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Ja, kära vänner. Då sitter vi här igen. Framför er ligger Torgets
5 sidor, och vidhängande finns ytterligare en massa sidor som
bilaga (dvs resten av Eter-Aktuellt).
I förra Torget glömde jag faktiskt att tacka er alla för den guldplakett som jag fick mig tilldelad under Parlamentet. Det är NI,
kära läsare och SDXF medlemmar som borde ha en egen liten
plakett för att ni stått ut med mej så länge. 20 år med EA - ja,
faktiskt ännu längre eftersom dåvarande H-red PärM för mer
än 25 år sedan i Lund övertalade en ung Sohl att skriva ut några
artiklar på maskin till EA. Det bör ha varit 1972 som jag skrev
ut min första, som handlade om Kim Il Sung på nå't vis om jag
inte glömt mej. Glöm inte att det snart är jul!

Önskeuppfinning?
Radion är på väg till datorn. Men nu ser jag att Internetradion är
på väg till den vanliga radion. Utvecklingen går i runt till sitt
ursprung kan man säga.
WGTG håller på att planera för en tredje kortvågssändare.
Man kommer också att upphöra att vara en religiös station,
och istället bli en rent kommersiell station. Och som ett resultat
av detta ska man också byta call-sign.
VOA har beskyllts av bybor för att ha grävt ner miljöfarligt
avfall efter byggandet av den nya anläggningen på Sr Lanka.
Flera djur ska ha dött och bybor har blivit sjuka. VOA förnekar
det hela. Helt ofarligt byggavfall har dock grävts ner på mark
som tillhör ett Buddhist tempel (dom fick $420 i ersättning). Men
det är helt ofarligt byggavfall.
Estlands president Lennart Meri skapade lite uppmärksamhet när han fick en inbjudan att hålla ett tal inför Voice of
American personal i samband med att man firade att man var en
självständig organisation. Lennart Meri pratade bara om Radio
Free Europe, utan att nämna Voice of America. Frågan som
ställs är om det var ett led i RFE:s lobbyverksamhet (Lennart
Meri anses stå RFE mycket nära) eller om han helt enkelt inte
hade så stort begrepp om skillnaderna. VOA:s personal blev
däremot upprörda.

Tack för allt Jens Frost
Den 18 oktober lämnade Jens Frost etervärlden. Jens, som skulle
ha fyllt 80 senare i år, var aktiv ända in i det sista. Tills hjärtat
inte längre ville. Anker Petersen, som är den som informerat
DX-världen om Jens frånfälle, fick bidrag till Shortwave News
från Jens poststämplat samma dag som han avled. Och han hade
planerat ett besök på EDXC:s möte i Köpenhman i början av
november.
Jens betydelse, i form av arbetet med WRTH från 1961 - 1986,
för DX-världen går inte att mäta. Och det är med stor saknad vi
accepterar att vi alla en gång tvingas trycka på strömbrytaren
och släcka ner radion en sista gång.

I DX-Fokus läser jag om en amerikansk uppfinning. Som ska
lösa problemet med att man bara kan lyssna på radio via Internet
på datorn. Tre amerikaner, David Frerichs, Mark Bolas och Niko
Bolas har konstruerat Sonicbox. Som är en liten låda som kopplas till datorn och som sedan sänder ut radioprogrammet på datorn till radiomottagare inom en omkrets på ca 100 meter. Kopplas tydligen till telefonnätet och som sedan letar reda på en ledig
frekvens att sända ut det på. Och sedan kan man lyssna på valfri
radioapparat.
Enligt DX-Fokus ska de första apparaterna vara ute på marknaden till våren 2000 och kosta ca 350-400 kronor.
DX-Fokus dristar sig till att undra hur myndigheterna i Danmark
ska ställa sig till tekniken, som ju bygger på en liten radiosändare. Så den undran kan vi väl även föra över till Sverige. Och
samtidigt konstatera att vi nu har en ny hobby i sin linda. Man
kan åka runt på nätterna i villaområdena och lyssna på olika
Sonicboxar. Har man tur/otur så får man in något babylarm stående i föräldrarnas sovrum och som någon oförsiktig förälder
glömt att stänga av........

Fr.o.m. söndagen den 31 oktober ändras tiden för Vatikanradions skandinaviska program på kvällarna. Det kommer då
att sändas kl 20.40 - 21.00. dvs 20 minuter tidigare än som är
fallet nu. Morgonreprisen kommer som vanligt 07.00.
Frekvenserna förblir desamma, 9645
khz kvällar och morgnar, samt 7 250 om
kvällen resp 7345 på morgonen. Sändningen av skandinaviska program på
mellanvåg upphör däremot.

