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0545-0600 Sv NHK - Radio Japan 11915 kHz (via Gabon) Dagligen
0600-0620 Sv Vatikanradion 1260, 1611, 7345 och 9645 kHzTisd Onsd Torsd Fred Sönd
1045-1100 Sv NHK - Radio Japan 21700 kHz (via Gabon) Dagligen
1830-1900 Sv Rysslands Röst, Moskva 1494, 5940 och 6175 kHz Månd Onsd Fred
1830-1900 No Rysslands Röst, Moskva 1494, 5940 och 6175 kHz Tisd Torsd
1940-2000 Sv Vatikanradion 1611, 7250 och 9645 kHz Månd Tisd Onsd Torsd Lörd
2000-2020 Sv RAI - Radio Roma 5960 och 7290 kHz Månd Onsd Fred
2000-2020 Da RAI - Radio Roma 5960 och 7290 kHz Tisd Torsd Lörd
2000-2030 Sv Norea Radio Sverige 1494 kHz (via Ryssland) Månd - Fred
2030-2100 No Norea Radio 1494 (via Ryssland) Månd - Fred

Att DX-are är ett underligt släkte är något vi alla vet. Tydligen
är italienska DX-are ännu underligare. Vad får mig då att påstå
något sådant:

EDXC (European DX-Council) präglas just nu av en hel del
bråk. Senast valdes en ny ordförande, som kommer just från
Italien. Och det har resulterat i våldsamma protester - från
Italien. För ett tag sedan bestämde sig Play-DX för att helt
lämna EDXC i protest. I EDXC:s epostlista dyker det varje
gång det kommit en rapport från ordföranden upp kritik från
olika håll, främst från Italien.

Jag har tidigare berättat om att det lagts upp en alternativ falsk
hemsida för EDXC. Detta sedan den tysk som ansvarade för
den ursprungliga hemsidan lagt av och en ny sida skulle komma

upp. Snabbt var ett gäng italienare igång och lade upp en kritisk
falsk hemsida.

Nu har det dykt upp en ny (falsk) hemsida för Play-DX.
- ”is a fake page which has been done by some idiot living in
Italy”
som Dario Monferini uttrycker det.

Det hela fick Andy Sennit till att berätta om när han för 20 år
sedan jobbade med WRTH så dök det upp precis före deadline
ett fax som berättade att en italiensk DX-klubb bytt adress. Att
meddelandet var falskt blev inte uppenbart förrän WRTH var
tryckt.

Andy tycker att sådant trams bara skadar hobbyn, och det är väl
ingen som säger emot. Möjligen några italienare som troligtvis
tycker dom är roliga. Men vi ska inte vara stygga mot italie-
narna. Dom har fått Berlusconi på halsen nu. Dom ska inte
behöva lida ännu mer.

Det verkar inte ha hänt något på vår svensktalande front. Vad
som hänt med övriga skandinaviska språk kan ni läsa om på
annat håll. NRK:s ledning har ju fattat ett panikbeslut och lagt
ner NRK:s utlandsprogram med bara några veckors varsel. Det
snabba beslutet gjorde att besparingen inte blev så stor eftersom
det finns avtal med både Radio Danmark och Norkring till och
med 2003.

Varför bråka pöjkar?

Hej

och välkommen till ännu ett år med Torget. Som vanligt hop-
pas jag att du ska hitta något spännande bland allt som
pressats in på månadens fem sidor.

Min förhoppning var från början att detta, årets första Torg
skulle sättas samman på en helt ny dator. Jag har nappat på
jobbets erbjudande om en ny hyrmaskin och såg fram emot att
byta nuvarande 300 MHz proccessorn mot en 1,6 GHz proces-
sor, att byta 15” skärmen mot en platt 17” skärm. För att inte
tala om att få en hårddisk som inte var fullproppad. Hur som
helst hade Dell lovat en leverans innan jul. Bra, tänkte jag. Då
har jag helgerna på mig att göra vid datorn, installera pro-
gram osv. Men, det sket sig. Först skyllde man på att kompo-

nenter hade stulits. Nu är senaste budet att speditören gått i konkurs. Hur som haver, så har det inte dykt upp någon dator så min
gamla Fujitsu får jobba vidare. Och med detta kverulerande önskar jag dig välkommen till 2002 och hoppas att du som vanligt hittar
lite spännande eller intressant i den blandade kompotten. Vi hörs och ses om en månad!



