Dan Olsson
Högalidsvägen 77 c
244 36 Kävlinge
Tel: 046-73 54 45
E-post: dodx@hotmail.se

Hej! God fortsättning på 2016!
Gråhårig på min dator har jag blivit på sista tiden. I november köpte jag en ny dator och till den fick man
ett Office-program som var gratis i en månad. När månaden var slut så köpte jag ett nytt Office-program
som ska gälla ett år. Eftersom jag installerat liknande på frugans dator borde det vara en enkel match
tycker man.
Jag provade och misslyckades, tog hjälp av frugan som inte klarade det, tog hjälp av skolans IT-guru
som inte fixade det, drog vidare till en orienteringskompis som jobbar dagligen med dator och han
kunde inte förstå i heller varför det blev som det blev. I onsdags 20/1 åkte jag in till firman som jag köpt
dator och licens av. En av personalen fick jag hjälpa mig en timme och efter ½ så gick hon och hämtade
två experter som stod där förbryllade och inte visste vad dem skulle göra. Efter en timme kom den ena
på att man kanske skulle göra en ny e-postadress och si det lyckades.
Skulle igår starta denna spalt men då hade det hela låst sig igen. In idag igen 22/1 och efter en liten stund
så hade de fixat det hela. SÅ KOM INTE SÄG ATT DET ALLTID ÄR ENKELT MED
DATORER.
Senast vi var och lyssnade 2-3/1 kunde man höra många nya frekvenser stationer som aldrig har haft en
chans att loggas hos oss. Det var främst spanjorer som det gick att höra.
ALASKA
KNLS är hörd med engelska 10.15-10.50 på 9615.

C Ratzer och A Pedersen i SWB

IRAN
IRIB har svarat via följande adress: Valiasr Avenue, Jam e Jam street, P.O. Box 19395-6767 Teheran.
JGA i CON
KANAIREÖARNA
RNE Canarias i Las Palmas på 576 har svarat via José Carlos Garcia Montedosca.
LAOS
Lao National Radio är hörd med engelska 14.30-15.00 på 6130.
MYANMAR
MRMS Thazin Radio är hörd i Tyskland 13.04 på 9590.
NIGERIA
R Kaduna åter aktiv på 60090 och de är hörda 21.30-22.59.

H Östnell i MVE

Le Wolk i CON

W Büschel via BC-DX Top News i SWB

O Alm via dxldyg i CON

PERU
R Bolívar i Bolívar, Trujillo är hörd 23.30 och 00.32 på 5459.3 till 5459.9.
Wilkner och Arrunátegui i SWB
POLEN
All personal på Polskie R ska bli uppsagda och bara de som sympatisera med regeringen kommer att bli
återanställda.
SDS
RUMÄNIEN
R Timisoara på 630 har svarat via Dan Florea på adressen: dana.florea16@gmail.com.
R Oltenia i Craiova på 1314 har svarat via Daria Andrescu.

STORBRITANIEN
EDXC hålls i år 9-12 september i Manchester,
Och som vanligt när jag ser priserna så är det inget för min plånbok.

DO
H Östnell i MVE

CON

THAILAND
R Thailand är hörda med engelska 12.30-13.00 på 9390 ifrån Udon Thani.
W Büschel via BC-DX top News i SWB
TYSKLAND
Deutscher Wetterdienst sänder ifrån Pinneberg på 5905. De har svarat via willfried.behncke@dwd.de.
De sänder 06.00-06.30, 12.09-12.30 samt 20.00-20.30. Postadress är Bernhard-Nocht Strasse 76, D-203
59 Hamburg,
A Dean i CON

KÄLLOR TILL DENNA SPALT ÄR:
CON = Contact, DO = Dan Olsson, MVE = Mellanvågs-Eko, SDS = Sydsvenska Dagbladet, SWB =
Shortwave Bulletin och SWN = Shortwave News.
73 de DO

