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Nummer: 1459, 20 maj 2001. Deadline nästa nr: 1/6 2001 (fax & E-mail 3/6 kl. 0900 SNT) 
 

SWB-info 
 

SWB online på HCDX: http://www.hard-core-dx.com/swb 
SWB old archive: http://www.algonet.se/~ahk/swbhome.html 
SWB hot stuff: http://homepage.sverige.net/~a-0901/ 
SWB member information: http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm 
 

QSL, kommentarer, mm.  
 

Jan Edh: Kul att höra att konventet blev så lyckat. Än finns tydligen hopp om vår märkliga hobby! Själv 
har jag haft litet andra bestyr. Nu är nämligen en ny LA-antenn på gång i Fredriksfors. Dan Andersson, 
Ronny Forslund och jag (JE) drog ut tråd och började fästa den nya antennen, så att när mörkret kröp ner 
mellan träden och vi fick anledning ge upp, var gott och väl halva tråden prydligt upphängd. Resterande 
bit kanske kan fixas till helgen. Efter ett par dagar med rena sommarvärmen hade det också torkat upp 
hyggligt, men i stället slog myggen till med full styrka. Det var många och stora bestar som bara satt och 
väntade på att vi skulle jobba oss svettiga, så att festen kunde börja. Men vi tog skadan igen. Ronny och 
jag avslutade med att återställa vätskebalans, grilla litet och äta en sen middag och dricka en flaska gott 
rött (valt med omsorg av Ronny med tanke på kvällen "jag tog den på numret, 6191, det var ju en fin 
Perufrekvens tidigare (=Cuzco?)"). Men inte hjälpte det. Minor storm och ett A-index som rusade upp i 27 
och K-index 5 är knappast DX-vänligt. Brassarna gick hyggligt, i princip inget annat att fästa sig vid vare 
sig förnatt eller tidig morgon.  
 

Björn Fransson: Det känns som om jag varit väldigt lat med bidragandet – och det har jag! Dock har jag 
varit mycket aktiv på andra områden: trädgården, fritidshuset, orientering + att jag blivit farfar igen! Här 
gäller det att prioritera! Nu kommer broder OVE på besök i helgen, så det är lika bra att skicka iväg 
följande, så att det blir gjort!  
QSL: GTRK "Murman"- 17266 (R. St Atlantica) svarade äntligen med ett korrekt e-mail, där alla 
uppgifter om mitt lyssnande var nämnda. V/s: D. V. Perederiy via tvoffice@tvmurman.com . HRMI, La 
Voz de Misiones Internacionales de Centre America, Honduras-5010 svarade med kort, v/s: James Hull 
(?). Radiodifusora Nacional de Colombia-9635, snyggt, nytryckt kort, v/s: Athala Morris (?)�
 �
Christer Brunström : Tyvärr har mottagningen varit dålig 03.00-05.00 UTC, dvs den tid jag normalt 
ägnar mig åt lyssning. Detta förklarar det blygsamma tipsbidraget. Nyligen var jag på en intressant 
föreläsning om Internets baksidor (droger, våld och pornografi). Detta är något som idag formar unga 
människors attityder. Föräldrarna har ingen koll på vad deras barn tittar på. Det som är förvånande är den 
enorma mängden hemsidor som ägnar sig åt dessa områden. 
 

Lars-Erik Svensson: Det var en trevlig sammankomst vi hade på konventet, nu är det bara att vänta på 
nästa. Har kollat lite på banden men just nu verkar det inte vara något tryck. Inga tips för tillfället. 
Ytterligare en av de gamla svartingarna har svarat, har nog någon kvar såsom Varginha och Capixiba, 
Rádio Difusora de Macapá 4915, brev, sticker och flera vykort. Det var allt, hoppas kunna tipsa, i natt lät 
störningen som det trots allt är El-vallpojk som stör mest. 
 

John Ekwall: Ringer på lördagsförmiddagen från Karön. Skall ha 4 veckors semester med skön 
avkoppling. På programmet står reparation av hus, trädgärdsarbete mm. Eventuellt kanske det blir en och 
en annan fisketur när vädret blir bättre. Skall även sätta igång CR-91 så småningom och förvarnar om årets 
loggningar!! (Ja, ja tro´t den som vill …..! I varje fall önskar vi JOE god jaktlycka på banden. /red) 
 

Rolf Wikström : Äntligen har LA-konditionerna infunnit sig på KV. Tyvärr händer det väldigt litet 
nuförtiden på KV, flera stationer försvinner än nya tillkommer. Det enda som händer är att perupiraterna 
på mellanbanden poppar upp och försvinner eller byter namn och frekvenser. Efter fyra års dx-ande på 
dessa så har jag nu givit upp. De svarar inte på rapporter och förmodligen så går aldrig breven fram till 
dessa "stationer". Ser ändå fram emot dx-sommaren då det trots allt brukar dyka upp någon ny LA-station 
varje år. Skall också försöka få min K9AY att fungera. 
 

