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Nummer: 1522, 19 oktober 2003. Deadline nästa nr: 31/10 2003 (E-mail 2/11 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/    (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). 
 

QSL, kommentarer, mm.  
 

Bengt Ericson i ARC meddelar oss den mycket trista nyheten att Thord Knutsson avlidit:  
Vi har med stor sorg mottagit beskedet att Thord Knutsson har avlidit den 8 oktober av sviterna efter en 
operation. Han blev 65 år gammal. Begravning i Bankeryds kyrka den 22 oktober kl. 13. Från ARC 
kommer TF, TL och BE att närvara.  
Thord var bland de första medlemmarna i ARC och har aktivt deltagit som spalt- och tipsredaktör i flera 
omgångar. Han var även en mångårig medarbetare hos WRTH, där han ansvarade för stora delar av 
Sydamerika-sidorna. Thord lämnar ett stort tomrum efter sig, men också ett ljust minne. Ett personligt ljust 
minne, som Tore och jag har, är inspelningarna av de spanska specialprogrammen för ARC, som 
genomfördes under stort gemyt i Skara.  
Vi gläds åt att han kunde genomföra sin länge efterlängtade Sydamerika tripp i somras. Våra tankar går till 
hans familj, Inger och Björn.  
(Också vi i SWB tänker på hans anhöriga i denna mörka stund och det är med stor sorg vi ser en mycket kunnig och god 
företrädare för DX-ingen gå ur tiden. /red)  
 
Christer Brunström: Rádio Guarujá 3235 med ytterligare ett svar. Typiskt att när det kommer ett QSL 
från LA så är det en station som redan svarat! 
Jag kom idag (5.10) från ett tio dagar långt besök i Spanien tillsammans med 37 av mina elever. Jobbigt 
men mycket givande. Besök i Barcelona och Figueras. Hyggligt väder så det blev en del bad. Extremt 
svårt att lyssna på min lilla medhavda radio på hotellet i Lloret de Mar. Förfärligt kraftiga lokala 
störningar. Det jag trots allt lyssnade på var Radio Cinco Todo Notícias och Onda Cero Barcelona. Så här 
har du förklaringen till att inga bidrag med signaturen CB kommit den senaste perioden. 
10/10: Fortfarande tämligen inaktiv eftersom arbetet tar oerhört mycket tid. Först mot slutet av månaden 
tror jag att det skall lugna ner sig. 
 
Leif Råhäll: Efter några bedrövliga dagar med A-värde på ca 40, kanske en vändning är på gång. Den 24 
hördes en station svagt på 7260, efter ca 25 min med bara tal blev det lite musik och 0700 kom det jag 
hoppades på nämligen "kokkosignalen", intervallsignalen från Vanuatu. Efter nx till 0706 hördes åter 
intervallsignalen, lite fler sådana händelser är kanske att vänta. Stationen låg lite högre än 7260 (7260,05). 
Dagarna efter fanns ens en gång inte bärvågen, och idag den 2.10 fortfarande inte ett ljud, kanske tekniska 
orsaker. För övrigt är det inte någon fart på banden. Men, men, kanske .... 
  
Jan Edh: den här gången är det inte riktigt kul. Medan jag på grund av mycket arbete inte hade någon 
möjlighet att lyssna under helgen, satt mina kompisar och lyssnade på massor av NA, ett par dagar med 
fina styrkor i vissa fall fortfarande efter 10 på förmiddagen. 
På måndagskvällen var det så min tur också. Ett lätt norrsken svepte över himlen när jag klev ur bilen, bara 
för att visa vad som gällde. Det var nya förutsättningar... A-index 13, K-index 4, och inte en nordamerikan 
så långt örat nådde. Grönland försvann för gott vid 22-tiden. Och det sprakade väldigt mycket framför allt 
på tropikbanden, men också på MV. Allt hade dock inte släckts ut. Det gick litet Asien på kvällen. Och på 
morgonen framför allt Venezuela och någon Puerto Rican (1480 framför allt, men också 1350 och troligen 
1390). Och så äntligen en ny britt. 
 
Börge Eriksson. När jag ser hur bidragsfloden till SWB sinar får jag litet dåligt samvete. Hur mycket 
beror det på mig att det är dåligt med bidrag? En del i alla fall, kanske, men faktum är att jag är och har 
varit totalt inaktiv i år på grund av tidigare relaterade orsaker. Min frus ohälsa som gjort att jag ensam 
skött både henne, hus och hem sedan den misslyckade operationen i januari. Jag orkar helt enkelt inte med 
radiolyssning. Men nu börjar vi se ett ljus i mörkret. I tisdags var vi till Uppsala för en noggrann 
undersökning och nu är operation bestämd till den 5 november. Läkarna är optimistiska trots att man måste 
operera mitt i alla nervbanor som löper i ryggraden och ryggmärgskanalen. Operationen skall utföras av 
både ortopeder och neurologer. Nu är det bara att hoppas och tro. Men jag läser SWB och andra DX-
skrifter och pratar med polare Lennart 2-3 ggr i veckan så jag håller mig någorlunda á jour med vad som 
händer. Egentligen gläder jag mig åt att det inte är så mycket intressant som hörs, vilket kanske är fel. Har 
ni tittat på TV-programmet "Saknad" i TV-4? I ett program tog man hjälp av Radio Farroupilha i Porto 
Alegre och det var kul att se hur man jobbade på stationen. I ett annat program besöktes Tetuan i Marocko, 
vilket osökt förde tankarna till gamla godingen Radio Dersa. I en intressant programserie har 

Till detta nummer har 
vi fått ett mycket trist 
besked, Thord 
Knutsson finns inte 
längre bland oss. TK 
var en DX-are som lade 
ner oerhört med tid 
och arbete på DX-ing 
och under senare år 
ägnade det mesta av sin 
fritid åt WRTH-
arbetet.  
Saknaden blir stor för 
oss alla. 
 
