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Nummer: 1464, 29 juli 2001. Deadline nästa nr: 10/8 2001 (fax & E-mail 12/8 kl. 1700 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.  
 

Anders Hultqvist: mailar den 15/7:  Ingen hängmatta  här, men väl andra lättjefulla sommarutensilier väl 
använda senaste tiden. Även om den värsta värmeböljan lagt sig så har vi nu kl 19.30 ca 22 grader på 
Dalarö. Att SWB hållit igång i 40 år är fantastiskt.  
Olyckskorpar har ju kraxat emellanåt, men jag tror nog att vi kommer att köra vidare många år än även om 
andra medier kan tyckas minst lika intressanta idag för yngre medborgare. Snart kommer jag nog själv 
tillbaka med loggningar till bullen. Har åtminstone börjat intressera mig så smått för mina rx-ar igen.... 
(Vi får hoppas du har rätt om SWB. Skall bli trevligt när dina loggar börjar dimpa ner. Förresten vad är 
det som du inte gillar med NRD 545?  /red) 
 

Christer Brunström : Ny lyssning på Kaneberget den 16 juli. Tyvärr mycket åska men trots detta hördes 
en del stationer bra. Målet var att höra Uruguay på 6155 kHz. Tyvärr visade det sig att Bolivia spelade mot 
Honduras i Copa América och då måste naturligtvis Radio Fides sända matchen. Men det hördes musik 
och kvinnlig programpresentatör under fotbollsreferatet. Det gick dock inte att uppfatta något definitivt.  
Nya QSL: Christian Voice, Cox Peninsula 21680 kHz brev, kort, frimärken; The Overcomer Ministry 
via Jülich 6110 brev; Rádio Clube Paranaense 6040 trevligt brev. 
 

Jan Edh: Vi samlades 17/7 ett försvarligt gäng ute i Fredriksfors (Ronny Forslund, Dan Andersson och 
Rolf Larsson och jag) för att fixa litet mer ved inför vinterns kommande konditioner. Av någon märklig 
anledning är det dock ett riktigt surväder varje gång vi ska göra något utomhus, och inget undantag nu. 
Funderingar på att snitsla för en prärieantenn blev inte ens funderingar längre under rådande betingelser. 
Lagom trötta och blöta måste det ha varit en syn för gudar att se grillen tändas och köttbitarna efter hand 
marineras av det allt intensivare regnet. Märkligt nog klarade dock grillen att hålla glöden vid liv, och det 
smakade till sist riktigt bra. Efterföljande lyssning gav inga höjdare. Det gick LA både på KV och MV,  
liksom Afrika, men åskspraket var också nu av den kalibern att det var illa svårt att få ut något vettigt. 
25/7: I strålande sol och en lätt vind som höll myggen borta fortsatte Ronny Forslund och jag att förbättra 
vedförrådet med att kapa upp och stapla, så länge sågen ville på kvällen den 23 juli. På sätt och vis var det 
skönt att sågen inte ville riktigt så länge som vi, för det gav möjlighet att koppla av med en öl, grilla litet 
kött och dricka en flaska rött (Ronny hade med avsikt valt ett från Uruguay - förutom att det smakade bra 
hjälpte det, förneka inte häxkraften!). Kvällen till ära kunde man sitta ute och njuta, och sedan gå och ta 
igen sig några timmar i sängen innan det var dags börja lyssna. 49-metersbandet var det som gav mest den 
här natten, och där finns ju faktiskt rätt mycket intressant för närvarande. 60 mb var klart sämre, 90 ännu 
sämre. På MV gick inget av värde bortsett från Argentina på X-bandet. Men även den här fina kvällen var 
åskstörningar (från fjärran) det största problemet. 
  

Roland Åkesson: Nu när jag tittade i mailen hittade jag E-mail QSL från Ecos del Atrato - 5020 med v/s 
i form av Lenis Maturana Córdoba som jobbar på huvudkontoret i Bogotá. Han föredrar att man skickar 
rapporterna via vanlig post till Bogotá, vilket alltså bör vara CARACOLS huvudkontor. Han kan även 
tänka sig att faxa över rapporterna direkt till stationen, då chansen för svar är större då. 
 

