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- FÖR KORTVÅGSLYSSNAREN

British DX Club har nu publicerat en ny lista (den
19:e) över ”Radio Stations in the United Kingdom”.
Detta är en ovärderlig lista
över radiostationer i UK,
allt från BBC till kommersi-
ella stationer (och vad som
kan finnas däremellan).
Det 60-sidiga häftet inne-
håller både listor i bok-
stavsordning och frekvens-
ordning med alla uppgifter som kan önskas om sta-
tionerna.

Häftet kan beställas från British DX Club, 126
Bargery Road, Catford, London SE6 2LR, Storbritan-
nien. Priset är % Euro, 5 dollar eller 7 IRC.
http://www.bdxc.org.uk

Har ni hört talas om Köttbullsnätet och sur-
strömmingsnätet? Tydligen är det svenskspråkiga
radioamatörer i utlandet som träffas i etern för att
snacka strunt. Eller som det uttrycks på engelska.
”The goal for the Meatball Net is to gather as many
of us as possible on the same time and frequency, so
that we can ``swap lies,`` using the ``Language of
Heroes and Honor!”
Köttbullsnätet 14.319 MHz söndagar -1600
Surströmmingsnätet 14.319 MHz lördagar - 1600
Kåldolmsnätet 7.165 MHz måndag-fredag
Groggnätet 14.325 MHz vardagar -0000
http://www.qsl.net/no2w/Index.htm

2/ Hur långt har du till en viss plats på jordklotet?

http://www.qsl.net/n9ssa/mpwcalc.html

Är en sida där man kan knappa in koordinaterna för
två olika platser och sedan få veta hur långt det är
mellan dessa platser. Servicen är som ni kanske
förstår främst riktad till sändaramatörer, men den
kan ju vara kul att prova.

EUROPEAN MEDIUMWAVE GUIDE

Belgaren Herman Boel publicerar regelbundet en
European Mediumwave Guide. Denna finns dels som
en PDF pil på drygt 80 sidor som kan laddas ner. Men
man kan också använda listan on-line via Hermans
hemsida. PDF upplagan uppdateras två gånger om
året medan online-versionen uppdateras regelbun-
det.

Listan innehåller uppgifter om mellanvågsstationer i
Europa, Mel-
lanöstern och
Nordafrika.
Den kostar inget. Men naturligtvis är ekonomiska
bidrag välkomna.

http://www.emwg.info

3/ Finlands Svenska DX-Förbund har bytt hemsida,
och återfinns nu på följande adress:
http://www.fsdxf.org

4/ Är du nostalgiker? Saknar du gamla kära RBI:s
(Radio Berlin International) paussignal?

Http://www.thorsten-online.de/dxing/ostalgie.htm
är lämplig att knappa in så kan du återuppliva gamla
minnen och skänka en tanke till Helga Dost.

NättipsetKöttbullsnätet

Radio Stations in the UK

Välkomna till ett Torg som troligtvis ser lite annorlunda ut och som är lite tunnare än vanligt. Detta
kan vi skylla på en hårddisk till min dator som kraschade för några veckor sedan. Och med den
försvann en hel del material. E-post, illustrationer, förberett material osv. Jag vill väl inte påstå att
jag levt efter devisen att "bara fegisar tar backup". Men det var ett tag sedan kan vi väl säga.

Inte blev det hela bättre av att jag fick problem med installationerna på min nya hårddisk. Efter att installerat
Service Pack till Windows 2000 ballade datorn ur totalt. Till slut konstaterade jag att det inte var någon bra idé
att uppgradera från Windows Me till 2000 och tömde hela datorn, installerade Windows 2000 från grunden
och körde igång. När jag sedan skulle börja med Torgetarbetet ville jag ha in RadioExplorer, denna krävde
Java installerat, som krävde Service Pack..... Och sedan var helvetet igång igen. Nu löste det sig med att det var
ett Blastervirus som låg bakom allt bekymmer. Men det tog tid. Och jag har lärt mig en hel del. Bland annat att
ta backup regelbundet och att vara ännu försiktigare med att installera program. Vi hörs och ses om en månad,
om inte datorn vill något annat........

