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Nummer: 1538    30 maj 2004.         Deadline nästa nr: 11/6 2004 (E mail 13/6 kl. 0900 SNT) 
 

SWB-info 
 

SWB online på HCDX: http://www.hard-core-dx.com/swb 
Dateline Bogotá: http://homepage.sverige.net/~a-0901/Dateline.htm  
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.  
 

Vi hälsar en ny medlem välkommen i SWB-gänget och han presenterar sig så här:  
Göran Bäckstrand: Jag heter Göran Bäckstrand och är 43 år. Bor i Åsbro (mellan Örebro och 
Askersund). Arbetar som Massör och Laserterapeut. 
Dx-at har jag gjort sedan -75 med kortare avbrott, favoritområde är Nord/Sydamerika på både MV och 
KV. Utrustningen är AOR-7030 samt NRD 525. Antenn hemma är en longwire på ca 160 meter. Den 
nyligen inköpta sportstugan i närheten av Grängesberg skall snart förses med flera beverageantenner som 
förhoppningsvis kommer att höja Dx-aktiviteten. (Var mycket aktiv för 4-5 år sedan då jag hade ett annat 
fritidshus med superba antennmöjligheter). Åker årligen upp till Parka under början av oktober månad för 
att lyssna på NA. Andra intressen är Amatörradio, Fiske, Trädgården. 
(Välkommen till SWB. Vi ser fram emot många trevliga bidrag. /red)  
 
Hans Östnell: Skulle ha sänt in en hög med tips redan till förra SWB, men har inte haft tillgång till dator 
med nätkoppling förrän nu. Befinner mig på en "minipedition" i Prestfoss, Norge. Provar ut en 
nyinförskaffad Drake R8, som är förbluffande bra. En 200-meterståt är dragen mot LA och det verkar 
funka bra.  
 
Jan Edh: första besöket på länge i Fredriksfors (mer än tre veckor) i Fredriksfors. Det hade blivit sommar 
sedan sist... Hördes det nå´t? Ja, och nej! 
Främsta anledningen till besöket var WMR som också gick strålande på 5815. Gick hela natten. Litet 
indoneser gick faktiskt senare på KV, medan LA var heltrist, knappast ens brassarna. Efter litet vila var vi 
(Ronny och jag) för sent ute 01.45 UTC. Mycket starka signaler just när vi slog på X-bandet från vad som 
nästan uteslutande måste vara Argentina, men vi spillde krutet på 1630 ... Kort koll på KV även denna tid 
gav ingenting alls. 
23/5: Det blev sent innan jag kom ut till Fredriksfors från fredagskvällsjobb, men jag hade av allt att döma 
inte missat något (inte nätterna innan heller) enligt Rolf Larsson och Dan Andersson. Det visade sig dock 
att den här natten blev ett angenämt undantag från hur det varit, med riktigt hyggliga KV-konditioner mot i 
första hand Bolivia men också Peru, även om det började väldigt trist på tropikbanden. Hade det inte varit 
för att jag fastnat på ett par stationer för att chansa med rapport, tror jag loggen varit betydligt fetare. 
Stationer som Mosoj Chaskij, Tarma, Andina med flera gick väldigt bra. 
En kort öppning mot Thailand på MV hittade jag också helt oväntat. Också där hade det kanske gått att 
göra nå´t bättre av den om jag varit mentalt förberedd. Transatlantiska MV-signaler var däremot under 
isen. 
28/5: Glad Pingst med ett par QSL:  World Music Radio 5815. Email. V/s Stig Hartvig Nielsen. 30 min. 
Radio Novo Tempo, Campo Grande (ex IBP-AM) 4895. Email Ellen Ramos, journalist. 2 veckor 
29/5: Ett elstängsel har blivit en kraftigare störningskälla den här sommaren än tidigare år i Fredriksfors. 
Nu jobbar Dan Andersson och Rolf Larsson på att få bort gnistbildningar som till och med syntes för 
blotta ögat, bättra jordningar m m, för att försöka få det litet drägligare. Med de klena signaler som 
mellanvågsbrassarna bjöd under inledningen av natten den 28-29/5 var det chanslös mot elstängslet. Bättre 
blev det trots allt senare med bitvis bra signaler på tropikbandet, men även ett par glimtar på mellanvåg. 
 
Kenneth Olofsson:  skickar de få bidrag som jag har, ska ha semester utan dator i närheten. God sommar 
på dig. 
 
Björn Fransson: Hej!  Pingstafton med ett väder så man kan bli rent hänryckt! Gökottan i morse fick till 
och med göken att ”göka på”!  QSL: Christian Science Rundfunksendungen via Juelich, Tyskland-
6015. QSL-kort med alla data ifyllda, v/s: A.E. Bethmann. 2 v.   World Music Radio, Danmark-
15810/5815. E-mail med bekräftelse från v/s: Stig Hartvig Nielsen. 3 h.   Radio Powerliner, holländsk 
pirat-6275.3. E-mail med löfte om QSL per post, även på min rapport från 2000 (studion med alla 
rapporter hade brunnit ned, så min rapport var borta!). V/s: Jan Lul Lir. 1 d.   Radio Serbia & 
Montenegro, Bosnien-Herzegovina-6100. Kort med QSL-uppgifter, vimpel. 3 m efter f/up.    Bible 
Voice Broadcasting via Juelich, Tyskland-15680/15235. E-mail från v/s: Ralf Weyl. 3 d. 
 