Med bara några veckors varsel har NRK:s ledning beslutat att
lägga ner NRK:s Utenlandssending. Veteranen Einar Lie (som
är 66) skulle gått i pension och skulle ha sin avskedssändning
på nyårsafton. Med bara 3 veckors varsel fick han plötsligt
sällskap av hela redaktionen på nyårsafton. Hela utlandspro-
grammets redaktion på 7 fast anställda är nu överförda till
NRK:s interna jobb-bank.

Beslutet verkar vara ett panikbeslut ef-
tersom Danmarks Radio har kontrakt på
att få sina program reläade 2003 ut. Och
dom har inte fått information i förväg.
Och det finns också kontrakt med Nor-
kring om sändarhyra till samma datum.
Så tills vidare återutsänds hemma-
program istället. Dagtid blir det nyhets-
programmet NRK Alltid Nyheter och på
kvällen NRK P1 (eftersom nyhets-
kanalen då reläar BBC och det hade ju

inte varit så stor mening att vidaresända).

DR:s Erik Køie berättar att man förtvivlat försökte få kontakt
med NRK:s ledning för att få veta vad som skulle hända, men
det var inte lätt. MV-sändaren i Kvitsøy på 1314 verkade ett tag
att stängas utan varsel. Men här är uppgifterna lite olika. An-
läggningen i Kvitsøy är en viktig arbetsgivare på den lilla ön
och härifrån fjärrstyrs de flesta MV-sändarna i Norge. Och det
handlar också här om kontrakt med Norkring.

Allt verkar vara ett panikbeslut där man inte
riktigt tittat på konsekvenser. Den norska
fiskeflottan kommer troligtvis att protestera starkt mot att MV-
sändaren eventuellt stängs. Och norrmän i utlandet (allra helst
utanför Europa som inte nås av satellitsändningar) kan också
förväntas protestera kraftigt.

NRK:s ekonomiska problem är gamla. De har räddats genom
ständiga försäljningar av andelar i Norkring till Telenor. NRK
ägde tidigare själv alla sändarna men Norkring avskiljdes för en
tid sedan. Nu är hela NRK:s andel av Norkring såld, så nu är det
inga pengar kvar att hämta där.

Samtidigt berättas mycket optimistiskt om Northern Star Inter-
national Broadcasters AS som nu formellt sökt licens för att
med 1200 kw sända program på LV 216 KHz från Norge. Jag
har hela tiden tidigare trott att det skulle vara en kommersiell
musikstation som planerades. Men nu ser jag en del formule-
ringar i informationen som gör att jag tror annorlunda. ”A
caring attitude on a Christian foundation” står det. ”And block
Christian programming” står det på ett annat ställe. Jaha, ännu
en spridare av amerikanska predikanter tydligen.

Strax före jul blev det lite fel i datorn hos Radio Danmark i
Köpenhamn. Istället för att skicka iväg det rätta 25 minuters
programmet på danska till de norska kortvågssändarna blev det
5 minuter på engelska följt av arabiska, urdu, turkiska, somali

och South Slavic (vad det nu är). Datorn ma-
tade iväg programmet för invandrare avsett för
MV-sändaren på 1062 KHz. Men så’nt får man

stå ut med när datorn är inblandad. Hade det varit gamla
hederliga tonband hade man förstås kunnat ta fel band.

Erik Køie på DR berättar att det troligtvis varit fel hela dagen.
Fast han är lite förvånad över att ingen av de vanliga danska
lyssnarna protesterat. Det var en DX-are som gjorde honom
uppmärksam på att det var fel.

En hel del stationer lägger ner och minskar ner. Men det är inte
bara mungiporna ner på kortvågen. Det finns faktiskt de som
investerar nytt också. Via Wavescan hittar jag följande uppräk-
ning av nyinvesteringar.

Nepal & Indien installerar nya sändare. Även Radio Korea,
Voice of Greece, Radio Vilnius och fyra länder i Pacific. TWR
skaffar en femte sändare på Guam, AWR ska byta ut sina två
äldre sändare på Guam, FEBS i Manila installerar fyra nya
sändare. Kina har 34 nya sändare på gång!

I Amerika är två nya stationer på gång, i Alaska och New
Mexico. WBCQ och WMLK har nya sändare på gång, RFPI
funderar på 6 nya 100 kw sändare.

Till detta kan tilläggas att Merlin fått i uppdrag av BBC att
uppgradera ett par anläggningar. Så vi ska nog få lite att lyssna
på kortvågen även ytterligare några år. Risken är att det blir
mest predikningar!

