Falklands radio
Jan Görlin
Under en kryssning till Antarktis under februari-mars 2019 gjorde vi på hemvägen till Montevideo två
stopp på Falklandsöarna. Första stoppet var i huvudstaden Stanley och det andra på Westpoint på West
Island.
Falklandsöarna liknar mycket Skottland med dess hedar och knappt några träd. Stanley har ca 2300 av
öarnas totala folkmängd av 3000 innevånare.

I Stanley letade jag upp Falkland Radio på John Street. Det var en anspråkslös byggnad som ni kan se på
fotot.

Entrédörren var öppen så jag klev in eftersom ingen kom för att öppna efter mina knackningar. Det var helt
öde i huset förutom att jag såg den röda lampan utanför sändningsstudion och förstod att sändning pågick.
Efter en stund visade sig Kristy som höll på att sända Children´s Corner, ett program som gick varje lördag
vid 17-tiden. Lyssna på länken www.soundcloud.co/gorlinjan/falkland-radio-1 så kan ni höra ett ID, Spike
Jones och Kristy avannonsera programmet som hon sände när jag var där.

Kristy berättade att Falklands Radio är en privatägd radiostation som får bidrag från den lokala regeringen.
Stationen övertog anläggningen efter att Falkland Islands Broadcasting Service slutade att sända. Man
sänder dygnet runt men från kl 22 till fram på morgonen så reläar man BBC World Service.

Mellanvågssändaren på 530 kHz med 15 kW visste hon att den hade hörts i Argentina men inte i övrigt.
Besättningen består av 5 st heltidsanställda och därutöver ett antal frilansare där Kristy är en av dem.
Sändarmasten för mellanvåg och en FM sändare står på berget som är beläget bakom Stanley sett från
havet, se fotot. Utöver mellanvåg sänder man på FM med ett antal sändare utspridda på öarna för att
tillgodose de cirka 700 innevånarna som inte bor i Stanley.

Bifogar också foton på pingviner och albatrosser som fanns
på andra dagens stopp vid Westpoint. Man kunde närma sig
intill 2 meter från dem utan att de visade någon rädsla.
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