Dan Olsson: Skickar bidrag denna gång från en lyssnarnatt uti Saxtorp. Deltagande var RÅ och jag. För 
en gångs skull när vi var ute och lyssnade så var konditionerna bra, egentligen för bra men man ska inte 
klaga. Fullt av stationer både på mellanvåg och kortvåg. Åker i morgon lördag på semester till Odd Pågs 
stuga ute på Daftön. Ska vara där en vecka och förhoppningsvis så blir det bra konditioner. Jag skulle 
uppskatta om du sände bullen till följande adress: Dan Olsson, c/o Odd Påg, Björnängsvägen 48, 452 96 
Strömstad. Ett QSL har jag också fått, 4930  R Barahona med brev, vykort och dekal. Blev min 250:de 
verifierade LA-station.  
29/7: Skickar denna gång bidrag ifrån en vecka uppe ifrån Odd Pågs stuga utanför Strömstad. Besökte 
hans stuga under perioden 14-21 juli. Konditinerna på kortvåg var hyfsade medan de på mellanvåg bara 
glimtade till två morgnar. Denna vecka har det mest blivit lyssning på FM men också en hel del sol och 
bad. Vädret denna vecka har ju varit fantastiskt. Som tur är!! har de lovat sämre väder så man får tid till att 
mangla banden ifrån Daftön. (DOD = Dan Olsson, Daftön) 
 

Notera att deadline 
till nästa nummer är 
först kl 1700! 
 
Bullen kan tyvärr 
inte ställas samman 
förrän någon gång 
på söndagskvällen på 
grund av att jag är 
engagerad i 
Ängelholms 
Ryttarförening med 
dataansvar och 
resultatinmatning på 
klubbens största 
tävling under året – 
SM i banhoppning 
just denna  helg. 
Finalerna som går på 
söndag em. slutar 
först c:a 1630.  
 
Sommaren i Skåne 
har verkligen visat 
sig från sin bästa 
sida de senaste 
veckorna. Vi har 
haft 23 – 27 gr i 
luften och c:a 21-23 
gr i vattnet här i 
Ängelholm – varje 
dag. Så de flesta 
eftermiddagarna har 
faktiskt tillbringats 
på stranden! 
 
I vecka 31 åker jag 
och frugan på en 
minitripp till 
Bornholm. Det var 
riktigt svårt att få 
bokat bilplats på 
färjelinjen Ystad - 
Rönne, så vi fick 
acceptera rätt urusla 
avresetider i båda 
riktningarna.  

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

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�

http://www.hard-core-dx.com/swb
http://www.algonet.se/~ahk/swbhome.html
http://homepage.sverige.net/~a-0901/
http://www.hard-core-dx.com/swb/member.htm
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Rolf Wikström : Det här blir min sista semesterrapport och den är definitivt inte positiv. Åskan har varit den största "loggningen" i juli. I 
stort sett har jag haft åskstörningar varje natt. Har hört att folk i mellansverige inte alls haft samma problem så jag undrar om det kan 
bero på min 535D? Har ju tidigare klagat högljutt i SWB om att 535an tar in "allt", även störningar och splash. Ni som har 535, hör gärna 
av er till mig! För övrigt så har det väl inte hänt så mycket på KV i sommar mot LA, undantag då RÅs logg på 3343,7 som han var först 
på. Trots det negativa resultatet av fint väder (för oss dx-are) så vill jag ändå att solen lyser och att alla får en bra avslutning på 
semestern!  
(Förmodligen är det väl både  vädret och din 535 som ger problemen.  Betr. 535 så finns det ett par små ändringar i AVC:n som ger stor 
skillnad mot original. Kolla om du gjort dessa ganska enkla modifieringar: Change the AVC by shorting out one section of R105 so the 
total resistance is 500 K. Change R103 and R104 to 100K. After that the AVC is functioning very well in both FAST and SLOW. /red) 
 

Rune Arnell: Rapport från Västkusten. Vi var i Kanebergsstugan, CB och jag den 17.7 och lyfte ned en av antennerna som låg utmed 
husets långvägg. En säkerhetsåtgärd om det skulle smälla till ordentligt med åskan. Vi passade på att stanna för natten och känna på 
banden lite. Vi hade väl tänkt oss Uruguayaren på 6155. Tyvärr så var oturen med oss. Copa America = fotboll, Bolivia -Honduras just 
då och på övertid så klart. Det hördes dock något i bakgrunden, vem det nu var. Mellanvågen börjar röra på sej. Har hört en del, bl. annat 
på 1350 fyra mornar i sträck, Radio Buenos Aires med sina religiösa program på morgontimman här. Har blivit av med den förfärliga 
störningen, hoppas för alltid. Hälsningar och fortsatt skön sommar.  
  

Börge Eriksson. Tänk att inget kan bli som man tänkt sig. Här kommer några yrkeskunniga svågrar för att under V. 29 hjälpa mig med 
att lägga om taket på huset. Och vad händer? Regnet öser ned större delen av veckan och omöjliggör arbetet. Först på torsdagen kunde vi 
börja och på lördag åkte dom hem igen och jag stod där med ett halvfärdigt tak. Tack och lov så kunde jag med hjälp av två mågar och 
goda vänner slutföra det hela men då hade också V. 30 tagits i anspråk. Dessutom har jag litet tekniska problem med jubileumskriften när 
den skulle överföras till TN för utskrift. Humöret är därför kört i botten för tillfället, men trots detta har jag lyssnat litet de sista två 
nätterna. Hyfsade signaler, men mycket åsk-QRM har förstört njutningen. 49-metersbandet har varit kul, kanske inte på grund av några 
nya stationer, men det som hörs har haft härliga styrkor som gjort det kul att lyssna. Och så har indierna dykt upp redan. Den 26.7 t.ex. 
gick Port Blair kanon på 4760 vid sign/on 23.35. Tror inte jag hört dem så bra under vinterhalvåret ens. Bandspelaren rullade vid tillfället 
men jag har inte hunnit kolla om jag skall sända dem en bandrapport. Inga nya QSL att rapportera men jag har heller inte sänt så många 
rapporter i år. 
 

