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Nummer: 1451, 28 januari 2001. Deadline nästa nr: 9/2 2001 (fax & E-mail 11/2 kl. 0900 SNT) 
 

SWB-info 
 

Medlemsavgiften skall betalas till postgiro nr 51 84 47-8  före 31 januari. 
Medlemmar Sverige: 220:-  Medlemmar utrikes:  250:- 
 

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 saknas ännu i vår medlemspresentation. Skriv några 
rader där åtminstone detta ingår: Yrke, DX-start, Verifierade länder/stationer, Mottagare, Antenner, Ev. 
andra hjälpmedel, Ev. annat avlyssningsställe, Favoritområde, Övriga hobbies, samt annat av intresse.  
Sammanställningen finns på: http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm 
 

SWB 40 ÅR ! FOTOGRAFIER SÖKES! 
Min vädjan i förra SWB har hittills förklingat ohört. Jag är alltså på jakt efter fotos på redaktörer (de 
senaste är väl AHK och TN) samt bilder från konvent och andra SWB-träffar under årens lopp. Visst har 
många lämnat DX-ingen och SWB och en del även det jordiska, men någon borde väl har några bilder 
liggandes i gömmorna. Vi är ju trots allt några som varit med under alla 40 åren. Jag har nu plöjt genom de 
20 första åren och bara det har gett massor av historia och statistik och det vore kul att få lätta upp detta 
med litet bilder som väcker minnen. Visste Ni att SWB utgetts både från Norge och Danmark? Visste Ni 
att det under 1969 loggades nästan 400 LA-stationer? Visste Ni att SWB haft medlemmar i England och 
USA? Allt detta kommer i jubileumsskriften. Bilderna kan sändas till Börge Eriksson, Örjansgatan 17, 784 
36 Borlänge eller slå en signal 0243-12413. Faxa går också bra 0243-87701. Hoppas på litet gensvar. Det 
är ju ingen panik ännu, jubileet är inte förrän i juli, men det kan vara kul att få planera i god tid. 
 

QSL, kommentarer, mm.  
 

Jan Edh: Maffigt nummer senast, och en del har jag försökt haka på, men utan större framgång än så 
länge... Ronny Forslund och jag (JE) gjorde en ny visit ute i Fredriksfors på måndagskvällen 15.1 ? en 
smärre chock eftersom - 2 grader hemma byttes mot -10 för att sjunka vidare till - 15 på morgonen. Bara 
tre mil hemifrån... Konditionsbilden var splittrad - jag har aldrig hört 120 mb-austrailerna så bra, en del 
Papua-Indonesien gick, NF-stationerna kom med en topp vid 21 UTC, men började fada bort en halv 
timme senare. Centralamerika och Peru gick på 90 och delvis 60 mb, där brassarna var jättestarka. MV var 
sedan klen till morgonen, då det gick en del NA och framför allt då på X-bandet. Ingenting mot LA på 
mellanvågen. Men överallt var det väldigt mycket sprak och tjut och oväsen på frekvenserna och betydligt 
mer "hördes" än vad som gick att logga... 
22/1: Förhoppningarna var högt ställda kring lyssnandet veckoslutet 19-21/1 med en tids bra solvärden, 
och till Fredriksfors fick vi "förstärkning" med Lars Hedberg som kom upp från Uppsala, förutom Dan 
Andersson, Ronny Forslund (bara lördagsnatten) och jag (JE). Och visst hördes det saker - framför allt på 
MV, kortvågen blev väl heller därmed inte riktigt kollad? men ändå känner man viss besvikelse efteråt. 
NA gick starkt, framför allt runt 21-22, och litet X-bandare i tillägg på morgonen. Men konditionerna var 
väldigt östkustbetonade och knappast något alls inifrån kontinenten. Båda morgnarna, men framför allt på 
lördagsmorgonen, blev det också en våldsam topp, med stationer på nästan alla kanaler, från  
Venezuela/Colombia, men också litet PR och annat CA. LHU fick fatt i en del hyggligt där. Förutom att 
konditionerna var litet ensidiga och kraftigt favoriserade vår CA-antenn, var det också bekymmer med 
"onödigt" starka europeer och med ljudstörningar, som gjorde det ganska svårt att höra vad som sades. 
Den störning som smög fram under helgen kanske skulle ha kommit några dagar innan helgen i stället och 
rört om litet i det cementerade läget.  
25/1: solvärdena gick ner på en tilltalande nivå efter några dagars högre siffror, men ett A-index på 4 och 
K-index 1-2 hjälpte inte -konditionerna hade inte hämtat sig ännu, när Ronny Forslund och jag (JE) åkte ut 
till Fredriksfors 25/1. Helt lottlösa blev vi dock inte - nya fransmannen 981 (Ciel AM) bl a och så gick 
Barahona (Dom Rep) på 4930,05. Inte ett ljud NA dock, och några mycket försiktiga signaler på de 
vanligaste Västindien/Venezuela-frekvenserna (1390, 1400, 1470, 1520) när det gäller MV. 
  