Britt Wadners barnbarn Fredric Karén har skrivit en bok om Britt
Wadner. Piratdrottningen heter boken som naturligtvis handlar
om Radio Syd. De 400 sidorna byggr på Britts egna berättelser.
Tillsammans med boken medföljer en CD-skiva med episoder i
stationens historia.
Boken har getts ut på;
Mattias Boströms Förlag,
Box 139, 221 00 LUND.
http://www.bostroms.tm
eller epost info@bostroms.tm.

Orsaken till ändringen är att det albanska
programmet
expanderar.
Vatikanradion är tacksamma eftersom
dom nu kommer loss och inte behöver konkurrera med TV-nyheter kl. 21.00.
För den som lyssnar via internet finns
Vatikanradion fr o m kl 07.20 på
www.wrn.org/vatican-radio/audio.html
med föregående dags program.

Tycker du att det är kul att titta på QSL-kort? Det finns ett flertal
QSL-samlingar upplagda på Internet. En sådan finns i Finland,
och om den läser jag i danska DX-Fokus. Det är Jorma Mantyla
som lagt ut en del av sina QSL-kort på webben.

Vatikanradion är tacksamma för rapporter, som kan sändas till
Radio Vaticana, Vatikanstaten, eller varför inte via E-mail:
SKAN@VATIRADIO.VA.

http://www.kaapeli.fi/~jmantyla/eng.htm
är URLen. Jorma har valt ut ca 240 av hans 1800 QSL-kort. Inte
nödvändigtvis de svåraste, utan det är ett mer personligt urval.

Vi tackar Lars Roth för informationen.
Jerry Berg och Joh Herkimer i USA har öppnat

Greklands Röst, Voice of Greece verkar ha lagt ner de svenska

Ontheshortwave

sändningarna. Jag har inte lyckats hitta dom på en tid, trots ett
mer aktivt sökande sedan Christer Brunström uppmärksammat
mej på att dom verkar vara borta.

som ska vara en sajt ägnad till kortvågslyssnandets (och
sändandets) historia. Vi börjar inom hobbyn alla bli lite till åren
komna, så underlaget för nostalgi verkar vara snabbt ökande.

Programmet finns fortfarande
uppsatt i det schema som finns på
Internet. Men det säger ju tyvärr
inte allt för mycket. Webben är,
som jag påpekat vid tidigare tillfällen, historiens största samling
av oanvändbar information.
Men det kan ju också vara så att det är tillfälligt som programmen är borta. Jag har skrivit till ERT, men ännu inte fått något
svar. Någon som vet mer?

Norea Radio flyttar fram sina sändningar en timme från 31
oktober för att få samma sändningstid. De svenska programmen
sänds alltså 2030-2100 på MV 1503 från Polen. Endast måndagfredag.

Moskvaradion lär också byta sändningstid till 1830-1900 på
fredagarna. Men tyvärr vet jag ännu inget om vilka frekvenser
man ska använda.

http://www.ontheshortwave.com
är adressen där vi hittar sajten. Som också har blivit hem för
Committee to Preserve Radio Verifications. Jag har en känsla av
att detta kan bli en trevlig nostalgitripp vid lämpliga tillfällen.

Allt under en hatt på

http://listen.to/the.world
English Language Program Schedules
Torgets web- och .pdf versioner
Engelsksändarlistan
Lyssna på svenska
SWEDX epostlista
Hialösa DX-News

ISRAEL Kan gissas ha följande schema under vintern

En ovanligt lång lista över nya
sändningsscheman denna månaden. När detta skrivs är det
en knapp vecka kvar på det som
officiellt kallas för sommartid.
Och det är dags för vintertidens inträde.
Med ITU-termer så kallas den
tid som börjar 31 oktober och
som pågår till 30 mars 2000 för
B99. Det är under denna tid
som vi har Normaltid. Och det är också under denna tid som de
flesta adiostationer använder sina vinterfrekvenser.
Så denna månad har jag försökt samla ihop en del vinterscheman för olika stationer. Det blir 1 1/2 sida med scheman. Och
sedan också ytterligare en sida med ett par programtablåer. Jag
vet att Hr Hred Jonny inte blir så glad när jag stoppar in tabeller från PageMakers Tabellhanterare. Men det får han leva med,
jag har inte lyckats lösa det på ett bättre sätt.
Glöm inte att höra av er med scheman om ni fått fler. Både så
att jag kan uppdatera Engelsksändarlistan på webben och för
nästa Eter-Aktuellt.