Bidrag har det kommit 
i betydligt större 
omfattning än tidigare. 
Vi har till och med en 
ordentlig tipsspalt!  
Också BM börjar få 
ordning på sina pinaler 
trots att arbetet med 
nya radiorummet ännu 
inte är helt klart. 
 
Vi har haft fantastiskt 
fint väder en längre 
tid, men nu börjar den 
riktiga hösten kännas 
av. Så det är bara att 
ställa in sig på den 
första, riktiga höst-
stormen med antenn-
reparationer. 
Rekommenderar em. 
inte träd som 
ändpunkter! 
 
Utnyttja möjligheten 
att lägga en kopia av 
era tips till min Mafa-
adress nedan. En del 
mail kommer endast 
fram den vägen som tex 
de med ljudclip från 
Björn Malm.  
Dessutom så kan mail 
skickade efter kl 0900 
även komma med. 
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engelsmannen Michael Palin rest genom Sahara och han slutade med att besöka Ceuta och Gibraltar, vilket båda är intressanta ur DX-
synpunkt. Men som sagt, hoppet lever just nu hos familjen Eriksson och kanske jag kommer igång igen. Litet ogjort borde man ha på 
DX-fronten trots att jag i år firar 50-års jubileum med att det första QSL-et kom från Schweiz. Tack till Er som hört av Er under året och 
uppmuntrat. Till OVE vill jag säga: Stå på Dig, för sjukdom kan slå till plötsligt, men i de flesta fall finns bot, fast man kanske måste 
uppbringa en portion optimism och tro. Man måste hoppas och tro. Se på LB som kämpat sig tillbaka på ett otroligt sätt. Jag hör av mig 
så småningom.  
(Vi hoppas också att allt skall gå bra med operationen senare i höst så att saker och ting återgår till det normala. Det är alltid en pärs att se någon nära 
anhörig med en svår sjukdom och inte kunna själv göra något! Såg förresten också Michael Palin’s program från Sahara – mycket trevligt! /red) 
 
Lars-Erik Svensson: Det är ett tag sedan jag hörde av mig till SWB. Deppade lite efter semestern inga svar på utsända rapporter till LA. 
Så jag tog det lugnt ett tag. Men det verkade som konditionerna som var ganska bra fram till juli fall tillbaka ganska rejält. Hur som helst,  
jag har kollat men det är ganska utslätat så det har inte blivit några tips. Dessutom har jag en åter åkt på en ganska enveten el störning. 
Hörs även på transistorn så jag får försöka att lokalisera denna för åtgärd om möjligt. För övrigt allt väl. 
Tack för allt arbete Du lägger ner på SWB. Just nu vet jag hur det känns när jag håller på med MV-eko. Ganska roligt trots allt när man 
vet att många väntar på alstret. 
 
Hans Östnell: Även denna gång kan undertecknad redovisa en del hörigheter från kortvågen, trots att lyssnaraktiviteten till största delen 
tilldragit sig på mellanvågen, med en fin NA-topp den senaste helgen. Blir mer och mer förvånad och förundrad över vad Kiwa-loopen 
tyx vara kapabel till. Men, som sagt, även en del aktivitet på kortvågen, med en och annan trevlig liten loggning. I eftermiddag skall 50-
metersstumpen kompletteras med en från Australien införskaffad longwire-balun. På tal om baluner, så kan jag meddela SWB´s läsekrets 
att jag startat upp en egen liten produktion av dels 4:1-baluner (mycket lämpade för den som t ex har för avsikt att bygga sig en T2FD) 
och dels högimpedansbaluner, som är lämpade för longwires och bävrar. Intresserade kan höra av sig via e-post till mig, jag är säker på 
att Thomas offentliggör min e-postadress om ni ber riktigt snällt. Alla mina loggningar är förresten gjorda med ICF-2001D:an, som 
dessutom kommer att genomgå ytterligare modifieringar i den närmaste framtiden. QSL, då? Nope, nada, inga.   
(Ang e-post, bara skriv ett mail till mig. Förresten vill jag ogärna lämna ut era e-mailadresser. Spam förgiftar oss långsamt men säkert, bara till firman 
kommer mellan 10 och 60 erbjudanden om bröstförstoring, Viagra, penisförlängning etc, etc, varje dag!! /red) 
 
Rolf Wikström: För oss LA-freaks så är det nu dx-höst vilket hörs tydligt på tropikbanden. Man får istället glädjas över andra dx-
händelser, bl.a. ett par e-postsvar och kanoncx på MV förra helgen. QSL: Rádio Guaruja Paulista 5045, Radio Tarma 4775 och Radio 
Municipal de Padua 3172,7 som hittat min rapport från 1999.  
 
Leif Råhäll: Här kommer lite tips igen hoppas det går fram bättre denna gång. ,Skickar även en kopia till Mafa. Den 14 var det full fart 
igen med fina styrkor. Därefter blev det mer normalt igen med mest bottennapp. 
  
