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Enastående tvsamarbete fyller 50
Nordvision grundades av fyra
nordiska public service-kanaler en
dag i november 1959.

Det var svenska SVT (då SR),
norska NRK, finska YLE och
danska DR som var med på det
första mötet i Stockholm. 1966 gick
isländska RUV med i samarbetet.
Samarbetet är enastående och verkar
sakna motstycke med så goda
resultat på andra ställen i världen.
En gemensam kultur och historia
och många likhetstecken mellan de
nordiska befolkningarna är en av de
främsta förklaringarna till att
samarbetet har kunnat växa sig så
starkt.

Svenska Kanal 5 tar
över det operativa
ansvaret för Pro
SiebenSat1-kanalen
TV Viisi i Finland.
Jonas Sjögren är ny
VD för kanalen.

På resa i Kina
Hälsningar från gamle kassören från Kina
Våran gamla kassör Arne Nilsson jobbar delvis i Kina nuförtiden när han inte
är hemma i karlstad, Här är några bilder från Kina Arne tagit när han aft en
ledig stund.

CCTV tower är administrationsbyggnaden för den kinesiska TV stationen
(550.000 m2) den var klar lagomt till de olympiska spelen 2008.
Detta är ett av de första projekten av 300 skyskrapor som skall byggas i
Beijing Central Business Districtet.
Byggnaden är 230 m hög och kontorsytorna är på 400.000 m2. De innehåller
bl.a administrationslokaler för CCTV och studios.

ZDF neo ersätter från november
ZDF dokumentär kanal. Det är en
kanal med serier, filmer, musik och
dokumentärer. Kanalen kommer att
sända program på både tyska och
originallyd.
Bland de program på den nya
kanalen är också den amerikanska
komediserien 30 Rock.

Jag funderade i början mycket på hur det kan klara motviktsproblemen. Det
visar sig dock att man byggde en andra skyckrapa, det 115 000 m2 stora
Television Cultural Center (TVCC) som även skulle innehålla ett hotell,
Visitors center och en utställningsyta.
Jag säger att den skulle innehålla... för det hände en olycka när man firade det
kinesiska nyåret och någon var det som skickade in en raket i byggnaden som
fattade eld.
200 m höga lågor slog upp mot kvällshimlen den 9 februari och sedan dess
står byggnaden som en svart ruin.
Problemet är att järnkonstruktionen har försvagats av branden men man kan
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God Morgon svenskfinland

De regionala morgonsändningarna från finska Radio Vega har bytt namn till "God morgon
Svenskfinland". Samtidigt ändras namnet på den mellannyländska regionen till Radio Vega
Huvudstadsregionen. I sändningen hör man nyheter kl 6.30, 7.30 och 8.30 och däremellan
glimtar och reportage från lokala evenemang och samtal med lokala röster.
Webbradio: http://arenan.yle.fi/player/index.php?channel=4&language=sv

På resa i Kina

Radio Nacional de
España igång med DRMsändningar
Radio Nacional de España är nu på
gång med DRM-sändningar dygnet
runt på 1359 kHz. Man sänder med
en styrka på 10 kilowatt, och
sändaren är beläget i Arganda del
Rey utanför Madrid.

Foto: Arnes två sönersom studerar i Kina på besök i den kinesiska tv-studion.

Sändaren har tidigare använts både
för analoga sändningar och för att
testa sändningar med DRM. Nu har
därför
DRM-sändningar
permanentats.
Källa: Mauricio Molano, MWDX)

P 5 är namnet på den nya norska
lokalradiostationen från P4 som
startar den 1 Januari 2010 i Norge.
inte riva byggnaden för då faller själva tv-tornet på den andra sidan. Ett svårt
dilemma som man ännu inte hittat en lösning på.
Lösningen fördröjs också av att det uppstått en tvist med försäkringsbolaget
som inte vill betala ut pengar för raketbeskjutna hus.
Text och Fot: Arne Nilsson

