completely.  Been following this for a couple weeks but haven't been able to ID until today.  (Valko 23 Oct. via Cumbre digest) 
 

PERU: 10354.3 R. Willkamayu 1125 Oct 30 22322 S, Perú, QRM Hams 10354.1 R. Willkamayu 1108 Nov 2, 33323 S, Perú (Alfredo 
Benjamin Cañote Bueno, Space Master, Icom IC-R71A, Antenna: Copper Wire 10 mts, 
QTH: Chaclacayo (27 km East Lima), PERU, Nov 2, DX LISTENING DIGEST) 
 

 
 

HCDX 
Hermod Pedersen som är web editor för HCDX sände nyligen över statistiken för den gångna månadens besökare. De mest 
besökta sidorna är helt klart de som innehåller antenninformation av varierande slag . Som god tvåa kommer faktiskt SWB. 
Jag tycker det är glädjande att se, att trots urusla konditioner, så har en bulletin med tämligen blandad information tydligen en viss 
dragningskraft. SWB kan ju inte få bättre draghjälp än vad vi får genom att finnas med på HCDXsajten där så många olika aspekter av 
DX-intresset samlas. För att hålla en hög  standard på materialet krävs dessutom goda informationskanaler där HCDX mailinglista är en 
samt det utbyte vi har med DXLD och Cumbre. Att SWB läses av många understryks ju också av att flera hört av sig om medlemskap. 
Så förhoppningsvis kan vi kanske bli några fler som håller klubben i gång ännu ett tag. 
 

Standard Radio CR91 for sale 
Those interested in a very rare and excellent receiver please email John Ekwall: john.ekwall@mailbox.swipnet.se. This CR 91 unit is 
equipped with an additional 1,2 kHz filter. Exceptional signal handling capabilities. Price idea about 27500 SEK. 
 

ICE 180 balun 
I figured I'd post some results I've had today since I hooked up my new ICE 180 to my "Frankenstein" 400 ft roof "X" pattern 
random wire this morning. 
Previous to the installation, the antenna was a 400" random wire with a coax feed into the R-75.  It was the first antenna I had set up for 
my R-75 and at first, it seemed to be working wonderfully.  I decided to add a second antenna, so I purchased a G5RV and hooked that in 
too.  Both antennas went to a two position switch in the house and then into my MFJ-1048 preselector. Once I had a second antenna, the 
G5RV to compare my "Frankenstein" random wire to, I was able to see that my creation had a few shortcomings.  For one, although it 
picked up higher signals levels then the G5RV, it was quite noisy and it seemed to pick up a lot more static then the G5RV.  In short, it 
did pick up more, but it's noise to signal level was poor where as the store bought G5RV was nice and quiet. 
   I described the conditions I was having with my "Frankenstein" antenna in a post on this NG and a few posters suggested I try a 
matching transformer. The top recommendation was the ICE-180.  So...  I called ICE and had one sent.  This morning, I installed it.  I 
hooked one end the receiving wire to the 450 ohm tap on the ICE 180 and I left the second end of the receiving wire unterminated.  The 
ICE 180's ground is connected to the same ground wire I have coming out of the R75's ground connection.  It's an insulated 10 gauge 
wire that I have going into a four foot metal spike in the ground. Fortunately, this ground wire gets run along the roof and down to the 
ground along the gutters down spout to the earth.  So, I just sliced off a 1" section of insulation from the ground cable on the roof, and I 
connected the ICE-180 up to it there.  After I had it all hooked up, I wrapped the entire thing up nicely in electrical tape. 
   Now..  On to the results....  I wasn't expecting much, but, now, the "Frankenstein" Random wire is working beautifully with very little 
noise compared to the way is was before.  I found a good signal to test it on prior to the installation of the ICE-180.  I settled on 
11.990.00 which seems to be an Arab broadcast.  I chose this because it was a signal that was strong enough to hear and weak and messy 
enough so that a better antenna would show itself when used.  On the R 75 before the installation it came in at S 5 on the meter in AM 
and S 3 on LSB.  Quite noisy too.  After I hooked in the ICE 180, it came in as S 8 in AM and S 6 in LSB.  Also... in LSB, it's 
remarkably clear and WAY less noisy then it was before.  I tried the same signal with the G5RV, and "Frankenstein" is actually getting a 
stronger signal and... LESS noise.  As I almost cant believe the difference, I need to spend some time using the radio to see if it's not just 
a fluke.  After some quick dial surfing, it seems as if the ICE 180 really did the trick. Amazing.... Thanx again to all those that helped me 
fix my antenna.  Respectfully, ("Michael" md1966@optonline.net via rec.radio.shortwave) 
-------------------------- 
  I used a 300 foot BOG (beverage on ground) last winter for 160 meters and it worked great. I terminated it with a variable 
potentiometer. 200 ohms was the optimum value in my case for 1830 kc and 410 ohms on 1000 kc. I'm putting another one in for this DX 
season shortly. On EZNEC 3.0 the F/B modeled out at 30 dbi, with a gain of -14dbi on 1830 kc, at 1000 kc it modeled out at a F/B of 14 
dbi and a gain of -22 dbi. I did model the BOG at 6" above ground and that height may have created calculated value performance 
problems. Real time performance seemed better then the modeling data. (73, Thomas Giella, KN4LF Plant City, FL, USA) 
 

