
Thailand i dag 
Sänder en  skandinavisk webbradio med en skandinavisk mu-
sikmix samt egna program om Thailand för skandinaver. Där 
får man de senaste nyheterna om Thailand på hemsidan och i 
radion. Man samarbetar också med de skandinaviska statliga 
radiobolagen och sänder några av deras nyhetsprogram.  
 
Man sänder program var tredje dag hela det dygnet. 
 
http://171.5.135.193:8000/ 
 

Sputnik nyhetsbyrå och radio 
Rysslands röst har ändrat namn och utseende och flyttas över 
till Nyhetsbyrån Sputnik. Man började 
sitt arbete på den globala mediamark-
naden den 10 november 2014.  Nyhets-
byrån Sputnik intar en nisch som leve-
rantör av alternativa nyheter samt radi-
oprogram. Sputnik riktar sig helt till 
utländsk publik. Allt detta enligt deras 
hemsida. 

Sammanlagt sänder Sputnik på 30 språk 800 timmar per dygn 
i 130 städer och 34 länder.  
 
Sändningen kom-
mer enbart att 
bedrivas i moder-
na format såsom 
FM eller digitala 
format såsom 
DAB/DAB+ och 
HD Radio. Sänd-
ningarna kom-
mer även att vara tillgängliga via mobiltelefon eller på web-
ben.       http://se.sputniknews.com/ 
Man har även en norsk och en dansk version. 
 

PODRADIO  

D A N M A R K S  R A D I O  

Radiopirater, vitaminlös pop och 

sexradion på 1960-70-talet 

Ungdomarna ville ha popmusik, 
och det spelades inte i Statsra-
dion. Många unga valde istället 
att lyssna på Radio Mercur, som 
sände från ett fartyg på inter-
nationellt vatten. År 1963 star-
tade den danska stadsradion, 
den nya kanalen P3 och plötsligt 
kom hitlistor, satir program och 
sex i luften  

http://www.dr.dk/radio/
ondemand/p1/2302-radiohistorien-
1960-70-2 

Det ingår sammanlagt nio program i 
denna serie alla nås via hemsidan:  

http://www.dr.dk/p1/radiohistorien 

Man börjar med 20-talet och sedan 
följer ett nytt avsnitt vart tionde år. 

Varje avsnitt är på mellan 20-25 mi-
nuter långa. Programmen är gjorda 
och sända tidigare under våren 2015 
i Danmarks Radio.  
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