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För många är det fortfarande en tjusning att sätta på radion klockan 13, i samma 
stund som hundratusentals andra. En allt större skara lyssnar också i efterhand 
och numera kommenteras och debatteras programmen flitigt i sociala medier. 
56-åriga Sommar lockar nya lyssnare och fungerar som en brobyggare i en allt 
mer fragmentiserad värld.

21-åriga youtubern Clara Henry utsågs nyligen till årets videobloggare och hon 
”älskar känslan av meningslöshet” i sin bransch. Sångerskan Zara Larsson fick en 
världshit redan som 15-åring och torgför nu starka åsikter på sin välbesökta blogg. 
Med sina 17 år blir hon den yngsta Sommarvärden någonsin. 

Äldst i år är 90-åriga Hédi Fried som överlevt fångenskap i Auschwitz och vigt 
sitt liv åt att föra ut kunskap om förintelsen för att förhindra dess upprepning. 
23-årige Siavosh Derakhti grundade nätverket Unga mot antisemitism och 
främlingsfientlighet och kämpar för att hans judiska och romska barndomsvänner 
ska vara trygga i hans stad Malmö.

Tack vare utrikeskorrespondenters rapportering får vi reda på vad som händer i 
krigshärjade områden runt om i världen. Terese Cristiansson har sin bas i Istanbul 
och anser att hon har ett jobb värt att dö för. Magnus Falkehed  blev tagen som 
gisslan i Syrien, mitt under brinnande krig. Han lärde sig ”hur sanslöst vacker en 
vanlig, enkel solstråle kan vara”. 

Edvard Moser fick Nobelpriset i medicin ifjol för sin och hustruns upptäckt om var 
i hjärnan människans inre GPS är lokaliserad. Professorn i miljövetenskap Johan 
Rockström betonar vikten av en skyndsam förändring för att skapa en hållbar 
framtid för vår planet och professorn i nanoteknik Maria Strømme pratar om att 
vi just nu befinner oss i början av en teknikrevolution, som totalt kommer att ändra 
vårt sätt att leva.

Förre statsministern Fredrik Reinfeldt reflekterar över att hantera stora förändringar 
i livet och LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson pratar om högstadiets sämsta 
raggfaktor.

Anna Mannheimer och Peter Apelgren beskriver sig som två motpoler i sitt 
äktenskap - nu gör de Sommar tillsammans. Det ska bli ”en blandning av sött och 
surt, fint och fult”.

Vi sänder från Jokkmokk i norr där rapparen Maxida Märak tar oss med på en 
musikalisk resa genom Sápmi. Och från Malmö i söder hör vi rockmusikern Nisse 
Hellberg fundera över kärlek och saknade barn. 

Vi börjar traditionsenligt på midsommardagen och först ut i år är skådespelerskan 
Lena Olin. Hon följs av komikern David Batra, som ska ”ringa världens jobbigaste 
telefonsamtal” i sitt Sommar.

Under säsongens finalhelg hör vi den nya musikaliska världssensationen Seinabo 
Sey tala om viljan att skapa sin egen värld och skådespelerskan Ulla Skoog avrundar 
Sommarsäsongen den 16 augusti. 

Däremellan hörs bland andra hockeyikonen Markus Näslund, börs-vd:n Magnus 
Böcker, nunnan Syster Karin, superstylisten Bea Åkerlund, VM-aktuella Nilla 
Fischer och Kanadas ambassadör Kenneth Macartney. 

Varenda en av årets Sommarvärdar är vald med stor omsorg. Vi kan se fram emot 
58 sommardagar med en och en halv timmes genomtänkt radio som roar och berör. 

