
 

 1 

Nummer: 1448, 17 december 2000. Deadline nästa nr: 29/12 2000 (fax & E-mail 31/12 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://home.sverige.net/thomas.nilsson  
 

Komplettering av medlemslistan:  Några stycken har ännu inte skickat in en kort medlemspresentation 
innehållande åtminstone: Yrke, DX-start, Verifierade länder/stationer, Mottagare, Antenner, Ev. andra 
hjälpmedel, Ev. annat avlyssningsställe, Favoritområde, Övriga hobbies, samt annat av intresse.  
Sammanställningen finns på: http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm 
 

QSL, kommentarer, mm.  
 

Christer Brunström : Radiodiffusion Algérienne 15160 kort, schema, Rádio Portugal 17680 brev, kort 
och trevlig kassett med fadosånger, Rádio Caiarí 4785 brev och vykort. 
 

Jan Edh: Just tillbaka efter en natt (12-13/12) i Fredriksfors. Ronny Forslund och Dan Andersson var ute 
på måndagsnatten, och tyckte det började öppna sig, så Ronny och jag tog nya tag. Solarflux var 150, A-
index 6 och K-index 1. En del indoneser, men inget riktigt spännande på KV. Tji LA på kvällen på KV. 
Grönland 650, Canada 930 och Harbour Light 1400 på MV. Inget annat transatlantiskt. På morgonen gick 
en hel del NA men oftast bara mycket korta stunder och tveksamma styrkor och bäst på CA-antennen till 
0555 när Venezuela började höras där. Östkustantennen gav litet bättre styrkor senare, men inget 
användbart. Ett par brassar på KV på morgonen. Men glöggen smakade bra! 
17/12: Till att börja med en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år till dig för det otroliga arbete som läggs ner 
för vår bulletin, och till alla medlemmar. Själv fick jag litet julförskott redan på fredagsnatten, när det 
äntligen sammanföll så att det blev bra konditioner när jag hade tillfälle att lyssna. Nu var det i stället så 
illa att jag hade familjeplikter på lördagen. Tvingades därför av ren självbevarelsedrift gå i dvala under ett 
par nattimmar, liksom att jag var tvungen bryta upp vid 9-snåret på lördagsmorgonen. Då satt Ronny 
Forslund fortfarande kvar och NA-stationer brakade in på nästan alla frekvenser... Inte heller någon 
möjlighet kolla eventuell fortsättning på lördagskvällen. Efter att ha varit halvlågt några dagar var A-index 
nu på fredagen 2 och K-index 1 eller 0. Det började dock litet klent nu också. En trolig Papuan (R New 
Ireland) var ljuspunkten på KV. Indoneserna däremot uselt. Och senare på natten blev kortvågen aldrig 
kollad. NA såg också länge tveksamt ut, innan det brakade loss och med konditionerna framför allt 
koncentrerade till området kring de stora sjöarna. De flesta stationer som fadat in, låg sedan stadigt kvar 
länge med sina signaler. Söder om NA praktiskt inget - WLUZ 1600, Caribbean Beacon 1610, Vibración 
1470 och Harbour Light 1400 var det enda, och inget gick bra...  
   
Kenneth Olofsson: skickar några rader och några bidrag i relativt god tid denna gång. QSL har kommit  
AFRS/Guam  5765  e-mail. Till sist vill jag önska dig och de dina en god jul och gott nytt år, (om vi inte 
hörs innan) och tack för perfekta bulletiner. 
  

Leif Råhäll: Tänk vi är bara en vecka från jul och vädret är ju helt vårlikt ibland. Det händer lite då och då 
på lyssningsfronten. Idag den 13 så dök Serui upp för först gången på länge och gick faktiskt riktigt bra 
tidvis. Även Fak Fak gick bra. Igår hördes Solomon Islands (tent.) för första gången i höst, inte var den 
stark inte, men tal hördes väl men det gick inte att uppfatta något ID, men den blir nog något bättre 
framöver. Några papuaner har inte gått att höra här nere än. Önskar dej och din familj samt alla SWB-are 
en skön och vilsam helg. Tack för gott arbete under det gångna året. 
  

Lars-Erik Svensson: Först vill jag önska DIG, kära redaktör, en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!  
Samma önskan tillfaller även medlemmarna i SWB, ingen nämnd och ingen glömd. En god nyårsönskan 
borde väl vara trenne saker, bättre konditioner, bort med mina el-störningar och mer tid för DX. Årets 
förmodligen sista QSL, ett PC-utskrivet brev från Radio Emisora Mallku, v/s Erwin Freddy Mamani 
Machaca. Några tips har jag inte, peruaner såsom 6535 och 6957 har jag hört, dock ej id:ade, är väl i stort 
sett allt som hörts de sista veckorna, förutom en del brassar. Med julhälsningar. 
   

