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Nummer: 1465, 12 augusti 2001. Deadline nästa nr: 24/8 2001 (fax & E-mail 26/8 kl. 0900 SNT) 
 

SWB-info 
 

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

QSL, kommentarer, mm.  
 

Jan Edh: Den 1 augusti togs ett avgörande steg mot en prärieantenn i Fredriksfors. Dan Andersson, 
Ronny Forslund, Rolf Larsson och jag snitslade upp sträckningen för den nya antennen i ca 317 graders 
riktning med en å-kant som start och slut i en blötmyr. Enligt kartan bör den bli 850 - 900 meter lång. Men 
sedan ska den upp också... 
Efter ett kort mellanspel med vedtravarna var vi sedan redo för sedvanlig (sen) grillmiddag, och litet 
lyssning. Början på natten var mycket dålig. Det tog sig dock och vid en förnyad koll vid 01 UTC gick 
en hel del stationer, både på KV och MV och styrkorna var inte så illa. Däremot fortfarande väldigt hög 
störningsnivå av åskskrap som nästan helt stoppar möjligheterna att höra vad som sägs på bandet. 
Strax före 01 var det mycket brassar med hyggliga styrkor på både KV och MV men med fotboll för hela 
slanten, senare tycktes MV-konditionerna framför allt glida mot Argentina/Uruguay. A-index var f ö 13, 
K-index 2 den här natten efter en orolig dag innan med K-index uppe i 4. 
10/8: Allt var sig likt. På torsdagskvällen, 9/8, skulle Ronny Forslund och jag ge oss på vedhögen i 
Fredriksfors med yxan. Och det regnade förstås. Ibland mycket. När det inte regnade som värst lyckades vi 
dock hugga upp en hel del av vedhögen, innan vi fann tiden mogen att sluta ? och då gjorde regnet det 
också. Vi grillade. Men då var allt sig inte likt. Det Chile-vin som Ronny valt gav inte alls resultat! 
Till att börja med hördes mycket Afrika, men också Australien 120 m och ett par indoneser ? hösten 
kommer. LA var mycket lågmält, trots att åsksplattret inte heller var sig likt. Senare på natten tog sig det 
också ? visserligen överlag ganska klena styrkor, men det var full aktivitet på både "höga MV" + X-band 
(LA) och kortvåg. En MV-station skiljde sig från mängden, brasse (troligen 9 de Julho) på 1600 som gick 
med häftig styrka en bra stund. 
  

Leif Råhäll: Hoppas allt är bra efter sommarens övningar. Det börjar så smått röra på sig från öster , det 
blir nog bättre framöver . 
  

 Lars Skoglund: meddelar per vykort QSL från Christian Voice Darwin 21680 brev, info, schema och 
frimärken, v7s Mrs Lorna Manning, Site Adm. Adress: PMB 5777, Darwin NT0801. (I loggen LSX = LS 
på Daftö).  
  

Christer Brunström : WHRA  17650 QSL-kort, brev, schema + snygg T-shirt; CWA155 Radio Banda 
Oriental  6155 brev och foto, v/s Nora San Martin. Annars har vi varit några dagar i Prag för att fira vår 
20:e bröllopsdag. Bl a besökte vi Theresienstadt utanför Prag. 
11/8: Annars var det ingen briljant morgon. Banda Oriental hördes mycket svagt på 6155 kHz. Tentativt 
hördes Radio Amanecer på 6025 kHz runt 0235 med religiöst på spanska. På MV hördes bara Boston på 
1510 kHz. 90 och 60 meter var båda dåliga. Lycka till med hästarna! 
 

Henrik Klemetz: Utöver Banda Oriental har jag också fått svar - på 17 dagar - från R Difusora 
Taubaté, 4925, brev, kort, stickers i rekat brev. 
 

Börge Eriksson. Ja, vad skall man säga? Vädret kan ju inte glädja någon människa med detta ideliga 
regnande och lika trist är det även på radiofronten. Visserligen bjöd förra veckan på litet bättre konds och 
det var kul att lyssna ett par nätter, men den nu gångna veckan har varit usel. Trodde först att jag hade 
något antennproblem, men polare Lennart meddelade att det var lika dåligt hos honom. Dessutom hade 
han varit i skogen och plockat en kasse kantareller medan jag hade "bara" hittat en ynka liter på mitt 
skogsbesök och för att göra saken värre hade man gjort ett kalhygge av mitt bästa kantarellställe. 
Stationerna vägrar sända mig QSL fortfarande och dessutom har jag dåligt samvete för att inte SWB-
medlemmarna fått jubileumsskriften i sin hand. Undra på att man deppar. Jag hade nämligen lagt in det 
hela på en Zip100 diskett, men Thomas hade inte möjlighet att ta den och vi har diskuterat fram och 
tillbaka hur vi skall göra. Det senaste budet är att bränna in den på en CD och detta har min son lovat 
hjälpa mig med, men han är för närvarande på semester med sin familj så det dröjer ett tag till, MEN JAG 
LOVAR ATT DEN KOMMER!! Den är ju klar i övrigt. I förra numret skrev jag i en kommentar att AIR 
Port Blair var kanonstark vid sign/on 23.35. Ett skrivfel för naturligtvis var det 23.25. Håller med WIK:s 
kommentar i förra numret om att vissa rx-ar tar in mer störningar än andra. Polare Lennart får alltid mindre 

