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Hej
har
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på er go' vänner. Så börjar, när jag skriver detta, äntligen sommaren lida mot sitt slut. För alla värmeälskare
det nog varit en höjdarvinter. Men vi stackare som helst vill ha lite växlande väder, och inte allt för varmt, vi
inte varit lyckliga. Fast å andra sidan skall man visst vara glad att man inte bor längre söderut i Europa. Dom
fått så dom tiger.

Förhoppningsvis har ni hunnit ägna en del av sommaren åt att slå på radion, och inte bara legat i hängmattan, på stranden
eller sysslat med vad ni nu sysslar med på sommaren. Själv har jag tillbringat en del av min sommarsemester i källaren vid
datorn. Där har det varit svalast, om än icke svalt. Jag börjar nu bland annat närma mig slutet på mitt mångåriga projekt med
att registrera alla mina skivor i ett dataregister. Snart, om så där ett år, är jag väl färdig.
I Danmark har man nu auktionerat ut två "landstäckande" radiokanaler. Sky Radio ska nu betala 54
miljoner danska kronor per år för kanal 5 och Talpa Radio International 22,5 miljoner för kanal 6. Man
räknar optimistiskt med att den totala radioreklammarknaden om 6-8 har vuxit till 450 miljoner. Det är
nog till att önska lycka till för Sky Radio och vänner. Det blir tufft.
Därmed hoppas jag att ni hittar vad ni söker på Torget. Det är som vanligt en väl blandad fruktkompott
som erbjuds. Ha en trevlig höst, vi ses igen om en månad.

Misslyckat aprilskämt

Internet = sant?

Med jämna mellanrum kan man läsa om aprilskämt som inte
blev så lyckade som det var tänkt av de som kom fram med
den ljusa idén. I MKVK:s On Air läser jag om två radiovärdar
i Breinerd i USA som tvingades till att få poliseskort med 13
poliser när en stor mängd upprörda lyssnare hade insetts att
dom hade blivit lurade. De två radiovärdarna annonserade
om en gratiskoncert med rapstjärnan Eminem. Tyvärr var
det alltså bara ett aprilskämt, men det uppskattades inte av
alla de som blev lurade. Poliseskorten förde de båda till en tid
bakom lås och bom, anklagade för att ha orsakat gatukravaller och för att ha stört den allmänna ordningen.

Att Internet är den största samlingen av skit som någonsin
samlats på ett ställe (?!?) är en sanning som vi med jämna
mellanrum blir påminda om. När detta skrivs har det precis
ploppat upp information om en sida på Internet som bland
annat berättar om att RCI planerar en ny sändaranläggning
vid den kanadensiska västkusten i British Columbia. Tydligen av vad man läser skulle den dels använda 500 kw för att
söderut täcka hela Amerika och dels svagare sändare för att
täcka hela Canada. Det finns på sidan länkar till sidor med
ritningar över täckning osv.

On Air hade knyckt det hela från Radionyt.com och Ekstra
Bladet. Därav den långa tid det tagit att nå Eter-Aktuellt.
Men alla nyheter man inte redan hört är nya, även om dom
är gamla, eller?

Radio Dellen
Med anledning av att Delsbo Radioklubb firar 30 års jubileum
kommer Radio Dellen i Delsbo att vara i gång från och med
26 September 00.00 Svensk sommartid och till och med 29
September 24.00 Svensk sommartid 2003.
Frekvens 1602 Khz

Problemet är att det hela uppenbarligen är ett skämt, eller
möjligen ett resultat av någon med livlig fantasi och gott om
tid.
På sidan berättas även om en ny sändare till RNZI och att
BBC planerar en 500 kw sändare på Falklandsöarna. Fast den
senare länken fungerar naturligtvis inte när jag klickar på
den..............
Efter en koll med RCI uppger Bill Westenhaver på RCI att
det inte finns någon som helst sanning bakom uppgifterna.
Det ska ha funnits planer i den riktningen på 80-talet men
dom är helt avskrivna idag. RCI ska nu försöka spåra vem
som äger domänen.