Sommar i P1  
– mer angeläget än någonsin

Bibi Rödöö, programchef 
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Ahland, Tom .................. 29/6
Journalist,  
dokumentär filmare

Anderson, Heléne ....... 23/6
Konstnär, f.d. kriminal-
inspektör, expert konst-
förfalskningar

Apelgren, Peter ........... 28/6
Komiker, konstnär

Asaad, Arkan ................ 23/7
Författare, föreläsare, 
kampsportare

Baron, Bengt ................ 26/6
OS-guldmedaljör simning, 
vd Cloetta 

Batra, David .................. 21/6
Ståuppkomiker, 
 skådespelare, författare

Becker, Saga ................... 3/7
Skådespelare

Böcker, Magnus ............. 9/8
Vd börsen Singapore

Cristansson, Terese .... 25/6
Journalist, utrikes-
korrespondent, författare

Derakhti, Siavosh ........ 22/6
Social entreprenör, 
 grundare Unga mot anti-
semitism och rasism

Ekman, Alexander ......... 4/8
Dansare, koreograf

Enhager, Kjell .............. 7/7
Föreläsare, ledarskaps-
konsult, golfinstruktör

Falkehed, Magnus ....... 14/7 
Journalist, författare

Fischer, Nilla .................. 13/7
Fotbollsspelare

Fried, Hédi ...................... 8/7
Författare, psykolog, 
 överlevare från Auschwitz

Geijer, Herman .............. 15/7
Lyssnarnas Sommarvärd, 
zombieöverlevnadsexpert

Gerger, Magdalena ....... 7/8
Vd Systembolaget

Gorham, Ben .................. 14/8
Grundare parfymhuset 
Byredo, f.d. basketproffs

Grybe, Stig .................... 31/7
Skådespelare

Hellberg, Nisse ............ 20/7
Sångare, gitarrist,  låtskrivare 

Hemmingsson, Nina ..... 6/7
Konstnär, serieskapare

Henry, Clara ................. 30/6
Youtuber, komiker, 
 programledare

Jinder, Åsa ....................... 3/8
Riksspelman, kompositör, 
författare

Jönsson, Olle ................ 26/7
Artist, sångare Lasse 
Stefanz

Karpathakis, Georgios 1/7 
Grundare sajten Underbara 
ADHD

Larsson, Zara ................ 25/7
Artist, bloggare

Lindholm, Leila ............. 16/7
Kock, programledare, 
 kokboksförfattare

Lundell, Sanna .............. 18/7
Journalist, programledare, 
driver ridstall

Macartney, Kenneth ..... 2/7
Kanadas ambassadör i 
Sverige

Malm, Mona .................. 27/6
Skådespelare

Mannheimer, Anna ..... 28/6
Programledare, journalist 

Marklund, Liza ................ 4/7
Författare

Moraeus, Kalle ............. 24/6
Musiker, artist, 
 programledare

Moser, Edvard ................ 5/7
Hjärnforskare, psykolog, 
nobelpristagare

Mosesson, Hans ........... 28/7
Skådespelare

Märak, Maxida ............. 30/7
Artist, rappare, hiphop-
producent

Mörck, Marianne .......... 10/7
Skådespelare, sångare, 
regissör

Nilsson, Magnus ........... 10/8
Kock, sommelier, driver 
restaurang Fäviken

Norlin, Annika ................ 8/8
Låtskrivare, journalist, 
 psykologstudent

Näslund, Markus ........... 2/8
F.d. ishockeyspelare

Olin, Lena ...................... 20/6
Skådespelare

Sommarvärdar 
i alfabetisk ordning

JUNI

20 Lena Olin
21 David Batra
22 Siavosh Derakhti
23 Heléne Anderson
24 Kalle Moraeus
25 Terese Cristiansson
26 Bengt Baron
27 Mona Malm
28 Anna Mannheimer 
 Peter Apelgren
29 Tom Alandh
30 Clara Henry

JULI

  1 Georgios Karpathakis
  2 Kenneth Macartney
  3 Saga Becker
  4 Liza Marklund
  5 Edvard Moser
  6 Nina Hemmingsson
  7 Kjell Enhager
  8 Hédi Fried

  9 Arash ”Ash” Pournouri
10 Marianne Mörck
11 Robin Paulsson
12 Johan Rockström
13 Nilla Fischer
14 Magnus Falkehed
15 Herman Geijer
16 Leila Lindholm
17 Sverker Olofsson
18 Sanna Lundell
19 Karl-Petter Thorwaldsson
20 Nisse Hellberg
21 Karin Volo
22 Gunilla Röör
23 Arkan Asaad
24 Syster Karin
25 Zara Larsson
26 Olle Jönsson
27 Alice Teodorescu
28 Hans Mosesson
29 Kristina Sandberg
30 Maxida Märak
31 Stig Grybe