I vår ständigt pågående serie med löjliga tävlingar arrangerade
av världens kommersiella radio- och TV-stationer i deras stän-
diga kamp om lyssnarnas gunst (dvs reklamköparnas gunst) har
vi kommit till tävlingen ”Frys häcken av dig”!

Arrangör var BRMB och tävlingen gick ut på att sitta på torr is
så länge som möjligt. Tävlingen hade fyra deltagare men fick
avbrytas efter en timme när deltagarna började klaga över
smärtor. Alla fyra fick föras till sjukhus, den värst skadade med
18% brännskador.

Notisen i Contact berättar inget om vem som vann, eller vem
som betalade sjukhusräkningen.

Farväl Norge! Så gick det i Danmark!

Hur ser framtiden ut?

Månadens löjliga tävling

DX-are
gör det med volt, watt,

ohm och ampere



Den välkända DX-aren Victor Goonetilleke har accepterat att
göra regelbundna inslag till Radio Koreas DX-program. Det är
många som saknat Victors inslag över saligen avsomnade Me-
dia Network. Så här är en ny chans. Söndagen 6 januari sänds
första inslaget. Enligt Victor:
0835 13670
1935 7275
2135 15575
2206 3955

Ett annat mycket populärt DX-program är AWR Wavescan.
Enligt senast tillgängligt schema ska detta vara det kompletta
schemat för programmet som sänds varje söndag.
0030-0100 6025-UAE /sAs/  6055-UAE /sAs/
0100-0130 6160-MOS /sAs/
0303-0400 11795-UAE /cAs/
0830-0900 9660-MOS /Eu/
1000-1030 11705-KSDA /seAs/
1030-1100 11900-KSDA /neAs/
1300-1330 15660-KSDA /seAs/  17870-UAE /cAs/
1330-1400 11755-KSDA /neAs/  15385-UAE /sAs/

11980-KSDA /neAs/
1430-1500 15660-KSDA /seAs/
1630-1700 9890-UAE /sAs/  11980-KSDA /sAs/
1730-1800 7455-KSDA /sAs/  9385-KSDA /ME/

11560-KSDA /ME/
2030-2100 5955-RSO /Eu/
2130-2200 11960-KSDA /neAs/  11980-KSDA /neAs/
UAE = Abu Dhabi          KSDA = Guam
MOS = Mossbrunn, Austria          FLI = Forli, Italy
RSO = Rimatska Sobota, Czech Republic

Slutligen har vi Glenn Hausers World of Radio / Continent of
Media som sänds enligt detta schema.
Tor 0030 WOR WBCQ 7415
Tor 0600 WOR WBCQ 7415
Tor 2130 WOR WWCR 15685
Fre 1030 WOR WWCR 3210
Fre 1900 COM RFPI 21815-USB
Fre 1930 WOR RFPI 21815-USB
Lör 0100 COM RFPI 15040
Lör 0130 WOR RFPI 15040
Lör 0300 WOR WWCR 3210
Lör 0700 COM RFPI 7445-USB
Lör 0730 WOR RFPI 7445-USB
Lör 1230 WOR WWCR 15685
Lör 1300 COM RFPI 21815-USB
Lör 1330 WOR RFPI 21815-USB
Lör 1730 COM RFPI 21815-USB
Lör 1800 WOR RFPI 21815-USB
Lör 2330 COM RFPI 21815-USB 15040
Sön 0000 WOR RFPI 15040
Sön 0330 WOR WWCR 5070
Sön 0530 COM RFPI 15040 7445-USB
Sön 0600 WOR RFPI 7445-USB
Sön 0728 WOR WWCR 3210
Sön 1200 WOR RFPI 21815-USB
Mån 0100 WOR WWCR 3210
Mån 0600 WOR WWCR 3210
Mån 1730 WOR RFPI 21815-USB
Tis 1200 WOR WWCR 15685
Tis 1900 WOR RFPI 21815-USB
Tis 2000 COM RFPI 21815-USB 15040
Ons 0100 WOR RFPI 15040
Ons 0200 COM RFPI 15040 7445-USB
Ons 0700 WOR RFPI 7445-USB
Ons 1300 WOR RFPI 21815-USB
Ons 1400 COM RFPI 21815-USB

Ännu ett DX-program är DX-ing with Cumbre som görs av
Marie Lamb och sänds över en del amerikanska sändare WHRI/
WHRA/KWHR. Så här ska det senaste schemat se ut:

Fre 2200 17650 WHRA Angel 5 (Afr/ME)
Lör 0530 7580 WHRA Angel 5 (Afr/ME)
Lör 0600 5745 WHRI Angel 2 (Eur/ME/Afr/Rus/N Am)
Lör 0600 7315 WHRI Angel 1 (Americas/Caribbean)
Lör 0600 17780 KWHR Angel 3 (Asia)
Lör 0830 7315 WHRI Angel 1 (Americas/Caribbean)
Lör 0830 5745 WHRI Angel 2 (Eur/ME/Afr/Rus/N Am)
Lör 1000 11565 KWHR Angel 4 (South Pacific)
Lör 1200 9930 KWHR Angel 3 (Asia)
Lör 1300 6040 WHRI Angel 2 (Eur/ME/Afr/Rus/N Am)
Lör 1330 15105 WHRI Angel 1 (Americas/Caribbean)
Lör 1900 13760 WHRI Angel 2 (Eur/ME/Afr/Rus/N Am)
Lör 2000 17650 WHRA Angel 5 (Afr/ME)
Lör 2230 17650 WHRA Angel 5 (Afr/ME)
Lör 2330 9495 WHRI Angel 1 (Americas/Caribbean)
Sön 0100 5745 WHRI Angel 2 (Eur/ME/Rus/N Am)
Sön 0330 7580 WHRA Angel 5 (Afr/ME)
Sön 0430 7315 WHRI Angel 1 (Americas/Caribbean)
Sön 0730 5745 WHRI Angel 2 (Eur/ME/Afr/Rus/N Am)
Sön 0830 7580 WHRA Angel 5 (Afr/ME)
Sön 2200 5745 WHRI Angel 2 (Eur/ME/Afr/Rus/N Am)
Mån 0300 17510 KWHR Angel 4 (South Pacific)
Mån 0430 7315 WHRI Angel 1 (Americas/Caribbean)

Lextek Language Identifier

verkar vara ett intressant program. Man klistrar in en textsnutt
(ju längre desto bättre) i programmet, och sedan kan program-
met identifiera vilket språk texten är skriven på. Programmet
klarar även andra alfabet än vårt eget latinska alfabet. Idag kan
programmet identifiera dryga 260 olika språk, men listan växer
enligt tillverkaren. Jag har inte testat programmet

På hemsidan på http://www.languageidentifier.com står också
en hel del om språk. Och man presenterar tiotusentals språk i
bokstavsordning. Och det är med stor tillfredsställelse som jag
bland annat noterar att sydsvenskan eller östdanskan (dvs skån-
skan) finns presenterat. Och det talar ju verkligen för ett besök
på hemsidan. Tyvärr handlar programmet om att identifiera
text, inte ljudfiler.

Det kanske ska påpekas att programmet är gratis och gjort på
engelska. Filen att ladda ner är dryga 2 MB.

http://www.languageidentifier.com


Torsdagen den 22 november klubbade regeringen den
lagändring som gör det möjligt för även TV4 att avbryta

mitt i program för att peta in reklamavbrott. Vilket alltså gör att
TV4 förlorar sin konkurrensfördel gentemot övriga
reklamkanaler. För egen del kommer detta att inne-
bära ett minskat tittande på TV4.

TV-kanalen Al Jazeera som un-
der Afghanistankriget fått sitt ge-

nombrott internationellt startades en
gång av journalister som utbildats av
BBC men fick sluta sedan den brittiska
regeringen tvingat BBC World att lägga
ner sin arabiska kanal.

Stenbeckägda mediebolaget MTG köper radiostatio-
nerna Lugna Favoriter och Wow 105,5. Därmed blir

MTG, som sedan tidigare äger RIX FM och Power Hit Radio
störst i Stockholm på radio. Vad som händer med stationerna
efter köpet är ännu oklart när jag skriver detta.

En konflikt har tystat Radio
Yugoslavias alla kortvågs-

sändningar. Enligt websidan är det tek-
niska problem, men enligt Media
Network handlar det om andra problem.
I korthet handlar det tydligen om pro-
blem med att betala elräkningen för sändarna som ju står i
Bosnien.

I Torget 10/2001 berättade jag om Radio IKEA och
misstänkte att man själv fick sätta ihop sitt QSL-kort.

Detta stämmer inte. I ODXA:s epostlista berättar Saul Chernos
att han fått QSL-kort från IKEA Radio.
Underskrivet av store manager Mike Ba-
ker and CE Mats Hoglund. Han misstän-

ker att Mats är DX-are!

