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Nummer: 1460, 3 juni 2001. Deadline nästa nr: 15/6 2001 (fax & E-mail 17/6 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.  
 

Christer Brunström : Jag fick ett mycket trevligt brev häromdagen från en locutor på Radio Surco i Ciego 
de Avila på Cuba (1440 kHz). Kortvågs-QSL har det dock inte kommit några de senaste veckorna. 30/5: 
Rádio Difusora Taubaté 4925 QSL-kort, linjal + en massa dekaler. Allt i rekommenderat brev med 
svarsbevis. 
 

Torre Ekblom : Trevligt på konventet sist - resan via Danmark och Norge via Sverige till Finland gick 
fint. Vi körde 220 mil...! men ingen brådska! SWB 1458 kom fint fram på htm versionen - så det funkar 
här, väntar nu på 1459! 
 

Jan Edh: det är mycket nu - utom vad gäller DX-ingen, där det i stället är litet stiltje. Taket läcker på 
sommarstugan. Häromnatten brann den gemensamma bastun/förrådsbyggnaden. Jag krockade med en stor 
fågel på väg hem från Fredriksfors och spräckte vindrutan. Och så klippte jag sönder vänster långfinger 
med en sekatör, men även om det är förfärligt besvärligt så ser det ut att läka ihop... Fredriksfors har 
besökts två gånger på sistone. Första kvällen, 20/5, var konditionerna så usla (utom mot Afrika möjligen) 
att inte ens elstängslet hördes, och jag vände hemåt redan vid 01, sommartid. Andra gången (23/5) gav litet 
mer. Trots regn lade vi ihop en hel del ved inför kommande (bättre förstås) säsong, och när solen sedan  
trängde fram strax före 22 grillade vi och hade en angenäm avslutning. Radiomässigt var det  
huvudsakligen brassar som gick. Mellanvågen i princip värdelös. Och i ärlighetens namn var det inte 
mycket problem med elstängslet nu heller. Jag har ju faktiskt två QSL också: Radio Centenario La 
Nueva 4865, brev, broschyr, V/s Hope Cummins (via Latcom, USA, som svaret kom från). 3 veckor. 
Radio Difusora Taubaté 4925, rek., kort (engelsk text!), tio klistermärken (ej V/s). 4 veckor 
 

Lars Skoglund:  AFRTS Key West FL 12689,5 brev direkt från Key West, v/s David W Flight, 
Technical Director. Adress: Box 9045, NAS Boca Chica, Key West, Florida 33040-9045. AFRTS/Isabela 
Puerto Rico 6458,5 brev från Washington DC. 
   

Kenneth Olofsson: skickar mitt bidrag lite tidigare än vanligt, vi ska åka iväg till Kreta en veckas 
solsemester, det ska bli skönt. Veckans qsl:  Radio Mundial, Sao Paulo  4975  med email-brev. 
Sommarens första E-skip har också inträffat , med bl.a. spanjorer och franska stationer. 
  

Ove Fransson: Allt väl i sommarvätan? Tyvärr fick jag aldrig iväg några loggar efter lägret i Saxtorp den 
12-13 maj, men å andra sidan var det knappast något revolutionerande som bulleläsarna gick miste om. En 
logg som gladde mig själv var Hargeisa, som stack upp näsan i rapporterbart skick under en liten stund, så 
natten i skogen var definitivt inte bortkastad (se QSL). Senaste veckan har vid 02-tiden SNT bjudit på de 
sämsta LA-kondsen på tropikbanden på mången god natt. Eller också är det fel på radion. Till och med de 
vanliga ledfyrarna på 60mb, Ecos del Torbes, Brasil Central och Tachira, har lyst med sin frånvaro. I 
stället har det varit ett par afrikaner som stuckit upp med ovanligt god styrka innan de stängt: Mali 4835 
och Mauretanien 4845, t ex. Men den effekten är tydligen inte ovanlig. Ett kortvågs-QSL har under jubel 
trillat in i brevlådan: R Hargeisa-7530, kort, v/s Haldis(?), Consul, svarstid sex dagar. Land 198! Yippie! 
Andra nya landet på mindre än tre veckor, när hände det senast?!   
    Jag hoppas att du orkar fortsätta ditt suveräna jobb med bullen, OM. Den är till oerhörd glädje och nytta 
för mig, även om jag inte är det mest aktiva som finns. Och ha en bättre sommar än hittills! 
(Tack för kommentaren, och kul med QSL:et, nu gäller gränsen 200 länder! /red) 
 

John Ekwall: Hoppas att det blir en fin golfrunda i morgon eller vad du nu kommer att göra. Själv blir det 
inte så mycket här ute på ön att pyssla med – väntar på en snickare den 10:e varför det inte blir något 
målningsarbete denna gång och kanske lika bra det eftersom vädret inte har varit speciellt nådigt för 
färgtorkning. Men det finns mycket annat att pyssla med - exempelvis visa hänsyn till ett rödhake-par som 
byggt bo i verkstadsboden - kolla vad alla 3 uggleungar håller hus på dagtid - räknar och räddar nattviol 
från rådjuren. Vad gäller dx har jag smugit igång lite grann. Fick idag upp en provisorisk FM-antenn för 
att bevaka eventuella skip (tror inte det har varit något direkt häftigt hittills). Lyssnar sedan några nätter 
tillbaka på KV (inget matnyttigt på MV vid de tider jag lyssnar) och det har faktiskt blivit några stationer - 
kanske inte någon hög standard men ändå tillräckligt för att lyssna kommande natt. Kör på den "gamla" 
Bolivia-antennen (nu 22 år gammal). Har ej brytt mig att koppla in de tre andra. Min delta-loop har loopat 