John Ekwall: Befinner mig sedan en vecka tillbaka på ön. Hade vi skrivit år 1979 hade det vimlat av 
bolivianer och peruaner i loggen (då stod CP och OA land för ca 75 olika stationer) men det blir noll 

Glad Pingst och tack 
för alla trevliga bidrag. 
 
Så är det tid igen att 
sätta sig vid datorn och 
ställa samman ännu ett 
nummer av SWB.  
Idag på morgonen har 
det äntligen blivit 
riktigt varmt och skönt 
efter en lång period av 
blåst och kallt väder. 
Till detta nummer har 
vi fått många trevliga 
tips och det var länge 
sedan övriga nyheter 
nästa helt fått komma 
bort. 
Hans Östnells tips till 
förra numret kom 
några timmar försent. 
Med teknikens hjälp 
skickades dessa ut per 
mail som en 
bonusinformation. 
Eftersom SWB 
fortfarande går ut i 
några ex per snail-mail 
så tas allt med även i 
detta nummer. 
 
Dessutom är det extra 
trevligt att även lite 
inaktiva DX-are som 
JOE hör av sig och 
berättar om betydligt 
beskedligare äventyr 
på Karön än vad som 
utspelades när vi var 
unga och gröna! 
 
Fortsätt nu på den 
inslagna vägen och jaga 
små trevliga 
radiostationer, så får vi 
ännu ett fint ex av 
SWB att skicka ut 
nästa gång.  
   
 

Keep on …. 
============= 

R e d a k t i o n: 

Thomas Nilsson 
Mardalsv. 372 

262 93 Ängelholm 
 

Tel: 0431-27054 
 

E-mail: 
thomas.nilsson@ 

sverige.net 
thomas@mafa.se 
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denna gång. Orsak - ingen radio men antenner från -79 samt fortsatt byggnation av nytt uthus. Visserligen kollas FM av och till men 
hittills inget E-skip. Vårfåglar omgärdar huset - gulsångare (nu 2 st) näktergalar och trädgårdssångare däremot för första gången på ca 30 
år inga häckande svalor. Om allt går enligt planerna blir det lyssning på KV - undrar just det finns något att lyssna på? Uppskattar BM's 
rapporter - synd bara att det är 20 år för sent - då skulle man verkligen ta del av dem mer än 100%! Hoppas du har haft tid med golfen. 
JOE (medlem av KRÖK) 
(Ang KRÖK, det händer ofta man tänker tillbaka på de fantastiska möten vi hade på Karön – vilka trevliga radiominne! Där kunde allt 
hända!  /red)  
 
Arnstein Bue, Trondheim. Jeg sender et litt fyldigere bidrag enn vanlig, og ønsker deg lykke til med redigeringen. Takker samtidig for 
den eminente jobben du legger ned på SWB. 
  Jeg har blitt glad i SWB gjennom mine rundt 20 års medlemskap, men har ikke gjort nok selv de seneste årene for å hjelpe til med å 
holde liv i bladet. Kan ikke love noen veldig bedring heller, men intensjonene er gode! 
Hvilken LA-sesong 2004 ser ut til å bli! Mye å høre, og mange QSL! Jeg har vært brukbart aktiv i år, gjennom fire DX-pedisjoner til 
Rolf Torviks DX-paradis Kalvøya utenfor Smøla, som ligger nordvest av Kristiansund i Midt-Norge. Det har vært ganske mye å høre, og 
det har blitt bra med rapporter. Jeg har sendt knappe 70 rapporter så langt i år, og fortsatt ligger noen på vent. Det blir mest mellombølge-
DX på Kalvøya, men hvis LA høres på kortbølge så tar jeg mer enn gjerne det også. En LA-stasjon er en LA-stasjon uansett hvilken 
frekvens den sender på. 
QSL da? Jo, hittil i år har jeg fått ikke mindre enn 20 LA-QSL, noe som allerede gjør 2004 til mitt femte beste LA-år noen gang. Jeg må 
20 år tilbake i tid for å finne et år med flere LA-QSL. Og enda er det 7 måneder igjen av 2004! 
Jeg har forresten kjøpt en ny radio – en Kiwa-modifisert ICOM IC-R75 levert fabrikkny fra USA. Jeg har ikke fått brukt den under 
skikkelig DX enda, men jeg tror at vi to skal bli riktig gode venner etter hvert. Den vil supplere mine to NRD - 525G og NRD.  
 

QSL: R Nacional de Angola 4950 2email 35t v/s Maritza Paulo og Engrácia Mota. Jeg forstår det dit hen at 
Departamento133@hotmail.com er den korrekte emailadressen for QSL.  Bhutan BS 6035 email med lovnad om brev 9d v/s Dhendup 
Tshering, Junior Engineer.  TGAV R Verdad 4052,45 k b v kvittering for 2 USD (svarporto) med mer.  HRMI R Misiones Int 3340 k 
fra USA-adressen 15d.  ZYE365 R Nacional da Amazônia 6180 b 2m.  OAZ7B R Santa Monica, Cusco 4965 b v/s Walter S. Farfán 
Flower, Gerente General,  papirvimpel (Radio La Hora) m/b fra Carlos Gamarra Moscoso som ”ordnet” QSL’et.   YVPA R Amazonas 
4940 email k b 4-8u v/s Jorge Garcia Rangel. 
 
