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Vill du äga en radiostation, och har 1.000 dollar över? Då
har du chansen att vinna KAWL i York i Nebraska. Istället
för att sälja stationen så anordnar man en pristävling för att
skaffa en ny ägare.

I korthet går det ut på att man anordnar en frågasport om
radio där det gäller att besvara 30 kunskapsfrågor om radio,
och vinnaren av tävlingen blir den nya ägaren. Under förut-
sättning att FCC accepterar honom/henne.

Men vad har det med 1.000 dollar att göra? Jo, det kostar
1.000 dollar att delta i tävlingen.
Och man kräver minst 1.000 delta-
gare för att tävlingen ska genom-
föras. Dvs man hoppas få in 1 mil-
jon. Skulle färre än 1.000 anmäla
intresse kommer pengarna att beta-
las tillbaka.

Allt läst i Monitoring Times.

Amerikanska radiostationer som sänder parallellt över In-
ternet har problem med sina kostnader. I december be-
stämde U.S. Copyright Office att de stationer som sände
programmen parallellt över både etern och Internet skulle
betala dubbel avgift för den musik som spelades. Och nu har
reklambyråerna skrivit ett nytt avtal med AFTRA, den
fackliga organisation som organiserar ”rösterna” bakom
radioreklamen. Avtalet innebär att arvodet som ska betalas
för reklamen är 300% högre om reklamen även sänds över
Internet.

Resultatet blev att ett antal stationer slutade att sända
parallellt över Internet i avvaktan på att tekniskt lösa
problemet.

Allt läst i AM DX Newsflash

Stoke Mandeville Hospital Radio i Storbritannien har haft
påhälsning läser jag i epostlistan shortwavelistening. Någon
eller några tjuvar har brutit sig in och stulit deras sändare och
annan utrustning. Allt har mycket noggrant skruvats loss
och burits iväg. Ingen våldsam åverkan har skett. Enligt
listan stals en Radica AM50 50 Watt AM sändare,
Innovonics 222 audio processor och Alice Mix-Pak.

En teori är att någon FM-pirat var ute efter en sändare. Och
han(/hon?) lär bli besviken när vad dom fick var en liten
svag lowpower MV-sändare. Fast jag vet inte riktigt varför
det skulle vara en FM-pirat. Det finns väl MV-pirater också,
och för dom skulle väl sändaren vara mer attraktiv.

Piratverksamhet

Gör ett klipp

Vad är en radiostation? Radio VW är Volkswagens försök
till radiostation. Uppbyggd kring de låtar som bilfirman
använt i sin reklam är man nu tillgänglig på weben
http://www.radiovw.com.
Berättar Niklas Johansson i mkvks epostlista, och han har
läst det på On Air Sweden som läst det på
http://www.radionyt.com.

Nyfikna på vad som är tillåtet enligt FCC:
http://www.fcc.gov/Bureaus/Enforcement/News_Releases/
2001/nren0109.html

Har du något att berätta? Skriv en rad, jag älskar att spara
bokmärken, som jag sedan raderar igen när det är fullt!

Ännu en IT-bubbla?

Såja, då var vi där igen. Ännu ett nummer av Torget - din
egen mix av lite vad som helst, är färdig. Och som vanligt
hoppas jag att du hittar något som kan vara intressant.

Denna månad har vi inget om porr, sex eller naket. Så alla
ni som läser web-upplagan och gjort en sökning på sådant
och hamnat här måste jag göra besvikna. Vill ni läsa en
kombination av DX-Tidning och herrtidning rekommende-
rar jag danska DX-Fokus som alltid lyckas hitta mer eller
mindra nakna radioflickor till framsidan. Inför senaste
numret hade man en omröstning via klubbens epostlista
om vad medlemmarna tyckte om flickorna på sidan ett.
Och med tanke på nakengraden på flickan i senaste numret
var tydligen intresset stort. Som någon uttryckte det, snart

får tidningen skickas med anonym avsändare!

