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Scandinavian Hour sänds varje lördag och söndag och 

kan avlyssnas direkt via deras hemsida lördag-söndag 

mellan kl 09.00-10.00 lokal tid ( -9 timmar SST ) man 

sänder också via KKNW 1150. Man sänder nordisk musik 

varvat med nyheter och händelser som aviserats från de 

olika skandinaviska klubbarna som finns.  

 

Stationen har sänt varje helg sedan 1959 med 

Doug Warne.  

 

Läs mer:  www.thescandinavianhour.com. 

Lyssna: http://1150kknw.com/listen/ 

Guldkanalen            

                                                          Har sitt ursprung i Skåne och kallar sig ” Musik för vuxna 

öron”. Guldkanalen spelar musik från 60-talet fram tills 

idag, de bästa svensktoppslåtarna och bara de bästa nya 

låtarna. Man sänder på FM 102,6 Malmö/Lund, 106,5 & 

96,3 mellanskåne, 99,7 sydskåne samt 104,7 i Helsingborg. 

sedan kan man också via webben välja sin egen kanal: 

Guldkanalen 60-tal, 70-tal, 80-tal och 90-tal. 

 Lyssna: http://www.guldkanalen.se/lyssna-pa-guldkanalen/webbradio 

 

 

Kalle 

Lind pratar med succéduon 

Anders "Ankan" Johansson 

och Måns "Anders & Måns-

Måns" Nilsson om hur konstig 

musik man dansade till på 

1970-talet. 51 min långt 

 

http://sverigesradio.se/sida/

avsnitt/517292?programid=4

747 

 

K2 Kortvågsradio 

 

 SmartTech 

Podcast berättar han om 

Elecraft K2 som är en 

kortvågsrigg som man kopplar 

till dator. Man kan förvisso styra 

den även via datorn, men det 

viktigaste för Joakim var det 

program som finns som heter 

K2Voice där man med olika 

tangenttryckningar på datorn 

kan få olika information om allt 

viktigt

http://nomell.se/2008/12/02/p

odcast-elecraft-k2-

kortvagsradio/ 

 

http://www.thescandinavianhour.com/
http://1150kknw.com/listen/
http://www.guldkanalen.se/kanaler/60-tal
http://www.guldkanalen.se/kanaler/70-tal
http://www.guldkanalen.se/kanaler/80-tal
http://www.guldkanalen.se/kanaler/90-tal
http://www.guldkanalen.se/lyssna-pa-guldkanalen/webbradio
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/517292?programid=4747
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/517292?programid=4747
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/517292?programid=4747
http://www.elecraft.com/k2_remote.htm
http://nomell.se/2008/12/02/podcast-elecraft-k2-kortvagsradio/
http://nomell.se/2008/12/02/podcast-elecraft-k2-kortvagsradio/
http://nomell.se/2008/12/02/podcast-elecraft-k2-kortvagsradio/
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ANTENNE BAYERN 
 

 

 

De bästa hits från 60-talet, 70-talet,  

och 80-talet på webbradio ANTENNE 
BAYERN - oldies but Goldies. Här 
kan man höra Lynn Andersen sjunga 

Rose Garden eller The Mamas & The 
Papas med Monday, Monday. 

 
http://antenneoldies.radio.net/ 
 
 

 

RADIO NORA OLDIES 
 

 

 

De bästa Radio NORA Oldies 60s 

och 70s - de största låtar av 60-

talet och 70 år- från ABBA till 

Smokie och Kiss till Beatles, finns 

på Radio NORA Oldies! 

 
http://radionoraoldies.radio.de/ 
 
 

 
 

 

 

Oldies but Goldies 

Här kommer lite tips på stationer som spelar så kallade 

gamla godingar som man kan lyssna på i sin 

Internetradio, mobiltelefon, platta eller dator. 

  

Dagnys är uppkallad efter Owe Thörnqvists låt från 1958. 

Man är cirka 400 medlemmar i föreningen och har ett hus i 

varvsområdet i stan. Webbradiostationen startades då 

inga andra medier vid någon enda gång sände "den 

riktiga musiken". Idag har man lyssnare runt om i världen 

och tittar man på musiklistan så finns Lill-Babs, Jerry Lee 

Lewis och Ricky Nelson 

 

Lyssna:  http://www.dagny.us/?PageID=14 

 

RADIO MI AMIGO - NL 

 

Spelar musiken för offshore radio 

generationen som man själv skriver 

på sin hemsida. 

 
             Lyssna:  http://www.stream-server.nl/streams/RadioMiAmigo.wax 

 

 

I december 2001 startades 

klubben för veteranbilars och 

gammelrockens bevarande  

Rock ´n´ Roll West i 

Uddevalla det var också 

starten på Dagnys Musikcafé 

som har öppet på 

kasenabbevägen 4 i 

Uddevalla varje torsdag 

mellan kl 18-21.  

 

http://antenneoldies.radio.net/
http://radionoraoldies.radio.de/
http://www.dagny.us/?PageID=14
http://www.stream-server.nl/streams/RadioMiAmigo.wax
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Radiomannen Bertil Perrolf ledde 
nästan 1500 program i serien som 

sändes i Sveriges Radio mellan 

åren 1957 till 1993. Det var 
direktsända besök från alla möjliga 
slags ställen, företag, skolor, 
ålderdomshem, fartyg där man 
pratade lite och fick önska en låt. 
 
Bertil Perrolf skapade också en 
mångårig jultradition i radion 
tillsammans med Tommy Wahlgren: 
Strax efter midnatt, några minuter in 
på julaftonsmorgonen, stod han i 
direktsändning vid havet i Visby. 
 
Bertil Perrolf dog 2004 i en ålder av 
87 år.  
 
