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Hej på er DX-are och andra radioaktiva. Ni ska vara välkomna
till årets första Torg. Som vanligt fyllt med diverse goda och
dåliga idéer.
Jag hoppas att julen och nyårshelgen var vad den borde vara,
dvs lugn med gott om tid till eftertanke och sysselsättning med
sådant som vi tycker är trevligt. Allt utan att känna något tvång.
Själv har jag tagit det lugnt, och hoppas att jag ska orka med
ännu ett år.
Njut nu av den vinter vi har, för snart är våren här och sedan
kommer den där förbaskade sommaren innan vi åter kan njuta
av hösten och nästa vinter. Allt går runt, runt som en karusell.
Var jag nu fick den liknelsen från.

Från Österrike
Ibland kan misstag bli riktigt roliga. Radio Austria International
reläar några av sina sändningar via RCI:s anläggning i Sackville,
Canada för lyssnare i Nordamerika. Under några dagar precis
innan julen förra året blev de trogna lyssnarna något förvånade.
Istället för RAI:s program (av någon kallad för kortvågens
tråkigaste) fick man höra program från LBH Radio.
Efter ett par dagar fick Merlin i London rätt på satellitöverföringarna så att sändaren i Sackville matades med korrekt program.
För de som inte vet, så är LBH
Radio en musikstation som sänder modern dansmusik (sån’t som
gamla stofiler som undertecknad
inte begriper sig på) 24 timmar om dygnet på webben och via
satellit. Dessutom på mellanvåg 2200-0300 via
Kaliningradsändaren på 1386. Det kanske också ska påpekas att
stationen har en klart homosexuell profil! Och jag tycker inte att
RAI är tråkigaste på kortvågen. Kampen om den titeln är hård.

Från Danmark
Den danska kulturministern Elsebeth Gerner Nielsen (som bland
annat handhar radio och TV) tror inte på kortvågsradion.
”Kortbølge er død” har hon bland annat sagt. Idag är DR tvingade
att sända på kortvåg till danskar i utlandet. Enligt kulturministern
räknar man inte med att förlänga avtalet med Norge när detta går
ut 2003. DR’s radiodirektør Leif Lønsmann anser att de 25 miljoner som kortvågssändningarna kostar är bortkastade. För en
mycket lägre summa kunde man lägga ut ett par olika kanaler 24
timmar per dygn på Internet. Visst erkänner han att idag finns det
områden dit inte Internet nått än, men det går snart att koppla
upp sig via mobiltelefon och satellit menar han. Det är många
länder där beslutsfattarna ligger lite väl långt före användarna i
användningen tycker jag.
Jag ser förresten också att DR
och TV2 bestämt att från 2003
skall all TV sändas i bredbildsformat (16:9)
Allt enligt diverse inlägg i danska ddxlk diskussionsgrupp.

Nya lågvattenmärken
I kampen om lyssnare (och tittare) kan radio- och TV-stationerna gå över lik (eller snarare soptippar, gödselstackar och
komposter). Vi har berättat om många sådana exempel på Torget under senare tid.
Den här gången tänkte jag berätta om TV-programmet ”Jag gifter mig med en miljonär” som går ut på att en frivillig miljonär
ställer upp i programmet för att hitta en partner och då får ett
antal villiga kandidater att välja på. Och sedan lyckas man koka
ihop ett TV-program på den idén som säljer gott om reklamutrymme i TV-kanalen.
I Tyskland krockade två TV-kanaler med samma program. Dels
Sat 1 och dels RTL. RTL kom först och startade sin första sändning fyra dagar före Sat 1. Och en del av er har nog läst i tidningen om RTL:s miss. Men vi drar väl historien ändå.
Miljonären Thomas Tepe (47 år gammal) fick i programmet välja
mellan 45 stycken förhoppningsfulla kvinnor som travade runt
på scen inför publik, TV-tittare och Thomas (gömd bakom en
skärm). I finalomgången endast iförda baddräkt och bikini.
Efter ett litet tag visade det sig att Thomas hade gjort sitt val, 37åriga Gerti Friedrichs var den lyckligt utvalda som skulle få gifta
sig med en miljonär. Och dom skickades tillsammans direkt på en
betald 10-dagars kärleksresa till Miami i USA.
Men, redan samma dag, ringde upprörda tittare från Thomas
hemort (norr om Hamburg) och berättade att Thomas för det
första inte var miljonär. Hans firma hade kursat och han hade
också gått i personlig konkurs (vilket väl i och för sig inte hindrar att han hade miljonerna undanstoppade). Dessutom var Gerti
redan innan hans älskarinna!
Ställd inför faktum erkände paret, och skickades hem till Tyskland igen. Och samtidigt påpekade konkurrenten Sat 1 skadeglatt
att Thomas Pepe anmält sig till deras program också. Och dom
kunde inte fatta att RTL låtit sig luras!
Förresten läste jag om den senaste dokusåpaidén från Endemot,
kvinnor skulle söka spermadonatorer i TV! Hur djupt kan dom
sjunka?

