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§ koöll få,r
ai eå,r sjätte

regiorottl-TV:

I I I kväll är det premiär för
Smålandsnytt från Växjö.

Därmed har Sverige fått sin
sjätte regional-TV.

Ett efterlängtat steg i rätt rikt-
ning, anser somliga.

Andra noterar hur "gökungen"
regional-TV växer sig allt krafti-
gare och knaprar i sig större och
större bitar av TV:s kaka.

Har vi egentligen råd med re-
gional-TV?

Riksdagen har beslutat införa
regionala nyhetssändningar i
TV:s samtliga ll distrikt.

Ar det rimligt? Finns pengar-
na?

Varför kan vi inte nöja oss med
Rapport och Aktuellt?
Expressen har diskuterat regio-
nal-TV:s framtid med TV-chefen
SAM NILSSON.

- Uppriktigt sagt är jag glad, men schi-
zofrent glad, över att Växjö äntligen får
sina regionala nyheter.

- Jag inser naturligtvis att det är före-
tagsekonomiskt vansinne att satsa stora
resurser på 11 distrikt i ett så litet land
som Sverige, men som TV-man är jag
lycklig.

o Hade du fått bestämma skulle vi
alltså ha färre distrikt i dag?

- Kanske inte färre, men resurserna
skulle fördelas mer ojämnt på dem som
finns. Men eftersom riksdagen beslutat
att vi ska satsa på alla 11 distrikten så
vore vi dubbelt vansinniga om vi inte lät
distrikten sända regionalt också.

- Vi utnyttjar situationen bäst när de
regionala sändningarna blir 15 minuter
långa hela året om. Vi är nog snart där.

r Varlör tror du att politiker fattar
beslut om TV:s lramtid som TV-chelen
anser vara företagsekonomiskt van-
sinnigt?
- Svårt att svara på. Men det är uppen-

bart att de inte ägnade den snabbt föränd-
rade mediasituationen mänga tankar när
de tog beslutet.

IIör ar kraaert
Riksdagsbeslutet togs 19?B och innehöll

fö.ljande krav:
o Okad sändningstid.
o Decentraliserad riksproduktion (40 pro-
cent av allt producerat material ska göras
i distrikten).
o Rikstäckande regional-TV (alla 11 di-
strikten).
. Okade minoritetssändningar.
. Förbättrad utrikesbevakning.
. Egen teaterensemble.
. Höjd programkvalitet.

Mäningen var att detta skulle vara ge-
nomfört till säsongen 85/86 utan nämn
värt utökade resurser till TV. Men ganska
snabbt insåg man det orimliga i kraven.

- Slutmålet är detsamma, men vi har
fått dispens och kan trycka på bromspe-
dalen åtskilligt. Distrikten kan omöjligt få
egna regional-nyheter till 1986. Förhopp-
ningsvis är riket då täckt med regional-
TV - Stockholm undantaget - men åt-
skilliga distrikt får finna sig i att samsän-
da med varandra.

Stockholnr sis/
o BIir Stockholm helt utan regional-
TV?
- Nej, men Stockholmsregionen blir

den sista vita fläcken på kartan. 1987-BB
nån gång kan stockholmarna se fram mot
egna sändningar.

r Så utbyggningen kommer att fortsät-
tå trots att ekonomin försämrats så
drastiskt att ni tvingas skära i både
budget och personalregister. Hur går
det ihop?
- Distrikten har högsta prioritet. Vi

ska spara 104 miljoner (400 tjänster) till
1986. Det blir främst Stockholm som drab-
bas.

- För di§trikte gäller i princip anställ-
ningsstopp, men de kan räkna med en
större ekonomisk hjälp i takt med att kra-
ven på dem ökar.

', Qm bara nÄgra år kan mediastruk-
turen vera helt annorlunda mot i dag.
§skland, Frankrike och England sän-
der TV via sete_llit. Videon har rotat sig
än djupare, och ett kabel-1V-systern
är lÅngt itrån osannolikt. Hur sbr du
pÅ regional-TV:s roll i det samman-
hanget?

- Regional-TV:s betydelse kommer att
öka lika snabbt som mediautbudet. Det
svenska, det lokala, det nära, blir vårt
vassaste vapen i konkurrensen med de
utländska programmen.

.HÅller kvaliteten för det?

- Tveklöst. Vi har världens bästa regio-
nal-TV, England undantaget. Dessutom är
regional-TV redan i dag bland det populä-
raste vi sänder.

o Kan m&n i framtiden tiinka sig andra
regionala sändningar än nyheter?
- I slutet av B0-talet är jag övertygad

om att vi har regionala magasinsprogram,
debattprogram och caföprogram. Dessut-
om på helt andra sändningstider än i dag.

Behöasfriska perugar
. Hur ska distrikten orka med nya
regionala produktioner och samtidigt
öka produktionen till riksprogrammet.
För statsbidrag är väl inte mycket att
hoppas på?

- Nej, statsstöd tror jag inte på, även
om hela regional-TV-n kostar lika mycket
som Svenska Dagbladet fär i presstöd *
ca 37 miljoner kronor.

- Och din fråga är befogad. Sanningen
är att distrikten inte kan klara båda de-
larna utan att vi får friska pengar.

. Syftar du på dyrare licenser?
- Nej, licenserna är dyra nog redan nu.

. Är det betal-TV du fikar efter?
- Just det. Betal-TV skulle ge oss de

nödvändiga inkomsterna och drabba en
bart dem som anser sig ha råd.

r Betal-TV har ju många kritiker.
Finns det inget annat finansieringsal-
ternativ?
- Reklam-TV förefalier vara en poh,

tiskt omöjlig lösning. Extraskatt pä appa-
rater tror jag inte på, vi har nog rned
kollektiva avgifter som det är.