187.26 Meter

Det blir ett antal DX-program med
musik och intervjuer, kåserier och
DX-tips mm.
För mera info kolla SWEDX-listorna samt Hardcore-DX och
Delsbo Radioklubbs hemsida:
http://hem.passagen.se/drak/ eller
http://www.rock.x.se/radiodellen.htm i slutet av september.

Hemsidan finns (eller fanns?) på http://cbc.am/radio.htm.
Det kan påpekas att domänen .am tillhör Armenien! Och
går man in på sidan http://cbc.am så ser man att domänen är
till salu! Men visst kan man få sig ett skratt.
Det kan också påpekas att någon har påpekat att de ganska
avancerade kartor som finns har gjorts genom att använda
VoA:s HF Propagation software, som alla kan ladda ner från
NIIA/ITS hemsida.

Nu är det klart att mediemogulen Murdochs bolag Sky
Radio vann kampen om de nationella tillstånden att
sända kommersiell radio i Danmark, detta tillsammans med
det holländska bolaget Talpa Radio.
Harry van Gelder, en gång i tiden på Radio
Netherlands har avlidit den 24 juni. När Harry gick i
pension för 25 år sedan togs DX Jukebox över av Dick
Speekman. DX Jukebox blev senare av Jonathan Marks
förvandlat till Media Network.
Och när vi talar om Jonathan Marks
kan jag berätta att han slutar sitt chefsjobb på Radio Netherlands för sitt egna konsultföretag Creative Media Consultants
Förra året var ett rekordår när det gällde att starta nya
TV-kanaler i Europa. Totalt startade 175 nya kanaler
under året, det högsta antalet sedan 1998. Totalt fanns det
1.132 olika TV-kanaler i Europa. Sedan 1996 när det fanns
300 kanaler har antalet exploderat. Men många har också
försvunnit. 25% av de som startade 1996-98 hade lagts ner
igen inom två år.
BBC har kommit på kollisionskurs med den
brittiska regeringen sedan man rapporterat
om felaktigheter i Blair-regeringens argumentering inför Irak-kriget. En affär som ju bland annat
resulterade i en experts, David Kelly, självmord.
Men BBC är också i konflikt med den israeliska regeringen. Detta sedan man sänt ett
program
om
Israels
kärnvapenoch
kemvapenprogram. BBC:s reportrar föll i onåd
och bojkottades av den israeliska regeringen.
En man i USA har dömts till 180 miljoner dollar i
böter för att ha sålt teknik för att titta på betal-TV
utan att betala för sig. Böterna ska betalas av med 500 dollar
i månaden, vilket gör att det kommer att ta honom 30.000
år att bli skuldfri.
Voice of Israel är som vanligt hotat. Senaste förslaget är att IBA ska spara motsvarande 52 miljoner
dollar fram till 2006. Detta skulle innebära att 700 personer
förlorar sina jobb, flera av kanalerna
slås samman och utlandsprogrammet
läggs ner. Den Israeliska ekonomin är
mycket dålig, ockupationen av Palestina och bosättarpolitiken kostar
enorma summor (krig är alltid mycket
dyrt, och att befinna sig i ständigt krig
är förödande för ett lands ekonomi).
Israel är idag helt beroende av amerikanska bidrag.
World Christian Broadcasting Foundation som
driver KNLS i Alaska har fått licens för en kortvågsstation på Madagaskar. Målet är Mellanöstern.

Reguljära DRM-sändningar har nu inletts på kortvåg
sedan 16 juni. Man räknar med att till slutet av 2004
ska det finns tillgängliga mottagare till ett pris som går att
lösa för privatpersoner. Till 2006 ska det ha sålts 1 miljon
mottagare - tror man. På:
http://www.rnw.nl/realradio/html/drm_schedule.html
finns en lista över DRM-sändningar sammanställd av Klaus
Schneider i Tyskland.
WWRB har som mål att bli en rent religiös radiostation. Idag är utbudet till 96% kristet. De icke-religiösa
program som sänds ut är välkomna att fortsätta så länge
dom vill, men nya icke-religiösa program är inte välkomna.
Och de som finns kommer att ersättas av kristet material
när dom säger upp sina avtal. Ingen idé att hyra sändningstid
där inte!
Den 3 oktober ska Voice
of Russia, Mayak, Radio
Rossii m.fl i samarbete med
EBU fira World Radio Day.
Gör gärna ett besök på följande
hemsida:
http://www.radiomayak.ru/quest/?referer=aHR0cDovL3d3d
y52b3IucnUvbmF2YmFyLmh0bWw=&langID=0.
(hrm, lycka till om ni lyckas med det där....)

