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Nummer: 1552.    12 december 2004.         Deadline nästa nr: 23/12 2004 (E mail 26/12 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.  
 

Christer Brunström: Tack för senaste bullen - många intressanta åsikter! Radio Cairo 9990 två snygga 
kort för samma rapport samt ett trevligt förstadagsbrev. 
  
Anders Hultqvist: Jag har aldrig njutit av att lyssna på 60 m som nu! Visserligen finns det inte så 
vansinnigt mycket att jaga, men signalerna är ofta helt ostörda. Ingen cw eller annan bråte. Inga 
sifferrabblande spioner och inga fanatiska propagandasändare. Inte gick det t ex att lyssna på kineser med 
behållning förr? Nu spelar kinesen på 4800 underbart vacker klassisk musik och jag kan inte låta bli att 
tycka det är trevligt även om AIR på samma frekvens vill ha ett ord med i laget. AIR Kohima på 4850 gick 
hela eftermiddagen till c/d 15.45 helt perfekt. Bandbredd 15 kHz! Och inget annat än lite atmosfäriskt sus i 
tillägg till stationens egna program där man blandade önskemusik med lite undervisning i 
företagsekonomi. Man fick lära sig vad en budget var och vad den var bra till.  
 
Tore Larsson: Tack för SWB som kommer regelbundet. Jag tillhör ju dem som Jan Edh kallar 
"prenumeranter", men vad gör man när hela rx:en är full av olika slags störningar då man slår på rx:en? 
Det går så långt att man aldrig slår på den! SWB är dock en alltid lika välkommen bulletin i e-
mailbrevlådan som jag inte skulle vilja vara utan.  
Jag tänkte fråga om en sak: I senaste SWB kunde jag inte läsa din "ledare", jag fick upp ett meddelande 
som sade "ogiltigt Colour Space" och din ruta var helt svart. Om du har möjlighet att sända den på annat 
sätt vore jag tacksam. (Jag vill ju väldigt gärna läsa vad du skriver!). 
I övrigt så tillhör jag dem som skulle kunna tänka mig en utgivning var 4:e vecka istället för som nu 
varannan. Dessutom, har jag uppfattat dig rätt, att du varje gång åker särskilt på söndagseftermiddagen till 
jobbet för att kopiera och skicka 9 exemplar? Dessa 9 skulle ju kunna kopieras och postas först på måndag 
då du ändå befinner dig på jobbet. 
I övrigt allt som vanligt, dvs livet går här sin gilla gång. Hur är det för din del? Jag förmodar att du kanske 
snart återhämtat dig från olyckan även om det kan ta lite längre tid - vi är ju inte 20 år längre! 
(Har lagt in Acrobat 6.0 nyligen och trots att jag gör pdf-filerna för Acrobat 5.0 så går det inte och då är 
det mest troligt att du kör med en för gammal version av Acrobat Reader. Det är nog bara att uppdatera 
denna så går det igen! /red) 
 
Jan Edh: Inte alls bra, men vida bättre än väntat. Det är snabbsammanfattningen på fredagsnatten 3-4 
december där en plötslig protonstörning i takt med att fredagsskymningen sänkte sig ytterligare 
förmörkade förutsättningarna att höra något ute i Fredriksfors där jag sammanstrålade med Dan Andersson 
och Rolf Larsson. Kvällen var direkt usel och början på natten angav tonen; Några av de vanligaste YV-
stationerna började gå riktigt starkt sedan det börjat så illavarslande med brassarna på 740 och 1130. Men 
troligen också Municipal, Bolivia på KV. 
Efter några timmars sömn var det fortfarande Venezuela, Colombia, Puerto Rico och möjligen Cuba(?) 
som dominerade på de flesta frekvenser, men det dök faktiskt också upp ett par sydliga NA litet oväntat. 
Efter 07.45 var det dock ganska slut med bara "predikaren på 1300" samt Fé y Alegria 1390 som 
fortfarande tuffade på hyggligt. På KV överraskade bl a HRMI med att vara tillbaka på 3340. 
12/12: God Jul till alla! Hoppas tomten har litet konditioner i säcken, för nu har det varit tunt länge. 
Ännu en bit in i veckan såg det ju så lovande ut inför helgen, men förutsättningarna "devalverades" efter 
hand, och verkligheten hängde med... Fredagsnatten i Fredriksfors bjöd visserligen på väldigt många 
signaler, men inte det som jag hoppats på i varje fall. Runt och före midnatt gick det brassar på i stort sett 
varenda möjlig frekvens. På morgonen talades det i allmänhet spanska i stället. Många stationer och 
många med bra styrkor, men för den skull var det inte så mycket som lät sig idas och signalerna kom heller 
inte alltid in på de antenner som kunde förväntas. NA var helrisigt, men kortvågen om möjligt ännu sämre.   
 
Bjarke Vestesen: Et DX-blad er i høj grad afhængig af bidrag fra medlemmerne, og således også SWB. 
Er der ingen bidrag, er der heller ikke nogen publikation. Det er sørgeligt, men sandt, og en naturlig 
konsekvens. Så derfor må det være et spørgsmål til medlemmerne, om vi ønsker at bevare SWB. For eget 
vedkommende kan jeg bestemt svare med et ja. Jeg ønsker bestemt at bevare SWB, fordi det hver 14. dag 
giver et godt overblik over, hvad der kan høres og hvad der skrives på bl.a. nyhedsgruppen 
rec.radio.shortwave - som jeg i øvrigt aldrig selv kigger på. Men når antallet af bidrag samtidig er dalende, 
skyldes det måske også de elendige forhold, der plager især kortbølge. Personligt lytter jeg mest 

Tack för alla bidrag.  
 