Sommaren ser ut att 
ha kommit av sig 
helt och hållet. De 
senaste dagarna har 
det varit kallt och 
ganska regningt här 
nere i Skåne. 
När man skruvar 
över radion blir man 
inte mycket gladare. 
Kondsen är ganska 
deprimerande, men 
trots allt så dimper 
det ner intressanta 
bidrag. 
Har även ägnat ett 
antal timmar att 
felsöka HF-kortet 
till Per-Ole 
Stenmans NRD535 
som fått en knäck 
av statisk 
elektricitet. För allt 
i världen – se till att 
koppla in blixtskydd 
och dra ur 
antennerna så fort ni 
inte lyssnar!!!  
 
Ett mail från en 
amerikansk MV-
dxare ang. mod. av  
NRD525 damp ner 
häromdagen. Det 
visade sig att han 
för 20 år sedan haft  
mycket brevkontakt 
med YM uppe i 
Tansjärv! YM fick 
naturligtvis ett litet 
mail om detta. Kul!! 

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

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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sig i en snygg slinga på marken (den stora gamla eken har tyvärr dött tillsammans med många andra här på ön) då fästena har raserats av 
nedfallna grenar eller dragits ner av kaprifol som ju växer upp mot 12-15 meters höjd om hjälp finnes. Nåväl - nu dags för mitt lilla 
bidrag. Finns en del mer antecknat men det är nog standard nattetid. Återkommer om det blir något mer hört och av intresse. 
 

Bjarke Vestesen: Onsdag den 23. maj fik jeg igen en datter, denne gang på 3850 gram og 53 cm. Pigen har det fint, spiser godt og bliver 
vartet op af storesøster Hannah på to et halvt år. Og med nyfødte babyer i huset følger også en del natteroderi med - jeg benytter så 
muligheden for at bruge en times tid foran radioen (næsten) hver nat, inden min barselsorlov er slut (i Danmark har mænd to ugers 
barselsorlov lige efter fødslen, og to uger efter moderens orlov er slut) og arbejdet igen kalder. Så jeg kan faktisk bidrage med lidt til 
loggen. (Grattis till tillökningen i familjen - bra tajmat inför en förhoppningsvis fin sommar och kul om du även får lite tid över att 
bidraga med fina loggningar… /red)     
 

Dan Olsson: Här kommer bidrag ifrån ett kallt och blåsigt Skåneland. Tipsen 5-6 maj är ifrån ARC/SWB mötet i Halmstad. Tipsen 
märkta 13 maj är ifrån en lyssnarnatt med MKVK. De som deltog var JR = Jan Rasmusson, JTM = Jan Thörnblom, OVE = Ove 
Fransson, RÅ = Roland Åkesson och jag. Dessutom deltog RÅ:s hustru Pily. Trots vi hade förlängt La Plata antennen till 750 meter  
blev det inga konds ifrån Sydamerika. Då var det bättre konditioner ifrån Halmstad. 
 

Rolf Wikström : Kortvågen har vaknat till liv igen när det gäller dx mot LA. Tyvärr, som jag tidigare klagat över, så finns det inte så 
mycket nytt att leta efter. Speciellt 49 mb. har gått väldigt bra mot LA den senaste tiden. QSL: Radio Nacional da Amazonia 6180 e-
mail.  
 

Börge Eriksson. På Dalafronten intet nytt. I varje fall på DX-fronten. Polare Lennart och jag har de senaste två veckorna lagt upp ett 
schema där vi bevakat var sin natt. Visst har ett och annat hörts, men en liknande öppning den vi hade natten till den 14 maj har inte dykt 
upp de sista veckorna. BEFF skrev i förra numret att han varit aktiv på andra områden och likadant här. Min bror och jag har nu rett ut 
bekymren runt den avlidna fastern. Mäklaren har sålt husen och auktionsfirman lösöret vilket gjort att vi rett ut gummans trassliga 
affärer.Hon hade omgett sig med "vänner" som helt enkelt lurat henne, människor som hon och vi litat på. Tänk att man ska behöva bli så 
besviken på människor här i livet som lurar gamla för egen vinnings skull. Trädgården tar också sin tid denna årstid och eftersom min fru 
har gröna fingrar får jag en och annan order på saker som skall fixas när hon åker till jobbet på morgnarna. Tid för bandmangling eller 
rapportskrivning blir minimal och slutarbetet med jubileumsskriften har fått lega på is den sista månaden. När jag i går skulle återuppta 
jobbet med den fanns den helt plötsligt inte på plats i datorn. Kalla kårar började krypa över ryggen. Vad hade hänt? Skulle vinterns jobb 
och tjugotalet sidor vara spolierade? Orsaken var troligen att jag haft sjukstuga i huset. Febriga och vårförkylda barnbarn hade bott hos 
mig några dar när deras föräldrar var på jobbet och då är datorspel en given sysselsättning och släpper man in grabbar i 12-15 års åldern i 
datorn kan allt hända. Lyckligtvis lyckades jag hitta filen igen och kunde dra en suck av lättnad. En liten undran. Togs det någon 
gruppbild eller andra foton på årets konvent? Skulle vara kul att få med en "färsk" bild i jubileumsskriften så om någon har ett foto kan 
han gärna få sända ett ex. till mig under adress Örjansgatan 17, 784 36 Borlänge. Annars har jag en gruppbild från i fjol. Dags snart även 
för DX-Parlament i Björsjö här i Dalarna. Polare Lennart och jag planerar ett dagsbesök där under lördagen och det skulle vara kul att få 
träffa fler SWB-are. BEFF kommer vet jag och JOE hade också planer på att dyka upp tillsammans med JT. 
 

