Radio Santa Claus

T I P S E T MED P O D C A S T

Säger sig vara den officiella
radiostationen för Santa
Claus och vart skall den
då finnas? Jo i finska
Rovaniemi,
Lappland,
Finland. Den har sänt
julradio sedan 2010 och
sänder julmusik 24 timmar om
dygnet.
Adressen för att kunna lyssna på den är:
https://www.radiosantaclaus.com/

Radio Hamburg Weihnachten

Dansbandskanalen Jul
Här kan du lyssna på
julmusik
med
de
klassiska
dansbanden
+några andra artister som
Carola, Kikki och Tommy
Körberg.

http://webradio.dbmedia.se/dbkjul/

Nypremiär för Rakt över disc

Radio Hamburg Christmas
julmusik dygnet runt.

Stream

sänder

https://www.radio.de/s/radiohamburgweihnachten

Radio Fryksdalen
Foto: Henrik Olsson/Sveriges Radio

Nytt radioprogram med dansbandsmusik
Programansvariga är: Yngve Johansson o Kjell
Moberg, Sändningstid:18.00-20.00 fredagar.
På lördagar mellan klockan 20.00-22.00 sänder
motorklubben i Torsby rockmusik.

Nu får Clabbe-älskarna möjlighet att dansa loss till
Rakt över disc igen och ta del av ett riktigt
tidsdokument från en tid som både känns nära och
långt borta. Första programmet är från sommaren
1979 och det sista från 1989. Programmet sänds i
den digitala kanalen P4 Plus fredagen den 8
oktober kl. 17.00-18.00 och 14 fredagar framåt.
– Jag gillar egentligen inte att lyssna på gamla
program för jag hör bara mina brister. Men det är
en charm med att det är lite gungigt i gamla Rakt
över disc, säger Claes af Geijerstam (Clabbe) i en
intervju med Henrik Olsson.

Totalt producerades cirka 230 Rakt över disc
under åren på sammanlagt runt 500 timmar.

fräcka namnet Snoddas. Snoddaskiosken!
Snoddasduken! Snoddasskjortan!

Programmet Rakt över disc med Clabbe sänds i
den digitala kanalen P4 Plus fredagar kl. 17.0018.00 samt i Sveriges Radio Play.

Fallen jag aldrig glömmer.

Om Jacob Dahlin (64 min)

I 30 år har Hasse Aro jobbat med om att rapportera
om brott. Den här podden handlar inte om
brottsoffer. Den handlar inte om förövare. Den här
podden handlar om de som gör sitt jobb. De som
ser till att den skyldige åker fast. Den här podden
handlar om utredarna som löste fallen som vi
aldrig glömmer. Podden uppdateras på torsdagar
och är på cirka 30 minuter.
https://www.podplay.com/sv-se/podcasts/fallenjag-aldrig-glommer-28596

Snedtänkt
Med den underfundige Kalle Lind med Podden
som pratar om det inga andra poddar pratar om.
Den finns att lyssna på via Sveriges Radios sida
eller söker man på poddtoppen.se. Hittills har det
kommit 315 avsnitt när detta skrivs. Här nedan
följer tips på några av programmen:
Om Snoddas (82 minuter)
Viktor Engberg från podden Nörden & Kalle
diskuterar Gösta Nordgren, bandyspelaren från
Bollnäs som blev superstjärna under det lagom

Meta Bergqvist, scripta på Jacobs stege och
Caramba!, berättar om vännen och kollegan som
införde glam och glamour i SVT, pratade ryska
men inte italienska, tjatade till sig Diana Ross,
klädde Magnus Uggla i drag, frotterade sig med
divor och dansband och dog på tok för tidigt.
Om dansbandsprofiler (84 min)
Dansbandsnörden Joakim Olsson Agerskov
pratar om de representanter för Sveriges största
subkultur som blivit allmänt kända. Bredvid
Charlotte Perelli och Lotta Engberg nämns Annika
Hagström och Janne Josefsson samt termer som
”Flamingo” och ”fox”.
Om Åshöjdens BK (78 min)
Kalle Lind och förläggaren Mikael Tegebjer
diskuterar tre av Åshöjdens BK:s inkarnationer: de
fyra böckerna, teveserien och den tecknade serien.
De glömmer Lennart Hylands radioinläsning, som
å andra sidan hörs inledningsvis. Py Bäckman
nämns.
https://sverigesradio.se/snedtanktmedkallelind

Mickes Schlagerlager

handdukar och förklarar varför man inte behöver
lägga papper på toaringen.

Radiosporten dokumentär

Här kan du Återuppleva sportögonblicken som
du aldrig vill glömma, spelet bakom kulisserna
och historierna bakom historien.