Börge Eriksson. Sänder mitt bidrag redan på torsdagen då jag är bortrest under helgen. Fortfarande är det 
bedrövligt på radiobanden. Det glimtar till litet ibland, men annars mest brus. Kinesen (eller vad det nu är) 
hörs fortfarande bra på 4820. Har hörts starta 22.55. Någon respons på mitt nödrop i förra SWB fick jag 
inte. Ingen hörde av sig med en liten vink. Förmodligen garvade dom ihjäl sig över min okunnighet och 
kunde inte hjälpa mig. Måndagen den 11 dec. blev en stor dag. Då anlände ett QSL efter 11 veckors total 
torka och till råga på allt blev det en LA också. Det var Radio Mallku  4796 som efter 6 mån. väntan 
svarade med långt, trevligt brev med Erwin Freddy Mamani Machaca som v/s. Jag sände direkt ett julkort i 
retur som tack. Annars kommer ingenting vare sig i brevlådan eller via e-mail. Tröstlöst. Litet kuriosa kan 

Nu är det bara en vecka 
kvar till julafton. Alla 
har väl redan skrivit sin 
önskelista, full av 
välbehövliga prylar, 
eller … 
 
Tack för alla trevliga 
julhälsningar och 
uppmuntrande ord. 
Tackar för detta och 
passar på att tillönska 
er alla en riktigt GOD 
JUL! 
 
Den NRD 525 som jag 
fick hit, gick i retur för 
några dagar sedan. Om 
allt nu förblir som det 
var när jag skickade 
den, så bör den 
förhoppningsvis glädja 
ägaren med att gå 
betydligt bättre efter 
byte av några 
komponenter och lite 
justering av trimrarna 
på Loop 1 kortet. 
Reservdelar och 
reparationsmöjligheter 
finns knappast längre 
till JRC-apparaterna. 
Universal reparerar 
bara apparater inom 
USA. JRC iJapan 
verkar mest bara var 
intresserade av att 
sälja. 
 
Tror vi på Pohlman, så 
kanske det ändå blir 
lite vinter vid jul. Detta 
eviga regnande är ju 
för trist, speciellt nu 
när det borde vara vitt 
av snö. 

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

R e d a k t i o n: 

Thomas Nilsson 
Mardal 3669 

262 93 Ängelholm 
 

Tel: 0431-27054 
Fax: 

0431-411501(arb) 
E-mail: 

thomas.nilsson@ 
sverige.net�
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man väl säga att det var på lucianatten, åsk-QRM den 13 december. Det roligaste just nu på radiobanden är ett gäng amatörer som varje 
dag kl. 0700 (UTC) träffas i en cirkel på 3778 LSB och berättar historier och minns nostalgiska händelser. Polare Lennart är med där och 
ett par gamla uvar som en gång i tiden var med och startade den kultförklarade DX-tidningen "Nattugglan". När inget annars hörs på 
morgonkulan brukar jag lyssna på dom. Jag saknar fortfarande colombianen på 5077 till morgonkaffet. Vid den här årstiden brukade dom 
ju höras långt fram på förmiddagen. Inte heller Quito 4919 och Melodia 5995 gläder en på vintermorgonen. Vill man nu höra salsarytmer 
med njutbar styrka till morgonkaffet får man drista sig till att lyssna på Radio Habana på 9820, men det är inte lika kul. Bifogar ett par 
tips, men inte mycket att komma med. Till sist, Thomas, sänder jag ett varmt och innerligt tack till Dig för det otroliga arbete Du lägger 
ned på bulletinen. Det ser ut som om vi skulle hanka oss fram till 40-års jubiléet nästa sommar trots att det just nu är mycket tungt på 
DX-fronten, åtminstone på kortvågen.. GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR JAG DIG OCH DIN FAMILJ. 
 

Torre Ekblom : Snart är det jul så God Jul och Gott Nytt Dx-år 2001 önskar jag till att börja med dig och alla SWB-vänner! 
Qsl har minsann anlänt: alla per brev 4 st. från Naval Media Center, 2713 Mitscher Road SW, Washington, D.C. 20373-5819 v/s Jennifer 
Gray, Bc. Oper. Specialist: AFRS/ Isabel Pto.Rico ( nytt land också!) 9658,5 1 år 8dg, AFRS/ Sigonella, Sicily 10940 28dg, 
AFRS/Guam 5765 26dg samt AFRS/Pearl Harbor, Hawaii 10320 26dg. 
 

Björn Fransson: Tillsammans med en önskan om en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR tackar jag dig för dina fina bulletiner 
under det gångna året. Jag hoppas att du orkar fortsätta "på den inslagna vägen". Jag har fått en del trevliga clandestinebrev, som jag 
gärna vill förmedla till eventuellt intresserat SWB-folk. QSL: (ursäkta engelskan, men jag har det inskrivet så på datorn!) Radio Voice of 
Hope via Madagascar-12060. E-mail from v/s: Jane Namadi, jnamadi@excite.com who promised me a letter with info. 2 w. Radio 
Liberté , Congo-15820. E-mail in FF from v/s: Olivier Kamitatu. MLCongo@compuserve.com , 7 m after f/up. AFRTS, Key West, FL, 
USA-12689.5. E-mail from v/s: Jennifer Gray IBC Tamil via ? (clandestine?)-17495. Letter from London. 4,5 m.  
(Än har inte den gamle tröttnat helt … kommer det bara lite bidrag så skall det väl även nästa år gå att få ut ett och annat nummer ..  
/red) 
  

Dan Olsson: Här kommer bidrag ifrån ett regnigt och blött Furulund, fast hellre det än snö, is och kyla. Bidragen kommer från en 
lyssnarnatt i Saxtorp 2-3 December. Om konditionerna kan sägas är som min d.v.s. högst mediokra. Ska i mellandagarna tillsammans 
med RÅ besöka hans föräldrars friggebod vid Ringsjön och lyssna några dagar. Ett kortvågs-QSL har jag faktiskt också begåvats med 
AFRTS/Sigonella 10940,5 som svarade med brev efter 3 månader. Innan tipsen vill jag bara önska dig och alla andra läsare en GOD 
JUL och ett GOTT NYTT ÅR.  
 