Rune Arnell: Här kommer en kort story om mej. Jag bor i Gullbrandstorp lite utanför Halmstad. Liksom 
många av oss så började jag med radiolyssning relativt tidigt i livet. Jag och kompisen lyssnade ofta på 
dom svenska sändningarna från Radio Canada i slutet på 40-talet, alltså så är jag inte så ung längre. Mitt 
första LA QSL kom från HCJB i maj 1952 från Tant Ellen. Sedan har det ramlat på, har tagit en och annan 
station sedan dess. Är allätare vad gäller rapportering men har inte gått in för någon landjakt. Mina radior 
är Drake, Icom och AOR 7030 + tre FM-tuners, alla med RDS. Här i hemma har jag tyvärr ingen 
möjlighet att höra något snart. Enorma störningar, bl.annat från en relativt nyuppsatt Teracom mast. Det 
får bli lyssning i Kanebergs-stugan, vilken är bekant av många medlemmar, därifrån hoppas jag kunna 

Så är dags igen för 
ännu en utgåva av 
SWB. Att döma av 
rapporterna, så verkar 
det som konditionerna 
mot LA håller på att 
efterhand bli bättre. 
Det var länge sedan 
jag själv skruvade på 
radion, men 
häromkvällen rattade 
jag in 1386 för att 
kolla om Kenya gick 
att höra. Mycket 
riktigt så låg där en 
afrikan, men inte 
Kenya som då stängt. 
Klockan var 2345 
SNT och med stor 
sannolikhet var det 
Radio Rurale i Guinea 
på nåt inhemskt språk. 
Detta är faktiskt den 
enda station jag 
noterat i loggboken på 
åtskilliga månader!   
 
BM håller som 
vanligt stilen med 
några nya stationer 
igen i sin Bandscan. 
Snart dags att vi 
försöker klippa dem 
här i Sverige också. 
Skulle väl vara kul 
med ett eller annat 
nytt QSL för den 
som samlar på 
sådana … 
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höra något att bidraga med. Vad jag tycker är trevlig med hobbyn är dom expeditioner man varit med om, med deltagare av LB, WA, 
KT, IE mm. DÅ HAR MAN DX-ING när det är som trevligast. Till professionen så har jag varit egen företagare inom fotobranschen i 40 
år, Nu är jag bara friherre, men det är ju inte så illa det heller. 
 

Börge Eriksson i sista minuten på söndagsmorgonen. Tänk vad de gamle kan ställa till för en. Hade en gammal ingift faster som dog i 
februari och nu har kommunen kommit underfund med att jag och min bror var de enda närstående släktingarna. Gumman hade litet 
skulder och vi blev påhyvlade hennes hus (en gammal bondgård) som vi ålades att sälja och tömma snarast för att skulderna skulle kunna 
regleras. Och vad finns inte i en gammal bondgård? Så de sista veckorna har man jobbat med auktionsfirmor, husmäklare och f-n vet allt. 
Kommande långhelg räknar vi dock med att allt skall vara klart. Sånt där påverkar ens vanliga liv så att man sover bra på nätterna, 
uttröttad. Men natten till i måndags (14/5) råkade jag slå på min radio och fick uppleva den bästa LA-natten på mycket, mycket länge för 
min del. Inga sensationer, men allt det som kan höras hördes med härliga styrkor. Men natten efter var allt som vanligt igen med brus och 
dåliga styrkor. Hur kan kondsen vara så nyckfulla? Och denna weekend har heller inget särskilt noterats. Ett par rapporter har gått iväg 
till vilket resultat visar sig väl i sinom tid. Hinner inte mer nu om jag skall få iväg detta före 09.00. Ursäkta dröjsmålet, men det har varit 
så körigt under helgen.  

 
3210  14.5  0200  REE, Costa Rica sign on med programmet America Hoy. 3-4 BE 
3245  14.5  0030  Radio Clube Varginha med mycken musik 3 BE 
3250  14.5  0130  Tentativt Luz y Vida med körsång. Hade ett kraftigt brum på frekvesen som omöjliggjorde lyssning så ingen 

rapport denna gång heller på dem. 2 BE 
3310  14.5  0015  Mossoj Chaski med bästa styrka denna säsong för min del. 3.-4 BE 
3310      9.5 0125  R.Mosoj Chaski på overtid S2-3 TBV 
3340  14.5  0210  Radio Altura  med info och musik. Fick en ny rapport, men det blir väl inget svar denna gång heller. 2-3 BE 
3375  14.5  0001  OID , kom in på denna frekvens just som en stark brasse rabblade frekvenser och själva ID-et missades. 

Därefter nyheter. Dourados? Låg inte kvar och kollade eftersom jag noterat att det rörde sig på banden. 4 BE 
4717  14.5  0020  Radio Yura med infos och därfter underbar andinsk flöjtmusik. Premiär denna säsong för mig. 2-3 BE 
4765   19.5  1915  Radio-Congo med ett debattprogram om Kongos ekonomiska problem. Mycket stark signal. Tydligen håller 

man på och testar sina olika frekvenser på kortvåg. Jfr. 9610 kHz. CB 
4782.5   6.5  0300  R.Oriental  tilbake på denne frekvensen S2-3 TBV     
4782.6  15.5  0200  Radio Oriental med mx-px till QSA 3. WIK 
4789.3  9.5  2145  OID arab(?)talande med korta snuttar av franska barnsånger (Broder Jakob och Alouette t ex) mellan 