AUGUSTI

  1 Bea Åkerlund
  2 Markus Näslund
  3 Åsa Jinder
  4 Alexander Ekman
  5 Jögge Sundqvist
  6 Daniel Poohl
  7 Magdalena Gerger
  8 Annika Norlin
  9 Magnus Böcker
10 Magnus Nilsson
11 Maria Strømme
12 Owe Sandström
13 Fredrik Reinfeldt
14 Ben Gorham
15 Seinabo Sey
16 Ulla Skoog

Olofsson, Sverker ........... 17/7
Journalist, programledare, 
debattör

Paulsson, Robin ............... 11/7
Komiker, programledare

Poohl, Daniel ..................... 6/8
Journalist, författare,  
vd Stiftelsen Expo

Pournouri, Arash ”Ash”... 9/7 
Manager DJ-stjärnan Avicii

Reinfeldt, Fredrik ...........13/7
Föreläsare, f.d. statsminister

Rockström, Johan .......... 12/7
Professor miljövetenskap, 
agronom

Röör, Gunilla ................... 22/7
Skådespelare, regissör, 
 professor scenisk gestaltning

Sandberg, Kristina ........ 29/7
Författare, psykolog

Sandström, Owe ............ 12/8
Kläddesigner, lärare 

Sey, Seinabo .................... 15/8
Artist

Skoog, Ulla ....................... 16/8
Skådespelare, komiker, 
regissör

Strømme, Maria .............. 11/8
Professor nanoteknologi

Sundqvist, Jögge ............ 5/8
Slöjdare, konstnär

Syster Karin .................... 24/7
Nunna Alsike kloster

Teodorescu, Alice .......... 27/7
Politisk redaktör, debattör, 
jurist

Thorwaldsson, Karl-Petter 19/7 
Ordförande LO

Volo, Karin ....................... 21/7
Ledarskaps- och 
 organisationskonsult

Åkerlund, Bea .................... 1/8
Stylist, designer, regissör

Sommarvärdar i datumordning
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Lördag 20:e juni

Lena Olin
Skådespelare, 60 år
Född i Stockholm, bosatt i Bedford utanför New York
Tidigare Sommarvärd 2007

En av Sveriges megastjärnor på vita duken. Aktuell i andra säsongen av komediserien 
Welcome to Sweden på TV4. Har regisserats av storheter som Ingmar Bergman, Roman 
Polanski, Sydney Pollack och Hasse & Tage. Slog igenom internationellt i Varats olidliga 
lätthet 1988 och blev då nominerad till en Golden Globe. Utbildad på Scenskolan i Stockholm 
och anställd på Dramaten 1980–1991. Blev för filmen Fiender, en berättelse om kärlek 
nominerad till en Oscar. Har mottagit Ingmar Bergmanpriset och New Yorks filmkritikers 
pris. Nominerad till Emmy-priset för sin roll i tv-serien Alias och till BAFTA för sin roll i filmen 
Chocolate. Tog studenten med femmor i alla ämnen utom ett. Vill inte se sina egna filmer 
och har gått på premiärvisningar och blundat.

– När jag var fem år blev jag en annan människa. Jag tror att jag stannade i växten emotionellt.  
Jag minns nästan ingenting från den här tiden. Det är fragment. Bilder i ett isande ljus, 
bilder som jag nästan inte orkar ta till mig. Det här ska jag försöka prata om i mitt Sommar. 

SOMMAR sänds i P1 från midsommar-
dagen 20 juni till söndag 16 augusti  
kl 13.00–14.30. Repris vardagar kl 22.12, 
helger kl 22.05.

VIA MOBILEN och VIA NÄTET kan man 
lyssna på alla program med musik fram 
till en månad efter att sista programmet 
har sänts.

PODDRADIO ger möjlighet att ladda 
ner programmen med förkortad musik. 
Lyssna när du vill via sverigesradio.se/
sommar eller i vår app Sveriges Radio 
Play.