Bjarke Vestesen: Jeg er lige akkurat vendt hjem fra Syrien, så antallet af bidrag er småt. Undervejs tjekkede jeg en del clandestines på 
den medbragte Sony ICF-SW7600GR, som dog behøvede en ekstern antenne de fleste steder. Modtagelse i Damaskus var dårlig på 
grund af mange høje bygninger, mens den var fantastisk ude i ørkenbyen Palmyra midtvejs mellem Damaskus og den irakiske grænse. 
Især var det spændende at tjekke mellembølge, hvor selvfølgelig alle de omkringliggende lande gik fint igennem. Eneste problem var, at 
jeg havde for lidt tid, men officielt var rejsen også mere arbejde end fritid....  Det er foreløbigt, hvad jeg har nået at gennemgå af mine 
logs her søndag morgen.... 
 
Lennart Weirell: Äntligen QSL att rapportera : ADDX via Jülich – 3965 k efter 3 veckor och årets överraskning WWRB Morrison 
TN – 12172 pb med två bibelord på svenska som avslutning och stort frimärksblock (nominal US$ 3.70) från rev. Turner som har 
programmet ”the AV 1611-hour”. Detta var hans första rapport från denna sidan av Atlanten. 

 
3231,8 18.10 1527 RRI Bukittingi med inhemsk schlager mx,1558 south sea mx, 1600 Song of the cocconut Islands och sen 

nx  Länge sen den hördes, var lite störd av en ton men annars god styrka. 2-3  LRH 
3235.1  17.10  0135  Radio Guarujá Paulista med upphetsat snack och //5045. Hördes lustigt nog något bättre här på 90 meter! 

Q2 HR 
3279.6  17.10  0145  LV del Napo (tent.) svagt, med musik. Q1-2 HR 
3320  17.10  0125  Radio Sonder Grense, Sydafrika, muttrade på Afrikaans. Q3-4 HR 
3365  17.10  0120  Radio Cultura, Araquara levererade ett murrigt ID Q2 HR 
3912  13.10  1845  Voice of the People, men ack så klent. Bäst på AM (QSA 2) JE/RFK 
3925  13.10  2028  Tampa (heter den så än, eller när byter den till Nikkei?) med klockspel innan programstarten. Men när det 

var dags 20.30 kom någon form av kommunikationsradio och störde ut allt. QSA 2. JE/RFK  
3925   2.10  2045  Tampa har börjat att höras rätt hyggligt på kvällarna  2-3  LRH 
4000,1    14.10 1445  RRI  Kendari med lagu populer  2  LRH 
4026     15.10  1600  Voice of the People of Kurdistan med kurdisk, kurdisk musik, mange ann. og ID. Hørt i ørkenbyen 

Palmyra (hvor dronning Xenobia, som hævdede at nedstamme fra Kleopatra, regerede og i lang tid holdt 
stand mod kæmpende hære fra Egypten og Rom, indtil hun blev besejret og romerne smadrede byen i det 2. 
århundrede AD). 34444 BV 

4162     13.10  1644 Voice of the Conservative Party of Kurdistan var det sikkert, fordi man pludselig havde s/off kl. 1652 
efter at have spillet arabisk-kurdisk musik nonstop. Her hørt i Aleppo i nordlige Syrien med 34333, og 
15.10 kl. 1620 med arabisk ID i Palmyra. BV 

4376v     13.10  1458  Voice of the Communist Party of Iran (tent) med farsi, s/on allerede 1458 denne dag, snak om Komala, 
sædvanlige kampsange for kommunistpartiet. Hørt i Damaskus. 44444 BV 

4376v     16.10  1728  Voice of the Communist Party of Iran med farsi, ID, snak om Komala (det eksil-iranske kommunistparti), 
kampsange, hørt i downtown-Damaskus. 1-24322 BV 

4770  11.10  2210  Radio Nigeria, Kaduna, med clubdisco. Q2-3 HR 
4790       14.10  1359  RRI  Fak Fak hördes med South Sea mx vid stängningen   2   LRH 
4824.4  11.10  0105  LV de la Selva, Iquitos med svängig mx och rappa annonseringar. Q2-3 HR 

LOGGEN - ALL TIMES ARE  UTC                        



3 

4830  17.10  0250  Radio Táchira, med program i sedvanlig stil. Går minst sagt uselt nuförtiden - ungefär som Rögle. Det var 
sannerligen bättre förr. Q2 om man är snäll... HR 

4832.0  11.10  0125  Radio Litoral, La Ceiba, Honduras blev nattens överraskning och behållning. Religiöst och andlig musik, 
som väl närmast skulle kunna beskrivas som "hemkörd" eller som en karaoketävling för tondöva... Ett par 
fina ID med adress och hela baletten kompletterat med bra hörbarhet bäddar för en bandrapport. Q3 HR 

4880  15.10  1840  SW Radio Africa/Madagascar med en telefonintervju angående familje- och diskrimineringsfrågor. C/d på 
heltimmen efter adressinfo och några takter ur "Fur Elise". Q3-4 HR 

4902.5  11.10  0205  Radio San Miguel, Riberalta med c/d efter stort ID och några rekar. Jättefint denna natt, men hann inte ta 
rapport... Q3-4 HR 

4910  5.7  0140  AIR/Jaipur, fint med "Bollywood"-mx. Visste ni förresten att musiken till samtliga Bollywoodfilmer de 
senaste dryga 40 åren har sjungits in av samma(!) sångerskor, nämligen två systrar som numera är en bit 
över 80 år och "still going strong" - tänk vad man får lära sig av att titta på SVT:s kulturprogram! Q4 HR 