nyhets(?)snuttar om t ex Arafat. Stängde utan krusiduller 22.02. QSA 2 JE 
4800  23.4  1815  LNBS, Lancer’s Gap, Lesotho med soul music. S 3 och fadade våldsamt. BEFF�
4830      6.5  0310  R.Litoral  på ny frekvens - engelsk px frem til 0400 S2 - idag 18.05 er den tilbake på 4832 TBV 
4830  14.5  0315  Radio Litoral  blev också en primula liksom 4840 med sedvanligt program. 2-3 BE 
4865.08  18.5  -0252  Rádio Verdes Florestas stängde efter en lugn mx-stund. QSA 3+. WIK 
4890.3  15.5  0245  Radio Chota måste ha höjt potensen. Hörs ofta och bra numera. QSA 3+. WIK 
4944.85   7.5  0305  Emissora Rural stängde vid denna tid efter stort ID. 2  CB 
4950.14  23.4  1800  Radio Nacional de Angola, Mulenvos med ID’s på PP. S 3 och en massa oväsen. BEFF�
4995U  14.5  0030  AFRTS har tydligen glidit hit från 4993. Varför skall sådana här stationer ligga och förstöra LA-DX? 4-5 BE 
4995U  10.5  0300  AFRTS Sigonella nu här. QSA 5. JE 
5677.5   9.5  0135  R.Ilucan med andinsk mx S2 TBV 
6035     9.5  0150  LV Guaviare med HC-mx og ID S3 TBV 
6100   16.5  1830  Radio Yugoslavia åter på kortvåg. Inledde sändningen på engelska med ett budskap från radiochefen om 

varför man varit borta i nästan ett år.  3-4  CB 
6155     Ofte   0100  R.Fides ofte med prat px S3 TBV 
6160  16.5  0305  CKZN  St John's "CBC Radio One Newfoundland and Labrador" som sista ord i en annonsering om Marconi. 

Sedan följde en timme med jazz. 3  CB 
6180  17.5  0300  Rádio Nacional (Brasilia ? ) tillbaka här igen. Nyheter. QSA 3. WIK 
6231.45  9.5  2210  Radio Speranza anropade. Musik i övrigt. QSA 3 JE 
6673     9.5  0225  R.Andina ofte ved gode Peru-forhold S2 TBV 
7050U  21.4  1800  KPH Coastal Station, USA är egentligen en radio-amatörstation och hör nog inte hemma hos OVE. Den 

sände i alla fall med anledning av the International Marconi Day. Man hade kontakt med en mängd 
radioamatörer just denna speciella dag. Stationen hördes hela tiden mycket svagare än de som kontaktade den. 
Det ska bli kul att se om det blir någon respons… S 2-3 BEFF�

7325  21.4  2030  Everest Radio är en nepalesisk station i England, som sänder på nepalesiska via ORF, Österrike. Oerhört 
tjusig musik och en massa reklam för olika "Tanduri"-restauranger. S 4-5 BEFF�

7445    18.5  0400  RFPI, Costa Rica nu med sändning på USB på denna frekvens. Engelska och god mottagning.  CB 
7480  10.5  1800  Radio Payam-e Doost lär tillhöra Bahai, men sänder på farsi. Hördes på exakt 7480 till skillnad mot 

nedanstående, så kanske det rör sig om olika sändare? Halvreligiöst. S 3-4�
7480.11  10.5  1700  Radio Baribari , iransk clandestine med ett slags testprogram, där man nämnde både e-mail och website. 

Tyvärr var den senare fortfarande "under construction". Hördes bra: S 3-4. BEFF (lär heta Barabari enligt 
DXLD /red)�

9610   16.5  2000  Radio-Congo med nyheter på franska. ID: "Radio-Congo, Chaîne Nationale". 3-4  CB 
9675   16.5  0415  Rádio Canção Nova nu tillbaka på 31 meter efter lång frånvaro. Stark signal vid denna tid och programmet 

Madrugada Amiga". CB  
11765   17.5  0502  Rádio Tupi, Curitiba, med något så ovanligt som ett stort ID mitt i sändningen av A Voz da Libertação. 

Annonserar mellanvåg och 49, 31 och 25 meter. Gissningsvis går Rádio Tupis egna program ut på FM; i 

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC                        
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vintras hörde jag dock Rádio Tupi-program även på kortvåg. 3-4 CB 
11860  14.5  1800  RRI Jakarta  med hemmaprogrammet. Strålande mottagning och fin musik. 4-5  CB  
12209.95  9.5 2159 Radio Cultura Filadelfia  gick svagt men rent på övertonen igen. Annonserade inför A Voz do Brasil. Utstörd 

då på 6104,98, men gick bra här vid koll en halvtimme senare. JE 
13254U  15.4  1625  AFRTS via okänd sändare. AFRTS har ingen aning om vad det är som sänder deras program. "California 

dreaming" och annat örongodis stod på programmet. S 2-4 BEFF�
13810  14.5  1859  Radio Ecclesia, Angola via Tyskland hördes bra, men jag kom på dem strax innan de stängde kl 1900. S 3-4 

BEFF�
 
14987  12 May   2205 The unid with French songs, again  this time just for a couple of  minutes. My thanks to Robert Montgomery who 
says the frequency rings a bell for him, and he suggests that it might well be a pirate. [73 Johan Berglund, Trollhättan, Sweden via 
HCDX]  

 
 
2439.65H  Radio Bagua, Bagua (Peru). 18 maj 2001 - 1010 UTC. Hade denna som OID "R.B." i SWB 1456. Det roliga är att jag direkt 
kände igen DJen! När jag då fick den här stationen IDad så kände jag mig ännu säkrare. Han finns nämligen också på en annan station i 
Amazonas, den "namnlösa" i Cajaruro på 6524.07 kHz, som för övrigt just nu är off air. Harmonic från 1220(2x  1219,82 kHz).      
 