Så är det åter tid att 
sätta sig bakom 
tangenterna för ett 
nytt SWB. 
Bornholm var 
verkligen till sin 
fördel med vackert 
väder. Det är ganska 
så avspänt att åka 
runt den lilla vackra 
ön. Helst skall man 
ha mer tid och göra 
det per cykel. Det 
finns 25 mil 
asfalterade 
cykelvägar, de flesta 
utmed bilvägarna. 
Men ön är inte precis 
ett ställe dit man 
åker för att hålla 
igång på kvällarna – 
ganska så dött efter 
kl åtta. 
 
Den gångna helgen 
har ägnats åt SM i 
hästhoppning här i 
Ängelholm. 
Tävlingarna slutade 
kl 1600 och sen gick 
det åt ett par timmar 
för att plocka ihop 
alla datorer, kablar 
och annat. Helena 
Persson tog hem SM-
tecknet, Jens 
Fredricson på andra 
plats och Malin 
Baryard på tredje.  
 
Tyvärr så var vädret 
inte det bästa, från 
kl 0700 till 1300 kom 
det c:a 17 mm. 
Dyngan flöt om man 
uttrycker det milt … 
 

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

R e d a k t i o n: 

Thomas Nilsson 
Mardal 3669 

262 93 Ängelholm 
 

Tel: 0431-27054 
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0431-411501(arb) 
E-mail: 
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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


2 

störningar på sin rördrivna rx än den transistordrivna men har också mindre åsk-QRM överhuvudtaget än vad jag har på min R-71. Åsk-
QRM-en fortsätter att var störande, åtminstone vissa nätter. 
 

Björn Fransson: Jag får väl bidra med det lilla jag har! Igår började jag jobba igen, så nu kanske det finns hopp om att jag kommer 
igång även med DX-andet på sedvanligt sätt. QSL : Radio Africa International  via DTK, Tyskland-13810/15485. Snyggt kort, v/s: 
Donna Niemann och Raphael Mbadinga. Kommentar: "First day on the air!". 6 m. Radio Marabunta, chilensk pirat via DRS, Holland-
6295.Kort, snyggt databrev, v/s: Mr Ant. 1 m. Salama Radio via Radio Merlin International, UK-15475.Brev, v/s: Dr Jacob Abdalla. 3 
v. Ja, det var «det hele»!  
 
Tor Henrik Ekblom : Tack för fina 1464:n - jag sticker imorgon ut till östra insjö-Finland med familjen och hoppeligen med dx-resultat, 
radion skall med! Vi skall vara där i två veckor. Ha en trevlig resa till Bornholm, en väldigt trevlig ö! 
 
 

 
 
2325  9.8  2025  ABC kanon, och nästan störningsfri QSA 3-4. 2310 något svagare, 2485 mycket svagare. JE 
2490,1  9.5  2140  Radio 8:e de Setembro med reklam för en firma i Descalvados. Fin musik. QSA 2-3. Som alltid bättre signal 

på AM. JE 
3250  10.8  0300  Radio Luz y Vida - spelade bl a Gospeln vi känner som barnsången "Det lilla ljus jag har, det ska få brinna 

klart" efter 0330 började morgonen bli för långt liden och styrkan för klen. QSA 2 JE 
3264,7  9.5  2120  RRI Gorontalo (tabelloggad) med blandad äldre popmusik. QSA 3 JE 
3264,7  25.7  2101  RRI Gorontalo med nx 2-3 LRH 
3280  3.8  0130  La Voz del Napo pratade och pratade, men även en och annan andinsk musiksnutt. Murrigt ljud. 2-3 BE 
3300  4.8  0230  Radio Cultural  var det kul att höra med hyfsad styrka.( I år är det 45 år sedan jag hörde dem första gången på 