MUSIKLISTOR finns till varje program
på respektive värds sida. Publiceras
efter att programmet har sänts.

PROGRAMFÖRSÄLJNINGEN säljer
Sommarprogrammen på CD utan  
musik via sverigesradio.se/butik.

SOMMARARKIVET fylls hela tiden på 
och det finns nu över 1000 Sommar- och 
Vinterprogram att lyssna på.

SOMMARS SYSTERPROGRAM: norska 
Summer i NRK, danska Sommergæsten 
i Danmarks Radio och svenskspråkiga 
Sommarpratare i Yle, Finland. 

sverigesradio.se/sommar
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Söndag 21:a juni

David Batra
Ståuppkomiker, skådespelare, författare, 42 år
Född i Lund, bosatt i Nacka
Tidigare Sommarvärd 2008

Aktuell som kapten Blackadder i Svarte Orm. Har gjort fler än tusen föreställningar 
som ståuppkomiker och i höst fortsätter scenshowen Batra & Robin, tillsammans med 
Robin Paulsson. Har medverkat i tv-program som Räkfrossa, Kvarteret Skatan och 
Parlamentet. Medverkar kontinuerligt  i radioprogrammet På Minuten. Har gett ut 
böcker som Gevär säljes p g a dödsfall och Den som inte tar bort luddet ska dö! 
Utsedd till Årets manlige komiker 2006. Drar sig inte för att prata om sitt dåliga 
lokalsinne och sin tinnitus offentligt. Med orden ”knulla, knulla, knulla” inleddes det 
förra Sommarprogrammet, då han uppmanade lyssnarna att skaffa barn innan det 
var för sent.

– Jag kommer prata om min uppväxt och om hur vi formas till de människor vi blir 
som vuxna. Dessutom tänker jag ringa världens jobbigaste telefonsamtal.

Måndag 22:a juni

Siavosh Derakhti
Social entreprenör, föreläsare, 23 år
Född i Umeå, uppväxt i Malmö, bosatt i Malmö och Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Grundare av nätverket Unga mot antisemitism och främlingsfientlighet. Mottagare 
av det allra första Raoul Wallenbergpriset 2013. Fick efter ett personligt önskemål 
från Barack Obama ett enskilt möte med den amerikanske presidenten under Sverige-
besöket 2014. Har föreläst både i Riksdagen och EU-parlamentet men gör det 
framför allt i svenska skolor och i näringslivet. Mottagare av Elsa-priset 2012 från 
Svenska kommittén mot antisemitism. Har tidigare tränat fotboll och thaiboxning. 
Siktar på att bli skådespelare eller svensk statsminister, men saknar partifärg. 

– Det handlar om min personliga resa ”från uträknad till egenföretagare, förebild och 
hjälte”. Familjens flykt och kamp för att lyckas i Sverige. Från mina IG-betyg till mötet 
med president Barack Obama, Kungafamiljen och talet inför EU-kommissionen. Det 
är min story det handlar om och kampen för mina judiska och romska barndoms-
vänner som jag kämpade för skulle vara trygga i vår stad Malmö. 
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Tisdag 23:e juni

Heléne Anderson
Konstnär, f.d. kriminalinspektör, 63 år
Född i Karlskrona, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Expert på konstförfalskningar. Verksam polis 1977–2012, de sex sista åren som utredare 
av konstförfalskningsbrott. Numera konstnär på heltid samt föreläsare. Utbildad på 
Carl Malmstens skola Capellagården på Öland, Konstfack och Polishögskolan. 
Beskriver sig själv som en konstnär som ”skapar okonventionell skulptur och keramik”. 
Gör bland annat väskor och skor i stengods, inspirerad av auktionshusens vintage-
auktioner. Medförfattare till Rikspolisstyrelsens bok Kulturarvsbrott och Konstför
falskning samt Stockholmspolisens bok Polishuset i Stockholm och dess konstsamling. 

– Det blir ett brokigt prat, men med en röd tråd. Om äkta och falsk konst, tankar, 
synintryck och beteenden, storstad och Blekinge skärgård. Konstnär och polis. Två 
yrken som gett varandra näring.