 
2490,1  23.5  2150  Radio Oite de Setembro? Finns inget annat rimligt, men ingen annonsering. Oannonserad fartig "halvpop" på 

portuguisiska sedan några olika "testtoner" runt 2200 när det skulle vara dags för A Voz do Brasil, men då 
klipptes i stället sändningen. Hygglig styrka (QSA 2-3) men ostadig signal som gick mycket bättre på AM än 
SSB. JE 

3230  ofta  19.00  Alice Springs är det väl som ligger här om kvällarna med ABC-program. 3-4 BE 
3245   13.5  0015   R Clube de Varginha spelade La Bamba med Richie Valens. De tycks vara hopplösa på att svara men man får 

bidraga till deras QSL-tombola  DO  
3279.55   26.5  0055  LV del Napo med nyheter från Guayaquil 2-3  JOE 
3280    25.5  0110  La Voz de Napo ganska bra med ngt kulturellt.   KO 
3285.6   30.5  2345  OID trol SS men tyvärr svag med en del QRM  1-2  JOE 
3300   26.5  0050  R Cultural  med stadig och stark signal  JOE 
3300    6.5  0255  R Cultural  med ett ID efter ett religiöst program på spanska  DO 
3310  23.5  2250  Radio Mosoj Chaski med trevligt musikprogram. QSA 3 JE 
3310   13.5  0045  R Mosoj Chaski med ett prat om ett kooperativ  DO 
3330   26.5  0127  CHU med rätt tid - svag station under. QRM 2  JOE 
3340.0   26.5  0100  "la Primera" - R Altura   2  JOE 
3340    6.5  0303  R Altura  stängde vid denna tid  DO 
3355   26.5  0110  OID  med soft mx vid denna tid är väl Angola?  JOE 
3375  14.5  0000  Min OID i förra numret har efter bandmangling visat sig vara Radio Clube Dourados. Har även hörts de sista 

veckorna, men inte med samma styrka som den 14:e. BE 
3375   13.5  0050  R San Antonio med ett program tillägnat alla Perus mödrar  DO 
3375,1  24.5  0125  Radio Dourados med massor av Ave Maria, Santa Maria... Blev "världslig" vid 0145. QSA 3-4 JE 
4702,2  24.5  0035  Radio Eco San Borja med musik - är det inte sent för  den? QSA 2-3 JE 
4760  20.5  2215  ELWA ?  har nog aldrig hört den så bra. QSA 4 och helt ren. JE 
4765  24.5  0100  Radio Rural Santarem med fotboll. 2-3 BE 
4765   24.5  1901  Radio-Congo med nyheter på engelska. Bl.a. berättades att OAU skall ombildas till The United States of Africa 

(= USA!). 4 CB 
4765  30.5  1900  Radio Congo, Brazzaville, med nyhedsoversigt på engelsk fra kl. 1900-1915 - derefter på fransk med flere IDs. 

S4 BV 
4775    6.5  0040  R Tarma med kärleksballader till Q #. Tycks inte gilla rapporter ifrån mig.  DO 
4782    26.5  0045  Radio Oriental tillbaka på denna frekvensen.   KO 

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC                        
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4782,6  24.5  0030  Radio Oriental. QSA 3 JE 
4785  2.6  0100  Caiari  hyfsat stark denn natt. Få se om jag knåpar ihop till en ny rapport. 2-3 BE 
4824.4   31.5  0025  Spansktalande här bör vara LV de la Selva  2  JOE 
4826.4   31.5  0020  R Sicuani ganska bra denna natt med andinsk mx 2-3  JOE 
4826.4   28.5  0255  OID LA  men troligen Radio Sicuani med hälsningar och andinsk musik. Stängde strax efter 0300. 2  CB 
4830  3.6  0200  Radio Tachira tillbaka här igen. QSA 3. WIK 
4830     30.5  0353  Radio Táchira med avslutningsceremonier. 2-3  CB 
4831    6.5  0215  R Litoral  sjöng om kärleken till Gud  DO 
4840    6.5  0105  R Interoceania pratade om en religiös festival  DO 
4865  23.5  2220  Radio Centenario La Nueva med smäktande musik. En halvtimme senare var det predikan till musik och 