KN4LF 160 Meter Amateur Radio Resources And More: http://www.kn4lf.com  via HCDX 
As I haven't seen it mentioned anywhere yet, I thought some of you might like to know that Passport to World Band Radio 2003 is out. 
Our review copy arrived this week, and I've updated the online review at http://www.rnw.nl/realradio/booklist/html/passport.html 
(Andy Sennitt, Radio Netherlands via HCDX) 
 

DRM: ITU RECOMMENDS DRM FOR ALL 3 BROADCASTING BANDS BELOW 30 MHZ -- SHORT- WAVE, MEDIUM-
WAVE/AM AND LONG-WAVE 
The on-air system Digital Radio Mondiale ((DRM() has received endorsement by the International Telecommunications Union (ITU) for 
all three broadcasting bands below 30 MHz -- short-wave, medium- wave/AM and long-wave. 
In October, administrations of the ITU’s member countries approved a revised version of Recommendation BS1514, now called 
Recommendation BS1514-1 (Digital Sound Broadcasting Below 30 MHz). It states that DRM is an ITU-R Recommendation for all the 

Övriga radionyheter  
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broadcasting bands spanning 150 kHz to 30 MHz. No other digital system has received such broad recommendation (including short-
wave, as well as medium-wave/AM and long-wave) by the ITU. 
The ITU, which has 190 member countries, had approved its original recommendation of the DRM system within BS 1514 in April 
2001. 
DRM is the world’s only non-proprietary, digital AM system for short- wave, medium-wave and long-wave with the ability to use 
existing frequencies and bandwidth across the globe. With near-FM quality sound that offers a dramatic improvement over analogue 
AM, DRM will revitalize the AM broadcasting bands below 30 MHz in markets worldwide. 
This development marks another milestone in DRM’s progress toward universal standardization. DRM has been endorsed by the 
International Electrotechnical Committee (IEC), which published its DRM Publicly Available Specification (PAS 62272-1) earlier this 
year. Additionally, the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) published a Technical Specification of the DRM 
system in September 2001. The document is called ETSI TS 101 980 V1.1.1 (2001-09), Digital Radio Mondiale (DRM); System 
Specification. Free downloadable copies are available at the ETSI Web site at http://www.etsi.org (Oct DRM newsletter via DXLD) ### 
 

NEW GRUNDIG YB550PE 
Check out at universal radio: http://www.universal-radio.com/catalog/portable/0550.html. Expected January 2003. 
(-The DXer via rec.radio.shortwave) 
 

Updated list of domestic Indonesian  shortwave stations 
Dear friends, On www.dswci.org  under "Latest news" you can find an updated list of domestic Indonesian  shortwave stations. It 
contains stations reported heard by DX-ers in 2002 until now. Best 73, Anker (via HCDX) 
 

HCDX information 
The latest poll results are ready. We received 260 votes.  Question: When did you start DXing/Shortwave listening? 
Answers: 
2000-2002   11 (4.23)% 
1995-1999   10 (3.85)% 
1990-1994   14 (5.38)% 

1985-1989   22 (8.46)% 
1980-1984   30 (11.54)% 
1970-1979   70 (26.92)% 
 

1960-1969   72 (27.69)% 
1950-1959   25 (9.62)% 
1940-1949     5 (1.92)% 
before 1940   1 (0.38)% 

Please note that the time interval in different answers isn't the same. If we look at these results and see how many of you started DXing 
per year in each decade: 
1940's 0.5/year 
1950's 2.5/year 
1960's 7.2/year 

1970's 7.0/year 
1980's 5.2/year 
 

1990's 2.4/year 
2000's 3.9/year 
 

We can very clearly see that the golden years of DXing were 60's and 70's. But it's also interesting to see that the down trend has been 
turned in 2000's --  or is it just a statistical error? We should see that in few years. 
New poll coming soon. Stay tuned! (Risto Kotalampi via HCDX) 
 

