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Vad bjuder BBC på i november? Ja, lite smått och gott finns det
väl att hitta.
* Wood, Guts and Brass är en serie i 6 delar om byggande av
musikinstrument. Jag undrar om dom har ett inslag om byggande
av nyckelharpor? Ti 0145, To 0915 och Fr 1230,
* The Idea of the City handlar om att snart bor hälften av jordens
befolkning i städer. I 5 delar från 15 nov ska John Pickford titta
på fenomenet och vad som komma ska. Sö1701, ti 0330 och
1130.

* Movie Call är 4 stycken
Call-In program med film-
stjärnor. Den första kom-
mer sö 29 nov 1401 med
en redigerad repris må
0815.

* On your behalf är tillbaka med 12 program från 21 nov. Lö
0815, sö 0130 och fr 1615 är det fritt fram att fråga om vad som
helst. Ring, skriv eller maila.
* Electronic Jukebox är ett nytt musikprogram som börjar 23
nov. Må 1530 och to 0830 ska vi få höra så´n där modern hemsk
dansmusik.
* Waveguide i november sänds on 25 nov 0030 med repris to 26
nov 1230 och fr 27 nov 0915.
* Ett program som vi i Europa tydligen inte behöver lyssna på är
Know your human rights som handlar om FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter. Programmet ingår i BBC utbildningspro-
gram och sänds bara till Afrika och Asien. On 1530 till Afrika
och 0915 och 1130 till Asien. Med början 11 november.
* Planerna på en ren nyhetsservice 24 timmar om dygnet från
BBC börjar att mer och mer ta form. Och en liten början har vi
redan. The World Today sänds till Europa på morgnarna må-fr
mellan 0430-0700.
* Övriga Europa-program är Europe Today som också sänds
må-fr 1700 och Weekend som sänds lördagar 0430 och 1715.

BBC i november

Radio Sweden ska ha följande svenska, något komplicerade
schema. Denna gången tar vi Europa, Afrika och Mellersta Öst-
ern. Vi återkommer med resten av världen nästa månad.

Måndag-Fredag:
0600-0700 1179 6065 13625 P1 Eko mm
0700-0759 1179 6065 9490 13625 17515 P1 Eko mm
1200-1210 1179 6065 9490 21810 P4 nyheter
1600-1630 13740 17870 Radio Sweden
1645-1745 1179 6065 P1 Eko Studio 1
1700-1730 11680 Radio Sweden
1745-1810 1179 6065 13765 15495 P1 Eko
2000-2030 1179 6065 9590 11670 Radio Sweden
2200-2300 1179 6065 9660 P1 Eko Studio 1
2300-2330 1179 6065 7325 Radio Sweden

Lördag
0800-1000 1179 6065 17515 P4 Ring så spelar vi
1200-1230 1179 6065 9490 21810 Radio Sweden
1600-1630 13740 17870 Radio Sweden
1645-1745 1179 6065 P1 Eko mm
1700-1730 11680 Radio Sweden
1745-1800 1179 6065 13765 15495 P1 Eko
2000-2030 1179 60665 9590 11670 Radio Sweden
2200-2300 1179 6065 9660 P3 Ketchup
2300-2330 1179 6065 7325 Radio Sweden

Söndag
0900-1100 1179 6065 17515 P1 Godmorgon världen
1200-1230 1179 6065 9490 21810 Radio Sweden
1600-1630 13740 17870 Radio Sweden
1645-1745 1179 6065 P1 Eko mm
1700-1730 11680 Radio Sweden
1745-1800 1179 6065 13765 15495 P1 Eko
1900-2000 1179 6065 P4 Sportextra
2000-2030 1179 60665 9590 11670 Radio Sweden
2200-2245 1179 6065 9660 P3 Spanarna
2300-2330 1179 6065 7325 Radio Sweden

Med förhoppning att jag fick det hela rätt.

Jag har fått respons från en läsare! Hurra! En läsare i utlandet
tom. Det var väl trevligt? Det är SHN i Danmark som kommen-
terat mina ”mavesure” kommentarer om danska DX-Fokus fram-
sidor. Och han bifogade följande citat, som väl kan vara en trevlig
dansk språkövning för er upplänningar.