4939.7  7.10  0145  Radio Amazonas med "platt" modulation som antagligen inte gjorde någon glad. Q2 dessutom. HR 
4965  7.10  0150  OID, som litet senare visade sig vara Alvorada. Spelade andisk mx, vilket gjorde det extra spännande en 

stund. Q2 HR 
4965  17.10  0240  Christian Voice, Lusaka, med gospel och kvinnlig annonsör. Tjejen lät ovanligt mysig för att vara på en 

religiös station, så henne skulle man kanske kunna tänka sig en "nattvard" med..! Q3 HR 
4974,8  14.10  0535  Ondas del Orteguaza med prat om valutakurser, sedan lugn sång till pianoaccompanjemang, som möjligen 

kan ha varit religiös. QSA 3 JE/RFK  
5005.4  11.10  2335  Radio Nepal (tent.) med indiskliknande musik. Stark! Q4 HR 
5009.9  11.10  2250  OID LA/CA med phone-in px och musik som inte var andisk. Frekvensen säger Altura, men musiken och 

programformatet talar mer för Radio Cristál... hittar inget ID på bandet. Gisck dessutom ganska risigt. Q2- 
HR 

5019,9  13.10  1847  Solomon Islands (tent). Tittade upp emellanåt, men det var mycket (och mycket stark) telefontrafik 
(kustradio?) som dominerade. QSA 1-2 JE/RFK 

5029.1  17.10  0225  University Network, Cahuita, plågade lyssnarna med sedvanligt bibelsnack. Har man hört en av dessa så 
har man hört alla... Q3 HR 

5040,6    14.10 1403  MYA  Yangon med tk   2  LRH 
5070    12.10   0600   WWCR med "This Week in Americana", faktiskt ett mycket trevligt program med amerikansk musik. 3  

CB 
5540.1  7.10  0156  OID med andiskt. Svag med läsbar. Intressant frekvens att bevaka kring midnatt. HR 
5678  7.10  0158  Radio Illucán hojtade och stod i. Gick inget vidare denna natt. Q2 HR  
5775    11.10   1900   Radio Rasant via IRRS med ett program om Astrid Lindgrenpriset. Flera kortare inslag på svenska. 3-4 

CB 
5995  11.10  2140  RTM Mali med vernacularmusik. Q2 och //4835 HR 
6010.3  5.10  0030  LV de tu Conciencia gick förhållandevis bra i dryga halvtimmen. Passade på att släppa ifrån sig ett stort ID 

på heltimmen dessutom. Q3 HR 
6219  11.10  2145  Laser Hot Hits Int. Undertecknad är ingen större supporter av pirater, men denna låter bra såväl 

audiomässigt som innehållsmässigt. Mike Andrews vid micken och bra musik. Q4 HR 
6285  11.10  2205  WNKR(??), mysko pirat - som till skillnad mot ovanstående låter kakburk. Den dåliga audion gjorde 

definitivt inte Crowded House någon rättvisa när dessa framförde "Don´t Cry It´s Over". Q3 HR 
7260       15.10 0650 VAN Vanuatu med mx, 0900 intervallsignalen och sen nx  2  LRH 
7260   24.9 0630  Radio Vanuatu för första gången igenom i höst, med tal och mx till 0700 då kom intervallsignalen 

(kokkosignalen) sen nx. Stationen hördes fortfarande 0715.  2  LRH 
7560    11.10   2000   TDPRadio  med belgisk dansmusik (lät mycket märklig). 3-4 CB 
9290    11.10   1400   Radio Seagull via Lettland. Mycket stark. CB 
9595       14.10 0805  JPN Tampa med tk med fin styrka   3   LRH 
9645.36   8.10   0520   Rádio Bandeirantes ligger fortfarande aningen snett. 2-3  CB 
9665    12.11   0530   Rádio Nacional do Brasil med "Música Popular Brasileira" 4  CB 
9743,6    14.10  0725  RRI Sorong med fin schlager mx hördes denna dag till ca 0815, brukar sluta lite tidigare  2-3  LRH 
11765   11.10   0800   KNLS med bl.a. DX-Definitions. 3  CB 
11815     7.10   0304   Rádio Brasil Central med programme "Acontece na madrugada". 2-3  CB 
11830  11.10  2110  R CBN igen. Denna gång med direktsänd fotboll //11815. Orkade inte lyssna vidare. Q3 HR 
12085   11.10   1015   Voice of Mongolia med intervju på EE. 2  CB 15390  11.10  1430  HCJB Australia med DXPL. Störd. CB 
12085  4.10  0958  Voice of Mongolia spelade vacker musik innan starten av det engelska programmet. Gick hyfsat med ett 

intressant inslag om studentliv i Ulan Bator. Murrig modulation, dock. Q3 HR 
12085     13.10  1550 Radio Damaskus (eller Syrian Arab Arab Republic Broadcasting Service, som man mere officielt hedder) 

med arabisk snak, især om Syrien. s/off kl. 1600. Kun hørt denne eneste dag i Damaskus, Syrien - alle andre 
dage har man været off-air. 44444 BV 

15545  29.9  1859 Radio Ndeke Luka, glömde jag få med förra gången, så den får vara med nu istället. Enligt uppgift sänder 
denna via Woofferton, vilket förklarar signalstyrkan. Q4 HR 