Dan Olsson: Hej Thomas! God fortsättning på pingsten. Här kommer ett litet bidrag signerat DO. Tipsen märkta 15 och 16 maj är ifrån 
en lyssnarnatt i Saxtorp tillsammans med Ove Fransson och Jan Rasmusson. Förutom att lyssna fick vi laga den ena av antennerna som 
hade försvunnit på en sträcka av 60 m i samband med skogsavverkning i antennområdet. Efter mycket om och men fick vi rätt sträckning 
och höjd på antennen. Det stora problemet var att trädet som antenn slutade vid hade knäckts under majblåsten. 
RÅ och jag har för MKVKs räkning varit och tittat på ett alternativ till Saxtorp. En stuga 2 km utanför byn Rävetofta, 7 km nordöst om 
Svalöv var vi och tittade på. Då stugan och antennterräng fanns vara lämpliga återstår bara förhandling med stugägaren. Eftersom 
stugägaren också äger marken där antennerna ska gå så blir det inga problem med tillstånd. 
Några QSL kan jag inte redovisa mer än ett OID:a QSL ifrån Pedro Rafel Quero och Carlos Parada som godkänner min rapport men 
glömt att skriva vilken station dem jobbar på. Eftersom det är en hotmailadress så vet jag inte ens i vilket land det kommer ifrån. 
(Är det någon som vet vilken station dessa jobbar för? /red) 
 

 
 

 
3260 22.5 0050 Oid med lite taskig modulation, lät som SS med förmodat rel. program, mycket QRM och QRN. KO 
3287,7  18.5  1845  Madagascar svagt (QSA 1-2). Däremot gick // 5010 otroligt bra med QSA 4-5. Bra annorlunda_musik. JE 
3306  29.4  2210  Gweru, Zimbabwe, med vernacularspråk och pop. Bra signal och inte lika störd som vanligtvis varit fallet 

på sistone. 3 HR/No 
3310         22.5   0045   R.Mosoj Chaski, Cochabamba, aymara px with announcements  2-3  GAL 
3320  8.5  2205  Radio Sonder Grense, förvånade med att köra religiöst på EE. Brukar ju vara afrikaans annars. 3 HR/No 
3325,04  29.4  2215  RRI Palangkaraya, gick riktigt, riktigt bra! Id och hymn 2217. 3-4 HR/No 
3375,15  29.5  0015  Radio Municipal, Sao Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Annonserade, men långa musikblock stundtals. 

QSA 2. JE  
4010     15.5   2330   R Bishkek med blandad engelsk och inhemsk musik till heltimmen därefter nyheter till Q 3. DO 
4052,5  30.4  0206  Radio Verdad med lustig xylofonmusik. ID strax därefter med frekvenser, postadress och hela baletten! 

Perfekt för bandrapport! 2 HR/No 
4386,35  16.5  0120  Radio Imperio, med annonseringar och flöjtande. Har inte hunnit mangla bandet än, men något matnyttigt 

borde ha fastnat. 2 HR/No 
4386,6  29.5  0120 Radio Imperio predikan med effektfullt gråtande kvinnor. QSA 3. JE  
4409,8  21.5  2340  Radio Rco, Reyes. Önskeprogram, comunicados. Boliviansk musiki valstakt lät säreget. QSA 3 JE 
4605  18.5  2050  RRI Serui med muslimsk musik. Först ut från regionen. QSA 2-3 JE 
4716,72  29.4  0105  Radio Yura med ett fint ID och timecheck i ett px som för övrigt bara innehöll nonstop andisk musik. 3 

HR/No 
4746,88  15.5  0040  Radio Huanta 2000 med prat om pollitik och ekonomi. Huanta nämnes flera gånger. Fredagkvällar verkar 

vara aftonen för politiska px i Peru och Bolivia, hi! C/d på Huanta kl 0101. 2-3 HR/No  
4746,9  21.5  2315  Radio Huanta 2000 med bl a Wiehe-låten "Som en duva" (tror jag den heter...) QSA 3-4 JE 
4750  18.5  2115  RRI Makassar - tog den för en arab först, men 21.30 var det inget snack om saken längre. QSA 3 JE 
4761,7  22.5  0020  Radio Guanay, La Paz. Musikprogram med litet karnevalsstuk (live?) reklamer och info om kommande 

tilldragelser. QSA 3. (Sökte Radio Chica här intill också, men bara tjut och sprak) JE  
4774,97  9.5  0040  Radio Tarma med annonseringar och folkliga tongångar. Bandet fortfarande omanglat. Får se vad det ger. 

Q2-3 och mycket åska... HR/No 

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC                        
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4775         22.5   0035   R.Tarma, Tarma , ballads  2  GAL 
4790  18.5  2100  RRI FakFak, bytte från muslimskt religiös musik till mer världslig lättare musik men av samma _stuk_ på 

heltimmen. Ingen annonsering förrän vid 21.30. QSA 3 JE 
4805  28.4  2350  Radio dif Amazonas, med fotboll. Usch. 3 HR/No 
4824,40  29.4  0050  LV de La Selva, "Skogens röst". Länge sedan sist, tyvärr nu ganska distad med murrig audio. C/d med 

hymn 0100. HR/No 
4826,4  1.5  0055  Radio Sicuaní med politisk agitation. Radio Sicuaní nämns flera gånger, vilket gav material till en bra 

bandrapport. 3 HR/No 
4832  29.4  0120  Radio Litoral, med religiöst i vanlig ordning. Har oxå svarat trevligt till undertecknad. 3 HR/No 
4845,22  29.4  0125  Radio Cultura Onda Tropicais, avslutade ett samhällspx där ekonomi hade diskuterats. Därefter religiöst. 