Björn Malm : Quito 16 December 2000. Hejsan TN! Tack för dina emails. Den sista veckan bodde jag hos min pappa resp. min syster så 
jag förstår att det inte var så lätt att få tag på mig. Det känns bra att återigen få jobba med "BM i Ecuador" fast jag kan nog inte 
garantera" en bandscan var 14e dag - det finns ju faktiskt ett begränsat antal stationer. I dag lördag kommer detta bidrag att skickas från 
ett bra internet-café i "El Recreo", som är ett Centro Comercial i södra Quito, dvs ett jättestort varuhuskomplex. Min fru och jag hade 
tänkt tillbringa ett antal timmar där för att försöka fixa alla julklappar. Thomas! Tidigare har jag skrivit i Word 6.0 men nu har jag 
återigen Word 2.0 vilket bl.a. innebär att jag inte kommer åt "BM i Ecuador"-logon - den med "Barney"-gubben. Hoppas du kan lägga in 
den i denna bandscan. GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR till dig och din familj samt självklart också till alla medlemmar i SWB!    
(Kul att du är tillbaka igen på hemmaplan och fortfarande inte glömt hur man vrider ratten på radion så att vi får lite LA-tips till bullen. 
Vi ”kräver” alltså inte en bandscan var 14:e dag …, men det känns gott när en sådan kommer, det kan jag garantera. Det skall nog gå 
att ordna till Barney på rätta stället , har den tidigare loggan inlagd i SWB-filen. /red)     

 
 

2310  12.12  1940  Alice Springs med trevligt musikprogram // 2485 Katherine. Tennant Creek 2325 tyst, men kom tio minuter 
senare, men sämre styrka. JE 

3214,9  12.12   RRI Menado (listlogg) med muslimsk musik QSA 2 JE 
3264,7  12.12  1925  RRI Gorontalo (listlogg) med muslimsk musik QSA 3-4 JE 
3289.7  Ofta  0600  Guyana BC hörs nästan alltid numera, men också oftast med BBC World Service. En dag spelade man i alla 

fall operaversionen av "Volare". S 2-3. BEFF 
3325  9.12  0525  Nigeria verkar vara igång igen. Tyvärr förstörde en störning "nöjet" redan kl 0530. BEFF 
3325  12.12  1928  RRI Palangkaraya (listlogg) -indonesisk pop, QSA 4 JE 
3344,8  12.12  1930  RRI Ternate snackade QSA 3 JE 
3395,2  12.12  2035  RRI Bandar lampung (listlogg) indonesisk pop QSA 3 JE 
3905,0  11.12  1300  RRI Merauke med SCI och sedan nx 2 LRH  
3905  12.12  2107  RRI Merauke annonserade efter nyheter m m QSA 3 JE 
3905  15.12  1925  OID, men Radio New Ireland, Papua verkar troligt. Silent Night tillsammans med en del annan  västerländsk 

musik, men med "söderhavsklang". Annonsering 1931, men då hade just en kraftig börvåg och ett 
telefonsamtal slagit till på frekvensen. Papua 4890 gick kanon, ev svaga signaler på 3275 och 3315, men jag 
vet inte om dessa papuaner ens säkert är igång. QSA 2 JE 

3925  15.12  2015  Radio Tanpa //3945  (QSA 3) och även tydbar under stark Europé på 9595. Klockspel. JE 
3976,1  12.12  1959  RRI Palangkaraya anrop, sedan nyheter från Jakarta QSA 3-4  JE 
4003,2  12.12  1957  RRI Padang (listlogg) poppig 4905,1 13.12 0650 Radio Nova Relogio, musik, en och annan slogan, tji reklam 

och tidssignal 07.05. Dessutom usel modulation. Men stark (QSA 4)  JE 
4606,4  13.12  1302  RRI Serui med nx. Roligt att den hörs igen ,har länge bara varit bärvåg. 2-3 LRH 
4789,1  13.12  1300  RRI Fak Fak med ett högtidligt tal ,troligen av något politiker eller annan uppsatt person 2 LRH 
4899   9.12  0225  Radio Barahona Internacional visade sig denna sportstation vara, hördes ett par nätter sedan borta igen .- 3:a   

KO 
4915   10.12  0715  Rádio Difusora do Macapá, stark med utsökt sertanejamusik. Långt reklamblock 07.31. 3  CB 
4925  13.12  0705  Radiodifusora Taubaté ska vara nyreaktiverad. Enahanda musikprogram QSA 2 JE 
4945  8.12  0000 Brasse med religiöst. Torde väl vara A Voz do Sao Fransisco. Orkade inte vänta på ev. ID. 3 BE 