 - ”Synet af en smuk kvinde er en stor lykke for en hæderlig
mand” (Anatole France).

 Tack Stig Hartvig, antagligen tycker vi inte samma sak i huvud-
frågan. Men smaken är som rö-en, klöven.

För övrigt hoppas jag att ni hittar något intressant även denna
månad. Glöm inte bidragen till nästa Torg, som ju ska bli ett
julnummer, och därmed extra tjockt. Det blir också dags för en
ny Engelsksändarlista. Så glöm inte bidragen till denna. Njut av
vad som bjuds, och tänk också på att det finns en hel del på
Internet. Kolla in:

http://www.algonet.se/~sohl
så hittar du vidare till vad jag har att bjuda på.

Vi ses om en månad, be careful out there!



A.I.R. Contest 1999 ”Attilio Leoni” är det dags för mellan 5
januari - 17 januari 1999. A.I.R. är Associazione Italiana
Radioascolto. Tyvärr vet jag inte vem Attilio Leoni är.

Tävlingen består av två delar. I del ett är det fritt fram att lyssna
på valfria stationer i 41 mb under den angivna tiden. Och del två
är att lyssna på 40 olika angivna radiostationer under samma tid.
Allt från långvåg via mellanvåg och kortvåg kan användas. Rap-
porterna måste vara på minst 15 minuter. Poängberäkningen är
en komplicerad procedur med högre poäng för stationer med få
rapporter och extra poäng för den som har flest programdetaljer
på varje station. Dessutom är det en liten frågesport där man kan
få några extra poäng.

Senast 27 februari måste rap-
porterna skickas in, tillsam-
mans med tävlingsavgiften om
6 IRC, och bland priserna kan
märkas en radiokontrollerad

klocka och böcker. Alla deltagare får ett diplom.

Om du är intresserad tycker jag du ska kontakta A.I.R. för full-
ständiga tävlingsdetaljer eftersom det blir för mycket att räkna
upp alla stationer osv. Skicka med en IRC för att täcka porto-
kostnaden.

Pecolatto Bruno
AIR Contest Managervia Soana 13
I-10085 PONT CANAVESE (TO)
Italien
pecolatto@eponet.it

Det Australiska Labour partiet lovade att återupprätta Ra-
dio Australias budget. Bland annat så att man kunde åter-

öppna Darwin anläggningen. Nu blev det inget av detta eftersom
den konservativa regeringen lyckades sitta
kvar, om än med nöd och näppe. - ”We want
Radio Australia restored to what it was
before these maniacs destroyed it 18 months
ago.” Var ett citat. Och det konservativa
partiet var i valkampanjen något sura på ABC

som man tyckte behandlade partiet orättvist, och skyllde på att
man var ”köpta”.

Och så läser jag att USA planerar inköp av nya Radio/TV
flygplan. USA har idag 6 stycken specialutrustade C-130

plan. Planen är fullsmockade med radio och TV-sändare att sät-
tas in vid krishärdar runt om i världen. Dels för att sända egna
program, men också för att blockera moståndarens sändningar.
Skvadronen upprättades under Vietnamkriget och användes bland
annat under Irak kriget. Även vid invasionen av Grenada har jag
för mig att man använde metoden till exempel. Planen är huvud-
sakligen från 60-talet och USA ska nu för 85.000.000 dollar ut-
rusta ett antal EC-130J plan för att ersätta. Läst i DX-News.

BBC slopar sina tyska sändningar för att spara pengar.

25 sept fyllde RNZI 50 år. Grattis!

Radio Asia Canada har tydligen försvunnit.

AWR ska flytta sina KV-sändningar från Costa Rica till
Dominikanska Republiken, sägs det?

Libyen har döpt om sin radio till Voice of Africa!

Och så läser vi att barn som tittar mycket på TV är fetare än
andra barn! Jag har en bra lösning på det problemet. Göm
fjärrkontrollen! Då tvingas dom små fetknopparna i varje fall resa
sig varje gång dom ska zappa.