Det ser ju ut som det 
hjälper att ”tragga” 
lite då och då för att 
få igång er. 
JOE ringde 
häromkvällen och vi 
snackade också lite 
om SWB:s framtid. 
Vi har inget förslag 
ännu, men troligen 
blir det så att 
utgivningen kommer 
mer att bli beroende 
av antal bidrag. Blir 
det för få som 
skickar in några 
enstaka tips, så är 
det knappt lönt att 
ställa samman detta 
till en hel bulletin. 
 
Dessutom måste vi 
lösa hur man skall 
göra med 
medlemsavgift för de 
som fortfarande vill 
ha bullen i 
pappersformat. 
Återkommer om 
detta senare.  
 
Vi var en tur i 
Köpenhamn i går 
och kollade 
julruschen. Stan var 
totalt överbelamrad 
med köpsugna 
turister från när och 
fjärran. 
  

Passar även på att 
önska er alla en 

God Jul. 
  

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 

http://www.hard-core-dx.com/swb
http://homepage.sverige.net/~a-0901/Dateline.htm
http://homepage.sverige.net/~a-0901/
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mellembølge for tiden, men også hér er forholdene meget svingende. Og på tropebåndene er antallet af LA-stationer jo stærkt reduceret, 
og når jeg en sjælden nat eller to alligevel scanner 60-meterbåndet igennem er det altid chokerende få stationer, som dukker op. 
Ærgerligt, men det er jo nu en gang vilkårene. Derfor skal vi holde fast i SWB. Og så må jeg også erkende, at midt i en stresset dagligdag 
med arbejde, familie og børn er svært at huske at få sendt bidragene af sted. Derfor er jeg denne gang også i god tid (fredag eftermiddag). 
Til gengæld har jeg brugt lidt tid på www.dxtuners.com, som er ganske spændende og underholdende - uanset forhold kan man altid lytte 
til lokale FM-stationer mange spændende steder, selvom der stadig mangler modtagere i Mellemøsten, Afrika og Asien. Her kommer lidt 
tips fra de seneste par uger.  
 
Dan Olsson: Efter tillbringat en hel dag i Köpenhamn där jag och min hustru har förfirat vår första bröllopsdag. Tillsammans med 10-
tusentals personer besöktes först Ströget och sedan Tivoli. När vi gick ifrån Tivoli vid 18-tiden i kväll var kön för insläpp ca 150 m lång. 
Annars känns det inte så juligt när vi har 7-8 grader varmt var ända dag, snarare som senhöst. Radion har jag inte haft på när dett gäller 
kortvågslyssning. Jag kan berätta att två QSL har kommit till mig: AIR/Aligrah 11620 med e-mail och R Bayrak 6150 som svarade 
med brev på svenska!!. Svaret kom ifrån B Wedin som är svensk och jobbar på stationen, dessutom har han varit DX-are i sin ungdom. 
Idag är han 64 år så några ur SWB äldre garde känner kanske till honom. Bayrak blev mitt 204 land.  God Jul önskar DO till alla 
SWBare. 
 
Börge Eriksson. Har räknat ut att nästa utgivning blir annandag jul och jag vill därför passa på att önska trevlig helg.Ytterligare ett 
jobbigt år har passerat. Min fru genomgick en stor operation i Uppsala i november 2003 men det hela gick inte så bra. Hennes rygg blev 
bra, men man åstadkom neurologiska skador vid operationen som gjorde att hennes underliv förlamades. Nya operationer har skett under 
detta år för att lindra skadorna, men det är långt ifrån bra ännu. Dessutom skall den lilla människan stånga pannan blodig för att få 
upprättelse och ersättning för det handikapp sjukvården vållat henne. Både jag och hon drabbades i början av året av psykisk depression, 
vi gick in i väggen helt enkelt av alla motgångar. Jag vet inte om jag tänkt för mycket på henne och glömt mig själv, men under hösten 
har även jag drabbats av ohälsa. Vi får se vad framtiden har i sitt sköte. Min rx har inte varit påslagen på ett och ett halvt år. För min del 
kan SWB läggas ned som det känns just nu. Kortvågen verkar inte kunna tillföra så mycket nyheter så det blir mest skåpmat. För oss som 
bor i städerna är ju också MV något man kan glömma på grund av den enorma störningsmatta som dagens hemelektronik utstrålar. De 
som har ett DX-torp kan känna sig lyckliga. MV verkar vara det som kan ge kickar fortfarande för oss DX-are. Det vara mycket gnöl och 
gnäll det här, men trots inaktiviteten läser jag med glädje varje nummer av SWB. En stor bukett rosor till Thomas som trots olyckor och 
handikapp kämpar vidare och ser till att bulletinen kommer när den ska, trots avsaknad av bidrag. Nu hoppas jag att 2005 blir ett 
positivare år än det gångna, men det trodde jag i fjol också om 2004. Jag hoppas få lust att åter försöka höra ett och annat igen. Till sist 
önskar jag alla SWB-are en GOD jul.  
(Trist att höra om alla era problem. Hoppas att allt skall lösa sig till det bättre, trots alla motgångar! /red)  
 