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC                        
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4960,0  13.12  1053  VAN Vanuatu med soft pop mx (hörs nästan dagligen vid 0730 tiden) 2 LRH 
4960  16.12  0715  Vanuatu gick skapligt med franskt prat och engelska julsånger. Kl 0730 spelade man sin lilla ID-trudelutt på 

flöjt. Kul! S 2-3, men det var svårt att tyda pratet. Musiken gick bättre fram. BEFF 
4960     6.12  1741  AIR Ranchi slutade vid denna tid med lokal-ID. 3  CB 
4960  11.12  0545  När VOA stängt här 06.00 brukar jag bevaka QRG:n någon timme i hopp om spröda toner från Vanuatu, men 

än har jag inte hört något. Har nog för mycket lokala QRM. BE 
5003.4   5.12  1715  Radio Bata med livlig LA-musik vid denna tidiga timme. 3  CB 
5005    2.12  2340  R Malaysia/Sibu med inhemsk sång till Q 4. DO 
5015  14.12  0340  OID svag station när Turkmen var tyst. 1-2. Inte LA utan något språk österut. Eller hade Turkmen sändarfel 

och var så svaga? BE 
5020,0  12.12  1058  SOL Honiara (Tent) med tal för svag för att höra ID 1-2 LRH 
5020  8.12  2350  Horizonte riktigt hyfsat en stund. Det "bubblade" på flera frekvenser den här kvällen bl.a. på 4472 och 4717, 

men efter en timme var signalerna borta. BE 
5486  5.12  2256  tent.La Reina de la Selva, Chachapoyas med en mängd reklamer med hänv. till Chachapoyas, riktigt bra 

styrka en stund, mycket bättre än i somras. Midnattstoppen är guld värd.- KO  
6250.3  10.12  0830  Mongoliet spelade Christmas Carols. Det ni! S 3-4 BEFF 
6265    2.12  2200  R Zambia stängde 22.05 efter att en barnkör sjungit nationalsången. DO 
6265  10.12  0600  Radio Canada Int lurades genom att ligga mitt i pirat-bandet. Hade dessutom lyssnarbrevlådan "The Maple 

Leave’s Mailbag" – mycket trevligt – så jag trodde det var en pirat. Vid en koll visade det sig att det var något 
slags ljud från 6045 kHz. Jag har samma "fenomen" med YLE, som ofta hörs på 6240, men egentligen ligger 
på 6120. S 4 var det i alla fall! BEFF 

6280  15.12  2015  Kol Israel har ockuperat denna frekvens. Engelska och S 4. BEFF 
7100  13.12  1730  VotBMoE, Asmara mycket stark med härlig musik. S 4 BF 
7100  9.12  1630  Eritrea har hörts hyfsat en tid, men ibland hemska amatör-QRM. Bäst detta datum då man spelade härlig 

Afrika horn musik. 3 BE 
7200  13.12  1600  Omdurman går "kanon" med härlig "African Horn"-musik. S 4-5 + en del QRM senare. BEFF 
7490  3.12  0450  WJCR World Gospel Radio, Upton med kanonstyrka och skön och svängig gospel. 05.10 en tråkig intervju i 

över 30 min. efter 05.45 fadade dom ut. Hördes igen 14.12, men mycket sämre. Q 4 första dagen. BE 
9755  11.12  0215  "Gled" över 31 m bandet och stannade till här eftersom man snackade DX. Det var Radio Canada som trailade 

för en tävling där lyssnarna skulle rösta på vilken radiostation som hade den bästa webbsidan. 
Tävlingsuppgifter kunde fås från RCI, men tyvärr uppfattade jag inte deras webbadress eftersom bandspelaren 
inte var på. BE 

11720   3.12  0050  Scandinavian Weekend Radio var ingen lätt nöt att knäcka. Hörde bara de 10 sista minuterna innan de stängde 
men då till hyfsad styrka. DO 

11725   2.12  2040  R Novas de Paz med religiös musik på portugisiska, som tur var annonserade de innan vad låtarna hette. Ett 
trevligt program var det. Q 3-4. DO 

11915   2.12  2010  R Gaucha med fotboll.  DO 
11925   2.12  2100  R Bandeirantes blev glada för att Romero (En namne till den mer berömde Romario måntro) gjorde mål i 

fotboll DO 
12579    03.12  1220  AFRS/Diego Garcia,mx,nx. 2/2 THE 
12689,5  01.12  0745  AFRS Key West mx, info,nx 2/2 THE 
 
 

                
4300.00  "La Voz de (los) Naranjos" (Peru). December - 2340 UTC. Vid morgonkulan omkring 06-0700 lokal tid ett musikpx kallat 
"Pasillos y boleros". Den här stationen loggade jag i Sverige redan för 5-10 år sedan! Minns ej varken stationens QTH eller fullständiga 
namn ......   
 

4388.96  Radio Imperio, Chiclayo (Peru). December 2000 - 0200 UTC. Nonstop LA-musik utan annonsering eller fullständigt hopplösa 
"milagro"-px där svårt sjuka människor botas i parti och minut - vedervärdigt! Annonserar klart och tydligt att man sänder på MV 1490 
samt kortvåg 4390. "Radio Imperio está transmitiendo en sus dos frecuencias 14-90 amplitud modulada y 4390 onda corta" Uppgav att 
programmet "La Voz de Salvación" också reläas av Radio Uno, Chiclayo på MV 1280kc. Radio Unos KV-frekvens sade man ingenting 
om - verkar också vid en koll vara inaktiv på 4579.44v där jag tidigare har loggat Radio Uno. Ganska distat ljud.     
 

