
Bärbar Världsradio 

- PLL Synthesized mottagning 

- Klarar FM, MW, LW och 

KW 

- 406 st Förval av stationer 

- 10st stationer kan väljas som 

prioriterade 

- Minnes-, Manuell-, 

Direkfrekvens-, vrid ka-

nalsökning 

- ATS - Auto kanalsökning 

- EEPROM Minnesbackup 

- DSP - Digital Signal teknik 

för bästa mottagning 

- Belyst LCD Display 

(8.5x5 cm) med infor-

mation 

- RDS-Radio funktion 

- Klocka med Timer, In-

somning,Väckning 

- 3 st Alarm med HWS 

”mjuk väckning” 

- SSB Fininställning 

- Tonkontroll Musik, Nor-

mal, Nyheter 

- Batteri laddningsfunk-

tion 

- 42st olika Klocktider för 

världstäder 

- AM filter Narrow / Wide 

- LW Långvåg frekvens 

153-519 kHz 

- MW Mellanvåg frekvens 

520-1710 kHz 

- KW kortvåg frekvens 1711-

29999 kHz 

Meterband 

120,90,75,60,49,41,31,25,19,1

6,15,13,11 

- AM - SSB USB/LSB  

- Hörlursuttag med Stereo 

- Separat hörlursförstärkare 

- Line out, Aux ingång, DC 

ingång för 9-volt 

- Hörlurar, Väska, medföljer 

- Batteridrift alt, Strömdrift via 

adapter  

- Typ av Batterier 4st LR6 

(tillbehör) 

- Mått bredd 20.8cm Höjd 

13.5 Djup 4.1cm 

- Vikt 734 gram 

Tips på produkter: 

On the shortwawes 1923-

1945……………….390 kr 

 

Radio free Europes 

“Crusade for free-

dom”……………….275 kr 

 

Radiogrammofonen—en 

harmoni I klang och ele-

gans………………..325 kr 

 

Rias Berlin……..…..350 kr 

 

Hitler´s radio war.300 kr 

 

Minnesboxen  1934-1969    

……………………..160 kr 

 

Minnesboxen 1970-

1973……………….170 kr 

 

Radio Luxembourg´s fi-

nal programme….225 kr 

 

Radio Scotland sound 

memoral CD…….175 kr 

 

Sangean antenn ant-

60…………….125 kr 

Hörlur ohmega OH525 

OH-525 markerar vad 

Ohmega hörlurar hand-

lar om. Hög komfort och 

ett komfortabelt ljud är 

två starka ingredienser 

som gör Ohmega OH-525 

till en mycket lyssnings-

värd hörlur. 

 

Tekniska data: 

Driver: O40 mm Mylar 

Speaker. Impedans: 32 

ohm. Känslighet: 113 dB 

S.P.L. vid 1 kHz = 3 dB 

Frekvensomfång: 18-

22.000 Hz 

Kabel: Ca 3 m  

Nyheter från DX-Köp 

Nummer ETT       Årgång 2013 

 

 

Sangean ATS 909X 

       Oktober—November 2013          

ca pris: 

1895:- 

350 kr 

 Medföljer som bilaga till 

DX-Aktuellt Nr 5/2013 



Pop  Pirates II ger en fullständig 

redovisning från de 

tidigaste pirat ra-

dio stationerna på 

1930-talet fram till 

nutid. 

 

Denna volym är 

produkten av 45 

års noggrann 

forskning av förfat-

taren, Keith 

Skues, som har 

varit inblandad i 

ljudradion under 

hela perioden. 

 

Boken är illustrerad med närmare 

300 svartvita 

fotografier av 

piratskepp, DJs 

och artister - 

varav många 

aldrig tidigare 

publicerats. 

 

Fotografier av 

DJs som dök 

upp på Pirate 

BBC Essex i 

augusti 2007 och 

påsken 2009 är 

inkluderade, och 

det finns ett avsnitt om "The Boat 

that Rocked". 

 

DJ: s och chefer för många stationer, 

både stora och små, berättar om de-

ras inblandning i pirat radiosagan. 

Läs detaljerat om debatterna i parla-

mentet som ledde till nedläggningen 

av piratstationer. Filosofin bakom 

Radio One, BBC: s svar på piratra-

dion. 

 

För att läsaren lätt skall hitta någon 

specifik piratradio fartyg, personlig-

heter eller händelser, finns ett full-

ständigt index. 