Tio förändringar på KV
I den nya epostlistan Shortwavelistening hittade jag följande lilla
uppräkning av de 10 stora förändringarna för kortvågslyssnarna.
Vi tar det på engelska så får ni lite läsövning (och jag slipper
skriva om och översätta.)

Top Ten Changes In Shorwave
1. Technology - The rise of technology has significantly transformed SW. Now a few services were dropped, mosts notably
Utilities. Then, the internet has made stations re-focus their mission. Most SW broadcasters have audio on-demand now. If you
can stand the bufferring, it offers a significant improvement in
audio and convience.
2. Cutting back of services/Funding - With the demise of the
Cold War and technology, we have seen budgets chainsawed.
Some services fought to stay alive (RCI) and others pretty much
became national radio relays (RAus). Of course, other stations
dropped language services.
3. Decline of Cold War Programming - With the end of the
cold war and subsequent changes, some of the most dogmatic
stations, Radio Tirana, Radio Moscow, etc, changed their
programming.
4. Rise of Right-Wing/Religious Stations - More and more
private religious broadcasters came on the SW bands. Gone was
the Bonaire TWR relay and the Christian Science Monitor
stations. Replaced by WGTG, WEWN, et al
5. Loss of Popular Programs - Gone: Swiss Shortwave MerryGo-Round; Happy Station; Media Network. *Sob* All gone for
various reasons, but nonetheless, missed very much.
6. Streaming of BBC - Like it or hate it, ’Nuff said
7. VOA News Now - VOA recently got spanked for this format
by the Government. SWL’s hate it. Listening to VOA is lowpriority now.
8. Expansion of covert-sponsored US stations for other nations - Gone are CIA-funded stations like Voz del Cid. In steps
Radio Free Asia and the fight for Radio Free Africa. RFE/RL
and R. Marti continue
9. Pirates Move to 6955 - With the VOA broadcasting from
Botswana on 7415 and WEWN’s legendary splatter from 7425,
Pirates hunted and landed on this frequency. In an attempt to
remember Pirate heritage, Former pirate Allan Weiner sticks
WBCQ on 7415.
10. Decline of VOR’s Frequencies - When I started DX’ing,
Radio Moscow had at least two frequencies in the clear on every
band. Then the service experienced economic hardship, and had
to cut back.

AWR Wavescan arrangerar varje år sedan 1977 en egen liten
tävling. En tävling som oftast inte är som vanliga DX-tävlingar.
Det har gällt att hitta det största QSL-kortet, eller det minsta
QSL-kortet t.ex. Det har varit frågesport och 1999 handlade det
om den största QSL samlingen osv.
Tävlingen år 2000 gällde att ha så många AWR
QSL stamps som möjligt. Vinnare blev Jose
Jacob från Indien och Thomas Drescher i Tyskland. Och än en gång hittar jag min gode vän
Ivan Lopez i Mexico som regional vinnare för
Latin Amerika.
Tävlingen år 2001 handlar om att skicka in det vackraste QSLkortet man har i sin samling. Börja redan nu att gå igenom era
QSL-pärmar, så lovar jag att försöka framåt sommaren att berätta mer om tävlingen.

