
WRTH  - Detta är den 

68 :e upplagan av den väl-

kända WRTH. Med hjälp 

av ett internationellt nät-

verk av uppgiftslämnare 

innehåller den här ovärder-

liga boken den senaste 

informationen om lång-, 

mellan-, kortvågs- och FM-

sändningar samt TV. 

Land för landlistor, vinter-

säsongens frekvenser, 

kapitel med nationell, internat-

ionell och clandestine radio. 

Vidare utrustningstester, för-

kortningar, DX-klubbar, kort 

sagt allt!. 672 sidor.  

Sender & Frequenzen Inne-

håller information om hörbara 

radiosändare i mer än 200 

länder och regioner. Frekven-

ser, sändningstider, adresser 

(inkl. internet-adresser). 

För långvåg, mellanvåg, 

tropikbanden och kortvåg 

mellan 150 kHz och 30 

MHz. Internetradio och 

satellitmottagning. 14 

kartsidor med alla viktiga 

sändaranläggningar. Här 

finns också de senaste 

uppgifterna om piratsän-

dare och clandestine-

stationer. 

Ett ca 48-sidigt häfte med 

de senaste uppdateringarna 

publiceras två gånger om 

året (januari, april och sep-

tember) och kan laddas ner 

på Internet. 

 

 

 

 

Tips på produkter: 

Practical Antenna Hand-

book……………….430 kr 

 

The Clandestine Radio 

Operators……...….275 kr 

 

Praxisbuch Antennen-

bau…………….…..375 kr 

 

Soldatensender…..150 kr 

 

Senden Sie Selbst!.... 210 

kr 

 

Radio Moskva ( pocket)    

……………………..180 kr 

 

Americas Favorite Radio 

Stations………….195 kr 

 

Amateurfunk 

2014………………....Pris, 

…….se Dx-köps hemsida. 

 

Radio Scotland sound 

memoral CD…….175 kr 

 

Sangean antenn ant-

60…………….125 kr 

Hörzu 2014/2015 

HÖRZU ger en komplett och 

detaljerad överblick av alla 

rundradiosändare i Tyskland, 

Österrike och Schweiz. 

Här presenteras den mång-

fald av sändare och program 

som man kan ta emot med 

radiomottagare, över kabel, 

via satellit och internet, och 

här hittar man detaljerade 

tabeller med alla sändare 

och frekvenser, många 

kartor, alla viktiga data om 

alla befintliga sändare och 

många bilder. 

464 sidor 

Nyheter från DX-Köp 

Nummer TVÅ       Årgång 2013-2014 

 

 
WRTH / Sender & 

Frequenzen 2014  

    December - Januari             

155 kr 

 Medföljer som bilaga till 

DX-Aktuellt Nr 6/2013 

Sender & 

Frequenzen 

260 kr  

WRTH 

270 kr 



Broadcasting on the Short Waves, 
1945 to Today var en genomgång år 
för år av de stationer som sände på 
kortvåg från 1945 till i dag. Denna nya 
bok, The Early Shortwave Stations: A 
Broadcasting History Through 1945 är 
samma typ av genomgång av de stat-
ioner som sände före 1946, med start 
vid kortvågens första tid och under 
andra världskriget. 

 
Boken består av tre delar: 
Kapitel 1 - Förspelet till kortvågen. 
Detta avsnitt omfattar perioden före 
1923 och berättar om vad som ledde 
fram till införandet av kortvågssänd-
ningar. Här diskuteras bl a radiopionjä-
rerna, den roll som spelades av sän-
daramatörer, flottan, de tidiga experi-
menten med kortvågsfrekvenser, och 
KDKA:s betydelse under kortvågs-

sändningarnas första tid. 

Kap.  2-4 – Kortvågen från år till år. 
Dessa kapitel tar läsaren med på en 
resa, från början av regelbundna 
kortvågssändningar 1923 genom 
andra världskriget .  

Snart kom andra länder, som Hol-
land , England och Australien, in i 
handlingen och på 1930-talet hade 
praktiskt taget varje land en rudimen-
tär sändaekapacitet.  

Här diskuteras också div hobbyfrå-
gor, som t ex mottagare, tidskrifter, 
klubbar etc. Boken handlar dock i 
huvudsak om de stationer, både de 
stora internationella sändarna och de 
för DX-are mycket attraktiva många 
små och mindre välkända stationer 
som sände i Asien, Afrika och Latina-
merika, Häftad, 331 sidor, 118 bilder  

Innehåll: http://darcverlag.de/media/

pdf/rot_inhalt.pdf 

index:  http://darcverlag.de/media/             

pdf/rot_stichwort.pdf  

Sedan årtionden är denna antenn-

bok marknadsledande när det gäl-

ler antenner i teori och praktik. I 

denna nya och mycket utvidgade 

13. upplaga på över 1500 sidor 

( förra var på 1000 sidor ), finns det 

också kapitel om nya antennfor-

mer, mikrovågsantenner och 

elektromagnetiska fält. 

 

Språk: tyska 

The Early Shortwave Stations: A Broadcasting History Through 1945. 