Björn Fransson: Hej! Nu har jag åter försummat att skicka bidrag, så jag får reparera det i denna stund! Tack för allt jobb du lägger ned 
för oss andra! Härmed önskas också du och hela SWB-läsekretsen en riktigt God Jul från Gotland och BEFF 
QSL: Radio Vaticana, Vatikanstaten-7250. Kort, pers brev från v/s: Ingrid Amici. Dekal. 5 m. Radio Free Asia, clandestine via ?-
15670. Kort efter att ha använt mig av det nya automatiska sättet att rapportera via Internet. 2 m. China Radio Intn’l, Kina-15125. Kort, 
pers kort från v/s: Yinglian, två små, vackra pappersklipp. 1 m.  Radio Marabu, tysk pirat via Latvia-9290. Kort med Marabustork på, 
info, dekal. 4 m.  Radio Sadayeh Zan (Voice of Women Radio), clandestine, via Radio Miami Intn’l via ?-9495. E-mail, v/s: Fariba, 
production manager. 1 d.  Adventist World Radio via Agat, Guam-15775. Kort, info. 2 m.  Gander International Flight Service 
Station (Gander Radio), Canada-13270. Brev, v/s: Ken Stack. 11 m.  IBB via Thailand Transmitting Station, Thailand-9645. E-
mail + attached QSL-file direkt från Udonthani, v/s: Adisak Pattanajakr. 3 v.  Radio Nile via RN, Madagaskar-15320. E-mail från v/s: 
Tidigare programproducenten Annemarie Sweeris i Utrecht, Holland, som skickat iväg min rapport till den nya adressen i Uganda. 1 v. 
 Olympia Radio, SVO, Kustradio, Grekland-13170. Snygg datakomponerat QSL, v/s: G. Panagiotakis. 3 v. 
 
Leif Råhäll: Hoppas att allt bra! Denna gång blir det en hel del (T) stationer dock rätt sannolika. Genom åren tycker man sig känna igen 
program och mx typer. Vissa dagar har det gått bra att lyssna och andra inte, men så är det ju bara. Så här års får man dras med en del 
julstörningar. Och sist men inte minst " En riktig god Jul och ett gott Nytt År till dej och din familj ", och tack för allt gott arbete du lagt 
ned på SWB under  det gångna året.  
  
Rolf Åhman: Några tips från lyssnarnatten på Gålö förra helgen. 
 

 
 
3220,0    29.11  2007 PNG  Morobe (T) , med söderhavsmx. gitarr, trummor, song 2  LRH 
3266,4     5.12  2140 INS   Gorontalo med pol. px 3  LRH 
3280,0    29.11  1410 CHN  Voice of Pujiang, Shanghai med nat. mx 2-3  LRH 
3340  4.12  0455 HRMI med poppigt religiös (på "amerikanska". Presentation och annonsering på spanska. QSA 3 en stund, 

men mycket skräp på frekvensen. Har väl varit borta länge. JE 
3344,8    5.12  1445 INS   Ternate brukar höras så här dags,mest prat idag 2  LRH 
3365    4.12   1930   Radio Milne Bay, Alotau, PNG, local instrumental mx,  3  GAL 
3365,0     4.12  1955 PNG  Milne Bay (T)  sång och mx av stor kör och orkester, fadade ut vid 2020 tiden  2+  LRH 
3390,0     2.12  1535 IND   AIR Gangtok med nx , störd av div.signaler 2  LRH 
3390,0     5.12  1450 IND   Gangtok med lugn soft mx  2   LRH 
3905    1.12   2010   Radio New Ireland, Kavieng, PNG YL ids,  3  GAL 
3905,0     4.12  1947 PNG  R New Ireland (T) körsång "Peace in the walley" , fadade ut vid 2020 tiden  2  LRH 
3912     3.12  1500 V.o. the People med koreansk, mange ann., lang uid. snak, hørt // 6600 kHz. 22222 BV 
3930     5.12  1600 V.o. Komala med s/on på kurdisk, IDs som Komala, svag modulation. 23322 BV 
3961    5.12   1515   RRI Palu, Sulawesi, Indonesia, mx for theatre,  2  GAL 
3970,5    29.11  1350 OID   Kan vara Wonsan ? var svag.  LRH 

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC                        
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4739,8    29.11  1335 VTN   Son La (T) med traditionell tribehill mx 2   LRH 
4760,0     2.12  2125 LBR  ELWA med Gloria in Exelsis 2 LRH 
4786.87  3.12  2220 Mali flyttar omkring, men ID-ades genom att de kör // 5995. Stark. BEFF 
4786.89   6.12   2120   Radiodiffusion TV Malienne, Bamako (ex 4783)  string music  5  GAL 
4790  3.12  2100 RRI FakFak med romantiska ballader med en kvinnlig artist. QSA 3. JE 
4845  3.12  2330 OID men troligen Municipal, Bolivia med pratprogram. QSA 1-2 och pressad av brassen Cultura Ondas 