BELGIEN Radio Vlaanderen
Internationaal planerar för följande
schema när nu vintertiden har gjort sitt
inträde:
0400-0430 11980b (Nordamerika)
0800-0830 1512 5985 (Europa)
1230-1300 1512 9925 (Europa)
1830-1900 1512 5910 9925 13600 17695 (Eu Af MÖ)
2030-2100 1512 (Europa)
2230-2300 13670b (Nordamerika)

BULGARIA Radio Bulgaria B99 schedule via Plovdiv
ska se ut så här enligt RIBOLD och en bidragsgivare där
som jag missat att klippa ut namnet på.
0000-0100 7375 9400 (Nordamerika)
0300-0400 7375 9400 (Nordamerika)
1200-1300 15700 17500 (Europa)
2000-2100 5845 7535 (Europa)
2200-2300 7535 7545 (Europa)

CANADA Radio Canada International har jag precis som
för en hel del andra fått tillgång till vinterschemat B99 för.
Så här hade RCI tänkt sig sända under vintern till Europa:
0600-0629 6090 6150
1430-1459 11740
2100-2159 5995 7235 9770 9805 11945 13650 13690 15325 17820
2200-2229 5995 7235 9805 13690 15325

om vi har tur. OBS att detta är en gissning:
0300-0310 7450 7475 9375 9420
1510-1520 7450 9425
1800-1815 7450 9425 15485 17705
1900-2000 7450 9425 15485 17705
2110-2205 7475 9425

ITALIEN IRRS-Milano har för B99 planerat följande
schema. Dvs detta är vad man planerat ska gälla från 31
oktober:
0600-0700 3985 (eng/it)
0700-0815 7120 (eng/it/ty)
0815-1300 7120 (eng/it/ty)
lö-sö
1800-2315 3985 (eng/it/ty)
berättar EDXP.

NEDERLÄNDERNA Radio Netherlands har också
haft vänlighet att översända ett exemplar av On Target. Och
från denna hämtar vi följande schema för vintern:
0430-0525 6165b 9590b
0930-1125 7260p 9820 12065i
1130-1325e 6045j 9855w
1430-1625 12070t 12090m 15590m
1730-1830 6020m 11655m
1830-2025 6020m 9895f 11655m 13700f 17605b
2130-2325e 1512
2330-0125 6165b 9845b
Ett e efter tiden innebär att detta är sändningarna till Europa.
Relästationer är följande, b = Bonaire, p = Petropavlovsk, i =
Irkutsk, j = Jülich, w = Wertachtal, t = Tashkent = Flevoland och
m = Madagaskar. MV 1512 kommer från Wolvertem i Belgien.
Och 9820 komme från Gud vet var. Det har dom nämligen glömt
att berätta.
Om allt går att genomföra ska ni sedan hitta ett programschema
för de Europeiska programmen sist.
I schemat finns några nya program.
* Creative Sound Fountain med Michele Ernsting och Dheera
Sujan som sänds lö 1130 och 2130 samt sö 1230 och 2230 skall
vara ett forum för nya ideer inom radio. Det ska bli en kaskad av levande
samtal, tankar, provocerande ideer och
en mix and andra ljud eller hur vi nu
ske översätta det hela. Man utlovar att
vi ska bli förvånade....
* Dutch Horizons är ett annat nytt program (on 1230 och 2230). Men jag
hittar ingen som helst hänvisning till programmet i On Target.
Ett programhäfte som, som vanligt, är konstruerat med tanken
att formen är viktigare än innehållet. Det ser klatschigt och tjusigt ut, men lämpar sig verkligen inte för att snabbt försöka hitta
information om något speciellt. Man läser och letar och bläddrar,
och sedan ger man upp. Ett problem som Radio Netherlands
ibland lider av rent allmänt. Det är klatschiga jinglar osv i programmen. Men ibland hör man inte vad dom säger.
Glöm inte att ni kan hitta information om kommande veckas program från Radio Netherlands på Listen to the World. Bara klicka
dig till Hialösa. Schemat uppdateras varje vecka.

OMAN Radio Sultanate of Oman har

STORBRITANNIEN Stafford Broadcasting Company

börjat att återutsända det engelska FM
programmet på KV till Europa.
1400-1500 15140

är en annan som hyr in sig hos Merlin för att sända 1 timmes
rockmusik i veckan. Det schema som gäller uppges vara:
1900-2000 6010
fr

SCHWEIZ Swiss Radio Internatio-

STORBRITANNIEN Wales Radio International är en

nal har haft den stora vänligheten att
sända eder red ett schema (ja, om vi ska vara uppriktiga så kom
det faktiskt två). Så här är de engelska programmen tänkta under
vintern:
0100-0130 9885 9905m
0400-0500 9885 9905m
0500-0530 9655*j
0600-0630 9655*j
0730-0800 9885j 13635j 17665
0830-0900 9885m 13685
1100-1130 9535*j 9540s 21770
1130-1200 9540s 21770
1300-1330 9535*j
1400-1500 12010s 15185
2000-2030 6165*j 9620j 11910 13660j 13790m
Skulle nog vara det hela. * betyder att sändningen är ämnad till
Europa. m = Montsinery i Franska Guyana, j = Jülich i Tyskland,
s = Singapore i.... Singapore och de som inte har någon bokstav
är den enda återstående sändaren i Schweiz, Sottens.

