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"Knbel-t.J kommer"
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Skall vi vcrkligen ha kabel-tv? Räcker c'let intc nu?
jag känncr fiir att svara " jo visst räcker dct".

Men sanrtitiigt vct jag: kabel-tv konlmer! Sclrn all
curncln teknik iir tlerr pir gott och or.tt. De cliiliga siclon.ra sl.ir
igenom först om man itrte tänker sig in i hur det hela kan
fungera. Det är nr-r vi skall r-liskutera användningen av ka-
bel-tv, nu intran r''i änrtu har cielrl

Och det finr.rs gocla sidor! Vi skulle ir-rtc komma pä

irie n att bcqrär.rsa rrirjlighetcrna att trycka tidningarna. På

de t onirätlci .ir nr.ir.rgfalcl och frihct en clyg,.l, något n.ryckct
e f tc rst rä va n sr.',i rt .

Fiir tirlninu,sfiirt't.rg, sortr .ir t.ntcl sitr ticl, blir kabe l-tv
cr-r .rltcrn.ttiv infot'rrr.rtiot-rskanal, ctt ktltllplctlrcrrt till clet

trvckta orde t. Konstigarc iirr sä Lrchiivt'r clet inte vara. Och
vi son.r läser, konrnrcr alltjämt .rtt läsa, fast ibland på skiirrn
och blandat mcd bilcltittar.rclc.

Men kabcl är ocksä tclevision. Dct är detta sorn ftir-
virrar oss.'l"V är sä stort, s.i c1vrt, så ntärkvärdigt. Det är
Sverigcs J'clevisiorr - ctt utnriirkt fiirctag stlr.r.r j.rg har stora

- svr-rroatior fiir'.a-l: ',(-
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d"r.* b.. .r* u, k"t,rcl" sk.uva ner på märk-
värdigheterna en snrula. Satellitcrna kommer visserligcr.r
med ännu stirrre märkvärclighetc'r - hc'la värlclen i vår ruta.
Vi kan välja s1älva, när vi får allt vi;r kabel-tv. "Att leva är att
välja" - clet måste'vi Iära oss. I längtlerr karr inte Sveriges
Television giira allt.

Och c1ä kort.tmcr jag till clet vcrkligt viktiga: kabcl-tv
r-nåste bli något ar-rnat och nre'r tirt en c'listributiorrskar-r.rl fiir
satellit- och videoprogram. Vi rnåste ta ner tekr.rikeIr till ett
format, som närmar sig vad vi gjclrde med närraclior-r.

En liten lokal medieaktivitet som engagerar folkrir-
relser och organisationer men också folk sont bara har det
gemensamt att de bor i samnra by, samma bostadsområde.

Många tror att medieteknik bara fjärmar människor
från varandra. Det är inte så. Närradion har visat vägen.
Röster kan bli vänner. Människor kan mötas, när de "ringts
samman" på det sätt vi idag ringer samman folk: genom att
tala till dem direkt i deras hem. Och den som inte sett err
närradiostuclio i arbete vet inte vilkt,rr härlig arbetsgemen-
skap den utgör.

Vi har.på Södra Vätterbygdens folkhirgskola nu en
ganska lång erfarenhet av vacl vår meclieverkstad inr-reburit
av arbr,tsgen.renskap, skapargläcljc och kunskape.r om vacl
meclierna betyder i samhället. Fr;irr undervisningssvn-
punkt är "smårnedier" ournbärliga hjälprnedel.

Det är mot bakgrund av sådana här erfarenhete.r jag
ser positivt på kabel-tv-utvecklingerr. Mårrgfalcl och uärhct
är något vi skall arbeta för - men då måste vi ttr tag i tekrri-
ken och inte låta clen li)pa iväg och bara bli crr kanal för
köpegods.

Gunnar Hallingbcrg



MILAN!..

Red6
trALlAN BROADqASTTNG CORPORATION

WITI-I YOL
ON SHORT TfI/A\/ES

ll tt
FOR TILI-FALLET FREI(\TENSi]N
tt

AN PROVI SORISI(A

lt
i^

ca1 III-

FIREhI ZE

J t-;r1 i:rl Ilr'oadc.rsLrnq corporat.ior-r fUrenad med Flor,enzia oå IrM
oo

ll;-rtlro'l'irle, l(i-in ni lyslri.r pa )<or-tvag

o 1,1 :l l<ltt.. 11 !) rrrlr nrec-l GiJO \r,

-,'l ir5 " ( 73tt2) .17 mb mccl :C)(-) \V

IliJO5 " 25 rnb nr eci 5OO tV

() () tt o
Irrarrr manclag t11l lorclag I<an ni J-ysna pa Radio Time.

O tt tt tt O oFrarn lordag morgon ti11 sondag l<val1 far ni lysna pa
ooo

Studio DX f ran Radio Timc tnc g.rnger i veckan, d.a det
terni:.tiona1a program som spcras av Stefano l',lanne1ri.
LI'fC 1t;iliensi< tid; r,tåndaq l<t 2t.OO/Fredag kt 1B.OOlSä.,a.g
1il O6.OO. 'l'isd.1.4a.rna få" ni Iy,.-.,r. f"år l<I 17.OO till I(I 1B.OO

DX in musil<, ett pro.qram rä" I.:ortvåg lvssnarna som är.,=1."" rl lr",
ll

det basta i mLrsil<. Radio Tirnc ocl< r.B.c. svara tr11 a1l-a mecl
rt tt

c1-t QSI-, ocl< s.ierlvr-rarftande m.tr,](e, informa.tion, o.s.v/o.s.v.
Sl<rjr,,tr11 oss igen: Stud.io DX Radio Ti-me C.p. 7g Scanclrcct
I.ir,cnze Ita1y. Tel.efon Studi,o, DX. OO3gSS/ZS2S4S_252151_A519O7

() tl

'.l ,nqd hal stiingar,

50018 scANDlccl (Firenze) ' casella Post{rl. 79 - stuc,i ; Via Grazia Deredda,32 - ufficio comm.ro r"r.251go7G



ffi§ Outcry

There was a break at one point when Badio Sweden lnternatio-
nal discontinued the printed bulletins for economrc reasons. But
the outcry from Iisteners was so great the service was restored.
Today there are some 1500 names on the "sweden Calling
DXers" mailing list

New Editor

Arne Skoog retired in 1978, following the 3Oth anniversary of
the progran He was succeeded by George Wood, a Califor-
nian who likes to point out that the program is more than a year
older than he is. The format remains the samc, with a heavy
concentration on news, and not just listeners' latest loggings.
The program has begun to include malerial about such iopics
as Community Fladio, DXing in the Third World, and the New
lnlernational lnformation Order. Every week the English manu-
scripts are translated into German, French, portuguese,
Spanish, and Russian and presented on those language servi,
ces of Fadio Sweden lnternational as well.

Special OSL card

ln connection with the 35th anniversary ol ,'sweden 
Cailing

DXers" Badio Sweden lnternational has issued a special eSL
card.

Tlrirty-five years of SweCen call!ng
DXers

The longest-running DX-program

This year "Sweden Calling DXers" is celebrating its 35th an-
niversary on Badio Sweden lnlernational. The first edition of the
program was broadcast over the then-Swedish Broadcasting
Servrce on February 28, 1948. The program was conceived by
Arne Skoog, who was later one of the founders of the Swedish
DX Federation. Mr Skoog thought he had developed a comple-
tely new type of program on shortwave radio - a program aimed
especially at shortwave listeners, telling them about the stations
they could hear. lt turned out that Radio Australia had come up
with the same idea six months earlier. Their program "DXers
Calling" was the first such DX program. When thal program
came to an end several years ago, "Sweden Calling DXers',
became the longest-running program ol its type still on the air.

DX-Bulletin

ln the beginning Arne Skoog did all his own tistening to find the
news lor the program. But almost immediately, listeners began
to write in with tips of their own. Hadio Sweden beqan to publish
the manuscripts of the programs and send them to DX clubs
and magazines and to the program contributors

SSB
Shortwave SSB relay of Swedish home service programmes:
Utsändning av P1 med en SsB-sändare i Varberg (100 kW):
020H230 UTC på 17840 kHz i riktning 0'a)
023H300 UTC på 17840 kHz i riktning 0' b)

053H700 UTC på 21550 kHz i riktning 80'
07OH9O0 UTC på 21550 kHz i riktning l10'c)
09OO-1 100 UTC på 21555 kHz i riktning 1 10'
1 100-1700 UTC på 21555 kHz i riktning 170"
1700-1800 UTC pä 216a5 kHz i riktning 250'
1830-2030 UTC på 21645 kHz i riktning 250'
2330-2400 UTC på 17840 kHz i riktning 0' a)

a) Utlandsprogrammet b) på engelska c) end lÖrd och sönd.

Schedule May 1 - Sept 4
Tlme
GMT
UTC

Fre- Wave-
quenzy, length,
kHz metres

Primary target
(Also heard
elsewhere)

Beam .s-
direc- mttter
tion

i SVENSKA
0.100

o200
033H830')
033H4301)
043H8301)
1 000

1030 P1
1 300

1 430

1 600 P1
"P1
"Pl

Latin America
Latin America
North America
Europe
Europe
Africa
Europe
Middle East
Europe
East Asia
Africa
North America
South Asia
Europe
Europe
North America
Europe
Europe
Af rica
Europe
Europe
Europe
Latin America
North America

235" F2
275" H1
320" H1
210" K
180" H1
180" H1
210" K
1 45' H1
210" H2
55" H1

195' K
305" Hl
85' K

non dir H3
210" K
30s' H2
non dir H3
210" K
1 65' H1
non dir H3
210" H1
non dir H3
275' H2
290' H1

1 1705
15240
1 5420
6065
9605

1 5390
9630

21 690
9695

17840
21 690
17790
17845

1 179
606s

17790
1 179
6065

15240
1 179
6065
1 179

11705
15270

25,6
19,7
19,5
49,5
31 ,2
19,5
31,1
13,8
30,9
16,8
13,8
16,9
16,8
z)4
daq
16,9

49,5
19,7

49,5
254
25,6
19,6
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KL UBBADI,I I N ISTRAT ION PÅ HIIlDAIOR

1983 ltlr det enligt prognoserna sä1jas 100.000-ta1s hemdatorer i
Sverige. Dessa datorer blir a1lt kraftfullare och/e11er billigar:e
i inköp. Att en klubb skaffar e11er får ti11gång Li11 hemdator är
a1ltså fu11t möj1igt. Vad kan man då ha för nytta av denna i r ex.
en mindre DX-klubb? Första steget b1 ir naturl igtvis att 1 ägga i n
medlemmarna i ett register, inte som sj ä1vändamå1 utan för aLL
ciatorn sedan kan sort-era dessa efter adress e11er moftagare el ler
vacl man nu vä1jer, datorn kan skriva ut adressetiketter (r,i förr-rL-
sritter aLt klubben ger ut en tidning samt skickar ka11e1ser) oci-r
jntrcLal ningskort ( f:,irdlga inbetalningskort höjer betalningsmora icn )

SanrmanLageL sp;rrar detta ern he1 de1 Lid åt den klubbadminisLr::tirr
sont givetvls har mycket annat som krrivc.r sjn tid (c1 etta kilnnet: vi
lu rll, vil till...r.
DX-are har ju en svaghet för olika former av sIaListik, QSL-euper!hörighetslistor, MEST, etc, och håir kan en dator göra stora insat,srr-
Många tekniklntresserade ryms i våra klubbar och en studiecirkel
kring clatorer och programmering borde l igga bra ti11 . Detta kan €:r\/.
vara ett s.itt att f inansiera en klubbdator. Fråga närmaste stuci j c.,
f tirbund om r:id !