4655.01  Ecos del Edén (?), Celendín (Peru) 12 December 2000 - 0044 UTC. Detta datum och vid detta klockslag, 19:44 lokal tid i 
Quito, hälsade stationens snabbpratande DJ till en av våra medlemmar: HK/ Henrik Klemetz! Kan tyvärr inte med säkerhet säga att 
stationen heter Ecos del Edén (Edens Lustgård). I HCDX samt DXLD har en dxare från Uruguay, Horacio Nigro, IDat stationen som: 
Ecos de Belén (Betlehem). Svårt att avgöra då DJ:en verkligen är en snabbpratare. Sänder från Provincia de Celendín/Dpto de 
Cajamarca. När jag lyssnade promades för pxet "Paz, amor y salud". Stationen har säkert många jinglar i skrivbordslådan, här några av 
dessa: "Ecos del Edén (?) la radio de la popularidad" samt "La radio joven de Celendín". Stationens program består mest av comunicados 
och blandad LA-mx.     
 

4814.63  Radio El Buen Pastor, Saraguro (Ecuador). December 2000 - 0000 UTC. I Chasqui DX via DXLD (se SWB 1443) har en 
peruansk dxare, Pedro F. Arrunátegui, loggat "Radio Alli Michie" på 4814.9kc. Kan ta gift på att det är Radio El Buen Pastor, som 

    BM i Ecuador – bandscan KV-12, 16/12 2000 
Björn Malm,   
c/o Susana Garcés de Malm, tel.: + 593  2  598-470  
Avenida la Prensa 4408 y Vaca, Quito, Ecuador.   email:  bjornmalm @yahoo.es + bjornmalm @usa.net 

 

Rx: JRC-535, Loewe HF-150, Sangean ATS-808    Antenn: 15m longwire + Magnetic Longwire Balun 
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ibland, t.ex 22-2300 UTC, sänder på Quichua - behärskar ej Quichua men troligen IDar stationen då "Radio Alli Michie". Har ofta inslag 
från städerna Loja och Cuenca. Klockan 2300 UTC nyheter från HCJB: "Informativo Los Andes". När jag lyssnade stängde stationen 
0400 UTC. Annonserar även FM 90.1.         
 

6576.45/6573.55  "Radio ?.+?.+W", okänt QTH, dpto San Martín? (Peru?). 13 December 2000 - 2300 UTC. Säkert en ny station då 
DJen uppgav att det var en testsändning - "Calidad de prueba". Nonstop neutral julmusik fram till 2316 UTC så musiken gav ingen 
ledtråd till från vilket land man sänder. Efter musiken fram till close down 2327 UTC gjorde DJ:en en omfattande "test" av sin mikrofon 
- "nu håller jag micen 3 dm från munnen", "kanske har det kommit in vatten i mikrofonen" osv så det var ganska amatörmässigt! 
Stationens namn verkar vara en 3 (?)-bokstavskombination där jag är säker på sista bokstaven "-.-.W". Halvdålig signal samt svagt 
modulerad. Dagen efter sände stationen fram till close down 0225 UTC, då på frekvensen 6573.55,  med en flera timmar lång sång- och 
danstävling med barn och med religiös framtoning. Den här gången omnämndes städerna Moyobamba och Tarapoto, vilka båda ligger i 
departementet San Martín.          
 

6673.24  Radio Andina, Huancabamba (Peru). December 2000 - 0000 UTC. Denna station körde igång precis när jag hade stängt av min 
radioutrustning inför min sverigeresa den 15 juli i år. Gissar att det är ex Radio Nueva Sensación, som jag tidigare har loggat på 
frekvensen 6673.97. Redan i april samma år kunde anas att någonting var på gång : Den 2 april hade Radio LV del Campesino-6956 i 
Huarmacaa sin premiärsändning där DJen bland annat hälsade till just Radio Andina i Huancabamba! Går hyfsat även dagtid om än med 
något dovt ljud.  
 

6816.81  x6819.63  Ondas La Voz  de las Huarinjas, Huancabamba(Peru). December 2000 - 0000 UTC. IDar också "RVH". 
 

Återvände till den ecuadorianska huvudstaden den 26 november, men först en dryg vecka in i december månad lyckades jag samla ihop 
mig tillräckligt för att återigen börja "snurra på ratten"! Det var en skön känsla att få byta ut regn, rusk och plus 7 grader mot strålande 
sol och 23 plusgrader C.! Tänk på att jag har varit fullständigt inaktiv under 5 månader, vilket då möjligen innebär att ett antal öppna 
dörrar kommer att slås in. Ta det med ro!   73 från BM i Quito!        
 