Tropicais något högre i frekvens. Däremot inte ett ljud från Mauretainien på hela kvällen!  Inte heller följande 
morgon. JE 

4855.4  3.12  2240 Radio la Hora, Peru ID-ade svagt. BEFF 
4856  4.12  2305 Radio La Hora blev den andra peruanen som hördes någorlunda vid midnattstoppen. Q2. RÅM 
4875  4.12  2141 R. Difusora, Boa Vista hördes ett tag med musik. Q2. RÅM 
4902.45  3.12  2230 Radio San Miguel, Bolvia med ”Attenciones”. S 2. BEFF 
4915  5.12  0745 R. Difusora, Macapá hade vänligheten att spela covers på kända 60-talslåter. Q3-4. RÅM 
4930   10.12  1641 Turkmen Radio med nyheter på engelska i cirka fem minuter. 2 CB 
4940  4.12  1527 AIR Guwahati med lokat id före och efter nyheterna från Delhi. Q3-4. RÅM 
4955  4.12  2301 Radio Cultural Amauta med id och El Condor Pasa. Q2-3. RÅM 
4960  10.12  1400 OID, som jag först trodde var Catholic Radio, men nog ändå är indiern på frekvensen. Snackade bara och 

försvann i dimmorna ganska snabbt. BEFF 
4965  6.12  1400 VOR med nyheter på Dari/Pashto från Yangiyul, TJK, enligt tabellerna. Inte mycket att lägga ned krut 

på… 4965 //4975 BEFF 
5500     30.11  1640 V.o. Tigray Revolution (Ethiopien) med lokalt sprog, lokal musik fra det afrikanske horn, hørt // med 6350 

kHz (lidt svagere modulation). 24333 BV 
5925   5.12  1400 Radio Traumland, Raeren, Belgien, via en sändare i Tyskland. Söndagar på tyska med med någon slags 

semesterauktion. 4-5  CB 
5925  5.12  1400 Radio Traumland, en belgisk FM-station, som kör ett KV-projekt på tyska. S 5! Fina låtar och reklam för ett 

hotell i Italien. BEFF 
6010.1  10.12  2230 LV de tu Consciencia gick väldigt stark (ny sändare???) och ”Por Colombia y el Mundo”-ID. Intresdsantare 

var den som gick bakom, på exakt samma frekvens, vad det nu ska vara bra för? Spelade sydamerikansk 
dragspelsmusik och var SS. Vilken???  BEFF 

6035  10.12  2225 LV de Guaviare, Colombia stark en stund med typisk musik. S 3. BEFF 
6037.1  10.12  2255 OID SS med typiska låtar bör vara R Dif Trópico, Trinidad, Bolivia ,men inget ID. S 2. BEFF 
6055     22.11  2045 Radio Rwanda med fransk, mange IDs, frekvens blokeret kl. 2057 af Rumænien. 34444 BV 
6165  4.12  0457 Radio Tchadienne anropade på franska i musiken. QSA 4-5, men dränktes under ett utrikesprogram som 

startade 05. JE 
6089.85  3.12  2215 OID, men troligen Kaduna, som hälsade välkommen på inhemskt språk och engelska. Hördes dåligt. BEFF 
6185  11.12  0810 Brasse (OID) med religiöst program. Är Educación borta nu? QSA 3 JE 
6420.8     26.11  1630 Voice of Iranian Revolution på kurdisk, Internationalen, ann., ID, hørt // med 3880.8 kHz (jammed af 

støjsender). 22322 BV 
7125  3.12  1800 R Diff TV Guinéenne  ID-ade: ”Ici Conacry” innan FF-nyheterna. S 3-4. BEFF 
7220  7.11  1830 Ethiopians for Democracy and Peace hördes inget vidare på någon av frekvenserna via DTK. 7220 //15565   

BEFF  
7255  3.12  1810 VO Nigeria var det som låg här med engelska och ”Nigerian popular music”, vilket enligt mina öron var 

Afrikanska reggierytmer. S 2-3 BEFF 
7260,1  11.12  0750 Vanuatu svagt igenom den kompakta störningsmattan som ligger över frekvensen. QSA 1-2 JE 
9480  7.11  2200 Radio Cimarrona via DTK sänder mot LA och speciellt för Uruguay. Spanska. S 3-4. BEFF 
9495  7.11  1900 Radio Free Syria via Radio Miami Int via DTK, när jag tänkte mig höra någonting annat. Arabiska. S 3. 

BEFF 
9495  13.11  1900 Women’s Forum Against Fundamentalism in Iran, d v s Radio Voice for Women med ett program på 

farsi, inhyrt via Radio for Peace Intn’l hordes, trots mycket dåliga konds, men så lär sändningarna komma via 
Tyskland. S 2-3. BEFF 

9595,0     2.12  0805 JPN   Nikkei med violin D-amour // 6055  2-3  LRH 
9600   30.11  0450 Radio Habana Cuba med nyheter på spanska. 2-3  CB 
9615   28.11  0755 Rádio Cultura de São Paulo med musik i bruset. 2  CB 
9675   29.11  0720 Rádio Canção Nova med någon slags radioteater. 2-3  CB 
9980  17.11  1645 AFN/Grindavik, Island gick med S 3-4 och pratade om den amerikanska valutareserven, där den ligger med 

sina allt mer nedvärderade dollarsedlar. BEFF 
11690   4.12  0902 Scandinavian Weekend Radio gick betydligt starkare än tidigare och hade bl.a. ett inslag om Pirate Radio 