Onsdag 24:e juni

Kalle Moraeus
Musiker, artist, programledare, 51 år
Född och bosatt i Orsa
Tidigare Sommarvärd 2002

Programledare för SVT:s Så ska det låta och Moraeus med mera. Turnerat med egna 
showen En dalmas i storstan. I grunden folkmusiker som studerat klassisk musik och 
varit med i Kungliga Filharmonikerna. Spelar med Orsa spelmän och Benny Anderssons 
Orkester. Deltog i Melodifestivalen 2010, var julvärd i SVT 2011 och vann tv-priset 
Kristallen 2012. Blev svensk mästare i luftgitarr 1984.

– Jag kommer att prata lite om den jag är och varför. Lite allmänna tankar om stort 
och smått. 
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Torsdag 25:e juni

Terese Cristiansson
Journalist, utrikeskorrespondent, författare, 40 år
Född och uppvuxen i Hammenhög, bosatt i Istanbul
Debuterar som Sommarvärd

Frilanskorrespondent med bas i Turkiet. Bodde tidigare ett par år i Kabul, Afghanistan 
och levde i perioder tillsammans med talibaner. Jobbar framför allt för Expressen 
men också en rad andra tidningar och uppdragsgivare. Var en av huvudpersonerna i 
TV4-serien Korrarna. Började sin journalistbana som kriminalreporter och har, förutom 
Talals hus – bakom stängda dörrar i kvinnornas Gaza, också skrivit böcker om 
Hagamannen och morden i Knutby. Anser att hon har ett jobb värt att dö för.

– Varje gång jag skriver ett reportage från ett konfliktland skulle jag kunna skriva tio 
till om vad som hände längs vägen. Det kan vara allt från död framför mina ögon, 
väpnade rån till passionerad kärlek. Resan över de afghanska, pakistanska och kurdiska 
bergen, och de afrikanska slätterna hoppas jag ta med lyssnaren på.

Fredag 26:e juni

Bengt Baron
Vd Cloetta, f.d. elitsimmare, 53 år
Född i Nacka, bosatt i Järfälla
Debuterar som Sommarvärd

Framgångsrik simmare som tog OS-guld i 100 meter ryggsim i Moskva 1980 och OS- 
brons i 4 x 100 meter frisim 1984 i Los Angeles. Efter simkarriären utbildad till företags-
ekonom med en mastersexamen vid universitet i Berkeley, Kalifornien. Har därefter 
haft flera tunga näringslivspositioner: Sverigechef för Coca Cola, koncernchef för mat - 
företaget Frionor, Nordenchef för Kodak, vd och koncernchef för Vin och Sprit och 
sedan 2009 vd för godisföretagen Leaf och Cloetta. 

– Sen jag tog OS-guld har jag sålt vodka, torsk och choklad. Mitt liv har alltid varit 
målstyrt – en fyrfilig betongklädd autobahn i vänsterfilen – fast jag vet att det är resan 
som är poängen och när det slirar på smala alpvägar är det som roligast.
När jag var som bäst lyckades jag inte ens ta medalj på EM. Då tvingades jag ut ur 
mikrovågsugnen jag växt upp i som idrottare och blev en människa som förstod vikten 
av att misslyckas.
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Lördag 27:e juni

Mona Malm
Skådespelare, 80 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Avslutade sin långa karriär som skådespelare i TV4-serien Solsidan 2013. Har gjort 
mängder av film- och tv-roller, bland annat i Ingmar Bergmans Fanny och Alexander 
och Lars Molins dramaserie Tre Kärlekar. Gestaltningen av seriens mamma ledde till 
den specialskrivna rollen som Den tatuerade änkan i tv-filmen med samma namn, 
som tilldelades amerikanska Emmypriset 1999. Utbildad vid Dramatens Elevskola, 
engagerad vid Dramaten, Stockholms Stadsteater och tv-teatern. Har känt sig mer 
hemma framför kameran än på scenen.

– Under mina första 25 år i yrket fick jag alltid höra att jag var så snäll, söt och smal. 
Sen blev det bara snäll… Men det var först när jag slutade banta som jag fick de 
riktigt bra och intressanta rollerna. Och min snällhet har snarare varit ett sätt att 
kunna hantera alla dessa stora elefanter jag arbetat med. För mig är snällhet inte 
synonymt med att vara menlös och undflyende. Nej, Monas manifest lyder: Om man 
är riktigt, riktigt snäll, då måste man också vara listig och bondslug.