http://www.bdxc.org.uk
http://www.qsl.net/no2w/Index.htm
http://www.qsl.net/n9ssa/mpwcalc.html
http://www.emwg.info
http://www.fsdxf.org
Http://www.thorsten-online.de/dxing/ostalgie.htm


Radio for Peace International (med kopp-
lingar till FN) som av sin hyresvärd (också med

kopplingar till FN) tvinga-
des stänga ner sina sänd-
ningar från Costa Rica un-
der förra året har planer på
att börja sända sina pro-
gram via Internet till en
början. Detta i avvaktan på
att kunna få igång sina
kortvågssändningar igen
från en ny lokalisering i
Costa Rica. Sedan den nya
ledningen för FN:s fredsuniversitet i Costa Rica
slängt ut stationen har det varit tyst. Och för att
komma igång på nytt behöver RFPI pengar. Följ
händelseutvecklingen på http://www.rfpi.org.

NRJ Sveriges chef Jay Supovitz har sagt upp
sig efter 5 år. Troligtvis som en konsekvens av

NRJ:s moderbolags krav på att NRJ Sverige måste
sluta blöda. Senaste räkenskapsåret gick NRJ Nor-
den med 93 miljoner i förlust, och det var främst
Sverige som står för den siffran.

En av extremhögerns
frontfigurer i etern

(jag talar nu om USA för-
ståss) Rush Limbaugh
har fått tas in för avgiftning
på en specialklinik. Detta
sedan det avslöjats att Rush
(som inte varit sen att hacka på narkomaner och
andra missbrukare i sitt talk-show program) själv
missbrukat tabletter. Rush har nu återvänt till etern.

Fri konkurrens är bra, men bara ibland tycker
förespråkarna för fri konkurrens i etern.

Danska Sky Radio som var en av de stationer som
fick licens för kommersiell radio i Danmark försö-
ker nu stoppa danska Kulturministeriets planer på
att även dela ut MV-licenser. Dessa var planerade att
delas ut samtidigt med FM-licenserna (som alltså Sky
fick den ena) men är försenade. Senaste planerna är
april månad.

RTE var en av de stationer som lade ner sina
kortvågssändningar vid årsskiftet. Enligt ett er-

bjudande ska man dela ut gratis Worldspace-motta-
gare till de som kan styrka att dom
inte har möjlighet att lyssna via
Internet eller satellit. T.ex i delar
av Afrika.

Steve Anderson har jag nog
berättat om ett par-tre gånger

om. Nu ser jag att han fått sin dom,
15 år bakom lås och bom på vatten
och bröd som man uttrycker det.

WWRB har köpt ytterligare en 100 kw sän-
dare (men vägrar berätta från vem). Man har
också fått option på att köpa ytterligare 4 när
dessa tas ur drift.

FEBC hävdar att deras kristna program mot
Vietam utsätts för jamming, och har uppma-
nat sina sympatisörer att be till Gud för att
jammingen ska upphöra.

En av Nederländernas populäraste radiosta-
tioner, Radio 538 har köpts upp av ameri-
kanska Advent International.

RTE 252 beräknar att vara i etern kring mit-
ten av mars.

Norge testar MV-sändaren på 1314 med
DRM-sändningar.

Åsså ser jag att om du laddar ner Real
Player via en BBC-sajt så får du en version
som inte innehåller de suspekta ”spyware”
funktioner som annars finns i programmet.

All India Radio har planer på
att skära ner sitt utbud på kort-

våg. Än så länge är inte de engelska
programmen hotade eftersom det
finns stora grupper av indier runt
om i världen som är beroende av
dessa. Men andra främmande språk
kan vara hotade. Men samtidigt ser jag uppgifter om
att AIR planerar en 24-timmars nyhetsservice.

Om Stig Hartvig Niel-
sen har rätt i sina löf-

ten så ska World Music
Radio vara i luften när ni
läser detta. 5815 (10 kW
Collins) och 15810 (1 kW
CCA) är vad som uppges via EDXP. Håll ett öga på
http://www.wmr.dk

När RFE slutade med sina program på bland
annat bulgariska fortsatte stationen under an-

nat namn med program på bulgariska. Nytt namn
var Radio New Europe. Licensen (som gäller till
2010) har övertagits av ett privat företag som söker
finansiering. Bland annat från bulgariska staten.