Stationsnyheter 
BOLIVIA 
Last evening I could hear these not so often heard Bolivian stations: 4766,17 Radio Constelación with music programmes. Lot of 
interferences, 4949,62 Radio Norte de Montero with lot if IDs and time checks. Both heard from 22.20UTC until fade out around 
23.10. [Gert Nilsson, Örnsköldsvik, via HCDX] 
 

BHUTAN 
Hi Glenn - Recent reports of new bc times for Bhutan BS reminded me of how close I think I once came to getting a genuine QSL from 
the station. This was in the early 90s when BBS was quite audible on the coast in South Africa on 60mb (5030?) at local sunset. They 
often played easy-Western pops in the run up to sign off, with requests in English. Perfect for reporting px details. After one 
report, I received a letter and paper from the editor of the same Kuensel newspaper mentioned in your 2 December DXLD. He proposed 
to obtain a QSL for me should I put an ad for a Bhutan travel agency in a local newspaper in Johannesburg. No one had heard of Bhutan 
(or hardly anyone) but I went ahead. Sent him a copy of the ad but to no avail. I think there have been one or two direct QSLs and some 
via the UN for relays of UN Radio programmes. The things you do to get that veri... At least I got some nice stamps. Rgds (Graham Bell, 
London, Dec 15, DX LISTENING DIGEST) 
 

BRASIL 
Följande från Catholic Radio Update 98:  THE HISTORY OF RADIO RIO MAR IN THE AMAZON JUNGLE  
Radio Rio Mar was inaugurated on November 15, 1954.  Its founders were the businesmen and amateur radio men Charles Hamao and 
the journalists Aguinaldo Archer Pinto and Aloysio Archer Pinto, proprietors of "O Jornal" and "Diario da Tarde," at that time the most 
prestigious organs of the Amazon press. Initially, the station was AM, on the frequency of 990 khz, with a power of 1 kW.  It was the 
first AM station installed in the Amazon, because the other two stations then existing -- Radio Barao and Difusora -- operated on the 
tropical band.  The original frequency was then modified shortly after to 1440 khz.  Since 1982, however, Rio Mar broadcasts on 1290 
khz. I The first studio was installed on the 8th floor of the IAPTEC building-- today INSS-- situated in Dom Pedro II Plaza.  In 1958, it 
was transferred to 500 Epaminondas St.  In the same year a station was inaugurated on shortwave on the frequency of 9695 khz, 31 meter 
band.  In 1950, the studios and offices were removed to their own building constructed on Garcia Tiago St., in the Barrio of Santo 
Antanio, near the two transmitters that, since their foundation until today, function on Compensa Road. 
 From the beginning of 1962, Radio Rio Mar suffered profound administrative and artistic changes, but chiefly changes of objectives.  
That year, the then-Metropolitan Archbishop of Manaus, Dom Joao de Souza Lima, feeling the necessity of using radio as a vehicle of 
help to pastoral work, by reason of the territorial dimensions of the Archdioceses and of the peculiarities of the region, acquired the 
license and physical plant.  The control of the corporation, which at that time was exercised by Mrs. Charles Hamao, Gilberto Mestrinho 
and Planio Coelho, passed to the Archdiocese, represented by --according to the legal documents-- Dom Joao de Souza Lima, Padre 
Tiago de Souza Braz, and Padre Onias Bento da Silva.  The direct administration of the station was given to Padre Tiago who, for 35 
years remained at that post.  In short time the business was organized.  Its functioning staff, which was small, was increased with new 
professionals and its programming made adequate by goals. 
 
As part of this new phase, Padre Tiago, with the help of  Dom Joao, decided on a project that was rather bold for that time-- to construct 
new headquarters in the city's center.  In 1967, with funds loaned from the Bank of the Amazon, work was  begun on the existing Rio 
Mar Building, located at 500 José Clemente St., on the side of Amazon Theater where, finally, the studios and offices of the station were 
translated.   Consolidated as a broadcasting business and owner of a considerable part of the listening audience in the capital city as well 
as in the jungles, Radio Rio Mar can list innumerable achievements, inside its basic goals: to inform, entertain, educate-- always oriented 
by the principles of the Gospel.  In 1982 it received authorization from the Ministry of Communications to increase its power from 1 to 5 
kW on AM, requiring the purchase of a new transmitter.  In 1987, with the increasing importance of radio for the population of the 
interior, Dom Clavis Frainer, after a lengthy process through competent authorities, received a license for a shortwave frequency 
on 6160 khz in the 49 meter band, with 10,000 watts of power, which began operations in the middle of 1989.  Thus it enlarged 
considerably its array of listeners, and it became the most listened to station in the state.  Also in 1989, it acquired an authorization to 
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increase its AM transmitter power to 10,000 watts, with a new transmitter entering into operation in the middle of 1990, permitting the 
coverage not only of Manaus, but also of neighborhing cities.  Radio Rio Mar was considered for a long time as a "School of Radio," 
because of the number of people who became professionals after starting to work at the station. 
In 1997, Padre Tiago de Souza Braz died and Padre Martin James Laumann assumed management of the station.  Today the station is 
living a new era, trying to adopt itself to a new time.  Its programming is 60% religious.  It continues to keep its traditional programming 
such as "Mundo dos Classicos" (World of the Classics) which, since 1957, has never failed to be presented by its creator Nelson Porto.  
"O Correspondente do Interior" (The Interior Correspondent), a news program that for many is a link between the capital and the interior 
of the station.  In addition, the program "Night and Day" [the title is in English--editor], a kind of social column done on the radio, 
presented now for 30 years. One of the relics maintained today is the library, one of the greatest in the north of the country, with 40,000 
discs. In it are pieces of history such as the first LP of Robert Carlos and the complete collection of the Beatles.  The station is an affiliate 
of the Bandeirantes Radio Network, by satellite.  It is affiliated with ABERT—the Associao Brasileira de Radio e Televisao and 
AMERT" Associao  Amazonense de Radio e Televisao. It is a leader in the northern region  of  UNDA/Brasil. It belongs to the 
international satellite network of the Voice of America and Rede Catolica de Radio.  In conversation with the program director,  Jairo de 
Souza Coelho, he informed me that he recieves many reception reports from European nations and those of other regions.  All are 
verified and answered. Radio Rio Mar has had and still does a great importance in the world of radio in the north of Brazil.  
Editor--  This article was originally written by Senhor Silvaldo William Gregario, P.O.Box 3628, Manaus-Brasil 69041-970.  The article 
was originally written for a DX radio club group, and was sent to CRU by Arnaldo Slaen, editor of the Argentine DX Club bulletin, 
Conexion-Digital.  [via Hermod Pedersen, Web Editor http://www.hard-core-dx.com/] 
 