uppräkning av psalmnummer, QSA 3 JE 
4865,08   0102  Radio Verdes Florestas med id (Onda media och Onda tropical), religiöst om dopet. QSA 2, men helt ren vid 

denna tid. JE 
4876,6  23.6  2247  Radio La Cruz del Sur anropade. QSA 3-4 JE 
4890   13.5  0250  R Chota berättade att bussarna till Chota var försenade  DO 
4920   13.5  0215  R Quito praatade om den ekonomiska krisen i Argentina  DO 
4930    6.5  0315  R Barahona spelade den härliga låten "Mi amigo Don Juan" DO 
4950  2.6  2255  Radio Nacional de Angola med port. snak, party-musik,  popsmart studievært, ID kl.23 efterfulgt af nyheder. 

S3 BV 
5010    13.5  0145  R Missiones talade om en kärleken till Gud  DO 
5015  24.5  0040  Radio Pioneira de Teresina gick hyfsat igenom Turkmenistan, så länge den inte spelade musik. Verkar vara tji 

uppehåll numera på natten. JE 
5055    6.5  0310  Faro del Caribe pratade om kyrkor i Costa Rica. Det var länge sedan som jag hörde denna station  DO 
5175    4.5  2320 LPC Radio Continente faktiskt hygglig mottagning med bl.a. Nat King Cole och någon reklam.-  KO 
5460    13.5  2350  Radio Bolivar med" saludos a los oyentes mundial."KO 
5745  Ofta  0130  WHRI  mycket stark här nattetid. BE 
5990  1.6  0130  Radio Senado, Brasilia har gått kanon de senaste nätterna. Kör programmet "Musica popular do Brasil" fram till 

c/d runt 0200. QSA 4 ! WIK 
6011.37   30.5  2315  Peru-station som är ex R America?? trots skaplig mottagning fick jag ej ut något ID åt detta håll. Började med 

nx 23.55 men hade dessförinnan mycket snack. (gick sämre natten efter)   2  JOE  
6012    17.5  0000  OID SS LA  bara nyheter, kanske R. America, Peru KO 
6024,9  23.5  2330  La Voz de Bolivia med fotbollsreferat. QSA 4. JE 
6024.9  1.6  2350  La Voz de Bolivia med dejlig boliviansk musik med smuk sang og mange ann. S3 BV 
6050  24.5  0115  OID . Stark brasse denna natt är väl Guarani. Jag väntade inte in ID. 3 BE 
6054.41   31.5  2345  Bör vara R Continental i Arequipa med tanke på konds (Pio XII med en stadig 4). Försvann 2355 efter 0000 

för mycket splatter. 2 JOE 
6130  28.5  0115  CHNX Halifax kom fint igennem med mange IDs, bl.a. som "oldies 96 - CHNS", og sagde at man kun sendte 

med 50 watt. Stærk og klar modulation, kun USB-mode. Også hørt 31/5 kl. 0235 med oldies og mange IDs. S3 
BV 

6130  20.5  2155  Laos med musik fram till morgonstart. QSA 3-4 JE 
6134.8  28.5  0100  Radio Santa Cruz nåede jeg lige at notere inden s/off kl. 0100 med LA-musik. QRM fra nærliggende brasse. 

S3 BV 
6135.1  28.5  0105  Radio Aparecida med snak om "Santa Maria" og port. ann. Hørt // med 5035.3 og  9630.2 kHz. S3 BV 
6155  1.6  2340  Radio Fides fra La Paz med spansk, reklamer, mange ann. og ID. Halvsvag modulation. S2 BV 
6160  1.6  2335  CKZN  St. John's havde interview med berømt canadisk jazzmusiker (jeg kendte ham nu ikke...), vejrudsigt for 

hele weekenden, og CBC-nyheder kl. 0000. Også hørt 31/5 ved 0245-tiden. S3 BV 
6311  2.6  0145  Union med bästa hörbarhet som jag haft på dem här. Få se om det kan bli rapport. 2-3 BE 
6311.3  1.6  2315  Radio Unión fra Lima med debatprogram, ID og en ganske forfærdelig modulation, der lyder bedst/mindst 

dårlig i AM-mode. Er listed i nyeste TBS på 6304.1 kHz. S2 BV 
6900   27.5  1615  Eurosonor spelade konstig tyskpop. Är detta en pirat eller?  DO 
9615  2.6  2230  Radio Cultura med port. IDs, ann. og brasse-pop. S2 BV 
9645.2  1.6  2330  Radio Bandeirantes, Sao Paulo, med port. telefonprogram, fint ID-spot og reklamer. // 11925 kHz (dårlig). S3 

BV 
11720  2.6  1215  SWR på engelsk/finsk, Beatles-klassiker og IDs. S2 BV 
11725   5.5  2120  R Novas de Paz med religiöst program och hade egna ID  DO 
11860  30.5  1855  RRI Indonesia med pausesignal og ID på indonesisk. S3 BV. 
12085  24.5  2002  Voice of Mongolia med engelskt program i vilket man läste upp en novell. 3-4  CB 
15150   22.5  1800  Voice of Indonesia på ny frekvens med tyska. 4 CB 
21500  2.6  1155  Voz Christiana med spansk, ID og pop-musik. S2 BV 
 