V:ist-DX har nu under ett halvår haf t en VIC-20 ti 1t h j ä1p. Vi hzrr
använt den ti1 1 medlemsregisIret för adressutskrifter och vi har
kctrt LrppciaLerade stationslistor sorter.rL vcric-sjgncus mecl ci cn.
I"orcle Ien 1 i gger m,vcker i att man skriver in uppgif terna en gång
varpå claL-rtrn sorterar på 1ämpligt sätt. och skriver ut. Nu kosL.rr
ju gi,,rctvts c'n daIor med skrivare så pass m-vcket atL c]essa :inr,ritnrl -
ningsomr:idcn ensamma jnt-e motiverar etL inköp. Åtmjnstone ir-rIe ]irr
en klubb mecl må tt1 iga medlemsantal .

!-ör de klubbar som vi11 testa presenterar vi ett program h;lr nccian
f ör me'dlemsregister. Programmet rymmer namn, telef on, adress oclr
posLadress. LlLskriften passar dataetiketter på enkelbana och scrr
ut sa nirr:

;:t;r:iF ;,iirl; ; iiT il i 1:1r:rf i11::,1 I

. tli.:::, i i

"iF:i-tl ; r"rli:i i"ri i ;:,:l:;:r

i ,: :: tl i.t , r-.;,": i ;::11 
I r;t:r

1'rogr.lntmL't h;tr funkLioner ftrr inli,isning fr.in bancl, ins]<rifL, rinti-
ring, Lrtskrjl't- och in1åisnlng till bancl.
L"Ör cl eri-t soili rir intr:esserad sLår: vi giirn;,r till t-] ri nsl mccl lll(.r' iiti-i,r-
mation och rljsl<r:ssioner kring datorn i klubbens tjiinst-.
Några priscxempel på vad det kan kosta är r.rr,l1 på1 sin plaLs:

V I C- 20 da [or med bandspe 1 are 3000 . -
Pr inter 3000 . - och uppå r
lltiketLer 45.-/1000

eorikbcon Eeoeor-r
Ir ( ) llox h90 rl ArrrlLrril,r. L\it,st lrrrlrt's

G
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Q tIfi rlig behöter Jag rrll sanr;ad och r,änlig i de mest bisar.
lnte resonert politik2 ra situationer, ståliir upp nirhelst

Jag riktar fralgan till mannen rnlrr behör'des. I gcng;iid ilck nran
bakrrnr Tc!:ni.;kt äaga,.sin från Gri- tr'äfia a.lla som bc,ty.irler något i
reborg, Elik Llt'rgstr-.n. samhålict. S:lrskilt bra frei.rii var

- Varfrjr irt1.! !1{g, min po!:tik det intc', fircn m3I} fick iätt extra-
ar en!;..:l: ingen älskar oss fcir våra knåck: Jag hade tidvrs tre jr,bb,
blÅ cgons skLrll. Szikerhe t och eko- lade upp !t-'lirrtkarkiv åt an:r-,rik-an-
non'ii krl,ier alt vi svcnskar siäiva ska telegrambl'rån UF skrcv ar-
ser om vårt hus; i båcla failen är tiklar len rad tidningar crci: 

""k0Ltei,eltniken avgar ande. mitt haliåjobb,
Språkman till uLb;l,Jningen år

Erik Bergst.en henrma Ite var-
slar)s i våridcn. Klresiska och
Japanska har han pluggat hårt,
ryskarr är "lite rostrgare" och La-
tinamerika undviker han helst ef-
iersom han föredrar att gå såker
till liv och hm. Fadern var fvsik-
och mattelär.are i Stockhohn j far-
far veterinär i Tiveden. Långre
tillbaka Bkymtar bergsmän oeh
krögare från Ädalen.

lnga efterföllare
- SkåI]ebr..v för ö..,crilri'.,,:n

teknikentusi;:rsm !:ar .1ag alcirig
fått, ens då tili''.äxlrn ln!1..p:r som
hårdast på 70-talet. Der är bara
journ:ilisthögskclarr soin oidrig
bjuder in m:g; ior att föreläsa om
teknikens cenrrala roll i ett mo-
dernt sarnhåIle. Någ:a efterlö[are
har Jag aldrig f 5tt, oi:h hur tlet blir
rned teknikprogr.ammen när Jag
slutar, vill jag hclst inte tånka på.
försvinnande lå journalistelever
år intresserade av teknik. TV får
vål rekrytera direkt från de teh-
niska högskolorna om inteJourna.
lsthögskolornas ledning einher
orn radikalt.

Irygg ser Bergsten ut. Han ta-
lar lugnt och sakligt, i.isken pole.
rnik är inte hans stil.
' - Ja8 predikar irte utan påvl-
sar och lÄter mig oldrig pressas
eller jäktas. Bäst trivs Jag I Cöte.
borg, där Jag har telelon och tid-
skrifter, tugn och vånliga männi.
akor omkring mlg. NaturLi$vis re-
'cer .jag m1'cku.t. I{en nrakt och
chefsJobb har Jag aldrig eftersträ-
vat - tvårtLrm sagt nej flera
gånger.

Yacker r0st
Denne gamle räv kan alla gång-

ar i radiogry'tet, behöver inte kru-
sa utan respekteras överallt för
sitt kunnande. Rr'dan som gymna.
eist hade han sjungit i Nya EIe-
n'rentars skolkör och 1947 blev han
for sin vackra rösts skuil anställd
vlC ciåvaranrie Radiodänst - som
haiiåman. f)essförinnan hade han
irlbelai på telegrambyrå, prakti-
serat på Sc:rnia Vabis och varlt
rned om art grunda journalistför-
() riinger, vid Stockholms högskola.

-- På Radioqanst var arbetsför-
håiiandena - främst då {änst-
gririrrgstiderna - vidriga, men vi
t;;nn oss och offrade oss för upp>
giftr.n. Det gällde att vara allmån-
l;ildad, begripa språk, vara h.ig:r,

Häxands byråkrall

- På den tiden var Radiotjänst
en titen orgarri.sarion, bara 300 an-
rtätlda, och vad de ledancle betråf-
far nårmast en filial till Uppsala
universitet. I den miljön forsade
nu cn begåvad t1'sk liimrnar in,
Gönther Stiel, Han hade flytt un-
dan Hitlor cch cn tid iorsörjt sig
som springschas, men han hade
radioerfarenLret och massor av
klö,:r. Si1 startade Junior teknik
!lli8 ith -sun dcss har jag fortsatt
göra progiam cm iuknik.

* idag har Sverig.:s radio 4 0il0
ansttlllci;r Lrra i Stockholn. I)ct år
en automaliijkt va:iiiiiilu byråkra-
ti. Också bland produ.-t nternl är
inte så få heit odugliga frår: bör-
.Jan. De flesta år produktiva bara
rrågra år, sjåiv ärjag ett unciantag,

Håil arbete

- Men den som på fenr år inte
lyckats göra ett etlda bra pr6g136
lär inte lyckas senare heller -varför ska han gå kvar och bara
må ll,la? I USA avskedas sånt folk
och finner snart ett hederlig Jobb
någon annansLans. Här går de på
kurser eller arhtar i facket -företaget har inte nytta av någon-
deral

- lnternutbildning ger penslon
At trötta chefer. Vad sådana [år ut
blir snart föråldrat; den som krte
noga följer allt som sker I samhål-
let tappar allt lntresse. BraJourna-
Ust blir man bara genom hårt ar-
bete med praktiska uppgifter.

- Svensk TV ser jag inte i ,:r,J-
dan - det mesta år skräp. 1'rk.s-
mässigt, inie bara innehållsrrrås-
slgt. I'acka vetJagstora, §enrrrr,r-
beladc, snglosaxiska dokurr...r.
tärreportåge i ämnen rjlir Iirckiir-
teratur ännu saknas, därträst g,t-
gt;ritande t€ater med verkligt prt>
fessionella skådespelaie. Nyhäter-
lär rnan snabb:rst ..,ia radio eiicr
text-TV, rnen ri:iei-jkirnsIa Cl]S
och Japan.ik 'l'V !l;r:r rukr;5 ;r,r.ar
ttcr-riga, r'äl brii:;trtra ni.!rrrspi-u-
grarn. llos oss tu del t.rt oånJIgt
blqjande.

e Eednn 1953 girk du
öter lill lilmet . . .

- Först var tånken ,gtt teler.er-
ket skulle göra kommersiell T'V,
samrnan med Sandrews och Phi-
lips. Men 1954 valde Sveriges ra-
dio ut en försla kull TV-producen-
ter, bl a Håkan Urugaard och lvar
I',rr:, Jeg - med rvå år's lii-n1r.lr.
naiande,bakom p,ig - var dcras
r*rrre. .Lcr dä;på fick jag ,pp-
(l;Jqci att 6;öra 1'V-jourrriiorr (s.1r:i
st:nrrro blcy Aktueilt). De atrrlr,:
satt kvar bah OJrcran: Hambr.rrgcr
Börs sågs ofta I rutan. Själv fick
JilB rn ri,/start: Urrgern. oeh S,r-
ezk;rserna, 1:I{ i skridsko rx.h iot-
hr;ll. Vi i{lordc iångl fler TV-rnir,ti-
t'r; per anstäild än dagens prcdu-
ct:iter och siel som djur, rnen
irJkigt håde vi aldri6.

3 lled den startenkunde
du uorit htg elrcl itlag.

- Jag har som sagt lackåt ncj
flera gånger tdl höga chr:fsjobb.
Numera tir chefsrolJen rrte värd
namnel I varje fall inte på Sveri-
ges radio, med alla lagar och hän-
syn och under[ga turer. Cirefer
har irrte någon harrdlingsfrilu:t,
ingen chans att uträtta något. Till
en del år det fackets fel. men hela
andan I samliållct, sätter att um-gås
månnlskor emellan, har ju rrrar-
tat. Har man ingerr makt, karr man
heller inte utkråva ansvar. Då är
det intressantare stt gör8 reporta-
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ge, lära sig någct n,'tt,
kunskap.

Tsknlk påuerkat
O Teknil':en firtner ilu
firskilt rpönnonde, dlilt
går allt så srtubbl.

- Inte bara clet. Tekniken På-
verkar ju alla våra livsbetingelser!

C I'ekrri/i tychs aldrig ha
slirdrnt dig nrcn du hnt
ftcllcr i»le eltderol den
t'otnrcllt, sllatare rnappal
rpp <len rr nyhetstlöilel.

- Du har riitt, rnen jag har
faktiskt naturvetensl<ap och tek-
nih i släkten. Redan hos UP, På
radiotiden, foIde Jag vlssa utveck-
linsskedior i teleglammen och re'
Jie;;"a" arliklar- om tek\\ik. På
TV-Journalen prenumererade vi
på lilmservtce från Unitcd Press'
brittiska Rank och Visnews. Mina
akademiskt utbildade kolleger la'
de de tekniska inslagen åt sldan,
men jag samlade på dem. Det blev
efter hand hela TV-program.

[ättslnnlg underhål!m!nS
O ltdlcan Untgooril hor
b e r d,t I ot hur okaileniker'
rrn f"dn Lund ochUPPsalo
rodikaliserarl ea I elutet
o» 4|-talet. lltlrkte ilu ile
atrömnirgot'na 9&
rodio*?

- När jag kom dit hade den
radikala yran eF.erträtls av en lätt'
sinnig underhållningsvåg' Per-
Martin Hamberg, Prästson och
pianist. avskydde Politik och in'
I"dde 

"n 
viss förflackning av utbu-

det, samrna med K G Sigurth,
musiker ocli dansare, Roländ Ei
worth, pianist och underhållare,
och Povel Ramcl som knåPPte
upp hela folket.

