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Nummer: 1554.    9 januari 2005.         Deadline nästa nr: 21/1 2005 (E mail 23/1 kl. 0900 SNT) 
 

SWB-info 
 

SWB online på HCDX: http://www.hard-core-dx.com/swb 
Dateline Bogotá: http://homepage.sverige.net/~a-0901/Dateline.htm  
SWB hot stuff: http://homepage.sverige.net/~a-0901/    (på denna sajt ligger alltid senaste SWB). 
SWB member information: http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm 
Jubileumstidskriften: http://homepage.sverige.net/~a-0901/   (html- + pdf-version). 
 
MEDLEMSAVGIFT 2005 (membership fee 2005):   
Medlemsavgiften för 2005 är SEK 75:- för internetbulle och SEK 250:- för pappersbulle. För utländsk 
medlem, som betalar direkt via postgirot, tillkommer SEK 30:- för att täcka den avgift postgirot tar ut. 
Betalning till Bengt Dalhammar, postgirokonto 51 84 47 - 8.  Medlemsavgifterna skall vara betalda senast 
31/1 2005.   
Membership fee for 2005 is SEK 75:- for internet version and SEK 250:- for paper version. Payment to 
postal account 51 8447- 8. Add SEK 30:- to cover postal costs.  
(Foreign members please contact the editor regarding other ways to pay.) 
/Gott Nytt År önskar Bengt Dalhammar. 
 

QSL, kommentarer, mm.  
 

Jan Edh: Ett Fredriksforsbesök 28 december blev en stor missräkning. Gav upp kvällen redan vid 23.15 
SNT när det enda som gick på MV var brassarna på 740 och 930 - ett mycket illavarslande tecken. 
Kortvågen "bestod" också av ett par brassar... 05.30 på morgonen ingenting från TA! 06.30 ett nytt försök. 
En svagt predikande (pingstvän) på 1470 höll på fortfarande efter 07. Svagt WWZN 1510. Senare också 
WWKB 1520 mycket svagt en stund. 07.30 - 08.30 gick så massor av YV/HJ på lägre delen av bandet, 
starkt bitvis men alls inte stabilt. Framåt 09 SNT gick Grönland kortvarigt på 650. På KV starka brassar 
och ett par 49 mb-colombianer, mycket bra, men definitivt inget spännande där heller. 
 

3/1: och god (bättre?) fortsättning på det nya året! DX-mässigt var det ingen bra start vi hade i 
Fredriksfors. Jag var ute på nyårsdagsnatten, Ronny Forslund hade då förgäves försökt höra något i flera 
dagar redan. Nu var det tydligen litet bättre, men mycket långt ifrån bra. Tidigt (redan 22.20 SNT började 
också Bahiabrassen på 740 gå bra...  På morgonen gick litet NA (liksom Venezuela/Colombia), men det 
var bara det vanligaste och med mycket kortvariga signaler åt gången. 
 

7/1: jag var ut till Fredriksfors några morgontimmar 7/1. Hittade ingenting på KV. Gick en del intressant 
NA (bl a CKYL, AB 610 och KCBF, AK 820) som tog upp "all" tid. 
Ett QSL (utöver email som kom för flera månader sedan) från Radio One (Marlo)) 15500. Brev från J J 
McGovern, Commander US Navy Deputy Assistant, Chief of Staff for Operations/Plans, U.S. Naval 
Forces Central Command and U.S. Fifth Fleet (puh!) 
 

8/1: Synd på så rara ärter. På lördagsmorgonen (8/1) var konditionerna i stort sett bortblåsta. Samtidigt satt 
vi mangrant samlade, fem man (Peter Stillberg, Rolf Larsson, Dan Andersson, Ronny Forslund och jag) i 
DX-torpet i Fredriksfors...  
När jag kom ut på morgonen var mörkret totalt. Brassen på 740 brakade in och det gick en radda X-
bandare men med fullständigt oläsliga signaler. Efter 7 SNT rättade det till sig något och det gick faktiskt 
en del stationer, åter från i första hand Alberta-området, men det var bara 740 i Edmonton som hade en 
riktigt bra och framför allt stabil signal. LA gick ännu mycket sämre, liksom Västindien där inget gick 
förutom WDHP tills en holländsk pirat tog över där. På kortvågen gick några få brassar kanon, men inte 
mycket annat. 4990 är dock ett stort frågetecken. 
 
Rune Arnell: Jag är den största latmasken av alla tydligen. Har inte hört av mej på väldigt lång tid. Det 
beror ju delvis på att jag nästan slutat att leta efter stationer på kortvågen. Den dör ju ut mer och mer, 
tyvärr. Det som ev. hörs är ju bara vanliga standardhörigheter. Dom gånger man varit i lyssnarstugan har 
konditionerna också varit emot en. Kanske det kan komma en öppning på banden framöver vårsidan. Vi 
hoppas på det. Jo, jag vill vara kvar som medlem och hoppas att kunna bidra med en och annan loggning 
så småningom. Men just nu är mellanvågen den som jag tycker kan ge något. Du skall ha ett stort tack för 
allt nedlagt arbete på "Bullen" under året och så vill jag så här i årets slutskede passa på att önska dej ETT 
GOTT NYTT ÅR.  
 
Tore B. Vik: Aktiviteten i kortbølgen er lav – det er stort sette det samme som høres hver gang jeg tar 
meg opp i de høyere frekvensene. Noen QSL har det dog kommet. SWB – QSL: ZYF276 Radio 
Municipal – 3375 – postkort med tekst. Radio Nacional Amazonia – 6190 brev. LV de Yopal – 5055 
e.post - svar på rapport fra 1993. Radio Bare – 4895 brev. Radio TV Chichas – 4763,2 e. post. Radio 
Santa Monica – 6065 brev via Carlos Gamarra Moscoso. Radio Suroriente – 5067 brev via Carlos 
Gamarra Moscoso. 