Söndag 28:e juni

Anna Mannheimer och Peter Apelgren
Programledare, journalist respektive komiker, konstnär, 51 och 56 år
Uppväxta i Göteborg respektive Ucklum, bosatta i Göteborg
Debuterar som Sommarvärdar

Anna: Aktuell med boken Mitt liv som gift om sorgen efter sin mamma och livet tillsam-
mans med Peter. Var en del av Rally-gänget i P3, bland annat som karaktären Väder- 
Annika, något hon förärades priset Sveriges roligaste radioröst för. Har även hörts i 
Morgonpasset och Mannheimer och Tengby och flertalet tv-produktioner. Heter 
egentligen Franciska i förnamn, vilket hon också kallas av nära vänner. 
Peter: Utbildad på målarskola i Florens. Komiker som jobbar som ståuppare, har satt upp 
egna shower och medverkat i klassiska humorprogrammet Rally i P3. Har vunnit På Spåret 
i SVT. En verklig mångsysslare som är utbildad elektriker och som även jobbat som 
inredare och målat hela hotell. 
Tillsammans skriver de just nu manus till tredje gemensamma showen Andra sidan är ni klara.

– Vi är två motpoler i ett äktenskap, som om Elfriede Jelinek hade gift sig med Ernst 
Kirchsteiger. Vi pratar om död, trams, ostron, Wittgenstein, knull, klasskamp, pilsnerkorv 
och Liv Ullman. En blandning av sött och surt, fint och fult.
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Måndag 29:e juni

Tom Alandh
Journalist, dokumentärfilmare, 70 år 
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Har gjort över 100 dokumentärfilmer. Fick sitt stora genombrott 1987 med dokumentär-
filmen om Nacka Skoglund, som gav honom Stora Journalistpriset. Har även tilldelats 
både Torgny Segerstedts frihetspenna och Publicistklubbens Guldpenna samt 
Kristallens Hederspris.  Har porträtterat Monica Zetterlund, Cornelis Vreeswijk, 
Ingemar Johansson och Anna Lindh. Men framför allt har hans dokumentärfilmer 
handlat om okända personer på samhällets skuggsida. Arbetat på Sveriges 
Television sedan 1971. Inledningsvis med program som Fokus och Studio S. 

– Det ska handla om minnen, mitt allra första och det som jag hoppas blir mitt allra 
sista. Och hur man  ska uppträda för att bli kallad lymmel. Och vad Sara Leander sa 
när vi träffades och hur ett halvt öra kan påverka ett helt yrkesliv. Och om Rufus 
förstås, han som var med och skrev Monica Zetterlunds memoarer.

Tisdag 30:e juni

Clara Henry
Youtuber, komiker, programledare, 21 år
Född och uppvuxen i Landvetter, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Årets videobloggare på Guldtubengalan 2015, med 300 000 prenumeranter på egna 
Youtubekanalen. Började blogga redan som 13-åring. I höst aktuell med en bok om 
mens. Hennes inslag från bakom kulisserna ramade in Melodifestivalen 2014 och hon 
trendade internationellt på Twitter efter finalsändningen. Programledare för SVT:s 
unga humorvalsatsning Valfeber och egen talkshow på Kanal 5. Är feminist och 
tycker mode är halvtrist. Hanterar ofta allvarliga ämnen med humor. 