Rapport från Copan i Honduras och från Xela i Guatemala 
(Som lite utfyllnad kommer här några utdrag från min grabbs mail från Centralamerika om hur livet gestaltar sig där om man är någorlunda  ung och 
sugen på att åka utomlands. /red) 
24/9: Nu är jag i Copan i Honduras - en av de finaste platser jag varit på tror jag. Gamla hus och kullerstensgator och cowboys som rider runt på gatorna 
med lasso och machetes. Igår var vi på en mysig bar och drack den lokala ölen Salvavida (betyder ungefär "räddar liv" - ett bra namn tycker jag). 
Allting är väldigt bra. Vi har än så länge bara haft introduktion i skolan men idag är det lektioner på riktigt, fast jag vet inte hur det ska gå för vår lärarinna 
är mycket snygg men man får väl försöka koncentrera sig på glosor i stället. 
Jag bor hos en dam som är kollega till mamma, fast jag har inte sett till henne mycket än. Jag har mest pratat med barnen och hembiträdet. 
Vi kom inte till Honduras förrän igår för vi var tvungna att vänta in folk som kom med plan i söndags. Det innebar att vi fick spendera hela helgen i 
Guatemala City. Jag har aldrig upplevt sån jävla trafik förut och sådana avgaser. Där bodde vi hemma hos vår rektors sons tjej och vi var ute och strövade 
själva, men vi blev inte rånmördade. 
Flygresan gick väl ok, men Continental var ett jävla skitbolag. En massa säkerhetskontroller och otrevlig flygplanspersonal och inte gratis alkohol som 
alla andra normala bolag har. 
---------------------------------------- 
28/9: Har ar allting väldigt bra, förutom att magen som vanligt är lite i uppror emellanåt. Igår var vi ute och slog runt i Copan och drack av den lokala 
romen. Ikväll är det på det igen. Vi ska på fest hos en snubbe vars syrra blev vald till skönhetsdrottning i byn förra året. Men det verkar som Erik redan 
har reserverat henne. 
Spanskan funkar bra, och familjen också men mamman och pappan ar ganska reserverade av sig. Jag äter alla måltiderna själv i en gigantisk matsal men 
maten som det snälla hembiträdet Marylou lagar är väldigt god. Jag spenderar desto mer tid med barnen. Vissa av dom är helt vilda. Alla gatans barn 
hänger i vårt hus och idag släpade de iväg mig till något museum för barn som finns här. 
Nu ska jag ut och promenera med några andra i kursen. Copan är verkligen en vacker by och omgivningarna fantastiska med höga berg och en enorm 
grönska. Honduras är nog förresten det coolaste landet jag varit i. Det är cowboy-hatt, boots och macho-stil som gäller. I ingångarna till barerna finns 
skyltar som säger att vapen ej får medtagas in. Fast det gäller inte vakterna som går runt med pumphagelgevär. Nåväl, det har inte hänt någonting än så 
länge. De flesta är väldigt vänliga och nu börjar en del hälsa på en på stan eftersom de flesta turisterna bara är här någon dag. 
---------------------- 
14/10: Nu är jag hemma igen från Tela. Det var helt underbart, det var säkert 30 grader varmt i vattnet. 
På fredagen badade vi och på kvällen skulle vi gå ut och äta men då blev det strömavbrott som varade ända tills morgonen därpå. Det är strömavbrott varje 
dag har och det värsta är att vattnet försvinner samtidigt. Det är inte så kul när man står i duschen och har fullt med schampoo i håret och så försvinner 
vattnet helt plötsligt. 
Pa lördagen åkte vi till ett litet ställe som heter La Ensanada. Det bor bara svarta i byn och det kändes verkligen som Karibien. På kvällen gick vi ut på 
disco i Tela och det var väldigt roligt, fast samtidigt sjukt. Runt discot stod militärer och poliser med automatvapen och vaktade hela kvällen. Även på 
stränderna gick poliser och militärer runt och patrullerade med vapnen i högsta hugg. Jag pratade med två poliser som visade sig vara mycket trevliga så 
jag bjöd dom på coca-cola. 
-------------------- 
29/10: Har i Xela (= lokalt för Quetzaltenango) börjar det bli bättre nu. Jag har haft lite problem att anpassa mig till storstaden efter att ha varit i cowboy-
landet Honduras i en månad.  Det verkar som vi ska iväg över helgen. Kanske ska vi till Antigua som är den gamla huvudstaden med många fina gamla 
hus och vulkaner runt omkring. Vi får se. 
En av studiekompisarna har förresten blivit biten av en hund och måste nu ta 6 rabiessprutor. Han blev attackerad av 5 vildsinta hundar när han var ute och 
strövade på egen hand.    (Jesper Nilsson) 
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