Stig Adolfsson: Pse, ta med följande nödrop till läsekretsen från mig: FINNS DET NÅGON SOM HAR 
EN AR88 SOM HAN/HON VILL AVYTTRA??  Svar till Stig Adolfsson, 08-51180356, kväll i så fall...   
 

Tore Larsson: Helt överraskande kom igår ett QSL från WWBS 11900. Brev + QSL-sheet. Tog ca 1 år 
på sig. Annars är det tunt med QSL här numera, min aktivitet inskränker sig till att vara redaktör i ARC. 
Tack för fina bulletiner, dessa läses alltid med stort intresse! 
 

Jaha, då kör vi igång 
med den vanliga 
trallen igen efter alla 
helger. 
”Saltgruvan” kräver 
alltså sin tribut och det 
har blivit långa dagar 
en väldans lång 
period. 
För första gången på 
ganska många år, har 
radion knappast varit 
igång på banden – inte 
ens under nyårshelgen 
då en hel del trevligt 
förr om åren hörts. 
Den kraftiga 
störningen som legat 
på här visade sig vara 
frugans dator. Oljudet 
runt 4875 - 4975 
försvinner först när 
nätkontakten bryts. Så 
enkelt var det med 
det!! 
På HCDX har Michael 
Schnitzer lagt ut en 
stor artikel om EWE-
antennen som han  
även publicerat i en 
tysk tidning. Tänkte ta 
med så mycket som 
får plats av denna i   
kommande nummer. 
Både denna och 
K9AY antennen har ju 
fått mycket goda 
omdömen. Det finns 
därför ett stort intresse 
att läsa några rejäla 
tester. 

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

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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Börge Eriksson. Sedan sist har jag satt mitt hot i verket och tillsvidare lagt DX-ingen åt sidan igen. Comebacken blev inte vad jag 
förväntat mig, framförallt beroende på rådande konds. Men dessutom bidrog höstens och förvinterns uteblivna svar på alla rapporter att 
jag lägger av igen. Få se vad den stundande LA-säsongen kan ge om jag då kommer tillbaka. Nu prioriterar jag min andra hobby, 
släktforskningen, men även SWB:s jubileumsskrift . Har börjat gå genom 8 tjocka pärmar sedan 1961 och det är sannerligen en intressant 
läsning. Tänk att vi klagade på usla konds trots att det under ett samma år loggades närmare 400 LA-stationer och ett 60-tal indoneser. 
Att jämföras med dagens läge. Endera är det inga konds alls idag eller också finns det inga KV-stationer kvar att höra. Många har 
tjänstgjort som redaktörer i SWB, men trots detta är det bara ett fåtal uppoffrande hjältar som kan räknas på ena handens fingrar som 
skrivit merparten av de snart 1500 numren.  
Ett QSL har dock hittat fram. Det är WWBS, Macon 11900 som efter 11 månaders väntan skickat ett cerifikat i A4 storlek och ett brev 
som ursäktade dröjsmålet. Man hade varit nedlusad med rapporter. Inga tips från mig denna gång alltså. Sänder detta redan på fredagen 
eftersom jag befinner mig hos en kusin i Stockholm under helgen för att på ort och ställe söka min mormors rötter i Stockholm i mitten 
av 1800-talet. 
 

Christer Brunström : WWBS Worldwide Broadcast System 11900 brev, diplom efter ett års väntan. V/s Jo Ann Josey. Radio 
Cultural Amauta  4955 brev årets första LA-QSL. Svarade med brev, julkort och foto av byggnaden där man har sin studio. V/s Noé 
Solier Quispe, Administrador. Kul svar! 
 

Kurt Norlin : Här kommer några tips från sista tidens lyssnande. Det har blivit en del redan detta år. Det mesta dock på frekvenser under 
1700 kHz , dvs MV och LV. Sedan jul har jag lyssnat till 25 – 30 nya stationer från olika världsdelar så det finns en del jobb med 
rapportskrivande och bandmangling. Först dock de KV-QSL som kommit. De är: Radio Chechnya Svobodnaya  11635 med trevligt 
E-mail (World-fil + jpg-bild i färg) efter 1 dag. Voice of Hope 12060 E-mail likaså på 1 dag och piraten Laser Hot Hits  på  6218.8  
med kort, infobrev + massor med skräp. Det får bli allt för denna gång. 
 

Torre Ekblom : litet aktivitet i alla fall. QSL anlänt från Radio Hargeisa, Somaliland på 5 dg. 7530 snyggt kort via : Republic of 
Somaliland, Konsularische Vertretung, Baldur Drobnica, Zedernweg 6, D-50127 Bergheim, Germnany ( tack till BEFF ). Plus 
Scandinavian Weekend Radio, Virrat 11690 kort,info osv. Det var mina bidrag denna gång, inte så mycket då jag också lyssnat ganska 
så mycket på utility-... 
 