För övrigt noterar jag att SWR:s epostlista utnyttjats av en spamskickare som ville sälja warez och annat olagligt. Våra finska
vänner på SWR blev inte glada. Även BBC hemsida har tydligen blivit hackad. Fulheterna har nått radiohobbyn. Så ser ni
felaktigheter i månadens Torget beror detta på hackers! Vi hörs och ses om en månad.
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0545-0600 Sv NHK - Radio Japan 11915 kHz (via Gabon) Dagligen
0500-0520 Sv Vatikanradion 1611, 7345 och 9645 kHz Tisd Onsd Torsd Fred Sönd
1045-1100 Sv NHK - Radio Japan 21700 kHz (via Gabon) Dagligen
1730-1800 Sv Rysslands Röst, Moskva 1494, 9480 och 11675 kHz Månd Onsd Fred
1730-1800 No Rysslands Röst, Moskva 1494, 9480 och 11675 kHz Tisd Torsd
1840-1900 Sv Vatikanradion 1611, 7250 och 9645 kHz Månd Tisd Onsd Torsd Lörd
2000-2020 Sv RAI - Radio Roma 9595 och 11755 kHz Månd Onsd Fred
2000-2020 Da RAI - Radio Roma 9595 och 11755 kHz Tisd Torsd Lörd
2000-2030 Sv Norea Radio Sverige 1494 kHz (via Ryssland) 9860 kHz Månd - Fred
2030-2100 No Norea Radio 1494 (via Ryssland) 9860 kHz Månd - Fred

UTC-NRK NRK Program 1 / Radio Danmark NRK Program 2 / Radio Danmark UTC-DR
0000-0030 9935-As/Pac 9985-NA/CA 11635-NA 0030-0055
0100-0130 9985-NA/CA 11635-NA 12090-As 0130-0155
0200-0230 13800-As/MÖ 0230-0255
0300-0330 9960-Eu/MÖ 11635-NA 13800-Eu/Af/MÖ 0330-0355
0400-0430 7465-Eu 9475-Eu 11635-NA 13800-Eu/Af/MÖ 0400-0455
0500-0530 11615-MÖ 7465-Eu 9590-Eu/Af 1530-0555
0600-0630 7180-Eu 9590-Eu 11600-Af 13800-Af/Pac 0630-0655
0700-0730 9590-Eu 13800-Af/Pac 0730-0755
0800-0830 15705-Pac 15735-MÖ 0830-0855
0900-0930 15705-Pac 17505-As/Pac 0930-0955
1000-1030 9590-Eu/Af 21745-SA 1030-1055
1100-1130 9590-Eu/Af 18950-NA/CA 1130-1155
1200-1230 15705-As 15735-NA/CA 18950-NA/CA 21755-As/Pac 1230-1255
1300-1330 15705-As 15735-NA/CA 21755-As/Pac 9590-Eu 1330-1355
1400-1430 15735-As/MÖ 17525-NA 1430-1455
1500-1530 13800-Eu 15735-/As/MÖ 17525-NA/CA 1530-1555
1600-1630 9595-Eu 13800-Eu 15735-Eu/Af/MÖ 17525-NA 1630-1655
1700-1730 13800-MÖ17505-NA/CA 11605-Eu 15705-Eu/Af 1730-1755
1800-1830 7490-Eu 13800-Pac 15705-Af 1830-1855
1900-1930 17505-NA 13800-Af 15705-Pac 1930-1955
2000-2030 9985-Pac 7490-Eu Af 2030-2055
2100-2130 9510-Pac 2130-2155
2200-2230 11600-As 13800-SA 2230-2255
2300-2330 9935-As/Pac 9945-NA/CA 13765-As 13800-SA 2330-2355

Vi ska denna månad ägna oss en hel del åt våra skandinaviska broderspråk. Först en lista över NRK:s och DR:s kortvågs-
sändningar. Till vänster sändningstiderna för norska program och till höger de danska programmen. Och i mitten frekvenser
med uppgift om världsdel. OBS att NRK har två olika program, och jag har delat upp frekvenserna för dessa.