- Betal-IV är nog enda alternatlvet.
Irengar Iör den t)?en av mediakonstrni-
tion finns. Irörra äret hyrdes svenskzr vi
dcokassetter för 1,2 miljarder kronor. l)t't
är mer än TV-bolagets hela budget,

I"ö re n klrtd rna I e m al i k
- Utan ny finansiering står TV-bola61et

på öronen.
. Kan i det sammanhanget kostnaden
för regional-TV vara avgörande?
Slå sista spiken i kistan, eller vad man
säger?
- Inte alls- Det firrns en del sorn stån

digt antyder detta, men egentligen hand
lar det om struntsummor. Aven om dist
rikten inte sände regionalt skulle de
tvingas hålla en viss standard för att kun-
na servar riksprogrammen.

- l)et är en kraftigt förenklad och fel
aktig matematik att riikna ut vad regio-
nal-TV kostar, och tro att den summan
kunde användas till andra program om
regional-TV läggs ner.

. Jag tycker nog att det kiter Iogiskt.
- Då bortser du från de positrva bir:l

Iekterna som följcr med regional-'fV. Som
också kan värderas i pen6Jar. När sir
mänga journalister deltar r nyhetssänd
ningar föds en mängd värdefulla uppslag,
programrdöer, inslag.

- Underlaget att vaska fram talangcr
från växer också. Vi får fram 1V-person-
Iigheter som stärker vår position.

r Så liknelsen om regional-TV som
gökungen som äter sig mätt på alla
andras bekostnad haltar.
- Haltar? Liknelsen slår runt av siagsr

da.

- Kampen står inte mellan regionai-
TV/distrikten och Stockholm. Kampen
står mellan TV-bolaget som helhet och
trösklarna mot nya f i nansicringsvägar.

- Nar vl vunnrt den kampen bllr nastii
fight den mot konkurrensen från utländs
ka medier. I den är regional-1-V vårt
främsta vapen, och såna gör man sig inte
av med i första taget.

\1. I
L x Pr ''i/3

TV FICTI
EN NO[,[A
Vad angår oss TV:s

f ramtid?
Inte mycket.
Programmet "Vad

händer med TV?" den l5
februari fick en nolla i
ti ttarstati stiken.

Det betvder mindre
än 35 000 tittare av 7 mil-
joner nröj liga.

§,teffo,' ii,l#
Tömquist



ffiotrctktwdes so'wo
frirsö ksp*'o§akt Fenm mya orten"

I I Sveriges Radios pliinbok
var Jrii 60-talet birde fet och
vit!iippr:n.

Harrlc dcn red.rn dri int.rgi(
silmrnA skrrrmJrna skepnad
sonr i rlir11 är de( s:trrrrolikt att
vi flitt leva utan re(ional-lY.

Liinge, länge intog nämli-
gen bårle Jrolitiker och r:rdio/
T\"-ledningen en kylig attityd
gerrtemot regional -TV.

I I När drstrrklen rnfördes
var tanken att de uteslutande
skr,rlle serva riksprogrammen
med nyheter. När det förs1.a
regional-programmt:t - Syd-
n).'tt - fick radioledningens
väisignerlse att starta, var syf
tet främst att ge det nystarta-
de TV 2 draghiälp

l)et krg läng tid innan man
insåg regionalsändningarnas
egenvärd e.

Politiker betrakrade regio-
nal-TV som ett försöksobjekt
ända frarr till för fem år sen.
Inte ens i mitten av ?0 talet -då större delen av Sverige
täcktes av regional-TV och
publikcns uppskattning fanns
dokumenterad - trodde man
på en framtid.

r I Vändningen kom 1978.
Då beslöt riksdagen att TV
skulle bli större och bättre på
alla håll och kanter, men allra
störst och bäst skulle distrlk-

ten bli. Och därrned också re-
gional-T\,'.

F'å 'IY satte man r gång att
skrssr trds- orh lirrurrsierings
planer. l'irr fi0 miljoner kronor
(1980 års pennrngvrilde) skulic:
nian kunna sända regional-'I-V
över samtliga 11 distrikt. lod
rr trcd ni n gs re s u lt.atet.

Därmed utblcit rn str'l irr-
tt:rndebatt.

Andra dclar av fV kände sig
hotade. Regional-'lY kallades
gökunge och lyxprogram.
Kostar för mycket och ger för
lite, sir nran.

Speciellt i åtstrarnningstr-
dcr.

: I I dag är riksdagens krav
och TV:s ursprungliga kalky-
Ir.r |cvidprildc rnarr[lr gånAcr
o nl.

Regiona)-'l-V far nöja sig
rned drygt hälften av pengar-
na - trots att den har högsta
prioritet hos TV-chefen - och
utb;,ggnaden gär mecl snigel-
fart.

Men målet kvarstår: firsk:r
bli slörre ot'h bättrc, ot h regio-
nal-TV ska byggas ut. Den
dämpade ambitionen syns
bara i anslagen och tidsplane-
ringen.

FOTNOT: Eftersom regionala
sändningar hittills inte omfat
tat annat än nyheter är ordet
regional-TV liktydigt med re
gionala nyheter.

Idlr,s -J!'t)t1 ts

!/')"'l"l i:':;

()355339,J100()i 59

/n t L)/tinta tlfosso

tår mäHradio
Stockholm (TT): Fem orter

spridda över landet fick På
onsdagen kladecken att särda
närradio. Samtidigt har närradio'
kommittln lyckats bryta frikyr-
kornas starka dominans.