Björn Fransson: Dags igen för en liten rapport från Gotland. QSL: Hamburger Lokalradio  via Juelich-6045 med brev på tyska och 
tryckt QSL-kort, v/s: Michael Kittner. När jag skriver det här har man sin sista sändning på kortvåg och den första halvtimmen består, 
som utlovades i brevet, ett program på engelska om de kommersiella piraterna på haven och man började förstås med Radio Caroline – 
mother of sea-pirates… European DX-Council via HCJB-17660 svarade via Risto Vähakainu med brev och EDXC-dekal. Radio 
Voice of the People, Zimbabwe via Madagascar-7215 med en riktig överraskning. I ett halvt sönderrivet jättekuvert (porto: 630.00 
Zimbabwiska dollars) hade man lagt en T-shirt med Radio VOP:s emblem på (t o m frugan tyckte den var snygg!). Personligt brev från 
v/s Star Pswarayi och ett slags QSL-certifikat. Man sänder numera dagligen på 7120 kHz kl 19.00-19.55 zimbabwisk tid. Email: 
voxpop@zol.co.zw och adress: P O Box CY 3093, Causeway, Harare. Radio Iran of Tomorrow- 5830 svarade med e-mail via v/s: A 
Quat. Adress: riot_studio@hotmail.com  
  

Rolf Wikström : Lågsäsong mot LA på KV så därför har jag försökt med NA på MV som väl givit ett par rapporter även om det är svårt 
då morgontoppen är väldigt kort. QSL: Ecos del Atrato 5020 e-mail. Radio Cultural Amauta  4955 brev, fotos. 

  
 

2310  15.1  1930  Australierna (även 2325 och 2485) gick alla kanonbra - har aldrig hört dem så bra. JE 
2390  26.1  0600  OID EE, men nog låter det som WWCR. QSA 2. WIK 
3264,7  15.1  2200  RRI Gorontalo började med RRI nyheter från Jakarta. QSA 2 JE 
3289,998   18.1  2010  Radio Central, Port Moresby igen med phone-in px på Pidgin. 2  SA 
3300  20.1  0800  Radio Cultural fortfarande med QSA 4-5 på ren frekvens. Stark också morgonen efter med "religiös såpa", 

men då störd av ett rejält "tröskverk" på frekvensen. JE  
3300  16.1  0610  Radio Cultural, Ciudad de Guatemala mycket stark och religiös QSA 4. JE 
3315  15.1  2003  Radio Manus (listloggad) nyheter //4890 JE 
3300  20.1  0745  R. Cultural fik stærkt igennem med oplysningsprogram om sundhed. 4 BV 
3340  15.1  2350  Radio Altura, Cerro de Pasco - QSA 3, men trist program och väldigt mycket sprak JE 
3375   4.1 2340 Radio San Antonio gick bra: Jag saknar adress till station. Kan någon bistå med den? KN 
3903  22.1  1555  Radio Freedom, Voice of the Communist Party of Kurdistan körde intervallmusik innan sändningsstarten kl 

1600. Kurdiska och blev snart funnen av en jammer förstås. S 2-3 BEFF 
3904,999   18.1   1950   Radio New Ireland med blandning av inhemsk musik, irländsk folkmusik, c&w m.m. Merauke helt borta. 

Exakt QRG är 3904.9993 kHz, dvs 0.7 Hz under nominell frekvens. 2-3 SA 
3905  19.1  1930  R New Ireland går ännu bra mest varje lyssningstillfälle JE 
3905  15.1  1945  Radio New Ireland fortsätter höras, men nu illa störd QSA 2 JE 
3905  15.1  1956  RRI Merauke startade för dagen - QSA 3 JE JE 
4319   5.1 1600 AFRTS Diego Garcia var starkt störd medan styrkan var hyfsad. M.h.a. 1 kHz filtret och PBT blev 

läsbarheten ganska bra trots allt.  KN 
4471,72   2320  Radio Movima bra (QSA 3 och väldigt ren) med meddelanden. JE 
4606,4  15.1  1957  RRI Serui startade - samma marsch/hymn som Merauke minuten innan. QSA 3 JE 
4649,1   2325  Radio Santa Ana QSA 3 JE 
4760  27.1  0215-  AIR, s/on med den speciella ceremoni som AIR Leh använde när jag hörde dem vid flera tillfällen för några 

år sedan. Efter Vandemataram har man ett kraftigt trummande på en stor trumma i flera minuter i stället för 
den klarinettmusik som är det normala på andra AIR-stationer. Vid den här tidpunkten är det dessutom bara 
stationer nordvästligaste Indien som ännu inte har fadat ut. Ljudet var för svagt och mörkt för ID, men det är 

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC                        
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knappast någon tvekan om att AIR Leh är tillbaka här efter den från olika håll rapporterade utflykten till 
4770. Vid den korrespondens jag hade med Station Engineer på AIR Leh framkom att den förkortade 
sändningstiden under vintern beror på att det lokala vattenkraftverket fryser så att man måste elda olja för att 
få el. Att köra olja genom bergen upp till 3500 m höjd är dock en dyr historia.  OA 