The Internet Users Society of Niue (IUS-N) har nu
lyckats återuppta sin verksamhet på Niue. Verk-
samheten finansieras till stor del av de avgifter som
betalas in av användare av Nu-domänen. Bland
annat har man nu fått igång den satellitstation som
tar emot Internetsignalerna till ön och sedan spri-
der dessa över ön. Denna totalförstördes av den
cyklon som drabbade ön i höstas. Pengarna används
också till utbildning och material (som böcker och
datorer) till öns skolor.

http://www.rfpi.org
http://www.wmr.dk


Så här ska schemat för AWR:s Wavescan se ut enligt
de senaste uppgifterna jag sett.
0200-0230 7230 MOS sAs
0830-0900 9660 MOS Eu
1000-1030 1705 SDA seAs 11900 SDA neAs
1200-1230 15135 DHA sAs
1330-1400 11980 SDA neAs
1530-1600 15225 DHA sAs
1600-1630 15495 SDA sAs
1630-1700 11980 SDA sAs
1730-1800 11560 SDA ME
1800-1830  5960 MEY Af 7265 MEY Af
1830-1900 11865 MOS nAf
2030-2100 15295 MEY Af
2130-2200 9660 MOS nwAf 11980 SDA neAs

12010 SDA neAs
DHA=Al-Dhabbaya   MEY=Meyerton
MOS=Moosbrunn   SDA=Guam

Gallup har i Danmark offentliggjort de första
lyssnarsiffrorna där även de nystartade kommersi-
ella stationerna har kommit med. I stort har public
service DR tappat lite lyssnare till den nya kommer-
siella nätverken. Men man dominerar fortfarande
starkt i Danmark.

Danmarks Radio
P1 5,6%
P2 2,5%
DR Klassisk 0,8%
P3 20,1%
P4 totalt 40,4%

Kommersiella radiostationer
Sky Radio totalt 2,8%
The Voice totalt 3,3%
Radio2 totalt 2,5%
Pop FM 1,2%
SBS totalt 7,7%
ANR totalt 2,2%

Utländska stationer 2,2%

Totalt DR 69,5%
Övriga 30,6%

I DX-Fokus hittar jag en lista över de populäraste
kommersiella radiostationerna i Londonområdet.
Listan har DX-Fokus plockat hos hemsidan för
UKRadio http://www.ukradio.com som i sin tur fått
den från GfK National Broadcast Medias mätning.

1. Capital FM 2,563 25%
2. Heart FM 2,488 24%
3. Magic FM 1,911 19%
4. talkSPORT (AM) 1,564 15%
5. Kiss100 FM 1,518 15%
6. Virgin Radio 1,497 15%
7. Classic FM 1,392 14%
8. LBC 97,3 FM 1,063 10%
9. Jazz FM 0,721 7%
10. LBC News (AM) 0,681 7%
11. Capital Gold (AM) 0,667 7%
12. XFM 0,593 6%
Observera att det bara är kommersiella stationer på
listan. Inget om lyssnarna på Public Service.

Populärast - i Danmark

Populärast i London

Månadens programtips

BBC har hamnat i skottgluggen ordentligt. Och för-
hållandet mellan Tony Blair och Public Service bola-
get är frostiga.

Det började med ett inslag som gjordes av Andrew
Gilligan och som hävdade att den brittiska reger-
ingen medvetet ljög när man som skäl för invasionen
av Irak hävdade att Irak hade massförstörelsevapen
som kunde ”tas i bruk inom 45 minuter”.

Nästa steg var när regeringsrådgivaren Dr. David
Kelly, som påstods vara källan till inslaget, begick
självmord. Och det hävdades då att regeringen med-
vetet läckt ut vem källan var som ”bestraffning”.

Till slut tillsattens en utredning av skuldfrågan, en
utredning som gjordes av Lord Hutton. När utred-
ningen lades fram friades helt Tony Blair och reger-
ingen till att ha gjort något fel, allt ansvar lades på
BBC.

Som en följd av detta avgick både högsta chefen Greg
Dyke (som senare hävdade att han egentligen fick
sparken) och även styrelseordföranden Gavin Da-
vies.