God fortsättning! 
 
Till detta nummer 
har det kommit 
många trevliga 
bidrag och det 
tackar vi speciellt 
för. 
Det märks att folk 
har hållit sig inne i 
det ganska trista 
vintervädret. 
 
Hoppas antennerna 
klarat sig i den 
kraftiga stormen som 
drog fram under 
lördagskvällen.  
Även här i Mardal 
klarade vi oss utan 
större problem. 
Normalt brukar 
strömmen försvinna 
när det stormar, men 
denna gång klarade 
vi oss med mindre 
strömsvikt. 
Däremot var 
Öresundsbron 
stängd helt och 
hållet under ganska 
lång tid. Även 
färjorna mellan 
Helsingborg och 
Helsingör fick hålla 
stilla ett kort tag. 
Häckarna runt oss är 
fulla av isolering 
från ett närliggande 
bygge. 
 
Det tar nog ett tag 
och röja upp efter 
denna storm. 
 
  

Keep on …. 
============= 

R e d a k t i o n: 

Thomas Nilsson 
Mardalsv. 372 

262 93 Ängelholm 
 

Tel: 0431-27054 
 

E-mail: 
thomas.nilsson@ 

sverige.net 
thomas@mafa.se 

http://www.hard-core-dx.com/swb
http://homepage.sverige.net/~a-0901/Dateline.htm
http://homepage.sverige.net/~a-0901/
http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm
http://homepage.sverige.net/~a-0901/
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Hermod Pedersen: God fortsättning med några få tips. Det är många tent. loggningar, vilket beror på att jag mest höll på med att testa 
den helt omdragna bävern (efter tidigare trädavverkning). Testen visade att amsträngningen varit värd det (återstår fortfarande en massa 
finlir som jordning och sträckning mm). Tråden gick tydligare mer söderut, eftersom det där finns lämpliga fästpunkter. Nu är den åter 
rakt västerut, sedan jag plussat på koaxen med några hundra meter för att dra tåten från en helt annan startpunkt.  
Allt bekräftar vad jag lärt mig under mina 30+ år som DXare: att i södra Sverige är det inget i antennväg som klår en 500 meter lång 
bäver rakt västerut. Testnatten var det inga konds att tala om, men den återuppståndna tåten plockade in den ena andinaren efter den 
andra, britter och annat kring Central-amerika. Sense moral: fixa alltid 500 meter i 270 grader (300 nya) när du kan. Back in business 
med nydragna bävern på 400 meter rakt västerut (270 grader). I stort sett ingen signalstyrka, men emellanåt fullt läsbar signaler. 
 

9/1: Hej -- och god fortsättning. Tacka veta jag databaser, därav denna skapligt pratiga logg sammanställd på kort tid. Det är helt enkelt 
så att jag lyckats hitta ett sätt att använda Filemaker för att dels stoppa in min gamla QSL-lista, dels mata in DX-nyheter och, framför 
allt, skriva in mina hörigheter samtidigt som jag hör dem -- och det utan att datorn stör. Sen trycker jag bara på knappen "SWB" och allt 
är klart [nåja, inte riktigt, jag måste exportera allt till en textfil och sen kopiera in denna i mejlet -- vilket ju är överkomligt]. 
   I förra tipsmejlet yrade jag om den nydragna bävern varit värd alla ansträngningar... Det var innan jag hade träffat på grannbonden till  
grannbonden Allan (som med åren kommit att förstå att DXare drar konstiga sladdar hit och dit]. Denne bonde, som äger stora areal 
benämnda Ryet, visade sig inte lika förstående, vilket kan bero på att min nya, fina tråd snodde in sig i hans motorsåg -- vad han nu 
skulle inne i det tätaste granehiet att göra. Läkt, sade han, dra inte tråden där jag ska ta läkt. Vilket jag tolkat till att han nog gör stolpar 
och kostaket av de granemissfoster som ändå ska gallras bort. Vilket tydligen sker titt som tätt, för det har man ju sett att hans kohagar 
genom åren fått sig en ny läkt då och då. För en sta'bo som mig verkar det omständligare än nutida elstängsel, men har man läkt, ja, då 
har man läkt. Och jag inte den där perfekta bävern jag planerat, trots tre dagars ansträngningar och två genomblötor. 
Dessa oväntade bäverinsatser reducerade tiden för andra antennäventyr betydligt -- fast så regnade det ju också mest hela tiden. Jag hann 
dock till sist slänga upp en Delta-loop med riktverkan, en så kallad Kaz-antenn. Det tog tre kvart mot tre dagar för bävern. Resultat? Fan 
tro't, men Kaz-antennen är överlägsen 400 meter bäver. Antennerna ska i princip ha samma riktverkan, och i nio fall av tio hörs allt bättre 
på loopen. Lika lugna signaler som på en bäver, lika god riktverkan och mer kräm. Detta med kräm beror säkert på att jag har 200 meter 
koax till bävern. Ska fixa till en förstärkare och testa, men det verkar som om Delta-loopen är på väg mot en ny renässans. Jag minns en 
SM-tävling för 20-talet år sedan då Borlänge-gänget körde över DX-Sverige med nån sorts Delta, som sedan alla tycktes glömma bort i 
allmän bäverhysteri. Okej, riktigt långa bävrar klår säkert allt, men den som inte kan dra 800+ meter bör nog kolla in Kaz som är så är så 
enkla att ha att göra med. Upp med tåtarna, skruva dit ett motstånd och en transformator och börja lyssna. Inget skruvande på en massa  
rattar som med K9AY (som jag aldrig fått till att fungera). Kaz fungerar direkt utan jordning och med halvslarvig uppsättning, från 
mellanvåg till 49 meter. Den äventyrlige kan till och med börja fasa olika Kaz-antenner för ännu häftigare resultat -- har jag läst, fast jag 
själv efter flera års halvhågsna försök ännu aldrig fått min proffs-fasare MFJ1025 att funka. Jag skruvar och skruvar och skruvar, bara för 
att upptäcka att allt hörs sämre och sämre. Suck. En som dock suckar djupare än hustrun.  
-- Det här tar ju aldrig slut. Varpå jag glatt svarar: --  Nä, det är ju det som är hobbyn. Mot nya antenner och, kanske, hörigheter. 
Tipsen (utan alla kuligheter från den fina MV-natten 7 januari). 
(Tack för detta trevliga och fylliga reportage om hur en sann DX-are för kamp på flera håll. Det är med andra ord inte nådigt att vara 
DX-are! Kul också att få höra lite praktisk erfarenhet från antennexperimenten./red)  
 