 
 
Quito fredagen den 1 juni 2001 

 
     BM i Ecuador – bandscan KV-24, 1/6 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: 24 m longwire + Magnetic Longwire Balun 
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På prov infogar jag information om vilka "distritos" som ingår i dom provincias som finns med i denna bandscan. Tycker du det tar för 
mycket plats får du säga till. Det finns ju även en nivå under "distritos" - varje distrito har ett antal mycket små orter, eller "byar". Vem 
vet, kanske finns det någon sajt som har denna info. Annars får man väl söka på resp. distrito  via någon sökmaskin. Kan du ge tips om 
den bästa sökmaskinen? Själv använder jag mest http://www.altavista.com  och http://www.alltheweb.com. 
Nu kan du ändra lite i min logo. Nyligen höjde jag ju upp min antenn, monterad på vår takterrass, från en höjd av 2 meter över taket till 
ca 5 meter. Nu har jag dessutom, genom att också utnyttja mina svärföräldrars takterrass, förlängt L-antennen till 24 meter. Fungerar 
klart bättre nu. (Betr. sökmotorer så gillar jag dessa: http://www.evreka.com samt http://www.google.com. De är snabba och mycket 
säkra. /red)  
 

2828v  Radio Huarmaca, Huarmaca, la provincia de Huancabamba, el departamento de Piura (Peru). Juni 2001 - 1105 UTC. Den här 
stationen hade jag som OID i SWB 1459. Funderade då på om det kunde vara Radio Apúrimac, som är listad på 1417v. Dock ett klart 
"Radio Huarmaca"-ID och hördes samtidigt bra på sin ej listade grundfrekvens 1414v kHz. Är Radio Huarmaca en ny station? Info från 
"Ventanaperú" : Provincia de Huancabamba, cuya capital es Chanchaque, Sus distritos son: El Carmen de la Frontera, Huancabamba, 
Huarmaca, Lalaquiz, San miguel de El Faique, Sóndor, Sondorillo; con unapoblación total de 125,458 hab. 
 

2842v(H?)  OID "Radio L.Y.R." , la provincia de Sullana (?), el departamento de Piura (?). Maj 2001 - 1200 UTC. Hade med den här 
stationen som OID "Radio Líder" på 2860v i SWB 1454. IDade så här: "Radio L.Y.R. - la radio líder de....." + ett ortsnamn (?) som 
ungefär låter som ".....Yel". Så "Radio Líder" verkar istället vara en jingel. Har hört stationen ett stort antal gånger och varje gång med 
programmet "Arte popular", peruansk folkmusik. Några dagar före det peruanska valet pratade istället stationens DJ politik. Han sade då 
"....nuestra provincia de Sullana....." och ".....nuestro departamento de Piura....." och tror därför att stationens QTH finns där. Harmonic? 
Info från "Ventanaperú" : Provincia de Sullana, cuya capital es Sullana. Sus distritos son: Bellavista, Ignacio Escudero,Lancones, 
Marcavelica, Miguel Checa, Querecotillo, Salitral, Sullana; con una población total de241,465 hab. 
 

3179.02  Radio Unión, Tocache, la provincia de Tocache, el departamento de San Martín (Peru). Maj 2001 - 0100cd UTC. Hade den här 
stationen som OID i SWB 1459 och förmodar att det är en ny(?) station. Det jag nu vet är att man IDar "Radio Unión, Tocache" och att 
två frekvenser annonseras: kortvåg 3180 kHz samt FM 96.1 mHz. Ofta musik från Tarapoto. Håller hela tiden sin frekvens exakt och har 
ett mycket regelbundet sändningsschema: 1030-0100 UTC. Startar varje morgon med programmet "El madrugador". För det mesta 
ganska svag signal. Info från "Ventanaperú" : Provincia de Tocache, cuya capital es Tocache Nuevo. Sus distritos son: Nuevo 
Progreso,Pólvora, Shunte, Tocache, Uchiza; con una población total de 70,426 hab. 
     

4290-4316v  x4346v  Radio Naylamp, Lambayeque,  la provincia de Lambayeque, el departamento de Lambayeque (Peru). Maj 2001 - 
0130 UTC. I SWB 1459 hade jag med Radio Naylamp 4346v. Glimtar till ibland med fint ljud men större delen av tiden begravd i ett 
brummande ljud - ett ljud som hela tiden följer stationen.    
Info från "Ventanaperú" : Provincia de Lambayeque, cuya capital es Lambayeque. Sus distritos son: Chochope, Illimo,Jayanca, 
Lambayeque, Mochumí, Mórrope, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José, Túcume; con una población total de 220,105 hab.  
  

4830.03  Radio Táchira (Venezuela) nu tillbaka med full effekt.  
 

5370.27 // 6265.31  OID "Radio Panamericána", okänt QTH(Peru). Maj 2001 - 1120 UTC. Se kommentar på 6265.31 kHz.  
 