2828vH  OID Peru. Maj 2001 - 1035 UTC. Stationens grundfrekvens mellanvåg 1414v kHz hörs också. Listad på 1417v kHz är Radio 
Apúrimac.  
 

3179.02  Ny peruan? (2001 La Radio "El sonido verde", Moyobamba, departamento de San Martín, Peru)*** . 15 maj 2001 - 0110 
UTC.  Började, åtminstone hos mig, höras detta datum och är går både morgon och kväll. Startar 1030 UTC och stänger på lite 
varierande tider, som t.ex den 18 maj klockan 0100 UTC. Svårjobbad då signalen är ganska dålig. Annonserade att man sänder i 90-
mbandet. Programmet består av mycket varierad musik, både engelskspråkig populärmusik och peruansk folklore från t.ex Tarapoto,  
och IDs där jag får uppfattningen att "2001" på något sätt ingår i namnet. "El sonido verde, Moyobamba" har nämnts vid flera tillfällen 
och kan ju vara både namn på stationen, jingel eller reklam. *** (.....) betyder att identifieringen inte är klar och att vad som helst 
inom (.....) kan ändras till nästa nummer av SWB.  
 

4346v  Radio Naylamp, Lambayeque (Peru). Maj 2001 - 2300 UTC. ID: "Radio Naylamp 1580 kHz amplitud modulada desde 
Lambayeque para.....la audiencia de.....musicales, avisos, comunicados, notas sociales y publicidad comercial - Radio Naylamp la 
diferente". Uppfattade inte att man uppgav sin kv-frekvens. men är i WRTH listad på 4401 kHz. Hörs både morgon och kväll.  
 

4654.99  Radio Nueva Amanecer, Celendín (Peru). 8 maj 2001 - 0050 UTC. Reaktiverad efter att ha varit off air under en månad. 
Mycket fin ljudkvalité och härlig peruansk folkmusik. En liten förfrågan: ligger stationen i staden Celendín eller kanske i en mindra ort i 
"el distrito de Celendín"?   
 

4708-4723v  Radiodifusora Roraima, Boa Vista (Brasilien). 6 maj 2001 - 2330 UTC. Halkade omkring här under några dagar. Är i 
WRTH listad på 4875 kHz. 
 

4767.88H  Radio Panamericána, Quero (Ecuador). Maj 2001 - 2300 UTC. Denna station hade jag som tentativ i SWB 1456. Harmonic 
från 1590 (3x 1589,29 kHz).  
 

4796.46  Radio Mállku, Uyuni (Bolivia). Maj 2001 - 0005 UTC. ID: "Está en transmisión Radio Mállku .....trabajadores 
campesinos.....operamos en esta frecuencia: 4795 kcs banda internacional de 60 metros onda corta desde Uyumi .....república de Bolivia". 
Mycket klar och ren signal och är en ny bekantskap för mig.  
 

5496v  Radio Tigre, okänt QTH (Peru). 8 maj 2001 - 2256cd UTC. Tillbaka efter att ha varit borta under mycket lång tid, hördes dock 
bara detta datum. QTH är fortfarande ett mysterium men DJen sade i alla fall detta: ".....transmisiónes de "Rejopampa" Radio Tigre.....". 
Ortsnamnet "Rejopampa" är skrivet som det låter fonetiskt. Bör börja på bokstaven "R" och det finns också i första delen av ordet ett "J"-
ljud(som "j" i "jota"). Därefter förmodligen "pampa" men kan naturligtvis också vara "bamba".  
 

5600.59(H?)  Radio Altura, Huarmaca (Peru). Maj 2001 - 1130 UTC. Hade denna station som OID i SWB 1456. Hördes // med 6480.49 
kHz. Harmonic? 
 

5965.00  Ny HC! La Voz del Upano, Tena (Ecuador). 15 maj 2001 - 1100 UTC. Testsändningar från den lilla djungelstaden Tena. 
Nationell, ecuadoriansk musik följdes av distansundervisning i matamatik. ID: "Desde la ciudad de Tena, provincia de Napo, región 
Amazónica ecuatoriana, escuchan la frecuencia 5965 kHz de La Voz del Upano en la banda internacional de los 49 metros”. Vid detta 
tillfälle var LV del Upano, Macas på 5040.07 kHz off air. Dagen efter hade Macas och Tena olika program. LV del Upano i Macas hade 
en nyhetssändning och Tena hade samma typ av program som dagen innan. Man upprepade flera gånger att det var fråga om 
testsändningar från staden Tena på frekvensen 5965. Close down 1337 UTC med "el himno a la provincia del Napo" och dagen efter 
startade man med den ecuadorianska nationalhymnen.     
 