Olle Bjurström: Hej Thomas och god fortsättning på det nya året! Här kommer några tips från avlyssningar under helgerna. 
  
Stig Adolfsson: Hej Thomas och övriga i SWB. Helgens händelser i sydostasien har lagt sordin på glädjen över den lilla extra ledighet 
man brukar ta ut så här års. Jag har till och från lyssnat på AIR Port Blair, 4760 som uppenbarligen övergett det vanlig AIR-programmet 
och nu sänder bulletiner m.m. om katastrofen. Fö dåliga condx. 
Har hört Grönland på 3815 men med skral styrka, knappt över brusnivån. -  God fortsättning till er alla. 
 
Björn Fransson: Hej och god fortsättning!  Jag har lyssnat väldigt litet under helgerna, dels p g a dåliga konditioner, när jag kollat, och 
dels p g a barnbarns- och barnbesök. Det verkar som om 6000-6400 k Hz är ett gångbart band för närvarande, i alla fall vad gäller 
afrikanerna, som i strid ström flyttar bort från de gamla tropikbanden! 73 och en god (bättre!) fortsättningen på det nya året från Björn. 
QSL till BEFF:  Scheveningen Radio PCH 1904-2004, Holland-3649. Trevligt special-QSL + amatörradio-QSL från operatören av det 
jubileums-”program” jag hörde. 
Coalition Maritime Forces – Radio One-15500 blev årets sista, men också ett av de roligaste, QSL. Brev med verifikation och tack 
från J J McGovern, Commander, US Navy. Det är osäkert var denna station ligger, på havet runt Bahrein eller i Bahreins hamn?  Voice 
of Delina-15650, ny eritreansk clandestine med e-mail-”tack” och en info om organisationen bakom programmet, Tesfa Delina 
Foundation Inc.. 
 
Leif Råhäll: Hoppas att allt bra!  Och en god fortsättning !! Inte är det några nyheter jag kommer med utan bara konstaterar att det 
fortfarande finns kvar några gamla trogna sationer, men tyvärr så minskar ju antalet. 
 
Bengt Dalhammar: Ett angeläget bidrag som talar för sig självt. Dels att Victor inte drabbats personligen, dels visar på radions betydelse 
i en krissituation. Jag hoppas att inte några av våra medlemmar drabbats. Den bästa hjälp vi kan ge är att var och en lämnar sitt bidrag till 
lämplig organisation om detta inte redan gjorts. 
 

Subject: Re: A new year. 
Dear Bengt, It is nice to hear from you. This is the first time in my life that the change from one year to another went without any change. No celebrations, 
fireworks - nothing. 
 I am attaching a general note I have written to my friends who write in. Take care and God bless. Thanks for your contributions to the Red Cross. We are 
doing our best ourselves in every way we can. Please excuse this common note because I am pressed for time. You will sometime soon see pictures of the 
operation when the emergency settles. 
  As President of the Amateur Radio Society in Sri Lanka it was wonderful even at a tragic time to tell you that the RSSL was able to link up South of Sri 
Lanka with the Prime Minister who comes from the South and that is where his people are. So we went in and established this HF link with the town of 
Hambantota..  Our Amateur friends 4S7KE (Secretary RSSL),4S7 AK (Treasurer RSSL) and DZ went in a 4 wheel drive approaching the costal town of 
Hambantota from the interior as the main road along the cost was badly battered and full of debris and was impassable.  So  when all the cellular and all 
other means failed HF Radio stood bold and proud.  It is so simple tec  nically and although we didnt even have a TS 50 or such a small mobile HF set, 
we  
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 took an Icom IC7400 the best radio we have and two 12v batteries and dipoles some food and water and filled the rest of the vehicle with food for the 
displaced.  I stood by in Colombo at the PM's along with 4S7VJ,4S7 KG and 4S7AB and 4S5BA to run the link in and coordinate. We also had two hams 
on a moble going along the coast of the South to asses and record damage.. 
  I wish I could scream aloud and tell people in some high places that when all else is dead HF is alive. What do you do when your power goes out, 
telephones go dead and you can't even charge your batteries of your GTS or Mobile Phone? We had our Morse key handy if we had to operate with just 1 
or 2 watts but the batteries held.. 
  Well the Police Radio connected their links 12 or more hours later but the hams were there before anyone else. Most of the district is so badly battered it 
will take some time to restore utilities.  We operated for 48 hours from the Prime Ministers disaster room and moved out and we are in fax contact now 
relaying traffic.  We also have 4S7SW Sarath operating from another Southern Town  "Matara" and two other stations 4S7WI, 4S6NM and others 
relaying and helping in the disaster traffic passing info to the coordinating centre.  We have 3 stations out there and we are trying to connect lost people, 
pass info  
 on displaced camps and people and the movement of food and essentials. We are trying to expand our coverage but our resources are limited. Many 
other hams like 4S7DA, 7WN, 7CF, 7MM, and some more on HF and others on VHF are helping in the traffic. 
 Our roll has to change as the situation changes with Government links coming into operations, yet civilian communication lines and most damaged 
telecoms will take a long time..  I am here at my desk with my land phone and mobile, a VHF radio and HF radio constantly tuned to our disaster 
communications  frequencies trying to coordinate as best as I can. The Sri Lankan hams are playing  part under difficult conditions and will continue to 
do so.  
 Thanks for your concern and help.  More later. Yours Victor 
 ------------------------- 
     Dear Victor,  Just a few words on the first day of the New Year  to tell you that we are thinking of you when we are told about the terrible and  
incredible disaster that has hit Sri Lanka as well as other countries in SE  Asia. We do hope that you are well and not directly hurt or affected by the  
disaster. It has been difficult for us to give other support to the friendly Sri Lanka than a contribution to the Red Cross. We enjoyed our trip to Sri  Lanka, 
it is now more than 30 years ago, very much and we hope that Sri Lanka  has not been destroyed for ever and that you will be able to recover. I listened 
today to Sri Lanka on 15748 but I could not hear anything about the disaster.  But the pictures on the TV are terrible. By the way it was a pleasure to meet  
you in Kulpsville in 2003.   
With best regards,  Bengt Dalhammar 
---------------------------- 
----- Original Message -----  From: "G.Victor A .Goonetilleke" victorg@slt.lk  To: "bengt dalhammar"  Sent: Saturday, January 01, 2005 8:05 PM  
G.Victor A. Goonetilleke.   4S7VK  "Shangri-la", 298 Madapatha Road,  Kolamunne, Piliyandala. Sri Lanka.  E-mail:  victorg@slt.lk  Tel:     +94  11 
2614098  Mobile  072 3333 209  http://www.dxasia.info 
 