11850 och även fick det snygga "fågelkortet". ) 2-3 BE 
3300  10.8  0310  Radio Cultural  med engelsk predikan. QSA 3. JE 
3344,8  9.8  2030  RRI Ternate (tabelloggad) med ett längre anförande. QSA 2-3 JE 
3365  4.8  0115  Radio Cult. Araraquara  med musik och Q3. BE 
3390  9.8 2040 BBC-program // 3255. Vad är detta? Inget hokuspokus med mottagare etc eftersom den gick på både min 

ICOM och Ronnys NRD och också på olika antenner. Svagare än 3255. QSA 2 JE 
3905,0  27.7  1940  OID Med pop mx denna kväll ,har tidigare hörts med trummor och south sea mx , försvinner vid 20 tiden, hörs 

inte varje kväll men dåd och då när kond. är bra. Ni som har tillgång till bev.-antenner kolla gärna. 2 LRH 
3925,0  6.8  2027  JPN R Tampa med sitt vanliga klockspel vid px-starten (ffg i höst) 2 LRH  
4052,5 3.8 0330 Radio Verdad  LSX 
4052,5  3.8  0140  OID med sånger och ev. även tal vid 01.45. Mycket svag knappt förnimbar vissa stunder. Har bevakat denna 

frekvens varje gång jag nattlyssnar, men aldrig hört något. Kollade frekvensen även nästa natt, men ingenting 
då. Verdad eller vad? Har ej sett Verdad tipsad sedan i våras. Har lyssnat på bandet och vet inte om det är värt 
att skicka en bandrapport. Skall försöka köra det i en musikredigering får vi se. Men kondsen kan ju ha legat 
mot TG-land denna natt eftersom 3300 gick bra. BE 

4471,5  3.8  0030  Movima med härlig andinsk musik 2-3 BE (Det närmaste jag kommit QSL från denna station är att min 
rapport omnämndes i det QSL-brev Lasse Skoglund fick 1983). 

4606,4  6.8  2035  RRI Serui (Tent) med tk, svårt störd 2 LRH 
4716  3.8  0120  Radio Yura med musik varvat med de vanliga mensajesrabblingarna. Får väl en rapport till, men verkar vara 

svart efter fjolårets e-mail diplom. 2-3 BE  
4716,8  2.8  0135  Radio Yura ovanligt bra med lugn, fin musik QSA 3 och riktigt njutbar. JE 
4760  3.8  2035  ELWA  med religiösa sånger bl.a "It´s time to need Him" 3 BE 
4760  9.8 2325 AIR Port Blair  öppnade för dagen efter "pausmusiken". QSA 3 JE 
4789,3  9.8  2050  OID  men som förmodligen är Saudiarabien. Arabisk intervju. QSA 2 JE 
4815  4.8  0245  Radio Dif. Londrina  stängde med lång ceremoni 02.58 Därefter en station med svag musik. El Buen Pastor ? 

3-4 på brassen och Q2 på den efterföljande. BE 
4815  2.8  0110  Radio El Buen Pastor med kristna sånger och någon bön. Svår att separera från brassen, som också är 

religiös, men tycks ligga på ca 4815,02. Den här tiden var dock El Buen Pastor den starkare. 0215 var det 
"Difusora-id" för hela slanten. JE 

4824,4 1.8 -0302 Radio Sicuani stängde.  LSX 
4824,5  3.8  0130  La Voz de la Selva med en styrka som det var länge sedan jag hörde dem med.. Q3-4 BE. Vad kul det är att 

lyssna när det blir litet krut i signalerna. BE 
4830 30.7 -0400 Radio Litoral  stängde efter engelska programmet LSX 
4870,0  26.7  1625  SLA Ekala slutade kvällens px vid denna tidpunkt 2 LRH 
4890,0  27.7  1920  PNG Port Moresby med pop mx 3 LRH 
4902,0  26.7  1635  SLA Ekala höll på till närmare 1700 2-3 LRH 
4976    29.7  1925  Radio Uganda nu tillbaka på 60 meter efter utflykten till 7195 kHz. 3  CB 
5003.6  29.7  1930  Radio Bata hördes åter efter att ha varit tyst under i stort sett hela juli månad. Non-stop musik vid alla 

tillfällen jag sedan lyssnade under kvällen. 3-4  CB 
5010 4.8 0400 HRMI Radio Missiones med religiöst åx på spanska.  LSX 
5015  2.8  0200  Pioneira de Teresina avslutade ett fotbollsprogram. Tyst en halvminut på frekvensen, sedan tillbaka, med 

mycket lägre signalstyrka. QSA "3+" resp "2-". Turkmen Radio var ovanligt återhållsam, men gick hyggligt på 
Asien-riktning. JE 