De nya orterna^rcm får närra'
dio är Junsele i Ängermanland,
Karlskoga i Värmland, Våst€rås i
Våstmanland samt Nybm och
Vå$ö i SmÅland. Därmed hsr
närradiokommittdn beslutat om
4i] närradiostatbner I Sverige.

- Junsele år en intressånt ort'
som ligger i glesbygd. Dtu finns
Föreningsrådet - ett ssmarbets-
organ för 24 föreningar I Junsele
gent€mot kommunen Av dem är
ungefar halften beredda att böda
jobba rned nÄrradio, såger Björn
Ma-lmberg, nårradiokommitt4ns
ordförande, till TT.

- Vi har va.lt sådana orter där
dqt ärfelati'r! många och alsidigl
såmmansattå föreningar. På
många orter har frilyrkor domi-
nerat helt och hålleL Men på de
här fem orternå år det från bör-
jan en ganska blandad sammålr
såttning med poliGka partier,
studieforhrnd, idrottsföreningar,
ungdomsorganisationer och kyr-
kor också, givetvis.

- Frikyrkorna har en stor an-
del av folkrtrelserna i Sverige
och det år garska självklart att
det marks även här. I Nybro år
även de fackliga organisationen.
na inorn LO intresserade, säger
Malmberg.

/' i-\ i-3 /Q-r "/3
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TIDS PLAN EN

E opr. t+/t

. 1970 premiär för Sydnytt

. 1972 - premiär för Våstnytt, Nordnytl, Mittnyrr

. 1980 - premiår för Ostnytt

. 1983 -- premiär för Smålandsnytt.
" 1985 -. premiär för Bergslagsnytt.
. 19BB .- premiär för Stockholmsnytt.
. 1 989 andra regionala sändningar än nyheter kommer i gåog.
r 1990 95 Nordnytt, Mittnytt, Bergslagsnytt klyvs sä att värJe distrkt
får egna regionala sändningar.
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6,ep,Se mogd
Tel*.X kommer att formu-

hras som ett wen-qk'norskt
prc,jekl i den propxition som
regeringen låg61er fram om
safelliten omkring $skhel-
gen- Finland harur irrte koro-
ma med

- Men si raknsr med att
f inland år villiga att komma
rned snsrt, såger L€€e EIE-
strand som handlågger Tele.
X på industrideparterDerd€l

Tele,X kommr att kodå
minst 1ä miliarder hr"

Sb lxlr sfuilI
Tele-X wut
evit den (trfir-
,lig.
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Sgmtrq}trffiem^ ffie$ä $mmfu
Saab"Scanias Spacedivision
väntar order på i storleks-
orrlning en 150.-200 milj.
kr i samhand med Tele'.X-
pmjrktet. il{ellan 50 rrh ?0
milj. kr hamnar hos Saah".

Scania i Göteborg d;ir 20
personer ska jobba i 2,5 år
med pmjektet.

* Tele.,,X innebär att cår
rymdver*samhet blir breddad,

säger .A,lfred Pemoon på Saat>
Scanja i Göt€borg.

Saab-Scanias tekniker håUer
nu pÅ rned att definiera det sy*
tem som driver satelliten Det är
nytt {är bretaget som i flera fu
sysslat roed rymd'rerksamher

Det mesta av Saab.scanias ar-
bete sker-i LinkOprng. Det gä,ller
systemdefiniering och sjåIvä ska-
let tiil satehten-

I Göteborg gör man delar av
elektroniken som har med drif-
ten av satell.iten att görå. Det åi

t ex styrdatr:rer som ansvanar 6r
ett den ligger i rått bana, mät-
mngsanordningar i den s k nyttr»
lasien och fiqjuSeringse' le ktm nik
för de arrtenner som Ericsscn tit!
verkar,

SaabScania har tidigare levc-
rerat utru$ning till europeiska
satelliter där man fått trrnskap
onr bl a styrdatorema

- I\len Tel+X gör att vl kan
c/idareutvecklas i riltning mcd de
nya generatircner satelliter som
komnrer, såger Alfred Per*rn-

a1
Alesund t .^ a' ,,tv j. )

r n Z4l-ir -f /'\
I l.t

0m at\raår
hoyyra:oi aa
60O4(N y*
rr:tlrr,rkia,n
jobtnnlrlrlr.a-
*lliur hår i
lltölndal. Bl a
i'vryryra.: oi yl
e:Tnrt till u-
låruler eom
Sa:,x).iombict,
tåger Bengt
l*l/rlselrr,r}rrllt
m"rxlcJler m
a,nrlnt sle:lliler
ånTeb-X
l'oto:
Iail."{ke*rfim.

NORWEGIAN BROADCASTING CORPORATION

Re9 cna Oil .", Ålnrun.l

Mare ancl Romsdai

Dear listener l

We thank you for your report and are pleased to con{irm that

you hare heard Radio Norway, the Regronal Prograrnme irom

NRK Msre and Romsdal on 630 Kl1L, 477 M, 100 KW

The radio siation is situated in the lown of Ålesund on the western

coast of Norway. Our address is Parkgata 3, 6000 Alesund
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&er 100, kanske 200, sa-
relliter i världen på 20 år
plus efterföljarr till TeleX i
IYorden.

Satelliter år e.tt rmråde
som växer-

- Vi står på troskeln till en tid
då sate[itr.erksamheten kan ex-
plodera, såger Bengt llalse på
Ericsson Radio Systerns.

I Nonden ser Bengt Halse Tele-
X som startskottet.