Så här ser spelschemat ut framöverför Mickes
Schlagerlager som man kan lyssna på direkt på
torsdagar kl 13:00 och reprisen på lördagar kl
11:00 via radio 94,3 i Kumla/Hallsberg eller via
webbradion när som helst. Schemat för
specialartister är:
16 december: Sten Nilssons 80:e födelsedag
23 december: Julspecial
30 december: Siw Malmkvists 85:e födelsedag
6 januari: Mats Olins 75:e födelsedag

Fråga Agnes Wold

Mysteriet med de stulna OS-medaljerna (35 min)
En natt försvinner Agneta Anderssons medaljer.
Hon är en av tidernas främsta svenska olympier
med tre OS-guld. Men det är i hennes nya liv som
priserna blir stulna. På olika märkliga vis ska dock
medaljerna återvända till sin ägare. Till exempel
ska en man på motorcykel stanna utanför Agneta
Anderssons café vid Vänern. Mannen har med sig
ett av hennes OS-guld. Han kräver 1 000 kronor
för att lämna tillbaka den.
Den osannolike världsmästaren Nils van der
Poel (53 min)
Nils van der Poels väg till världsrekord och
dubbla VM-guld liknar ingen annans. Han tävlade
inte på två år. Men genom att hoppa fallskärm, åka
skidor och göra lumpen blev han världens bästa
skridskoåkare. Radiosporten fick följa med bakom
kulisserna.
Alla dessa och många andra finns på:
https://sverigesradio.se/radiosportendokumentar

Radio 50 plus

Radio 50 plus är en kanal som spelar rock och pop
från 50-talet och framåt. DJ på kanalen är den
kände Rolf Arsenius som började sin karriär på
Sveriges Radio och SVT.
En podd med Agnes Wold och Christer Lundberg
om hälomyter, coronavirus och riskerna med att
bädda sängen. Bland avsnitten:

På tisdagskvällarna kör man programmet
tisdagscountry mellan klockan 18.00-22.00 med
country, western Swing och Hony-tonk.

Så hade världen sett ut utan antibiotika. Vi lär oss
om hur bakterier ser ut och varför
stelkrampssprutan räddar liv. (37 min)

Onsdagarna ägnas åt 50 och 60-tals rock från
rockens rötter. Det blir musik med Chuck berry,
Elvis Presley, Buddy Holly och andra mer eller
mindre kända artister.

Därför ska du inte använda automatiska
handtorkar. Agnes reder ut det här med smutsiga

En stor del av radions utbud består av
redaktionellt producerade livesändningar med
programledare i studion. De ägnar varje år
tusentals timmar åt att förbereda sig, sända, lägga
upp spellistor, genomföra tävlingar och bjuda in
intressanta gäster, företrädesvis artister inom
musikbranschen.
Övrig tid sänds inspelade program eller
melodiradio.
Varje
hel
timma
sänds
välproducerade nyheter och väderrapporter.
Radiofrekvensen är som namnet 88,0 MHz och
hörs bra i Partilleområdet och i hela
Göteborgsområdet samt på webben.
På fredag- och lördagskvällarna blir det party och
Cocktailbaren med allt från Studio 54, disco, house
och partymusic. Programmet börjar klockan 18.00
och avslutas med en timme lugnare musik som
kan exempelvis vara Dean Martin Frank Sinatra.

Radio 88

Bland programpunkterna ser vi: Fredagsmys där
Leif Wilehag serverar 60- och 70-talspop, och
ibland även 50-tal samt modern rock, bara låtarna
har känsla och feeling.
Fredans med gamle Streaplersmedlemmen Bjarne
Lundqvist
Nämnas kan programmet Alladin också där man
kan önska sin favoritlåt och få den spelad i radio
direkt. Man ringer in till programmet och önskar.

Idag
drivs
Radio
88
av
ett
35-tal
programledare/tekniker/säljare där drivkraften är
det breda och djupa musikintresset. Fokus ligger
dagtid på hits från förr, men även på ny musik
som passar in i formatet. Kvällarna kan vara mer
specialiserade med innehåll från olika genrer.
Ingen musik är förbjuden om känslan är den rätta
men i princip är det pop, rock, country, schlager,
reggae, visor och dansband som gäller.
På dagtid är rättesnöret att 70 procent av
musikutbudet är äldre hits med en hög
igenkänningsfaktor. Resterande 30 procent kan
vara programledarens egna favoriter eller musik
som passar in, men som nödvändigtvis inte
definieras som självklara hits.

Jag hoppas Ni skall ha
hittat ett och annat
lyssningsvärt under de
kommande helgerna och
kunna blanda julmusiken
med
kanske
en
sportdokumentär om hur
det gick till när Agnetha
Anderssons
fick
sina

medaljer stulna.
Annars kan jag rekommendera Kalle Linds
snedtänkt där Kalle porträtterar en hel del av de
svenska legenderna från förr som Anita Lindblom,
Thore Skogman och folkparkerna.
Till sist ha en God Jul och Gott Nytt År
Stig Granfeldt