Ove Fransson: Inga stora grejer den här gången heller, men å andra sidan har etern här i mina trakter mest sprakat den senaste tiden, så 
det har min själ inte varit något större nöje att sitta och försöka höra något genom oväsendet. Här kommer i alla fall några loggar.  Ha en 
fortsatt god sommar, OM. I dag började min semester! (Låter fint, börjar själv bli lite fundersam på hur fortsättningen skall bli – bara en 
vecka kvar…..  /red) 
 
 

 
 
 
3245  1.7  0000  R Clube Varginha med känd popmusik som Tina Turner DO 
3270   21.7  0035  L V de Napo pratade om jungfru Maria DOD 
3343  1.7  0155  OID LA  på spanska. Låter som en bolivian eller peruan. Musiken går bra fram medan pratet dränks i telegrafi. 

Q 3 DO 
3365   19.7  0035  R Cult Aquiduiana  med reklam för en bokhandel DOD 
3375   26.7  2110  Radio Angola gick riktigt bra ett tag. 3 RA 
3375   19.7  0040  R Dourados med musik som Roberto Carlos och Julio Iglesias DOD 
3375   19.7  0040  R San Antonio kunde höras under brassen med reklam för Inca Cola   DOD 
4052.5  15.7  0120  R Verdad pratade om kärleken till Gud DOD 
4382   17.7  0130  R Imperior  med religiöst DOD 
4389  25.7  0135  R. Imperio med sitt vanlige rlg px 2 TBV 
4390      17.7  0016  OID  med andinsk musik. 2  CB 
4410  25.7  0145  R. Eco som vanlig - QRM 2 TBV 
4471   19.7  0100  R Movivma med musik tyvärr också mycket åskstörningar DOD 
4655   17.7  0200  OID peruan som stängde vid denna tid. Q 2-3 DOD 
4655.24   17.7  0015  OID svag.  CB 
4702.22   16.7  2340  (Tent) Radio Eco med non-stop oannonserad musik. Jag hörde inte en enda annonsering under 40 minuter. 3  

CB 
4716  1.7  0030  R Yura med mensajes till olika människor DO 
4752  1.7  0010  R San Fransisco med ID och huyanomusik DO 
4782      17.7  0040  Radio Oriental med ecuadorianska tongångar och reklam för lokala varuhus. Jag var i Tena i juni 1995 - det 

regnade alldeles enormt under hela min vistelse där. 2-3 men störd. CB 
4785   17.7  0010  R Cariari  med prat om Copa America men spelade också musik DOD 
4815   21.7  0130  R Buen El Pastor med en barnkör som sjöng psalmer DOD 
4815  23.7  -0259  R. El Buen Pastor - ikke 100%, men HCmx + rlg px + 100% ECU skulle gi HCAX3 - brassen helt 

undertrykket TBV 
4819  27.7  0200  LV Evangelica bra med allvarsam predikant. 3. OVE 
4819,2  24.7  0155  La Voz Evangelica, Tegucigalpa. Gudligt, någon liten musiksnutt. Annonserade sig sända på Banda 

Internacional. QSA 3. JE 
4820  1.7  0115  L V de Evangelica var det länge sedan som jag hörde till sådana styrkor DO 
4824  1.7  0255  L V de Selva med bra signal men ljudet var förvrängt på något vis så det var svårt att höra vad de sa DO 

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC                        
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4824,5  23.7  2332  La Voz de la Selva med id och jag gick vidare. Besvärligt ljud. QSA 3 JE 
4826  1.7  0245  R Sichuani med flöjtmusik DO 
4830  27.7  0205  R Tachira gick nu på sin vanliga plats, svagare än Litoral, men full fräs på px:et. 2-3. OVE 
4830   24.7  0209  La voz de la Liberación hoppar man till inför, men det var Radio Tachira med ett religiöst program. 3  RA  
4832   19.7  0130  R Litoral  med sport. ID:ade Litoral i var och varann mening  DOD 
4832  27.7  0205  R Litoral  flyttat hit igen. Fin musik. 3-4. OVE 
4832   17.7  0155  Radio Litoral  med ett anrop. Relativt stark, 3. RA  
4855,57  18.7  0000  Radio la Hora - dåligt ljud, men hyggligt stark (QSA 3) med annonsering, en del reklam, litet musik 0010, 

men försvann strax senare. Stängde tidigt eller sändarproblem? JE 
4855,57  23.7  2339  Radio La Hora sände matchen Colombia - Peru; Eländes elände, Peru gjorde 1-0. Nöp åter av vid 00-tiden, 

mitt i matchen! QSA 2-3 JE 
4865  17.7  2340  Radio Centenario La Nueva med predikan, lätt störd av brasse. QSA 3-4 JE 
4865  1.7  0235  R Verdes Florestas med ID och musik DO 
4915  1.7  0230  R Araguiana med ID och prat om latinamerikas ekonomi DO 
4915   21.7  0150  R Dif Macapa med ett Difusão ID. Höll på att missa den då jag trodde att det var CBN som jag lyssnade på. 