- Den kommer att kombineras
med ytterligare salelliter, säger
harL

Satelliter är ett område som
slrensk indusd också vill vara
med att göra. Men alltför stora
fOrhoppningar skall dock inte
knytas til denna oerhört tekniskt
arrarrcerade bransch diir Erics-
son, Saat>Scania och Volvo Flyg-
motor jobbar.

- Vi i Sverige han aldrig sånda
upp en egenhändigt byggd satel-
lit, såger Bengt Halse. Därernot
har"r ni ta fi?E delar.

Satellitrnarknaden är också en
rnarknåd dår honkurrensb+
gråDsnin6en ar stor. Industripoli
til bildår basen lör många sats-
ningar. åeen det seenska Tele,X-
pmjekteL

USA är naturtigwis föregånga.
re och en väl utveckled t€knik
där hotår eumpeisk ryrndindr>
stri. Dår{br har de europeiska
lånderna slagit sig ilnp och drhr
er gerDerrsaurmmå projekt inom
rarnen for ESå" European Space
Agencv.

- Risken finns förstås att USA
kornmer med en rnycket billig
satellit, säger AIM Fersson på
Saab-Seania §pace{ivisiron i Go
teborg.

@ Indusrri;»lirik
Att Tele-X år en industripoli-

tish satsnrng har betonats både
från den forrra regerin6en och
a-enna.regeringr sida Men Bengt
llaise betonar att Tele-X faktis[l
år anvåndbar ocks& I debatten
har det ftirekomsrit delade me-
ningar om detta
^ 

* Vi serdet inte som ineninp
lLllt att utveekla bara en pryl fär
teknikens egen skull »en staU
vara sasfiållsnyttig ocksår såger
Eengl Halse.

. Tele'.X skiljer sig från det onn-
diskuterade Nordsat genom an
innehåUå en telekomrnunika
tionsdel lörutom två TV-kanaler.

= 
,"s E*,åt 

"tDen- 
nrä

Nordsat, Vad år det lor vits med
att ha Kojak i fem kanaler, säger
Ilalse.

- Men Tele-,X lörbätFar tele-
kommunikationema, fortsätter
Ilabe.

Tele-X kommer att innehäla
SQtanaler med en kapacitet pÅ

64 kbit per sekund ptus riO kana^
ler för två megabit per sekund-
Dessa siffror är roått på OverfL
ringshastigheten och innebår en
stor kapacitetshöjning jämlört
med traditionellt s k marknat.

Tele.X innebår dårför att tel*
kornr:runiktionstjän§erna konr.
mer att bli bättr,e på et tidigare
stadiura- Speciellt fOr de allra
hö gsta d atahasti glrcterna-

I Norge och Fin.land har röster
irrom televerken urdrat om Tele-
X behöes, om lnen inte kan arF
vårda rnarknåten

O En f&§ök

- Det å! inte sant att TeleX år
dyrt, sager Bengt Halse. Nar
man hornmer med en ny teknik
far man alttid etabli"dnanget
emot sig.

Men Tele.X år ett försök. För
a!!4{! gkall tu4gelq med säker-
het Mvs fvå sateffiLr som
jobbar paralleUl Då kan mån ta
ut marknadsrnärsi ga priser-

- Vi hoppas att ett nytt beslut
kommer nästa eller Dåshåså år,
såger Bengt Halse-

llan ser dock satelliterna som
koruplernent till det rantiga tele.
nätet når de används fullt ut i
slutet av SLtaleL

Vad kan då Tel*X gOra?

Den kan frrmedla s k elekto
nisk-post på en halv sekr:nd, den
kan bidraga till Overöring av bil-
der eller tidaingssidor. d-en kaa
överföra en Sor mängd inforrna-
tion -lagad i datorrninnen, den
kan bidraga till utJokalisering av
arbeSplatser.

Tele,,X komrner också att inno
hå]ia två TV-kanaler. Hur da*
skall s1y5rr6." rir inte khrl.

GIINNAR SPRINGTETDT

^t //^ r\ L4/b-r t3
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MV - statistik 82 /83
Dctg,t .r-gzn [ön vän å.n-{-igct.tannctnttiillning övat i VtUt-DX,tctytponta,,t«dz loggningan
på mel-lcLnväg,

EURt] PA AS 1E[/

s81
ssa
959

1426
ta35

1107
1161
1174
1179
1 249
1251
1260
127 8
1340
1305
1332
1368

1/1 E(

154 3
1521
I5icl
1548

2Ag Rih,.tutva,rpid
585 RNElMad,rid.
b 3 0 RdP I Mt rctnda r1o 1) o u,to
,5 57 BBC R CLwtlcl
7 ?9 RTE I C o,ztt
774 BBC R Le-e-d,s

7SZ BBC R FoqLe-
E^J5 R Sa-vLlt-a

81 9 R Å/ova
8 37 BEC R Lo-.r-cztte,t-
918 EAIZS R Tnl-encont-inzrcLctt
954 f 

^12 
R Elptnct de- Mcrdnid

585 BSKSA, Riqahd-JS 7BA, Te-I Aviv
836 R LzbcLnon, tlanrå
a A A 8SK.cA , G,uu qa (

1A35 R BcLghdcrd, Babqlon
1a71 AIR, Rctjbot
1116 R Bctgh"dud, Ru-t.bct
1 323 BBC, lqqi
1 41 3 E?:C , Ma,tincLh. I.rland
144A BSKSA, Dammctn
1481 Dub«i Rctd-to & CTV
1 51 2 BSKSA , Jzddah"
l52l BSKSA , Dubct

