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Välkomna till årets första Torg. Ett Torg som skrivs i ett smärre kvarvarande chocktillstånd efter asiatiska tsunamis och
svenska orkaner. Vi har fått lära oss att naturen rår vi inte på, hur tekniskt utvecklade vi än är.
Under de senaste månaderna har jag försökt att lyssna en hel del på radio via Internet. Och jag måste erkänna att jag
känner en viss besvikelse. När förespråkarna av digitala signaler kommer igång så är allt så bra. Men det hela är
förknippat med en hel del problem också. För det första krävs det att man installerar ett antal program. Real Player, Windows
Media Player och WinAmp täcker väl upp det mesta, men inte ens här räcker det alltid till.
Allt som oftast leder länkar ut i det tomma intet. Idag har det inte gått att lyssna på Voice of America. Vägrar att koppla upp. Och
det är inte ett ovanligt problem. Servern inte tillgänglig är ett inte ovanligt bekymmer. Digitala signaler har den tråkiga nackdelen
att antingen hörs det, eller inte. Och att lyssna till stationer som lika ofta är upptagna med att buffra som att höras är inget nöje.
Då lyssnar jag hellre på brus och fading.
Jag hade en liten förhoppning att kunna få lite annorlunda underhållning. Men det är ledsamt vad musikutbudet är enkelspårigt.
Det är samma tråkiga anglosaxiska skval oberoende av om det kommer från Sydafrika, Bermuda, Brasilien, Frankrike, USA eller
Ryssland. Naturligtvis med undantag. Men usch så utslätat musikutbudet är idag. Har de stora multinationella skivbolagen så
totalt tagit över. Vart har den lokala touchen tagit vägen?

Tsunamineffekter
Tsunamin i sydostasien fick mycket snabbt effekter för oss
kortvågslyssnare. En stor miss var att Radio Australias
webbradio låg helt nere vid tillfället. Eftersom man inte
hade rätt att sända den pågående cricketsäsongen hade
man under en period helt stängt ner webbradion. Enligt
uppgift på hemsidan ligger online sändningar
via webbradio nere 24 december - 9 februari
2005. Onekligen ett bra sätt att sälja idén med
webbradio!
Däremot engagerades Commercial Radio Australia i ett projekt att få igång radiosändningar
i området. Bland annat låg man bakom att dela
ut 50.000 radioapparater i området. CRA är en
samarbetsorganisation mellan Australiens
kommersiella radiostationer. Berättade Claes.

Lanka. Det var dock ingen fara med Victor, utan han var
istället fullt upptagen som radioamatör i räddningsarbetet.
All India Radio arrangerade en insamling av kortvågsradioapparater att skicka till Andamanerna.
Vid lunchtid 5 januari höll mängder av radiostationer tre
tysta minuter för att hedra alla offer. Något som
på många håll vållade en del problem. Tre minuters tystnad tolkas av många reläsändare som
att det är dags att släcka ner.

Det tog inte lång tid efter det att katastrofen blev känd
innan det på olika epostlistor dök upp oroade frågor om hur
det gått för den välkända DX:aren Victor Goonetilleke på Sri

I främst Danmark men även i Norge ångrar man
nedläggningen av kortvågssändningarna. När
inte el och tele fungerar är det ingen större
nytta med Internet. Detta medan Radio
Sweden snabbt kunde lägga om sina sändningar
och kunde avlyssnas med en enkel batteridriven radiomottagare. Alltid något där Sverige var mer förutseende än våra skandinaviska bröder. För övrigt glömmer vi
att katastrofen i Sverige snabbt utvecklades till politisk pajkastning!

Se upp för radiomasten - igen

AWR:s nya adress

KFI AM på 640 kHx i La Mirada har blivit av med sin 230 meter
höga mast. En Cessna på väg in för landning träffade toppen
av masten och fick hela masten till att kollapsa. KFI var tyst i
en timme innan man kunde börja sända med reducerad
effekt från en reservmast. Piloten (som var radioamatör) och
hans hustru dödades båda när planet störtade.

Adressen till Adventist World Radio i Europa är:
AWR Europe
Whitegates, St. Mark’s Road
Binfield, Berkshire, RG42 4AT
England

Clear Channel (som äger KFI) har länge uppmanats att sätta
belysning på masten, men har inte tyckt att detta behövs. Nu
är det ingen idé längre.