4766,18 20.1 2230 Radio Constelación gick tyvärr för svagt för rapport. KN  
4770  14.1  1500  AIR-stationen här (se förra SWB) tycks vara Leh, Kashmir, men ännu tvistar de lärde om varför den ligger 

där och inte på vanliga 4760. S 3-4, men mycket skräp gör att det är svårt att höra vad den säger. BEFF 
4832  20.1  0010  Radio Litoral med en lugn predikan QSA 2-3 JE  
4915 27.12 0700 R´ Difusora Macapá med god styrka. KN 
4915  21.1  0800  Rádio Difusora Macapá var en av de starkaste med QSA 3. Detta datum gick väldigt många brassar ända 

fram till 0900. WIK  
4930,05   2230  Radio Barahona med nyheter. Gick starkare på morgonen och kallade sig då Radio Barahona Internacional 

(inget "Internacional" hördes på natten), men försvann tvärt mitt i en Merengue 0548. Stängde eller fick fel? 
Mycket usel modulation. JE 

4940  13.1  0640  Radio Riks Master lurades genom att spela LA-musik vid denna tid! S 2-3 BEFF  
4940  16.1  0615  Radio Mix Master med pop och gott om reklamer QSA 2 JE 
4944,8  20.1  2355  Emissora Rural med brasse-pop, ID, telefonprogram. 2 BV 
4992,5  20.1  2345  R. Ancash havde festlig program med peruansk folkemusik, flere IDs og mange ann. 2 BV 
5019,9  20.1  2330  Ecos del Atrato med LA-musik og vejrudsigt/temperaturer. 2 BV 
5025  15.1  0750  R. Rebelde med stærkt signal og forrygende salsamusik. 4 BV 
5040  25.1  2215  OID. Pirat eller vad? Gick bara på antenner mot CA/LA - på östligare antenner gick kines - med non stop 

popmusik. QSA 3 JE 
5054,6  20.1  0755  Faro del Caribe kom også fint ind denne morgen. 3 BV 
5428U  19.1  2030  NHK Osaka via lågeffektare - sedan jag väl lyckades få det starka tjutet på frekvensen "uppätet" gick den 

riktigt klart, trots svag signal (QSA 2 som bäst) - klassisk musik efter annonseringarna vid programstart. 
Trist program. JE 

5428  15.1  2030  JKM21 Mikara NHK enligt Stig Adolfsson. Tent. för mig eftersom det var ett så våldsamt tjut på frekvensen 
som helt förstörde möjligheten att få ut något av pratet. JE 

5770  15.1  2250  Radio Miskut, men bara tent. Mycket svagt med sång och musik och litet prat, men en stark ton liksom 
telefonsamtal på spanska gjorde att det inte gick att få fram något vettigt. JE 

5770U  19.1  2250  Radio Miskut med musik, något slags nyhetsprogram efter 23 som pågick fortfarande 2330 - mycket korta  
musiksnuttar mellan pratharanger av en man och en kvinna. Svagt och illa störd. JE 

5920 14.1 2101 Iglesia del Pueblo stark.  KN 
6024,9  21.1  0000  R. Illimani med sportsreportage og Illimani-ID. 3 BV 
6045   27.1   1000  Hamburger Lokalradio via Jülich med trevligt program på engelska om de gamla båtpiraterna (Radio Nord, 

Radio Syd, etc). Annars verkade detta vara den sista sändningen på ett tag. 5  CB 
6184,96  21.1  0750  Radio Educación stark sedan Vaticanradion stängt. JE 
6797  19.1  2305  Radio Ondas del Rio Mayo höll igång med trevlig musik. S 2-3 BEFF 
6828,4  17.1  1815  Fortfarande OID afrikan med religiös körsång på typiskt affevis. Försvann 1830. Kan det vara Bunia, 

Congo-Zaire? S 2-3 BEFF 
6829  18.1  1620  Voice of the Mojahed låg här dagen därpå och drog på sig en jammer så att frekvenserna runt omkring helt 

blockerades, bl a afrikanen. S 2-4 på Mojahed. BEFF 
6956,2  19.1  2300  LV del Campesinos pratade bara hela tiden. S 2. BEFF 
7155  13.1  1700  Radio Lusofonia via Meyerton skulle prata PP, men det var mest EE. Gospelprogram. Jag uppfattade 

adressen: P O Box 1586, Alberton 1450, Sydafrika. Lär sända lör-sön vid denna tid. S 3 tills Jordanien 
förstörde allt "nöje" kl 1800! BEFF 