Radio Rysslands Röst arrangerar just nu en pristävling.
Det är en frågetävling i samband med 40-årsdagen av Jurij
Gagarin rymdflygning. Det var den 12 april som den ryska
kosmonauten gjorde den allra första rymdresan. Ni ska
besvara 5 frågor.
1. Vad vet Ni om Jurij Gagarin?
2. Vad var Ryssland först om vad gäller utforskning av
rymden?
3. Vilket internationellt projekt förverkligas i rymden nu?
4. Deltar Ert land i utforskningen av rymden?
5. I vilka sfärer av människans verksamhet finner resulta-
ten av rymdforskningen användning?

Brev med svar skall vara poststämplade senast den 12 juni
(så jag hoppas att tidningen är ute i tid). Vinnarna offentlig-
görs den 16 juli. Vanlig post, e-post eller fax går bra.
Svenska redaktionen, Radio Rysslands Röst, Pjatnitskaja 25,
113326 Moskva. letters@vor.ru eller +7 095-950 56 48.

Som ni ser i nedanstående tabell över svensksändarna har
jag även stoppat in programmen på danska och norska. Ska
jag fortsätta med det? Hör av er!

SVENSKSÄNDARLISTAN
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High Adventure har överlåtit KHBN på Palau till
Chinese Church i Hongkong. Samtidigt har sändning-

arna från RFA via Palau utökats. Som resultat sker det nu
inga engelska sändningar längre från Palau.

Australian Broadcasting Authority har formellt bevil-
jat sina två första IBL (international broadcasting

licenses). Christian Voice (Darwin-annläggningen) och
HCJB (en planerad anläggning i Kununurra) är det som fått
dessa licenser. Allt enligt en ny lag som reglerar internatio-
nella sändningar från Australien.

Radio Jordan har sparkat drygt 300 anställda för
att få ordning på ekonomin. Antalet anställda var
2000-3000. Lite oklart pga illegala anställningar
och andra bedrägerier.

RFPI i Costa Rica har planer på en ordentlig utvidg-
ning. 6 x 100 kw är önskemål, varav en sändare helt
ska användas för sändningar från United Nations
Radio.

LBH Radio som sände på mellanvåg från
Kaliningrad verkar nu ha kursat. Man ska ha för-
svunnit helt.

IBB (RFE/RL) har stängt MV-sändaren i
Holzkirchen-Oberlaindern på 1593 kHz.

BBC:s lyssnarsiffror i världen fortsätter att öka. BBC:s
siffror har ökat varje år sedan 1992 (med undantag för
1998), och siffrorna för 2000 visar en ökning med 2
miljoner till 153 miljoner. Siffror som visar att internatio-
nell radio fortfarande har en framtid. Även om kortvågen
som distributionsmedia kan komma att minska, så är det
lång tid kvar innan andra media tagit över huvudrollen.

Exempelvis lyssnar varje
vecka 3 miljoner amerika-
ner på BBC. På många håll
i USA är uppåt 20% av
beslutsfattarna regel-
bundna BBC-lyssnare. Här

handlar det förståss inte om KV huvudsakligen.

Ökningen ligger inte bara i aktuella krishärdar som Afgha-
nistan, utan även i Mellersta Östern, Kina och större delen
av Afrika visar ökande lyssnarsiffror. Det är främst i forna
Sovjet och Pakistan som lyssnarsiffrorna är på nedgång.

BBC fortsätter växa

Den första juli blir det en ny sändning från Grimentons
gamla Alexanderson alternator sändare. Första sändningen
blir 0830-0845 och en andra sändning 1230-1245. Frek-
vensen är 17,2 kHz.