6173.84  Radio Tawantinsuyo, Cusco (Peru). Maj 2001 - 2250 UTC. En ganska svår-IDad station både på grund av sitt namn och för att 
den är svårt trängd av andra stationer.  
 

 
     BM i Ecuador – bandscan KV-23, 17/5 2001 

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  

 

Rx: JRC-535, Loewe HF-150, Sangean ATS-808    Antenn: 15 m longwire + Magnetic Longwire Balun 
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6265.31  Radio Panamericána, okänt QTH (Peru). 16 maj 2001 - 0100 UTC. Började höras omkring detta datum och därefter 
regelbundet varje morgon/kväll med stadig, om än ganska svag signal. Av programformatet att döma låter det som en "huvudstadsradio" 
eller som att den kanske sänder från en större kuststad. Modern la-disco och "música tropical" i ett mycket hetsigt tempo. Uppblandat 
med några få peruanska cumbias, varav jag kände igen populära "La flor primavera". Avbrutet ibland av korta reklamblock. Täta "Radio 
Panamericana" IDs. Jinglade "la número uno". Lima-station? Kanske något för vår dx-vän Pedro A Arrunátegui i Lima att kontrollera.     
 

Senaste börsnoteringen på Radio Cielo: 4614v kHz med close down 0004 UTC den 17 maj.   
Som vanligt bifogas några halvfärdiga trästycken, som vi tillsammans förhoppningsvis kan forma till färdiga radiostationer under den 
kommande 14-dagarsperioden. Peruanen på 3179.02 borde jag kunna fixa till. Radio Panamericana på 6265.31 verkar vara lite svårare.  
 

Jag har under en tid haft ute en stående fråga till flera av våra mest kända (dx-)experter här i landet på Peru. Var hittar jag en bra bok, 
karta eller sajt på internet där det finns information om departamentos, provincias och inte minst "distritos" i Peru? Förvånande nog 
kunde ingen av dom tillfrågade ge mig ett direkt svar. För att få detta svar har jag därför tillbringat många timmar på mitt internet-café 
här på Avda de la Prensa. Att hitta sajter med information om departamentos och provincias visade sig vara lätt. Att komma ner på nivån 
"distritos" var dock betydlugt svårare. Efter idogt letande hittade jag till slut en mycket bra sajt för oss som är intresserade av Peru-
DXing. Gör så här:  
A/  Besök denna adress: http://www.ventanaperu.com/FrmPrincipal.asp?wModo=BG  
B/  Sök på följande ord: Palabra "provincias" - Sección "geografía". 
C/  Klicka på t.ex. departamento "Cajamarca". 
D/  Klicka på "provincias". Här hittar du en uppräkning av Cajamarcas 13 provinser och dess 131 "distritos"! Plus ytterligare information 
om musik, geografi, historia, maträtter, danser och festdagar. Du kan också lyssna till peruansk musik och titta på ett stort antal 
fotografier från samtliga departamentos mm mm. Här ett exempel:  
 

8.- Provincia de Jaén, cuya capital es Jaén. Sus distritos son: Bellavista, Colasay, Chontalí, Jaén, Huabal, Las Pirias, Pomahuaca, Pucará, 
Sallique, San Felipe, San José de Alto, Santa Rosa; con una población total de 168,138 hab. 
 

9.- Provincia de San Ignacio, cuya capital es San Ignacio. Sus distritos son: Chirinos, Huarango, La Coipa, Namballe, San Ignacio, San 
José de Lourdes, Tabaconas; con una población total de 111,070 hab. 
 

73 från  i Quito!    
     

 
 

BANGLADESH 
7185, Radio Bangladesh Betar, full data "Bull Carts" card, personal letter and frequency/programme schedule, v/s Dilrula Begum - 
Director, in 18 months, for $1 US. This QSL made possible by the kind assistant of Rifat Eusufzai of the Bangladesh DX Club. Rifat 
made several phone calls, sent faxes and sent E Mails, as did I. This in order to receive this QSL. Many thanks to the Bangladesh DX 
Club, thank you. [Joe Talbot, Alberta, n52w113@hotmail.com via HCDX] 
 

ECUADOR 
4782.60, Radio Oriental, Tena; has returned from 4801 kHz to near the nominal frequency of 4780. It was noted at 1102 on 
11/MAY/2001, newscast. ID was announced by OM as "Transmite Radio Oriental en 4780 kHz banda de 60 metros y 1100 en amplitud 
modulada desde Tena, capital de Provincia de Napo, Ecuador. Son las 6 y 1 minuto en Ecuador Continental." (Takayuki Inoue Nozaki, 
Relámpago DX Logging May 13 via DXLD) 
 

INDONESIA 
9552.46, RRI Makassar, May 16 1040-1116, Typical Islamic music until 1100, then Interval Signal followed by news in 
Indonesian. Didn't recognize the interval signal. It was chimes and close to known interval, but not exactly. Heard time ticks which 
followed, then ID by man. Signal was fair (Chuck Bolland, Lake Worth, Florida, WORLD OF RADIO 1080, DX LISTENING DIGEST) 
 