5851.92 x6816.81  LV de las Huarinjas, Huancabamba, la provincia de Huancabamba, el departamento de Piura (Peru). 1 juni 2001 - 
0000 UTC. Ny frekvens med bra signal men ganska dålig ljudkvalité. DJen sade något om "La nueva programación de nuestra 
emisora.....". Återstår att se om det är en tillfällig utflykt. Är en mycket irregular station.    
 

6011.32  Radio L.T.C., Juliaca, la provincia de San Román, el departamento de Puno(Peru). 24 maj 2001 - 2305 UTC. Borde vara en ny 
peruan, åtminstone på kortvåg. Hittar ingen MV-station med detta namn men finns kanske på FM. Annonserade dock bara frekvens i 49-
mbandet. I WRTH finns faktiskt en Juliaca-station uppsatt som "F.PL." i 49-mbandet men med annat namn. Hörde den här stationen 
första gången detta datum. Programmet bestod av rekklam, comunicados och sport från Juliaca. Även reklam för firmor i Arequipa. IDar 
"Radio L.T.C. desde Juliaca, Perú" eller, under sportprogrammet, "L.T.C. La Transmisión Correcta, el equípo ganador". DJen berättade 
att stationen var hörbar i hela Peru på frekvensen 6010. Vad har hänt med listade Radio América i Lima? Info från "Ventanaperú" : 
Provincia de San Román, cuya capital es Juliaca. Sus distritos son: Cabana, Cabanillas, Caracoto, Juliaca; con una población total de 
164,450 hab. 
 

6265.31(H?)  OID "Radio Panamericána", okänt QTH(Peru). Maj 2001. Hade med den här stationen i SWB 1459. Hörs nu också på 
frekvensen 5370.27 och undrar därför om det är en harmonic från MV? Vid ett tillfälle sade man klart och tydligt "La nueva se ñal 
de.....". Kedjepx?     
 

6915v  // 4610v  Radio Cielo, okänt QTH (Peru). 29 maj 2001 - 1130 UTC. Första gången jag har noterat denna "flygande holländare" 
samtidigt på två frekvenser!   
 

I SWB 1459 (Nigro May 4, Cumbre DX via HCDX) finns en rapporterad OID andinsk station på 6055 kHz. Jag har lyssnat vid olika 
tidpunkter men det enda spanskspråkiga jag hör är Spanien. 
 

73 från  i Quito!    
     

 
 

CLANDESTINE 
CLANDESTINE from CIS to CHINA? 12075 ? A clandestine is here and opens at 2200.  As far as I could hear the ID was NOT Falun 
Dafa, although everything else sounds similar to the old WFDR, so this may be one of the other clandestines broadcasting to China. (No 
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TDP promo.) Before 2200 there were CIS/Moscow pips from 2150. When I first heard the station a few days ago the signal was very 
strong and easily overran the jamming. This time the signal was rather weak and quite fluttery and nothing was audible through the 
jamming. This behaviour indicates a site like Petropavlovsk, but there is also some chance that it is a nearby site, within the greyzone 
(skip zone) distance. Although there was one or two strong jammers, including a jammer on a spurious signal on 12140, the jamming 
was much less intense than what we saw when WFDA was active from Bulgaria, and this also indicates that the station is not WFDA. I 
was not able to locate any parallel frequency in the 16 to 31 m bands. (Olle Alm May 25-27 via Cumbre DX special 348.1) 
 

COLOMBIA 
5974.78, Radio Auténtica (tentative) 0840 June 1, Religious preacher, // 2nd harmonic on 11949.57 at 0845. Also heard a faint carrier 
on 17924.34 (x3?) Strong signal with splatter from above (Mark Mohrmann, VT, DX LISTENING DIGEST) 
 

INDONESIA 
RRI Fak Fak on 4789kHz became inactive from May 17, 2001. (Atsunori Ishida, JAPAN, JEMBATAN DX NO.116 via HCDX) 
-------------- 
7171.15, RRI Serui. Jakarta relay 0800-0845, also taken by Biak 6153. Don`t believe the WRTH schedule which shows this channel 
(nom. 7173) until 0925. In fact signs off a couple of hours prior, normally. Noted on 4607 at re-check 0900 (Craig Seager & John 
Schache 30/5/01, Limekilns NSW DXpedition, ARDXC via DXLD) 
 

TANZANIA 
Radio Tanzania noted on 5985 parallel to 5050 2000-2100, Swahili; 5985 clear now that Congo has moved to 4765, May 24 (Bob 
Padula, Victoria, Electronic DX Press via DXLD) 
 

VANUATU  
7260  R.Vanuatu 0904-0935 preaching by man with religious music. SINPO 35433. 4960 was not heard. (Kanai May  20) [Cumbre DX 
348] 
 

VIETNAM  
5034.9 VOV-DS 1150 in H'mong 44444 Opening music from 1157, then IDed twice. Very low audio //6165. (Iwata May 20)  [Cumbre 
DX 348] 
 

ZIMBABWE 
6045  ZBC Radio One, May 26, 2215-2240 UTC, English, modern afro-pop-music, ID as "Radio One". SINPO 34423 [Michael 
Schnitzer, Hassfurt, Germany via HCDX] 

 