5949,55  10.8  0235  OID , Peru eller möjligen Ecuador? Religiöst, men pratade också om betydelsen av brev från utlandet och 
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kortvåg. Tyckte att jag hörde "Guarina" eller "Huarina(s)", men hade inte fått fart på md:n och det kan vara 
inbillning. Strax före heltimmen kom paussignal och sedan program på 5950 och spolierade fortsättningen. 
QSA 2 JE 

5952,5  10.5  -0229  Radio Pio XII  med anrop, faxnummer etc, ett enkelt "Gracia" och så cd efter en rekordkort musiksnutt. QSA 
3-4 JE 

5985,8  27.7  1535  MYA Yangon med nat. mx 2 LRH 
5995,2  10.5  0305  Radio Melodia QSA 2 JE 
6035  1.8  -0237  La Voz del Guaviare stängde med nationalhymnen. BE  
6155  2.8  0210  Radio Banda Oriental, Sarandi del Yí, skiljer ut sig programmässigt från andra LA-stationer. Inte särskilt 

stark (QSA 2), men hörs bra ändå. JE 
6155  10.5  0220  Radio Banda Oriental riktigt njutbar med sin "annorlunda" musikstil. QSA 2-3 JE 
6160    11.8  0300  CKZN  St John's NF har gått mycket bra hela sommaren. 3 CB 
6180  0fta  0030 Radio Nacional Amazonia kanonstark de flesta nätter, men inte de senaste nätterna då hela 49 m bandet varit 

dämpat med usla signaler. Annars 3-4 BE 
6185    11.8  0545  Radio Educación hörs nu ofta bra vid denna tid med olika typer av musik. 2-3  CB 
6276.4  22.7  0600  Swinging Radio England körde hårt med gamla jinglar. Pratade om « 819 meters medium wave » också. S 2-

3 BEFF 
9705    11.8  0255  Radio México Internacional med annonseringar på SS och EE. 2-3  CB 
11895  7.8  1800  FEBC med testsändning via DTK, Tyskland. Programmet hette « Pinoy Connection » och var på något slags « 

Filippino »-språk och litet engelska då och då. S 4-5 BEFF 
15235  6.8  1400  Radio Free Vietnam via okänd sändare är en ny clandestine. Sjöng en sång om Vietnam, så att jag skulle få 

en säker detalj i alla fall ! S 2-3 i början, men blev lite bättre senare 
17875  8.8  1700  Adventist World Radio via Abu Dhabi med sin vanliga påannonsering, följd av program på Afar och Oro. S 

4-5 BEFF 
 

 
                     
2500.06H  HJFV Radio Viva, Pasto (Colombia). Augusti 2001 - 0000 UTC. ID: "......emisora "Radio Viva": Radio Viva, Pasto 1250, 
Radio Viva Cultural Bolivar, Ipiales (uppfattade inte frekvensen), Radio Viva, Cali 1290......" plus en FM-station i Ippiales på 89.1mHz -  
uppfattade inte namnet men "....Color" ingick. Radio Viva, Pasto har tills helt nyligen hörts på 1240 kHz - dessutom med god hörbarhet 
här i Quito, varierade någon 10-del i frekvens men låg för det mesta på 1240.12 kHz. Harmonic från 1250 kHz (2 x 1250.03).           
 

3600.06H  HJNF Radio Super, Cali (Colombia). Augusti 2001 - 1100 UTC. Svag, uppfattade egentligen bara stationens ID, ett kort 
"Super Cali". På 3600.02 en trolig OID Cuban.   
 

6350.02  National Public Radio, okänt QTH. Augusti 2001 - 1035 UTC. "NPR News" och inslag om radiostationen "Cool FM" i 
Nigeria. Uppgav email http://www.npr.org .   
 

3840.76  OID LA, troligen Costa Rica. Augusti 2001 - 1110 UTC. Har haft en hyfsad period men inget direkt ID. TC -6 och ofta prat 
om Costa Rica - funderar därför på Radio Sol Estéreo, San José som är listad på 960 kHz. En annan möjlig harmonic är från 1280, men 
har kollat att det inte är Radio Alajuela. Fram till 1055 UTC blandad LA-musik där YL säger några ord mellan varje låt. Därefter ett 
långt nyhetsprogram kallat "Panorama noticioso" med manlig DJ. Hörs också kvällstid men med svagare signal.  
 