– Efter att jag flyttade från Göteborg till Stockholm för att videoblogga på heltid har 
jag lärt mig två saker: att bloggerskor aldrig svettas och att allt är meningslöst. Jag 
älskar dock känslan av meningslöshet, och jag svettas trots min bransch, så därför 
tänker jag ägna mitt Sommarprat åt att diskutera dessa ämnen.
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Onsdag 1:a juli

Georgios Karpathakis
Social entreprenör, 29 år
Född och bosatt i Täby
Debuterar som Sommarvärd

Grundare av Underbara ADHD. Sajten, som startade som en blogg 2012 om hur det 
är att leva med adhd, har växt till en digital plattform där diagnostiserade barn, 
anhöriga, skola och sjukvård möts. Valdes 2013 ut som en av fem organisationer som 
får ekonomiskt stöd från Reach for Change – en stiftelse som stöttar sociala entre-
prenörer som gör livet bättre för barn. Georgios fick sin adhd-diagnos först som 
25-åring efter stökiga skolår, droger, polisanmälningar och sex självmordsförsök. 
Föreläser nu för att sprida kunskap, minska fördomar och se möjligheter med adhd. 
Har satt upp teaterföreställningen Ljuvliga Jävla Georgios.

– Om man fokuserar på det positiva kan man hjälpa folk att flyga istället för att falla. 
Mitt Sommar kommer handla om vägen till den insikten. Jag kommer berätta om en 
resa med enormt djupa dalar och extremt höga toppar och om hur fyra bokstäver i 
vuxen ålder fick allting att falla på plats.

Torsdag 2:a juli

Kenneth Macartney
Ambassadör, 55 år 
Född i Vancouver, Kanada, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Kanadas ambassadör i Sverige. Lärde sig svenska under ett år som utbytesstudent i 
Falun, tog en examen i historia och fortsatte med en karriär inom det kanadensiska 
utrikesdepartementet. Studerade japanska i Yokohama och har varit posterad i Oslo, 
Tokyo, New Delhi och Stockholm. Har också arbetat med arktiska miljöfrågor, mot det 
sydafrikanska apartheidsystemet och med bilaterala relationer med Sydasien. Gör nu 
sin andra postering i Sverige.

– Jag tar avstamp i mitt utbytesår i Falun där jag för första gången som 18-åring  fick 
se ett annat land inifrån – och Kanada utifrån. Jag ska också tala om identitet och 
mångfald, hur Sverige har påverkat Kanada på oanade sätt, om att cykla 500 mil för att 
se en tävling, och om det märkliga och fantastiska med svenska traditioner. Och så lite 
om hockey – förstås. 
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Fredag 3:e juli

Saga Becker
Skådespelare, 26 år 
Uppvuxen i Eringsboda utanför Ronneby, bosatt i  Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Vann Guldbaggen för bästa kvinnliga huvudroll 2014. Priset för rollen som Sebastian/Ellie 
i filmen Nånting måste gå sönder var en sensation; aldrig tidigare hade en öppet  
trans identifierad person vare sig nominerats till eller vunnit en Guldbagge. Har liksom 
filmens rollperson kämpat för att leva som sitt egentliga jag och kom ut som transperson 
bara något år före inspelningsstarten. 50 procent av alla transidentifierade personer har 
övervägt att ta sitt liv. Saga Becker är en av dem.

– Min dröm om en plats där jag får vara den jag är, det kommer jag att berätta om i mitt 
Sommarprogram. Om hur vägen dit var en lek på liv och död, och hur jag valde livet.

Lördag 4:e juli

Liza Marklund
Författare, 52 år
Född och uppvuxen i Påmark, Piteå, bosatt i Marbella och Stockholm
Tidigare Sommarvärd 1999

Har sålt 15 miljoner böcker på drygt 30 språk. Författarskapet handlar mycket om 
mord gåtor, men också om utsatta, misshandlade kvinnor och om jämställdhet. I 
sommar kommer den allra sista boken om journalisten Annika Bengtzon, som inte 
bara var en av Sveriges första kvinnliga huvudkaraktärer i krimgenren utan också lärt 
läsarna mycket om livet på en tidningsredaktion. Parallellt med författarskapet har hon 
också gjort sig känd som kontroversiell debattör. 