 

 
3234.992  31.12  1445  PNG på inhemskt språk och utsträckt programtid på årets sista dag. 2+  SA 
3235       8.1  0245   Rádio Guaruja Paulista, Brasilien,  kom fram med hjälp av en mindre solstorm och A-index på 40. Tyvärr störd av allt 

möjligt oljud och eget murrigt ljud. /HeP 
3279,5      1.1  0155   La Voz del Napo, Ecuador, brummande ton, annars ovanligt bra mottagning, tyvärr tråkigt program med en massa tal av 

lokalpolitiker om att "transformar la Tena" och en massa uppräknande av namn i nyårshälsningar.  /HeP 
3289.98   31.12  1450  Port Moresby//4890 också den med nyårsprogram. 1-2  SA 
3291,2      4.1  0120 GBC, Georgetown, Guyana, som oid med engelska och musik -- och mest ett bevis på att nya bävern funkar. Har dock måst 

dra om den ännu en gång, eftersom grannbonden efter någon dag hade plockat ner mer än hundra meter som jag dragit djupt 
inne i hans granehie. Var trots det ivägen vid hans ansning, men jag kunde efter ett "jag-ber-så-hemskt-mycket-om-ursäkt" få 
lov att dra tråden "längs kanten". Ett tafatt "jo, men det blir liksom inte rakt då" föll för döva öron (kan ha berott på 
motorsågen som gick på tomgång), så det fick bli "längs kanten" till granehiet -- vilket för en van kartläsare i princip betyder 
utanför just hans mark... Fem dagar senare är jag ännu klokare efter att ha upptäckte värdet med klämda Delta-loopar, så 
kallade Kaz-antenner. /HeP 

3295  1.1  2115  OID med musik. Gick inte att få fram exakt frekvens även om AM-signalen var ganska stark (QSA 3, men ”murrig”. 
Möjligtvis rysk musik. Gick på asienriktningar. Någon kommunikationsradiostation som lagt ut musik i pausen? JE 

3324,9  8.1  0645  Radio Mundial, Sao Paolo. Stillsamt religiös. QSA 3. Har väl varit borta en tid? JE 
3325    3.1 1415  INS RRI Palankarya med tk  2  LRH 
3329.6     12.12   2330   Oid med andinsk og da er det vel kun et alternativ: Ondas del Huallaga - s/off 0230. TBV 
3375         19.12   2300   R.San Antonio - sterk med rlg.px TBV 
3390    2.1 1540  IND AIR Gangtok med tk  2  LRH 
3904.990 31.12  1440  PNG på inhemskt språk med söderhavsmx. 2-3  SA 
3925  28.12  2050  Nikkei Radio med klassisk musik. Bara QSA 2, men ren och fin. JE 
3955  25.12  1630  HCJB via ? med specialprogram på tyska med anledning av AGDX 20-årsjubileum. S 4. BEFF 
4000    2.1  1535  CHN  Nei Menggu hördes ovanligt bra denna dag  2-3  LRH 
4052.5      6.1  0300  Radio Verdad hörd med musik. 2  CB 
4605  28.12  2130  RRI Serui med västerländsk musik. QSA 2 och mycket sprak. JE 
4605     2.1  1305 RRI Serui med nonstop musik typ ballader som fortsatte över normal stängningstid. S3-4  OB 
4716.77    8.1  0005  Radio Yura med andinsk musik. 3  CB 
4750  1.1  2100  RRI Makassar med anrop och nyheter efter paussignalen. Ingen kines här denna gång. QSA 2-3 JE 
4750    6.1  0345  OID afrikan med tal i 15 minuter och sedan afrikansk musik. Radio Peace i södra Sudan?  2  CB 
4750    7.1  2114  INS RRI Makassar med soft mx  3  LRH 
4754.5 8.1  0010  Rádio Educação Rural med sertanejamusik. 3  CB 
4760  1.1  2230  ELWA stängde med nationalsång. QSA 2-3 JE 
4760  1.1  2355  AIR Port Blair ”startmusik” till 00.00 sedan annonseringar och ett musikprogram. Ovan starttid, men programmet lät helt 