En ganska tunn bandscan denna gång. Stationen på 3840.76 är spännande - hoppas jag löser problemet till nästa SWB. Senare idag reser 
min fru och jag, tillsammans med 5 nära släktningar, med bussboladet "TransEsmeraldas" iväg ut till kuststaden Esmeraldas. Härligt! 
1996 var jag där senast. Vi ska tillbringa en knapp vecka i "Atacames" som ligger strax utanför Esmeraldas. Vi ska bo i små stugor nära 
stranden, s.k. "cabañas". Någon lyssning på KV blir det inte men ska för WRTHs räkning kolla provinsen "Esmeraldas" och dom 9 MV-
stationer som, enligt vår medlem Tore Larsson/TL på WRTHs redaktion, är listade i provinsen - dom flesta i staden Esmeraldas.   
 

6062.00v  "Universo"(se SWB 1464).   Christer BRunström/CB i SWB: "Din station på 6062 kHz är förmodligen Rádio Tupi de 
Curitiba med programmet A Voz da Libertação i stort sett dygnet runt. Finns på 6060, 9565 och 11765 och hörs ofta på samtliga. 
Gissningsvis är Rádio Tupi aktiv på FM i Curitiba och hyr ut övrig sändningskapacitet till Igreja Pentecostal Deus é Amor. Jag har hört 
programmet Informativo Tupi vid några tillfället och detta är helt annorlunda än de religiösa programmen. Intressant är att station 
tidigare hette Rádio Universo (om man nu inte bytt namn igen helt nyligen). De idar sällan och programmen är "tunga" att lyssna på 
under längre tid".  
Tack Christer. Jag har kollat frekvenserna och man sänder // på 6062v, 11764.74 och 9565.06 kHz med programmet "A Voz da 
Libertação" och man nämnde också kyrkan "Deus é Amor". Däremot uppfattar jag inget "Radio Tupi"-ID. Spännande det där med 
"Universo"! Kanske namnet på bolaget som äger Radio Tupi? /BM.   
 

Två alternativa sajter med information om peruanska "distritos".   
 

Ni känner ju redan till utmärkta "Ventanaperú"  som tidigare har behandlats i denna spalt. Det finns naturligtvis fler liknande sajter men 
det gäller ju att hitta dom. Ett alternativ är A.N.C. /Asociación Nacional de Centros  Gör så här: 
 

 
     BM i Ecuador – bandscan KV-29, 8/8 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 

http://www.npr.org
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A/   Besök denna adress: http://www.siperu.org/datos/indice.htm 
B/   Valj t.ex. departamento "La Libertad" .    
C/   Valj t.ex. provincia "Pataz" .  
D/   Klicka på distrito "Parcoy" . I förra SWB #1464 rapporterade jag om Radio Nuevo Horizonte, en station som är beelägen i just 
detta "distrito". På skärmen visas nu upp en stor mängd statistik om "el distrito de Parcoy". Allt från att 96.1 % av dom 9453 innevånarna 
bor på landsbygden till hur många poliser det finns i området.  
 

Det andra alternativet är en sajt som ger ungefär samma information som ovanstående "A.N.C." men med den skillnaden att här återges 
alla "distritos" med olika färger på en snygg karta - man ser precis var i "la provincia de Pataz" ett "distrito" är beläget. En fantastiskt 
snygg kart-sajt fran  "Instituto Nacional de Estadística e Informática". Gör så här:  
 

Besök denna adress: http://www.inei.gob.pe/inei4/bancogeo/bancogeo.htm. Därefter går du igenom samma steg som i "A.N.C."-sajten 
härovan - dvs steg B - D.   
 

I förra SWB #1464 tipsade TN om hur man förbättrar AVC:n på NRD-535. Så här skrev Thomas: "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". Fungerar säkert bra men man har ju då fortfarande bara två "lägen" - FAST och SLOW. Ett löjligt enkelt sätt att, i 
praktiken, ändra tidskonstanten på 535:ans AVC är: I läge FAST eller SLOW drar du ner HF-gainen till lämplig nivå. Själv brukar jag 
hamna på mellan klockan 11-1400. Här i Quito har jag problem nonstop med åskstörningar, som kommer från Amazonas-området där 
det regnar och åskar samtidigt som vi här uppe på "la Sierra" har sol, 22 grader och regnfritt 6 månader i sträck. 535:ans AVC är faktiskt 
ganska hopplös i original då åskspraket delvis blockerar stationen men genom att minska HF-gainen ordnar det sig hyfsat! Minskar för 
övrigt också besvären med splatter från intilliggande station. Kom gärna med synpunkter till bjornmalm@yahoo.es.    
 

73 från  i Quito!    
 