Valrossen Antje, NDR:s maskott har
dött i Hagenbecks djurpark, 26 år gammal.
Två olika grupper är på gång att dra igång Voice of
Peace igen - var och en för sig med lite olika mål.
Nordkorea har lagt ner sin ”clandestine” Voice of
National Salvation som sände till Sydkorea. Och
man uppmanar Sydkorea att göra på samma sätt.
Deutsche Welle har nu flyttat från Köln till
Bonn.
Hussein Lumumba, son till Id Amin jobbar som
disk jockey på Capital Radio i Kampala.
Ahmed al-Rikabi, den f.d. svensken som av den
amerikanska ockupationsmakten i Irak utsågs till
TV-chef har redan avgått i protest mot den amerikanska administrationen.
High Adventure Ministries har gett upp planerna på en kortvågsstation i Liberia, nu blir det
Uganda istället.
Enligt BBC har antalet lyssnare i USA ökat från 2,3
till 3,9 miljoner sedan man slopade kortvågen!

Följ med Torget
in i
framtiden

Vad händer med RFPI

Varning för antenn

Radio for Peace International i Costa Rica är hotade. Stationer befinner sig på University of Peace område. Och den nya
styrelsen (under ledning av Marice Strong) för universitet
har krävt att man lämnar området. RFPI bjöds ursprungligen
in av universitetets grundare, bland annat Costa Ricas tidigare president. Bland argumenten för att slänga ut RFPI
nämns skulder och att man sänder utan licens. RFPI å sin sida
hävdar att man har registrerat
frekvenserna hos HFCC och
att man inte behöver någon licens i Costa Rica eftersom man
sänder
från
Internationellt
område (universitet är knutet
till FN). Vad det gäller skulder
så är det en konflikt om fördelningen av kostnader för
Internetförbindelse som RFPI
dragit in till området, men de
byggnader man använder har man själva byggt. RFPI har
sänt i 16 år från University of Peace.

Jag läser om Gary Crites i Californien som brukar ta bilen ut
i naturen för att lyssna på radio. På senare tid har han använt
en s.k. Slinky som antenn (inte plastmodellen......). Som ju
kan spännas upp från bilen till något lämpligt och ju kan
spännas olika hårt beroende på hur långt det är till lämplig
post i andra änden.
Nyligen drabbades Gary av en otrevlig överraskning. En dam
passerade utan att se sig för, antennen lossnade i ena änden
och Ka-wam, träffade damen i ansiktet. Gary uppger att
damen inte var allt för lycklig. Han jobbar nu på att bygga en
portabel loop-antenn istället...............

DANSKA QSL-KORT

Öl till hemlösa!?
Jaha, vad gör man inte för publicitet. Två radiovärdar på
WGOW-FM Chattanooga i Tennessee har startat en insamling under namnet Beer for the Homeless. Syftet är att
minska tiggandet genom att samla in pengar och sedan dela
ut alkoholhaltiga drycker till hemlösa.
Bara för att man är hemlös är man inte en
andra klassens medborgare, utan har samma
rättigheter som andra, att dricka 100% äkta
amerikansk öl. skrev man på hemsidan.
Efterprotester från bland annat Frälsningarmén som pratade om att hälla bränsle på
elden har sidan tydligen plockats ner igen.