7185   24.1  1800  Bangladesh Betar med engelska var det länge sedan jag hörde. 3  CB 
7185  19.1  1815  R. Bangladesh med engelsk, ID, nyheder, lidt brum og halvdårlig modulation. 3 BV 
7435  14.1  0940  World Harvest Radio med Cumbre-DX og Marie Lamb som vært. 4 BV 
7530     14.1  1800  Radio Hargeisa, nx & mx 2 THE 
9720,48 4.1 2300 Radio Victoria ofta men i regel svag. KN 
11734,2  15.1  1700  Sauti ya Tanzania, Zanzibar nx på swahili and fin fin mx    5/4 THE 
11740   15.1  1530 AIR Panaji, (säjer dom som vet) nx på EE uts. bara en kvart, cl.d.15.45 THE 
11740  19.1  1530  AIR/? (enligt Torre är det Panaji, Goa) med en nyhetsbulletin på engelska ("You are listening to AIR with 

the news at 9") och sedan off. Stark sak: S 3-4. BEFF 
11805,37 15.1 0631 Radio Georgia med EE program. Tyska från 0700. KN 
11895 20.1 2310 Oid PP svagt, troligen brasse. R´ Rio Grande do Sul? KN 
12060 5.1 0430 Voice of Hope gick mkt starkt denna morgon, KN 
 

                
Quito 27 januari. Ligger febersjuk och har därför inte möjlighet att själv ta mig till mitt internet-café för att skicka detta bidrag. Istället 
har min fru fått detta viktiga uppdrag - hoppas det fungerar. Dubbelt tråkigt då det var meningen att jag skulle hälsa BEFFs son Erik 
välkommen till Quito i morgon söndag. Han hade tänkt tillbringa sammanlagt 5 månader i LA, bl.a. för att studera spanska. 

    BM i Ecuador – bandscan KV-15, 27/1 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: 15 m longwire + Magnetic Longwire Balun 
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3751.26  Colombian, som jag har haft som OID under lång tid. Identifierar sig som "Ondas de...." + ett ord som slutar på "....al". Skulle 
kunna vara en harmonic från mellanvåg 1250 (3x1250.42) där "La Voz de Corozal", Corozal finns listad.  
 

3835.30  OID LA. Januari 2001 - 1035 UTC. Förmodligen peruan, som startade denna tid. Hörd vid endast ett tillfälle.  
 

3865.57  OID LA. Januari 2001 - 0132cd UTC. Förmodligen peruan, som hade close down denna tid. Hörs ganska ofta men med svag 
och brusig signal. Har IDat flera gånger "Radio.... + ett ord" men omöjligt att uppfatta. 
 

3234.84  Radio Luz y Sonido, (Marañon?) (Peru). Januari 2001 - 1040 UTC. Berättade stolt att man hade fått rapporter från många 
länder i Europa. Listat QTH är Marañon men låg inte kvar tillräckligt länge för att få det bekräftat.  
 

4576 - 4597v Radio San Juan, Chiclayo (Peru). Januari 2001 - 0150 UTC. Känner inte till stationen - en pirat kan ju slänga ur sig vilket 
ID som helst. Dök första gången upp omkring den 14, 15 januari och stängde då  0150 UTC och  sade bl.a. : "....en nuestros estudios en 
.....Santa Rosa....". Den 17 januari stängde stationen 0200 UTC med ett klart ID: "Radio San Juan, Chiclayo". Annonserade att man 
sänder på kortvåg. Är mycket oregelbunden och en naturlig tanke är att man har lagt sig endast några få kc från Radio San Juan de 
"Saíque" enbart för att djävlas. Båda dessa "Radio San Juan" runt 4600 har sändare av dålig teknisk kvalité.   
  

4580 - 4610v   x5421v/x5609v  Radio San Juan de "Saíque" (Peru). Januari 2001 - 0315 UTC. I senaste SWB glömde jag bort sätta dit 
ett litet frågetecken efter sändningsorten, vilket jag gjorde förra gången jag hörde stationen - i juni  2000. Härom kvällen lyssnade jag till 
ett px med musik och comunicados. Några stycken riktade sig till Dpto San Martín, men ganska många riktade sig till: Dpto Cajamarca, 
Prov. "Jaén"(Djen uttalar ordet mer som "Jaín" men förmodar att det är Jaén han säger), Distrito "Saíque". Om den manlige DJen inte 
säger "Saíque" så är det åtminstone ett ord, som fonetiskt låter precis så. Jag har aldrig hört "Chiclayo" omnämnas i Radio San Juan de 
"Saíque"s program. Ganska bra px med musik, hälsningar osv. Har den senaste tiden startat sina sändningar 2345 UTC - med liknande 
ID som i juni 2000 på 5609v. T.ex säger man då som nu att stationen sänder från foten av la cordillera "Paramo" Stänger någon gång 
mellan 03-0330 UTC. Har haft kontakt med Henrik Klemetz, som undersöker om det finns något "distrito" som passar in på "Saíque". 
 

4586.58v  Radio Cielo, okänt QTH(Peru) tar jag bara med "för kännedom". Har ju rapporterat om denna station många gånger och på 
många frekvenser. Tror att man sänder från norra Peru och möjligen från Cajabamba-området(El Valle de Cajabamba) men egentligen är 
jag bara säker på en sak: DJen "driver" med oss DXare!  
 