Ansvariga tar gärna emot rapporter via amatörradio, CW
på 136 kHz och dessutom 7015, 14035, 18075 och 21030
kHz. Man kommer att ha två amatörstationer i bruk -
SA6Q.

Naturligtvis går det också att skicka via e-post:
info@alexander.n.se eller via fax: 0340-674195. Mer in-
formation finns på http://www.alexander.n.se.

Vänskapen inom DX-världen är väl trots allt ganska god. De
flesta av oss är i allmänhet riktigt goda vänner. Men med
jämna mellanrum dyker det upp små konflikter. Och kan
inte vi DX-are hålla ihop så är det inte underligt att det finns
krig här i världen.

Valet av ny ledning för EDXC (European DX-Council)
visade upp för världen att de italienska DX-arna inte verkar
vara riktigt sams. Jag har till viss del skildrat konflikten
tidigare. Det senaste som hänt är att den tidigare
webmastern för EDXC:s hemsida i protest lagt ner sidan,
och den nya ledningen har öppnat en ny hemsida. Tyvärr
verkar man ha tyckt formen vara viktigare än innehållet.
När jag var inne och provtittade var det i varje fall allt för
många finesser för att sidan skulle fungera ordentligt. Dess-
utom har den italienska sida som driver med EDXC öppnat
upp igen.

Två av de mera kända DX-arna i värl-
den, Bob Padula i Australien och Glenn
Hauser i USA har också råkat i luven
på varandra. Upprinnelsen var att Bob
skickade ett påskkort till alla prenu-
meranter på hans nyhetsbrev. Men
han fick inte tillräckligt många tack
från mottagarna utan hade en liten
utläggning om detta i sin EDXP. Glenn
svarade att man inte kan begära att
alla ska svara och tacka eftersom vi

får en hel del hälsningar ibland, och han ansåg inte det vara
realistiskt att hålla på att tacka för allt. Det är allt för lätt
att skicka påsk-, jul- osv hälsningar. Många av oss är kanske
inte intresserade av att få dom.

Det svaret fick tydligen gamla konflikter att dyka upp till
ytan, och Glenn stängdes omedelbart av från EDXP nyhets-
brevet.

Som sagt, det är lätt att bli ovänner, mycket lättare än att
hålla sams kan man tro.

Alexanderson igen

DX - Friendship, eller?
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BELGIEN  Radio Ezra Internatio-
nal är ett nytt religiöst program

som dykt upp på kortvågen. John D. Hill
på Water Into Wine Ministry hyr en
kvart i veckan över RVI:s sändare i Bel-
gien.
1100-1115 13850 kHz sö
hemsida finns på http://radioezra.members.easyspace.com/
.

FRANKRIKE  Radio France Internationale har haft
vänligheten att skicka mig ännu en T-shirt. Och som

tack för denna muta (som egentligen var pris i deras tävling)
ska jag skriva några rader om programutbudet.
0400-0430: Bulletin of African news, International
newsflash, Review of French dailies, In-depth look at events
in Africa, Main news in France and Sports.
0500-0530: Som ovan men utan International newsflash.
0600-0630: Som 0400.
0700-0800: Som 0500 med tillägg för Magazine
programme (French lesson, Crossroads, Voices, Rendez-
vous, World tracks, Weekend och Club 9516).
1200-1230 International bulletin och ovanstående
Magazine programme
1400-1500: Bulletin of international och Asian news. In-
depth report on Asian and International news stories. Main
news events in France och Sports. Lördagar Asia-Pacific
feature och söndagar Weekly report on cultural events in
France och Weekend phone-in feature. Sista halvtimmen
Magazine programme enligt ovan.
1600-1730: Första halvtimmen News and reports from
Africa, International newsflash och News about France.
Andra halvtimmen ovanstående Magazine programme.
Sista halvtimmen har fokus på nyheter från östra Afrika. På
helgerna Spotlight on Africa, Culture in France, Health
issues, Week in sports, Media in Africa och On-Line,
phone-in programmet.