Antennexperiment
Mina förslag i julens Torget på antennexperiment (som jag stulit
ur brittiska Contact) har fått Jan-Åke i Järfälla att komma med
några egna förslag på antennexperiment av mer eller mindre realistiskt slag. Låt oss se vad Jan-Åke har att föreslå:
Ballong med antenntråd
Drake med tråd
Stålmannen
Tommy Steel
Bismark (järnkanslern ni vet)
Margreth Thatcher (något liknande)
Vattenfalls alla strömlösa elnät (det är bara att hoppas att Vattenfall förvarnar innan dom kopplar på strömmen - och att man driver radion med batteri, annars är det ju ingen större mening)
JAS (de överblivna på marken)
Plåttak
Järnspis
Metallvant eller -rigg på segelbåt
Bojkätting (för undervattensmottagning)
Högspänningsledningar (ingen glimrande idé, eller?? lägger Jan
Åke till)
Järnek (hm?)
Fast det där med träd i allmänhet tycker jag mig ha läst att man
testat med framgång i Indien.

Vi märker att det är från USA, men i stort stämmer det. Vad
tycker ni? Har ni några egna förslag på förändringar som skett?
Hör av er så sätter vi samman en ny lista.

Jan-Åke påpekar att en drake med antennwire praktiserades av
en äldre kollega till honom. Med sin motorbåt drog han en kvartsvågstråd som lyftes upp av en drake. Jordlina ned i vattnet. Han
använde detta vid amatörkontakter på 40- och 80-metersbanden.
Detta bör ha varit på 60-talet påpekar Jan-Åke.

Nästa månad kommer Tims lista på 10 saker som inte har förändrats......

Nå’n mer med fler smarta idéer? Visst finns fler saker man kan
experimentera med?

EDXC
EDXC, European DX-Council har fått ny ledning. Risto
Vahakainu i Finland hoppas nu få mer tid över till DX-ing sedan
han efter diverse invecklade turer vid valet fått en ersättare i Italien vid namn Luigi Cobisi och vice ordförande Paolo Morandotti.
Detta är första gången ordförandeskapet hamnat utanför Nordeuropa (Norden/England/Tyskland) om jag fattat det hela. Vad
som förvånar mej är att jag inte hittar att SDXF varit med i omröstningen. Är inte SDXF medlemmar?
Detta årets EDXC-möte ska bli i Budapest i augusti. Tyvärr har man valt
ett hotell där rumspriset för ett enkelrum ligger på cirka tusenlappen.... Jag
tror vi tar DX-Parlamentet istället i
Björsjö vildmarkspensionat utanför
Ludvika för 800 inkl allt för 3 dagar.
Jag får ta hela familjen med till rötterna i Dalarna och hälsa på
syrran i Falun samtidigt.

En ny vår för mellanvåg?
Ibland ser man saker som inte riktigt stämmer med vad man
trodde.
I danska DX-Fokus läser jag att fler och fler radiostationer väljer
mellanvågen i Tyskland. Anledningen är bland annat bristen på
FM-frekvenser. Vi har stationer som Viva, Radio NRW, Mega
Radio, Power Radio osv. Allt är hämtat från den tyska tidningen
Werben und verkaufen.
Att ljudkvaliteten inte är som på FM har inte så stor betydelse,
berättar Vivas chef, Dieter Gorny.
- ”Ungdomar kan inte heller alltid få bästa ljud och bild kvalitet
på Internet”, fortsätter han.
Och jag som trodde att det var just via Internet man fick just det!
Antingen har vi gått på en reklambluff från IT-världen, eller också
måste man ju skylla på något när man inte har något
annat än MV att ty sig till. Själv är jag
böjd att hålla med Viva chefen.
Sitter man med ett vanligt
modem, så inte är det någon
ljud- och bildkvalitet att
skryta med man matas med
över Internet. Men det är ju
alltid en fråga om vad man
jämför med.