Stark! 4 HR/No 
4855,94  30.4  0032  Radio La Hora, berättade vad klockan var och fortsatte sedan med ett Palabra del Señor-px. 3 HR/No 
4874,6  18.5  2120  RRI Sorong med önskemusik. QSA 3 JE 
4874,87  28.4  2355  Radio dif Roraima, brassade på med inhemsk danspop. 3 HR/No 
4880  24.5  1850  SW Radio Africa, Meyerton med engelska och ”requests”. C/d 18.58. S 3-4 BEFF 
4904,05  29.4  0000  Radio San Miguel id:ade fint runt midnatt och annonserade för px-et "El Voz del Norte". 3 HR/No 
4904,05  28.5  2333  Radio San Miguel, Riberalta annonserade. QSA 3 JE  
4915  3.5  2355  Radio Ghana överraskade totalt med id efter ett religiöst px och körsång. C/d 2359. HR/No 
4915  30.4  0105  Bägge brassarna hördes lika starkt. Den ene med fotboll och den andre med... ...fotboll! Olika matcher 

dessutom. Schitzofrent och förvirrande, så undertecknad drog vidare. S3-4 på fútbolbrassarna. HR/No 
4919  16.5  0105  Radio Quito, överraskade undertecknad totalt! Hade fotboll på programtablån vid denna tid. Undrar om de 

kommit tillbaka för att stanna, eller om detta bara var en tillfällig sändning med anledning av 
fotbollsmatchen. Stark! 4+ HR/No 

4919 22.5 0125 Radio Quito med klart och fint id. precis när jag kom förbi.  KO 
4939,7  29.4  0200  Radio Amazonas, med våldsamma annonseringar. 2-3 HR/No 
4939,98  15.5  0010  Radio San Antonio, Villa Atalaya (tent). Religiöst vid denna tid och sedan en stunds romantisk musik. C/d 

utan krusiduller 0054. Har ngt som kan tydas som id på band, men har inte hunnit lyssna igenom bandet än, 
därav den tentativa loggningen. 2-3 HR/No 

4950  29.4  2355  Radio Nac do Angola, har blivit undertecknads favoritafrikan. Ofta skön och avkopplande musik under sen 
kväll. Riktigt njutbart att lyssna till i väntan på att det skall öppna mot LA. 3+ HR/No 

4950,1  30.4  0140  Radio Madre de Dios drog några rekar som jag inte hunnit kolla än. C/d efter sedvanliga procedurer 0158. 
S3-4, men kass audio. HR/No 

4955  29.4  2325  Radio Cultural Amauta. Gick med tanke på konditionerna ganska risigt med ett pratprogram vid denna 
tid. 2 HR/No 

4975 2.5 0158 R Mundial, São Paulo, med hel-ID  ABU  
4995,57  29.4  0234  Radio Andina överraskade denna natt med att höras riktigt hyfsat (allting är dock relativt...). Massvis med 

fin lokal musik. 2-3 och QRM från den ryska tidssignalstationen. HR/No 
5005,7 1.5 0058 R LTC, Juliaca - “LTC - La Transmisión Correcta ... nuevo amanecer de Juliaca”. God styrke. Denne 

stasjonen har jeg forsøkt mange ganger uten å høre annet enn en svak bærebølge på det beste  ABU 
5009,77  1.5  0005  Radio Cristal, S:to Domingo med religiös musik. Strax därefter annonseringar där "Radio Cristal" nämns i 

samband med prat om ett specialprogram. 2 HR/No 
5010  27.5  1730  AIR/Thiru… starkt med engelska nyheter. S 3-4. BEFF 
5019,9  30.4  0110  Radio Horizonte med oändliga Ave-Marior. C/d 0130 efter ID och nationalhymn. S3 men QRM från 

Bishqeq som tydligen kör 24 timmar nu. HR/No 
5025  8.5  2225  ORTB Parakou med härligt svängig musik. Verkade vara regionalt, eftersom ett "Radio Parakou" 

uppfattades kring halvtimmen. 3 HR/No 
5035  14.5  2125  R Aparecida med en in(hemsk) version av Robbie Williams låt "Sexed Up". Tidigt ute, dessutom. 3 HR/No 
5045  14.5  2155  R Guaruja Paulista gick även den ovanligt tidigt, vilket gav förhoppningar inför natten. 2-3 HR/no 
5580,3  29.5  0032  Radio San José de Chiquitos spelade ”knepig” musik med nästan orientlisk touch. QSA 3. JE  
5580,3 2.5 -0128 R San José med non stop musikk men kort ID før c/d ABU 
5580,5  14.5  2320  R San Juan, för svag för rapport och inte mycket bättre en timme senare. 2- HR/No (Du menar säkert San 

José? /red) 
5678  29.5  0035  Radio Ilucán, Cutervo annonserade till panflöjt. Verkade ha ett rejält party. QSA 4 JE  
5815   18.5   1805   World Music Radio med stark signal i Halmstad. Non-stop musik med WMR-jinglar då och då. Det skall 

bli intressant att följa WMR:s utveckling. 4-5  CB 
5815  18.5  1820  WMR med musikmix och jinglar. Gick strålande hela natten sedan. QSA 5 JE/RFK 
5815 19.5 1445 World Music Radio med blandad musik, bl.a Per Gessle, Jingle-id på timmen. Stark.  KO 
5815  17.5  1440  World Music Radio körde bara med bärvågen hela första dagen – sedan musik. S 4-5. BEFF 
5815     20.5   2005   WMR spelade en hel skiva med Meatloaf och därefter en med Brittney Spears. Har de senaste dagarna 

spelat med varierad musik.  DO 
5952,5  14.5  2330  Radio Pio Doce, var tokstark, minst sagt! Politiskt samhällsmagasin stod på menyn. 4 HR/No 
5952.5   14.5   2215   R Pio Doce pratade om utbildningsnivån i Boliva och spelade en hel del musik. Q 4  DO 
6010  29.5  0115  Sveriges Radio med utlandsprogrammet på svenska. Lär väl vara Sackville för NA. QSA 4 JE  
6015  30.4  0217  Radio El Mundo, S:ta Cruz (tent.) med andisk musik. Q2 HR/No 
6015  9.5  0900  Christian Science Herald med ett program på tyska från tysk sändare. Dagens tema: Wissenschaft und 