 

Detta praktverk är på hela 674 sidor 

med hårda pärmar .  

två världskrigen och under det 

kalla kriget. De norska idealister-

na i Moskva levde under  starka 

påtryckningar från både de norska 

och sovjetiska myndigheterna. 

 

Under långa perioder övervakades 

både ministeriet för utrikes frågor 

och underrättelsetjänsten sänd-

ningarna i ett försök att tolka sig-

nalerna från den stora kommunist-

iska grannen i öster. 

 

Norrmän i Sovjets propaganda 

tjänst. Detta är en dramatisk och 

okänd historia om den norska red-

aktionen för Radio Moskva. Genom 

nytt källmaterial från Norge och 

Ryssland, så berättar Morten Jen-

toft om norska kommunister som 

arbetade i den Sovjetiska propa-

ganda tjänsten. 

 

Vi följer den norska radions an-

ställda från de första sändningar-

na på norska 1938, de dramatiska 

Boken är 

på norska 

 

Utgiven: 

2012 

Antal 

sidor: 239  

Pop went the pirates II 

Radio Moskva: nordmenn i Sovjetpropagandans tjenste 

Jerring, Jakob Dahlin, Lasse 

Holmqvist, Ingela Agardh, Stina 

Dabrowski… Listan kan göras 

lång. Det publiken aldrig fick se 

och höra var emellertid det som 

hände före och efter sändningar-

na. Här får vi veta mer om makt-

spelet, de interna skämten och 

tabbarna. Författarna delar med 

sig av personliga minnen från en 

svunnen tid. 

De båda veteranerna Arne Weise och 

Lasse Boberg med vardera femtio års 

erfarenhet från mediebranschen be-

rättar om hur det var att arbeta på 

det som elaka tungor döpte till Dum-

burken och Ångradion innan Sverige 

fick kommersiell radio och tv. 

 

Vem minns inte program som Hy-

lands hörna, Nöjesmaskinen och Ny-

gammalt samt färgstarka personlig-

heter som Lennart Hyland, Sven 

Våra 100 år med radio och TV 

2 Nyheter från DX-Köp 

450 kr 

225 kr 

440  kr 



Radio Veronica The early years 

1960-1965 

En MP3-CD med programutdrag 

från den holländska 

o f f s ho re - s t a t i o ne ns 

första fem år. Inklude-

rar öppningsprogram-

met i april 1960. 

 

 CNBC, Vrienden van 

Veronica, Coffee time 

med Tineke, Muziek 

Express med Bob & 

Brenda, första Veronica 

Top 40 och nyår 1965. 

                

Radio Nord & Radio Syd topplå-

tarna från 1961-1962 

Lyssna på musiken från piratstation-

erna! Med Radio Nord och 

Radio Syd kom topplistorna 

till Sverige. Ungdomarna 

fick äntligen lyssna på ido-

lerna från England och 

USA. Och unga svenska 

artister tog upp kampen 

med de utländska stjär-

norna. För första gången 

blev popmusiken tillgänglig 

för en större publik. Efter 

detta fanns det ingen väg 

tillbaka. 

Det bästa från piratradio-

stationerna finns nu på denna dubbel-

CD. Här finns också ett 35-tal jinglar 

och några klassiska reklaminslag. 

Dubbel-CD:n innehåller 44 låtar med 

bl.a. Lill-Babs, Little Gerhard, Jay 

Epae, Fats Domino, Ray Adams, Elvis 

Presley, Siw Malmkvist, Linda Scott, 

m.fl. 

 

 

 

 

 

aktörer vilka attrahe-

rar stora publikskaror 

genom sina satsning-

ar på bred underhåll-

ning, drar public ser-

viceaktörerna ofta 

själva alltmer mot 

samma slags under-

hållning i sitt pro-

gramutbud. Detta 

leder till att public 

service drabbas av klander för att 

svika sitt allmännyttiga och publicistiska 

Över hela världen står så kallad 

public service, allmännyttig radio 

och television, inför stora utmaning-

ar, främst beroende på de stora tek-

nologiska förändringar som nu på-

går. Tittartidsandelarna för den all-

männyttiga televisionen minskar till 

synes oupphörligt på grund av ökad 

konkurrens från nya aktörer, från 

nya medieplattformar som internet 

och inte minst på grund av digitali-

seringen. 

 

I syfte att möta konkurrensen från 

uppdrag att ge publiken vad 

den inte visste att den ville 

ha. 