 
South Florida DX by Robert Wilkner: 
BOLIVIA  4409.87  Radio Eco, Reyes  2327-2332 om  "...Radio Eco...onda corta ...onda corta...la palabra de la nacion..."  [Wilkner-FL] 
BOLIVIA  6585.35  Radio Nueva Esperanza, La Paz,  presumed, 1015-1020 om and yl "radio periodista...radio.." several other mentions of radio but 
none could be considered an ID.   New York Radio on 6586 usb provided interference. Seems there often, but without usable audio. [Wilkner-FL] 
UNID  4990.9v  1000 to 1020  noted for last few days  Would seem to be latin.   [Wilkner-FL] 
 
18 October 2003  Logs during Bolivian Crisis. 
 

5975  BBC  0400-0412  Long news segment on the deficiencies of the resigned President of Bolivia. "President Sanchez de Lozada .... seen as out of 
touch with the poverty stricken Indian population. The US ....educated millionaire mining magnate...... speaks Spanish with an  US  accent, is nicknamed 
'gringo'. " Doubt if  President Sanchez de Lozada will be making his yearly contribution to the British Broadcasting Corporation.  [Wilkner-FL] 
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BOLIVIA: 
4600.3   Radio Perla del Acre, Cobija  1000-1030  off the air? [Wilkner-FL] 
4650.28  Radio  Santa Ana, Santa Ana de Yacuma  1030-45  om en espanol, poor signal but not often heard during this time period.  Also noted  4681.80 
Radio Paititi, Guayamerin and 4796.65 Radio Mallku, Uyuni 1000-1020 both with good signals [Wilkner-FL] 
4876v.  Radio La Cruz del Sur, La Paz 1000 - 1020 off the air?  This one almost always here  1000 +  [Wilkner-FL] 
5927.11   Radiodif Mineria, Oruro    1030-1045 om,  with rather weak signal. Usually only noted from 2300 to 0100v. [Wilkner-FL] 
5952.44   Radioemis. Pio XII, Siglo Veinte  1000-1045, om news items in hyper Spanish, usual good signal.  Seemed to remain on, or return to the air 
quickly, during the crisis,  tnx Anker Petersen tip [Wilkner-FL]  Best of 73's Robert 
---------------- 
Re 5952,44:  Bob, the bomb blast was against their FM outlet in nearby Oruro. The Siglo XX facilities remained unaffected. (See current DXLD) 
(Henrik Klemetz via HCDX) 
 

 
 
2379.85H  Troligen Argentina och en harmonic från MV 1190 kHz. Close down utan ID precis klockan 03.00.00 UTC.  
 

2580.00H  // 1720.0(H)  Voces de Occidente, Buga (Colombia) 3oktober 2003 - 1115 UTC. När denna kommer fram är det med mycket 
bra signal, dessutom på flera harmonics: 1720 och 2580 kHz.  
 

2680.18(H?)  OID RCN, okänt QTH (Colombia) 10 oktober - 1035 UTC. IDar "HJJX RCN, SF de Bogotá" som finns på 770 kHz men 
har också hört lokalt ID som tyvärr inte fanns med på bandinspelningen. Ett mycket osäkert "Radio El Sol".  
 

Troligen en ny station på KV 3027v kHz!  
Kopierar in den mail som gick ut till dom olika mailinglistorna plus DXLD och DXingInfo. Ni kan lyssna på en inspelning från detta 
tillfälle: http://homepage.sverige.net/~a-0901/   
 

3027v kHz Radio Municipal, Distrito de Huaranchal, Provincia de Otuzco, Departamento de La Libertad(Perú) 16th of October 2003 - 
1050 UTC. This station was first reported by Alfredo "SpaceMaster" in Perú (Unidentified). "....desde el distrito de Huaranchal transmite 
Radio Municipal......". Comunicadoas to people living in this "caserios": La Fortuna, El Milagro, La Tuna, Tres Piedras, La Esperanza 
and Loma Grande. Program this morning: "Despertar Andino". I did not hear the names "Otuzco" or La Libertad" just Distrito de  
Huaranchal. Does anyone know if there is more "distritos" in Perú with the name "Huaranchal"? A new station or an harmonic from 
mediumwave I don´t know.  
 

Info from "Ventanaperú": Provincia de Otuzco, cuya capital es Otuzco. Sus distritos son: Agallpampa, Charat, Huaranchal, La Cuesta, Lucma, Mache, 
Marmot, Otuzco, Paranday, Salpo, Sinsicap, Usquil; con una población total de 117,670 hab. 
 

3380.07  C.R.I. Centro Radiofónico de Imbabura, Ibarra (Ecuador) 16 oktober 2003 - 0115 UTC. Religiöst program med OM. Close 
down 0155 UTC med ID "Super 12-30". Den här stationen är igång mycket sporadiskt på KV, kanske bara 3-4 dagar per år. Har alltid 
funnits på samma split 3380.07 kHz. Relä av stationens MV sändare men har ibland musik-program som exklusivt går ut bara via 
KV. Efter close down låg bärvågen kvar, förmodligen hela natten. Betydligt bättre signal än tidigare men det kan ju bero på min nya 
antenn! Lyssna på inspelning från detta tillfälle på http://homepage.sverige.net/~a-0901/ 
 

4634v  OID LA 16 oktober 2003 - 0000 UTC. Stark signal och ganska dålig ljudkvalité. Tror att det kan vara Radio Naylamp,  
Lambayeque (Perú) som tidigare flera gånger har hittats på olika frekvenser och med distat ljud. Efter musiken följde ett sportprogram 
med fotboll från Lambayeque. Naylamp har annars under dom senaste veckorna funnits lite oregelbundet på 4335v kHz. Fram till 0000 
UTC nonstop ecuadoriansk rocolera-musik.  
 