Rothammel Antennenbuch 

Denna bok ger en översikt av flygra-

dions utveckling och de system som 

används idag. I den omfattande fre-

kvenslistan nämns alla civila och militära 

flygradiostationer och radionät. Boken 

riktar sig inte bara till "proffs", utan 

också till nybörjare. 

384 sidor 

 

 

 

6:e och helt omarbetade upplagan 

2013/2014 

 

Denna bok ger en komplett och kom-

petent översikt av de olika sidorna av 

"flygradio" och visar hur man kan följa 

kommunikationen mellan planet och 

marken. 

 

• Boken är uppdelad i olika kapitel och 

börjar med en beskrivning av flygradio-

tekniken från början till idag  

Flugfunk—Ny utgåva 

2 Nyheter från DX-Köp 

440 kr 

195 kr 

600  kr 

http://darcverlag.de/media/pdf/rot_inhalt.pdf
http://darcverlag.de/media/pdf/rot_inhalt.pdf
http://darcverlag.de/media/pdf/rot_stichwort.pdf
http://darcverlag.de/media/pdf/rot_stichwort.pdf


Magiske øyeblikk; høydepunkter 

fra NRK radiosporten..... 

Boken berättar om 

70 magiska ögon-

blick i idrott och 

norska NRK:s radio 

historia. Berättelser-

na ses från norska 

radiosportens medar-

betare, från 30-talet 

fram till och med VM 

2003. På de två cd-

skivor följer med 

boken, kan du höra 

ljudklipp. Vissa är 

välkända, vissa har  

inte sänts på radio 

tidigare.                 

Latterlige øyeblikk; humorist-

iske høydepunkter fra NRK 

 

Boken åtföljs av tre CD

-skivor med inslag från 

NRK:s radio och tv ar-

kiv från mitten av 1930-

talet till nutid.  

Här hittar vi bland 

andra Einar Sissener, 

Rolf Just Nilsen, Rolf 

Wesenlund och Harald 

Heide Steen, familj 

Glum, KLM, Espen 

Thoresen, Are og Odin, 

Kari Slaatsveen och 

Jon Almaas.  

Varje spår presenteras i boken med 

information inklusive inspelningspro-

cessen och upphovsmän. 

 

 

 

 

"WKRP in Cincinnati" är en komedise-
rie i amarikansk TV som presenterar 
personalens missöden på en fiktiv 
kämpande radiostation i Cincin-
nati, Ohio.  

Även om det blev ett av de mest fram-
gångsrika programmen i amerikansk 
syndikerad TV kämpade serien i en 
uppförsbacke när det gällde att nå 
framgång under bästa sändningstid.  

Författaren Michael B. Kassel redogör 
för de beslut och problem som påver-
kade serien och undersöker varför den 
gick vidare till att bli en klassiker. 

214 sidor 

Magiske Øjeblik / Latterlige Øjeblik - 2 böcker om NRK 

America's Favorite 

ioner och militärsändare, mm. Här 

finns också en frekvenslista med mer 

än 28.000 poster och en adresslista. 

Utgivningsdatum 1 augusti 2013 

575 sidor, 21 x 14,8 x 2,2 cm 

Huvuddelen av kortvågsspektrat an-

vänds inte av rundradiosändare, utan 

av radiotjänster som använder mediet 

för överföring av meddelanden till en 

mottagare eller grupper av mottagare. 

Denna bok visar dig att du förutom 

rundradio kan höra enormt mycket 

på kortvåg, som t ex sjöfarts- och 

flygradio, vädertjänster, diplomat- 

och ambassadradio, tidssignalstat-

Spezialfrequenzliste 2013-2014 

Nummer TVÅ       Årgång 2013-2014 3 

195 kr 

230 kr 

350 kr 325 kr 

DX-köp önskar er alla en 

God Jul och Gott Nytt 

2014 önskar Stig o CGK 



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  

CD:n som innehåller alla kortvåg 

stationer över hela världen. 

 

PLUS alla utility stationer HF från 0 

till 30 MHz  

 

PLUS hundratals digitala dataavko-

dare skärmdumpar 

 

Databasen innehåller 5759 poster 

med de senaste scheman för all 

clandestine, inrikes och internation-

ella sändningar på kortvåg, sam-

manställd av ledande experter på 

området.! 

Den mest uppdaterade kortvågsradio 

handboken för utility i världen. Boken 

är på 370 sidor. 

2014-års Shortwave Frequency guide 

täcker de senaste scheman över alla 

clandestine, inrikes och internationella 

stationer över hela världen. 

Mer om boken finns att läsa på: 

http://www.klingenfuss.org/

swfguide.htm 

 

 

Zeit und Frequenz 

Radioklockor, 

atomfre-

kvensnormaler 

och tjänster för 

överföring av tid. 

Boken förklarar 

hur Ursekunden 

definieras och 

produceras och 

hur "kopior" 

skapas.  

Byggbeskriv-

ningar som gör det möjligt för läsa-

ren att själv bygga pre-

cisa radioklockor.   

 

Klingenfuss — 2014 Super Frequency List on 

CD / 

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.shop.sdxf.se 

Pris för boken resp 

cd:n se DX-Köps 

hemsida 

150  kr 