”normalt”. Verkar också sända med full effekt. QSA 3. JE  
4760   27.12 1430 AIR troligen Port Blair med en annan station bakom. Programmet bestod av massa  telefonsamtal till studion där man 

lämnade telefonnummer vilket gav  mig intrycket att det gällde kontaktinformation efter jordbävningen. S3-4.  OB 
4774,94  31.12 0140

-   
tent. Radio Tarma, Peru, andinsk programstil, chicha musik, som således pekar på Radio Tarma  /HeP 

4790    7.1  2110  INS RRI Fak Fak med soft mx  3  LRH 
4799,8      8.1  0232 Radio Buenas Nuevas, Guatemala, kom igenom med ett klart ID just som jag landade på frekvensen och påannonsering av 

nästa program med ett "transmitiendo la programación..." innan den dök bort igen. Sen mest Peking.  /HeP 
4810   26.12 0600 XETRA Radio Transcontinental de América med mest non-stop musik och enstaka religiösa program. Senare blev det en 

mängd anrop, ofta det ena efter det andra. Bäst på LSB. 2-3  CB 

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC                        
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4830         8.1  0024  AIR Jammu startade vid denna tid. 2-3  CB 
4845         8.1  0113  Radio Municipal Caranavi med non-stop musik. Sedan nyheter och meddelanden på spanska och aymara (?). Stängde efter 

stort ID kl. 0201. 1-3 CB 
4845         8.1  0255  OID ZY hördes efter det att Manaus och Caranavi stängt. Möjligen Ibitinga med något slags kedjeprogram. CB 
4845        8.1  0110 Radio Municipal, Bolivia, ytterst svårt klämd av en av brassarna, som dock stängde 0155, och släppte fram Municipal i sex 

minuter, innan den helt abrupt stängde 0201 efter ett kort ID. Hann med ett antal mensajes dessförinnan. Tidigare ett 
aktualitetsprogram, med intervjuer på spanska och kommentarer och påannonseringar på vad jag antar var aymara.  /HeP 

4864.81    5.1  2230  Centenario "La tuya" är tydligen reaktiverad. 3  CB 
4874,7  1.1  2135  OID, troligen indones igen. Bara musik nu. I princip bara hörbar på AM. QSA 2-3. JE 
4874,77     5.1  0135 Rádio Difusora Roraima, Brasilien, många tidsangivelser i ett annars snackigt program. Jinglar och ID oftast endast "Rádio 

Roraima"  /HeP 
4875         8.1 0015  Rádio Difusora Roraima gick mycket starkt hela natten. 3-4  CB 
4895    7.1  2200  MNG Mongolian Nat.Radio med klockspel och sen NA //4830 2-3  LRH     
4902,19  31.12   0115   tent. Radio San Miguel, Bolivia, murrig modulation, annars rimligt läsbar signal trots svag styrka, litet åska  /HeP 
4924,87     3.1  0025 Rádio Difusora Taubaté, Brasilien, med religiöst program och dito musik. Ska, enligt Atividade DX, ha varit borta ett tag 

men återkommit under hösten, om än litet snett frekvensmässigt. Atividade uppger även att stationen är intresserad av att få 
lyssnarrapporter. /HeP 

4930   30.12  1639  Turkmen Radio med nyheter på engelska. Sedan kom ett kortare inslag om islam. 3  CB 
4939,64 31,12   0125   Oid, Radio San Antonio?, ytterst svag, men musiken gick igenom sisådär, svårt höra annonseringar, annat än ett "... onda 

corta" och litet annat i programväg som fick mig att luta åt Peru, men därmed inte sagt att det inte kan ha varit Amazonas  
/HeP 

4945         8.1  0045  Rádio Difusora de Poços de Caldas med ett religiöst inslag från Igreja da Graça. På sin hemsida har stationen en mängd 
teknisk information med bilder på de olika sändarna ( www.difusorapocos.com.br/transmissores/sw.php)  CB 

4964,96     5.1  0225 Radio Santa Mónica, Peru, svag men stadig signal, god läsbarhet, få spår av The Voice på bävern, delad "glädje" på EWE. 
Program med massa TC, ID mellan låtar och föga annat.  /HeP 

4964,98  30.12   2357   Radio Santa Mónica, Peru,  0009 kom Christian Voice upp med allt starkare signal för att helt ha tagit över 0020.  /HeP 
4965         27.12   0000   R.Santa Monica dominerte frekvensen i flere timer + en underliggende SS/PP tlk stn TBV 
4965    

31.12   
0010   Christian Voice, Zambia, först god, om än svag, signal från Santa Mónica, sedan tog Christian Voice över mer och mer med 

ett program dedikerat åt flodvåg i Sydostasien.  /HeP 
4971     5.1  1224  AIR Shillong. Idag en kHz över sin vanliga frekvens. En trevlig station att lyssna på då man ofta sänder den meliodiösa 

asiatiska samt västerlänsk musik. För dagen körde ett program på engelska med bl.a. rock. S3.  OB 
4975 6.1  0016  OID ZY men förmodligen Rádio Mundial med romantiska sånger. 2-3  CB 
4990  8.1  0815  OID. Religiöst på spanska. Spelade en hymn strax före 8.30 för att sedan försvinna. Stängde eller så kom en bärvåg och 

dränkte den ytterst svaga (QSA 1) signalen. Inte har väl Apintie sådana program? JE 
5005,3    5.1  13.10 Nepal med flöjtmusik men svårt störd av toner. S2-3.  OB 
5010        3.1  0035 All India Radio, Thiruvananthapuram, Indien, med lokala nyheter om tät dimma som stoppat många flyg, sedan en 15 

minuter lång sitratolkning av Esar Leykah (eller om det är Asar Lakah). Ett antal lokala id som jag dels får till "Akashvani 
Thiruvananthapuram" och "Malaylam malodoban, malaylam Thiruvananthapuram" -- med alla möjliga reservationer för 
bristande språkkunskap.  /HeP 