603. 3  CB 
12060   0427 Radio Nile från RN/Madagascar med afrikanska trummor och program på engelska om ”Women liberty 

training”. S 3-4. 12060 //15320 BEFF 
12085   4.12  1001 Voice of Mongolia med perfekt ljud. Bl.a. en intressant intervju med en kvinna som studerade mongoliska i 

Ulaanbaatar. 3  CB 
17710  7.11  1530 Radio Solh/Radio Peace för Afghanistan med härlig musik och små meddelanden. S 4. BEFF 
17870  10.11  1500 Radio Rhino International via TDK med engelska om Uganda och St Martin’s Day i Tyskland. S 3-4. BEFF 
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The following stations have been uploaded during the last 14 days at  http://www.malm-ecuador.com   
 

Recording of new Ecuadorian in Lago Agrio 5999.29 kHz. "La Voz del Upano" is not a new radio station but this transmitter in "Lago 
Agrio" is brand new and "hot". I have had the last 2 days an open carrier on 5999.29 kHz without any audio. This Saturday evening first 
relay of a FM transmitter "99.3" and then the DJ was talking about this new transmitter in "Lago Agrio", Provincia de Sucumbíos" in the 
Amazonas jungle. He said regular transmissions will start 15th of december. The town has two names: "Lago Agrio" and "Nueva 
Loja"(many people has moved in from the town of Loja" in southern Ecuador) and is the capital of the province "Sucumbíos" in the 
north-east part of Ecuador. 
 

New(?) Peruvian testing on 6329.11 kHz: There is a new, I think, Peruvian testing this Monday evening on 6329.11 kHz. The DJ said 
they are going to transmit 24 hours/day on AM, FM and shortwave. The name of the station is  "Radio La Voz de (Sallique)".  I think it is 
"Sallique" but I’m not sure. There is a "Sallique" in "Provincia de Cajamarca" but the DJ talked about "Region de San Martin" once. 
Sounds more like "Saique" to me. I have a quite good recording with IDs and I’m going to present it on my web ID-page tomorrow. So 
your help is needed!  
I heard this Peruvian testing last night Monday. I asked if this is a new Peruvian but it has to be the same station I reported in March 
thisyear: LV de Faique, Faique, Cajamarca (Perú) on 6329.10 kHz. You can listen to my earlier recording of LV de Faique and also his 
new recording of unID Peruvian on 6329.11 kHz. It´s difficult to hear if the name begins with "F...." or "S....". What is your opinion? 
Thanks to Glenn Hauser and Henrik Klemetz for feedback. 
 

New Peruvian on 5544.65 kHz, Radio San Andrés. 19/11 2004 I reported a new Peruvian on 5544.65 kHz Radio San Andrés, San 
Andrés, Cutervo, Cajamarca (Peru). It´s always a danger in saying it´s a "new" station. To me it´s a new station if the transmitter has a 
new location and new owner. The transmitter-unit of Radio San Andrés is probably the same as for Radio San Lorenzo, a station I logged 
around 2 years ago on the same frequency: 5544.70 kHz. Henrik Klemetz has sent me a recording from 1993 of the Peruvian station R La 
V de Andamachay on 5547.2 kHz. Perhaps the same transmitter-unit as for Radio San Andrés and Radio San Lorenzo. Thank you very 
much Henrik for this recording.  
 

Henrik Klemetz: "I am quoting from: http://homepage.sverige.net/~a-0901/Dline93.htm  where it says as follows: ---5547.2 PERU. R 
La V de Andamachay, Dec 18, closing down 0059 after a prgr of musical requests. New station. -- Same day, s/on 2338 with NA, into 
"Tropicalizando la noche", various announcments for 5545 and location seems to be a "caserío" in the Cortegana district of Celendín. 
Possibly owned by Fernando Vasquez Castro (manager-owner of R Frecuencia VH) as there were mentions of him, greetings etc. Also, 
the speaker once mixed it all up, saying "8 de la noche con 7 minutos en R La Voz de Celendín, eh, perdón, es R La Voz de Andamachay 
(Klemetz)". 
 

Quito 2/12 2004, Recording of harmonic Radio Popular, Cali 5399.62 kHz. Harmonics is a quite difficult part of DXing, you have 
everything against you: weak signal, often distorted sound, electrical noise etc. You can find harmonics anywhere on the shortwave 
bands but here in Quito I hear most of them beetween 1.7 - 4.8 Mhz (2nd and 3rd harmonics from mediumwave stations). But this time 
I´m going to present the 5th harmonic from a mediumwave station in Cali. I´m wondering if this Cali-station could be my unID "Radio 
Familiar Cristiana" I had around 4915 kHz? (see "Archive" 13/4 2004). Also Radio Popular has religious programs in the mornings. 
 

Quito 7/12 2004. Radio Paucartambo, Paucartambo reactivated on 6520.33 kHz 
 
Inspelningar av latinamerikanska radiostationer 
 

Du bad mig skriva några rader om på vilket sätt jag gör mina inspelningar av latinamerikanska radiostationer. Egentligen är det ganska 
okomplicerat, det gäller bara att alla länkar i kedjan är av hyfsad kvalisort. 
 