En intressant samling av de olika QSL-kort som används av
Radio Danmark under åren finns att beskåda på följande
adress. Detta QSL-kort var det som användes innan jag själv
började DX-a. Kortet användes från mitten av 50-talet till
mitten av 60-talet när det för oss kanske mer välkända
kortet på Radiohusets sändartorn dök upp.
http://www1.dr.dk/pubs/nyheder/html/programmer/
kortboelge/qsl.html
GRUPP FÖR WEBMOTTAGARE
Hos Yahoo finns en ny grupp för de som är intresserade av
webmottagare.
http://groups.yahoo.com/group/webreceivers/

RADIO RYSSLANDS RÖST byter den 7 september sina
kortvågsfrekvenser. Fram tills använder man 9480 och
11675.
NOREA RADIO ändrade från 8 augusti sina sändningstider.
Och programmet sänds nu en timme tidigare än under sommaren. Samtidigt slopades också den speciella kortvågsfrekvensen under sommaren.

0500-0520
0545-0600
1045-1100
1730-1900
1730-1900
1840-1900
1900-1930
1930-2000
2000-2020
2000-2020

Sv
Sv
Sv
Sv
No
Sv
Sv
No
Sv
Da

Vatikanradion
NHK - Radio Japan
NHK - Radio Japan
Rysslands Röst, Moskva
Rysslands Röst, Moskva
Vatikanradion
Norea Radio Sverige
Norea Radio
RAI - Radio Roma
RAI - Radio Roma

1260, 1611, 7345 och 9645 kHz Tisd Onsd Torsd Fred Sönd
11915 kHz (via Gabon)
Dagligen
21730 kHz (via Gabon)
Dagligen
1494, 7360 och 9820 kHz
Månd Onsd Fred
1494, 7360 och 9820 kHz
Tisd Torsd
1611, 7250 och 9645 kHz
Månd Tisd Onsd Torsd Lörd
1494 (via Ryssland)
Månd - Fred
1494 (via Ryssland)
Månd - Fred
6110 och 9745 kHz
Månd Onsd Fred
6110 och 9745 kHz
Tisd Torsd Lörd

Tävlingen pågår under september månad, och tävlingsbidragen måste vara poststämplade under september månad.
Hela tävlingen består av 5 delar.
Här är de sista lyssnarsiffrorna för de holländska radiostationerna före den totala omläggningen gjordes. En omläggning
som blev ganska kaosartad om man får tro rapporterna.
Sky Radio (commercial) 13.4 %
Radio 538 (commercial) 10.7 %
Radio 3 FM (public) 10.2 %
Radio 2 (public) 9.8 %
Radio 1 (public) 9.3 %
Radio 10 FM (commercial) 7.1 %
Noordzee FM (commercial) 5.2 %
Classic FM (commercial) 2.9 %
Yorin FM (commercial) 2.9%
Arrow Classic Rock (commercial) 1.7 %
Radio 4 (public) 1.4 %
Radio Nationaal (commercial) 1.0 %
747 AM (public) 0.8 %
Kink FM (commercial) 0.3 %
Business Nieuws Radio (commercial) 0.2 %
I varje fall enligt RNMN.
Och när vi nu är inne på lyssnarsiffror. Här är aktuella
sådana för andra kvartalet från Frankrike. Enligt Médiamétrie och vidarebefordrat av radionyt.com / DX-Fokus.
RTL: 11,5 % (11,5 %)
France Inter: 9,8 % (10,5 %)
Oberoende: 8,2 % (7,3 %)
Europe 1: 7,8 % (8,0 %)
NRJ: 7,1 % (7,5 %)
Nostalgie: 5,8 % (6,1 %)
France Bleu: 5,7 % (5,8 %)
France Info: 4,9 % (4,2 %)
Skyrock: 4,4 % (4,1 %)
Europe 2: 4,3 % (4,5 %)
Cherie FM: 4,3 % (3,9 %)
Fun Radio: 3,6 % (3,8 %)
RFM: 3,4 % (3,2 %)
RMC Info: 2,8 % (2,3 %)
RTL2: 2,6 % (2,9 %)
Rire & Chansons: 1,5 % (1,9 %)
MFM: 1,2 % (1,1 %)
Siffran inom parantes avser första kvartalet. En nedgång för
Public Service. I Sverige tycker jag mig ha sett att de nya
siffrorna från RUAB visar en fortsatt uppgång för Public
Service, dvs Sveriges Radio. Där främst P1 fortsätter att
växa. Och med en Örn (Peter) som högsta höns (hrm) så blir
det väl ett fortsatt lyft upp i himlen?