Här kan du lyssna på ett program 
från Cirkelrosteriet i Gäddviken från 
1988 
 
Det sista programmet från Visby när 
23 December gick över till julafton  
1999 och finns tack vara 
radiogodis.se att lyssna på. Det 
sändes under många år mellan kl 
00.00-02.00. Innehållet bestod i att 
Wahlgren och Perrolf vandrade runt i 
Visbys gränder och samspråkade om 
julen. Programmet inleddes alltid 
med att Perrolf stod nere vid havet 
och levererade en julbetraktelse, 
följt av julsången O helga natt i Jussi 
Björlings tappning. 
 
Här kan du Julöppet i Visby med 
Bertil Perrolf (sista_programmet) 
991224 
 

Tips från radiogodisarkivet 

Tomas Widén från Eskilstuna är en radionörd som tagit vara 

på den svenska radioskattkistan och låter oss minnas gamla 

radioproram tack vare honom och andra eldsjälar som 

skickar bandupptagningar till honom på gamla program som 

han sedan lägger upp. Arkivet växer från vecka till vecka till 

vår lycka, här kommer jag tipsa om några stycken. Mer att 

läsa om detta finns på deras hemsida: radiogodis.se 

Denna gång tipsar vi om radiomannen 

Bertil Perrolf och ett program som han var 

producent för i många år (15) var 

frukostklubben med Sigge Fürst. 

Programmet sändes på lördagar med start 

den 9 februari 1946 –24 december 1949. 

  Sedan återupptogs programmet 1955 och 

sändes därefter till och med 31 december 

1978. Det blev sammanlagt 680 program. 

Siste producenten för programmet var Kent Finell. 

Alla som medverkade i programmet fick en maskot vid namn 

Kaffepetter. Här finns några program: 

Program från 1950-01-07 Program från 1951-02-03 

Program från 1954-10-02 Program från 1954-12-26 

Program från 1956-02-25 Program från 1958-04-19 

Program från 1961-12-23 sista programmet 1978-12-31 

Bertil Perrolf intervjuar… 

Två intervjuprogram som Bertil Perrolf  gjorde  finns också i arkivet 
att lyssna på. Det är den saltaste bönan i stan med andra ord Anna-
Lisa Ericson,  den andre är Wilhelm Moberg. 

Här kan du lyssna på : Wilhelm Moberg berättar radiominnen… från 
1965 

Annalisa  Ericson en prima bal lerina  

Annalisa Ericson (del 2) Saltaste bönan i stan  från 1974.  

            

http://www.radiogodis.se/RadioGodis/Ovrigt/Skivor_till_kaffet_med_Bertil_Perrolf_880223.mp3
http://www.radiogodis.se/RadioGodis/Ovrigt/Skivor_till_kaffet_med_Bertil_Perrolf_880223.mp3
http://www.radiogodis.se/RadioGodis/Ovrigt/Skivor_till_kaffet_med_Bertil_Perrolf_880223.mp3
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A4nd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Julmusik
https://sv.wikipedia.org/wiki/O_helga_natt
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jussi_Bj%C3%B6rling
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jussi_Bj%C3%B6rling
http://radiogodis.org/RadioGodis/Ovrigt/Julradio/Juloppet_i_Visby_med_Bertil_Perrolf_%28sista_programmet%29_991224.mp3
http://radiogodis.org/RadioGodis/Ovrigt/Julradio/Juloppet_i_Visby_med_Bertil_Perrolf_%28sista_programmet%29_991224.mp3
http://radiogodis.org/RadioGodis/Ovrigt/Julradio/Juloppet_i_Visby_med_Bertil_Perrolf_%28sista_programmet%29_991224.mp3
http://radiogodis.org/RadioGodis/Ovrigt/Aldre/Frukostklubben_-_underhallning_vid_morgonkaffet_500107.mp3
http://radiogodis.org/RadioGodis/Ovrigt/Aldre/Frukostklubben_-_underhallning_vid_morgonkaffet_510203.mp3
http://radiogodis.org/RadioGodis/Ovrigt/Aldre/Frukostklubben_-_Underhallning_vid_morgonkaffet_541002.mp3
http://radiogodis.org/RadioGodis/Ovrigt/Aldre/Frukostklubben_-_Underhallning_med_Sigge_Furst_%28200de_programmet%29_541226.mp3
http://radiogodis.org/RadioGodis/Ovrigt/Aldre/Frukostklubben_-_underhallning_vid_morgonkaffet_560225.mp3
http://radiogodis.org/RadioGodis/Ovrigt/Aldre/Frukostklubben_-_Underhallning_vid_morgonkaffet_580419.mp3
http://radiogodis.org/RadioGodis/Ovrigt/Aldre/Frukostklubben_-_Underhallning_vid_morgonkaffet_611223.mp3
http://radiogodis.org/RadioGodis/Ovrigt/Aldre/Frukostklubben_%28sista_programmet%29_781231.mp3
http://radiogodis.org/RadioGodis/Ovrigt/Aldre/Wilhelm_Moberg_berattar_radiominnen_for_Bertil_Perrolf_65xxxx.mp3
http://radiogodis.org/RadioGodis/Ovrigt/Aldre/Wilhelm_Moberg_berattar_radiominnen_for_Bertil_Perrolf_65xxxx.mp3
http://radiogodis.org/RadioGodis/Ovrigt/Aldre/Annalisa_Ericson_intervjuas_av_Bertil_Perrolf_%28del_1%29_En_prima_ballerina_74xxxx.mp3
http://radiogodis.org/RadioGodis/Ovrigt/Aldre/Annalisa_Ericson_intervjuas_av_Bertil_Perrolf_%28del_2%29_Saltaste_bonan_i_stan_74xxxx.mp3