Som komplementering till förra månadens
Engelsksändarlista vill jag påpeka att den
sista halvtimmen är det bara 15605 och
17605 kHz som är i bruk. Övriga frekven-
ser stänger 1700.

I schemat står att det kan bli frekvensändringar från 5 maj.
Men fortfarande idag den 6 maj finns det inga sådana
uppgifter på hemsidan. Det engelska programmet finns på
weben på följande URL:
http://www.rfi.fr/Langues/rfi_anglais_service_broadcasts.html.

ISRAEL  Israel Radio Internatio-
nal har enligt tips från Ken Baird

bytt en del av sina frekvenser. Så här ska
schemat vara nu:
0400-0415 9435 15640 17545
1030-1035 15640 17545
1600-1630 15615 17545 21665
1900-1925 11605 15460 15615 17545

KROATIEN  Croatian Radio har återupptagit sina
reläsändningar via Jülich i Tyskland. Och enligt ILG

ska deras engelska nyhetsbulletiner nu sändas så här:
0105-0110 9925 (via Jülich) /America/
0305-0310 9925 (Jülich)  /America/
0505-0510 9470 (Jülich) /America/
0603-0606* 6165 7365 9470 9830 /Europe/ mo-sa
0703-0706* 6165 7365 9830 13820 /Europe/ su
0705-0710 13820 (Jülich) /Pacific/
1203-1206* 6165 13830 /Europe/
1803-1806* 13830 /Europe/
2305-2310 9925 (Jülich) /America/

LITAUEN  Radio Vilnius har lagt till en återutsänd-
ning av sitt program mot Nordamerika för att kom-

pensera för dålig mottagning. Dessutom lyckades jag få
morgonsändningen en timme fel i Engelsksändarlistan. Det
innebär att kortvågssänd-
ningarna från Vilnius på eng-
elska ska vara så här:
0930-1000 9710
2330-2400 9875
0130-0100 11690

MALTA  Voice of the Mediterranean verkar ha bytt
morgonfrekvensen som

kommer från Italien:
0600-0630 6110 må-lö
0800-0900 11770 sö
1900-2000 12060 må-to lö-sö

NYA ZEELAND  Radio New Zealand International
är ganska aktiva med frekvensbyten. Enligt senast

tillgängliga uppgifter ska följande schema gälla från 6 maj:
1650-1850 6095
1851-1950 11725
1951-2215 15160
2216-0458 17675
0459-0705 11725
0706-1105 9885
1106-1305 11675
1305-1650 6095 irr

UZBEKISTAN  Radio Tashkent ska ha engelska
enligt detta schema berättar lite olika källor:

0100-0130 7190 9375 9570 9715
1200-1230 7285 9715 15295 17775
1330-1400 7285 9715 15295 17775
2030-2100 9540 9545

Nya sidor med kompletteringar och
korrigeringar till Engelsksändar-
listan. Och lite programtips. För de
som inte visste det, så är ni välkomna
med korrigeringar om ni hittar fel i
förra månadens Engelsksändarlista.
Och som vanligt finns det en
webversion som ständigt uppdateras:
http://listen.to/the.world
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VATIKANSTATEN  Vatican Radio saknades helt i
Engelsksändarlistan förra månaden. Anledningen var

att jag inte ha rätt schema från början, och sedan trillade
påven helt bort. Hur som helst så ska man sända till Europa
på detta viset enligt det tryckta schema som skickats.
0500-0520 1530 4005 5880 7250
0630-0645nx 527 1530 4005 5880 7250 9645 11740