AWR:s Wavescan har uppehåll januarimars. Men sedan dyker programmet
upp igen, producerat av från Asien/
Pacific.

Stig Hartvig Nielsen (välkänd DX-are och mannen
bakom WMR) har blivit invald i Danmarks Radios styrelse. Stig sitter invald som representant för Venstre (som
inte är ett vänsterparti utan snarare ett liberalt parti på
högerkanten). Vad det betyder för WMR är ännu oklart. I
dansk media har det också framförts frågor om det lämpliga
i att placera någon med så stark koppling till DR:s konkurrenter (den kommersiella radion) rakt in i DR:s styrelse.
Ägare till ungefär 50 miljoner garageöppnare i USA
har fått problem. Amerikanska militären har installerat ett nytt radiosystem på omkring 100 militärbaser runt
om i USA. Detta använder 390 MHz
bandet, samma som garageöppnarna! Av nyheten framgår inte vad
som är problemet. Om det inte går
att öppna garagedörren (skulle kanske amerikanen må bra av, om han
inte får ut bilen)? Eller om det är så att dörrarna öppnas och
stängs lite hur som helst utan anledning? Eller....
TV4 fick behålla sitt sändningstillstånd i
det analoga marknätet. Det gamla avtalet gick ut, och även TV3 och Kanal 5 hade sökt
att få överta TV4:s avtal. Men regeringen beslutade i december att låta TV4 behålla avtalet. Ett avtal som bland annat innebär att TV4 ska utöka sina
regionala sändningar. Avtalet gäller till 2008 när det analoga nätet ju ska släckas ner.
Från Ecuador berättas att man
nu inlett planeringsarbetet för
Quitos nya flygplats. Och nu börjar
det bli dags för HCJB att anpassa sin
anläggning i Pifo så att denna inte
stör flyget. HCJB:s inriktning till att
bara täcka Sydamerika från anläggningen har underlättat denna anpassning.
Radio Free Europe kommer att
stanna I centrala Prag ytterligare två
år innan en flytt är möjlig. Tjeckiska myndigheter har, av säkerhetsskäl, krävt att
RFE/RL ska flytta sitt huvudkontor från centrala Prag.
En kinesisk minister och albanska
myndigheter har gemensamt invigt nya sändare i Cerrik. Sändare
som ställts till förfogande av CRI och som
skall användas av både
CRI och Radio Tirana.
Det ska erkännas att fotot ovan inte visar den nya sändaranläggningen. Men enligt uppgifter ska den visa den gamla
anläggning som fanns i Cerrik. Hoppas det är rätt så. Det kan
vara farligt att söka bilder på Internet.

ITV hotar att lämna BSkyB om inte avgiften sänks. ITV
betalar 17 miljoner pund för att sända över BSkyB (BBC
betalar 4 miljoner för ungefär samma sak). ITV hotar att
istället ansluta sig till den Freesat som BBC planerar. Som
skall göra det möjligt att titta på TV via satellit utan att
dessutom betala för tittandet.
Från Storbritannien berättas att den 30 september
hade 13,9 miljoner hushåll tillgång till digital-TV. 7,4
miljoner via satellit, 2,5 miljoner digital kabel-TV och 3,9
miljoner hade endast via
Freeview. Vid årsskiftet räknade man med att 5 miljoner
hade tillgång till Freeview efter rekordförsäljning under
julhelgen. Freeview är den brittiska motsvarigheten till
Boxers marksända digital-TV. Men med många fler gratiskanaler.
Enligt en utredning har européer ett mycket större
förtroende för media än amerikaner. 3 gånger så
många amerikaner litar inte på pressen än vad som litar på
pressen (I Europa ligger siffrorna lika). När det gäller radio
var det dubbelt så många som litade på radion som inte
litade på radion i Europa. I USA låg siffrorna mycket lägre.
Dubbelt så många amerikaner misstrodde TV än som litade
på TV, medan de flesta Europeerna litade på TV. Intressant
var att Italien utmärkte sig för att ha mycket lågt förtroende
för TV (kan det ha något att göra med Berlusconis stora
inflytande över TV). Britterna utmärkte sig som att ha
mycket dåligt förtroende för pressen (så är ju också britternas tabloidtidningar ökända). Läst Media Networks weblog.
Danmark är det land i Europa som har minst andel
licensskolkare när det gäller TV-licens. Man uppskattar det till ca 5%. Sverige
och Norge har knappt den dubbla siffran.
Som vanligt när det gäller moral utmärker
sig Italien där man uppskattar siffran till
23%. Läst i Public Access.