- Allvaret och bristen under
kriget skulle vä<lras ut, en "galoP
perande" fluga frÅn USA släPPas
[ös. Johan Biöth båddade för PoP
och en ungdotnskuitrtr som efier'
hand fick alltmer hetrlnkllga drag,
mcd knark, orgier och alltrner de-
kadenta ungdontsfrstivaler. Troli-'
gen hade detta samband mcd ett
väx:urde cy'trism I US.\, n:cd Ken-
n((ly-3lr,aC r:r ,., ir Vrr llrlrnt. s,,m i

sin tur båiidaclc for cn ny ra,Jika-
lism.

ttadlotolit pålltl lst?
C Inte nrirxl i Göteborg
nrcd .stadt'tt.s stsagt ekttno'
nrl nch trorlitio'netlo r.ra'

kenhet f,itt nyo ldicr?

- Dc't k;in drr lita på. I Göte-
bor:g speladc klmitr) den roll skP
rpcl;rde i Stockholrrr, och de radi-
kallrste sl,ntCs rnest på Stadste'a-
tern. Et'iideiseltiilasl var ändå ut-
veckllrrgurr r l'.1\'kfol('llil)garna:
omi-'uds;:rärt sorn forut varit slät-
karlrrrrade och itrtimt samarbetat
nled lorclagsle<.1 ntrtgt-'n btev plÖts-
ljdr ;,*,{r us:iva och klädde sig sonr

sprlda studenter, urngicks rned allehan'
da extrema eJement.

- På senare år har vi haft flera
märkliga aflärer i Göteborg. Dit
hör i hög grad stangni;rgen av
hkalraciion, en lantaslisk händel-
se gom nårlnast hör henrma under
det psykologiska försvaret: kan vi
lita på radions folk i krig? Den
frågan måste faktiskt ställas också
här i Sverige.

- Ingen verksarnhet kan fun-
gera om de anstälida varhen fin-
ner slg i lagar och förordliingar
eller sina överordnades allvarliga
tillsägelser. Sådant borde vara gil-
tigt skäl för uppsägning. Istället
får Frank Gunnarsson återlnträda
i tjänst som om ingenting hänt'
NeJ, Pelle Bergendahl avundas
las lnte!

O NcJ, du hcr nog irrlre.c'
ca'ntare arbclsuPPgifier,
Hur arbctar du?

- Varje år sänder jag sex tim-
mar TV vilket är mYcket fÖr en
person i min åiJer. Det kråvcrl
också mycket förarbete Program-
men sänds alla På r'?rren, hösten
går åt tiU förberedeLser, iilnrning
och liknande. Varjc år rcse: jag
två-tre månader och läser regel-
bundet. över 1i0 trtlskrift-er i veck-
an. Jag har alitså ett stor! arkiv
och behöver mYcken sekreterar-
hlälo. men hela avdelningcn delar
pi 

"it 
pot flickor så nu ska jag

skaffa en dator sotn kan losa mina
oroblem.'' a Du aom eelt ilet mesh

ao oörlden, t'or ll'ius du
bds, och aiimst?

- I Japan och Kalifornien är
jag som hemma; Frankrike och
Tyskland är också trevliga
Bostonområdet är viktigt, ocli syd-
västra USA- frårt Texas genom
ökenstaterna till Stilla havel Afri-
ka har inte mycket att ge, i SYd'
amerika sätter jag inie min fot -jag vitl inte dötias av varc:ig
soldaterna eilcr gerilian. italien
har aldrig gctt mig något, britter-
na är bara bla på vissa fält, gcnc-
rellt har de halkat rejält efter.

O I Götebarg tlius du oll'
laDd.,rr...

-- Utorn på .jo,,rrrtalisthÖgsko-
hn. Industrt:t och hntagarna in-
bjuder nrlg, idcella föreningar och
ttirda sällskap, univelsitet och ing-
enjör-.samfund övel hcla landet'
Varfcir ska då TV och journalist'
högskolorna var sh snåla? Tänk
om nu Chalrners n:,'e Prorektor
Tor Kihlmar-, lYckas gi,ra teklLi-
kerna mer humanistrskt sinnade

- det vore inte dumt!

- En stor del av svcnska lolket
har jag i alla fall lyckats cngagera,
oslobor och köpenhamnare dät"
tiil. Vanligt folk beg:iper faktiskt
n.rer än poirtiker och byråkrater!

E§I{IT BtOOil
P å, tartlag I n terojuos Sie'
tert Öholnt,

Reklampengar
till rnassnnedien

- I stället för att låta inkomster
från TV-reklam för svenska före-
uag hamna i utländska frckor bör
de användas för att stödja svens-
ka massmedier. Riksdagsman
Jzrn-Erik Wikström (fp) hävdade
detta då han på onsdagen deltog i
Tid nin gsutgivareföreninge n^s

vårmöte i Stockholrn.
Han öreslog att intäklerna, om

reklam-TV skulle införas i Sveri-
ge, skall användas inte bara för
radio och TV utan också för att
generellt förbättra dagspressens
ekonorniska villkor. Ett sådant
svstcnr tiliämpas i IIolland.

Som bakgrund angav 1{ik-
ström att utländska TV-sånd-
ningar med reklam redan om
några månader kommer att kun-
na ses i Sverige. Det är bara en
försmak av vad vi kan vänta oss
långre fram under SGtalet. (TT)

/- f\ </\t-r -,ls
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Sl<yddsjord nin g och å sl<ledare Olle Eriksson. SMsWV
G etnä s
610 14 REJMYRA

HF-jordning är behandlad bl a iOTC 4/82,
2,183 och 3/83. Den här artikeln kommer i

huvudsak att handla om olika risker vid at-
mosfäriska urladdningar och skydd mot så-
dana, men även om några andra jordnings'
tekniska frågor som sannolikt inte alltid är
beaktade.

Först några ord om våra ansvarsförhål'
la nden:

För den radioutrustning som vi använder
oss av gäller inte f öreskrifterna om S-och Fi-
märkning, SIS-normerna behöver ej beaktas
och dot krävs ej elbehörighet {ör att syssla
mcd starkSlromsdelen av den egna stations.
ulrustningen. Däremot är vi enligt TFS
B:90, punkt 7.5, skyldioa "att tillse och an.
svara för art stationen är urförd i enlighet
med gällande föreskrifter för stark.
strömsanläggningar". Denna bestämmclse
kan tolkas så, atr skyddsjordning av master
och antennanläggningar endast påfordras i

de fall de är utrustade med ex starkströnrs-
driven manöverutrustning. Risken för omfat-
tande skador i samband med ett åsknedslag
motiverar dock skyddsanordningar i den om-
fatl,ng oe är mö,liga alr utföra.

lnnan vi tränger djupare in i de här proble-
men kan Cct vara lämpligt atl förklara några
fackuttryck:

4.1. Jordnlng:
b eg reppsfö rklarin gar

Driftjord, vanligen benämnd nolla, är den
ledning som tilLsammans med en av elnätets
faser ger dig 220 V till anslutna apparater.

Nollan är alltid förbunden med ett jordrag
vid transformatorstat;onen, men p g a att
belasiningen på de tre faserna sällan är sym-
metrisk så kommer nollan an belastas med
en ström som är proportionell med graden av
osymmetri. Detta innebär an nollan kommer
att bära en mot elnätens ytterområden ökad
spänning relativt ett lokalt jordtag. I extrema
fall kan denna spänning bli besvärande hög.

Skyddsjord utgöres, i distributionssam-
manhang, av en i gruppcentralen utförd
avqrening från nollan. Spänningsskillnaden
relativt ett lokalt jordtag är densamma son.r
gäller f ör nollan, se ovan under "drif tjord".

Jordtag anordnas för aft ge en anlägg-
nrngsdei lägsta möjliga potenrial relativt om-
givande mark. Jordtag anordnas vanligen
genom ait slå ner korrosionsskyddade rör el-
ler spett till sådant djup och i sådant anral art
man erhåller tillräckligt läg övergångsresi-
stans till markens ledande skikt, Det i OTC
3/83 beskrivna jordtaget är ett exempcl på
hur jordtag kan ut{öras och som även bör ha
en god funktion för åskledare.

Som,iordning sker genom att det egna
jordtaget förbinCes med strömleverantörens
nolJa, om möjligt utomhus. Lägsta lednings-
area = 16 mm'? Cu. Strömleverantörens till-
stånd erfordras och sammankopplingen skall
u1{öras av person med elbehörighet.
Sarnjordning medför den fördelen att hela
jordsystemen erhåller samma potential.

Sär'jordning avser ett vid förbruknings-
ställei anordnat jordtag som ej har förbindel-
se med strömleveranlörens nolla. Sä11ord-
ning Iörekommer bl a vid sådana anläggning-
ar där man exempelvis vid lägnivåmätningar
är beroende av en väldefinierad och mölligast
störfri nollounkt.

Jordlodaro: För äskledare rekomnren
deras vrd f orlSggning i luf t en minimiarc'a av

ler samma rekomr:rerrrlalion betr Cu-arean,
men där eriordras lti nrrn'l lörzinkad stållina.
Al-ledning kan ej ai'!.,irilas idet senare fallet
beroende på r isl' ,: ' ' .'' oslon

A.2. Jordning, /): jra
tillämpnin gar

Planerad sanrjordrring innebär fördelen
av en {ör hela anl.rr;itniirr;en gemensam noll-
nivå. Fördelarna rir ir:rrrforallt säkerhetsmäs-
siga, dels vid nornraL cirift av stationen och
dels vid ett eventuclit blixtnedslag då risken
för en glidurladdninr.;, enligt lnstitutet för
Högspänningsforskrr nq, är betydande. En

nackdel kan möjl gun vara att störpulser från
elnäters nolla kcn :) , r beLvärrare passage
till din motlagare.

Oavsiklig samjorilnirrg kan inträfla om
du har din station ikydCsjordad i en vägg-
uttag och användrr cir separat jordtag för
din antennanlägqrrirg, se f ig. 1. I dena fall
inträffar samjordn ro nlir du exempelvis an-

som HF-jord och under förutsätrning att det
har en kontrollerad Iörbindelse med jord så
kan den skydda din utrustning för s'tatisk
uppladdning. Men räkna inte med att drn
elementjcrd utgör nägon säkerhetsfaktor vid
en blixturladdning iantennen eller dess
omedelbara närhet. Dessutom bör du känna
lill:

a. Om du har din station ansluten till jordat
uttag så kommer din elementjord med stor
sannolikhet at1 shunta nollan ihusets stigar-
ledning, se fig.2 (den streckade linjen b).
Normalt utgör detta knappast någon större
risk. Men om eft avbrott skulle råka inträfJa
på nollan (markerat med ett kryss) så kan din
elementjord komma an få ta hand om totala
nollströmmen i huset och den kan vara större
än vad en klen kopplingstråd och en kroko-
dilklämma vld värmeelementet kan ta hand
om. Som välär så förekommer den här typen
av fel inte så oftq.

b. Om du into har din station ansluten till
jordat uttag, så får din elementjord samtidigt

.// a

I t--L-
I rC\-t_"-r__i. -t

__ aL

Fig. 1: Samjordning kan oavsiktligt inträf{a via skydds,iordledaron ion nätanslut.
ningskabel och ox cn koaxkabel, som via antonnmaston har förbindelse med ett
ogot jordtag. Från iastdelningspunkton (a)markorar pilarna grenströmmarnas väg.

sluter en koaxkabcl frJn antennen till din re-
dan skyddsjordacjc rlrLlro. Någonstans på vä-
gen mellan lranslonratorstationen och din
radiostation intra[1ir lastdclning på elnätets
driftjord. Strönrnrer'rs storleksordning
bestämmes av lok.rl: förhållanden - den
uppnår normalt inic trll oroande höga värden

- men observcrr dock arl den lägsta
samjordningsarean cndast = 0,75 mm'z i en
anslutningskabell Srrorndelningspunkten är
på skissen markeraci rred en a och pilarna
anger vägen för qrensirornmarna.