Flera gånger har jag tipsat och berättat om Ian McFarland och
hans Marbian Productions International. Via Ian har det varit
möjligt att ett par gånger om året få ett paket med program-
schema från radiostationer. Tyvärr har intresset från radiostatio-
nerna varit dåligt. Sedan Ian började för tre år sedan har han
jobbat med att få radiostationerna intresserade av att bidra. Det
sista paketet som skickades ut gick ut till ca 2.500 kortvågs-
lyssnare. Men mycket få radiostationer har varit intresserade.
Detta trots att kostnaden inskränkt sig till att förse Ian med
programscheman.

Marbian farväl

Ian berättar i ett brev att han inför det paket som skulle skickas
ut i november kontaktade 20 radiostationer i Europa, Asien och
NA och erbjöd dom att delta. En radiostation var intresserad,
och bara en enda av de övriga brydde sig om att svara

Och det har också visat sig att få av
de som fått paketen varit intresserade
av att betala en mindre summa för
servicen. Och nu har Ian tyvärr be-
slutat att lägga ner servicen.

Responsen från radiostationerna bekräftar vad jag många gånger
känt. Att många radiostationer inte verkar intresserade av att få
lyssnare. Man är anställda för att producera program, men att
skaffa lyssnare det bryr man sig inte om. Skulle någon trilla över
stationens sändningar, så är det kul. Att lägga ner jobb på att
locka lyssnare, nänä! Att hjälpa lyssnarna att veta vilka program
man bjuder på, nä det är inte deras bord! Jag trodde att informa-
tion och reklam kunde skapa ett intresse, men så resonerar man
inte på många stationer. Se hur många stationers websidor ser
ut. Det finns ingen information om vilka program som sänds.
Har man tur finns det en uppdaterad frekvenslista. Men ofta finns
inte ens detta.



SCHWEIZ  World Radio Switzerland har ett sakta krym-
pande schema med engelska sändningar. Dels tvingas man

stänga sina anläggningar i Schweiz och samtidigt satsar man på
satellit istället:
0100-0130 9885 9905m
0400-0500 9885 9905m
0500-0530* 6165
0630-0700* 6165
0730-0800 9885j 11860j 13635
0830-0900 9885 13685
1100-1130* 9535
1100-1200 9540k 17815
1300-1330* 9535
1400-1500 9575k 15185
2000-2030* 6165
2000-2030 9620 9885j 11910j 13700m
Sändningarna med en * är de som annonseras för Europa. Och
som erfarenhetsmässigt ändrar sin tid i UTC med en timme för
att ha samma lokaltid även under sommaren. 2100 sägs vara till
Nordeuropa.

NORGE  Radio Norway International are no longer. NRK
lade med mycket kort varsel ner sina engelska söndags-

sändningar den 23 september. Det engelska programmet har fi-
nansierats av NRK via licensmedel. Och man har inte fått finan-
siering från utrikesdepartement eller motsvarande. Och nu ville
NRK inte betala för det längre. RNI firar 50-års jubileum i år.

Det finns dock förhoppningar (hur realis-
tiska dom är vet jag inte) som hoppas på
ett återupplivande i en lite mer omfattande
form. Detta får framtiden utvisa. Även de

norska sändningarna kommer att skäras ner. Och det kommer i
ökad utsträckning att handla om återutsändande av NRK:s
hemmaprogram istället för egenproducerat.

MONACO/ALBANIEN   Trans World Radio ska ha sina
engelska sändningar mot Europa enligt följande schema

under vintern.
0745-0950 9870
2130-2200 1395
2300-2350 1467
1395 kommer från Albanien medan 9870 och 1467 är via Mo-
naco. Det bör också observeras att sändningarna från Monaco
har lite varierande start- och sluttider olika veckodagar. Angivna
tider är maxtiderna.