 

I denna antologi ger ett an-

tal av världens främsta ex-

perter och kännare svar på 

frågan vad som är framti-

dens allmännyttiga radio 

och TV. Bland medverkande 

svenskar märks Ove Joan-

son, Kerstin Brunnberg och 

Erik Fichtelius 

CD-skivor Radio Veronica  / Radio Nord & Radio Syd 

Framtidens public service 

rustning för mellanvågsmottagning, 

utan alltför mycket teoretisk barlast. 

Författaren kan dra nytta av över 30 

års erfarenhet av mellanvågs-DX-

ing. 

 

132 sidor, många bilder 

Här presenteras en rad moderna 

mottagare, som är särskilt lämpliga 

för mellanvågsmottagning, två histo-

riska tidningsartiklar om hur man 

förbättrar mottagningen av mellan-

vågssändningar, och ett omfattande 

kapitel om "utfasning" av störningar. 

Även antennanpassningsenheter och 

preselektorer presenteras och be-

döms utifrån praktiska erfarenheter. 

 

 

Detta är en bok om nödvändig ut-

Mittelwelle Band 3 

Nummer ETT       Årgång 2013 3 

250 kr 

200 kr 

150 kr 

200 kr 



Kontakta oss:  
S t i g G r a n f e l d t   
0 5 4 - 5 6  1 8  2 2   
0 7 0 - 2 1 8  0 0  0 5 .  
 
C - G  K ö h l e r   
0 1 8 - 4 0  0 8  7 9  
e f t e r  k l  1 5  

Vol 5: Radio 270/ Radio England / 

Dolphin/ 227/  Britain radio/Radio 

355 och Radio Hauraki 

Vol 6 : Radio Northsea International 

Vol 7: Capital Radio/Radio free Ame-

rica/ Radio Atlantis 

Vol 8-9: Radio Caroline, 70 tal 

Vol 10: Radio Mi Amigo/ R Delmare 

Vol 11: Voice of Peace story 

Vol 12: Mer om de kortlivade station-

erna ex Paradijs, Radio Brod  

Vol 13-16: Radio Caroline, 80-tal 

Vol 17: Laser 558 

Här finns 20 st olika DVD om och 

kring Offshore radio. De är vardera 

på cirka 75 min. Språket är en-

gelska. Mer information om dessa 

finns på DX-köps hemsida. 

 

Vol 1  

Europeisk radio var strängt stats-

kontrollerad tills en grupp danska 

affärsmän startade Radio Mercur 

på ett fartyg på internationellt vat-

ten, och utanför regeringens kon-

troll. 

 

Stationen följdes av Radio Syd och 

Radio Nord, liksom Radio Veronica 

utanför den nederländska kusten. 

Denna DVD ser på dessa offshore-

radions pionjärer. Den 75 minuter 

långa dokumentären är på eng-

elska.  

Bluerayversionen  innehåller extra 

material och bilder. 

Vol 2: Radio Nord / Radio Uilenspie-

gel 

Vol 3 : Radio Sutch/ City och Radio 

London 

Vol 4: Radio Invicta/King/390/Radio 

Essex/BBMS/ Radio Tower och Radio 

Scotland. 

Vol 18: Laser Hot hits 

Vol 19: Radio Monique, Radio 558 

Vol 20: Ser på tre olika radiofartyg 

med mycket exklusivt och tidigare 

osett videomaterial.   

Nyheter på gång in 

I sortimentet… 
Snart är det dags för årets utgåvor 

av WRTH.Sender & frequenzen 

samt Klingenfuss. 

 

Vidare är Rothammels nya antenn-

kompendium på väg in samt en 

bok från VTH  med marknadsöver-

sikt på kortvågsmottagare. Även 

Spezialfrequenzliste och Flugfunk 

inkommer snart. Så fort vi fått in 

dessa så finns dom på hemsidan, 

troligtvis när ni läser detta. 

DVD  The Offshore Radio years  Volym  1-20 

När du gör beställningen via hemsidan får du också be-kräftelse på när ordern tagits emot, när pengarna inkom-mit samt när varorna skickas och om något blivit rest-noteras och beräknas komma in i lager igen.. 
 

Betalning till Plusgiro         3 26 26—4 
 

Beställningar från övriga norden 
Det går att beställa både böcker även till övriga norden. T.ex. så kostar en bok som ex Sender & Frequenzen ca 40 kr extra. Men kontakta oss gärna innan  du lägger in ordern så du får exakt prisuppgift. Det beror på hur många böcker som kan få plats i brevet. 

Sveriges DX-Förbund 

Beställ gärna på 

webben: 

www.sdxf.se/DX-kop 

Pris: 200 kronor/st 

 

Blueray version: 250 kr/st 