Torget alltid på din sida!

Epostlistor att pröva
Missnöjet med nyhetsgruppen rec.radio.shortwave är stort bland
de som är intresserade av kortvågslyssning. Periodvis domineras
gruppen totalt av politiska diskussioner.
Oftast igångsatta av mer eller mindre
intelligensbefriade individer med koppling
till rasistiska/högerkristna/nazistiska grupper i USA. Och (om man gitter läsa dom)
många inlägg är så totalt i avsaknad av
medmänsklighet och intelligens att åtminstone jag bara stärks i mina förutfattade meningar om knäppa amerikaner.
Som en reaktion på det hela startades det kring årsskiftet upp minst två olika epostlistor för att vara en
ersättning för en diskussionsgrupp som inte fungerar.
Två av dessa är ShortWaveRadio och shortwavelistening. Båda
finns hos eGroups (http://www.egroups.com). Båda uppstod som
privata initiativ nästan exakt samtidigt. Och när detta skrivs verkar man vara på gång att slå ihop grupperna till bara en grupp. Så
om ni går till eGroups kanske ni bara hittar den ena.
En annan epostlista som kan vara intressant är swprograms som
finns hos Topica (http://www.topica.com). En grupp som behandlar programmen på kortvåg. I motsats till de båda tidigare
nämnda är det inte en massa antenndiskussioner i denna.
Hos Topica finns även SWBC som jag precis anmält mig till för att se vad den har att
erbjuda.
SWL är en annan grupp som kanske är intressant, denna finns hos QTH (http://
www.qth.net). Här finns också en uppskö av
andra grupper som dock huvudsakligen vänder sig till radioamatörer.
Sedan finns naturligtvis Hard Core DX som är en modererad
lista (du slipper mycket ovidkommande skit) som finns på http:/
/www2.hard-core-dx.com/mailman/listinfo/hard-core-dx.
Och sedan får vi inte glömma vår svenska SWEDX. Denna tillsammans med Malmökillarnas egen mkvk finns båda hos eGroups
(http://www.egroups.com). Det skall påpekas att jag ser att
MKVK:s lista endast ska vara öppen för medlemmar i Malmö
Kortvågsklubb.
Själv har jag precis blivit utslängd från Bob Padulas EDXP, som
specialiserat sig på nyheter från Asien och Pacific (Bob är ju australiensare). Jag trodde att jag blivit utslängd eftersom jag inte
bidragit tillräckligt. Ett eller två livstecken under ett år är nog
inte tillräckligt för att Bob skulle vara nöjd, han har alltid haft
synpunkter på tjuvåkare. Men det visar sig att det kryptiska brevet från Topica med uppgift om jag blivit struken berodde på
tekniska problem hos Topica. Så nu är jag registrerad på nytt.
Bob skriver att det är flera som drabbats av samma bekymmer.
EDXP finns alltså också hos Topica.
Finns det fler grupper som innehåller intressant material? Tipsa
mej gärna i så fall.

Jag ser att det finns risk för att de planer som finns på att
erbjuda bredband via elnätet förorsakar mycket kraftiga
störning på radiomottagningen. Nå’n som vet något?
Radio Ropa på LV 261 kHz har stängt.

Mobiltelefonerandet växer. I ett nyhetsbrev från ITU ser
jag att Kina och Japan nu ligger på andra respektive tredje
plats i världen vad gäller antalet mobiltelefonabonnemang. I Japan och Hong Kong finns det idag fler mobilabonemang än det
finns fasta abonnemang.

Slutligen noterar jag att Herbert Kuhnle avlidit vid en ålder av
74 år i slutet av december. Herbert var bland annat en trogen
gäst på EDXC:s möten representerande ORF i Österrike där han
jobbat med frekvensplanering. Jag träffade honom vid EDXCmötet i Köpenhamn 1999.