DOD 
4919  1.7  0220  R Quito berättade de senaste nyheterna ifrån Quito DO  
4925   15.7  2310  R Dif Taubaté pratade om fotbollsspelaren Romario DOD 
4930   21.7  0300  R Barahona med ett ID mellan två telefonsamtal DOD 
4935  30.6  2120  R Capixaba med religiöst program. Q 3 DO 
4940  1.7  0120  R Norte de Monteros med kärleksballader DO 
4955   17.7  0055  R Cultural Amauta  med ett ID. Stänmgde plötsligt 0105 DOD 
5025   17.7  2335  R Quillabamba med en mässa ifrån en katoslk kyrka DOD 
5035  1.7  0140  R Aparecida med Ave Maria böner i det oändliga DO 
5039  30.6  2330  R Libertad  med reklam för en konsert med Fransico Silva och för bokhandel Carismo DO 
5770   18.7  0140  R Miskut  med popmusik och körsång. Bra länge sedan jag hörde denna station DOD 
5952,5  17.7  2320  Radio Pio XII  gick fint QSA 3 JE 
5952,5  23.7  2325  Radio Pio XII  med en intervju QSA 2-3 JE  
6011   16.7  2330  R LTC  pratade om politik i Peru DOD 
6011.3  24.7  0130  R. LTC  med nyheter 2 TBV 
6011,37  23.7  2345  Radio L.T.C med fotboll. Gick bättre senare (0115), visserligen bara QSA 2, men renare frekvens. JE 
6024,9  23.7  2300  Radio Illimani  på plats igen. Mycket stark och bra. Överraskade med att direktsända den väl där ointressanta 

Copa America-matchen mellan Colombia och Peru. JE 
6025  17.7   Radio Illimani  HÖRDES INTE! Har oftast varit vansinnigt stabil varje gång man passerat frekvensen. JE 
6025  1.7  0020  R Illimani  med prat om en trafikolycka DO 
6034.6    16.7  2315  La Voz del Guaviare med "mensajes". 2-3  CB 
6045   18.7  0230  R Santa Rosa med musik till Q 2. Tveksamt om det räcker till rapport  DOD 
6050  1.7  0150  R Gurani pratade om det kommande Copa America i fotboll DO 
6105  30.6  2305  R Panamericana med den trevliga låten "La verde es mi jardin". Q 4-5 DO 
6114,87  18.7  0030  La Voz del Llano har halkat ner under 6115 och meddelade sportresultat denna tid. QSA 3. WIK  
6114,9  23.7  2350  La Voz del Llano. Har den varit off eller har jag bara inte observerat den? QSA 3, ren och fin, massor av 

lokala reklamer från Villavicencio. Tog däremot lätt på Copa America, men berättade ställningen i samband 
med anrop på heltimmen. Annonserade f ö tiden 8.01 - vilket alltså skulle vara UTC -4.  Felsägning eller 
sommartid där också? JE  

6115  24.7  0120  R. Union tilbake på rett frekvens med tangopx 2/3 TBV  
6134,7  17.7  2317  Radio Santa Cruz med anrop efter nyhetsprogram. QSA 3 JE 
6155  1.7  0125  R Fides med prat om den ekonomiska krisen i Argentina DO 
6155    19.7  0200  Radio Sarandí del Yí hördes äntligen med lugn musik och korta annonseringar mellan låtarna. Slutade med 

vad jag tror var nationalhymnen 0300. 2  CB 
6155,05  23.7  2315  Radio Fides. Också stark. Och också med Colombia-Peru direkt. JE 
6155,07  24.7  0205  Radio Banda Oriental (Sarandi de Yi). Massor av tango, hälsade till svenska lyssnare (tji namn uppfattade). 