IRAN 
Radio Barabari [Radio Equality] can be heard daily at 1700-1730 UTC on 7480 kHz, while Radio Payam-e Doost [Radio Message 
From a Friend], which is sponsored by the Bahai community in Washington DC, can be heard on the same frequency (but apparently 
from a different location) at 1800-1830.  
Clips of both these stations can be heard on the Interval Signals Archive at http://www.intervalsignals.com. Also new on the website are 
clips of Radio Sunshine (Belgium) and Evangeliums Radio Hamburg, both of which started on shortwave last Sunday, 6th May, and 
Eurosonor Radio, also from Germany. And there's a recent clip of United Patriot Radio, as "Major" Steve Anderson appeals for  satellite 
equipment. [Dave Kernick via HCDX] 
--------------------- 
Hi there, Following David Kernick`s tip about Radio Baribari [sic]. I heard it tonight (May 10th) on 7480.11 kHz at 1710-1725 with very 
good reception quality. They just played an endless sling with messages about e-mail address and website. E-mail sounded like: 
info@baribari.nocturne.org and website: http://www.nocturne.baribari.nocturne.net. I tried different things around this website, but 
couldn't get it. Can anyone out there hear a word other than "nocturne"? Maybe it is a Farsi word, unknown to me? Hoping for your help 
and with 73 (from the island of Gotland in Sweden, Björn Fransson, May 11, hard-core-dx via DXLD) 
------------------- 
Don`t know about ``nocturne`` but as in DXLD 1-065 it is BarAbari, not Baribari (gh, DXLD) 
 

PERU 
Subject: QSL Radio Cultural Amauta, 4955. Apartado 24, Huanta. Confirmación de mi reporte de Junio de 1999 a través de una carta 
firmada por Demetria Montes Sinforoso, que tiene el cargo de Administadora, envió una foto de la casa donde funciona la emisora. 

Stationsnyheter 

http://www.ventanaperu.com/FrmPrincipal.asp?wModo=BG
http://www.intervalsignals.com
http://www.nocturne.baribari.nocturne.net
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REGION                 72/  84/  96/  99/  00/ 
                        73  85  97  00  01 
--------------------------------------------------------------------------------- 
CIS (USSR)               61  59  47  26  22 
C. Africa              102  76  40  36  25 
S. Africa               57  39  33  17  12 
Middle East             10  18  16  0  0 
Indian sub-continent    62  45  45  35  30 
SEA                     40  29  21  11  7 
Indonesia              171  105  65  40  22 
China,Taiwan,Mongolia  119  110  75  40  40 
Far East                38  28  28  18  16 
Pacific                 27  24  33  27  28 
N. America               1  0  7  5  7 
C. America, Mexico      21  23  24  22  17 
Caribbean               29  3  3  5  4 
Brazil                 107  87  67  56  53 
NW S. America           98  41  19  113  7 
High Andes Countries   188  163  160  119  99 
SS. America              5  2  1  2  0 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Total                1136  852  684  472  389 

Comenta que se está poniendo al día con la correspondencia del exterior. Se le puede escribir a: arca@terra.com.pe (Rafael 
Rodríguez, Colombia, May 10, Conexión Digital via DXLD) 
 

UNID 
UNID 6055 (FMing) 0015 strong Andean here since a couple of weeks, heavily distorted. Regular monitoring for the other Uruguayan 
expectedly planned to start here, brought this one; but only this night could recognize some contents. Going to the upper extreme of the 
wide signal I got huayno-like mx, several mentions to "Provincia" (one  sounded as "Lariunga", but it is tough enough to get better 
readability). Also, I am positive they have quechua at this time. Couldn't make intensive surveillance on their times, but not present at 
recheck around 0200. Peru- R. Continental, Arequipa is listed on 6055.4, or maybe this is a Bolivian?(Nigro May 4, Cumbre DX via 
HCDX)    
 

 
  

TRENDS IN TROPICAL SHORTWAVE BROADCASTING 
by Anker Petersen, Editor of the DSWCI Domestic Broadcasting Survey (DBS) 
 