Ljudkedja: NRD 535, MFJ 616, Sharp digital MiniDisc Recorder,  Dator med Windows XP Pro, Datorprogram "Magix Music Cleaning 
Lab", Audio Converter, 1st Page 2000, Leech FTP Client 
 

NRD 535: Många har sagt och skrivit att NRD 535 och andra modeller av samma fabrikat har medioker ljudkvalité. Tycker själv att den 
är hyfsad och mina inspelningar är väl inte direkt dåliga får jag hoppas. Den har nu 11 år på nacken, det jag mest saknar är 
synkrondetektor för att förbättra ljudet. Väntar nu på min nya TenTec DSP radio RX 350D som helt säkert kommer att förbättra mina 
inspelningar åtskilligt.  
 

MFJ 616: Ett utmärkt hjälpmedel för att "skräddarsy" ljudbilden så att det passar dina öron är "MFJ 616", en apparat jag själv inte kan 
leva utan. Den arbetar specifikt med det mänskliga talets frekvenser.  
 

Sharp digital MiniDisc Recorder: Förstår inte hur jag tidigare har klarat mig utan detta utmärkta sätt att fixa inspelningar. Mycket 
bra ljud och är otroligt praktisk och lätt att manövrera. Varje inspelningstillfälle märks med ett nummer och du återvänder lätt till exakt 
detta avsnitt. Du kan också köra inspelning non-stop och "märka" varje intressant "ID/QTH" etc ögonblick med en siffra via en lätt 
knapptryckning.  
 

Dator med Windows XP Pro: Inte mycket att säga om mer än att ljud konsumerar ganska mycket minne så en modern, snabb dator är 
en fördel. Var du kopplar din inspelningsapparat till datorn skiljer sig från dator till dator så konsultera manual eller datorkunnig. Eller 
varför inte prata med Thomas! 
 

Datorprogram "Magix Music Cleaning Lab": Det finns många datorprogram som arbetar med ljud, ett välkänt namn är "CoolEdit", 
och är inte speciellt dyra i inköp. Du kan manipulera inspelningen på många sätt, t.ex kan du klippa bort ej önskade delar med elektronisk 
"sax". Programmet jag har heter "MAGIX Music Cleaning Lab" och är mycket lätt att använda. Du kan sköta allt manuellt och fixa till 

 
    Bandscan from BM, Quito, 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
http://homepage.sverige.net/~a-0901/Dline93.htm


 

5 

ljudet exakt som du vill men själv föredrar jag det snabba och lätta sättet med olika "Wizards", dvs du går snabbt igenom en "Wizard" 
där du klickar på olika förinställda alternativ samtidigt som du kontrollyssnar "hur det låter" och när du är nöjd klickar du på "OK". 
Därefter "exporterar" du inspelningen till valfritt bibliotek med det ljudformat du föredrar - själv konverterar jag alltid till "WMA"-filer.    
 

Audio Converter: Det finns många gratisprogram på internet. Det är nödvändigt att pressa ner storleken på ljudfilen, detta för att du som 
besöker min ID hemsida ska kunna lyssna på inspelningen utan att behöva vänta evigheter innan "det hörs något". Också praktiskt om du 
vill skicka inspelningen till annan DXare. Med detta datorprogram pressar jag ner storleken från omkring 800kb ner till ca 125kb (45-50 
sekunder) med en bit rate av 20bps. Det går att pressa ner storleken ytterligare genom att använda en bit rate på 16bps eller lägre men då 
tycker jag att man tappar i kvalité.  
 

1st Page 2000: Detta ar ett program för att redigera min ID hemsida. Jag har provat många gratisprogram men detta är det absolut bästa. 
Skriver några rader, lägger in en trevlig bild från stationens QTH och kompletterar med den färdiga inspelningen innehållande härlig 
musik, reklam och ett kanon-ID! 
 

Leech FTP Client: "StartLogic" heter företaget i U.S.A. där jag har min ID hemsida och för att kunna skicka upp det färdiga resultatet 
måste jag ha en s.k. "FTP Client". Jag använder mig av "Leech FTP" vilket enligt den engelska datortidningen "PC Utilities" är världens 
bästa gratis-FTP Client. Det är viktigt att välja rätt företag och "StartLogic" valde jag efter att ha läst en stor, amerikansk test. Betalar 50 
dollar per år och då har jag tillgång till 1000 megabyte/ = 1gigabyte.  
 