5019.871 31.12  1330  OID men troligen Solomon Islands med tidlös orkestermx. 2+  SA 
5020     27.12  15.05  SIBC med BBC nyheter. Ytters svag tidigare på dagen när man har egna program. S3-4.  OB 
5039         27.2   2330   R.Melodia uvanlig sterk denne kvelden TBV 
5040,4     5.1  13.20  OID men troligen Myanmar med meliodiös musik liknande den man ofta körde på 4725 för några år sedan. Svårt störd av 

station på 5040. S1-3. OB 
5045 6.1  0050  Rádio Guarujá Paulista med ett katolskt inslag "A Palavra Amiga". 3  CB 
5066.491 30.12  1610  Radio Candip med px på inhemskt språk. Cd 1645. 2  SA 
5066,5    5.1 1558  R Candip med ID strax efter 16.00. S1-3.  OB 
5428.00 4.1  2205  JKM20, Mihara med NHK-relä. USB. Tråkigt px på JJ. 1-2  SA 
5486.8     27.12    2305   Svak Oid med SS og LAmx - ab s/off omkring 2315. Eneste stasjon på denne frekvensen er La Reina de la Selva - andre mer 

vanlige peruanerne var sterke denne natten TBV 
5580,26     8.1  0055 Radio San José, Bolivia, skaplig mottagning, men tyvärr bara musik nonstop i en första halvtimme, innan jag tröttnade... 

Senare kollar gav samma resultat: musik, musik. Fick dock ett ovanligt kort ID 0400 strax före fimp.  /HeP 
5955  29.12  0635  Mali med musik som påminde om den latinamerikanska. S 3. BEFF 
5980.03    5.1 2240  Rádio Guarujá med ID mellan i stort sett varje låt. Blev utstörd efter 2300. Min första loggning av denna station. 2  CB 
6010,07  29.12  0802  La Voz de Tu Conciencia har fått väldig fart i sändaren. Är det möjligen den nya sändaren som var ämnad för 5910?. QSA 

4. En annan pratade spansktalande precis under. JE 
6015  6.1 0800 Radio 555, holländare via Tyskland, som sände ett speciellt program om katastrofen i Sydostasien hela långa dagen. S 4-5. 

BEFF 
6020,2  29.12  0800  Radio Victoria, Lima predikar på i stort oberoende av konditioner. Sällan stark (QSA 2)  men stadig. JE 
6035  29.12  0805  HJOY La Voz de Guaviare. Annonserade vad som lät som "Colombia la letra" (vilket inte verkar sannolikt). QSA 3. JE 
6060  21.12  0630  RHC med engelska om en filmfestival i habana. S 3-4. BEFF 
6090  31.12  0530  Radio Nigeria, Kaduna med inhemskt. S 3-4 BEFF 
6134,8    28.12  7.50 OID med pratprogram vilket jag uppfattade som spanska. Ev. R. Santa Cruz som är listad på  frekvensen. S1-2.  OB 
6165  31.12  0525  Rdif. Nat. Tchadienne med härlig musik och S 3. BEFF 
6241  25.12  1430  Telstar Hit FM hördes här med reggiemusik. Troligen via någon tysk pirat. S 2-3. BEFF 
6285  25.12  1030  Voice of Korea mitt i piratbandet (-landet) med engelska och operamusik. S 3 BEFF 
6310.1  2.1  1645  och även 1.1 0055 Radio Malaisi, ”independant” pirat, ”broadcasting from Southern Europe” (Italien?) med soul- och 

funkmusik (inte precis min favoritmusik) hördes ofta efter nyår. S 3-4 BEFF 
6310.2  2.1  1500  OID, nya station, troligen från kurdiska områden. Kurdisk popmusik och väldigt få ID’s. Nu är DX-världen igång med att ID-

a den och hitta någon organisation bakom. Kanske heter den ”Radio Rusha”. S 2-3 BEFF 
6335  31.12  0520  OID, men troligen VO Iraqi Kurdistan, som flyttat på sig. S 3-4 BEFF 
9590     3.1  2100  Radio Centrafrique via sändare i Frankrike. Blandad musik och stark signal vid denna tid. CB 
9615     4.1  0740  Rádio Cultura de São Paulo med korrekt tid. 2  CB 
9980U   6.1 10.15  AFRTS Iceland med sport-snack. S4-5.  OB 
12085   3.1  1000  Voice of Mongolia med brevlåda. Bl.a. lästes ett av mina brev. 3 CB  
15650  1.1  1500  Voice of Delina, eritreansk clandestine med program på Tigrigna. S 2-3 och svår fading. BEFF 
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The following stations have been uploaded during the last 14 days at  http://www.malm-ecuador.com   
 

HCLD2 R. Ecos de Naranjito, JRC NRD 535 and Ten-Tec RX 350D. Naranjito, JRC and Ten-Tec, what´s this? I already have some 
recordings of Ecos de Naranjito but I like their music/greeting program and two days ago I was lucky to make a new recording with 
exactly the same recorded ID the station has with female DJ. But this time I made the recording with my new DSP receiver Ten-Tec RX 
350D. The first recording was made with my old JRC NRD 535. 
This is a good opportunity to compare these two receivers. 2 short clips 10-15 sec. Same recorded ID the station has with female DJ Both 
receivers adjusted for best possible reception More or less the same signal strength The same interference from Ecos de Cayambe 9 Hz 
above Listen to the very clear sound from Ten-Tec RX 350D!  
 