4785, Radio Caiari, Porto Velho, 4785 kHz. Personal letter and post card. V/s Ronaldo Rocha, Diretor Executivo. The reason for this 
announcement is that Radio Caiari has been hard to QSL and I've not seen any QSL's reported lately... For those who collect QSL's  
to be informed of the possible start of periodically-QSL'ing stations' QSL'ing-period is quite important.  ... just my humble opinion. 
[Pentti Lintujärvi,  Finland  via HCDX] 
 

4925, Radio Difusora. News from Brazilian tropical bands. Rádio Difusora, in the city of Taubaté, state of São Paulo, has just returned 
to 62 meters. Station was heard Dec 10 on 4925 between 0400 and 0430 UT with the program 'Madrugada Difusora'. ID is as follows: 
``Esta é a Rádio Difusora de Taubaté! AM 570 KHz! Ondas tropicais 4.925 KHz! Uma rádio ligada em você!`` Early morning 
programming was made up of various musical blocks: jesting, sambas, sertanejos, with prominence to Rick and Renner, Tchan, Lecy 
Brandão. During this period, no commercials were heard, only station program promotion, such as 'Cidade Agora' and 'Show da Tarde'. 
Monitored in Pôrto Alegre, Brasil, by (Célio Romáis, with Sony ICF SW7600G and Sony AN-71 antenna; DX Clube do Brasil 
http://www.ondascurtas.com translated by gh for DX LISTENING DIGEST) 
 

DOMINICAN REPUBLIC 
4900.8v, Radio Barahona Internacional. Barahona. 1038-1103 Dec 10, first time I have heard this one, with news program Diario 
Noticias. "... En el aire la producción noticiosa más completa, dinámica, ágil y profesional, con más información que realmente tiene 
veracidad... Diario Noticias, por las ondas de Radio Barahona Internacional..." For better reception I used LSB, since the signal was 
wobbling from 4899.2 to 4904.3, although it stabilized a bit on the frequency above (Rafael Rodríguez R., Bogotá D.C. - COLOMBIA, 
Dec 11, translated by gh for DX LISTENING DIGEST) 
 

INDONESIA 
4845,2, RRI Ambon on 4845.2 kHz reactivated. The signal is heard at local evening (-1130*) and local morning, but it is low 
modulation. (Dec 2, 2000, Juichi Yamada, JAPAN via HCDX) 
 

ITALY 
Info från Dario Monferini: Radio Europe 7306 USB har ny adress: PO Box 12, IT-20090 LIMITO (MI), Italien. Alex Bertini är chef för 
stationen och det är han som numera besvarar all post. För närvarande sänds äldre inspelade program. Dario Monferini är inte längre 
QSL-manager för Radio Europe. [Via Christer Brunström.] 
 

PERÚ.  
4655, R Ecos del Edén is the correct name for the one here reported by me as Ecos de Belén, last week. This according to 
Klemetz-Sweden and Rodríguez-Colombia. Stn address is Jirón Grau 502, Celendín (Horacio Nigro, Uruguay, Dec 13, WORLD OF 
RADIO 1062, DX LISTENING DIGEST) 
 

6817, L.V. DE LAS HUARINJAS, Huancabamba. 2350-0020 Dec 9 back on the air after several weeks of silence, heard with musical 
programming, has varied to 6817, ex-6819.5 the last time it was heard (Rafael Rodríguez R., Bogotá D.C. - COLOMBIA, Dec 11, DX 
LISTENING DIGEST) 
 
VANUATU 
I suspect that Radio Vanuatu is using a new interval signal in addition to the well-known yellow bird. I have it on tape if anybody is 
interested to hear it. Same instrument but different melody. Interesting! [Enzio Gehrig, enzio.denia@teleline.es via HCDX] 
 

Vanuatu clear  in the Netherlands. 4960 R Vanuatu Port Vila, 9/12 2000 0729 utc male speaker in bislama followed by local flute at 
0730 this must be the yellowbird IS followed by male speaker in bislama with local news. 24333.  5020 SIBC Honiara 9/12 2000 0731 
utc weak but clear channel with male speaker in english, as Niger goes s/off 0700. 24222. [Karl van Rooy via HCDX] 
 