QSA 3 och praktiskt taget ostörd. JE 
6160  18.7  0015  CKZN , St Johns, NF. Nyhetsprogram. Annonserade som CBC Radio One bara. QSA 3-4 JE 
6173,8  23.7  2355  Radio Tawantinsuyo (tent) med fotbollen. Hårt klämd, QSA 2 som bäst. JE 
6173,8  17.7  2326  Radio Tawantinsuyo - man och kvinna växlade i läsning av nyhetstelegram. QSA 2 JE 
6314,4  18.7  0010  Radio Unión - det usla ljudet lät inte riktigt så illa i am-läge. QSA 3 JE 
6673   18.7  0055  R Andina med flöjtmusik typ El Condor Pasa till  Q 3 DOD 
6796   18.7  0035  R Ondas del Mayo med en fotbollskommentator som inte låg långt efter de brasilianska när det gällde 

rapporteringshastighet DOD 
7195    18.7  2000  Radio Uganda ligger nu här på kvällen. 3  CB 
7480  30.6  1800  R Payam-e Dost pratade om Bahairörelsen på farsi. Deras internetadress är bara på farsi så någon adress har 

jag inte kunnat få fram DO 
9645  15.7  0155  R Bandeirantes var stark men störd av splatter från 9650. 4. OVE 
9705    19.7  0305  Radio México Internacional med nyheter på engelska // 11770 kHz. 2  CB 
11905  15.7  2030  Radio Tashkent med engelskt program. Bl a "Echo of the week". 4  CB 
15295  15.7  1800  Suara Malaysia gick ovanligt bra med trevlig musik. 3-4 CB 
15335  16.7  0545  Radio Japan med svenskt program. Tydligen hade man printat in fel frekvens i Moyabi, Gabon. Den 

annonserade frekvensen är 15355 kHz. 4-5. CB  
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Quito 26 juli 2001. Tittar aldrig på TV, går aldrig på bio och lånar aldrig hem en videofilm - men ändå verkar det som om jag har sett 
alldeles för mycket av den varan. För inte kan väl nedanstående vara verklighet? Allting känns bra här - härligt sommarklimat året runt, 
trevliga och vänliga människor och man känner sig fullständigt trygg under vistelse på landsbygden i mindre/medelstora städer som 
Riobamba, Otavalo, Ibarra eller Ambato. Men, och det är ett stort MEN - den personliga säkerheten har försämrats dramatiskt under dom 
senaste två åren i landets huvudstad Quito. När jag första gången var i Ecuador och Quito hösten 1995 fanns det egentligen bara två saker 
man skulle "akta sig för" nämligen: att promenera söder om "La Marín" och att gå upp på berget "El Panecillo" där man har en otrolig 
utsikt över staden. När anställda och barnen på ett barnhem i centrala Quito gör sitt årliga besök på detta berg sker det med militäreskort. 
Nu 6 år senare har väldigt många av mina släktingar råkat illa ut eller har en vän som har upplevt rån, överfall osv. Tråkigt, det kan 
mycket väl bli så att vi flyttar ut på landsbygden om våldet trappas upp ytterligare. På listan över världens farligaste länder ligger 
Ecuador på 4 plats.  
Detta verkar taget ur en bra kriminalroman men är tyvärr sant: Som du vet bor min fru och jag i en liten lägenhet i bottenvåningen av 
mina svärföräldrars hus och från denna lilla lägenhet har vi byggt till ett litet enplanshus. Via köksfönstret, som helt skars ut, och en lång 
stege tog sig två beväpnade män in i andra våningen. Veronica, min frus systerdotter, vaknade när dom sökte igenom hennes sovrum och 
hörde dom säga "ska vi våldta eller döda henne om hon vaknar?". När dom två storvuxna männen i 30-årsåldern letade igenom övriga 
rum tog sig Veronica upp en halvtrappa till sin syster Karina som i sin tur ringde till oss - båda två skräckslagna naturligtvis. Min fru 
ringde direkt polisen. Vi blev tillsagda att vara lugna och inte göra någonting då det, enligt polisen, är mycket vanligt att rånare av 
hus/lägenheter dödar människor. Susana och jag var ordentligt rädda då vi inte visste vad som hände där uppe. Polisen kom otroligt 
snabbt. Inom 6-7 minuter var 5-6 beväpnade poliser runt omkring huset. Ganska läskigt att se några av dom gå ner på knä med sina gevär 
riktade mot vårt hus. Dom två männen lyckades fly strax innan och ingen i huset blev skadad på något sätt. Vi har kontaktat ett par 
firmor som ska förbättra säkerheten i huset på olika sätt, larm osv. Männen fick med sig en TV-apparat och pengar. Veronica agerade 
verkligen bra, tänk dig vad som hade hänt om hon hade skrikit på hjälp och min svärfar hade vaknat! Det kommer att kosta omkring 
8000:-  kronor att ordna larm och montera kraftigare järnskydd på alla fönster. 
 
 

6249.70  Radio La Voz de Andahuaylas, Andahuaylas, la provincia de Andahuaylas, el departamento de Apurimac(Peru). Juli 2001 - 
1030 UTC. Med programmet "Amanecer campesino" och reklam för tjurfäktning "corrida de toros". Reklamen sköts av en otrolig 
gaphals till DJ - ordinarie DJen däremot är lugn och sansad, går fram med perfekt kvalité. En station jag aldrig har loggat. Kanske 
reaktiverad eller så ligger den normalt begravd i utility-QRM. Listad på 6250v kHz.   
 