Mail som jag skickade ut till dom olika listorna: 
4990.90 kHz unID probably Perú and perhaps an reactivation of Radio Ancash, Huaraz (???) Some weeks ago Robert Wilkner in Florida 
(USA) had an unID probably LA on 4990.9(I´m not 100% sure of the frequency) kHz - I checked the frequnecy but all I could hear was 
an open carrier. However this morning I heard a Latin American station on 4990.90 kHz with strong but very low/bad modulated signal. 
I get the impression that it was a station from Perú. I think it is an reactivation of Radio Ancash, Huaraz (Perú) but I´m not sure. 
 

5996.59  (tent.)Radio Melodía, Arequipa (Perú) 18 oktober 2003 - 2355 UTC. Melodía verkar ha lämnat 6042.60 kHz där den har 
funnits ganska länge. Inväntade dock ej ID.  
 

Skickade ut denna mail till dom olika mailinglistorna:  
6215.00 kHz UNID: Amigos DXistas! unID 6215.00 kHz this morning from 1130 - 1135   UTC. A strong carrier 1125 and I kept on 
listening. AM-mode and 1130 UTC a song with YL followed by a woman talking for 5 minutes in an asian (?) lang. Close down 1135 
UTC. I have not heard anything like that before on the frequency. Very strange! You can listen to the recording from this occasion at 
SWB: http://homepage.sverige.net/~a-0901/ 
 

Skickade en förfrågan till vår medlem Olle Alm/OA som meddelar att hans dators ljuddel inte fungerar men tack i alla fall för ditt svar 
Olle! Tack också till Arnaldo Slaen, Argentina som har bidragit med synpunkter i mailinglistan "Conexión Digital".  
 
Från vår medlem Björn Fransson/BEFF kommer detta svar angående 6215 kHz: "Hej! Lustigt nog hörde jag en konstig OID station 
på 4600 kHz kl 1700-1709 den 5  oktober. Den rabblade bokstäver och siffror, som en riktig spionsändare. Jag lade ut en förfrågan om 
dess identitet på HCDX och fick ett par svar om att det är en koreansk sändare, som hörs litet då och då! Samma som din?   
73 från Björn på Gotland" 
 

Tack Björn för din mail. Som du ser har nedan i "The Spooks Newsletter" finns också frekvensen 4600 kHz med så kanske har vi hört 
samma station. Infon finns på denna adress: http://www.cvni.net/radio/nsnl/nsnl31vs.html 

 
    BM i Ecuador – Bandscan KV-76, 17/10 2003 

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
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Det händer ju då och då att man träffar på en "konstig" station, likt den på 6215 eller 4600 kHz. Nar jag sökte info på internet hittade jag 
en trevlig sajt som just arbetar med lite udda radiosignaler. Du kan om du vill gå med i "Spooks" mailinglista genom att skriva in din 
emailadress här: http://mailman.qth.net/mailman/listinfo/spooks.  
 

Så här skriver "Spook" om bl.a 6215 kHz: "South Korean stations 6215 kHz, South Korean female numbers in distorted AM. Started 
with a Korean pop song, followed by Korean female numbers. Ended with 'That is all. Thank you' in Korean. 6215 kHz is still active, and 
usually starts at H+00 or H+30 at mid-night in East Asia. Similar transmissions are very occasionally heard on 4600, 5450, 5715, and 
6715 kHz".   
 

Perry-Castañeda Library Map Collection 
Till slut vill jag gärna tipsa om en trevlig kart-sajt där du hittar massor av kartor i läckra färger från hela Latinamerika, både lands- och 
stadskartor: http://www.lib.utexas.edu/maps/americas.html 
 

73 från  i Quito!   
 

 
 
ANDAMAN ISLANDS. 7115, AIR Port Blair, Andaman and Nicobar Islands, 0815-0930*, Sep 26 and 29, time announcement, 5+1 
pips, English news and report, website, 0900 report in Hindi on Pakistan and Iraq, 0930 time announcement, IS, ID, 24332 (Roland 
Schulze, Philippines, DSWCI DX Window Oct 8 via DXLD) Rare catch! (DSWCI Ed) 
 
AUSTRALIA. LICENSE DATABASE: The complete listing of all radio broadcasting services in Australia is available from the 
website of the Australian Communication Authority. This website may be found at  http://www.sma.gov.au 
This radio database is in real time and it is updated daily. It contains all relevant information about every radio broadcasting station in 
Australia in all modes, including the shortwave stations: Radio Australia, the ABC Northern Territory network  HCJB Kununurra,  
Christian Voice in Darwin, and the new low powered stations in the tropical shortwave bands (EDXP Report, AWR Wavescan Oct 12 
via DXLD) 
 
AUSTRALIA 5049.98, 0858-, ARDS (Aboriginal Resource Development Service) Oct 5 Third time lucky!  Much noisier morning.  
Tuned in just in time to get the MD recording and hear a positive ID for ARDS after a short choral piece, and then a monotone by OM.  
Apart from that difficult to understand anything more.  Best reception on west or nw Beverage.  At 9:08:30 went into another choral 
piece.  Should just be entering grayline at transmitter.  Use USB only to avoid loud utility on LSB.  Same OM back at 09:13:30.  
Rechecked at 0957 with much weaker signal, but same OM and into similar gentle choral at 0958:30  No ID at TOH and the Chinese 
came on to make further listening impossible. (Salmaniw, Victoria, BC via HCDX) 
 