Gesundheit”. S 3-4 (bara!). BEFF 
6015  22.5  1330  Maeva FM, belgisk station via Juelich, spelade ABBA och ”The Hollies”, klart njutbart! S 3-4 bara! BEFF 
6034,98  14.5  2310  LV de Guaviare, med prat. Var ren på frekvensen vid denna tid. 2 HR/No 
6055  9.5  1530  Bible Christian Association heter något som sänder på polska här via Tyskland. Pratade i alla fall om 

”Fata Morgana” i det i övrigt obegripliga snacket. Lät som en polsk översättning av någon religiös 
förkunnare på engelska i bakgrunden. S 3. BEFF 

6105,5  8.5  2320  Radio Panamericana pratade om frälsningen, jordelivet och andra viktiga spörsmål. Hygglig signal, men 
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störd av en närliggande jammer. 2-3 HR/No 
6134,78  15.5  2350  Radio Santa Cruz, urstark och dominerade över Aparecida. Px av familjeunderh. karaktär. 3-4 HR/No 
6039.97    28.5   0015   Radio Clube Paranaense, Curitiba, local advs and ID   3-4   GAL 
6155  1.5  0130  Radio Fides, La Paz, hördes bakom AIR. Q2 HR/No 
6134,8  29.5  0020  Radio Santa Cruz. Inte riktigt stabil och i kamp med brassen. Talade om vatten. QSA 4-5! JE  
6170  16.5  0020  R Cultura do Sao Paolo, med vad som verkade vara en fiollektion(!). Oerhört komiskt där det spelades 

skalor såväl upp som ner under ivriga instruktioner från en trolig fiollärare. 2 HR/No 
6173,8  29.5  0015  Radio Tawantinsuyo, Cusco bara pratade så länge jag hade tålamod. QSA 3 och ovanligt litet splatter. JE 
6173,8 1.5 0056 R Tawantinsuyo har jeg aldri hørt bedre – gikk med imponerende rent signal. Smektende toner og flust 

med ID  ABU 
6173,85  1.5  0025  Radio Tawantinsuyo med härlig musik för "las trabajadores". 2 HR/No  
6175  28.4  2235  RTM, Kuala Lumpur (tent.) med nonstopmusik typ Jennifer Lopez och Janet "Tutten" Jackson. Är inte 

helt säker på denna. Lurar faktiskt även på Namibia, trots att denna enligt uppgift stänger betydligt tidigare 
på denna QRG. 3 HR/No 

6184,96  1.5  0155  Radio Educación, Mexico City med klassisk pianomusik och prat om en kompositör. 2-3 HR/No 
6193,45  15.5  0105  R Cusco pratade naturligtvis politik, även dom. Var klämd från alla möjliga håll - mest från 6190, dock. 2 

HR/No 
6230  14.5  1355  OID religiös med kristen musik. Sannolikt Trans World Radio, eftersom jag tyckte mig känna igen 

klockspelet i tidsignalen, som avslutade programmet kl 1400. Tyskt ID med adresser i Tyskland, Schweiz 
och Österrike tyder på det också. Sändare? S 2-3. BEFF 

6173.82    28.5   0038   R.Tawantisuyo, Cusco, nice local mx and avisos  3  GAL 
6305.05    28.5   0010   LV de Guaviare, S.J.del Guaviare, sport talks  3  GAL 
6960     15.5   1745   R Shabele med inhemskt prat och musik. Inte lättrapporterad direkt.  DO  
7180  24.5  1800  Eritrea nu här // 7100. Stark med härlig ”African Horn”-musik.  S 3-4 BEFF 
9620.75    23.5   2040   SODRE, Montevideo, usual classical music px, blocked by a chinese station at 2047   2-3  GAL 
9736,84  21.5  2200  Radio Nacional de Paraguay med nyheter. Häftig hörbarhet QSA 4. JE 
9820   29.5   0400   Radio Rebelde i stället för RHC. 3  CB 
11725  7.5  2128  Radio Novas de Paz, Curitiba drog hela det stora ID-et. S 3-4. BEFF 
11760   17.5   0410   Radio Habana Cuba med det mycket intressanta programmet "El Idioma de Cervantes" med bl a 

information om en spansk författare. 3-4  CB 
11765.1  7.5  2120  Radio Universo/Radio Tupi, Curitiba med ett evinnerligt religiöst pratande. Jag blev aldrig klok på vilken 

av stationerna som sände eller om de är samma? S 3-4 BEFF 
13595   17.5   0355   WJIE //7490 med "Pilgrim's Radio Drama". ID och kontaktadresser på heltimmen och sedan "Truth for 

life". Kan det vara de nya sändarna från FEBA Seychellerna som nu används av WJIE? 3  CB 
15235  24.5  1615  Bible Voice Broadcasting via Juelich i hård kamp med AWR på samma frekvens (varför detta konstiga 

frekvensval för två religiösa organisationer???). Det gick att lössna på båda, eftersom AWR hade EE och 
BVB arabiska. S 1-3 BEFF 