Info från "Ventanaperú" : Provincia de Andahuaylas, cuya capital es Andahuaylas. Sus istritos son: Andahuaylas, Andarapa, Chiara, Huancarama, 
Huancaray, Huayana, Kishuara, Pacobamba, Pacucha, Pampachiri, Pomacocha, San Antonio de Cachi, San Jerónimo, Santa María de Chicmo, San 
Miguel de Chaccrampa, Talavera, Tumay, Turpo, Huaraca; con una población total de 125,841 hab. 
 

1720.01(H)  HJFP Voces de Occidente, Guadalajara de Buga (Colombia). Juli 2001 - 1100 UTC. En överraskning då jag sällan hör 
något i detta frekvensintervall. ID: "En Guadalajara de Buga HJFP 860 kHz Voces de Occidente". I WRTH anges bara "Buga".     
 

3600.02  OID LA. Juli 2001 - 0945 UTC. Känns som Cuba. Adress i Cuba uppgavs och dialekten verkar bekant. Svag signal.  
 

5029.08  University Network, Los Angeles (USA). 26 juli 2001 - 1015 UTC. Ändlös testslinga med IDs. "You are listening to Dr. Gene 
Scott on University Network. To call in on this program call 1-800-330 30 30. Canadian caller can now use 1-800-338 30 30".  
 

5341.03  Radio Nuevo Horizonte, Retamas, el distrito de Parcoy, la provincia de Pataz, el departamento de La Libertad (Peru). 16 juli 
2001 - 1100 UTC. En för mig helt okänd station som jag loggade första gången detta datum på morgonen och har därefter varit igång 
dagligen både morgon och kväll med ungefärligt sändningsschema 1000-0400 UTC. Enbart reklam fran staden Retamas.Ägs säkert av 
gruvbolaget "Consorcio Minero Horizonte", som flera gånger per dag har ett program kallat "Seguridad y trabajo" som består av 
peruansk och annan LA-musik uppblandat med uppräkning av alla tänkbara regler och föreskrifter om hur man driver och sköter en 
gruva. Ligger precis i kanten av en utilitystation och jag måste därför lyssna i USB och smal bandbredd. Driver några få 1/100-delar 
upp/ner. ID: "Radio Nuevo Horizonte, desde la capital de oro, La Libertad, presentó "Seguridad y trabajo". Jinglar: "La número uno en tu 
corazón". Annonserade 5340 kHz samt FM 105.5 mHz. Morgonprogram: "Amanecer campesino" och kvällsprogram: "Una cita con el 
amor". Ta kontakt med stationen via FAX (51)1 4763497, (51)1 2253564 (Minera Aurifera Retamas). Consorcio Minero Horizonte kan 
du besöka på adressen: http://www.cmh.com.pe/toc.htm.  
 

6054.40  Radio Juan XXIII, San Ignacio de Velasco (Bolivia). Juli 2001 - 1055 UTC. Makulera tills vidare min loggning av Radio 
Mauro Nuñez, Villa Serrano i SWB 1463. Radio Juan XXIII IDade och promade för olika kyrkliga evenemang i San Ignacio. Fortsätter 
att lyssna på frekvensen, det finns ju en möjlighet att båda stationerna finns där - jag vet att Mauro Nuñez är listad på 6065 kHz men 
enligt ett pressmeddelande från den statliga bolivianska myndigheten SITEL har Mauro Nuñez fått sig tilldelad frekvensen 6055 kHz.  
 

Här ett utdrag från detta pressmeddelande: Superintendencia de Telecomunicaciones  (SITTEL): "La Paz, 27 de octubre de 2000: SITTEL adjudicó dos 
frecuencias en onda corta, una en Villa Serrano y otra en Trinidad por un total de 9.225 Bs, dentro de procesos de licitación públicos. Las dos 
radiodifusoras que se adjudicaron las frecuencias en onda corta son Radio Patujú que operará en 6.005 kHz. y ofertó 5025 Bs. y Radio Mauro Nuñez en 
6.055 kHz con una oferta de 4.200 bolivianos por la frecuencia".  
 

 

 
     BM i Ecuador – bandscan KV-28, 26/7 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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Tack till Christer Brunström/CB i SWB samt Mark Mohrman, Coventry, Vt. USA, vilka båda gjorde mig uppmärksam på att 
Radio Juan XXIII är hörd på frekvensen:  
 

Christer : "Jo, du rapporterar Radio Mauro Nuñez på 6054.40 kl. 10.35 UTC. Detta är naturligtvis en omöjlig tid för oss i Sverige. I 
samma SWB (1463) rapporterar jag Radio Juan XXIII på 6054.4 kl. 2220 UTC. Jag tror de stänger runt 23.00 UTC vilket kanske är en 
omöjlig tid för dig att höra något på frekvensen. Kl. 2225 UTC hade jag ett mycket tydligt ID från Radio Juan XXIII!!! Mauro Nuñez är 
ju listad på en något högre frekvens. Det kan naturligtvis vara samsändning eller liknande men det är nog inte troligt att två bolivianer 
använder exakt samma frekvens".  
 