Stationsnyheter 
 

BOLIVIA 
6063.94 Radio Mauro Nunez (p), Villa Serrano; 1030-1040, SeNal muy debil, Ene 20,  Un par OM vocal folklores fue escuchado. 
Comentarios en EspaNol, pero no escuche ID. (Takayuki Inoue Nozaki, Japon via Conexion Digital no 90) 
 

CLANDESTINE 
Voice of Jammu and Kashmir Freedom Movement. I received QSL letter from Voice of Jammu and Kashmir Freedom Movement 
via registered mail. The envelope was very big and included several  pamphlets and beautiful photoes in Kashmir. Although I enclosed 
$1 to my reception report, it was retuned. According to the letter, the station broadcasts 3 times a day: 0230-0400 5985 kHz, 0745-0845 
7230 kHz, 1300-1430 5100 kHz. Mailing address is Post Box No.102, Muzaffarabad(Azad Kashmir), Pakistan. 
(Juichi Yamada, JAPAN via HCDX) 
 

DOMINICAN REPUBLIC 
4930.05  R Barahona, (Last night I could receive Radio Barahona. Maybe the first logging of this station in Europe recently). January 
15, 2210-2315, Spanish, news bulletin presented by two quickly speaking men, commercials and many IDs, Merengue music after 2300; 
bad modulation, better audible in USB-mode.  SINPO  22322. Antenna used: EWE. Audio clip available (125 KB). [Michael Schnitzer  -
  mschnitzer@cc-online.de via HCDX] 
 

ECUADOR 
4840.00 Radio Interoceanica 0208-0342+, apparently reactivated with new program format. No traditional Andean music heard. Pop 
ballads and "música romántica". Highly produced canned ID's for "Interoceanica FM...103.5...", 0300 ad/promo block into Religious 
program at 0305. Talk and bible references to 0333. Promo for Asociación Ecuatoriano de Radiodifusión, more ads and ID's 
"Interoceanica tu mejor...", still going at 0342, very good signal, much stronger than in the past. (Mohrmann Jan 25 via Cumbre DX 331) 
 

KIRIBATI.  
9810, Radio Kiribati: Not logged in years; my guess is that they are not coming back. In several calls in 1999 and early 2000, they 
claimed to be awaiting spares. They even claimed to have returned at one point, but not a single monitor on either side of the Pacific was 
able to hear them. In the spring of 2000, Don Nelson made quite an effort to determine what parts the station needed to come back on the 
air. The idea was for hobbyists to supply the spares needed to bring the station back. 
The lack of response left me with the impression that Radio Kiribati wasn`t really interested. And in November of 2000, we have heard 
they are off due to critical personnel being on long-term sick leave and that because of this, there were no plans to repair the shortwave 
transmitter. It`s hard not to conclude that these are just excuses. Not wanting to disappoint, Radio Kiribati simply responds to queries 
with an excuse rather than a direct no. Seemingly, a new way has been found to service this audience or they simply have no influence in 
keeping their service on. Don suggests that the chief engineer, who  is sick, was perhaps the only advocate for the shortwave. After over 
two years off the air, my feeling is that despite Kiribati`s talk of returning to shortwave, they are gone just like Cook Islands, Tonga, 
and Tahiti. R.I.P. (Hans Johnson, Cumbre DX, Jan 16, via DXLD) 
--------------------- 
Making excuses, or even lying, rather than giving an honest negative is a common trait in many cultures, not including American, where 
we value honesty and directness (gh = Glenn Hauser) 
 

MALAYSIA  
RTM is currently absent from 4845 (as of 22 Jan). This frequency carried their Radio 6 service in Tamil 24 hrs. Other domestic 
frequencies from Kuala Lumpur via Kajang are still heard as previously on 5965v, 6025 and 7295. It will be interesting to see whether 
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this disappearance turns out to be permanent. As far as SE Asia is concerned, the tropical bands are now sounding decidedly empty. The 
number of active tropical band stations in the region, excluding Indonesia, is now down into single figures, most of which operate for 
only a few hours a day. Several of the remaining transmitters don't sound as though they are in very good shape, unfortunately. 
(Davies Jan 22, Cumbre DX Special 330.1 January 22, via HCDX ) 
 

TAIWAN   
The new frequency from Taiwan, 6280, has been carrying CBS / Radio Taipei International programmes in Mandarin for Mainland 
China (//6085 etc) in the local evening since 14 Jan, from before 0930 to past 1400. Previously, for several days it had been relaying 
programmes of Family Radio in Chinese, probably  taken from their mediumwave service (1557 kHz and in part on other MW 
frequencies, also all via Taiwan) which is distinct from their shortwave service on 6300 and 9280. It seems that the mainland Chinese 
monitors have not yet twigged, as 6280 is so far apparently free of jamming and puts in an excellent signal here. I suspect that 6280 may 
replace 15125 which is no longer audible here, leaving RRI Programa Nasional from Jakarta relatively in the clear on that channel. 
However the situation is a little confusing -- was the Family Radio programming on 6280 a switching error, now fixed? 
I have recently also noted that the audio from Family Radio on 6300 and 9280 is intruding very loudly on the Radio Taipei International 
external service stream on 7445 (still current at 1100 on 15 Jan), so presumably there are some technical problems in Taiwan. (Davies 
Jan 14 via Johnson, Cumbre DX 329) 
 