15500  13.5  1740  Radio Maulumati eller vad det nu kan heta egentligen är en sorts Information Radio om hur man ska 
lyckas snärja alla terrorister i området kring Kuwait-Irak-Afghanistan. Pratar pushto och spelar musik från 
området. Uppe i S 2-3 ibland, men oftast sämre. BEFF 

15665   21.5   11.00   Radio for Peace via IRRS/Milano. Ett mycket intressant program på arabiska och spanska riktat till 
Västsahara. Andra halvtimmen på spanska med bl a referat av ett besök i flyktinglägren i RASD. Sänds 
tydligen enbart fredagar. 4 CB 

15675  9.5  0425  Voice of Liberty, Eritrea via Samara spelade musik från Afrikas horn och pratade väldigt mycket 
dessemellan. S 2-4 och bättre mot slutet. C/s 0500. BEFF 

15680  24.5  1545  Bible Voice Broadcasting via Juelich ytterligt svag bakom den starka kinesen. EE från 1600, men det gick 
ändå bara att höra fragment. S 1-2. BEFF 

15810  16.5  1415  World Music Radio hördes bara ibland. Bättre på kvällen! S 1-3. BEFF 
 

 
 
 

You are very welcome to listen to my recordings at http://www.malm-ecuador.com  The following stations have been uploaded during 
the last 14 days: 
 

2 audioclips dedicated to the Brasilian DXer Adalberto Marques de Azevedo and all others from DX Clube do Brasil:  
4874.90 R. Difusora de Roraima, Boa Vista (Brazil) 116Kb. 1000 UTC 05/2004. Listen!   
6180.00 R. Nacional da Amazônia, Brasília (Brazil) 133kb. 0000 UTC 05/2004. Listen!  
 
This time comments from Jari Savolainen and Christer Brunstrom + a little adventure on 3375 kHz this Sunday morning 23th of May: 
(all 3 stations on the same audioclip, 3375 Educadora/Municipal/San Antonio 140kb 1024 – 1031 UTC 23/5 2004.)  
1024 UTC:  3375.12 R. San Antonio, Callalli (Peru)   
1025 UTC:  3375.15 Radio Municipal, São Gabriel da Cachoeira (Brazil)   
1030 UTC:  3375.06 R. Educadora, Guajará Mirim (Brazil) 
On this audioclip 20 seconds San Antonoio, 20 seconds Municipal/San Antonio and 20 seconds with Educadora/Municipal/San Antonio.  
 
Daniel Camporoni, Buenos Aires (Argentina) has sent 2 nice recordings: 710.00 Radio Diez, Buenos Aires (Argentina) 4815.00 Radio 
Nacional, La Paz (Bolivia) Thanks Daniel! 

 
    Bandscan from BM in Ecuador 

Björn Malm, c/o Susana Garcés de Malm, tel.: (+ 593 2) 2598 470  
Avenida la Prensa 4408 y Vaca, Quito, Ecuador.   email:  bjornmalm2003@yahoo.com  
Rx: JRC-535, Loewe HF-150, Sangean ATS-808   Antenn: 12 m lw Ö/V, 24 m lw N/S + Lw Magnetic Balun + MFJ1025 phaser

http://www.malm-ecuador.com
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4170.44 unID, unknown QTH (Peru) 97kb. 1130 UTC 19/5 2004. This unID peruvian has been there the last 3 days with week signal nd 
need some help with ID. Listen!.   
4750.00 unID 122kb. 1115 UTC 22/5 2004. 
4810.00 XERTA R. Transcontinental, Mexico City (Mexico)103kb. 1055 UTC 05/2004. First time I have heard this station with good 
signal. Prefix-ID.  The stations web-site: http://www.misionradio.com/ 
5030.00 unID French speaking (Burkina Fasso?) 102kb. 2350 UTC 21/5 2004. 
5637.23 Radio Perú, San Ignacio (Peru) 89kb. 05/2004. 
5677.98 R Ilucán, Cutervo (Peru) 126kb 05/2004.  
5815.00 WMR World Music Radio (Denmark) 68kb 0350 UTC 05/2004. 
5950.35v Radio Bethel, Arequipa (Peru) on new frequency! Listen! 
6009.98 Radio Parinacota, Putre (Chile) 64kb 0020 UTC 05/2004. 
6059.95 Radio Nacional, Buenos Aires (Argentina) 80kb 1025 UTC 05/2004. Back on the air! 17/May/2004 11:35 
6184.96 Radio Educación, Mexico City (Mexico) 132kb. 0120 UTC 05/2004. "Sintonía Libre", a spanish program with DXing.  
6945.11 Radio Rio Mar, Manaus, Amazonas (Brasil) 72kb  0958 UTC 05/2004. Rogildo Aragão has identified my unID Brasilian 
station at his listening post this friday morning Listen to a new recording I did also this Friday morning.  
 