Marty Edwards, mest känd som WWV:s röst har avlidit den 10 december. Marty var egentligen nyhetsuppläsare. Berättar Claes Olsson
Den mexikanska journalistfederationen har utsett
Radio Nederlands spanska redaktion till bästa utlandsservice.
Radio Prague funderar på att använda LV-sändaren
på 270 kHz för sina program på engelska och tyska.
TWR har invigt en ny KV-station i Santa Maria i Brasilien.

ShortWaveListener Now
kan besökas på

http://www.swl.nu

Surfers paradise

Statistikhörnan

PLASTIC DECO RADIOS

British DX-Club har haft en medlemsomröstning. Bland annat har man korat populäraste radiostation. Och fick följande lista:
BBCWS, RN, RCI, RA, VOA, RNZI, R. Sweden, DW, Prague, CRI,
VOR, RVi och WMR.

http://www.decoradios.com/
En liten nostalgitripp om inget annat
för att titta på radioapparater från
den gamla goda tiden. Den här sidan
har skapats av Steve T. Davis i USA.
Och det är alltså amerikanska modeller som presenteras.

Bästa webbsida gav följande
lista:
dxing.info, Media Network
blog och DX Listening Digest.

RADIOLOVERS.COM
http://radiolovers.com/
Vill, du lyssna på gamla (amerikanska) radioprogram så är detta sajten att besöka.
Ett gammalt Batman avsnitt, Hopalong
Cassidy, Benny Goodman osv. Det handlar
vad jag kan se om mp3-filer att ladda ner.
RADIOMAPS.CO.UK
http://radiomaps.co.uk/
är en ny sajt genom vilken man kan lyssna på brittiska radiostationer. Den är uppbyggd genom en karta där man går in
på den del av Storbritannien man är ute efter och sedan är
det för varje ort bara att klicka på den station man vill lyssna
på. Fungerar fint, men tyvärr inte i Opera.......

Slutligen
bästa
radiopersonlighet:
John Peel, Johnnie Walker, Terry Wogan, Keith Skues och
Glenn Hauser. Jag undrar var jag själv blev av. Fast jag kanske
inte är tillräckligt mycket i radio.
MMS har offentliggjort tittarsiffrorna för de svenska TVkanalerna under 2004. Och vi finner då denna lista:
SVT1
TV4
SVT2
TV3
Kanal 5
Övriga

24,9
24,4
14,9
10,0
8,3
17,4

Om man tittar på uppdelningen i kön kan vi se att SVT 1
vinner även på den manliga sidan. Men andelen ligger lite
lägre för alla kanaler, utom för gruppen övriga kanaler som
ligger klart högre bland männen (kan det vara sport- och
filmkanaler?).
Bland kvinnor är det TV4 som har en märkbart högre siffra.
Och tittar vi på den kommersiellt intressanta gruppen 1544 år kan vi se att SVT:s kanaler ligger klart lägre och
kalkonerna TV3 och Kanal 5 ligger klart högre.

Svensksändarna med lite danskt och norskt också
0545-0600
0600-0620
1045-1100
1830-1900
1830-1900
1940-2000
2000-2020
2000-2020
2000-2030

Sv
Sv
Sv
Sv
No
Sv
Sv
Da
Sv

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

11970 kHz (via Gabon
1260, 1611, 7335 och 9645 kHz
21820 kHz (via Gabon)
1494, 5950 och 6175 kHz
1494, 5950 och 6175 kHz
1260, 1611, 7250 och 9645 kHz
6035 och 9760 kHz
6035 och 9760 kHz
1494 (St Petersburg)

Från gamla vännen Helene Persson har jag fått information
om ny adress för HCJB i Sverige. Så av nostalgiskäl:
Radio HCJB
Bergengatan 18
164 35 KISTA
info@hcjb.se
0501 - 179 75
http://www.hcjb.se

Dagligen
Tisd Onsd Tors Fred Sönd
Dagligen
Månd Onsd Fred
Tisd Tors
Månd Onsd Fred
Månd Onsd Fred
Tisd Tors Lörd
Månd-Fred