NOR'AMER I KA

7 50 CBGV Bono-vi,sta BaLl NF
864 CP->H Hal.t,dax Å/S

s3A CIYQ St. John-.t NF
9 5A CHER Sr,ldne ry NS

s8A CBV Quebzc PQ

1430 ABI Botton MA

1A5A 0Hrtt fua-nt Valth, NV

CEÄ/TRA LAMER l KA

1165 CcLnibbzo"n R Liah.th.ctu-to
1555 R CcLqna"n

1 58a VAA, Antiguo"
1bl A Ca,r.t-bbzctn Boctcon, Anguilla
S /'AMER I KA

864 lVJ459 R MundicLl, Rdl
950 Y/(G R Vitictn, Co"ncLcctt
S E A ZVHT 07 R Na,ci onal , B,tcu.tlid

I l0A ZVK694 R Globo, Sa-ct Pau-ttt
1224 7Vl45E R GLobo, RdJ
1300 1VH586 R l,tctca-na dz Fortalzz«

ETT ga"rutb.a mo.gett o-n på MV och .tä
latz,t do; ävzn nlirt man p,ta-Ictn mod"
vänct vännl-n, pA nondliganz bnzdd.-
g,tadzn. Ui-tto- .tlutctdz h"eat znh,alt
DX*cL nii,L l(uongzn bö,rjadz dLLigl-,
(ttn-L.tcLLto .tttnnp- oc-h ttuta.dz i nzr,t
eaände . . .

DET van bö;tLrte 6ör-tr, cL,t oti u1-L,tqctL
trtm lu$tctl-l $ltt.t-gt .t än- ttth e_ndct
t-,tö.ste,n o-t j u a-Lt t c'l[I_cLch,.ttqhe_(n
bttmme-,t aLt ,i-Q-^ull:e,t-ct i trtpp-å_t
iqon, bcr,tcL v.t- ga-4 ()^^ tttt dab.
Sä vctt.tct pzrLno,i-na, tltt upp ayttc_nne.n
c, ch tnimmct mot_tcLga.tno" {ört na-ttct .tct
.tong blin .tlibe,tt bA.LDLQ_.

De-v oncli,\ Ra"dict
R (lLlvertn

VENED lÄth.zn
BEC R Abzndozn
Rod Rct,sz RcLdlo
D tt tl rt1: o r,,l vt R ctdt o
BBC R Shz{dteld
N o,tth,s tt und
Mo,tctLl F L/LLLL Ro.dio
R Taq
R Tzet
E^117 R MuncirL
tAKZl RP dz Badaloz
Sa-xc-tn Ro"dic-,

EAJ3 R Valo,ncict
Pznr,inz Radio
R M.t-lcLnct Inieltncttional
Bo Llnz.tidz Rctdio
Ha,n-u,ocLnd Radict
Mctnx Rad.t-o

BBC R Ltrtc-c-,lrL.th"i.,to
BBC R Lttndctn
BBC R Nettlrla.t trtq
BBC R -Sdche- on-T,rznt,
BBC R Notltngh"am
R lttqva-nn
R F o,tl-h"
R Hallan

1 557 R Med.t-tontclnQ,o-n
1562 RdPlCctvilha
15E4 R 10"r,1

{Fjlr4
621 F gglpticLn RTU, ?,alta
7 .a5 Rd.r { { Szne qo-{l , Dalu,t
t?5 LIBC, -:^abha
59I RTl' A.l gen.tlune. , Älgt utt

I 21 5 EC-S4 RCE zn Cnna,Iia,:, , Lat
I 254 LJBS, Tn-tpo!t-.,:
l5-Ä6 RTU TtLruit.t_a,nnQ_, S{ax

Pal.ma.t
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71

72
72

73

75
76

76
77

77
/ö

78
79

79
EO

80
81

73 74
74 75

01 (,

82 E3

FU

AF

A-)

Ä/A

CA

SA

37

18

36

20

6

33

46

21

20

54

23

37

45

18

25

17

12

53

27

l8
72

19

7

18

39

1E

53

116

21

,1 n

47

11

24

b6

6

17

171

43

7

13

41

12

7

57
54
1b

43 5

10 7

26 24

3s 10

17 11

21 39

94 99

9 19

3A 44

4

2

59

2

2
.)

7ATOT 15A 165 154 170 120 ?gl 21 0 222 8071

I D Sverige är indeiat i 11 TV-distrikt. Det
vita fältet visar vilka områden som ännu
inte täcks av regional-TV. Siffrorna visar
befolkningsunderlaget för varje region.
. Svensken tittar på TV i snitt två timmar varle
dag
r TV kostar varje år drygt en miljard kronor
Kostnadstårtan kan delas upp i fyra ungefär lika
stora bitar: TV 1, TV 2, tio distrikten (Stockholm
undantaget), och övrigt (administration, text-TV,
arkiv, TV-sporten. . .).
o Nyheterna kostar 140 miljoner kronor att göra
(608 anställda), av det kostar regional-nyheterna
30 milioner (161 anställda).
. Totalt har W 3 zl00 anställda. Distrikten har 1 000
journalister, vilket är mer än W 1 och W 2
tillsammans.
o Av den egenproducerade programtiden svarar
TV 1, TV 2 och distrikten {ör ungefär var sin
tredjedel - 13 timmar i veckan, Av distrrkten är
det västra och det södra överlägset mest produk
t iva
o TV:s målsättning är att låta distrikten producera
40 procent av programtiden. För det krävs nysats
ningar i Norrköping, Malmö och Umeå.
. TV sänder nu ca 4 500 timmar om året. En
mycket stor del är inköpta program. Distrikten
producerar ca 875 timmar.
o Aktuellt och Rapport sänder drygt 160 timmar
var. Huvuddelen producerar de själva. 60 timmar
får de från distrikten. Lokalnyheterna sänder 250
timmar per år.
o Så här stor del av totalbefolkningen tittar varle
dag på nyheter:
Rapport 38 procent
Regionala nyheter ........ 28 procent
Aktuellt 24 procent
Korta Aktuellt 18 procent
r Tittarsiff rorna f ör de enskilda regionerna är:
Sydnytt 31 procent
Nordnytt 30 procent
Mittnytt 27 procent
Ostnytt .......26 procent
Västnytt 25 procent
o De regioner som saknar egna nyhetssändningar
får i tur och ordning sen de övrigas. Först
Nordnytt. sen Mittnytt osv.