Mark : "Anyway I do have a question for you about your latest log of R. Mauro Nunez from Bolivia. You have it on 6054.40. My list 
shows that most recently, R. Juan 23 has been logged here, and that Mauro Nunez is normally on 6064.3 and hasn't been logged in over 
a year. Can you confirm that Mauro Nunez is what you heard?" 
 

6062.00v  "Universo", Sao Paulo (Brasilien)- 21 juli 2001 - 1000 UTC. Hela tiden religiösa  program från Sao Paulo. IDade "Universo" 
eller"Sistema Universo" plus frekvens som jag inte uppfattade. Driver någon kHz upp/ner i frekvens.   
 

6249.70  Radio La Voz de Andahuaylas, Andahuaylas, la provincia de Andahuaylas, el departamento de Apurimac(Peru). Juli 2001 - 
1030 UTC. Med programmet "Amanecer campesino" och reklam för tjurfäktning "corrida de toros". Reklamen sköts av en otrolig 
gaphals till DJ - ordinarie DJen däremot är lugn och sansad, går fram med perfekt kvalité. En station jag aldrig har loggat. Kanske 
reaktiverad eller så ligger den normalt begravd i utility-QRM. Listad på 6250v kHz.   
 

Info från "Ventanaperú" : Provincia de Andahuaylas, cuya capital es Andahuaylas. Sus istritos son: Andahuaylas, Andarapa, Chiara, Huancarama, 
Huancaray, Huayana, Kishuara, Pacobamba, Pacucha, Pampachiri, Pomacocha, San Antonio de Cachi, San Jerónimo, Santa María de Chicmo, San 
Miguel de Chaccrampa, Talavera, Tumay, Turpo, Huaraca; con una población total de 125,841 hab. 
 

6458.50  Heroe Radio/AFN. Juli 2001 - 0000 UTC. Nyheter, reklam och popmusik. IDar "Heroe Radio" eller "This is AFN". Kan det 
vara listade 6459-AFRTS, Isabela i Puerto Rico? 
 

Information om katolska radiostationer. 
En omfattande lista över katolska radiostationer i LA och övriga världen hittar du på denna adress: 
http://www.aciprensa.com/radio/directorio.htm. Vill du ha senaste nytt mailar du till ansvarig red.: miked509@aol.com.  
För att ta ett aktuellt exempel finns denna info om Radio Juan XXIII: San Ignacio de Velasco: CP126, Radio Juan XXIII 840 (3,000 
vatios) y CP90 6055 khz onda corta (3,000 vatios), y 100.0 FM. El Vicariato Apostólico San Ignacio de Velasco, Apartado 82, San 
Ignacio de Velasco. Padre Elías Cotezón R., director.    
 

73 från  i Quito!    
 
     

 
 
BOLIVIA.  
I stopped by R. Trópico in Trinidad  and have some info. Last week they changed frequency from 4550+/- to 6035. They were 
adjusting things while I was there, but I picked them up on 6027 later that evening (FYI, this is from amigo Walt Fair visiting in 
Bolivia -- 73 from Bill Smith, W5USM, July 20, DX LISTENING DIGEST) 
---------------------- 
6085.15, Radio San Gabriel (tentative) 0854 July 19, Sign-on with Andean flute tune, into Anthem, 0856 announcer in Vernacular, 
talks, 0928 ad block in Spanish with mentions of "La Paz", 0934 back to Vernacular talks, Andean music. Good signal strength but audio 
distorted (Mark Mohrmann, VT, DX LISTENING DIGEST) 
 

ECUADOR  
4960.0 R. Federación Shuar  1105-1115 44444 Pasillo music, talk in dialect and Spanish (at times) about Ecuadorian Social Security 
in   Morona Santiago.. (Arrunategui Jul 19, Cumbre DX)  (Se nedan under K9AY, Johan Berglunds loggning på 4960 /red) 
 

INDONESIA 
Finally received p/d letter from RRI Denpasar for a March 1990 reception after 5 attempts. Also received nice Bali postcard. V/s is: I 
Gusti Ngurah Oka, Kepala Seksi Teknik. V/C# 219 [Terry Palmersheim, KC7LDP/FOØPAM via HCDX] 
------------------------ 
Today I received a long QSL letter in Indonesian from RRI Gorontalo 3265 khz. V/s Drs. Bagus Edi Asmoro.  
[Max van Arnhem, the Netherlands, via HCDX] 
 