SLOVAKIEN Radio Slovakia International är en annan
station som haft den stora vänligheten att skicka mej sitt
schema för vintern. Så här ska de engelska programmen sändas:
0100-0130 5930 7300 9440 /Amerika/
0700-0730 11990 15460 21705 /Pacific/
1730-1800 5915 6055 7345 /Europa/
1930-2000 5915 6055 7345 /Europa/

av två nya brittiska ”stationer” som hyr sändningstid över
Merlin. WRI har naturligtvis som syfte att sprida Walesisk kultur
och information om Wales. Det schema jag sett som ska gälla
från 31 oktober ser ut så här:
0200-0230 9755 (Nordamerika)
lö
1230-1300 17650 (Pacific)
lö
2030-2100 6010 (Europa)
fr

TJECKIEN Radio Prague har tänkt sig följande schema
under vinterhalvåret för sina program
till Europa. Tack till Kenny i BDXC precis som en del andra scheman här:
0800-0827 11600 15255
1130-1157 11640
1230-1257 6055
1700-1727 5930
1800-1827 5930 7315
2100-2127 5930

TURKIET Voice of Turkey tillhör de vänliga stationer
som försett eder redaktör med ett up-to-date schema. Och
vi hämtar följande tider och frekvenser för engelska till Europa
ur detta. En aktuell programtablå hittar ni på annat ställe lite
längre mot slutet av denna eminenta avdelning av Eter-Aktuellt.
0400-0500 6010
1330-1430 17815
1930-2030 9630 9895
2300-2400 6135 9655

UNGERN Radio Budapest International uppges komma

STORBRITANNIEN BBC World Service har naturligtvis
även lite program att bjuda på under november. Och ur On
Air snor vi följande små tips.
* Waveguide i november sänds söndagen 21/11 kl 0045, 0905
och 2105 och ska handla om de tester med digitala kortvågssändningar som är på gång.
* Pushing back the curtain handlar om Berlinmurens fall och
järnridåns avlägsnande. Sänds i 6 delar med början 14/11. Sö
0530, Må 1830 och Ti 0230.

att ha följande schema på engelska under vinterhalvåret.
0200-0230 9835 (Nordamerika)
0330-0400 9835 (Nordamerika)
2000-2030 6025 7165 (Europa)
2200-2230 60258 (Europa)
2230-2300 3975 (Europa)

USA WTCJ, den senaste i raden av kortvågsamerikaner
* I Talking to home i 4 delar med början måndag 8/11 ska 4
reportarar från BBC:s olika språkavdelningar berätta om sina liv
och sin karriär. Må 1615 och Fr 1930.
* Tom Robinson presents.... följer på Mackans program. Tom
ska i två avsnitt presentera sin musik. On 0920 och To 1615 och
2230 med början 24/11.
* Och när vi nu pratar om populärmusik så kan vi väl påminna
om att UK Top 20 presenteras av Tim Smith varje vecka. Må
2230 och Ti 0920.
* Och för balansens skull Composer of the month i november är
Leonard Bernstein. Måndagar kl 1530.
Och det var allt vi fick plats med!

är en station som verkligen är före sin tid. Jag fick mejl idag
från dom, mejlet var daterat 25 oktober 2006! Jag undrar om
dom håller på med någon 2000-övning. Eller om det kan vara
det relgiösa inslaget som ger kontakter med framtiden. Lite kusligt är det i varje fall!
Hur som helst kan ni notera att år 2006 planerar WTJC följande
schema:
1200-1100 9370
Fast om vi ska vara uppriktiga ska vi istället vara glada för en
station som svarar på epost snabbt och dessutom med precis de
uppgifter man bett om. Heder åt WTCJ!
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Såja, då var det hela slut för denna månaden. För mej återstår nu bara att kolla upp en del stavningar och annat slarv. Komprimera
filen och mejla över den till Jonny. Och sedan fixa till webversionerna också.
Ni missade väl inte Radio St Helena i år. Det var, om jag inte missförstått det hela, troligtvis den allra sista sändningen. Den sändare
som används ska pensioneras, och möjligheterna för att den byts ut är mer eller mindre obefintliga. Alltså kan vi inte förvänta oss
några mer sändningar från ön. Jag fick ett QSL på den första sändningen 1990, och skickade via epost en rapport direkt under
sändningen i år. Vi får se om det resulterar i ännu en verifikation.