A. Only QSL in the world.
B. How did you became a DXer?
C. Describe and send a radio postage stamp.
D. Submit 3 reception reports on any transmissions.
E. Where possible, submit 3 radio cards.
A. Man får skicka hur många bidrag man vill. Färg eller
svartvit kopia av verifikationen, eller bara en beskrivning
av uppgifterna på denna. KV, MV, LV, FM och Utility är
tillåtna. Däremot inte amatör-QSL, TV eller CB-radio och
liknande.
B. Beskriv i två-tre meningar vad som fick dig att bli
intresserad av att lyssna på internationell radio.
C. Beskriv, eller skicka in ett frimärke med radiomotiv.
Vilket land som helst.
D. 3 rapporter på någon av AWR:s radiosändningar någonstans i världen.
E. Skicka in, om möjligt 3 QSL-kort eller vykort med
radiomotiv. Nya eller gamla. OBS inte amatör- eller CBmotiv.
Första pris är förutom en bronsmedalj ett signerat exemplar
av Jerry Bergs bok ”On the Short Waves”. Dessutom kommer en vinnare i varje världsdel att vinna ett exemplar av
WRTH eller PBWR (valfritt). Dessutom ett 100-tal andra
mindre priser från AWR. Dessutom verifieras naturligtvis
alla rapporter. AWR uppskattar (men kräver inte) svarsporto och gärna ett färdigadresserat kuvert.
Adress för bidrag: September DX Contest, Box 29235,
Indianapolis Indiana 46229 USA.

En dryg sida WW bjuds vi denna
månad. Inte så mycket men alltid
något. Tänk på att vi så smått börjar
närma
oss
stora
frekvensbytardagen. Så om ni får kännedom om några ändringar, hör av
er. Tänk på webblistan på:
http://www.swl.nu/listen

AUSTRALIEN

Så är det dags för AWR:s årliga tävling. Som vanligt med en
lite udda uppgift. Huvuduppgiften är vem som har det mest
udda QSL:et. Det gäller alltså inte ett kort som ser udda ut,
utan en udda verifikation. En verifikation av något som
man är helt ensam om att ha fått verifierat. En radiostation
som bara sände en dag. En testsändning. En verifikation av
en felaktig sändning. Ja, helt enkelt något man är så ensam
om som möjligt. Ett QSL man är helt ensam om.

HCJB har pga störningar och
olämpliga tider ändrat sitt sändningsschema. Det har
också tillkommet sändningar på Urdu, dock inte medtagna
här:
0130-0330 15420 (seAs)
0800-1200 11750 (sPac)
1230-1700 15390 (seAs)
1800-2030 11765 (sPac)
Pga antennbegränsningar ska inte heller dessa frekvensval
vara de bästa - påstår dom som säger sig begripa.

NEDERLÄNDERNA Radio Netherlands drabbades
i juni av ett rykte om att programmet mer eller mindre
skulle läggas ner. Ursprunget var en inslag i TV-programmet
Nova som läst en regeringsrapport. Och enligt programmet
skulle Radio Netherlands budget skäras ner med 83% (vilket
skulle innebär att allt som blev kvar var programmen till
Nederländska Antillerna och Surinam). Radio Netherlands
förnekade mycket upprört att det fanns någon sanning
bakom uppgifterna. Man hävdade att Nova bara läst det man
ville läsa i rapporten. Uppgiften var en av många scenarior
som hade gjorts upp över vad som kunde hände vid olika
politiska beslut.
Vi får väl hoppas att det är just så det
skall vara!