Till slut så fick man en licens i Oslo,
Bergen, Trondheim och Stavanger.
Kanalen heter P5 och man säger på
sin hemsida: ”Stadens nyheter,
väder och trafik. Underhållande
programledare samt stadens största
hits, detta rapporterar radionytt.no

NRK Jørn Jensen har valts till ny ordförande för den
internationella digitalradio organisationen World DMB. Att finna
gemensamma normer och forma världens digitala radion blir hans
viktigaste uppgifter.
World DMB (Digital Multimedia Broadcasting) är en internationell
organisation som arbetar för att introducera nya digitala radio
standarder som DAB, DAB + och DMB.
Foto: Anne Liv Ekroll/NRK

Digitalisera nu
I Danmark och Norge pågår
digitaliseringen av radio för fullt.
Sveriges Radios ledning vill nu på
allvar ta upp diskussionen med
regering och riksdag för att ta public
serviceradion in i den digitala
framtiden. Det skriver vd för
Sveriges Radio, Mats Svegfors, och
Cilla Benkö, vice vd, i ett gemensamt
uttalande.

Country i Radio Avesta
Radio Avesta är en lokal närradio station i Avesta. Man har sänt sedan 1983
och det gör radio Avesta till den 3:e närradion som startade i Sverige och
fortfarande är aktiv i nuvarande form. 2008 firade vi hela 25 år.
Man sänder i FM Stereo på frekvensen 103,5MHz och direkt på webbradion,
samt med efterlyssning.

Man sänder direkt från en modern studio i folketspark sedan länkas sändningen
via internet upp till vattentornet på Nybyberget i Avesta. Där är sändaren
som sänder ut programmen över hela Avesta kommun placerad på 160 meters
höjd.Uteffekten är 200W i Vertikal polarisation.
bild: Mats Svegfors, vd Sveriges
Radio. Cilla Benkö, vice vd Sveriges
Radio. Foto: Mattias Ahlm/SR

”Danmarks Radio föreslår nu att
digitalradio fullt ut ersätter FMradio i Danmark senast 2015. I
Norge – som redan nu ligger långt
fram i den digitala radioutvecklingen
– kan beslut om nedsläckning av FM
förväntas inom de närmaste
månaderna.
Därmed
kan
digitaliseringen av radio vara fullt
genomförd i Norge på bara några års
sikt.
Public service spelar en
utomordentligt stor roll på de
nordiska mediemarknaderna.
Alldeles särskilt gäller detta radio.
Sverige är ett av världens starkaste
radioländer. Sveriges Radios senaste
publikmätning visar att positionen
ytterligare stärks. Sveriges Radio har
närmare fyra miljoner dagliga
lyssnare och sju miljoner lyssnare
på veckobasis.

Ett av de program som har varit mest långlivat på Radio Avesta är Country
Corner. Programmet startade upp redan år 1986.
Musiken som spelas täcker det mesta inom country genren. Både den äldre
country musiken från 40, 50 och 60-talet, liksom den nyare moderna countryn
får sitt utrymme. Där emellan kan man höra allt från western swing till
alternativ country. Bluegrass musiken får också sin beskärda del.
Lyssna kan man via webben: http://radioavesta.se/webbradio.html

Närradion i Ljungby igång.
Den 9 November startade en ny
närradiostaion sina sändningar, det var
närradion i Ljungby, även kallad:
Ljungbykanalen.
Tobias johansson som dragit igång
sändningarna vill göra en radio för alla.
Frekvensen man sänder på är 95,8 MHz
och man sänder mellan klockan 10.0018.00. man kommer att sända mycket musik precis som P4 men vara snabbare
att få in ny msik samt mycket lokal sådan.
Planerna är också att man på sikt skall kunna sända nyheter i framtiden.
Först nu räknar man med att sända ett år så får man se sedan.