”Radio” är en dokusåpa som kommer att synas och höras
i både Kanal 5 och i Radio City i vår. I anslutning till Radio
Citys studio i Stockholm kommer tolv personer att tävla om att
bli den bästa radiopersonligheten med start i februari. Fantasin
har inga begränsningar.
Hoppade radiobranschen av digitalradion bara för att sätta
press på regeringen? Det undrade kulturminister Marita
Ulvskog, med anledning av en artikel i Dagens Media där Radioutgivarna (RU) berättade om sina planer att med hjälp av reklamradion kritisera socialdemokraterna i nästa valrörelse.
En ny religiös station ska starta upp
från Ninilchik i Alaska. Man har för
några år sedan köpt KGEI:s gamla 250 kw
sändare som sedan dess stått i uthus en
längre tid. Den kräver mycket arbete för att
få igång igen, och flera pensionerade tekniker från KGEI är inblandade i arbetet. Planerad start är 2002.
Delta Radio som är planerad på LV 171 kHz från Nederländerna har varit på gång länge, men hela tiden stött på
olika problem. Nu förhandlar TWG (The Wireless Group) som
bland annat ligger bakom talkSPORT osv i England om att gå in
som delägare. Resultatet verkar bli en station som heter 171 The
Lounge och som sänder kommersiella program till lite medelålders britter. och som slipper de regler som Radio Authority ställer på brittiska stationer. Senaste planerad start är våren 2002
berättar DX-News.

Indien har fått tre nya delstater, Chatisgarh tidigare del av
Madhya Pradesh, Jharkhand tidigare del av Bihar och
Uttaranchal tidigare del av Uttar Pradesh.

Så är vi där igen. En dryg sida med senaste nytt från de engelsksändande radiostationerna. Jag väntar fortfarande på
synpunkter på förra numrets utökade
Engelsksändarlista. Blev det bättre, eller blev det för mycket? Som vanligt finns
det en uppdaterad lista på:
http://listen.to/the.world.

ARMENIEN Voice of Armenia har justerat sina
kortvågssändningar lite. Enligt diverse olika källor ska därför sändningarna på engelska på kortvåg sändas:
0910-0940 4810 15270
2040-2100 4810 9965

sö
må-lö

COSTA RICA Radio For Peace International ska enligt
Kroatien verkar vara på väg att återuppta sina reläsändningar via Jülich.
Flera stationer, bland annat BBC, R Australia, Radio France
Internationale och Tjeckisk TV har under den gångna tiden drabbats av strejker.
Radio Luxemburg planerar att börja sända på engelska
igen. 208 returns!
Calcutta byter namn till Kolkata.
Radio Australia har nu börjat utnyttja BBC:s Kranji-anläggning också.

det senast utskickade schemat ha följande frekvensschema:
0000-0200 15050
0200-0300 7480 15050
0300-0600 7480
1200-2200 21815usb
2200-2400 15050 21815usb

LITAUEN Radio Vilnius ska enligt senast tillgängliga
uppgifter sända sina engelska program:
0030-0100 6120 (via Jülich)
0930-1000 9710
1900-1930 666
Dessutom ska det enligt bl.a. ILG finnas tester sedan årsskiftet
på 6000 och 9735 2300-0100 på bland annat engelska.

MALTA Voice of the Mediterranean har bytt frekvens

TAIWAN Radio Taipei International ska enligt Glenn

för sin morgonsändning från Italien. Schemat ska därför vara
så här nu:
0700-0730 7150 (Italien)
må-lö
0900-1000 11770 (Italien)
sö
2000-2100 7440 (Ryssland)
må-to lö-sö

Hauser i SW Programs nu sända två olika en timmes program under dagen.
0200, 0700, 1200 och 2200
sänder man följande program:
Må: Jade Bells & Bamboo Pipes
Ti: People; Trends
On: Taiwan Today; Stage & Screen
To: Journey into Chinese Culture; Hot Spots
Fr: Taipei Magazine; East meets West
Lö: Kaleidoscope; Reflections; Let’s Learn Chinese
Sö: Great Wall Forum; Food, Poetry and Others