SERBIEN OCH MONTENEGRO International
Radio of Serbia and Montenegro är det nya namnet på
Radio Yugoslavia sägs det.
Radio Srbija i Crna Gora eller RSCG är det officiella
namnet.
TJECKIEN Radio Prague
har fått sin budget nedskuren.
Detta har bland annat inneburit att
reläsändningarna via WRMI i USA
ska ha upphört under sommaren.
U.S.A. Voice of America ger några gånger om året ut
en programtidning eller Program Guide som man kallar den. Det senaste numret var en mycket begränsad sådan,
och anledningen är, uppger man, att nästa nummer skall
vara en utvidgad Program Guide med uppgifter om inte bara
de engelska programmen utan den skall vara en guide till hela
VOA:s programutbud. Nu skall vi tydligen ännu mer lockas
till att vända oss till TV och Internet. Nackdelen med dessa
tjockare samlade publikationer brukar bli att det blir för lite
om det intressanta för just mej, för att inte hela publikationen ska bli för tjock. Vi får väl se hur det ser ut när det
kommer. Om du själv vill ha en prenumeration, skicka epost till: letters@voa.gov.

U.S.A.

KNLS uppe i Alaska ska enligt sitt schema
byta frekvens för sin ena sändning på engelska den 31
augusti. Det nya schema ska se ut så här:
0800-0900 114765
1300-1400 9615
För de som är intresserade av lite gratismaterial så har KNLS
lite sådant att dela ut om man ber om det. Det som finns med
i senaste programtidningen är: En KNLS-vimpel. Det finns
två olika kassetter, American
Highway som är ett radioprogram om fascinerande platser,
platser och händelser i USA och en annan kassett som heter
Great heroes of the Bible. Dessutom finns det en liten bok
som heter Finding God in the storms of life. KNLS uppskattar om man inte ber om mer än 2 gratisprylar inom en
tvåmånaders period. Svarsporto är välkommen, men inget
krav. På KNLS:s hemsida: http://www.knls.org kan det finnas andra prylar. E-post: KNLS@aol.com.

ÖSTERRIKE

Radio Austria International lade ju i
stort sett ner sitt utlandsprogram från 1 juli. Men det
finns en liten rest kvar enligt följande:
Report from Austria, må-fr:
1215-1230 21780 (As Aus)
1245-1300 6155 13730 (Europa) 21780 (As Aus)
1510-1525 15515sackville (NA)
1540-1555 15515sackville (NA)
2315-2330 9870 13730 (LA)
2345-2400 9870 13730 (LA)
0115-0130 9870 (NA)
0145-0200 9870 (NA)

Insight Central Europe, lö-sö:
2305-2320 9870 13730 (LA)
2335-2350 9870 13730 (LA)
0105-0120 9870 (NA)
0135-0150 9870 (NA)
0505-0520 17870 (ME) /OBS endast sö/
0535-0550 17870 (ME) /OBS endast sö/
1205-1220 6155 13730 (Europa) 21780 (As Aus)
1235-1250 6155 13730 (Europa) 21780 (As Aus)
1505-1520 15515sackville (NA)
1535-1550 15515sackville (NA)

KINA China Beijing International har följande
schema för sitt engelska program:
Måndag
News & Reports
People in the know

Tisdag
News & Reports
Biz China

Onsdag
News & Reports
China Horizons

Torsdag
Fredag
News & Reports
News & Reports
Voices from other lands Life in China

News & Reports innehåller
måndag-fredag China related
news, World news, Sports
news, Business news, News on
culture-showbiz, Sci-tech news
och Press clippings. Lördagsöndag när inslaget bara är hälften så långt handlar det om

Lördag
News & Reports
Cutting Edge
Listeners’ garden

Söndag
News & Reports
Report on devoloping countries
In the spotlight

China related news, World news och Sports news.
Listeners’ garden på lördagar innehåller You ask us, You tell
us, Chinese folksong, Udioms and their stories, The week
ahead och Learn to speak chinese.
In the spotlight på söndagar innehåller Cultural carousel, In
vogue, Writings from China, China melody och Talking
point.

Ja, det var allt. Hittade ni inte vad ni sökte så hör av dig och berättade vad du saknade. Och om det var en nyhet jag missat,
varför skickade du inte själv in den och meddelade mig. Glöm inte att ni görna får
besöka ShortWaveListener Now på http://swl.nu.