 
Auslandsprogramme aus Argentinien 
Der "Servicio Radiofónico Internacional" (S.R.I. - 
Internationaler Radiodienst), der sich später in "Servicio 
Internacional Radiofónico Argentino (SIRA - 
Argentinischer Internationaler Radiodienst) umbenannte, 
wurde im April des Jahres 1949 gegründet und unterstand 
dem Sekretariat des Aussen- und Kulturministeriums. 
Jahrelang arbeitete der Sender unter Aufsicht der 
justizialistischen Regierung, genauer gesagt bis zum 
Sturz General Peróns im September 1955. Die 
Sendungen dieses Radiodiensteswurden in den Studios in 
der Straße Ayacucho 1556 in der Hauptstadt Buenos 
Aires produziert, wo zu dieser Zeit auch der staatliche 
Rundfunkdienst beheimatet war. Für die Ausstrahlungen 
kamen die Kurzwellensender des staatlichen Rundfunks, 
aber auch die von Radio Belgrano, Radio Splendid und 
Radio Mundo zum Einsatz. Am 25. Mai 1956 wurde der 
staatliche Rundfunk Argentiniens umbenannt und nannte 
sich fortan "Radio Nacional". Der offizielle 

Kurzwellendienst des Senders wurde eingestellt und erscheint erst wieder 1958 unter dem Namen RAE - Radio Argentina al Exterior 
(Radio Argentinien für das Ausland). 
 

SIRA strahlte Programme in sechs oder sieben Sprachen aus, darunter auch in Schwedisch. Werfen wir einmal einen Blick darauf, was in 
einigen nordischen Fachpublikationen dieser Zeit über den Sender geschrieben wurde: In der Ausgabe Nr. 107 von "Sweden calling 
DXers" von Radio Schweden, veröffentlicht am 11. März 1950, ist eine Ankündigung zu lesen, dass S.R.I. ab dem 1. April des Jahres 
seine Programme in Schwedisch und Deutsch aufnehmen wird. Ferner werden Testsendungen für die zweite Märzhälfte angekündigt, 
jedoch finden wir in besagter Zeitschrift weder Hinweise zu den hierfür eingesetzten Frequenzen noch zu den Sendezeiten. 
 

Die Ausgabe Nr. 202 von "Sweden calling DXers" datiert vom 5. Januar 1952 und bringt den folgenden Sendeplan für die Programme in 
englischer Sprache. Die Station nennt sich jetzt schon SIRA:  18.00-19.00 UTC: 11880 kHz (LRS),  19.00-20.25 UTC: 15290 kHz 
(LRU),  22.30-01.30 UTC: 17720 kHz (LRA),  04.00-06.00 UTC: 15290 kHz (LRU). Außerdem wird der baldige Einsatz der Frequenz 
15345 kHz für Sendungen in verschiedenen Fremdsprachen angekündigt, um welche Sprachen es sich dabei genau handelt, wird nicht 
angegeben. Die Programme in Schwedisch laufen der Publikation zufolge von 19.00 bis 20.00 Uhr auf 11880 kHz über Radio Splendid, 
LRS. 
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In der Ausgabe Nr. 265 von "Sweden calling DXers" vom 20. März 1953 ist zu lesen, dass es von 18.00 bis 19.00 Uhr UTC ein  
Deutschprogramm des SIRA auf 15345 kHz gibt und eines in Englisch von 20.00 bis 21.00 Uhr UTC auf 11880 kHz. Sendungen  
in schwedischer Sprache werden nicht mehr erwähnt; sie wurden wahrscheinlich zwischenzeitlich eingestellt. 
 

SIRA schickte seinen Hörern in aller Welt nicht nur Empfangsbestätigungen, sondern auch Wimpel und ein monatlich erscheinendes 
mehrsprachiges Programmheft. In einer Ausgabe dieses Programmheftes aus dem Jahre 1950 wird erwähnt, dass der Sender auch einen 
Hörer in Dänemark namens Jens M. Frost habe. Der langjährige Herausgeber des World Radio & TV Handbooks (WRTH) erinnerte sich 
fast schon nicht mehr an den Empfang des Senders, als ich ihn einmal darauf ansprach. Die erwähnten Publikationen waren ihm gänzlich 
unbekannt. Er freute sich jedoch über meinen diesbezüglichen Hinweis und bat mich um eine Kopie. 
 (Übersetzung: Michael Schmitz,  Abbildungen: Friedrich Büttner)  

 [Henrik Klemetz] 
---------------------- 
För femtio år sedan 
I en spanskspråkig diskussionsgrupp undrade Gabriel I Barrera om det fanns någon argentinare som kunde bidra med 
information om SIRA . Som bekant är Gabriel själv medarbetare på SIRA:s efterföljare RAE. Inga synpunkter syntes till, så jag började 
gräva i mina lådor och kontaktade Rolf Fredriksson i Boden för ytterligare information. Han tog påpassligt fram ett par gamla bulletiner 
från Sweden Calling DX-ers med information av det slag jag behövde. Tack för det, Rolf!  
Det blev ett par rader som först publicerades på spanska men som nu återkommer via Tyskland i tysk översättning och med ett QSL som 
jag fått hitskickat av Michael Schmitz. I DXA:s QSL-lista finns inte SIRA annat än som föregångare till RAE och R Nacional. En del 
SIRA-frekvenser hittas också under R Splendid,  Belgrano och El Mundo, vilkas sändare hyrdes in av SIRA. Men enligt SCDX var 
15345 en frekvens som tilldelades SIRA direkt. Det är den frekvens (och sändare) som senare kom att disponeras av R Nacional och 
RAE.  [Henrik Klemetz]   
(Tack HK för en intressant artikel, material och kommentarer! /red) 
 