     

 
BHUTAN 
I received a long awaited QSL card from Bhutan Broadcasting Service today and a letter signed by Sonam Tobgay, Station Engineer. 
The card was supposed to be for a reception from November 16, 1992 on 5025 kHz but alas it was filled out for the day he sent the letter 
(July 2, 2001), on 6035 kHz and the wrong time to boot! He does have an e-mail address toby@bbs.com.bt so I've tried a gentle follow-
up to see if I could get a corrected QSL. He was still in school when I heard this broadcast from BBS! The QSL card is very 
interesting...on the back it says the card is printed from traditional Bhutanese handmade paper made from the Daphne plant, widely found 
in Bhutan. The BBS web site is pretty interesting... profiles and pictures of key staff, including Sonam, as well as pictures from around 
the station and the radio and TV schedules (Bruce Churchill, CA, Cumbre DX August 3 via DXLD) 
 

BOLIVIA 
Per Fontenelle Aragão, in Cumbre DX and DXLD, the unID heard in July on 3343 appears to be R Ayopaya, in Bolivia. For pictures 
from the station, see http://www.erdmobil.de/Bolivien/_Ayopaya/Radio_Ayopaya/hauptteil_radio_ayopaya.html. R Ayopaya is 
described as an educational project for teenagers. Financial support comes from Catholic groups in Germany. Independencia, the 
provincial capital of Ayopaya, has 2,500 inhabitants and a radio station calling itself R y TV Domingo Savio. 
See http://www.erdmobil.de/Bolivien/_Ayopaya/Bildung/hauptteil_bildung.html. Per a report dated May 5 and posted by Barrera, in 
Argentina, this station was greeted on the air by R Pio XII (Henrik Klemetz, Sweden, August 6, DX LISTENING DIGEST) 
-----------------------------  
Could you please confirm if Radio Ayopaya and Radio Domingo Savio is the same broadcasting station? Radio Ayopaya has been heard 
by several shortwave enthusiasts in Sweden on 3343 kHz, 90 meters, last month (Henrik Klemetz, to...) 
From: "Thomas+Steffi Henrich, Kirchgasse 3, 67822 Finkenbach" freundeskreis@t-online.de Sent: Monday, August 06, 2001 2:56 PM 
Subject: Re: Radio Ayopaya  
Radio Ayopaya and Radio Domingo Savio are different broadcasting stations. Radio Domingo Savio is the station of the Catholic 
church, Radio Ayopaya is the station of the "Centro Cultural Ayopayamanta". Both broadcasting stations are located in Independencia 
(Ayopaya/ Bolivia). "Centro Cultural Ayopayamanta" also works in development, environmental protection and education projects. 
You can contact the Centro Cultural Ayopayamanta by Casilla 2433 Cochabamba, Bolivia; Tel-Fax 00591 42 44909 or Parque Fidel 
Anze No 5, Cochabamba, Bolivia.  Greetings from the German "sponsors" of Radio Ayopaya. 
Steffi und Thomas Henrich (via Henrik Klemetz, DX LISTENING DIGEST) 
---------------------- 
According to the August 2001 issue of Prayerworld, the HCJB World Radio Engineering Centre in Elkhart, Indiana, is currently  
preparing a low-power shortwave transmitter for HCJB's Bolivian partner - LATCOM. No information as to frequency or start date. 
Similar low-power shortwave transmitters have already been built for ELWA in Liberia on 4760 kHz and Believer's Express in Bukavu 
(6210 kHz). Christer Brunström. 
 

6035, R Trópico, Trinidad, Beni - I stopped by R Trópico on 16 Jul on vacation while they were changing frequencies from the old 
4552+/- to their newly assigned 6035 kHz. According to owner Eduardo Ávila-Alberdi, they finally received their frequency 
allocation from the government. They had been operating under a temporary permit since 1979! The move was made since most of their 
listening audience has trouble finding portable SW radios that cover 60m. Expect to see more Bolivian stations trying to move out of 
60m and into the 49m band. I pointed out that RCN-Colombia is also on 6035 kHz and the engineer indicated they might move a few 
kHz. I found them transmitting on 6027 that evening, but they may move around a bit in that general vicinity for the next few weeks 
before settling down. The schedule is 0600-0900, 1200-1430, and 1830-2100 local time or 1000-1300, 1600-1830, and 2230-0100 UCT 
with 1.5 kW. The transmitter is rated for 3 kW, but they run at half power. They are interested in hearing how their signal is getting out 

Stationsnyheter 
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after the frequency change. If you log them, be sure to send a report to the address in WRTH and especially mention any messages heard 
– their emphasis is as a message service and that will get their attention and give them ammunition for advertising. Pictures of the station 
are on my web site at http://www.comportco.com/~wfair/Photos/index.html and follow the links under "Radio Stations". (Walt Fair, 
Cumbre DX August 3 via DXLD) 
 