L < ,- r. tse,-' I q l3
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för xaeåsyadäosal
Tro llhättan (C-P): Närradion

i Trollhattan har fått en rivstarl
Verksamheten startade strax in-
nan valet ftirra året och i dag
sånder föreningar och organisa-
ti»er 13-14 timmar i veckan

- Intregset hår ökat helå tiden
och det år flera organisationer
sorn ligger i startgropama, sager
Sam LiDdstlöm, nåradiofö'rc-.
ningens ordf. i Tlollhattan-

Närradiokommitt6n besökte i
går Tm[håtLan tillsarnsprro rnu3
sakkunniga och specialister.
Kommitttrs ordf. Björn Malrn-
berg (s) blev imponerad av vad
han fich se.

CI Tacker hela kommunen

- I frolhättan har man en
såndare som tåcker kommunens
samtliga 48 000 invånare. Det år
inte många orter som har det på
det såttel| 

- Dessutom ligger studion mitt
i byn med eu fin teknisk utnrst-
ning.

Närradiokommitt4n väntar för
nårvarande på direktiv från re'

geringen för den Famtida rrerk-
samheten

-Jag kan vål erkånna attjag
tu lit€ triterad av att vi inte hört
något ännu, säger Bjöm Malrn-
berg. Men jag råknar med att vi
skall ha direhtiven ir»m ett par
veckor.

tr Enighet
Bland de politiska partierna rå-

der det enighet om att nä:radion,
skall fortsätta sina verksamhel
Det fu bara rpk som har en
annan uppfaitning.

I Tlollhättan sånder ett 50-tal
Breningar, redan i år har sex
organisationer tillkommit Och
verksamheten fyller ett stort be-
hov, anser Sam Lindströnr-

- Niir en lankförening hade
sin försa sandning hörde en al-
koholskadad person av sig och
ville ha $:i,lp Varjr: vecka sänder
vl konsurnentinforrnatbn Det
har medfört en okad aktivitet hos
kommunens konsumenbådgiv-
ning. Det är bara några erempel

EIÖRN SVENSSON

G-P "lt

t t r r! tt I r
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Afghanistan Den afghanska regeringen har förbjudit import av video-
6äfrEspETare och f ilr,rprojektorär. Höga skatter har \agti på bancl och
inspelat mat-eria1. Regeringen motiverar detta med att video har en
"skad1 ig inverkan på re1 igiösa och nationel 1 a värden" . lnformations -
ministeriet har också infört o1 ika censurkontrol 1er av massmedia.
(förbl-uffande att se svenska regeringsingripanden fä efterfö1jare i
en av världens redan hårdaste diktaLurerlreds anm) / SCDX

Bol ivia Radio Florida,
-BoTivia S in F ronteras "
0135-0200.
Brasilien RadioBräs sänder engelska 1800-1900 och tyska 1900-2000
pä-T539Ft<uz. /scDX
Bulgarien Radio Sofia sänder engelska 0000-0100 på 9700, ll720 och
i5110 kHz. /SCDX

Cabinda Emissor Regional de Cabinda har adressen: C.P. 261, Cabin-
da, Angola. (llörs rätt of ta på 4910 kllzlreds anm) /lll ST

Cypern Cyprus Broadcasting Corporation har 1-rörts meci greki ska 2215
på-,aya tr.kv"n:ien 6155 kHz. 

I u 
senx

Indonesien RRI/Serui finns numera på 4605 k[z, ex6207, med c/d
T3OO. /SCDX

Irland Radio Dublin har återvänt ti11 kortvågen efter ett års up-
peE-ä]T, hörs lite varierande kring 6910-15 k[z. /SCDX

Italien Flera italienska stationer
Eäffi;i de traditionella banden:
Radio Time nu på 6143 och 7155 kHz
R I'lilanto lnt nu på 6180 kHz
R Vaticana nu på 6200 kiHz

har bytt frekvenser för att

Jordanien RaJio Amman sänder engelska 1600-2305 på

/aanvI ' ) V U /\

9560 kt;lz.lHfl::X
Malta lllllA Radio sänder "Stimme der Wahrheit" 2000 och Internatio-
nat-dt-rristian lladio sänder 2030 på 9515 k[z. iSCDX

Nicaragua SIDA har skänkt 375.000 ti11 Radio Sandino aIt använclas
ti11 en ny studio. (Typisk s-märkt utrikespolitik att använcla b1-
staindspengar ti11 kommunistisk propagandalreds anm) ISCDX

Pe ru V/s på La Yoz de 1a Selva, 4825 kHz, är P. Maurilio Bernardcr
Administrador. /I,LIAp

Singapore Radio Singapore English Service sänds nu 2200-1605 på
5010,5052,6120(ny) och l\940 kHz. /SCDX

Somal ia Radio Mogadishu nu på 6095 kHz, ex6790. /SCDX

HOT LI}.TES

Samaipata, på 3370 klHz sänder ett program,
, för ut1ändska lyssnare månd/onsdlfred

/ SCDX

ex6275 och 1360)
ex622l )

ex620B )

Sri Lanka SLBC som 1änge varit då1iga
om rapprrrterna sänds ti 1 1 : Anton Perera
Square, Colombo 7.