Kriget mot terrorism (som man från
USA benämner jakten på muslim-

ska terrorister) är också ett mediakrig.
RFE/RL utökar kraftigt sina sändningar
till det aktuella området. Sändningarna på
azerbaijani, farsi, kazakh, kyrgyz, tajik, turkmen och uzbek ska
utökas med sammanlagt 20 timmar och samtidigt ska de ara-
biska sändningarna via Radio Free Iraq utökas.

Kommer ni ihåg WGTG som bytte namn till WWFV? Nu
har dom bytt igen (och flyttat också). I DXLD läser jag att

man numera huserar i Manchester, Tennessee och kallar sig
WWRB vilket ska betyda World Wide Radio Broadcasting.
Man använder fortfarande två sändare på 5085, 6890, 9320 och
12172 KHz. Man annonserar dessa som 100 kw. Så det är

osäkert om det är de gamla 50 kw som
flyttats och ”uppgraderats” eller om den
gamla skrytvalsen som sade att man köpt
5 nya 100 kw sändare skulle stämma.

Norska DX-Listeners’ Club har fått en gåva av en pri-
vatperson som bland annat innehåller en hel del radiout-

rustning. Större delen behåller klubben för att ha till utlåning
och liknande. Men som resultat ser jag i senaste DX-News att
man nu bland annat säljer en Collins R390A/URR och en
Squires-Sanders SS-IBS mottagare till högstbjudande.

Sanningen om varifrån Eurosonar Radio sände har av-
slöjats. Det visar sig att personal vid Bulgarian Telkom i

Kostinbrod utan ledningens vetskap illegalt sänt ut program-
men över sändare där. När detta kom till myndigheternas kän-
nedom blev det stopp och Eurosonor Radio sänds nu via sän-
dare i Ryssland. Kan undras om detta även är sanningen om
varifrån Radio Ezra sände?

AWR stängde vid årsskiftet sin anlägg-
ning i Forli. De 2,5 kw som sändaren gav

gjorde den onödig när man nu hyr sändningstid
via både Moosbrunn i Österrike och Jülich i
Tyskland. Men hur går det med den nya anlägg-
ningen i Italien? Jag tycker det varit tyst en tid
nu.

I mitten på december bombade de israeliska ockupations-
styrkorna Radio Palestinas sändaranläggning i Ra-

mallah. Både sändare och mast förstördes. Byggd ursprungli-
gen av de brittiska myndigheterna 1937. Dom använde den till
1948 när Jordanien tog över styret (och radiostationen). Jorda-

nien använde anläggningen till 1967.
I mitten på 90-talet restaurerade den
palestinska myndigheten anlägg-
ningen (med bidrag från EU - så det
var våra skattepengar som Israel
sprängde i luften). Trots bomberna
blev det inget uppehåll i sändning-
arna. De palestinska myndigheterna

tog över sändaren från en privat radiostation Ajyal Radio. Dom
får nu i sin tur skaffa en ny sändare. Troligtvis kommer denna
från Israel som har ett antal begagnade sändare stående som
tidigare använts i den ockuperade områdena i Libanon. Allt
enligt BBC via DXLD.

Mother Angelica (WEWN) har drabbats av en stroke.

Den statliga TV-kanalen AzTV-1 i Azerbaijan ska
inleda sändningar till utlandet läser jag i RFE/RL:s
nyhetsbrev. Via satellit tar jag för givet.

Posten har slutat sälja IRC! Å andra sidan så har man
ju nästan slutat sälja frimärken också. Postverket
måste vara det värsta exemplet på förnyelse vi drabbats
av i landet.

Torget
önskar er alla välkomna

in i det nya året



ARGENTINA  Radio Argentina al Exterior har änd-
rat tiden till Europa. Så här är det senaste budet jag sett:

1900-2000 9690 15345 må-fr
0200-0300 6060 11710 ti-lö

AUSTRALIEN  Voice International verkar vara
namnet som Christian Voice använder för sändningarna

från Darwin. Enligt det senaste schema jag sett så ska det
sändas engelska program
0130-0400 17645 21680
0400-0500 17645
2030-2130 7170 11935
2130-2200 7170
Man har för tillfället endast två sändare igång 2030-0800 och
då även sändningar från Radio Australia och egna program på
indonesiska och mandarin. Det kan förekomma att sändning-
arna på dessa språk ersätts med engelska program. Planer finns
på att få igång fler av de 6 sändarna och att sända dygnet runt.