Jordtag inorrrlrus, vanligen kallad
"elcmentjord", är :;uirnolikt värt ett kapitel
för sig. Ett rörsystcrl kan vara användbart

Fig.2: Samjordning inträffar via den
strsckade linjon b. Vid on ov avbrort på
nollan iox husots sorviscontral, kan din
elemendord bolastas av den totah noll-
strömmon. Utoslutes förbindolsen (b) så
måsto jordningon via rörsystomet även
kunna tryggB stationens skydds.jordning.-^- ll";;. !:, *'?ä;'å:: #I:il i;j,' ::l

X f'['.u,nr.iut
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som HF-jord även funktion som skyddsjord

- under förutsättning an rörsyslemet har
förbindelse med jord. Dena bör motivera en
kontroll av rörsystemets ledningsförmåga
och jordanslutning. Vattenservisledningen
kan ju exempelvis vara ut{örd av plast-
ma te ria l.

c. Användcr du en bit kopplingstråd som
tordledning och kanske en krokodilklämma
för anslutningen: byt då ut tråden mot en
Iast {örlagd ledning med betryggande area
och anslut den med exempelvls en slang-
klämma på en väl rengiort rör. Du kan då
känna dej lite bättre till modsl

d. Och till sist: begär inte alltför mycket av
gamla rostiga rör med gängade skarvarl

- Efier detla smakprov för ickeprofes-
sionella "jordgubbar" kan det kanske vara
lämplig att lämna ett par tips för dem som vill
gräva lite djupare i myllan. - Det gäller då

närmast de hams som vill (och kan) ordna
eget jordta g,

Jordtagens beskaHenher är givetvis av
stor betydelse för en åskledares funktion. Lo'
kala Iörhållanden och jordtagets utförande
kan vara avgörande för skyddsetfekten.

Markens resistivitet utv.sar stora vari:-
tioner: i Skåne och runt våra större insjöar
kan man räkna med en rnari.resistans som är
lägre än 1 kohmmeter, medan motsvarande
värde i östra Småland och de inre delarna av
övre Norrland kan vara upp till '10 ggr högre.

Jordtegens rosistans bör om möjligt inte
överstiga något 10-talohm. Vld upphandling
av kommersiella anläggningar kan det före-
komma krav på jordtag med max '10 ohm
resistars - men de1 är sannolikt ett fåtal
anläggningar som är utrustade blixtledare
och jordtag. I exempelvis SIS standard SS
4870'l 10 § 20.4 rekommenderas åtgärder f ör
att förhindra skador på byggnaden eller
på människor i byggnaden, medan skador
på radioutrustningen anses vara acceptabla.

Nägot allmängiltigt iörslag på hur åsk-
skydd skall anordnas är ej möjligt att ge i der
här sammanhanget {v g se litteraturförslag i

slutet av artikeln), Men tillåt mej isrället att
presentera del för en blixt!

B.l. Blixtens natur
Den potential av millioner volt som bygges

upp mellan moln och nedslagsplats löre ur-
laddningen är kanske av mindre intresse i der
här samn-anlranOet. Urladdn;ngsspänn,ngen
vid nerslagspunkten är avhängig laddningcns
storleksordning. Blixtens stora brådska att
komma till ro, 150*900 ms, och den höga
urladdningsströmmen, 5-5O0 kA, ger san-
nolikt upphov rill de största problemen.
Knappast någon typ av åskskydd kan med
säkerhet garanteras klara av ett energirikt
nedslag ulan en del otrevliga f enomen.

Et1 exempel: Om din jordtag lrar en resi-
slans av 20 ohm och det skall ta hand om en
medelsvår blixt på (endast!) 50 kA, så upp-
står vid urladdningen en jordtagsspänning
av ca 'l lr4V.

Glidurladdning kan då innebära överslag
ti lledande föremål på avstånd upp till 10 m
och ge upphov till brand-, splitter-och
pe rso ns ka do r.

Fönsterrutor kan sprängas på avstånd upp
till 100 m.

- Med dctta exempel avser jag inlc att
förmä dej byra hobby och kanske övergå riil
frimårtssamling - du kan ju ändå råka i klisr-
ret! Min ambition i det här sammanhanget är
att försöka åstadkomma saklig information
på ett område som för många är mindre känt
och som ibland drabbas av vidskepelse.

Vetskapen om en fara anses ju vara halva
skyddetl

8.2. Geogrefiska
riskfaktorer

Blixtfrekvensen är kanske inte oväntat,
högst under månadcrna juli och augusti.
Statistiskt förekomnrer dc {lesta åskvädren
mellan kl 12- 16.

Men geografiskt sett kan man konstatera
stora olikheter:

De flesta åskvädren förekommer iett
bren stråk mellan göieborgstrakten och fram
mot Älmhult i Småiand, i trakterna mellan
Vingåker och Laxå, sarnrt på ett område runt
Lyck sele.

Dot största antalet ncdslag inträffar där-
emot i östra Skånc och på en område ca B0
km NV om Luleå. Diir sker årligen ca l4O
nedslag pr 100 km'?. lv'led undantag av syd-
kusten är nedslagslrekvcnsen i de svenska
kusttrakterna mindre än näl{ten så stor, Där
förekommer dock höståska oftare än i in-
landet. Gotlänningarna kommer statistiskt
sen lindrigast undan.

- Själv är ja9 bosait i ett område som bå-
de har et1 storl antal åskdagar pr är och en
hög nedslagsfreLvcr:s. Dctta är givetvis en
av anledningarnd t ran JJg intresserar mej
för åska, blixt ocir clL.niicrl

En uppgift onr att nralr längre söderut i Eu-
ropa har en dubbelt så lrög nedslagsfrekvens
och att den i tropiska cnrråden kan vara 25
ggr större, är ju till fö9a tröst. Därför använ-
derlag sedan många ör ri lbaka efi egetjord-
tag som är anslulel tlll all ytlre och inre
rad;outrustn;ng. F n irrnebär detta särjord-
ning, nren efter tips trån åskforskare om ris-

ken för glidurladdning så kommer iag att
övergå till någon f orm av samjordning.

8.3. Ö vrig a ris kfa kto rer
Antonnens höjd övcr mark är i normala

fall av mindre bctyclclse än utbredningen i

horisontalplanet. En antenn på tak ien
höghusgrupp innebJr sannolikt obetydligt
större risk än vacl sonr gäiLer för övrig stads-
bebyggelse.

Sekundära urladrlrrirrgar i f riledningar för
el och telefon sarrt Li!-antenner, kan upp-
stä vid blixtneclslar; 1;ä kilometeravständ.
Dessa laddninear klr lrJ cn ganska hög nivå
och ctt icke forsuilrlrJrt encrgiinnehåll. El-
och teleinstallarronrr i.an skyddas med ven-
tilavledare, anlcnner r;cnorn jordning.

Statisk uppladcining kirn förekomma un-
der alla ärstider oclt v:d nistan alla väderleks-
förhållanden, aven onr riskcn torde vara
störst i samband nrcLJ åskfronler, hagelbyar
och kornsnö. Spänningsnivån på ej jordade
anlenner kan översr ga 5 kV, men energi-
innehållet ä r obety<.il,ct r.

8.4. Riskfaktorer,
sammanf attning

Som sändaramator skulle jag kanske tveka
att bosiina rrrcj i ett fyrlorn på skånestitten el-
ler att segla på öppct v.lncn under ett pågå-
ende åskväder. Är rlan rrredveten om en po-
tentiell riskfaktor s,l oör nran givetvis ta hän-
syn till den - ävcn nir tler gäller antenner.

Statistiskt seit alr ri:,i.Lr.t f ör en f ullträff gan-
ska liten, men clen ;, r e j f orsumbar. Bor du pä
ett område med 1CrO nedslag pr år och 100
km':, och f astslalicr ll,rr lokala riskområdet till
'10.000 m'?, så lnncl;ar rlct en riskfaktor av
0,01 - ellcr '1 ncdsirrl under 100 år. Men du
förbiser då slurngrcn sorn en viktig faktor. ln-
om riskområdet inrr.,1lJdc här iör några är
sedan 2 nedslag i sarrrnra björk - med ca 20
min mellan nedslage rrl

T;ll trös1 för alla sorn bor i städer: under
1973 var endast 10,4 9; av samtliga bränder i
hyreshus orsakadc av Jska - medan mot-
svarande siffra för vitlor var hela 26,6 yo.
Orsaken anses vrra "an villaägarna använder

TV-antennen som åskledare" - vilket givet-
vis förefaller en smula opraktiskt. Men då
"villabebyggelse" sånnolikt även omfattar
många villor i glesbygd, så skulle det f örvåna
mej om inte statistiken har påverkats av se-
kundära laddningar frän friledningar.
Skyddsanordningar skulle otvivelaktigt {ör-
bänra statistiken för glesbygdsbor, oavsetl
om de är Tv-tittare eller hams.

I det här läget är det lockande aft citera en
känd kines: "Ödot är oundvikligt ondast i

don botydelsen att on givon orsak måste
rosultora ion viss päföljd, mon ingen
orsak är i och f ör sig oundviklig." Den te-
sen myntades av Kopernicus för över 200O år
sedan - och den bör framför allt beaktas av
fa ta listerl

8.5. Förslag till
skyddsåtgärder
1. Vidtag eventuella åtgärder innan du har

ett åskväder över dejl
2. När det "drar ihop sig": avlägsna alla

anslutningskablar i din bostadl Detta kan
innebära en billig försäkring även för TV
och annan elektronik,

3. Saknar du utvändigt jordtag, men har
kontrollerat värmerörens lednings-
förmåga, så kan du undgä verkningarna
av uppladdningar och ev även sekundär-
urladdningar genom an ansluta antenn-
kablarna lill rörsystemet.

4. Har du en brä utvändigt jordtag: placera
då alla utifrån kommande kablar så långr
bort som möjligt f rån Iättantändliga eller
ledande f öremå1.

5. Håll dej sedan undan från shacket och se
till att inte katten kommer in och börjar
leka med de bortkopplade "svansarna".
Detta gäller givetvis även för övriga
f a mil,ie medlemma r.

Denna artikel är till stora delar grundad på
information f rån lnstitutet f ör Högspännlngs-
forskning i Uppsala, där man även har gran-
skat en tidigare och nu omarbetad förlaga.
Flertalet statistiska och andra sakuppgifter är
hämtado ur et1 par utgivna publikationer,
"Äska och blixturladdning" samt "Åska och
elektricitet", som ställts titl mitt för{ogande.
Tackförhjälpenl

Övriga uppgifter är grundade på egna
erfarenheter samt kontakter med SMHI, el-
verkschefer, försäkringsbolag och en del an,
dra institutioner.

Av do normer som är utgivna av Svenska
Elektriska Kommissionen kan nämnas: SEN
470520: "Monagarantenner för Ijudradio och
television" och SEN 470512: "Centralan-
tennanläggningar". De kan beställas genom
Standardiseringskommissionen i Sverioe,
Box 3295, '103 66 Stockholm. Dessa pubilka-
tioner ger för vår del inte så mycket "kött pä
benen" och dessutom kostar eft häfte på 6
sidor ca B5: -.

För intresserade kan jag rekommendera
broschyren "Åskskydd", som kan erhål'as
på närmaste Trygg-Hansa-kontor för lO kro-
nor. Det 30-sidiga häftet är utarbetat av lnsri-
tutet för Högspänningsforskning och inne-
håller en hel del fakta, samt förslag rjil åsk-
skydd - t o m 1ör campare och seglare.