Övriga radionyheter 
 

MIDDLE EAST JAMMING (additions and corrections pointed out by Olle Alm, Hans Johnson and Glenn Hauser) 
Eftersom du fick med den tokiga bulletinen från ARRL om katt-och-råttastörningarna i amatörernas 40 m band så skickar jag ARRL.s 
dementi, så kan du plocka ut några lämpliga citat till nästa nummer. Det var jag och tre andra "highly respected" bandkollare som slog 
ned på felaktigheterna i DXLD. Andra har tydligen hört av sig på andra vägar. Först ville ARRL inte tro att några vanliga DXare kunde 
veta bättre än ARRL:s "experter", men där fick man ge sig. Materialet kommer från DXLD, som har sina copyrightregler, men eftersom 
jag var direkt inblandad anser jag att de som fick in den felaktiga originalnotisen också ska ha rätt att ta in dementin oberoende av 
varifrån den närmast kommer. [Olle Alm] 
-------------------- 
The item from the ARRL on jammers is completely wrong.  Please see comments in Cumbre DX 328 as well as those from Alm in 
329. [Hans Johnson] 
----------------- 
I have seen several DX bulletins reproducing the previous ARRL story about the ``Mother of All Jammers`` but not a word from 
four issues of DXLD, already linked on this list, correcting misinformation in that report. So here is the entire thread (published in 
HCDX, for those who want to read all about it, please go there!  /red), and I hope everyone will notice it now. BTW, the ARRL 
corrected story at the end still does not go into the Kurdish angle (Glenn Hauser) 
----------------- 
IRAQ/IRAN/KURDISTAN. (ARRL correction) 
Hi, Bill. Over the last few days, I`ve satisfied myself that our report was in error. I am grateful to the SWL DX community for being the first to call 
the error to our attention, and we are working on a correction. I don`t mean to blame our erroneous report on the sunspot cycle; I am merely theorizing 
why our United States monitors have only recently begun to report this intrusion, while many SWL DXers have been hearing it for some time. Most hams 
don`t use optimal receiving antennas, while most serious SWL DXers do, if I understand correctly. Although, if this teaches me anything, it teaches me 
not to assume I understand correctly. Thank you for your membership in ARRL. 
73, (Brennan Price, N4QX, Field and Regulatory Correspondent, American Radio Relay League, 860 594-0272 (work), reply to Bill Smith, W5USM, via 
DXLD) 
------------------- 
WHO'S JAMMING WHOM? GETTING THE STORY STRAIGHT ON THE 40-METER JAMMERS ( ARRL Correction)  
NEWINGTON, CT, Jan 11, 2001--It turns out that the 40-meter "wobble-and-buzz jammers" heard by many in the US over the past year or so 
are Iranian stations that are attempting to block Iraqi stations -- not the other way around as recently reported (see "Mother of All Jammers 
Continues to Plague 40 Meters" elsewhere on this page and in The ARRL Letter, Vol 20, No 1).  
Several members of the monitoring community had questioned the earlier ARRL report, which was based on information from typically 
reliable sources. 
"I began to doubt our information on January 8, when I received second-hand reports from SWL DXers that the jammer and jammee 
were backwards," said ARRL Monitoring System Coordinator Brennan Price, N4QX. "Further investigation confirms their reports--that 
the jamming signal is, indeed, from Iran, and the broadcast station is in Iraq." 
Larry Van Horn, N5FPW, the assistant editor of Monitoring Times, forwarded several SWL reports to ARRL that suggested the jamming 
signals definitely were coming from Iran and already were well-known within the monitoring community. SWL reports indicated that the 
signals typically operate in the range from 7020 to 7090 kHz. "That will teach me never to say, 'We know exactly what this is'," Price 
said. ARRL sources said this week that the object of the jamming is an Iraqi pirate [sic] station -- which several SWLs identified as The 
Voice of the Mojahadin -- broadcasting in Persian into Iran on various 40-meter frequencies as well as in the Aeronautical Band. The 
pirate station operates on a specific frequency -- or frequencies – until it`s spotted by the Iranians, who then attempt to jam the signal. 
The broadcaster then hops to another frequency to avoid the jamming, which explains why the jammer will suddenly pop up on a 
frequency for several minutes at a time and then disappear.  
"This will happen right in mid-sentence," one SWL reported. "There is also a long-term pattern of Iran jamming this one with a passion. I 
have heard several jammers in this range over the last few weeks."  
IARU Region 2 Monitoring System Coordinator Martin Potter, VE3OAT, concurs with the ARRL`s latest information. He says the 
Deutscher Amateur Radio Club in Germany also has followed and reported on the jamming activity. "It seems the SWLs are correct," he 
said. "Strangely, I have never heard the target broadcast from Iraq, except perhaps a weak carrier under the jammer -- but the jammer 
often puts a thundering great signal into my antenna." The jamming signals are broad and noisy. They typically land on multiples of 10 
kHz and occupy some 10 kHz of bandwidth. The Iranian and the Iraqi governments are reported to have ignored complaints by the US 
and the United Kingdom. Price says that in light of the strained relations between the US and both Iran and Iraq, there's not much hope 
that the problem will be resolved anytime soon. "Even with the identity of the perpetrators reversed," Price said, "the same political 
dynamic remains. The intrusions are unlikely to go away until the political climate in the region changes."  (ARRL via John Norfolk, 
DXLD) 
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----------------- 
Fine, but just one thing -- the anonymous ``SWLs`` were clearly identified to N4QX, just as in DXLD, but hey, without alphanumerics 
after or instead of their names, they`re not worthy of identifying?  (Glenn Hauser in DXLD) 
 