KINA  China Radio International har börjat utnyttja
Radio Luxemburgs MV-sändare på 1440 kHz. Numera

pumpar man alltså ut 1 200 kw varje kväll. Engelska sänds:
2100-2200 1440

RYSSLAND  Voice of Russia ska sända sina engel-
ska program enligt detta schemat:

0200-0300 13665 12020 9765^ 7335 7250 7180
0300-0400 13665 12020 7335 7250 7180
0400-0500 17595 15595 13665 12020 12010 7330 7180

7125 1548 693
0500-0600 17595 15595 12020 12010 7330 7180 7125

1548 693
0600-0700 21790 21485 17665 17655 15470 15275 12010

11770 1323 693
0700-0800 21790 21485 17665 17655 15470 15275 12010

11820 11770 1323 693
0800-0900 21810 21485 17665 17655 17525 17495 15470

15275 12010 11820 11770 1323 1251 693
0900-1000 21810 21485 17665 17525 17495 15470 15275

11820 11770 1323 1251 693
1500-1530 11500 7350 7315 7260 6205 1386 1323 1215

1143 693
1530-1600 11500 7350 7315 7260 6205 1386 1323 1215

1143 972 693
1600-1700 9830 7305 7260 6005 4975 4965 4940 1494

1251 972
1700-1800 9830 9470 7260 5890 1269 648

SYDKOREA  Radio Korea blev det fel för i
Engelsksändarlistan i förra EA. Det gick lite fort mot

slutet av sammanställningen av listan för att hinna få med den.
Det blev fel tid för reläsändningen via Skelton. Till Europa
sänds engelska:
0800-0900 13670
1900-2000 7275
2100-2200 15575
2200-2230 3955 (Skelton relä)

UNGERN  Radio Budapest International har skickat
sin kvartalsbulletin, och från den kan vi läsa lite kortfattat

om kommande program. Budapest sänder Hungary today mån-
dag-fredag och DX-Blockbuster på lördagar. Söndagar är det
ett varierat tema enligt följande under februari och mars:
3/2 Europe Unlimited
10/2 Heading for Hungary
17/2 ... And the Gatepost
24/2 Spotlight
3/3 Europe Unlimited
10/3 Heading for Hungary
17/3 ... And the Gatepost
24/3 Spotlight
31/3 Europe Unlimited
Vi kan också konstatera att fredagen den 15 mars sänds ett
speciellt program Commemoration of the 1848 Revolution.

USA  World Beacon har bestämt sig för att koncentrera
sina sändningar till Afrika. Sändningarna riktade till Eu-

ropa, Ryssland och Asien lyckades aldrig locka tillräckligt
intresse. Återstår gör nu en sändning:
1800-2200 32030 (Meyerton) 17850 (Abu Dhabi)
Och efter modigt övervägande har jag bestämt att placera sta-
tionen under USA eftersom kapitalet tydligen kommer därifrån.

Eller kanske vi ska införa ett speciellt
”land” för alla dessa världsomspännande
missionärer. Allt från AWR och TWR till
World Beacon, Overcomer Ministry och
Gud vet vad dom alla heter. Synpunkter?

UZBEKISTAN  Radio Tashkent ska ha lagt till en
ytterligare frekvens under vintern för sina engelska pro-

gram till Europa på kvällen. Detta skulle innebära följande
schema:
0100-0130 5955 5975 7215
1200-1230 5955 5975 6025 9715
1330-1400 5955 5975 6025 9715
2030-2100 5025 7105 11905
2130-2200 5025 7105 11905

1800-1900 11510 9830 9775 7340 7335 7260 6175* 5940*
1494* 1251

1900-2000 11510 9875 9775 7440 7360 7340 7335 6175
5950 5940

2000-2030 15735 7390 7340 6175 5950 5940 1386
2030-2100 15735 9775 7390 7340 6175 5950 5940 1548 1386
2100-2200 15735 7390 7340 7300 6175 5950 5940 1494

1386 1323
*=lör-sön  ^=via Vatikanen
Ursäkta att det är i omvänd ordning från vad jag brukar, men
jag gitter inte skriva om utan har klippt ut från DXLD..

Som traditionen bjuder så ägnar vi
sista sidan åt World Waves, vår rund-
resa bland engelsksändande radiosta-
tioner. Som vanligt bjuder vi på lite
blandade nötter. Glöm inte att det är
fritt fram att höra av sig.

En regelbundet uppdaterad lista åter-
finns på: http://listen.to/the.world.
Gör gärna ett besök.

http://listen.to/the.world