Lycka till med din jord - och se f ram mot
sommarenl

orar,rfiT
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Medan svenska Lommitteer, ut.
rednlngar och byråluater diskute-
rade kabelTV som intensivast tog
de norska kabcibolagen och tid-
rilngarna saken I egna hånder.
Snabbt mllade de lgång den djäwa
oatsningerr. utan rrågon som helst
lagstiftning. I efterhand har politi-
kerna tvlngarr konstatera att pro-
jektel tnte går att stoppa.

§atellit
Två stora antennföretag täcker

ldag varsin del av Oslo. Janco
Electronlc med ?5 000 abonnenter
och Odd Rygh med 50 000 abon-
nenter, Dessa sånder fÖnrtom
ovensl TV I och TV 2 ochså varje
tvåll engelsha såndningar via OT$
satelliterr.

Mest ren underhållning, varvad
med reklamsändningar. Flera nor'
skå storföretag, bland annat chok-
ladtillverkande Freia och ostfirman
Ibvlt har börjat görå egen TV-
reklam som sånds till Kabel'abon'
oenterna vla OTS-satelLiten

Dessutom sänds lokala nYhets.
och temaprogram av de stora tid'
nlngarna I Oslo, Tidnjngarna har
satsat stoil på TV, och ny[gen kÖP
te Dagbtadet in slg I Janos Electro'
nlcs. Aftenposten förhandlar Just
nu om att helt ta över Odd RYghs
kabelnåt- Dessul.om har AftenPos'
ten höpt egen TV-utrustning för
stora pengar och byg81 egen studio'
Featurschefen Sigurd [Iennum
häiler iTV-proJektet-

Tdtaste
*" Norge år ett av de kabel-TV'

ratasle länderna I vårlden ldag. Och
det gåller för oss att vara med från
början" lngen tidning ska få mono-
pot på såndningar, det är alla över-
iru orn Men det gåller ändå att
köpa ln slg och försäkra sig om
bamtlden" såger Henneurn-

Del ti, fascinerande att se de
lokala nyhcts,sändnlngarna I Oslo.
Vade tidning sätter sin egen prägel
på sina egna prograrc
O Manlstiska Klassckampeo är [l,
ka politiskt aggressiva I TV som på
clen egna ledarsidan
C lJttsammare Vedens Gang pro-
filerar sig med en mer underhälan.
de oyhetsrappor"terlng, gårna med
betoning på kändisar.
O Sofstikerade Aftenposteu sat.
ear på lite tyngre och seriösare
nyheter, ofla med en kulturell
prägeL
O Soclalistiska Dagbladet göt
många nyhetsinslag om arbets.
marknadsproblem, men blandar
friskt

Sigurd Hennum:

- Vi kan ju inte gå ut med en
annan etisk profil I TV ån den vi
har I vår tidning. Dårför försöker I'l

hela tiden överföra Allenpostens
stil, vilket inte varit helt lått TV .ir
Ju ett rncdium som låmpar sig bäst
för underhå-llning.

§dndnlngor
Sigurd Hennurn och de flesta

andra som leder det nya norska
TV-proJektet räknar med at! tid-
ningarna inom kort skall få Lonces.
sloner att bedrlva egna såndningar.
I t-gna kanaler och med eget redak.
tioncllt an-svar.

- li,en en förulsåttn.lng för dor
är att reklamen slåpps fri I norsh
TV, Utan reklarnintåkter finns det
lngen tidning som har råd att fort.
såttå.

Enligt kållor som står den norske
krilturminlstem Lars Boger
[,angslel nåTa åi det mycket roligt
att den högerledda regeringen
snart ger klartecken åt reklam ock.
så I statliga NRK (Norges STV) och
når-TV-sändnlngarna.

På departementet såger man till
CT:

- Det hela har gåu så långl atr vi
inte har något val Utan en fri
rcklam-TV brakar hela den här
satsningen ihop Det skulle vara
rcna katastroferl.

Bllllgare
En iniressant sah som när - TV-

plc.jekten I Norge har vis:r! är att
det går alt 8öra TV-program ot'r-
hört mycket brltigare ån vad stati:ga
bjassen NRK gör.

Verdens Cang har gett två Jour.
nalister tjänstledigt för att bara äg-
na slg åt TV. De sköter planlågg.
ning studioarbeten och gör alla in-
terijuer. En fotograf har omskolatr

till hlnrare. En sklcklig producent
hyrs in ibland för att gr: progriun-
mcn en proflessioncll prägel

- Dessutom medverkar tidning-
ens alla experter med olika inslag.
Sponchefen, vår nredicinske cx-
Perr, osu, bcritrar Öivind G rielt.
stad, som håller i proJektet på VC.

frgenTY
Orn lem år ska alla experimcnt-

sändnlngar vara över och Oslo en
förcgångssrad vad gäller TV i irllr
formcr. Dr-'r är i aiia fall vad rnedia"
foik i liorge trur.

Sigurd Hennum:

- hled största sannolikhet kom.
nier alla de stora tidningarna att hr
egna TV-karLalcr, som kompletie-
rar tidrl.urgars 9r'riga innehåll Pre-
cls son.r dagens söndags- och sport.
biJagor.

§ignrd llerrrttttn på Afienpos.
len dr cheJ for lLil.cgorna, och
numero ociisä /or kabel-TV.
satsnlngen, tlan äetroktor
t ilInlnge ns r ghe lssdi ndnlngor
I TV som etl ktmplemenl lill
tidnlngen - prccl*r com bilo'

go|na.

1L
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\iir viirlrlstr.rpcn i rrtl'iirsakning
gick i 'l'iirnal))' ()rll 1ta I)trrtrlrct i

(iiillivarc, satl du nog bekvämt
I'rarnfrjr 'l'!':n oclr nji;t av de
s\'('llskcs [rirrngangirr. Ägrrilrlc rltr
da en tar.rke åt dern sonl säg till
att bild och ljud nådcle frar-n till
dig? Antagligcn inte! I(illarna
sonr finns bal<onr karneror och
tcknik zir "doldisar" i lil<zr hög
grad som de sorn firrns frarnför
iir "l<iindisar".

Outsicle
Broerdczrsting

.\tt rlilr,ktsiinciii'l'\'-prr){ranr 1l'iin
plirtscr son) iigg(,r Irortorn allfar-
viist,n Ii riivr,r Li I I f a I I isa lirrbi ndclser'
n)cllilr) dcsstr or'Ir iliirntasL(, anslut-
Ilillgs[)Llnkt i c]r,t rlsrrljära niitt,L.
OlLir li.rirr.'s rli,t llt,r'ir lilnlilroltlt r,1lt,r'
sonr 'l'\'signirlt,n r']tåst(, lrir Iri silit
rriclliin si.rndtrr', oc'lr nroLtagarirnL(,nn
I )r'ss:r t iIIlirIIiqlr lirlbirr<lt,lsr,r' rrltpr.rit

tiis irv tt,lt,r lrlit,ls ( ) l)-rr rrpltt'r (( )ut
siric IJloarlcrrsLing) rrrt,rl lrjallr rrr
tt a nspolLirfrlrr lrirliolii nkur.

Stort jobb
Sändningarnur liån världscupc,n var
e.Lt stort jobb. ,\ke \\'estcrluncl, sonr
hirr henrnra pzi OI3-gruppen i Sunds.
vall, ansvaradc Iör sändningon I'rån
[)trndrcl och lrac]t, hjiilp av Sunds-
vallsgrtrlrpcn I<ornltlctLcrad rnc,rl
nagrir ntirn 1r'itn (li)tcborg och firll-
gf\rpl)('n

IIassc F urrrlrag, li'tin OI3-grrrpp
Ir.arlst.arl. svallrdc, fiir att arrar]g(,-
nlirng(,n i 'l'irrrrabr giCk i lirs. f lirn
rt.ststt'rudes lr ( )ll.urul)l)(,1'rul i

liarlstad. Skrcl<holrn or:h \lalrnri
silnlL av Iält"qltrppon.

Förarbetet viktigast
I)t'l absolrrl- r,ik1-igrrsl-c infiir r,t-1.

siiriant Iriir uppdrae rrr il1-1 r)trrn

tt'kogn,,st tiit' ot rlt,ntIigt. 
1 ri1rr l;rrr

\i<t, \'i Iroljiirlt, llcnr rrurnrrrlt,r' i li,r
r'äe. \'i rr[rstI lrillir pllrtrr | llrr,r] 1il

sikt firr att konrnra lirrrn rrr,,,i si{r,:r
It'tt rrtt,l)irrr llitrliirrnir. ocir 1r'rur'l'rlr,,
b1' hade vi pro[rlrtrr rrii,rl r]i,n srrlir ;r

Särskilt rrrt.llart Ilvfllillr t ollr Sl or

ullran vzlr dct rrrarigt. Lrots lrl t Ill
flällcts rrrast Iiqgel trtir'Iit,t iioqt. \ r

frc:k stäiltr Lll)l) \'ar rrrrrstlril nrcil lrr
4()-nrctt,rsrrtast nritt. i skrrgcrt virl
I)t,rsLorp. I)a I)rrrrrllt'l tvirrg;rrlt,s r i

l1'lia Iir.rrt,n li jr ( ) I J-siir rr irr i ngr r lrri
rrrcd [rr:liko1)l(,r' r.l])[) ti]l :trill lrlltsr.r
or'Ir siidant lllllsl(, r'i pl;rnr,r'lt i gt,il
t i(l

"ICirva pappcfl'
l)t,t ear int.c, atl- sltrrvit, slrqr,r' ..\li,

Vi rrrilsLc f asLst.iilla ('\iikt vir(l s( )n r

sli,all grilirs or'lr villit,t rrrirtt,r'r,l sorr:
bt,lrijvs Oclr pllrnr,r'r)r lulrslr, lrrrllrr,
rinrlras rrirgoL isislr strrn,i. l,r
tlt,t kiilvrr l)irl)l)(,r'

Li.ri,irr

l, r. r, 15
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Inte bara bild
\1,"'cket skall till liir at-t rlet skirll

bli cn {iirbindt'lst'. bt'r'ätLar'l'ast'
l'lriksson fliin OII-gruppcn i Karl
sLad, sonr v'ar nred i 'l'ärnab1'. Det
ar inte bara bild srlnr bchövs liir atl
skapa nän'arokänsla, ljudcl är nog

så vikrigt tex skidornas lräsandc i

den hårdpnckacle snön. DeL lanns
ctt 20-Lal mikrof or.rer i backen sorrt

1ångaclc cletta viktiga eff'cktljtrd. \'i
nriisL(' oi'ksa ha ljLtdloclnirtqar lirr
r('portrarrtils kottttttt'tttttt't't ocll liIr'
t, kltik, IIr;t :ttl I)J;ltir,,\,'l

Ticlsöc{ancle jobb
'i'lrgt' lrcriit.titr ltlt rlt' tttiistt' titls,lL

Lrplr lirrlrrrrdt'lst't'tta i gorl tirl ittttittt rll
sliirll itttvatttlas lirr tlt t ar irrtt' qjott i

t,rr Irandviindrtitrg aLt lir radiolirrikar
pa plzrLs or:Ir att Lritrtttttt irt clt'r:r.

\ iski,'kudt'r'lr Illil:sa {rr'j,rr 1rr'r
jirrnr'äu lill Stortiman. rarlioliinkar,
kabllrr r.rcir annal. o<'h f or själr.'a rncci
( ) Il busscn, sotn itttrt'ltallt'r all dcrt
koirtrollutntsttrirrq r r [rt'hirvcr. St'dart
riqgadr, r'i Vinlirllrr or'lr Stontrttart
,,r'lr liurtnurl('('tI I)ilr tttalr <liir. \'i
skickaclr' ('tt l)ur gttltlrlir till virliit'rlr
iir llallt't ot'lt I)t'rstotlr ,rr'1t toq ()ss

1 ill si-l till 'l'irlrtirlrr t:tt'rl lrtts.t tl

Ilr ilallt't I)lir Inilr) Iritt;t tttt'tl sttt,

skolt'r. (j kiirrrrrt'Lt'r lt'ittt lrtt'lritt rtiq
ocir nrvckt't lrrarrt irlla tirlt rt. I)t'
son'r .joi.rlrrrrlt' tlirt'r-t1tpt' llcli ,,', ('t t)itt tit
virl nrastt,n.