Saludos Cordiales desde "La Mitad del Mundo"!  (When using my information give credit to: Bjorn Malm, Quito, Ecuador,  SWB América 
Latina) 
 

 
 
ANTARCTICA. Readers will have noticed loggings on the frequency of 9032 with aircraft using call signs of ICE. This call sign 
denotes ski equipped LC 130 aircraft of 109th Airlift Wing of the US Air National Guard flying to and from McMurdo Base and 
Christchurch. These aircraft fly in support of the US National Science Foundation which carries out a wide range of scientific research in 
the Antarctic. This work was previously carried out by the US Navy`s Antarctic Development Squadron VXE 6 until replaced by the 
109th Air lift Wing. 
Noel Jones gives news of Norfolk Jet Express looking at a twice weekly service to Auckland. "Backpackers Xpress is rumoured to be 
flying a weekly service from Melbourne to Auckland and Christchurch. The airline is presently said to be flying from Manchester, 
England (its base) to Melbourne for a return fare of 550 pounds -- More news on both of these items when it comes to hand (Evan 
Murray, Utilities, May NZ DX Times via DXLD) 
 
BOLIVIA – REACTIVE  6025  2215 R. Illimani, La Paz, S, mx latina, ID's "Rede Illimani", "Rede Satelital Illimani, La Voz de 
Bolivia", "Rede Illimani, La Voz de Bolivia", 2302 ID detailed  27 May. (Rogildo Fontenelle Aragão, Quillacollo-Bolivia  via HCDX) 
 
COLOMBIA: The Colombian AN network Radionet will leave the air on May 31. More info can be found at 
http://eltiempo.terra.com.co/cult/2004-05-21/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-1619843.html  (Henrik Klemetz via HCDX) 
--------------------- 
For those who do not follow the Colombian radio scene as close, we might add that Radio Net is part of the Caracol network and 
transmits news around the clock. According to their web site the Sistema Radionet consists of stations in Bogotá (850 kHz), Cali (700), 
and Medellín (590). All from http://www.radionet.com.co/  (Hermod Pedesen via HCDX) 
 
GERMANY. 6030 / 7265 SWR South West Radio in Germany. In the 80th year of broadcasting in Stuttgart-Germany the public 
broadcaster SWR Stuttgart / Baden-Baden will cease both shortwave units FOR EVER, 6030 Muehlacker[former SDR] / 7265 Rohrdorf 
[former SWF]. Final date June 30, 2004.  (73, Wolfgang Bueschel via DXplorer,  rec.radio.shortwave) 
 
GREECE. SPECIAL PREFIXES AND AWARDS SCHEME FOR THE ATHENS OLYMPICS 
Greek radio amateurs can use the special prefixes SX2004 or SY2004 from the 1st of June to the 15th of November to celebrate 
the Athens Olympic Games http://www.athens2004.com/ Foreign radio amateurs visiting Greece from the 1st of August to the 15th of 
September are allowed to use the special prefix J42004. Operators from CEPT countries, including the United Kingdom, do not need to 
submit any papers for a licence. 
The Athens 2004 Olympic Games Awards are available for all radio amateurs and listeners who make the requisite number of QSOs with 
stations in Greece during the period of the 15th of May until the 30th of September. Special prefixes J4, SX and SY count 10 points each, 
`normal` SV stations count 5 points each and the Radio Amateur Association of Greece`s HQ station SZ1SV counts 50 points. A total of 
250 points is required for the Bronze Award, 350 for the Silver and 500 points for the Gold Award. The address for applications is 
RAAG Award Manager, PO Box 3564, 102 10 Athens, Greece (Radio Society of Great Britain GB2RS Main News Script for May 23, 
2004 posted by G4RGA May 19 on uk.radio.amateur via John Norfolk, dxld yahoogroup via DXLD) 
 
GUATEMALA: 4052 May 29 0320-0420 Radio Verdad. Reactivated. During the broadcast the anouncer said (in spanish) that their 
transmitter problems had been solved, and therefore they were back on the air, and requesting reception reports. Lots of Christian hymns, 
some talks in spanish and a full ID in Japanese. Elmer Escoto – HND  (via HCDX onlinelog) 
 
KOREA NORTH. 2350v, KCBS, Sariwon, Bangsong, 1500, May 4, Korean, heard // 2850, 3220, 3960, 4450, 9665 and 11680. Weak. 
2624, Frontline Soldiers R, Channel 1 (presumed), 1505-1700, Apr 18 and May 4, seldomly on the air! Very weak signals. 
3025.5, Frontline Soldiers R, Channel 2, 1505-1700, Apr 18 and May 04, Korean (Roland Schulze, Mangaldan, Phillipines, DSWCI 
DX Window May 19 via DXLD) 
 
MADAGASCAR. RTV Malagasy, Antananarivo is frequently heard on 5010 kHz playing pretty exotic music from my point of view  
and closing down at 1900 UT with the national anthem. It´s funny, their interval signal is played many times after the national anthem. 

Stationsnyheter

http://www.misionradio.com/
http://eltiempo.terra.com.co/cult/2004-05-21/ARTICULO-WEB-_NOTA_INTERIOR-1619843.html
http://www.radionet.com.co/
http://www.athens2004.com/
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Take a look at David Kernick´s web site: http://www.intervalsignalsonline.com73´s (Jouko Huuskonen, Turku, FINLAND, May 22, DX 
LISTENING DIGEST) 
 
NORTH SEA: Subject: More tests from The Northsea, Date: Fri, 28 May 2004 08:13:34 +0100 
FriendShipRadio has it's first tests last weekend on 16mb, mostly on 17475 kHz. These tests have been reported to be heart during 
evening hours only in Southern Europe -Italy and Spain by few listeners. 
More tests from the good ship MV Sheena will be lounched this weekend starting Saturday morning 29th of May. Short testprogrames 
whole day long includes mostly sunshinemusic with few id's.Come along to The Good Ship. Maynard Wesley Chief Manager.   
(Has anyone heard this?  via gh in DXLD) 
 
