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Sv.radiovaticana.va
Vatikanradion har sänt program på
svenska till skandinavien sedan 12 februari 1931, numera dock endast över
satellit och internet. Via adressen ovan
kan du nå mp3 filerna och även podcasten direkt. Man sänder
på vardagar kl 05.00-05.20 samt 18.40-19.00
http://www.vaticanradio-us.org/webcasting/scandinavo_1.mp3

Kustradion.fm
Kustradion sänder från en studio på Costa del Sol. Underhållning med nyheter, reportage,
ekonominyheter,
sport,
svenska och spanska nyheter, väder, frågesport, kultur, tävlingar, musik m.m. När man inte sänder egna program så
streamas Sveriges Radio P4. Man sänder också lokalt på fmbandet 104,8 adress: :
ttp://www.kustradion.fm/lyssna-pa-kustradion

Matchen som inte sändes
Boxning är bara slagsmål och
platsar inte i public serviceradio.
Så resonerade Sveriges Radios
ledning i slutet av 1950-talet
och sände inte Ingemar Johanssons
match
1959
mot
Floyd Patterson om VM-titeln i
tungviktsboxning.

Yle X3m
Yle X3M är en av två radiokanaler i
Svenska Yle, som är den svenskspråkiga delen av Finlands public-service
bolag för radio och TV, Yle. Radiokanalen har åldersgruppen
15-30 år som uttalad målgrupp och har ett omfattande musikinnehåll. Kanalen har varit aktiv sedan hösten 1997, då Yles
svenska radiosändningar fick två separata kanaler.
Adress: http://svenska.yle.fi/x3m/radio

Radio Vega
Yle Radio Vega är de vuxna finlandssvenskarnas egen kanal som bjuder
på ett mångsidigt och brett ut bud.
Från nyheter och aktualiteter till nöjesmagasin.
På dagen skall de som finns hemma vid radion få sitt både
fakta, nyheter, underhållning och musik. Kvällarna bjuder
man på mycket lyssnarkontakt och musikens specialprogram.
Adress:
http://areena-beta.yle.fi/ng/arenan/radio/soitin/
radio-vega-osterbotten

Beslutet att inte sända Ingemar
Johanssons match mot Floyd
Patterson fick inte bara radiolyssnare att ta sig för pannan och
ratta över till radio Luxemburg
där matchen sändes. I riksdagen
hölls en lång debatt om radioledningens omdöme och självpåtagna roll som smakdomare
Medverkande: Mats Strandberg, i

många år anställd på Radiosporten, och Jakob Sillén, tidigare
chef för Radiosporten. Programledare: Rigmor Ohlsson.
http://sverigesradio.se/topsy/
ljudfil/5218738-mp3