LAOS 
Surprise of the week so far: Lao National Radio back on 7145. First noted 25 July just before 0200, with ID at top of the hour and into 
nx, all \\ 6130. I noticed several audio breaks on 7145 only during the following ten minutes, and 7145 had disappeared by next check at 
0245. I suspect that the tx on 7145 may therefore be on test. Audio was similar to 6130, basically good, but with the same slightly 
'echoey' effect. Signal strength also similar to 6130 (Alan Davies, Thailand, Jul 25, BC-DX via DXLD) 
 

MEXICO 
4918, XERTA: I have been tuned in XERTA, Radio Transcontinental de America on 4918, with bad modulation, at 0300, 
yesterday (UT Aug 3). Singing off at 0400 with national anthem (Hector Garcia Bojorge, DF, Cumbre DX via DXLD) 
Nominal 4810, I think, ex-4800, but has been jumping all over the 60mb trying to get adjusted; and rarely reported outside the local 
area (gh, DXLD) 
 

URUGUAY 
A large, beautiful wall decoration in wood and metal - partly in silver - was received in the mail from Uruguayan station 
CWA155 Banda Oriental together with a tape recording of one of their regular transmissions in mid-July. According to info received 
by e-mail the station is run by the Porro-San Martín family, Mr José A Porro the technician and Mrs Nora San Martín de Porro the station 
manager. Their daughter, Mrs Analía and her husband Gustavo Velazco are in charge of a daily transmission at 0100-0300 UT on 6155, 
2 kW into an omnidirectional antenna. This is a non-commercial operation different from that of CW155 R Sarandí del Yí, 1550 kHz. 
The SW fare consists of  "folklore uruguayo"  (ballads with guitar accompaniment), but as long as composers or interpreters are 
Uruguayan they also play tangos, milongas and tropical-sounding music of the "bailanta" type. In the 18th C. Banda Oriental was a 
common reference to the "eastern shores" of the Uruguay river, which as an indep! 
endent country in 1828 was named  República Oriental del Uruguay. Sarandí del Yí is a tiny village of 6,500 inhabitants. It is located 200 
km north of Montevideo. The usual verie consists of a nicely printed letter and a picture postcard. Reports can be sent by e-mail to 
norasan@adinet.com.uy or by p-mail to CWA155 Banda Oriental, Sarandí 328, Sarandí del Yí, CP 97100, Durazno, Uruguay. First 
reports from Europe seem to be have been from Mauno Ritola and Jan-Erik Österholm, in Finland, and Vasily Gulyaev, in Russia.. 
(Henrik Klemetz, Sweden via HCDX) 
------------------------ 
Johan Berglunds observations regarding Banda Oriental - Sarandí del (not y) Yí coincides with my own observations. R Fides has 
been heard here in Borgå, Finland (50 km east of Helsinki) with nice signals starting around 22 UTC and lasting to ca. 0015-0020 when 
the channel is blocked by a carrier upto 0100 UTC. After 0200 UTC the channel is again free and the station coming in weakly to 
moderately is indeed Banda Oriental, Sarandí del Yí, Uruguay (I made my first logging of the station already on March 11 200 then on 
6154.06 and now on 6155.04, e.g. exactly the same split as that of Fides!) and not Fides as also Henrik Klemetz pointed out earlier. 
Banda Oriental has a distinct format that cannot be mixed with that of Fides. My 40 years experience in Latin American  DX-ing tells me 
that the major majority of all Bolivians logged at least in Finland (and thus northern Europe) in the 49 m.b. has been during and shortly 
after  Bolivia local sunset, that is between ca. 22-00 UTC.  
[Jan-Erik Österholm, Borgå, Finland via HCDX] 
 

 