Nu befarar många att BBC ska straffas ytterligare
när nuvarande avtal går ut.

Det kan påpekas att opinionsundersökningar i Stor-
britannien  visar att en majoritet av britterna tycker
det är fel att BBC fått hela skulden. Och man tror att
hela Lord Huttons utredning bara hade till syfte att
fria regeringen.

Det kan ju också påpekas att i huvudfrågan - Iraks
massförstörelsevapen - så hade ju Blair (och Bush)
helt fel.

Har du köpt WRTH:n? En uppdatering till boken
finns att hämta (i PDF-format) på bokens hemsida:
http://www.wrth.com
”Häftet” är på 11 sidor, och är naturligtvis av intresse
även om du inte köpt bo-
ken!

WRTH Update

BBC i skottgluggen

http://www.ukradio.com
http://www.wrth.com


INDIEN  All India Radio ska enligt vad jag
förstått ha detta schema för tillfället för sina

engelska program:
1000-1100 1053 7270 13710 15020 15235 15260

17510 17800 17895 (As Pac)
1330-1500 9690 11620 13710 (As)
1745-1945 7410 9445 9950 11620 11935 13605

15075 15155 17670 (Eu Af)
2045-2230 9410 9445 9575 9910 9950 11620

11715 (Eu Pac)
2245-0045 9705 9950 11620 11645 13605 (As)

IRAN  IRIB har det varit lite hit och dit med
uppgifterna om deras sändningar. Här är det

senaste schemat jag hittat och som jag hoppas ska
stämma:
English
0030-0130 6010 6120 (Nordamerika)
0130-0230 6010 6120 /Voice of Justice/ (NA)
1030-1130 15480 15550 21480 21730

(seAs Au NZ Oc Pac)
1130-1200 15480 15550 21480 21730

/Voice of Justice/ (seAs Au NZ Oc Pac)
1530-1630 7190  9610 (sAs SeAs)
1930-2030 11695 15140 (Afrika)
2130-2230 9780 11740 (seAs Au NZ Oc Pac)

NYA ZEELAND  Radio New Zealand Inter-
national ska enligt senast tillgängliga uppgifter

ha följande schema för sina program
1751-1950 11980
1951-2237 15265
2238-0359 17675
0800-1059 9885
1100-1259 15330
1300-1750 9870

USA  KNLS uppe i Alaska har bytt sina frek-
venser för det engelska programmet. Nu ska

de engelska programmen sändas:
0800-0900 11765
1300-1400 9780

CANADA  Radio Canada International har
enligt det översända schemat följande frekven-

ser för Europa:
2100-2200 5850 7235 7425 9770 9805 13650
2200-2230 5850 6045 9770 12005

2100 sändningen har följande programtablå:
Må: Canada Today / Media Zone
Ti: Canada Today / The Mailbag
On: Canada Today / Spotlight
To: Canada Today / Business Sense
Fr: Canada Today / Sci-Tech File
Lö: Business Sense / Sci-Tech File
Sö: The Mailbah / Spotlight

2200 sändningen har följande tablå:
Må-Fr: The World at Six
Lö: Media Zone
Sö: Sci-Tech File

ShortWaveListener Now
http://www.swl.nu

Listen to the World
Lyssna på Svenska

Torget webbversionen

Såja, trots på annan plats
nämnda problem har det även
blivit en sida av World Waves.
Förhoppningsvis kan vi till
nästa månad ha återvänt till de
vanliga rutinerna. Tänk på att
vi så smått börjar närma oss
stora frekvensbytardagen igen.
Så uppdateringar är välkomna.

Såja, det var allt vi fick ihop denna månad. Jag hoppas att ni hittat något som kan vara intressant. Medan nu
våren börjar närma sig ( i varje fall redan nu i Skåne där det idag har varit drygt 10 grader varmt och strålande
solsken) så är det dags att börja tänka på de sommarschema som ska träda i kraft sista helgen i mars. Jag tar för
givet att ni  meddelar mig de scheman ni hinner få så snart som möjligt.
Och med det tackar jag för mig och ska nu återgå till att försöka få
ordning på allt som försvunnit i datorn.

http://www.swl.nu