Övriga radionyheter 
 

Web page on German boatanchors 
I have started a web page on German boatanchors: http://gniephaus.tripod.com The whole thing is still under construction. Currently 
there is a listing of Siemens receivers together with some descriptions available. I plan to add more descriptions in the future. 
Comments, corrections, suggestions are very welcome!  [Gerd Niephaus via rec.radio.shortwave] 

http://www.hard-core-dx.com/]
http://www.ondascurtas.com
http://gniephaus.tripod.com
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European Medium Wave Guide website 
Please note that the European Medium Wave Guide now has its own website! Surf to   http://go.to/emwg   for all information on this 
publication and for a free download of the latest version (11 November 2000). All feedback is highly appreciated. 
[Herman Boel, http://come.to/dxing or http://go.to/emwg via HCDX} 
 

Important QSLs - be more accurate with your logs ! 
This is Martin, the editor or the QSL Information Pages QIP. While you quarrel about important questions (or was it about important 
qsls?) I continue to collect data for my pages. HCDX is a good source, too. But in the end I'd prefer good and checked qsl-logs in the 
electronic or printed magazines for our hobby. 
Wonder why ? I'm editing the pages for 3 years now. The feedback is quite low. The amount of visitors that contacted me about my 
pages is below 5%. But that´s the same with other pages, too, as their webmasters told me. Whats makes me angry, is that some of the 
contributors are not very accurate with their qsl-logs. Look at the following 2 recent qsl-logs and answer two questions, please : What is 
the station's name and what is the P.O. Box of that station ? 
   KCCJ IOWA CITY IA. 1630 kHz PPC QSL, 54d. SENT MINT STAMPS. V/s : TOM SUTER (Sales Mgr.) QTH : P.O. BOX 2118, IOWA 
CITY, IA.52244. (DXer C.ROOMS, UNITED KINGDOM) Play DX 1088 - November 11, 2000  
    

  1630 kHz IA, Iowa City, rec. QSL card in 10d . I had a e mail QSL in  the past, but read they now have a card. A pretty much blank 
card on  the back where the message is written, with a red and black letters on the front of the card. V/S: Tom Suter-Sales Manager 
KCJJ Radio. Address on card is: PO Box 2188, Iowa City, IA 52244-2118. (PM-OR) P.Martin-USA in HCDX - December 2000 
 

Do you know the answer ? [It´s KCJJ and 2118 after cross-ckecking other data.]  But in this case I'm glad, that both contributors used the  
same frequency !! What I want to say, is, be more accurate ! And be complete. If you get an e-mail qsl, why do you wait for the next list  
member to ask you for it, why don't you give it within your original contribution ? The same applies to return postage, language, v/s etc.  
To me its totaly equal, if you first write the v/s and then the language or vice versa. What I want are complete and informative qsl logs 
that can really help others. 
The German language is not easy, but when I see how many typing errors are included when some contributors of qsl logs simply try to  
retype the return address from the German envelope just received, I'm  really sad! I can remove the errors in the German language, but 
what about names in Indonesia or Latin America ? 
I really hope you'll improve your logs and spelling! Otherwise your logs might be useless to others. Sometimes it already helps to give 
the country the station was from, esp. for those stations from LA, or to give the city the station was from, for instance for all those 
stations called 'Hit-Radio' or 'City FM'. And important or not, your complete and accurate qsl-logs are welcome at the QSL Information 
Pages via http://www.clandestineradio.com/martin/ !  
The SRS Germany start-page    : http://www.listen.to/srs-germany,  
QSL Information Pages QIP     : http://www.listen.to/qip 
Clandestine Radio Watch CRW   : http://www.listen.to/crw 
Piraten.WdB Address List PWDB : http://www.listen.to/pwdb 
[Martin Schoech / Merseburg, E-mail: schoechi@gmx.de via HCDX] 
 
 
 

EXTRABIDRAG TILL SWB 
Börge Eriksson: Sänder ett litet extrabidrag till SWB. Har städat 
lite i gamla lådor denna vecka och i en kartong med frimärken låg 
denna framsida från ett brasse-QSL. Tänker lite på vad Lasse 
Rydén skrev i förra numret om att han hade litet svårt att ta det nya 
modet med e-mail QSL, utan hellre då ett brev med frimärken. Vi 
är ju av samma årgång han och jag, så i det avseendet har vi litet 
samma åsikt. När jag fick se det här gamla brevet från Radio 
difusora Brasileira de Uberlandia på 3355 kHz (året är 1969), så 
tänkte jag att detta sänder jag till Thomas. Om han får smått med 
bidra så kan han ta med det som platsutfyllnad. Att det är så här 
man vill att ett QSL-brev skall se ut när det ligger i brevlådan och 
inte som ett intetsägande e-mail. Förmodligen måste både jag och 
Lasse Rydén böja oss för dagens moderniteter och i framtiden 
acceptera fantasilösa e-postverifikationer.  
 
 
Tack för bidraget och de värmande orden. Om jag inte minns fel, 
så var det en rapport till denna station som ledde fram till att Nils 
Olsson  idag är bosatt i Uberlandia och gift med en söt 
brasilianska! Så kan det gå om rapporterna är för trevliga!! /red. 
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