INDONESIA. 3266.42 RRI-Gorontalo, Sep 30, 1246-1302, 34333, Indonesio,Musica. ID a 1259.  1300 Noticias originadas en Jakarta. 
(Hashimoto, Japon, en "Japan Premium" # 285 via Conexion Digital)   
 
INDONESIA. 3785v, unID new private station relaying FM programme, 1200-1252*, Sep 10, 11, 13, 14 & 15 in fast talked Bahasa 
Indonesia. ID like: ``Radio Suara de Bodol``, ``Pro Tiga (3)``, ``Studio Timor (East)``, Kendari mentioned. Phone-in programme with 
Dangdut and popular music. No relay of RRI Jakarta news. Signed off without ``Love Ambon``. Modulation was not too good, maybe a 
low power pirate? Much static noise (Roland Schulze, Philippines, DSWCI DX Window Oct 7 via WORLD OF RADIO 1202, DXLD) 
 
MONGOLIA [and non]. Thanks for a nice tip Noel, Bernd, Mauno and Dave. On 8 Oct at 1545 Mongolian Radio was heard with nice 
signal on 7260. Parallels were 4830 and 4895. 4830 pulled the plug at 1557, 4895 at 1600 as did 7260, although badly interfered at that 
time by VOA starting in Hindi. 4895 had QRM from AIR Kurseong, but AIR Jammu was noted on 4830 only after 1600. As Mauno 
says, Mongolia seems to be on winter schedule now. Rechecking 7260 at 1730 there was a weak station with Arabic or Middle East 
music. Previously UNID. (73, Jari Savolainen, Kuusankoski, Finland, DX LISTENING DIGEST)  
That is correct: DST in Mongolia this year was in effect from 30 March to 28 September (Bernd Trutenau, Cumbre DX via DXLD)  
--------------------------- 
The Arabic station on 7260 kHz at 1700 is RTT, Tunisia. This rather weak signal seems to be a mixing product of a very strong (here 
in UK) fundamental on 7225 kHz and a less strong one on 7190 kHz. 9720 kHz is also in parallel. 
(Regards, Dave Kernick  via HCDX) 
 
PAPUA NEW GUINEA. In some casual listening yesterday, I noted 3365 in parallel with 4890 khz at 1220 UTC, with a pop music 
request program.  I didn't do an exhaustive search, but none of the other PNG local stations I could hear were in parallel. I had noticed 
this parallel on earlier occasions but hadn't thought much of it. Being rather inactive in the hobby over our summer, I wonder it I'd 
missed something. Is 3365 always running parallel to 4890 these days?  (Nigel Pimblett, Medicine Hat, Alberta, Canada  via HCDX) 
---------------------- 
Nigel, I frequently listen to the PNG local stations as I get almost constant reception from my location (armchair down at the coast and 
reasonably good here in Portland). The regionals sometimes (but rarely) are in parallel with 4890 for programming (The one exception is 
that most, but not all, carry the NBC news from 4890 after the ToH). After the usual signoff at 1200 UTC - if the station stays on, the 
programming is almost always parallel with 4890.  There is no set pattern as to which station stays on after 1200 - but frequently 3205, 
3315, 3335, 3355 and 3385 do... 3365 Milne Bay seems to have its transmitter repaired after July of this year - they were at pipsqueak 
levels down on the coastal beverages for the past two years.... 
The difficulty with QSLing after 1200 is that they seem to categorically reject any of the parallel 4890 as proof of reception -- you should 
try for the local programming. I have several letters stating this from a couple of different local stations. 
(Best 73, Don Nelson, Oregon, via HCDX) 
 
PERU. Rdif. La Poderosa, Huancabamba, 6535.97, Oct 10 0025-0108*, OA folk music, TCs, Spanish announcements, talk. Abruptly 
off at 0108. IDs as ``Radiodifusora La Poderosa, Huancabamba`. Fair-good. Tnx WOR tip. Also heard next night, Oct 11, 0100-0204* 
again with abrupt sign- off (Brian Alexander, PA, DX LISTENING DIGEST) 

Stationsnyheter



6 

 
WRTH 2004 
Vill än en gång påminna om att det är hög tid att beställa den nya WRTH. Gör det nu! Beställ till BE. 
I ett pressmeddelande säger Nicholas Hardyman, Managing Director, WRTH Publications Ltd, att nya artiklar om antenner samt ”WRTH 
Guide to Receiving” kommer att ingå. Vidare har man ökat innehållet i ”US MW stations”, gjort nya kartor samt lagt till ”Clandestine & 
other Target Broadcasters”. I nästa EKO hoppas vi kunna bifoga en A5-trycksak om utgåvan 2004. (Bengt Ericson, ARC) 
 

Another excellent Grayland DXpedition 
Another excellent Grayland DXpedition has come and gone all too quickly. I attended Friday through Sunday, and a highlight was 
meeting the man behind the dxing.info site, Mika Makelainen (a name familiar to many of you). Mika's employer, YLE TV of Finland, 
has sent him to Stanford University for a year of fellowship study, so he was conveniently "close" to Grayland, WA to attend this 
DXpedition. (Mika, sorry we couldn't arrange for -30 deg. C. weather like you enjoy on Lemmenjoki DXpeditions :^) 
   Besides Mika, the usual group of Pacfic NW DXers was in attendance. I enjoyed the Saturday afternoon "show and tell" session with 
topics presented by a number of DXers, and also the traditional Greek meal in nearby Westport, WA. 
   Most of my time was spent doing "A-B" equipment tests, resurrecting a troublesome ERGO PC-RX control program installation, and 
simply kicking back and enjoying the LOUD signals from the many Asian trans-Pacific mediumwave stations that were heard. A 
compiled logging of the Grayland group's MW DX catches will be distributed shortly to the usual MW DX sources. 
Here are the few stations I did manage to make note of: 
 