T[ngt jobb

'lit1t rtl Ettroltt' L ur tltl .sttnlurtdt lt,rttu urtrltr t ilkt't ut'r'rtrtgtjrerrtu ltlttLlttc s/).)/1so/

(ntq u.ll slr?rrs trrrrl,r'lurltngutrtu. ltlLt t iltlsllrfl rrttt( I)Ltrttlrt'ls srtr)ltlttrltlu srrlu

mot.ion-maskint'lt ii)r att vi skullt' Iii
se åkarna slå på ijronelt f irst lålrg-
sanrmarc. När rnixc:rt r'ar kiar git'k

dt,n viit r'år OII-bLrss Lill (lallir are
och vidart' ul 1tå rtäLt'l.

abc över nätet
[)t,t arnerikanslia'l'\''bolagt't altt' ut-
nvttjade dt'n uppkoppladt' f iirbindcl
st'n fijr aLt sältda t'tL rt'Jtot'Litgt'lrlttl
tävlingarna på I)r-rndrt't. Ilolaqt't
lrade r:gna r('portrar otrlt liatt-it'r:itrtiitt
i barckt:n r.rclt dt'ras bildt'r ot'h ljtrtl
sarnlades in av InLeruidt'o sont

fänns på plals mcd egcn buss.
lnspclninrcn sär.rdes t'f tcr dirt'kt-

siindningt'n till Kaknas, clär trratt
on-rlbrnrade' de n i sin nt'a konr.'t'11t't'

utrursLnirrg Ii)r att ltassit rit't itttit'ri
kanska siindnirr{ssvst('tl r('1. I Jirlt'1t L'r

gick prourarnnrt'l ovt't ( ioti'ttorg till
.jor'<lstirtiont'tr i 'l'ittrttltr sotrt vitilrrt -

lrr.firrrlrarit' dt't viir siitlllit tlll t'S.\
där titLanra Ii.utrrlc lrt'skirtltt lrrorlt'r
na NIairrt's t'skliprrrit'r siittttttii tlirg.
Iijrrniddae. r.lt'lta tat k r irrt' t icissliill
riaden.

rttnttttr'( htut'tr ii)t ul()nL ttl! ltr,rrtltii
r?nul lt'hrttli. uL'r'n rlt' rul!u uli(i)t't t rtl

or'Ir nroLorspcl 1»i hilarrlr f irl atL ia
trpp rarlioliinkirrtta. irt'r'iiltar,\kt'.
nr('n ibland kan clt't bli tLrrtgt att
lr lta pir ställt'n, <lär clt't iir vrartqt
rrtt komrna till ordc'rttliet. Ot'[r itLt
rigga länkarna i maste'r I'rär derl

blascr hart kan vara knepigt.

Kameran går
\iär Lävlingarna bi)rjar rnåste alll
lunqera. Kamerart vid startplalst'n
i 'l'anrabr-[rackt'tr stirtrlt' r ia länk fi'iirt

t()[)])(,n till Irusst'n rirl trtalllllart. lirrt
sirttt't 'l'itst' \'i lrirtll t'tt liirtk ll'trlt
Str,rrrrrlrrks lirt'itlrllirlrt'tti o..'ksit tit li
rlt,n korti rrrl till l)irs: Itilr Ittqr.'lttat'
qr, k lrr'rrr. ('11( l ittl lr;r krirt tlll Ilil
rit,rtlr Inir) 5arrrtli!li krilttt't,rr'ittttllt
rlr,- i Srt'r'iqr's 'll'lt'r isiotts tr'gilrttss
,rllr rir, son't skLtllt' sltttrllts r iiilrtr
gilk r iii r rir' Oll-[rtrss ti]l tlt'rr tilll;illi
qrr liinkr'rr r.'i trtotttt'ritt 1.rlr slavsiirr-
darrnarsLt'n på Il1'tialict. l)änii'an
hoppade vi till rnastbilt'n i I't'rsti.rryt
och r,ia F \l/'l'\'-nrastt:n i Sloruntan
tiII ra<.1iolärrkstittioltctt i VindaItrrt.
diir r,i kLrndt, koppla in oss pa dt't
rt'quljara rtittt'1.

Ett hopp från
Dunc{ret

l'rr I )urrrilt't ltitril r i rtrirrrtirrt' lill
rllt rt'gtrljrrni'l'\'-rtatt'1. siigt'r'\kt'. r'i
lrt,lrovrlr, lritnt t'lt Iiirtkhriltp till (iiiili
virlt,. \lt'rr vi Itirlt'(i rrrtt'rrra lrirrl<ar i

birli<lrrnli sotn toq iriitlcrrta Iriilt dt'
olika kanrt'r'()nrir Ir('r till rt'gibtrsst'rt.
där man r.aldt'. nrixadc oclr [rt'sLärrt-

rlt vilkt'n Irilc] sorn sl<ttllt'r,iclart'.
I'lnrt,lianål kiillpLc tttutr itr slorr'-
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Svevaslcarna åir

för TV-reklam
En majoritet av wenska

folket år for TY-reklam.
Störst år intresset bland ung-
donren och miust bland de

ål d rc åldersgru pperna.

Det vrsar en opinronsunder-
sökning som g1orts av l(onsu-
rnentdata på upplrag av Art
nonsörsföreningens utred
nin gsinstitut för mediafrågor.

Under våren har samman-
lagt I 000 penoner tillfrågats
om insällningen till 1Y-re
klam. En liknande undersök-
ning giordes vilren 1981, 1979

och 1977

O Sanrlad reklatn

lJndersökrungen vlsar att
dcn positiva inställningen tili

TV-reLIam i stod sett hållit i
sig under de senaste sex åren.

Av de tillfrågade svarade 69
proc att man är för samlade
.eklaminslag på 12 minuter fö
re eller efter nyhetsprogram-
men i de båda TV-kanalerna.
Vid de trdigare undersöknrng-
arna, d v s 81, 79 och 77, var
?2, 66 resp 60 proc lor re'
klamen.

Andelen motståndare har
mirukat något. 20 Proc svarar
nu atl man år emot reklamen
mot 24 proc för två år sedan'

Kanske inte helt oväntåt år
rntresset for reklam-TV störst i
de yngte åldersgmpperna. I
gruppen 15--29 år säger sig 78

proc vara för reklam mot 58
proc i ädersgmppen 50$9.
(m)

flxin.;xr!;u*!r
dörnd $friå qlcrlcyn

Warszarvl if"f--lir-'vt+ r l: .1-n

milit.ärdornslol i lVarszir'.1'a ur)ln,
de pii lörrJa qr n ;xrlar: k,:n 7-,iis i;,.s
Irliijder t;ll d,,C,.ir i lrar:. f:.i,,r':',:c,.
rapporterade. dcn offi,,riulia uv-
hesbyrån r.{P Netri, .- l.ir',i a,i,,
Polcn fore rniLtiirc.ns nraikl-(r..'cc-
tagandc i doi:rnrtrer lliljl. Iii,'r.r:
rrulnera che( !'or <Jt'n prist'a,.i'.
dclningerr i:iorn Iiadrc, [''r'r,r
F'trror;l Dt't'n ' tntl'"' I'r' i : 'erner'kan-'k cx h siin'11" ' '"" ''.sakiigen trlI Iårr.itr 1;iopl Lrl,ii,1:rrl-
kcl. 'l'rc irl:l<.r ti:1,1i,ur,':ii: :,,:',
lioppat av clii'r f.rr]rr:'lr,;r t,,c
mi,klcn l':rr :J :t.,irrr. . r,.i ,

dodcn i silr frårrvarc.

1) 4,,u-t ,--,

G- ? '',lt J

UTC ancl '/oul'Icce', ',:\''^:
The new Radio Regulations, in {orce irom Jan 1, 1982. state that UTC
(Universal Time Coordinated) shall be applied whenever a specilied iinre
is used in internarional radiocommunications activities (replacing GN'1T).

and it shall be presented as a {our digil group (0OOO-2359). For most
praclical purposes, UTC is equivalent Io mean solar time at the prime
meridian (Oo longitude), Iormerly expressed in GMT.
All times in our broadcast schedule are given in UTC. The {ollowing
lable will help you to convert UTC to your local standard time. When it is

midnight (00O0 UTC), other standard times are as follows:
o O 1OO Stockholm, Oslo, Copenhagen, Paris, Bonn, Berlin, Warsaw,
Berne, Vienna, Prague, Budapest, Madrid, Rome, Tunis, Lagos, Kinsha-

sr, LLran,ia c O2OO llelsinl., Bucharesl, Alirens, Ankara, 8t'u1, [)ar|a:
crs. Tc Åviv, Amrran, Carro, Lusaka, Nraputo, Johannesl,urg c Lr3i-tr)

Mosccrv, Bagdad, Kurrait, Riyadh, Addis Abeba, Nairobr, Dar cs Sa aanr

. O33O Tehcran o 04OO Abu Dhabi, Dubai o 0430 Kabul ' 05Oa)

Karachi . O53O New Delhi, Colombo . O600 Tashkent, Dacca ' O63C
Rangoon. OTOO Novosibirsk, Hanoi, Bangkok, Jakarta ' 080O Singa'
pore, Peking, Hong Kong, Taipei, Manila, Perlh o O9O0 Vledivostok,
Tokvo o O930 Adelaide ' 1oo0 Svdnev ' 120o Auckland ' 

'l 4oo
Anchoräge. Honolulu a '1 600 Vancouver, Los Angeles ' 

'1 700 Edmon-

ion, Denver . I8OO Winnipeg, Chicago, Mexico City ' 
'l 900 Ottawa,

New York, Havana, Bogotä, Lima o 20O0 l'1alifax, Caracas, Las Pa:,
Santiago a 21OO Brasilia, Buenos Aires t 240O Reyk javik, London.
Algiers, Casablanca, Las Palmas, Accra o

Swedon has daylight saving timo from March 27 to Sept 25 1983, corrosponding
toUTC+2hours.
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&gstrrooude
t,ONDOli r AP) Nyhctsuppl:isaren
plr Iiudro l\loskva som kritrscrade
So,,iets irrvasion av Alghartlstatr
anklu(adr' i cn antran ulsrttrclttlrlg
Krrnrl lör iltt vara oarlig;r t srlta
n{,(lrlrslilrr)qslDrslag, trppgav ra-
l, . .. -- ..,rr' 1,.' l. I,l.rgL'rt

Il lJ(' ';,,r;r har t.r-' artlaqgr,lrrg Ii,r
.'.1... ::r,.; .,r ä:''Li,,,'i:tis r:,'i:'
:,iir.!r)lrL'ilr r slariell Cavt'rsitit:ll,
,ririiiir( iit(' rr:rkla,le lsott n:lr rlt' grt k
r',,.. rr i,irn i t::,:r,i, It ffl tli;ri

- :i)\'lr,l'.il)r()l)t'rr r ill Ita I'it'r I o'
l-,otirr (,,( lr stridsspr'lsiil . . tltl Na'
1o ilar, saclr n1'ht'tsr.lppl:isat etr.
L l:rclrnrr: Danchet'.

I(rrrnl a:rklagar arlnitrs i ast lbr
ali arvrjnt\/ra lj'c-dt tr getrotn att
r,tter'-§ir'ar\':t overlagsenittt 1.å
k:rrnr apentrrrådel.