 
European vacation in France 
During the period June 23rd to July 20th, my family had the good fortune of spending an extended European vacation in 
France.  For most of the time, we were in Andlau, a town of 1250 people in the Alsace area, south of  Strasbourg.  Travelling very light, 
I still managed to pack my Sony 1000T,  a Kiwa pocket loop, and about 10 meters of wire with an alligator clip.  Though no where close 
to a DX machine, the little 1000T nonetheless proved itself to be a capable little machine.  I have several hours of tapes to convert to 
MD.  I'm going to share the most interesting catches with you.  The difference in signal strengths between west coast North America and 
Europe is quite astounding.  Many of the international broadcasters were well heard with only the whip, a rare occurence on the west 
coast!  One of the most enjoyable aspects was listening to the many hobby pirates on the 48 meter band.  One Saturday evening the 
segment from 6200 to 6400 seemed virtually full of hobby pirates, though I later realized that some of the signals resulted from receiver 
images 910 Khz above in the 41 meter band.  Another big difference was the difficulty in hearing anything from the Pacific.  Apart from 
R Australia, didn't hear much else.  Africans were easy catches, especially in the early evening starting around 1800.  The Americas 
were'nt well heard except after midnight local, usually past my bedtime!  I give top marks to the Kiwa pocket loop.  It really enhanced 
receivability.  Upto now I've rarely used it in North America and was considering selling it, but after this experience, I think I'll keep it.  
While in Paris last week, I had the honour of meeting well know clandestine DXer John Campbell.  Enjoyed a drink at a cafe before 
watching the fireworks over the Eiffel Tower on Bastille Day. 
[Walter Salmaniw, salmaniw@home.com via HCDX] 
 

R-5000 mailing list 
A mailing list has been created, in order to promote exchanges of opinions, modifications and troubleshooting solutions between users of 
the Kenwood R-5000 receiver. Everybody can subscribe at: http://www.topica.com/lists/R5000 Or just send a blank message to: 
R5000-subscribe@topica.com Enjoy!  
[Enrico Oliva, oliva@lombardiacom.it, via HCDX] 
 

SB QST ARL ARLB028, ARLB028 ARRL Petitions for New 60-Meter Amateur Band 
A petition filed this week by the ARRL could result in a new high-frequency band for US amateurs. The ARRL has asked the FCC 
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to allocate 5.250 to 5.400 MHz to the Amateur Service on a domestic (US-only), secondary basis.  
The League told the FCC that the new band would aid emergency communication activities by filling a ''propagation gap'' between 80 
and 40 meters. ''There are times on certain paths when a frequency in the 80-meter band is too low, and a frequency in the 40-meter band 
is too high for reliable ionospheric propagation,'' the ARRL said in its petition. The ARRL said the propagation gap can hamper 
communication between the US and the Caribbean during a hurricane or severe weather emergency.  
The ARRL Board of Directors approved the proposal at its July 20-21 meeting. The FCC has not yet invited public comments on the 
petition. Even if the petition finds favor with the FCC, it's likely to be several years before the new band actually becomes available. 
As proposed by the ARRL, amateurs General class and higher would be permitted to operate phone, data, image and RTTY on the new 
band running maximum authorized power. No mode-specific subbands were proposed. 
The ARRL said a new 150-kHz allocation at 5 MHz also could relieve substantial overcrowding that periodically occurs on 80 and 40. If 
the new band is approved, hams would have to avoid interfering with--and accept interference from--current occupants of the spectrum, 
as they already do on 30 meters. The band 5.250 to 5.450 MHz now is allocated to Fixed and Mobile services on a co-primary 
basis in all three ITU regions.  
The ARRL's petition cites the success of the League's WA2XSY experimental operation in the 60-meter band, carried out since 1999, 
which confirmed the communication reliability of 60 meters.  
''An amateur allocation in this band would improve the Amateur Service's already exemplary record of providing emergency 
communications during natural disasters when even modern communications systems typically fail,'' the ARRL concluded. 
A copy of the ARRL petition is available on the ARRL Web site, http://www.arrl.org/announce/regulatory/5MHz  
NNNN/EX (via Brock Whaley, John Norfolk, Bill Smith, DXLD) 
 

Question from WRTH publisher re Egypt, ERTU. 
Dear Thomas Nilsson, I hope you don't mind if I ask you a question. I have a listing of domestic SW broadcasts from Egypt. ERTU 
seem unwilling to confirm that they have domestic SW broadcasts. I take the liberty of giving you the frequencies below in the hope that 
you will be able to help: 
kHz      kW   P   Times 
9620    100  1    0340-0700 
9700    100  6a  1800-0030 
9755    100  4    0200-2200 
9770    100  1    0340-0700 
 

kHz      kW   P   Times 
9800     100  1    0340-2400 
9850     250  1    1100-2400 
11665   100  6a  1900-0030 
11785   100  1    0600-1500 
11980   250  6a   0600-1400 

kHz       kW   P   Times 
12050   250  1    0200-2400 
15285   100  6a   24h 
15475   250  1    0700-1400 
17670   100  1    1300-1900 
 

The programmes fit as they are the general service, voice of the arabs and the Koran.  If you do not have the time to do this then please 
do not bother. Many thanks Nicholas Hardyman, Publisher, World Radio TV Handbook 
(I forward the question to all our members, hoping someone can help with this one. /ed.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arrl.org/announce/regulatory/5MHz