Radio Japans tablå ser ut som följer:
Må: Ekonomi
Ti: Teknologi
On: Asien / Mellanöstern / Världen
To: Kommentar - På lätt japanska
Fr: Poltik / Samhälle / Utrikespolitik
Lö: Musik etc - På lätt japanska
Sö: Japan på söndag

UKRAINA Radio Ukraine International har bytt de

En knapp sida engelsksändare blir
det denna månaden. Vi hoppas att vi
nästa månad kan bjuda på lite mer.
Som jag har skrivit på annat håll har
jag börjat att testa lite mer av
webbradio. Ska vi ta med länkar till
det här, eller vad tycker ni?

flesta av sina frekvenser för de engelska programmen.
De ska sändas så här nu:
2200-2300
5840
0100-0200
5910
0400-0500
5910
1200-1300
15675

Glöm inte: http://www.swl.nu/listen

GREKLAND Voice of Greece har jag länge haft problem med de engelska programmen för. Att läsa deras
tryckta programschema ger inte mycket hjälp, eftersom en
del uppgifter i detta är gamla. Hur många år stod det t.ex.
inte noterat svenska i schemat trots att
sändningarna upphört för länge sedan.
Och dessutom har det aldrig varit specificerat vid vilka tidpunkter som sändningar
skett på olika språk. Att skriva och fråga
har resulterat i total tystnad. Hur som helst har John Babbis
för Glenn Hausers DXLD forskat och kommit fram till följande:
1305-1400
792 1260 9375 9420 15630 15650
lö
Mousike ekpompe sta agglika (Musical pro
gram in English) med George Frantzeskake
1500-1600
792 9420 15485 15630 15650
sö
Ellenes pantou sta agglika (Greeks everywhere
in English) med Katerina Thanasoula
1930-2000
665 7430
English Orientations
KROATIEN Croatian Radio är en annan av de stationer som det är lite bökigt att hålla reda på när engelska inslag sänds. Detta är den senaste uppgiften jag hittat:
0300-0330
1134 7285
0700-0705
9470
1700-1730
1134
1905-1915
6165 13830
2315-2330
1134 7285
RYSSLAND Voice of Russia tänker jag inte berätta om
hela programschemat för. Men på adressen:
http://www.vor.ru/ep.html finns ett komplett schema.

SYDKOREA Radio Korea ska ha följande program
under veckan:
00-10
Dagligen News
10-15
Må-Fr News Commentary
10-60
Lö Worldwide Friendship
Sö Korean Pop Interactive
15-45
Må-Fr Seoul Calling
45-60
Må Shaping Korea
Ti Made In Korea
On Cultural Promenade
To Korea Yesterday, Today & Tomorrow
Fr Seoul Report
Siffrorna betyder alltså minuter från programstart.

Så kan det gå när det blåser
Stormen/orkanen
som
drabbade S yd- och Västsverige i början av året
drabbade
inte
bara
Sverige. Dom här bilderna
föreställer
sändabyggnaden för Two lochs
Radio i Skottland. Masten
blev stående och man
kunde faktiskt fortsätta sända, om än med reducerad effekt.
Tagna
från
stationens
hemsida
på
http://
www.arar93.dsl.pipex.com/mds975/Content/
twolochsradio.html

Ja, det var det hela vi kunde bjuda på denna gången. Som ni
kan se ovan var det många som drabbades av orkanvindar på
årets början. Jag undrar hur många av Sydsveriges DX-are
som hade sina antenner i oskadat skick efter dom vindarna.
Mina tåtar i trädgården var redan sedan tidigare sönderblåsta, så för mig var det inte så farligt.. Men min stora, gamla och
ståtliga syren bli kraftigt nedkrympt. Jag fick ut och skoga på
morgonen för att ta mig till morgontidningen. Likaså gick en
halv enebuske, och mitt älsklingsplommonträd har nog
också gjort sitt. Stammen är sprucken i två halvor ända ner till
marken.
För övrigt hoppas jag att ni hade en efter rådande omständigheter acceptabel jul- och nyårshelg. Och jag hoppas att vi ses
igen om en månad när vi börjar närma oss våren. Fast det ska
erkännas att än så länge har det inte varit mycket till vinter här
i Skåne. Höst? Ja,
men vinter? Icke!
Vi skyller på
växthuseffekten.