- Su\.1|luni,:ttCtr ltat .r:('r'l,l('ll
nrcdcltlat att <it'n inte är bcrt,rlcl
ail \'(,rkii lirr konstruktiva bcslut
s(-r|]) l)rr(rainsar kärnIaprten r Err-
f(rr)ir. riI)llgaI n1'hctsiasart n vrtlu-
rt't'nlrgt RFle

Nrlrct,.Lrpi-,la:art'n lriil l:)lr
lr;r;lllrirlr r l irrlio Nloskva )(,dii1r I

r|,iili,i.1L5 ,l,r irar, II':,rttl',;r il,, kr:lt'
k!ir 'r i 5li tt,l- rirri arr,, ) .liIlrii.
i:l:1..r1

1. ; ?'i 
,,r -



KAffiEH,*W'V
på gång i Gtitehorg

enj.ir 1rå 
'l. t icr cr krt i Cote-

borg.
Televerkct menar slalvt

att man al iriist liinrpat att
ta hand onr cn it i,nrtirl.i ttt-
byggnad av kabcl-1'V.

ÄIlrniirutgldf an
- Gcrtuirr lat'., k.rbclr ur'.

sonr bara liggcr r,('h vanta) ,

kan vi clra kaolar ocksl ior
kabel-'fV, siigi'r Lr-'rtriitl
K,, le.n.

I tir trat r at.rn(1,' Iul i.irlid'
lar 'l eluve.r k, I I:., ,l tl" ail-
ilrairn-\'tr i!'.r l),.\i.rLls:.i:''ta-
ilr'l) I C.,lr']r,:E ,,rn k.rrr,:l-
'l'V i I{orli:clala, Bc.rgslön
och Angelcd. Ocl', tol att
ytterlii:rrr' lurrnkla itrl',rr-
andet av kabr.i-TV lägger
man nu Ilht rkablar r G,,tr'-
borg, Stuck lrolrn or'lr II:,1-
mö, Via dcrn kolnnrer tnert.t

att kunna överlrila bircle
TV, telefon oclr clata,

/''1. \l I(l I ls

Televerket accelerar taklen i si-
na försök med kabel-TV inlbr de
närmaste årens kommande IV-
satelliter. [Ian har nu bestämt
sig för att bjuda abonnenterrra
på det kabel-TV-projel( som år
på gång i Lund - detta firr att
snabbt få erfan:nheter för plarr
erna på att kny,ta ihop hela Svc-
rige med ett nytt kabelnäL Ock-
så i Göteborg har det börjat röra
på sig. Etl par av de stora bo-
stadsbolagen har avanccrade
planer gÅ att installera kabel-
TV"

Prcjcktet i l{nd är ctt första
testområtle dar televerket vill
skafla srg kun.skaper om katxl-
TV-utbyggrrad inför de ornfatran-
<ic plancr som verkct har inf,xrrr-
rat n:gedngen om. 'fiIJ cn h)5an
hade man tånkt att kunna ta rrt
vssa kostnader av invånama i de
ornråden ciär försöken ar på uainq.

- Vr har v;rlt en trnnan vlrq ilr
att vi inie viil nskcra att {irrsriia
projcktct av ekonomi.ska skai, sa-
ger Lars Aronsson, tck,r,erket.s
ansvange fbr kalx'l-'1'V-prr>
jekten. Vi viil åt orllrcnhctcr av
tehnisk rrch praktr-sk an. cx.h då
tar vi rie kostnadenIa pä r, is.

Eftt.r Lund st:u Skarirrrår.k p;i
tur och sedan eventucllt Sunds-
vall. I Gtteborg har ett par av
lx)stedsbolag(,n nu konkn.tr-scrat
sina Jrlaner på en ombyggnad av
ccntra'rlantenrsystemen "med
framfi;rhållning mot kabcl-'IV-ur_
vet'klingen" crh de pl;rrx,rna om-
fattrrr cirka ä 0()0 hrrshåll.

- Initiativen i Gcitelxxa kom,
nter från fastiAhels:lqanrir s;.rlva
(rh dt.t gor Gr,tcbon; rrli t.il rrrlrr.s-
sant altcmativ i virra fort_satL_r
planer, pdpckar Aronsson.

Utvu:klingen inom kabcl.TV
mh satel.lit-TV-områilct går nu ra-
s:rnde. sn;rbbt. Tyska TV-bolagct
NDR har trpptackt vad sonr år J*iqårrg i Svcnrtc ,rir hirr lr,t;r .,1, .',,*

lor att ntölligen f'örhandla orn r,r-
sättninq firr dc progr.;ull snm vr
svenskar lyckas "tappa av" fr/in
det tyska nätel Mellan svensk TV
och ctl par mrska kabel-1../-fc,x.-
tag pågår irnterade r\)soi)cn].rng
orn frngar tiil Svenge lijr ati r»rr-
marn ser vrlra TV-kanaicr rrcir
:rvt.rrsk TV har r rir.rrLl [rsknvrt
hur rnan r'il1 bvqflir trl eir rrerij,,
TV-kanal lör bct2rl-'nr.

Tiil <iL'tta komrrrr txksii clc
er.rrc1x.rska TV-vrtclliterllr som
börjar sarxia-s upp inorn irt_, l.ir -rrh Iör dcn mo(h[lntngi]n r ka]x:i-
TV-näten linn-s inga huxlrarvJc
la(ar. LEIF J ANDEITSSON

ffiffiETruffiKffiffiBffiTqf$S
w%rffiffiffiffiedilruffiffiruffi
*Bsgevl,, Epeag"gg Å§€? Wg'o,u #"gBe"sdg?§,. -

At: ERtTT-frl.l RIE CII'IION
GÖTEBOBG (GT) En 40 meter hög mast
reser sig för närvartrflde över Giltehorg. Den
sitter på en av Tcleverkets mobila Inastbilar
utanför Svenska Mässan.

tled hjälp av dcn ska Televerket visa sina
I'riirntitltr l,^u ndt'r, sonl fastighetsägare och
storfiiretagare, vilka rnö.ilighctcr kabcl-TV
konirner att iilll)na i franriitlcn.

I(la(,)l)nl)ar C{)ni:ict x3
på Sr, i'-xa l\1.,r-,,r, !.r,
ri'ii:ri§a {)nr ir:,r'k nircisluI irrg.
nrr-'rl ia crcli r,rtbt icinrng.

På TV-skarrnalna isin
nlor)tL.r i utstäilningshallen
1:u Ttle vprkt't irr TV l,
'i'V 2, norsk och dansk 'I'V
oclr viser Irur t,tt'I V-konfr-
rcn-s går' till. Med hjalp av
två paral;olantenner tar
r-.r;rn or:ksfi in proglarn l) än
tvår sovjetiska satelliter.

Dls.ru'.on i t1,:r Te lt'veri<et
plr.,' på ciatavi-sion, d r, s
iriin'l't:it,vtrkrts ccrrlfala
di,t,,rr,iirFi:,1r.: kir1,, r k'rn-
rlt,rr tnlirrt:rellutt direkt
lr.rn f)t'1 ,-rr,l;'',,m irol,uvs
är en (L'1,'lull oelt erl'I'V-
apparat.

- Alla iir nredvetna om
rrtt krlrt,l-1'V rrri'stc bli till-
Iåtct i någon fornr och vi
lrhllt-r på att lörbeleda oss,
sagr'r Lcnnarl K116rr. ing-

1B



HOT LINES aLLa ticier i G,'1r

Al aska KNLS skal I testa 0600-1100 pä 962a kHz och 1100-2000 på 6120 kHz./SCDX

Nac j onal Arcangel är Juan Lui s Medi na . /PAM

engel ska onsdagar 2230, 0100, A23O och 0430
/RBSl^/C

AE{§is En ny v/s på LRA36 Radio

Argentina RAE sänder DX-program på
p;-6ö64;11710 och 15345 kHz.

B_ql, vlg Radio Difusora Santa Ana de Yacuma f.inns nu på 4805 kHz, ex4BB6./HfDX

Brasjljen Radio Cultura de Porto Alegre är det nya namnet på naA'io Caicara på
6-08[I kIlZ Radio Nacional de Amazonia numera listad på 6120 kHz med 250 kW.
Raclio Capital på 6195 kHz stänger ej 2000 utan har hörts vid mirlnatt och ibl
aven senare.

Ecuaclor Rad'io Difusora Tarqui hörd pä +ell-U kHz.

F j I i ppi nerna FIBC sänder engel ska 2345-0500 på 15235 kHz. /SCDX

Frankrjke Radjo France International sänder engel ska 0415-0430 och 0445-0r500
tä 

-135.9795,11875, 
11735 och 15155 kHz. /scDX

Fören. Arabentiraten R&CTV Dubai sänder engel ska 1615-16a5 på 15300, 15320
och 21655-kHzl- /scDX

Gabon Vot'ce of the Gospel sänder engel ska/hausa 1725- 1800 vi a Moyabi på
Ir=Bl5 t lz .

tlpry!e,) U/s på RRI/Jayapura är luluhammed Hly.

Japan Rad.io Japan sänder svenska 0630-0645 på lTBlA och 21610 kHz.

[ilpq._[gt Votce of the Peopl e of Kampuchea sänder oregel bundet f ranska

och engel ska 0000 på 1360, 9695 och 11940 kHz. /SCDX

Madeira Radjo l-urista som sänder over CSB90 Estacao de Madeira på 1485 kliz
6Jr: sGnska/danska 0815-0845 al I a vardagar. /HIDX
Onian Radio Oman sänder 0130-2200 på 11890 kH2,0130-0400 och 1800-ZZOO pägsto t<Hz, 0a00-0600 på 11830 kHz, 0600-1500 på 9735 kHz och 1500-1800 på'
9555 kHz. /SCDX

Peru Radjo lulerced,..Huancuyo, hörd med c/d 0a0a på 4960 kllz. Radio Nor peruarra,
Chachapoyas, hörd på OOSS kHz vjd 0230-tr'den. /HfUX
Porlugal A[lR/Sines sarrder llorlcl DX News från DSI{CI på söndagar'0800. /SCDX

Sarpan Y/s på XVOI ar Jose U Igisnrar. /pAtq
Se_1ggal 0RlS har i00 kli på 4890 kHz. Senegal -lnter sänrler på +S5O (planerarll )

72I0 oih 11895 kl'lz. 0RTS/Zi gui nchor sänder på 3336 kHz med 4 kt^/. 0RTS/tamba-
counda, B.P. 116, lanbacounda, sänder på ::SO kHz rned 4 kl^/. /HfDX
Sydafrika Radio RSA sänder engelska till Europa 0630-0730 på 7?70,11900,
152-m=oc6 17780 k+z, 1100-1200 på 15220,21535 och 25790 kH2,1300-i600 på
9585, 1522a och 25790 kHz och 2100-2200 pä 5980, 7270,9585 och 11900 kHz./pWA

!rygl Radjo Budapest sänder DX-program på tyska onsdagar 1415-i430 och
rdia;gar 1300-1315 på 6025,7225,9585, 9835, 11910, 12ö00(onsd) och 15160(lord) t<Hz /PW A

USA l.{RNtJ sänder Gl enn Hauser s DX-program I ördagar 2330 på 11890 kHz. /RBSt^/t.

Vatikanen Vatikanradions skandinaviska program går nu 1815 på 5985 kHz. /SCDX

Zllb_qbry Nya kanalen Radjo Four (4) sänder nråndag-fredag på OO+5 kHz. /SCDX

/ HfDX

/Hf DX

/SCI]X

/P AM

iSCDX

'))At
L J1 )

Käl I or PAM - Peter Aronsson, Mariestad; HfDX
B1t-apest Shortwave Cl ub; SCDX - Swederr Ca1 1 i nq
vanl jgt Peter l,ialerrt-in-Askman.