INDONESIA 2960, 1325-1336, RPDT2 Manggarai Oct 4 Male announcer with continuous talk; mentions of Manggarai and Ruteng. Poor, with peaks to 
fair level. (Atkins-WA) 
INDONESIA 3325, 1337-1341, RRI Palangkaraya Oct 4 Good level with emotional speech or dramatic reading by man. Mentions of Jakarta. (Atkins-
WA) 
INDONESIA 3345, 1341-1343, RRI Ternate Oct 4 Nice lagu melayu at excellent level; peaking S9+20db. Equal level on all three Beverages. (Atkins-
WA) 
INDONESIA 3960, 1348-1352, RRI Palu Oct 4 Loud signal with talk by male announcer. Mentions of numerous Indonesian cities and 'kilogram'. 
(Atkins-WA) 
INDONESIA 3515.45v, 1230-1238, RSPK Ngada Oct 4 Noted with poor signal at tune-in with frequency & ID (RS?? Ngada), and news by male 
announcer. Mentions of various Indonesian cities. Improving to fair by 1237. Drifting signal from 3515.4 to 3515.5 with buzzy audio. Some CW QRM. 
(Atkins-WA) 
INDONESIA 4870.9, 1145-1205, RRI Sorong Oct 4, with powerhouse signal of soft lagu populer and lagu romantik music. Male announcer at 1155 
with quick ID and into news apparently from local studio at 1200. (Atkins-WA) 
 
PNG Bandscan,  
Oct. 4, 2003 1145 UTC Grayland, WA 
2410 R. Enga weak het only 
3205 R. West Sepik good w/Pigin tk 
3220 R. Morobe fair w/KCBS 
3235 R. West New Britain vy good 
3260 R. Madang fair-good w/PNG pop mx 
3275 R. Southern Highlands weak het only 
3290  R. Central het only 
3335 R. East Sepik good w/Melanesian mx 
3365 R. Milne Bay fair-good, //3375 & 4890 
3375 R. Western Highlands poor-fair, //3365 & 4890  with mx by 
  Sting 
4890 NBC Port Moresby exc. with 70's mx 

Oct. 5, 2003 1115 UTC 
2410  R. Enga weak het only 
3205 R. West Sepik good with PNG C&W mx 
3220 R. Morobe good with PNG pop mx 
3235 R. West New Britain good 
3260 R. Madang good with Gospel mx 
3290 R. Central exc. S-9 signal with IDs 
3335 R. East Sepik vy good with Gospel mx,  //3365, 3375, 
  4890 
3365 R. Milne Bay exc. at S-9, with Gospel mx, //3335, 
  3375, 4890 
3375 R. Western Highlands good level, //3335, 3365, 4890 
4890 NBC Port Moresby exc. S-9 level with Gospel mx //3335, 
   3365, 3375 

Guy Atkins, DXing at Grayland, WA USA, R75 / AR7030 / Kiwa MAP / SW, W, and NW Beverages  via HCDX 
 

EWE antenna 
I had a great time yesterday at Grayland. Fortunately the DX this time around has been pretty good. China on 918 this morning 
was armchair copy and JOMW-1071 was quite good for a time too. 
   I have not been all that happy with my EWE antenna after I tried to put up exactly the one I used to have. I lost it back in 98. I am 
happy to say, I have it back better than ever! Now to see how it works on TPs in the morning. 
   First off after looking at the vertical sections I found they were not straight up and down. They both ran too much of an angle. I don't 
believe my original one did. Second I thought I had the height right, but I didn't. The SW leg was shorter than the NE leg. I looked at the 
trees and saw I could go higher, so I went up about 10 feet on the SW leg and 5 feet on the NW leg. The legs at pretty straight now and 
the height on each are within a foot of each other.  I used my signal generator to rebroadcast 820 and 630 khz and took a portable out to 
adjust the null, it is giving me 95% on KWRO-630 and about 60% on KORC-820, sometimes better. I am back in business. Plus the 
increase in height has given me from a couple S units to 5 DB extra in gain. The antenna seems quieter too. My neighbor has a light 
dimmer on a lamp, so it will be interesting to see if that noise is less or more. Fortunately it only affects the lower part of the band and it 
can be phased. Climbing trees at nearly 55 is not as easy as it used to be, but I can still do it, but 10 years from now, who knows? 
(73s, Patrick Martin, Seaside  OR, via HCDX) 
---------------------- 
After using my new improved EWE for the past couple of mornings, I am impressed. Even though TP CX are not as good as a few days 
ago, the antenna works well. Getting the vertical sections straight has made a big difference, plus I have discovered that my neighbors 
light dimmer noise is quite a bit weaker. The noise must be more horizontally polarized I would guess. I still get a bit of it, but it is not 
much of an issue. Taiwan-981 was pretty decent this morning. The best I have heard them this year. 738/1143, The Fishery Taiwanese 
stations were also good with 738 a bit stronger. The BCC station on 1161 was weak, but still audible. It was mostly JJs and KKs though. 
No Thailand-891 this morning either.  (73s, Patrick Martin via HCDX) 
 
 
 

Övriga radionyheter  