GEORGIEN  Radio Georgia ska om jag anpassar ett över-
sänt schema ha sina sändningar på engelska så här nu, hop-

pas vi:
0730-0800 11910
0930-1000 11910
1030-1100 11910
1730-1800 6180
1930-2000 11910
2030-2100 11760

ECUADOR  HCJB har för avsikt att sända sina engelska
program mot Europa enligt följande schema, enligt

RIBOLD:
0000-0700 21455usb
0700-0900 9775 21455usb
0900-1600 21455usb
1900-2200 15115 21455usb
Fast möjligheten att höra USB på 1 kw är väl inte den bästa......

CANADA  Radio Canada International bör ha sina engel-
ska program mot oss så här nu:

0600-0630 6090 6150u 9740u 9760 11905u
1430-1500 9555u 11915s 15325s
2100-2200 5995u 7235u 9725 9805u 11945 13650 13690
15150 17820
2230-2300 5995 7235u 9735u 9805 11945 13690 15150
u = Skelton och s = Sines om ni inte förstod detta.

BULGARIEN  Radio Bulgaria hittade jag nya schemat för
hos RIBOLD:

0000-0100 7375 9485
0300-0400 7375 9485
1200-1300 15700 17500
2000-2100 5850 7535
2200-2300 7535 7545

BELGIEN  Radio Vlaanderen International ska enligt upp-
gifter via BDXC ha sitt nya schema så här:

0830-0900 1512 9925 Eu  9940 Eu/Pac
1130-1200 1512 9925 Eu  13745 MÖ
1200-1230 6070 15250 SA (via Bonaire)
1730-1800 5910 12080 Eu  13650 Eu/MÖ
1830-1900 13745 Eu/Af
2100-2130 1512 Eu
2230-2300 13670 NA (via Bonaire)

AZERBAIJAN  Radio Azerbaijan ska ha sina engelska pro-
gram:

1700-1730 9165
berättas det. Sedan finns det kanske en misstanke att eventuellt
detta är en timme senare när du läser detta.

Jammingen har nått Internet! Ja, eller vad man nu
ska kalla det hela. Jag läser från Paginova att Kinas
stamnätsoperatör ChinaNet nu blockerar bort BBC:s
sajt med nyheter på kinesiska och RealAudio-filer
på mandarin. Detta är inte första gången Kina spär-
rar utländska nyheter. Voice of America´s sajt har
tidigare blivit utsatt för samma sak. Enda sättet att
komma ifrån detta är att ringa upp via telefonnum-
mer i utlandet (vilket ju blir ganska dyrt......) eller
med andra metoder koppla upp sig (som likaledes
blir väldigt dyrt).

Modern Jamming

Det blir huvudsakligen en massa kommande
schema denna månaden. När ni läser detta har
sommartiden tagit slut så det är de nya scheman
jag har med. Glöm inte Engelsksändarlistan till
nästa nummer. Bidrag är välkomna, mer än
gärna!



USA/SAIPAN  Christian Science Monitor har det
krångligaste schemat jag har råkat ut för under min tid med

EA. Olika sändare och engelska varierande veckodagar. Ni ska
vara glada för att jag inte har delat upp de engelska sändningarna
i vilket program det är......
Via WSHB i USA:
0000-0100 7535 må on fr-sö 9430 må on fr
0100-0200 7535 dagl 9430 må
0200-0300 5850 må sö 7535 må to
0300-0400 7535 må
0400-0500 12020 må-ti to lö
0500-0600 7535 må 12020 dagl
0600-0700 7535 må on fr-lö
0700-0800 7535 ti to
0800-0900 7535 lö-sö 9845 må-to lö-sö
0900-1000 7535 ti-to
1000-1100 6095 må on-to 9455 sö
1100-1200 6095 ti fr-sö 9455 må
1200-1300 6095 må on-to 9455 må lö
1300-1400 9430 må-to lö-sö 9455 ti fr
1600-1700 18910 lö
1700-1800 18910 ti to lö
1800-1900 15665 sö 18910 on sö
1900-2000 15665 ti to sö 18910 dagl
2000-2100 15665 må on  fr sö
2100-2200 13770 må on lö 15665 fr
2200-2300 7510 to sö 15285 on sö
2300-2400 7510 on sö 15285 sö