Chinese New Year 
A reminder that the Chinese New Year falls on 24 Jan. This might be an opportunity to look for special programming from the E & 
SE Asia regions, and maybe some extended schedules from 23 Jan UTC. This will be an official holiday in a number of countries outside 
China, notably including Vietnam where it's celebrated as Tet. [Cumbre DX Special 330.1 January 22, 2001, Contributor Alan Davies 
THAILAND via HCDX] 
 

CumbreLIte 2000 is now available 
George Maroti has compiled last year's CumbreLite 2000 into one file. Anyone who is interested in getting this file can either send 
George (curious.george@att.net) or Ulis (ulis@bellatlantic.net) an email requesting the file and it will be sent.   You will need WINZIP 
or PKZIP to unpack the file.  CumbreLite 2000 can be view once unpacked by the CumbreLite viewer program which can be 
downloaded at the cumbredx.org web page. Thanks to George and Mark Fine for making this unique DXing tool available.  [Ulis R. 
Fleming, K3LU, ulis@bellatlantic.net via HCDX] 
 

Story from Science@NASA 
I thought you'd be interested in this story from Science@NASA:  If humans had radio antennas instead of ears, we would hear a 
remarkable symphony of strange noises coming from our own planet. An online receiver at the Marshall Space Flight Center is playing 
these songs of Earth so anyone can listen.  http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast19jan_1.htm?friend (or 
http://science.nasa.gov/headlines/y2001/ast19jan_1.htm?friend,  Earth Songs.) [jouko.huuskonen@pp.inet.fi via HCDX] 
 

Sheigra DX-site 
This is a favorite spot for the British DX Club and the British Medium Wave Circle group. Go to: http://www.mwcircle.org/ and 
click on activities. Page down a little. There is complete info on Sheigra. This is nirvana for all who like MW DX. [Enjoy! Karl Zuk 
N2KZ via HCDX] 
------------- 
Some Photographs on Sheigra along with recordings and lists of  my Sheigra loggings can be found on My Sheigra DX-Peditions 
Website on:-http://www.dx.freewire.co.uk/. I will be adding a lot more recordings and photographs when I get a moment but am heavily 
busy at present launching the new  www.21mhz.com as well as keeping the Online DX Logbook up-to-date. If you require any particular 
information then let me know and I'll forward it to you. 
[Graham Powell via HCDX] 
 

Postal costs 
I've found a cool site I use quite often to find out what the postal costs are from another country to the U.S.; or anywhere else. I 
can't remember how I found it. Anyway it's: http://postinfo.net/links/Postal_Authorities/. [Terry Palmersheim, KC7LDP/ FOØPAM via 
HCDX] 
 

New web site of DDXLK 
The Danish DX Listeners Club (Dansk DX Lytter Klub) has a new web site up and running. It is found at www.ddxlk.net and 
is mainly in Danish, but theres a short introduction to our club in English as well. 
Danish is easily understod (or ought to be ... hi) by Norwegians, Swedes and some Finnish people - and parts of it may be enjoyed by 
others (at least the nice photos from Radio Limfjord on the pages in the archive, "Arkiv") so give it a try. 
One thing (that I've spend a lot of time on) is preparing a list of what can be heard on short wave in Denmark for each hour of the day - 
concentrating mainly on English language programmes. This Short wave guide (in Danish: "Kortbølgeguide") has a short English 
introduction and may be of interest to people outside Denmark as well. You may go directly to this page at: 
http://home.worldonline.dk/~bjve/timeoversigt/engelsk.htm if you dont bother to see the other pages. 
The new web site of DDXLK was made by Bjarke Vestesen; one month ago Bjarke knew nothing about HTML or how to make ones 
own homepage - but now the result is there - so give it a try - and comments and suggestions are highle welcomed to Bjarke and myself. 
[Stig Hartvig Nielsen, Denmark via HCDX] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