Efter att du har läst detta måste du naturligtvis besöka min hemsida för att kolla "hur det låter", välkommen! 
(Tack BM för denna utförliga anvisning! /red) 
 

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

 
 

GABON 4777, 0513-0533, RTV Gabonaise, Libreville Dec 12 I tuned in at 0513 which is a half hour past Libreville sunrise, but Gabon 
was still coming in fairly well. Selections of African highlife music were heard, with frequent remarks by a hyper announcer in French, 
including mentions of Libreville and Gabon. The signal became much tougher copy at 0530 as the terminator moved further west. This 
should definitely be stronger on the West Coast prior to 0445 or so. Good to hear this one back on the air! Thanks to Mike Barraclough 
for tip. (Atkins-WA via HCDX) 
 

GUATEMALA. 3330, R. Cultural was briefly on the air! 2250 with music, ID as R. Cultural FM at 2302 and religious programming in 
Spanish. Off suddenly at 2355. No sign of listed \\ 5955 (Hans Johnson-FL-USA, Cumbre Nov 28 via BC-DX via DXLD) 
 

HONDURAS 3340 (p), HRMI, 0315-0342, Nov.30, Spanish, OM w/ talks at t/in, various musical bits and talks until presumed, 
"Radio..?..Nacionales" ID, in passing, at 0327, ballad then talks b/ w two OM, with another (p)ID at 0337, continuing thru t/out. Poor 
under static w/ a few peaks. (Barbour-NH via HCDX)  
 

LUXEMBOURG: Julia Day, Thursday December 2, 2004, The Guardian. It launched the careers of Noel Edmonds, Peter Powell and 
David Jenson and now, 12 years after disappearing from the airwaves, the legendary Radio Luxembourg, self-proclaimed "station of the 
stars", is set to be revived. 
  RTL, a subsidiary of German media group Bertelsmann and Five shareholder that grew out of Radio Luxembourg, is considering 
resurrecting 'Luxy' by broadcasting it into the UK from overseas on a new radio transmission technique which enables cross-border 
digital broadcasts. "We are considering relaunching a UK station from outside of the UK. It could be from Luxembourg, France, 
Germany, Finland - it depends where we can get a capacity of transmitter sites," said a spokesman.   "Whether it will be the 208 Radio 
Luxembourg formula, who knows? But it is something we're thinking about."  
  The digital radio format in operation in the UK relies on a network of local transmitters, but the new Digital Radio Mondiale (DRM) 
format can transmit long distance and is currently being tested by the BBC and others. RTL has decided to go ahead with DRM 
broadcasts in a bid to encourage manufacturers to build DRM radio sets, which it hopes will be in the shops in time for Christmas 2005. 
  RTL is already broadcasting via DRM from Luxembourg to France and begins broadcasting to Germany next year. 
http://media.guardian.co.uk/radio/story/0,12636,1364041,00.html   (via Mike Terry  HCDX) 
 

PERU  5070.7  0127 R.Ondas del Suroriente, Cuzco, mx hayno, 0221 advs, ID " Integrando a nivel nacional y internacional, Radio 
Ondas del Suroriente, amplitud modulada 1400 kHz, onda corta 5070 kHz, onda de 60 metros, en la gran cadena nacional via satelite, 
96.5 frecuencia modulada stereo"  12/8. (73, Rogildo Aragão, Quillacollo-Bolivia via HCDX) 
 

THAILAND: Once again Independence Day dxpedition on countryside. On MW there were many frequencies open across the Atlantic, 
especially to Venezuela in 4th December (1230, 1420, 1370, 1200, 770, 790, 1120, etc etc) but signals were weak because of coronal 
hole. Only few stations were identified. Then the conditions became worse.  
Most interesting and exciting catch to me was however Bangkok Meteorological Radio. It was heard 6th December on 6765 kHz USB 
at 1535 UTC. Interval signal caught my attention. They announced transmission times 0-2, 3-5, 6-8, 9-11, 12-14, 15-17, 18-20 and 21-23 
GMT. On the announced frequency 8783.0 there was only a sound of telephone ringing and nobody cared to pick up. ;-) (Check it out 
yourselves.) (Jari Lehtinen via HCDX) 
--------------------------- 
Yes, of course, this station has a funny interval signal. To me it sounds european rather than asian. B.T.W.: The exact frequencies are 
6765.1 and 8743.0 kHz USB and the station can be picked up here at my location on both frequencies, however 8743.0 has the weaker 
signal. It fades in at late afternoon around 1600 UT. In 1998 I received a verification letter from: Meteorologigal Department, 
Telecommunication Division, 4353 Sukhumvit Road, Bangkok 10260, Thailand. v/s was Mr. Suparerk Tansriratanawong. 
Best wishes, (Uwe Volk via HCDX) 

Stationsnyheter

http://media.guardian.co.uk/radio/story/0,12636,1364041,00.html


 