Hans Johnsons unID on 5040 kHz: 5040 (around 5040.05kHz) is not an open carrier but very low modulated signal from LV del Upano 
and it is not their transmitter that has moved from 5999.29 to 5040 kHz kHz - I have heard them both at the same time. 5999.29 LV del 
Upano, Nueva Loja (= Lago Agrio) has been off air the last 10 days or so - strange as they said they were going to start regular   
transmissions from 15th of december from their new QTH Nueva Loja.  
 
UNID 5040 open carrier here mornings during the 1000 and 1100 hours.  My guess is Upano, Ecuador. Same pattern as was heard on 
5999.3 which has not ended, I think it  could be the same transmitter just shifted to 5040. (Johnson Dec)   
 
Dave Valkos unID on 3254.87 kHz: After some days of listening to this unID station with very weak signal and a little bit distorted 
sound I heard this tuesday morning 1015 UTC: Radio Difusora 6 de Agosto (Xapuri). Music, greetings and a religious "touch".  I will 
present the recording later today on my ID web site. 
Correction of 3254.87 kHz: The ID on my recording is "Radio Educadora 6 do Agosto" - not "Radio Difusora....." as I weote first. I´m 
sorry! 
There is some confusion about the name of this station, if it is "Radio Difusora 6 de Agosto" or "Radio Educadora 6 do Agosto". On my 
recording the name is Radio Educadora without any doubt. Read also mail from  John Sgrulletta(Mahopac, NY() 
 
Recording of 5025.02 Radio Rebelde, Bauta, Cuba. The LA station on the tropical bands with the best sound quality is Radio Rebelde 
on 5025.02 kHz. A great station to present as my last audioclip for year 2004. With this audioclip I want to say thank you very much to 
all of you that are helping me with this ID page. Thanks for your guest-recordings, photos and comments. 
Happy New DX Year 2005!  
 
Recording of unID LA 4864.96 kHz. I need help with the ID! Some years ago I logged "Centenario La Nueva", Santa Cruz (Bolivia) on 
4864.95 kHz. 3-4 weeks ago I heard a Spanish speaking religious station on 4864.96 kHz but with very weak signal. This Tuesday 
morning the station was there again with better signal and with religious program. It sounds like 4 call-letters at second "44": "HJK_" but 
I´m not sure. Colombia? You can listen to the ID between second "31" and second "50".  Is it Bolivia or is it Colombia? 
 
Recording of 4485.95 kHz Radio Frecuencia VH, Celendin. There has always been a group of three Peruvians close together here and 
actiuve all the time all three. Frecuencia VH is still active but 4420 R. Bambamarca, Bambamarca and 4461 R. Nor Andina, Celendín are 
both inactive. I already have this station on the list, made with analogue recorder and my old receiver so why not a new recording with 
digital recorder and my new DSP receiver Ten-Tec RX 350D. Funny things re happening in the studio of Frecuencia VH - listen! 
 
Recording of 2960.90 HCWP5 R. Atlántida, Alausí (Ecuador). I have heard this harmonic before but never as strong as the last week: S 
9 +24dB sometimes. For the moment the best going harmonic here in Quito. Alausí is a small Ecuadorian city located at an altitude of 
2600 m. It is a treatment station in altitude, located on the railway line connecting the two bigger cities of the country: Guayaquil 
and Quito.  
 
 

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

------------------------------ 
En av BM:s oidade, den på 4864.96 är Centenario La Nueva, Bolivia, med satellitrelä från Alas-HCJB, i Ecuador. Enligt den fil som 
Björn lagt ut på sin hemsida bör anropet lyda: "Llegamos más lejos. Somos Alas-HCJB, Radio Internacional, Servicio [total?] por 
satélite." Se info på:  http://www.alas.org/  och http://www.hcjb.org/Sections+index-req-viewarticle-artid-296-page-1.html  
På de senare stället nämns Centenarios gamla frekvens 4855.   
  

Den oidade på 6329.11, nu inaktiv, tycks vara Radio La Voz de Sallique, Sallique, Cajamarca, Peru. Sallique uttalas ”sa-jike” men om 
man far snabbt fram låter det som “sa-ike”. Inspelningar finns på Björns hemsida. 
/Henrik Klemetz 
 

 
CUBA. 6060, R. Reloj, tnx to Cody/Petersen tips in DSWCI DX-Window, this one heard after RHC went off on Dec 29. It is reported 
from time to time circa 0700-0900, but this is the first time I have heard it. Strong RHC-level signal, all news, with time ticks in the 

 
    Bandscan from BM, Quito, Ecuador 

Björn Malm, c/o Susana Garcés de Malm, tel.: (+ 593 2) 2598 470  
Avenida la Prensa 4408 y Vaca, Quito, Ecuador.   email:  bjornmalm2003@yahoo.com  
Rx: JRC-535, Loewe HF-150, Sangean ATS-808   Antenn: 12 m lw Ö/V, 24 m lw N/S + Lw Magnetic Balun + MFJ1025 phaser

Stationsnyheter

http://www.malm-ecuador.com
http://www.alas.org/
http://www.hcjb.org/Sections+index-req-viewarticle-artid-296-page-1.html
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background and UT-4 TCs every minute after a longer pip, followed by "RR" in CW. Quick "full" ID on the hour and half hour, e.g. at 
0700, "R. Reloj, 3 de la madrugada. En el año del 45 aniversario del ... de la revolución, transmite R. Reloj de la Habana, Cuba. Hoy es 
miércoles, 29 de diciembre de 2004." Minute announcements are "R. Reloj, 3, 12 minutos." I don't know what time RHC left the air; 
there was an open carrier at 0658 and Reloj popped on at 0700 and lasted until 0740 when it departed equally suddenly, leaving a 
Brazilian slightly off frequency. It certainly does bring back memories of the old Costa Rican R. Reloj on 6006. This one looks like a 
pretty big operation; see their website at http://www.radioreloj.cu/ (Jerry Berg, MA, NASWA Flashsheet via DXLD) 
 