I wish to share with you my observations concerning the still 
downgoing trend of the number of active frequencies of Domestic 
Broadcasting Stations in the Shortwave Bands between 2200 and 
5800 kHz. For comparison are the equivalent numbers from our 
Tropical Bands Surveys covering 1972/73, 1984/85, 1996/97 and a 
year ago. 
During the 24 years period 1973-1997 452 stations disappeared or 
on average 19 per year. In the 3 years of 1997-2000 the 
disappearance drastically did increase to 212 stations or 71 per year 
on average! As you can see, during the past year no less than further 
83 stations have left the tropical bands!  
The situation is more or less unchanged in countries like China, 
Papua New Guinea, Australia and the USA, whereas there is a 
decrease in all other regions of the world. Particularly it is noted that 
a large number of stations have disappeared during the past 12 
months in all parts of Spanish speaking Latin America, all parts of 
Africa, in Sri Lanka, Malaysia, Vietnam and particularly Indonesia. 
Some of these stations are: 3200 R. 9 de Abril, Pukacayo, Bolivia, 
3306 ZBC, Gweru, Zimbabwe (+4828), 3222 Rdif. Togolaise, Kara, 
Togo, 3356 R. Botswana, Sebele, Botswana, 3225 RRI Tanjung 
Pinang, Indonesia, 3370 R. Tezulutlán, Cobán, Guatemala (+4835), 
3250 RRI Banjarmasin, Indonesia, 3970 CRTV, Buea, Cameroon, 
3265 RRI Bengkulu, Indonesia, 4545 Kazakh R, Almaty, Kazakhstan, 3283 Estación Wuari, Ayacucho, Peru, 4855 RRI Palembang, 
Indonesia. 
The main reason for this is that FM-networks are growing in most parts of the developing world and replacing the need for shortwave 
transmitters. Today, the majority of Domestic shortwave transmitters can be found in countries with vast areas where it still is too 
expensive to establish a network of FM-stations that can cover the whole country.  It is very probable that this trend will continue in the 
coming years, and everyone can calculate that this means that most Domestic Broadcasting Stations may have left the Tropical Bands 5 
years from now! 
But you can still hunt for 389 Domestic Broadcasting Stations on the Tropical Bands, before it is too late. Fortunately the interfering 
broadcast and utility stations are also disappearing. So do not give up your Tropical Band DX-ing! (via EDXP via DXLD) My friend of 
many years, Anker Petersen, Denmark, who compiles the annual Domestic Broadcasting Survey of the Danish SW Club International, 
maintains comprehensive statistics of domestic SW broadcasting. He mentioned to me that his latest analysis shoes a reduction of nearly 
20% in the number of SW stations worldwide used for domestic coverage, and this trend follows from recent years' summaries.  
It is obvious that the availability, cost effectiveness, and efficiency of new distribution technologies are now being seen as key 
parameters for organisations which had previously limited their regional coverage to SW. Furthermore, many broadcasters, particularly 
in Asia and the Pacific, are no longer committing funds for replacement or repairs of antiquated SW domestic facilities dedicated to 
domestic output.   
During my recent trips into Asia (VTN, MLA, SNG and THA), I noted declining interest by local communities in SW broadcasting in 
any form. Even in rural regions, it was commonplace to see small satellite dishes in the most unlikely places - in remote villages, atop 
thatched houses in the jungle, and of course in the hotels and national park lodges! 
MW and VHF is now the most popular form of distribution of radio entertainment across most of Asia, with SW contracting rapidly. 
Much the same kind of profile is evident in the Americas and Africa, where local SW transmissions are being replaced by MW and VHF. 
In South America especially, SW domestic broadcasting is sustained only by stations whilst the equipment functions: when it fails, that's 
it! 
Closer to home, the NBC in PNG is moving along a path to eventually replace all of its SW facilities with VHF-FM services, offering 
more reliable regional coverage than HF. It is evident that this trend will continue, with fewer and fewer stations using SW for regional 
broadcasting. Gone are the days when we could expect to hear the 60 mb, alive with Latin American signals during our Australian 
afternoons and evenings, or of African signals during our mornings. I can still hear those stations, but only on my many reel/reel tapes 
and cassettes I had made since the 1960's, and my collection of some 8000 QSLs brings back vivid memories. (Bob Padula-Victoria, 
EDXP, Apr 27 via DXLD)   

