
WRTH on DVD är åter i lager 
efter att direkt tagit slut efter 
den presentation som var i förra 
DX-Aktuellt. 

Nu har vi digitaliserat alla utgå-
vor av handboken som publice-
rades från 1947 till 1998 – alla 
under de första 52 åren – och 
förpackat dem på DVD. 

Det extra bonusmaterialet som 
finns på DVD: n är något speci-
ellt: Många ”Summer Edition” av 
WRTH, liksom flera versioner av 
WRTH-publikationen ”How to 
listen to the World” liksom alla 

utgåvor av WRTH på tyska 
på 1950-talet och spanska 
1960. Sist men inte minst, 
på DVD: n finns också flera 
tidigare versioner av, O. 
Lund Johansen,utgivelser 
från 1927 till 1945. 
Bonus: många utgåvor av 
wrth publikationen ”Hur 
Listen to the World” 

Det är ett oumbärligt verk-
tyg för alla som är intres-
serad av ursprung och ut-
veckling av kortvågssänd-
ning. En fullständig text-
sökfunktion är integrerad. 

Journalisten och författaren 

Hermann Hunter arbetade 

bland annat för  hörzu, och 

var under åren 1962 och 

1963 ansvarig för Der Wellen-

jäger  en tvåveckors tidning 

om den internationella radi-

on. 

Porträtt av internationella 

och utomeuropeiska station-

er, t.ex. Radio Canada, Radio 

Australien, Voice of America, 

Radio Nederland "Happy Sta-

tion" Radio Republik Indo-

nesien, BBC London, Ra-

dio HCJB, All India Radio, 

den schweiziska kortvågs-

servicen, tysk kortvågs 

radio Marocko, IBRA ra-

dio, Kol Israel radio Japan, 

radio Ankara, radio Lux-

emburg. 

Porträtt av de då mer 

populära kortvågstation-

erna, t.ex. skolan radio-

stationen Radio Sutatenza 

från Colombia. Radio Andor-

ra den tyska timmen från 

amerikanska NBC,  "Voice of 

the Gospel" från Etiopien, 

etc. Råd om alla tänkbara 

aspekter av fjärrmottagning, 

t.ex. Lång trådantenn för 

kortvågsmottagning. 

Sidantal: 720 sidor med 

testsökfunktion. 

En medlemsservice från Sveriges DX-förbund 

Radio Kurier  

ADDX e.V. 
firade sin 
50-årsdag 
år 2017. 
Vid detta 
tillfälle har 
vi odödlig-
gjort alla 
frågor från 

det senaste halvt århundra-
det av "Radio-Kurier" på 
DVD - trots allt ca 950 utgå-
vor. 

På grund av att den svenska 

kronan blivit svagare kom-

mer det ske en priskorrige-

ring på radioapparaterna 

från Moon med mellan 5-

10% den 1 April. 

Det finns ett förslag om att 

höja kemikalieskatten. Max-

taxan skall i så fall höjas från 

dagens 327 kronor till 440 

kronor. Första augusti kom-

mer det att träda i kraft. 

Aktuellt från 

Moon Radio 
1400 kr 

250kr 

Från och med våren 1959 till vin-
tern 1963 gav Wolfram Körner 
från Stuttgart ut den profession-
ellt utformade, tryckt i A5-format 
tidskriften "Der Kurzwellenhörer " 
ut. Mottot för tidskriften var frå-
gan: "Vem lyssnar på kortvåg, och 
vill veta mer!" 
Tidskriften kom ut inledningsvis 
en gång i kvartalet, 1960 varan-
nan månad. Under åren 1959 till 
1962 behandlade man ämnen 
inom den internationella radion- 

250kr 

och amatörradio från 1963 
flyttade fokusen på ren 
amatörradio. Utbudet av 
ämnen är mycket varie-
rande. Här är ett litet urval:  
WRUL, DW, Radio Inter-
Afrika från Marocko, NTS -
 fria Ryssland" och mycket 
mer. 1360 Sidor på Tyska. 