INDIA. ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS. 4760, 0005, AIR Port Blair (tentative), Indian songs, OM talks, 26.12.2004, SINPO 
24332 (Günter Lorenz, currently near Pavia, North Italy, Icom R75, 30 m Longwire, HCDX via DXLD) 
---------------------- 
This was less than an hour before the earthquake and tsunami hit. Nominal sign-on is 2355 UT; I doubt it will be on now. Altho there are 
some other cities near the east coast, the only major city right on the coast is Chennai (ex-Madras). On the dx_india list, Alokesh Gupta 
forwarded a press report that AIR Chennai was flooded. Nominal sign-on times, per WRTH 2005: Chennai 4920 *0015    Chennai 7270 
*0025 [tests] It may well be that many unaffected AIR stations elsewhere in India will be on extended emergency schedules. 
I haven`t heard any specific news about Kolkata, Dhaka, BANGLADESH, and Yangon, MYANMAR, but let`s hope their positions 
somewhat inland, altho on the water, will have diminished tsunami damage. (Glenn Hauser, DX LISTENING DIGEST) 
 
INDONESIA. Banda Aceh was closest to the epicenter, but RRI here and other west-coast Sumatera cities such as Sibolga and Padang, 
have been off SW for some time. (Glenn Hauser, DX LISTENING DIGEST) 
 
INDONESIA. 7289.9, RRI-Nabire (Presumed), Dec 25 0805-0820, 23432- 13431 Indonesian, Talk (Jakarta news relay?). ID? at 0808 
as "... Republik Indonesia (..) Nabire". (Kouji Hashimoto, Japan Premium via DXLD) Per WRTH 2005 this is one of only three Indo 
regionals left on 41m, scheduled 0500-0820, i.e. local daytime (Glenn Hauser, DX LISTENING DIGEST) 
 
UNID I had some Kurdish speaking persons to listen to my recording of the 6310.2 unid station. As expected, the recording was not very 
clear to their "normal" ears. Bernd Trutenau was right in assuming that the station name is ROJ (meaning sun). What I've got together 
from the e-mails from these Kurdish persons is:  

- station name "Radio Roj" 
- language is Kurdish, they use the dialect spoken 
in northern Kurdistan and Turkey. 
- they announce they're broadcasting on 6310 kHz for the Middle-East. 

We still need info, which organization is behind this station. It might be announced in the recording, and I'm still waiting for more 
feedback. If you know a Kurdish person willing to listen to the announcement, it's available as a .wav file at http://personal.inet.fi/koti/jsa 
Many thanks to Bernd Trutenau and Mauno Ritola for their help. 
(Jari Savolainen Kuusankoski Finland via HCDX) 

 
Seventh edition of the Pacific Asian Log 
Hello Everyone. I've just completed the seventh edition of the Pacific Asian Log (PAL).  It's been updated through January 2005.  As 
usual, this edition has many additions and changes. In particular, there are many new listings for China and the Australian expanded 
band. 
The log now lists more than 4000 medium and long wave stations in Asia and the Pacific (from Afghanistan to Alaska).  It includes 
frequency, callsign, location, power, schedules, and other information for each station. 
The log is available in pdf format sorted by country or frequency.  You can download it at no cost from  my website 
http://www.qsl.net/n7ecj   This time there are three options: by frequency, by country, (approximately 800 kb, 132 pages each), or a 
combined listing (1.3 MB, 255 pages).  (Best wishes for the new year, Bruce Portzer Seattle, USA via HCDX) 
 

Side by side comparison 
Anyone  interested in having a look at a side by side comparison between the venerable Drake R8B and Icom's latest digital 
transceiver offering the 756 PRO III can do so at http://www.dxing.info/equipment/icom_ic756_plimmer.dx. The Icom has some 
impressive features for a SW DXer with performance to match  -- (John Plimmer, Montagu, Western Cape Province, South Africa via 
rec.radio.shortwave) 
 

LW RADIO BEACONS LIST 
For those looking for a listing of these excellent propagation beacons, I have published one on my website at 
http://home.cogeco.ca/~dxinfo/ndb.htm Cheers, (William Hepburn, DXer VEM3-ONT22, Grimsby, ON, CANADA, Dec 29, WTFDA 
via DXLD)  
 

Exit Radio Nuevo Mundo 
I have just received the 319th and final issue of the Japanese Radio Nuevo Mundo magazine. The magazine was entirely devoted to 
the Latin American broadcasting scene. Although shortwave has long been on the decline in Latin America, this sudden demise is hard to 
bear.  Henrik Klemetz via HCDX 
 

November 2004 DXpedition to Sheigra 
A report on the November 2004 DXpedition to Sheigra in the far north west of Scotland by British DX Club members Dave 
Kenny and Tony Rogers is now available on the BDXC web site at www.bdxc.org.uk - see the Articles Index. The report includes 
loggings of stations heard on MW and SW. 
There are also details on the BDXC web site about the winter edition of Broadcasts in English which is now available from the club 
secretary. This 32-page booklet includes the schedules for all international broadcasts in English, in time order, for the B04 schedule 
period (valid until the end of March 2005). See  www.bdxc.org.uk for ordering details.   bdxcuk [bdxcuk@ntlworld.com] via HCDX 
 

Övriga radionyheter  

http://www.radioreloj.cu/
http://personal.inet.fi/koti/jsa
http://www.qsl.net/n7ecj
http://www.dxing.info/equipment/icom_ic756_plimmer.dx
http://home.cogeco.ca/~dxinfo/ndb.htm