URUGUAY 
CWA 155 Banda Oriental, Uruguay, 6155, 2 kW, has a good spell right now, producing a weak but readable signal between 0200 and 
0300 (sign off). Programming includes all Uruguayan music, and the station has been heard greeting distant listeners with musical 
selections. QSL´s are on their way, too, they say.  The SW service, called Banda Oriental, is different from their MW service, which is 
called R Sarandí del Yí.  Let us support these friendly people by tuning their way and sending them reports to their street address, at 
Calle Sarandí 328,  Sarandí del Yí (Durazno), Uruguay.  [Henrik Klemetz via DXLD] 
 
 
 
 

Stationsnyheter 

http://www.aciprensa.com/radio/directorio.htm


6 

 

 
The K9YA is working as it should 
25/7: Hi, slightly better conditions on the tropical bands during the last night. But QRN from the never-ending caravan of summer 
thunderstroms, simply makes me lose the patience. On 4960 July 23 an unid with mx att 2330, and no chance of id or report. I got back 
there  July 24, at 0012, and heard a military march before sign/off at 0015. An idea, anyone ? QSA 1-2 so not very much to bite into...  
Björn Fransson (Baltic islander and others have reported a BBC WS newscast in the morning on 4900 kHz. Well it has been heard here 
too. Have I  missed the solution to this small mystery ?      
The K9YA is working as it should, at least on most MW signals, and better under 1000 kH as xcepted. But  It was quite a while since the 
local lowpowered UK stations were heard so well on 1602, 1584, 1566, 1485,1458, 1449, 1413 and others,  in broad daylight in July , 
around 11 UT. So the amplifier  is worth its money, and direction finding can probably be impoved by some adjustmenst of the loops.  
One very good example is 612, where you can either hear at night Sarajevo with e.g. nice music by Vivaldo, you make an antenna switch 
and have  equally  nice Irish pub songs from RTE Hitradio 2,   neither of them disturbing each other. Im a sure these examples will 
manifold in the process, at least I hope so. I have used the alternative installation scheme (rectangles - not triangles). The reason is simple 
- you realize you are not 20 of age any more, and that a repair work 8 meters up in some half-rotten flagpole might end up in an 
unwanted fall and a deep cut into the budget of local health authorities. We wouldn't have that, would we ? 
There will be more trials (and errors) before I know a little more about the K9AY, and as the the knowledge  is getting  consolidated and 
and documented, HCDX will of course get as much first-hand news I have. I think though, that most previous owners of the antenna 
could learn me more, that I can teach them.  GOOD DX-ing to everybody -  what you have on 4960 (it was NOT the VoA) or 4900 could 
fine to know. [Johan Berglund, via HCDX] 
----------------- 
4960 seems to be R Federación. They tend to start and end their broadcasts on a martial note. [Henrik Klemetz via HCDX] 
 
EWE-antenna 
From the advice of Nick Hall-Patch and Chuck Boehnke, I tried a counterpoise under the EWE antenna, connected from the one 
set (4 ) of Ground rods to the other. I had to bury about a third of the wire as it runs across the backyard.  
The results? Unbelievable! The poor null toward the NE is not a problem anymore. I went over to 820 kHz, where all I was getting at the 
best (at the lowest) was S7 from KGNW-820-50KW-Seattle. My old EWE would knock them down to nothing. Well with the 
counterpoise, I can do that once again. The nulls are great on the bottom part of the band, below 900 kHz, fair 1200 to 900 and poor 
above 1200 for some reason. It will be interesting to see how this works now at night. The main lobe is S during the day. I can't tell how 
it is to the Pacific until tonight, but it looks good. The antenna seems to be sharper than my old EWE in some ways, as Portland (SE) is 
still poor where my old one wasn't. I don't know if that will affect the SW/NW signals. Not much from Japan this time of year, so I will 
have to wait on that. I just wonder if I should add a Ground rod every 10-20 feet along the counterpoise, I wonder if that would make any 
difference. Anyone ever try that? 
The EWE antenna seems to be doing a good job even though reception conditions continue to be poor. I did hear KIPA-620-Hilo HI 
mixing with KDBZ-Portland tonight, which is an improvement. So far the last couple of nights, Tahiti-738 & Tonga-1017 seem to be the 
only other Pacific stations heard. I do notice the null on the 5K ohm pot at the far end of the EWE is very sharp since I added the 
counterpoise. In fact it seems sharper than the pot at the end of the old EWE. I have also noticed an enhanced" coastal effect as I now can 
hear KCST-1250-1KW-Florence OR during the day very weakly (The don't get out), and have a deep null on the 5KWer in Seattle on the 
same freq. Also for the first time in years, I have heard KURY-910-1KW-Brookings OR near LSS mixing with powerhouse KKFX-
Vancouver, WA. KURY is another one that does not get out past the South coast. Now if the antenna will work well to the NW, when the  
JJ & KK DX rolls in this Fall, but time will tell. It looks good though. 
[Patrick Martin Seaside OR, via  HCDX]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga radionyheter 