NYA ZEELAND Radio New Zealand International
ändrar sina frekvenser lite smått då och då. Så här ska det
senaste schemat jag sett se ut:
1650-1750 11725
mo-fr
1750-1950 15120
1950-0705 17675
0705-1205 15175
1305-1650 6095
irr

STORBRITANNIEN BBC World Service brukar jag
ju ibland tipsa om lite kommande program för. En förutsättning är nästan att BBC:s On Air Magazine för kommande
månad har hunnit komma när jag skriver mitt manus. Denna månad
har den inte gjort detta. Alltså blir det inget denna månad.
Men, om ni är intresserade av vad BBC har att bjuda på så finns
det på BBC:s hemsida en hel del information att hämta. Om ni
går till:
http://www.bbc.co.uk/worldservice/schedules/index.shtml
så går det bland annat att välja att få nedladdat/
utskrivet en Excel-fil med veckans program. Man
får välja vilken vecka man är intresserad av (det
finns 3-4 veckor fram) och var man bor.
Ett problem som uppkommer med BBC:s sändningar är att flera av de frekvenser som annonseras som lämpliga för oss i Europa och som hörs
bra i Europa, sänder inte Europaprogrammet utan
det som är ämnat för Mellersta Östern. Och det
innebär att schemat inte alltid stämmer om man
lyssnar på den frekvensen (17640 t.ex.).
Sedan läser jag att BBC har skaffat nya säkerhetsdörrar i entrén. Men dom var så komplicerade
att folk fastnade i dörrarna. Man har därför tryckt
upp en liten instruktion om hur man ska göra för
att komma in i byggnaden, som delas ut till personal och besökande.

0300, 1400 och 1800
sänder man enligt följande schema:
Må: Life on the Outside, Women in Taiwan
Ti: Taiwan Economic Journal, Formosa Oldies
On: Floating Air
To: Soundbite, Life Unusual
Fr: Miss Mook’s Big Countdown
Lö: Naluwan, Carol’s Café
Sö: Instant Noodles
Till Europa sänds programmen
1800-1900 3955 (via Skelton)
2200-2300 5810 och 9355 (båda via WYFR i USA).

TYSKLAND United Methodist Church är nästa religiösa organisation som via DTK:s Jülich anläggning ska
sprida sitt budskap till de otrogna.
0400-0600 11775 13685
1700-1900 13810 15485
ska vara deras schema sedan årsskiftet. Sändningarna är riktade
till Afrika. Adressen ska vara:
General Board of Global Ministries
Attn: Shortwave Broadcast Reports
The United Methodist Church
475 Riverside Drive
New York, NY 10115 U.S.A.
Det finns en hemsida på http://www.gbgm-umc.org, men där har
jag inte lyckats hitta något om kortvågssändningarna.

STORBRITANNIEN New Dimensions är en av dessa
olika program som dyker upp via Merlins brittiska sändare.
1500-1600 6010
Uppges det att man ska sända. Global Sound Kitchen ska ha
slutat sända. Och ett par andra som varit igång är jag lite osäker
på om den egentligen sänder eller inte. Är det någon som har
någon hum om vilka som sänder, och vilka som inte sänder.
Merlin verkar specialisera sig på diverse musikprogram medan
Jülich mest dragit till sig olika religiösa organisationer.

USA Voice of America har bytt från att vara ett regeringsorgan till att vara kommersiell. Fast det är kanske att dra för
stora slutsatser. Men faktum är att epostadresserrna till VOA nu
är ändrade till xxx@voanews.com från tidigare xxx@voa.gov. Vad jag förstått ska det
gälla allt, inte bara det som gäller VOA News.
Mail till den gamla adressen skickas vidare
kanske jag ska påpeka.

Ja, kära vänner. Om ni undrar vad det är för en kombinerad radio och grill på gammal amerikanare som finns på förra sidan så är det
en Sonorette. Gjord i USA för den franska marknaden. En föregångar till dagens bilradio, den kunde drivas med ström från cigaretttändaren i bilen. 12,7 x 21,5 x 15,2 cm stor (eller liten). Tänk vad formgivarne kunde på den tiden?
Vi ses om en månad!