15595 må-lö
0900-0910nx 527 5880 må ti to-lö
1615-1630nx 527 1530 4005 5880 7250 9645 15595
1950-2010 527 1530 4005 5880 7250 9645
1920-1930 120 1611 9660 må
Som ni kanske känner till råder det just nu en mycket
inflammerad konflikt mellan Vatikanradion och de italien-
ska myndigheterna. I korthet går det ut på att det visat sig
vara en förhöjd risk för cancer bland de som bor nära
radiosändarna. Och som en följd av detta har myndighe-
terna krävt åtgärder för att minska de elektromagnetiska
fälten kring sändarna. Främst har det handlat om MV-
sändarna där Vatikanradion tvingats skära ner effekt och
sändningstid. Men även kortvågssändningarna är under de-
batt. Och jag tyckte mig ha sett att bland annat en av
Italiens ministrar hotat med hungerstrejk för att utöva
påtryckningar. I vilken mån åtgärder som Vatikanradion

måste vidta innebär förändringar i
ovanstående schema vet jag inte.

För de som undrar så innebär ”nx”
efter tiden att ILG refererar till
sändningen som ”International
News Service” i motsats till öv-
riga sändningar.

NEDERLÄNDERNA  Radio Netherlands ska under sommaren sända till Europa enligt detta schema, i varje fall är det
vad man berättar i On Target.

UTC Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
1030 Newsline Newsline Newsline Newsline Newsline News News
1035 Europe unzipped Wide angle
1055 Insight Week ahead
1100 EuroQuest A good life Dutch horizons Research file Documentary Roughly speaking Aural tapestry
1130 Research file Music 52-15 Documentary Basement sessions A good life Aural tapestry Dutch horizons
1200 Newsline Newsline Newsline Newsline Newsline News News
1205 Europe unzipped Sincerely yours
1230

2030 Newsline Newsline Newsline Newsline Newsline News News
2035 Europe unzipped Sincerely yours
2055 Insight Week ahead
2100 Research file A good life Documentary Basement sessions Aural tapestry Aural tapestry Dutch horizons
2130 EuroQuest Music 52-15 Dutch horizons Research file Documentary Roughly speaking Aurla tapestry
2200 Newsline Newsline Newsline Newsline Newsline News News
2205 Europe unzipped Wide angle
2225 Insight Week ahead
2230

Voice of America sparar 5,5 miljoner dollar på att lägga ner
sändningarna på bulgariska, rumänska, slovakiska, uzbeki-
ska, thai, turkiska, armenska, azerbaijdjanska, georgiska
och portugisiska till Brasilien. 4 av dessa miljoner ska
användas till att skapa dygnet runt sändningar på arabiska.
Sändningar som samtidigt ska försöka nå en yngre publik än
dagens arabiska sändningar. Sändningarna ska främst satsa
på de mer moderata arabiska länderna som Egypten, Jorda-
nien, Saudi Arabien och Marocko.

Idag sänder VOA 7 timmar på arabiska, men lyssnar-
siffrorna är inte
tillfredsställande.
För att tillfreds-
ställa alla tvingas
man kompro-
missa och då blir
det lätt utslätat
och löjligt.

Något som fått
till resultat att de
yngre inte velat
lyssna, och pro-
grammen har
egentligen inte
passat någon.

VOA stuvar om.

Ja pojkar och flickor, det var allt för denna gången. Eftersom jag har några rader kvar tänkte jag kommentera det faktum att
Swiss Radio International har deklarerat att dom till 2004 helt ska ha lämnat kortvågen. Efter oktober i år ska det bara vara
kvar sändningar till Afrika, Mellersta Östern och Sydamerika. Europa och Asien försvinner till hösten, och Nordamerika har
redan lagts ner. Töntarna i Alplandet tror att vi alla sitter uppkopplade med bredband och har som favoritlyssnarplats
skrivbordet. Nu är det ju fritt fram för joddlarna om dom inte vill ha några
lyssnare. Så om ni vill lyssna på Swiss Radio international så skynda. Ni har bara
sommaren kvar på er.