Sur i nam RAN t :ir å ter igång på 914 kllz .

Er--fortf arande s tängda .

Kä1 1or SCDX - Sweden Ca1 1 ing DX-ers ; HfDX
DTST - Distance och PWA - Er redaktör.

svarare har: lovat veriflera
, S.E./Studios,'lorrington

/ SCDX

Övr iga s tat i oner , utom SRS
/ SCDX

H_1 ä 1p f ör DX* are ;

RADIO JAPAH
NIPPON HOSO KYOKAI ri,p.,,8,,,.i,r1..5,,,r(r !),r,,,,,r,,),, i(,!r. -r,,,,i,
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MELLANVAG

VäsEtvskl an.J Hessi scher Rundfunk med mus'i k nQn--J:r-: I\ fstop och QRK 4.
lr1and RTE/Tullamore med pop och QRK 2. NP

Belgien BRT med bra musik och QRK 3. NP

Storbritannien BBC Radio Scotland med önske-
@p, QRK 4. NP

2200

2220

1835

2230

2200

2230

2345

2300

2330

2300

1700

2230

2300
'2330

1935

2200

2300

1 910

2230

2200

2310

2240

2130

1855

KORTVÅG

Frankrike Radio France Int med nyheter o

Schweiz Swiss Radio Int med px om Afrika
Afghanistan Radio Kabul med propaganda o

Liberia ELWA med engelska och QRK 2-

Nigeria FRCN/Kaduna med engelska och QRK 3

Angola Radio Nacional med PP och QRK 3.

Guatemala Radio Mam med spanska och QRK 2.

Mauritanien Rdiff Mauritanie med AA och QRK 4

Benin LV de Benin med franska och QRK 3.

Nigeria FRCNlLagos med engelska och QRK 3.

Uganda Radio Uganda med engelska och QRK 2.

Centralafr.rep. Radio tsangui med FF och QRK 3.

Guinea-Bissau Radio Nacional med PP och QRK 2.

Malta Radio Mediterranean med pop och QRK 2.

Kina Radio Beijing med engelska, I 19860 o QRK 4.

Cuba Radio Habana med engelska.
Irak Radio Baghdad med anti-Khomeini o QRK 3

Afghanistan Radio Kabul med engelska o QRK 4. RB

Japan(?) Radio Japan med amerikansk musik kan ev.
vara re1ä från Sines. QRK 2. NP

Algeriet Rdiff Algerienne med FF o häftig pop. NP

Egypten Radio Cairo med EE och Mantovani-smet. NP

Grekland ERT Thessaloniki med bouzouki-musik non-

mus ik.
QRK 4

QRK 2.

NP

NP

NP

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

RB

NP

RB

RB

NP

sTop- oZE qn« 2.

Kuwait Radio Kuwait ned

NP

pop-program och QRK 3. NP

Saudiarabien BSKSA med AA och QRK 4 NP



15345

15355

15390

15405

17890

t7 930

2t7 00

217 90

0750

2130

1 845

2255

1910

1820

l7 20

1 545

Kuwait Radio Kuwait med engelska och QRK 3.
USA I,TIRNO med engelska och QRK 4.
Brasilien RadioBrås med engelska och QRK 4.
N Marianerna KYOI med engelska och QRK 3.
Spanien Radio Exterior de Espana med LA-mx
Libyen SPLAJBC med arabiska och QRK 3.

Portugal Rdif Portuguesa med QRK 4.
Sydafrika R RSA med "Africa Today" och QRK

ItD

RB

RB

RB

QRK 3NP

NP

NP

NP

RB - Radio Budapest Short\n/ave Club Bul letin
NP - Nils-Åke På1sson, V Frö1unda, Panasonic DR-29

MM ffi [ veckan har svensk rymdverksamhet passerat en milstolpe: den
första svenska satefliten, Viking, är färdigmonterad hos Saab i Linkö-
ping och skall ut på prorrriog.
W M m TV- och kommunihationssatelliten Tele-X skall byggas, har
regeringen äntligen bestämt.

Hdr ör en kommandodotor tiil bl a Tele-X, på Saab Space i Gamlcstaden i Götcborg. Alfred Persson demorutrentr.
Fon: Walter Hed6n.
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Datorer som reparerar sig

sjålv på en tiondedels sekund.
Produkter av den kalibern
krävs av de lorefag som vi.ll vara
med och slåss på satellit-mark-
naden. Saab-Scania är ett av
dem och har nu bi.ldat ett sår-
skilt dotterbolag i Göteborg,
Saab Space dB, för sin rymd-
verksamhet.

- Att man biidar ett särskilt
bolag för rymdverksamheten vi-
sar att Saab-Scania tror på rym-
den, såger Roland Gåreskog,
VD i Saab Space.

Saab-Scanias flygdivision
drev tidigare ett särskiit rymd-
kontor i Göteborg för sin rymd-
verksamhet, Nu har en serie
bl a högteknologiska verksam-
heter inom koncernen samlats i
en särskild , bolagsbildning,
SaabScania Combitech, med
säte i Jönköping.

Ett av dotterbolagen, Saab
Space med l?0 ansällda, har
huvudkontor i Göteborg och
verksamhet även i Linköping.