Hjalp för DX-are; RBSTJC - Radicr
DX-ers; PWA - Er redaktör sonr

1§
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Inte särskilt mycket bidrag denna gången heller, så vi börjar väl d'irekt med
Peter Aronsson:
7Fe-ll-lang PBIqTB5 k sch
RRI/Jayapura 5045 kort
R Moscow/Chita 4860 k sch mnt

Essex Radi o 1431 kort

4

D

2

i0,5)

rter Wal entr n-Askman:

Yunnan PBS 4760 k sch
KY0l Sai pan 9670 kort
R Naci onal Arcangel 15476

( 41,5 poäng )

(

(

bmm(

4)
6)
e)

Fortfarande
R Time 6275

1.
2.
3.

topp h'i tta r v i
dek i nfo f?4d R Illimanr'4945 ste

( 13 poäng )

bro L20d (8)
te

(5)

SIALLNING
Peter Wal enti n-Askman
Ni sse Pål sson
Peter Aronsson

Spännande

167 ,5 poäng
i13
112,5

SoVI['I LIN IO\

Wof{p_Lav
Red faces in the control roont

I isteners to Radio Mosct'w s Englrsh-
L langulgc scrviee lest Monday coulrl
hardly believe vrhat they were hearing.
''The population of Afghanistan plays an
increasing role in defending the country's
territory agarnst Soviet occupants," An-
nouncer Vladimir Danchev declared in
his hourly news rounc.lup. He went on t.o
qr-rote Alghan tnbal elders as saying that
Soviet activities endangered "the security
ol the populatit'rrr rrf Alghanrstan." An
hour later [)anchev repeated the sarne
bulletin. [)uring thc next hourly sumrra-
ly. he reporteci that the nlghan popula-
tl()n was playing a greater role in delend-
rng the country 'against barrds infiltrated
lrom the Soviet Union." lle then intoned:
''Reports in Kabul say that tribes living in
the eastern provinces of Nangarhar and
Paktia havejoined in the struggle against
the Soviet invaders."

A Radio Moscow spokesntan ambigu-
ously descrrbed the startling deviations
lrom the ofllcial Soviet line as a "personal
mistake." An executive fbr the service.
however. said privately that "anything
like that has to be an act ofsabotage." The
question was. By whoml Radio Moscow
news programs are prerecorded. so Dan-
chev's broadcast could have been edited.
nristakenly or nrischievor-rsly, without his
knowledgc. l'he doctored tape couid have
slippetl through once. and perhaps even
twice. But that woulcl ncrt expl:rin the third
suspicious broadcast. which differed
markedly from the hrst two. Because staff-
ers at Radio Moscow's English service are
held kr high standards ol proficiency. it
seemed unlikely that Danchev. an experi-
enced announcer in his 30s. was merely
having problems with the language.

At the British Broadcasting Corp.,
which picked up the revealing reports in
its routine monitoring ol foreign radio
transmissions, experts said that Danchev
had made a similar mistake a'*,eek earlier.
That broadcast also concerned Afghani-
stan. One Western diplomat was con-
vinced that the mistakes were deliberate.
Said he: "It represents the first time that
the Soviet media have rebelled against the
Kremlin's policy in Afghanistan "

Perhaps ironically, the Radio Moscow
incident comes at a time when Soviet offi-
cials have been hinting loudly that they are
anxlous to find a w,ay out ol the costly 2%-
year (rcupation ol Alghanistan. [n a
lengthy article in the Communist Party dai-
ly Pravda, the Kremlin last week accused
the U.S. olstepping up aid to the Afghan re-
bels in order to scuttle United Nations-
sponsored talks to obtain an agreement on
the withdrawal of Soviet troops.

As for Danchev, he was promptly tak-
en off the air alter the gaffes were discov-
ered. Late last week he was reportedly
dismissed by Radio Moscow, and the
broacicast age ncy w'as said to be planning
stricter controls over its announcers. t
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47 65

4770

4800

48 r 0

482t)

+ö ) )

+ö+ -)

4E70

4890

4910

49i0
49 25

5010

5036

96E5

968 t
9E65

1t7E5

r I800
r 1800

11930

15110

i 5200

\7920

19 i t
4851

f,155

6550

69 35

90 )'2

1E20

2015

2? l5
1905

2100

t94A

"i 
a- l, 'l

TUROPA _ AFRIKA
2155 Liber ia ELWA med enge l ska och QRK Z . p,,{A

2200 Nigeria FRCN/Kaduna med engel ska nyheter o QRK 4 . pr,^jA

1815 Lesotho Radio I-esorho på inhemskr språk m QRK 3 . phrr\

2110 Cabon Afrique No 1 med franska och QRK 4. phrA

1815 Angol a Radio Nacional med snack på pp och QRK z. P!{,\
1820 Svdafr:ika SABC med engelska och QRK 3. t)1\r1,,

2ll5 Mauritanien R.TVM med arabiska och QRK J. pl^,,ii

)130 Beni n l-v de llenin med f ranska och QRK 3. p\i;\
2125 Senega I ORTS med inhemskr och QRK '2 bar a . p\ir,i

0420 zambta Itadio Zambia med px på vernacular o Q3. RB

1820 Guinea Radio conakry med franska och QRK 4. phrA

2125 Guinea-Equarorial It Nacional med ss och QRK 4. p!{A

2705 cameroun Radio Garoua med EE clenna tid, QRK z- 3. Rll l)i,,r

0435 centr.Afr.Rep. Raciio Bangui med FF oc-h QRK 2. RB

2015 Algcriet Radio Algiers mec] cngelska o QRI( 4. I{rl
2300 Sov.iet Radio vilnius med engelska och QIiK 4. IilJ
1920 (lrckland Voice of (]rcece mecr EE ocl'r Qir.K 4. RrJ

1400 sovlcr- Ilaclio'r'ashkent mecl engelska och QRK j. Iilj
19Jr Itirlien itAI mecj LrnElelska och QRI( )- I{lj
0115 So-vchellerna rrEBA nrecl swahili och QiiK 4. R.rl

0655 Liberia ELWA med arabiska och QRK 3. RB
1800 Nigeria Voice of Nigeria med engelska o QRK 4. Iil1
0730 Gabon Afrique No I med franska och QRK 4. RB

\245 Egypren Radio cairo med engelska och QrtK 3. RB

ASITN - PAClFIC
Singapor:e ilBCiKranji med engelska och QtlK 3.
Yemen Ilad io Sana - a med arab j ska och QRK 3 .

Cyper:n Cyprus tsC med grekiska och QRK 
.).

T-ibanon Voice of Lebanon med engelska och a 3.
Kina Itadio Bei j ing med engel ska och QRK 5.
Iran lladio Iran med engel ska och QRK 3.

III"l.,

P hl.\

rtB

Rii

Rti

.'21
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ol/,\

9770

97 7 5

9870

11600

1l61 5

11760

15425

2169 5

469 l
4710

41 90

4795

4B'20
/.o1.,+() )t./

/.Q)')+o -) )

4866

487 5

489 5

49 35

4955

49 65

4965

497 5

4994

5095

5980

617 0

6195

97 20

11700

15150

15i90
r5345
15430

2r69 5

2130

1930

1500

r905

0930

2045

17 30

1500

1020

RB

RB

RB

RB

KNi-

1r.B

RB

RB

Rts

RB

RB

itB

RB

RB

Rts

RB

KNL

RB

tlB

RB

RB

Rll

RB

KN I,

RB

3. RI]

Rts

KNL

Rts

Ril

RB

Irak Radio Baghdad med engelska och QRK 2

lran Radio Ir:an m EE och QRK 3. 119022.
Australien R Australia med engelska och QRK 4

Korea Radio Korea med engelska och QRK 2.

Kina Radio Beijing med engelska och QRK 3.

Kr.rwait Radio Kuwait med engelska och QRK 5

Pakistan Radio Pakistan med engelska o QRK 3.

Sri Lanka SLBC med engelska.
UAE Radio Dubai med engelska och QRK 4.

AI,1ER l KA

Bolivia Radio Riberalta, Riberalta, med QRK 4

Venezuela Radio Mundial, Bolivar, med QRK 4

Peru Radjo At1äntida, Jquitos, med QRK 2.

Bol ivia Radio Nueva America, La Paz, rned QRK 3.

llirnduras l,a Voz Evangelica med engelska o Q 3.

Ve ne zuel a Racljo Tächira med QRK 3.

tsol ivia Radio Grigotä, Sant a Cruz, med QRK 3. Rti

Bo1 ivia Radio Paititi, Guayaramerin, åter aktiv. KNL

Colombia Radio Super, Mede11in, med QRK 4.

RB

RB

Rts

0100

0140

0 340

0230

0 J00

0125

0300

0330

0830

0305

0255

0000

0300

C84O

0215

23t 5

0155

i0i5
1000

0020

07 45

0020

2?-40

2030
) ) ).4

2i10
1545

Peru Radio Chanchamåyo, La Merced, med QRK 2

Bolivia Radio Norte, Montero, med QRK 2

Peru Radio Cultural Amauta, Huanta, med QRK 3.

Brasil ien Radio Poti, Natal , hörs ib1 and

Colombia Radio Santa F6, Bogota, med QRK 2

Peru Radio de1 Pacifico, Lima, med QRK 3.

Venezuela Radio Barquisimeto med QRK 3

Colombia Radio Sutatoza med QRK 3.

Guyana Guyana BC med engelska och QRK

Franska Guyana FR3 Cayenne med FF och

Bolivia Radio Stentor, La Paz, inte så

Ecuador HCJB med engelska och QRK 4.
Dominikanska Rep. Radio Clarin med SS och QRK

Chile Radio Nacional med spanska och QRK 4.
Brasilien Radio lnconfidencia gär rätt ofta
Argentina RAE med engel ska och QRK 4.
LISA AF RTS med enge l ska såk1art och QRK 3 .

Canada Radio Canada Int-1 med EE och QRK 5

4.
ORK L

vanl ig.

Ganska mycket fina LA-tips; ta dem som tips på vad
vid fina konditioner och lång väntan och inte som
liga hörbarheter. A11a stationer år inte loggade i
är omöj1iga att höra just nu. Lycka ti11 !

som kan höras
en iogg på drg-
Sverige men inga

22



I GOTEBORG

PRISLISTA

Besöks.adress
Trol I runan 228
Tors I anda
Göteborg

83-05- i 1

MOTTAGARE

FM- tuner s

Technics ST-5
Technics 5T-56
Technics ST-SB

Kortvägsmottagare ; nYtt

Panasonic RF-799
Panason'ic RF-3100
Panasonic RF-7BB

Kortvägsmottagare ; begagnat

Col I ins R-390AlURR
Co'llins R-3904/URR
Collins R-392/URR; 1,9 kHz-filter
Collins R.39?/URR; 2,4 kHz filter
Co]lins R.392lURR; 2,1 kHz filter
Drake SSR-1

Hammarlund SP-600; m fq-räkn mm

Hammarl und SP-600 / JXZL
Hammarl und SP-600/JX6

Kenwood R-1000
National HRO-60
Panasonic RF-2800

Panasonic RF-2900
Sony ICF'2001
Standard Radio SR-25

SRA ML-56

1

1

I

st
st
st

st
st
st

1850. -
2460 . -
3495. -

2180. -
1995. -
695. -

6500. -
5500. -
4000. -

4000. -
4500. -
1000. -

6000. -
3000. -
2500. -
2500.-
4300. -
1000. -
1400. -
1 250. -
5500. -

100. -

1

1

1

1

I
1

1

I
1

1

I
t
I
I
1

1

1

1

1

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

Postadress
Box 151
423 01 TORSLANDA

Tel efon
031 - 56

92

Postgi ro
45?656-237 11

05 50

"wj:... :

It

m
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