6 

 
Christmas 2004 DXTuner newsletter 
Hi Fellow Member, Merry Christmas and Happy Holidays! Welcome to our Christmas 2004 DXTuner newsletter. The BIG news 
this season at DXTuners is our Live Transceiver in southern Sweden. Kelly has set up a live ham rig with transmitting and receiving 
capability. Use of this site will be for licensed ham or amateur radio operators only. The rig is an Icom-718 transceiver, using 
80/40/20/15/10 meter loop antenna, putting out 100 watts. Lots more info on the Live Transceiver is at our webpage: Our link is as usual 
http://www.dxtuners.com  Now for other radio site news: 
Broome:  An EWE super antenna, pointing due east to Oceania and South America (long-path to Africa) will be installed here very soon. 
This will be temporarily hooked up to the current Icom PCR-1000 along with the discone. Later Kai plans to bring another rig online for 
a new Broome super DX site. Broome is very near Indonesia, and a favorite already with many of our members. 
Hungary: New Radio site. The receiver used is the Icom PCR-1000, with an x-dipole for an antenna. And, as a bonus, the site-op plans 
to set up an additional site soon, Hungary FM DX.  
North Devon: This FM DX site will soon be using a Triax 8-element pointed at Ireland. The Icom R-10 and an FM-dipole antenna are 
currently in use. We are told that when skip is good sometimes you can hear Spain from here. 
New Orleans: Site-op here is working on a rotator project for a Super FM site. Southern Louisiana is a hot-spot for long-distance tropo 
FM skip. 
Chicago 2: A new PCR-1000 is going to be launched on another location in Wheaton Illinois. More info on this upcoming node later. 
Pennsylvania: Another new planned site is central Pennsylvania, USA with Icom 718 or TenTec RX-320. 
East Taunton, Massachusetts (MA): Planned new rig TS-570D. We have not yet developed the driver for this rig yet, but will be in the 
near future. 
Kennett, Missouri: Planned PCR-1000. 
DX Beacon/LW- Sweden- This is a test project, and preliminary tests on the new antenna are very encouraging.The NDB Beacon DX-
Tuner is now up and operational with an Inverted L + 10:1 balun. DXTuners would appreciate input on this project, including antennas. 
Please keep in mind that not only can you listen to far-away beacons here, you can also listen to longwave commercial broadcasts. The 
low stream audio feature is for the DSP filter, very helpful with the beacons, and the medium stream audio works best for longwave 
broadcasts 153-279 KHz.  
Demo HF Professional- This receiver site is now using the Icom R-75 with DSP unit connected to a 20 meter quad. This site is a 
favorite with ham ops.  
North Europe VHF- This site was formerly Oresund. One reason this one is in the "special" category is the discone antenna is very 
high, 20 meters. The antenna reaches far on any band, but especially on HF, FM, TV audio etc.  
London West- Radio here now features a slow stream audio which will be helpful to those members with slower connections.  
 

We also have possible upcoming receivers in Hong Kong, Las Vegas, Denmark, as well as the Hungary FM Supersite and New Orleans 
FM supersite. 
Kathmandu - This is a very remote site, and the 2 site-ops are working to resolve some technical issues. They ask for our patience while 
they work to get things fixed.  
On a serious note, we would like to ask all of our fine members to please ask before tuning the radios, and use the chat box. Please 
respect other listeners.  
 

DXTuners has a worldwide network of close to 60 radio locations, and with only 2 sites offline at time of writing, reliability of radio sites 
is very good. Our site-ops are upgrading all the time. And now DXTuners has a live ham transceiver. It is fun to imagine what 2005 has 
in store for our DXTuner listeners. DXTuners would like to wish all of our members a joyful holiday season. Have fun and stay tuned. 
(Brad Wall / Editor via HCDX) 
 

Beverage antenna 
After a storm with winds the other day, I went out to check my Eastern beverage. I found a few brambles blown over on it, but 
otherwise it was fine. I have found the past few months the gain is down and maybe the directivity is off a bit too. I checked my 
matching transformer and the connections did not look too good. So I took an ohm meter and I found continuity between the two 
sections. I was not getting much, but still some crossover. My first thought was the coax, but in disconnecting the coax, I found it is fine. 
No resistance between the braid and the hot lead. But there was resistance between the to sections of the matching transformer. I always 
have a spare made up just in case. I found some bugs got in and made a nest and the connections were not great, so I replaced the 
matching transformer and I must have gained 5-10 DB, per the R8 S Meter. The directivity is much better too.  So it pays to check your 
antenna connections especially in a wet swampy area like this. Even using a sealed box, things can happen.  (73s, Patrick Martin via 
HCDX) 
 
Tropical SW virtually empty 
I've been doing allot of listening on the tropical bands the last two days both during the early morning and evening local time. 
What I've found is that compared to as recently as 2003 and 2002, 120 meters is empty, most of the African stations are now gone on 90 
and 60 meters, same with Papua New Guinea and other Pacific Ocean stations. Even most of the Central/South American Stations are 
gone. Heck even all the Mexican stations on 49 meters during the day are gone also. 
  I remember how back in the 1990's and 1980's the tropical bands were full of stations from all around the world, with every 3-5 kc full 
of co-channel stations with plenty of hets. I realize that many are gone due to transmitter failure, economic reasons and migration to FM 
BUT it's still a sad state of affairs. 73,Thomas F. Giella, KN4LF  via HCDX 
---------------- 
Thomas, I can not agree with you. Today there was also the report form the Bavarian DX camp from Michael Schnitzer. This shows 
there are still interesitng catches to be made on the TB bands. Of course, this is somewhat "high performance DX", but I can assure you 
there is still a lot of interesting stations out there, also for a more average listener. Sure, there is less choice than 5-10 years ago. 

Övriga radionyheter  

http://www.dxtuners.com
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Especially the number of LA stations (except Brasil and Peru) has decreased dramatically. PNG is still very much active, even on 90m, 
though often on irregular schedules. Of course the future does not look very bright for TB DX, but it is too early to declare this dead. 
Regards, Aart Rouw Bühl, Germany via HCDX 
--------------------------- 
Very well stated, Aart. I was going to say basically the same thing to Thomas, but your posting appeared first. The tropical bands may be 
fading--slowly--, but there are still challenging targets for the persistent DXer. (Guy Atkins via HCDX) 