Saab-Scania har i dagarna
satt samman den första svenska
satelliten, forskningssatelliten
Viking. Och nu kommer order
lrån Tele-X-projektet som för
Saabs del innebär utnrstning for
i storleksordningen 150-200
milj kr.

För Viking år Saab huvudle-
verankir.

* För oss år det ett utbild-
ningsprojekt. Viking blir för-
modligen den billigasie sat€llit.
som giorts och den visar att vi är
konkurrenskraftiga på världs-
marknaden, säger Roland Gä-
reskog.

Men Viking iir varken den
försLa eller sisla satelJ-itprojektet
för Saab-Scanias del. Man har
tiliverkat och ti.Llverkar utrust-
mng tiil flera satelliter.

- Det är ett utmanande jobb
men vi håller hela tiden ett för-
språng för vår'del, anser R.oland
Gäreskog. Det hnns en intres-
sant marknad utomlands, vi har
asättning för våra rymdpro-
dukter-

Det hjir dr ilet stsienska forslaningssotellitzlt Vikiflg sottt

rust har somrnansofts hos Saab i Linl<bping. Sotclliten skol,J

nu genonq& en omfotlande protrning fi nån1o stitllen
innaa bi sltju* upp med den europeisla borral<e,tet
Anone från Fiunsko Gugarta i slutet ots niisb åt-

VikinA slall hjtilp forskarna olt studero. feaanenet
nonskei. Sotetliie; knnsle hu mer begrö.nset onoö'nd-
ninqsotnrå.iLe önTele-X methor oartt eafin slalofm Satb.
Viliing uor också titnla sorlt ett inlustnplitiskt prujelct.

* V, ha, rag medVikinglyckt* till»erkn denbilligosle
sotellitcn någonsin, sriger Socb §poce:s VD, R.olond' Giite'
skog. Vilcing sknll fä äka sruilslcjuts med fmr*ka Spot'
satiltiten fÅn Fmnska Gugano till rynden i slutct oo
nasb år.-Det blir en "billig" uypskjutning, fum nWo
tiobl milj lcr mot wrmol.o 350 mili br. Foto: SaoLScania.

I

prov i provkammare med 150
minusgrader på ena sidan och
50 plusgrader på andra sidan.

För Tele-X-satelliten håller
man nu på att prova antermstäl-
ningens peknoggrannhet. Ställ-
ningen av det Iätta och härdiga
materialet kolfiber får bara stå
fel en hundradels grad.

Förutom Viking och Tele-X
(svensk industri har vrit igång
med den satelliten sedan l,ånge)
jobbar Saab Space nu med slut-
provning av omborddatorn för
den franska jordresurssatell.iten
Spot som skall skjutas upp 1984.
Det är en styr- och narrigations-
dator. Spot skall kunna fotogra-
fera jordytan i f:irg från 90 miis
höjd med en upplösning på tio
meter. Dessa bilder skall kunna'
tas emot bl a i Kiruna varifrån
de kan sä§as vidare.

Satelliten sätts ihop i Frank-
rike.

Saab Space jobbar vidare
med sex elektronikenheter för
det tysk-franska TV-sateliitpro-
jektet.

Sedan 1957 beräknas 2 500 sa-
telljter har sänts upp i rymden,
av dem många sovjetiska for-
stås. Nu tror marr allmånt alt 10U
eler 200 satelliter skali skjutas
upp till år 2 000.

GUNNAR SPRINCFELDT
Fotnot: Ericsson-koncer-

nems 4rmdverksamhet tog G-P
upp i ett reportage den 2il
mars. Där beslaivs också hur
Tele-X påverkar Göteborgsfo-
retagens fymdverksamhet.

O Planerdde stelliter
Här är de planerade TV-satel-

Iiterna i Europa. För de två
sistnämnda har ä.nnu ej defini-
tivt beslut fattats.

Satellit Nation t.rpp är:
TV-sat Västtyskl. 85

TDF-I Frankrike 85

Britsat Storbrit. 86

Lsat Itatien, ESA 86

Tele-X Sve, Nor, Fin, 86

Hel'-sat schweiz ti6
Lux-sat Luxemburg 87

K iilla : N ord.L sk lndtx trif ond..

L J
Produkterna är i första hand

datorer som har med sjalva drif-
len av satelliterna och bärrake-
terna - den europeiska Ariane

- att göra. För satelliternas del
kan Saab Space vara med och,
konkurrera om sex till tio pro-
cent av värdet.

Större delen av utrustningen
kan bara tillverkas utomlands.

Just nu har Saab lqvererat
eller skall leverera utrustning
för 16 satelliter och omkring 30
bärraketer.

Saab Spaöe omsätter årligen
omkring 30--40 milj kr och år
således ingen stor bit i Saab-
Scania-kgncernens 'verk-
samhet.

Men der är en tekniskt avan-
cerad bit.

- Det går ju inte att reparerä
en dator i en salellit när d'en väl

är uppskjuten, konsLaterar Ro-
'iand Gäreskog.

Lösningen är att tillverka
kommandodatorer som kan re.
parera sig själva, lite tillspetsat
uttryckt. En sådan dator som
utvecklats hos Saab Space kån-
ner sjiilv om beståndsdelarna'
fungerar och kopplar vid behov
in inbyggda reserver. Detta
skall göras på mindre än en
tiondedels sekund. En dator
ska.ll vara ur fuqktion högst en
sekund undel två år.

- Vi har själva gjort försök
genom att klippa av någon krets
och seda4 vänta tills datorn fun-
gerar igen, säger Roland Gä-
reskog.

Etl annat exömpel på vilka
krav som ställs på satelltutnrst-
ning tu motståndskraften mot
temperaturskil.lnader. Saab gör

6-P sl,
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