
  
 
 

                 
 
 
 
Hej MKVK:are! 
Dag för ett nytt nummer av Värt Att Veta. Tyvärr så är spalten inte så stor denna gång. 
Jag vill bara påminna er om vårt födelsedagsfirande på Pub Vagabond den 14 november och vår 
lyssnarnatt 28-29 november. Den 24 november firar jag att det är 40 år sedan jag tog min första rapport. 
 
Årets semester/DX-resa blev ingen höjdare DX-mässigt. Bara en morgon var det signaler ifrån den 
transatlantiska sidan på mellanvåg. I gengäld så lyckade jag sjabbla bort inspelningen av denna morgon. 
Som tröst fick vi mycket lingon i stället. 
 
BRASILIEN 
R Bandeirantes ha slutat att sända på 6090, 9645 och 11925.       G Hauser via WOR och DXLD i SWB 
  
GREKLAND 
Följande ERT-stationer är aktiva: 729 Aten med 150 kW, 1314 Tripoli med 10 kW, 1404 Komotini med 
100 kW och 1512 Chania (Kreta) med 100 kW.              A Sacerdoti via mediumwaveinfo i CON 
 
KANARIEÖARNA 
Horizon FM är hörda i England på 1476 och 1539.       BDXC yahoogroup 
 
LUXEMBURG 
1 april 2016 så stängs Marnach-sändaren för gott. Det kommer inte att sändas några program efter 
årsskiftet.                   Luxemburg Wort vom Samstaag via A-DX och T Nilsson i MVE 
 
MAROCKO 
R Medi på 9575 har svarat via följande adress: a.elatmano@med1.com.     MWN 
 
NEDERLÄNDERNA 
Lopiksändaren på 675 har rivits av myndigheterna.           M Terry i MWN 
Följande stationer slutade att sända 31 augusti: 675 R Maria, 747 och 1251 NPO5. 
           M van Arnheim via mediumwaveinfo i MVE 
 
OMAN 
R Oman har engelska 14.00-15.00 på 15140.           J Fizzgoli via dxplorer i CON 
 
SOMALIA 
R Puntaland är hörd 16.15-16.25 på 13800.                                     DO och LHU 
Otur för rapportörerna är att det inte finns någon fungerande e-postadress. 
 

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



 
SPANIEN 
Det går ej att skicka mailrapporter till COPE/Lugo på 1224. Anledningen är att mailboxen är full.     DO 
 
SVERIGE 
Om du ska rapportera NRJ så duger det bara med musikdetaljer.          DO 
Jag tycker det är fantastiskt att en reklamsation inte vet vad man har för reklam. När jag började att 
DX-a för 40 år sedan så sa man alltid att reklamen var viktigare än musiken i rapporten. Nu är det 
tvärtom. 
 
TUNISIEN 
R Tunis på 963 sänder tyska 08.03-09.00,  engelska 13.03-14.00, italienska 14.03-15.00 och spanska 
19.00-20.00.          R Martinez i CON 
Tyvärr så har tunisierna glömt outputten på brevlådan är belägen. Jag har de senaste 10 åren skickat 
en hel massa rapporter till dem både på mellanvåg och kortvåg  men tyvärr så utan resultat. 
 
TYSKLAND 
AFN stängde 31 augusti sin sändare i Ansbach på 1485.                H Schulz via mediumwaveinfo i MVE 
 
KÄLLOR TILL DENNA SPALT ÄR:    
DO = Dan Olsson,, LHU = Lars Jepesen,  MVE = Mellanvågs-Eko, MWN = Middle Wave News,  SWB 
= Shortwave Bullentin samt SWN = Shortwave News. 
 
                                                       73 de DO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