Övriga radionyheter 
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ARC – SWB Konvent 2001 
Lördagen den 5 maj samlades 19 förväntansfulla DX:are i Kanebergsstugan utanför Halmstad för det traditionella vårkonventet. Följande 
deltog denna gång: LB, IE, RA, CB, HM, TN, TL, THE, LES, DO, TF, TK, BD, Rolf Åhman, OA, LSD, WA, Göran Hardenmark och 
Johan Falk. Som vanligt var det Leif och Ivonne som var arrangörer. 
Den första programpunkten på eftermiddagen var en frågetävling. Bengt Dalhammar, förra årets vinnare, hade ställt samman ett antal 
kluriga frågor med utgångspunkt från den egna QSL-samlingen. ”Sauti ya Unguja” var det några som kom ihåg som Radio Zanzibar. En 
annan fråga gällde vilken station som tidigare fanns på 4978 kHz. Svaret var Radio Mogadiscio. Dessa och flertalet andra frågor var 
enkla nötter för OA som därmed vann tävlingen på ett suveränt sätt. Som ”belöning” får han sammanställa nästa års frågetävling! 
På lördagen hann vi också med att diskutera SWB:s framtid. BD tyckte att Thomas Nilsson gör ett ”jäkla bra jobb” vilket vi alla instämde 
i. TN berättade att cirka 50 % av SWB:s upplaga numera distribueras digitalt och i stort sett alla bidrag kommer på samma sätt. Att 
erhålla bidragen på detta sätt underlättar kraftigt redaktörens arbete. Thomas tog också upp de värdefulla bidragen från Björn Malm i 
Quito. De förmedlas vidare till DXLG och Cumbre varifrån SWB hämtar mycket nyhetsmaterial. En differentierad medlemsavgift 
diskuteras inför kommande verksamhetsår. Dessutom fick vi veta att Börge Erikssons skrift över SWB:s historia snart är klar. Slutligen 
tackades Thomas för ett fint arbete med bulletinen. 
Tips-Ekot diskuterades senare på lördagen. Det stora problemet är att få tag i villiga redaktörer. Nu hittades en tillfällig lösning som i 
princip innebär att LES, TL och OA åtar sig att skriva ytterligare ett antal nummer var under säsongen 2001-2002. LB poängterade dock 
att Ekot kan komma att upphöra om vi inte hittar en bra lösning. Något för även icke närvarande medlemmar att fundera över. 
Anja, Leifs dotter, hade lagat en utsökt måltid. Senare på kvällen blev det en nattmacka samt en hel del lyssning. Tyvärr lyckades vi inte 
klara ut HM:s oidade LA-station på FM 97 och 1550 AM. Någon som vet? 
På söndagen fortsatte mötet på Bäckavattnets Golfklubb. På programmet stod Arctic Radio Clubs årsmöte. Från detta kan rapporteras att 
medlemsavgiften fortsatt blir 225:- och att det blir 5-6 utgåvor av Special-Ekot vilket sammanställs av THE och trycks och distribueras 
av WA. Kassören LES omvaldes på två år liksom styrelseledamöterna TK och TN. Nästa konvent blir den 4-5 maj 2002. Det går redan 
nu bra att anmäla sig till Leif eller Ivonne! Vi beslöt också att upphöra med utbytet med Play-DX pga turerna kring Bellabarba’s QSL 
Collection. 
TF fick i uppdrag att kontakta Kungliga Biblioteket för att överlämna cirka 40 årgångar av Ekot. Det är TK som förmodligen har 
världens enda kompletta uppsättning i original. Tanken är att göra likaledes med SWB. 
Efter en god lunch på Golfklubbens restaurang var det åter dags att ta avsked efter ytterligare ett mycket lyckat konvent. För samtliga 
deltagares räkning vill jag här framföra vårt stora tack till både Leif och Ivonne för ett perfekt arrangemang. De har båda lagt ner mycket 
arbete på att förbereda och genomföra konventet.  
Dessa regelbundet återkommande konvent gör våra båda ”tidningsföreningar” till tämligen unika i dagens DX-värld. Det är perfekta 
tillfällen att umgås under trevliga förhållanden. Ett ständigt återkommande tema är gamla radiominnen men det hänger säkert samman 
med deltagarnas ålder. Vi var 19 deltagare i år men det finns plats för många fler. Kanske kan även du komma nästa år? 
[Christer Brunström ] 
 
New things posted at various Web sites 
Greetings to all.  Here are some new things I've posted at various Web sites.  

• New John Bryant article on Impedance Transformers: http://members.aol.com/DXerCapeCod/z_transformers.pdf  
• Bandscan Page updates: http://members.aol.com/RockportMWDX/index.html, added links to bandscans for India; Tucson, 

AZ; New Brunswick, NJ  
• Vactrol (Remote Terminator) Data Sheet, with supplier information: http://www.qsl.net/wa1ion/vactrol/vactrol.pdf 

[Mark Connelly, WA1ION via HCDX] 
 
Harris RF 550 
I've previously discussed this radio with Al Patrick, and I do mention this radio pretty often, but here's some basics. It doesn't 
have a tuning knob, memories, or for that matter lots of filters. Harris did offer an RF-577 scan control unit that provided memories and a 
tuning knob, but I've only seen one for sale, and it went for more than twice what I paid for the radio. Other radios I've used enough to 
make a meaningful comparison with include: Drake R8, Racal 6790/GM, Standard STR-428, Collins R-388, and Mackay 3031. For 
listening, the Harris wins hands down.  It's more sensitive, and the audio is much cleaner and easier on the ears.  Voices sound more 
natural, and music sounds more like what you'd expect from a local broadcaster on an AM/MW  radio. The built in speaker is pretty 
good.  I have a few Bose center channel speakers, but they tend to get moved to other radios that need them, more than this one. The 
limited number of filters has not been a problem, and the only time I have any problem getting a nice clean signal is under the very worst 
of conditions. I attribute this to the AFC, Coherent AGC and using ECSS.  It will lock on to signals that are right at the noise floor, and 
it's tenacious. The AFC and Coherent AGC doesn't doesn't do anything for RTTY.  It also won't lock onto some pirates, and hams 
QSOing.  (the pirate transmitters probably aren't stable enough, and with hams you've got multiple transmitters)  For this type of 
listening, I generally turn off the AFC and use either the VFO or the BFO. The radio weighs 50 pounds, and most of that is shielding.  It's 
built like a tank.  
It has half octave filtering built in to the front end.  The manual suggests a preselector if you've got a duplex setup and are transmitting 
within 5% of the frequency you're listening to.  Otherwise, unless you're in the shade of a tower, you probably won't need one.  The radio 
can remotely control the Harris RF-550 preselector. The manual is a couple inches thick, and gives much more useful information than 
the manual for my Racal.  Anyone who is reasonably comfortable with electronics should be able to service this radio if they have a 
manual and the correct test equipment. I've used the manual to figure out how to add computer control and an external tuning knob, but 
I'm waiting for parts, so I can't comment on how it performs. If anyone has specific questions, please email direct. 
[Regards, Mark Holden, msholden@ct2.nai.net via rec.radio.shortwave] 
 
 
 
 
 
 

http://members.aol.com/DXerCapeCod/z_transformers.pdf
http://members.aol.com/RockportMWDX/index.html
http://www.qsl.net/wa1ion/vactrol/vactrol.pdf