SWEDEN: Hello Radio Freaks, all wrong. I got the licence from the beginning in Swedish. Mike Spencer popped up in the end of 
January offering me tx, antennas and a studio free of charge to my daytime show. I agreed, Mike wanted to air his programs in English 
from 1800UTC, free of charge. We did not get permission to broadcast in English 1800UTC. Now we got all on Åland, except the ATU, 
which arrived Saturday evening by DHL, broken!!!!! Now we need new spares and parts to repair the ATU...... A longwire attached to a 
60m mast at Lotsberget, Mariehamn will be the QTH, tx, atu and a mobile studio. It's a test solution, now we need to repair the atu, only, 
then we are on air, testing, testing 10-1000watts.............. The ship is comming in 4 weeks..... 
Roy Sandgren Radio Scandinavia 603 AM www.amradio.se  (via HCDX) 
 
UNIDENTIFIED. 4960, 1052-1115, May 15, testing of transmitter, tune in to open carrier, decent level, carrier intermittently on and 
off. 1104 garbled English and cutting in and out, seemed to be the news (``.. in California .. in uniform . . . allegedly video taped``), could 
not make out much and only on for very brief periods. If this is CRN [Catholic Radio Network, Papua New Guinea], then they will 
probably be well heard here.  
On May 16 I received the following from CRN: "The transmitter is not yet installed. We are waiting for the missing part from Australia 
for the antenna. The estimate time for the installation could be around 25-30 of May 2004. I will let you know when it is on air. Then 
transmitter will be rebroadcasting CRN Papua New Guinea programs 24 hours a day." That being the case, who did I hear with open 
carrier and breaking up audio in English? (Ron Howard, Monterey CA, DSWCI DX Window May 19 via DXLD) 
 
UNIDENTIFIED: Glenn,   I was fascinated by the mysterious signal on upper sideband at 10512 kHz mentioned in DXLD No. 4-084; 
for those readers who haven't seen the report yet, here it is (in part): 
     UNIDENTIFIED. 10512 usb --- Does anyone have any suggestions what the strange signal is on 10512 usb? It`s audible in UK...Very  
     odd noise. (Dave Kenny, May 21, BDXC-UK via DXLD) 
     Hey Fellas, I have XM, backwards music/whales/feedback, on 10512 at my QTH with an S5 signal strength... (Chris Acuff, Age: 15,       
     Gulfport, Mississippi, May 17, shortwavelistening yahoogroup via DXLD) 
------------------- 
I went searching for what "XM" might be; found the description in Chris Smolinski's list of ENIGMA signals; then I copied the 
anomalous transmission which came in fine in San Jose, California on Saturday night.  I added a sound clip of this to my "SW 
Anomalies" page, and decided that it sounded more like "Backward Whales" to me, so I made up a little surprise to see if I could 
simulate the sound with some processing.  The report and audio clips are here at:      
http://www.home.earthlink.net/~srw-swling/anomalies.htm#XM  Best 73, Steve Waldee, the VERY bored, cynical SWL'er in San Jose.  
(via HCDX, original tip via DXLD) 
------------------------------- 
From rec.radio.shortwave:  LJGiddy wrote: Have listened to the mysterious sounds at 10.512. They seem to be audible at any hour. I 
have heard them at all hours of the day and night. I have no idea what they are but the do sound interesting. There is also a similar but 
not the same type of noise on 10.580. Does anyone know the origin of this noise it almost sounds like RTTY while you quick adjust the 
BFO back and forth. It could be something common. A quick google search didn't produce anything of interest. Maybe someone out there 
knows.  LJ 
--------------------------- 
The signal you hear on 10.580 MHz might be the so-called 'squeaky wheel'. This signal usually exists in the lower bands (3-4 MHz) 
though. What's on 10.512 MHz is called 'Backwards Music'. 'The Squeaky Wheel' doesn't seem to be as strong a signal as 'Backwards 
Music' Read about these signals at http://dspace.dial.pipex.com/brogers/page3.html.  (Jeff Seale, Louisville, KY) 
---------------------------- 
I emailed the guy who runs that site.   This is the reply I got from him:  Thanks for your email and report.  You are quite right, it is the 
Backward Music Station or Whalesong as it is also known.  This signal has been about some while now -well before HAARP 
incidentally.  The Backward Music Station, or Whalesong has been reported on three freqs in the past couple of weeks. 10372 kHz,  
10512 kHz & 11363 kHz. 
10512 is undoubtedly the strongest, a cracking signal into Southern England. One of the most curious features of the signal is that after a 
period  of silence, several separate signals all appear within a short period of each other.  These will continue for 24 hrs a day for days or 
weeks and then vanish.  Despite all the theories, we don't really know what this signal is all about.  It does  seem to be associated with 
maritime frequencies, possibly naval - and it would seem on signal strength that is is not originating from the USA.  US monitors report 
poor signal strength on this signal, a more likely origin would seem to be Europe.  I don't believe it is some sort of malfunctioning 
equipment, it is there for a purpose. Thanks again for the report,  (Good listening Brian  Southeast  UK) 
--------------------- 
Also see Steven Yates website http://www.qsl.net/aa5tb/unusual.html for some very interesting signals.  /ed) 

 
 
DX MATERIAL   
Anker Petersen, from Denmark, say: "From the new Domestic Broadcasting Survey I have extracted a 2-pages frequency list of Latin 
American SW stations which have been heard this year. You can download it from www.dswci.org , click Latest news and then Active 
Latin Americans".- Thanks Anker!!!  (via Conxion digital) 

Övriga radionyheter  

http://www.intervalsignalsonline.com73�s
http://www.home.earthlink.net/~srw-swling/anomalies.htm#XM
http://dspace.dial.pipex.com/brogers/page3.html
http://www.qsl.net/aa5tb/unusual.html