Via Saipan:
0900-1000 9355 må 15665 dagl
1000-1100 9355 dagl 15665 dagl
1100-1200 9355 dagl
1200-1300 9355 dagl
1300-1400 9355 dagl
1800-1900 13820 dagl

ÖSTERRIKE  Radio Austria International ska ha sitt nya
engelska schema för Europa så här:

0530-0600 6155 13730
0830-0900 6155 13730
1330-1400 6155 13730
1730-1800 6155 13730
2230-2300 5945 6155
Påstår man...... Och vi har väl ingen anledning att misstro våra
vänner i Wien. Vill ni lyssna på vad lyssnarna har skrivit i sina
brev så ska ni göra detta lördag 1330 och de därefter kommande
sändningarna lördagkväll och söndagmorgon.

USA  KNLS, The New Life Station, Alaska Calling eller
vad vi nu ska använda för namn ska ha följande schema nu:

0800-0900 7365
1300-1400 7365

USA  Communications World, VOA:s mediaprogram som
ju sänds i tre 10 minuters block istället för som ett program

ska sändas i sin helhet över WWCR. Fast första försöket blev en
miss, istället för Communications World sändes VOA News Now.
Man hade helt enkelt bandat fel program....... Programmet sänds
i ett block tillsammans med Glenn Hausers World of Radio:
2200-2300 5070 lö
0500-0600 3210 må
är det schema som gäller senast jag hörde
något.

TYSKLAND  High Adventure Ministries  räknar med att
sända sina engelska program via Jülich så här

1330-1530 15715  Asien
1900-2059 5975 Europa
2100-2259 6000  Europa
berättar Peter Darg via RIBOLD

THAILAND  Radio Thailand ska ha sina engelska program
så här sägs det:

0000-0030 9680  Eu/Af
0030-0100 13695  NA
0300-0330 15460  NA
0530-0600 15115  Eu
1230-1300 9810  As/Pac
1400-1430 9530  As/Pac
1900-2000 9535  Eu
2030-2045 9535  Eu

SYDAFRIKA  Channel Africas nya schema har jag fått ett
email från Kathy Otto med. Så då tar vi väl det här:

0300-0325 9525
0400-0430 5955
0500-0530 15215
0600-0630 15215
1300-1455 11900 17895 21530 lö-sö
1500-1530 17870
1600-1630 6000
1700-1730 17870
1800-1830 17870

STORBRITANNIEN  Merlin Network One ska nu vara i
etern 24 timmar om dygnet. Fast då gäller det satellit-

versionen. På kortvåg ska man ha följande schema för Europa:
1700-1900 15200 15565
1900-2100 15565
2100-2200 11915
2200-2300 9645 11915
2300-0100 9645
Om vi ska tro det schema som Hermods Nordic Shortwave Cen-
ter bjuder oss på.
Programutbudet ska vara det följande, som inte riktigt stämmer
överens med KV-tiderna:
1800-2000 Radio Caroline with Johnny Reece
2000-2200 MediaZoo
2200-2400 Hard Country with Bryan Chalker
0000-0200 Rock Radio Network

SRI LANKA  SLBC ska enligt schema jag sett någon stans
men glömt notera källan för sända engelska:

0030-0430 15425 9730 6005 sAs
1030-1130 17850 11835 Au/soAs
1230-1630 15425 9730 sAs
1830-2130 6005 sAs
1900-2000 6010s Eu lö

m = Montsinery, j = Jülich och k = Kranji Singapore.
Swiss Scene sänds under söndagar.
Name Game som sänds första lördagen är en tävling med en rap-
port från en hemlig plats i Schweiz. Vinnaren får en SRI-klocka.
Capital Letters är brevlådeprogrammet som sänds andra och
fjärde lördagen medan det den tredje lördagen i månaden bjuds
på Sounds Good som bjuder på Schweizisk musik och intervjuer
med artisterna bakom musiken.
Rendez-vous with Switzerland sänds under de sändningar som
varar en timme. och detta är en blandning av musik och inter-
vjuer.