BANDSCAN IRAN 
- a personally bandscan of Iranian MW-stations in April 2001 
When I was only 10 years old, the civil war between all the political and military fractions began in 1975 in Lebanon. Four years 
later in 1979, the shah left his country and another revolution began in Iran. I was very fascinated - not by the wars - but the reasons for 
these massive outbreaks. As a young teenager, I simply couldn't understand why the people of specially Iran went to the streets in 
massive demonstrations in favour of a mad-looking ayatollah and an islamic republic. Many years later I have turned this part of the 
World to be a major part of my life, both personally and as a journalist with a university degree in contemporary middle eastern history. 
To keep up the knowledge of specially Iran, I am now also a tour guide for Danish tourists once a year in the islamic republic. For MW-
DXers, Iran is also very interesting. The national state radio IRIB is audible on many different medium wave frequencies in Europe, but 
unfortunately it is difficult to obtain reliable information about frequencies, schedules etc. Medium wave is still used as the major band in 
all parts of Iran, although FM-outlets are also common in the urban areas. In April 2001 I went to Iran again, this time with a Sony ICF-
2001D in the suitcase, the latest issue of Herman Boels famous EMWG, and copies of WRTH 2001. 
During many evenings I made a bandscan of Iranian medium wave stations. As I am not speaking any farsi/persian, it was hard to 
identify each station and I only got a little help from Iranian friends. It was also very difficult - almost impossible - to get information 
about transmitter locations, as this seems to be kept secret by the authorities. I have, however, written to the Iranian Embassy in 
Copenhagen as well as IRIB and the Ministry of Information in Teheran to get a complete list of all IRIB-frequencies and transmitter-
locations. The embassy have been very kind, but still not able to help me. I'll keep trying my best. Therefore, the following list is only 
based on my personal observations during April 9th-22nd 2001 in Teheran, Shiraz, Yazd, Isfahan and Kashan. 
An update will be made as soon as I have more information from the Ministry of Information or IRIB. My next visit to Iran will be next 
spring 2002, where I will continue to update this bandscan. This list is available as a pdf-file on http://www.ddxlk.net (go to "Arkiv" 
and look for it). [Bjarke Vestesen via HCDX]  (Tack BV för detta material – mycket intressant! /red) 
 

Tropical hams – a real danger? 
Now - instead of making guesses and asumptions about what the "vicinity to 5 MHz" actually means I've asked ARRL what they 
were looking for and got this reply:  "The range that is being investigated is 5150-5450 kHz.  We'll propose the 150 kHz in this range 
where amateur operation would appear to be the most compatible with existing uses". So obviously no need to worry about the 60 metre 
band for tropical broadcating. Should it turn out to be posssible to find a part of the short wave spectrum to be available for a new 
service, I would suggest it to be made available for DRM rather than for radio ameteurs. 
I'm in this "business" of radio because I'm into broadcasting. And radioameteurs are into radio for something different. When a radio 
amateur occupy a frequency it is intented only for the sake of two persons - the sender and the receiver. Unlike BROADCASTERS who 
is aimind at thousends, ten thousends or more LISTENERS at the same time. I think broadcasting makes more sense than the 
narrowcasting radioamateurs are carrying out. So my opinion is that there should not be given any more space on the SW dial to the 
radioamateurs. I think they should keep what theyve got at present. Any additional space on short wave should be given to broadcasting. 
I am a bit surprised about the negative and almost aggresive attitude towards DRM, which have apperared on HCDX.   
Friends, please understand that there are no radiostations broadcasting on short wave for the sake of a handfull of dedicated DX'ers. 
Radio stations are broadcasting on short wave in order to reach LISTENERS.   
Broadcasting on short wave will only survive if it is attractive to broadcasters to utilize this spectrum of the radio bands; if there are any 
LISTENERS who care to listen here.   
Listeners are best served by using the best fidelity available - and DRM obviously is a lot better than good old fashioned AM.  
I sincerely hope that DRM broadcasting will occupy special areas of the SW dial in order to avoid interference to AM broadcasters. It 
would be unwise to let DRM and AM stations use the same frequency spectrums. 
[Best 73s, Stig Hartvig Nielsen, Denmark  via HCDX] 
 

For lovers of LA-music 
Hi, hopefully back after 10 days in hospital. Some nasty bug bit me causing deep infection so I'll be on antibiotics for a few more days. 
Just managed a few SSB loggings 26 May (from bed, using the remote control...). Though no DX, a tips for lovers of LA-music. Try 
http://www.batanga.com with Realaudio and choose among a dozen of different LA-music styles.  [Johan Berglund,  Trollhättan, Sweden 
using AOR7030  and a 30 meter random wire, via HCDX] 
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