
Bibeln för nyblivna radio-
anställda. En komplett guide till 
det interna arbetet inom radio-
media: markbunden, satellit- 
och Internetradio. Boken är en 
klassisker och en hörnsten i 
detta ämne. Läsarna kommer att 
förstå hur varje jobb bäst utförs 
och hur alla jobb på en radio-
station hänger ihop. För läsare 
som är osäkra om karriärvalet 
visar denna bok vem som gör 
vad, när och varför. The Radio 
Station går detaljerat igenom 
alla avdelningar på en radio-
station. Ämnen som behandlas 
inkluderar satellitradio, webbra-
dio, AM stereo, kabel och podd-
radio samt också framtidsutsik-

ter och nya digitala 
tekniker. Boken in-
nehåller en mängd 
illustrationer och 
citat från industrin-
proffs. 

The Radio Station 
har länge ansetts 
vara standardverket 
i ämnet och den 
senaste upplagan är 
en koncis och upp-
riktig guide till det 
interna arbetet på 
en radiostation.     

343 sidor, 8 utgåvan. 

 

En medlemsservice från Sveriges DX-förbund 

Radio Moskva 

ATS 909X 

Vi har hela Moon Radio sortiment till bra medlemspriser. 

Moon har bl a Sangean i sitt sortiment. Titta in på deras 

hemsida: http://moon.se, kontakta oss sedan för prisupp-

gifter. Eller om nu har andra frågor.  Produkterna levere-

ras sedan direkt hem till dig direkt från Moon Radio.  

Storsäljaren för våran del är ATS  909X som redan ett 25 

tal av våra medlemmar köpt. En bra radio till ett bra 

pris,  Kolla in aktuella priser på vår hemsida eller ring 

oss.  

 

 

Norrmän i 

Sovjets pro-

p a g a n d a 

tjänst. Detta 

är en drama-

tisk och 

okänd histo-

ria om den 

norska redaktionen för 

Radio Moskva.  

Inte förrän 

nu finns en 

djupgående 

biografi om 

M a r c o n i 

som fokuse-

rar på upp-

f i n n a r e n / 

affärsman och entrepre-

nören Marconi . 484 si-

dor. 

      Marconi        

Sista exemplaret 

395kr 

Pris just nu:  2395 kr med reservation för ändringar 

285kr 

Sommartips 

Från 

DX-KÖP 

Sista exemplaret 

Pirater i æteren Sommaren 1958, var det något i luften över 
Danmark. Från sin plats på internationellt vatten i Öresund så 
började Radio Mercur att utmana staten och myndigheterna 
genom att sända underhållning och reklam. 

Radio Mercur var snart en stor framgång, men de närmaste fyra 
åren kämpar pirater – som pressen kallade dem – med tekniska 
problem och interna stridigheter å ena sidan och politiker på 
andra sidan. Så småningom förlorade piraten kampen mot mo-

nopolet.  Pirater i etern är den första fullständiga pro-

duktionen av Danmarks första kommersi-

ella radio Boken är på danska, sidantal 268. 360kr 

190kr 