– Det var inte meningen att min bokserie skulle ta så här lång tid, men livet kom i 
vägen. Om det ska jag prata, och om varför skandinaviska deckare är så framgångs-
rika internationellt, om tolerans och hot och hat, och hur man misslyckas sälja böcker i 
Mellanvästern i USA (genom att prata om kommunala dagis och fri abort som en 
självklarhet…).
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Söndag 5:e juli

Edvard Moser
Hjärnforskare, psykolog, nobelpristagare, 53 år
Född i Ålesund, bosatt i Trondheim, Norge
Debuterar som Sommarvärd

Nobelpristagare i medicin 2014, ett pris han delade med hustrun May-Britt Moser och 
den amerikansk-brittiska forskaren John O’Keefe. De belönades för sin upptäckt om var i 
hjärnan människans inre GPS är lokaliserad och hur den fungerar. Blev besatt av att förstå 
hur hjärnan fungerar i samband med psykologistudier. Verksam vid Norges tekniska- och 
naturvetenskapliga universitet, NTNU,  i Trondheim. Är också chef för Kavli Institute for 
System Neuroscience. Tilldelades 2013 Horwitzpriset från Columbia-universitet i New York. 
Edvard Mosers föräldrar kom till Norge från Tyskland på 1950-talet.

– Då jag växte upp på en liten ö på norska västkusten, på en plats med begränsade 
akademiska traditioner, hade jag inte i mina vildaste drömmar kunnat tänka mig att jag 
skulle få Nobelpriset. Även om jag visste att jag ville bli forskare. Jag kommer att reflektera 
lite kring vad som format mig och vad som kan driva en forskare – och andra – till nya höjder. 

Måndag 6:e juli

Nina Hemmingsson
Konstnär, serietecknare, 43 år
Född i Uppsala, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Hennes serier beskrivs ofta som svartsynta, träffsäkra, lätt absurda och med klarsynta, 
dräpande repliker. Skriver oftast så kallade enrutingar, då serien endast är en ruta lång. 
Utbildad på Konstakademien i Trondheim och Wiks folkhögskola. Debuterade 2004 med 
albumet Hjälp! skrivet tillsammans med Sara Olausson. Har också gett ut album som 
Snyggast på festen, Så jävla normal och poesiboken Det var jag som kom hem till dig. 
Hennes serier har synts i tidningar som Galago, Arbetaren och Aftonbladet. Säger sig 
inte inspireras särskilt mycket av annan konst utan mer av modiga förhållningssätt. Har 
tilldelats Karin Boyes litterära pris och Svenska Serieakademins pris Adamsonstatyetten. 
Promenerar minst fem kilometer varje dag. 

– ’Inte en kontaktannons precis’, så skulle mitt Sommarprat kunna heta, eller ’Hur pennorna 
räddade mitt liv’. ’Den hemliga mamman’ kanske? Eller helt enkelt ’Min ångest och jag’. 
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Tisdag 7:e juli

Kjell Enhager
Föreläsare, ledarskapskonsult, golfinstruktör, 57 år
Född och uppvuxen i Falun, bosatt i Lerum
Debuterar som Sommarvärd

Efterfrågad föreläsare som under nästan 30 år har coachat kulturpersonligheter, 
företagsledare och internationella idrottsstjärnor, som golfspelarna Nick Faldo och 
Annika Sörenstam. Hans metod bygger på att lära av hur framgångsrika människor 
gjort och tänkt när de lyckats där andra misslyckats. Att acceptera verkligheten och 
att saker och ting är som de är. Att ”älta positivt”. 

– När du lyssnar på mig får du bland annat veta hur du gör för att våga älska läskigt… 
Och historien om hur de svenska golftjejerna blev bäst i världen, hur valda sanningar 
kan stjälpa eller hjälpa oss och varför livet ska levas till 200 procent. Bland annat.
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Onsdag 8:e juli

Hédi Fried
Författare, psykolog, 90 år 
Född i Sighet, Rumänien, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd 

Överlevde fångenskap i Auschwitz och Bergen-Belsen under andra världskriget. Kom 
till Sverige med hjälp av Röda Korset 1945. Färdigutbildad psykolog vid 58 års ålder 
och åtta år senare debuterade hon som författare med boken Skärvor av ett liv. 
Verksam inom den judiska församlingen i Stockholm där hon 1984 grundade ett socialt 
center för överlevande från förintelsen. Har skrivit många debattartiklar och är ofta 
anlitad före dragshållare, främst i skolor. Har tilldelats svenska regeringens medalj Illis 
quorum i åttonde storleken för sina insatser att förmedla kunskap om förintelsen och 
motverka rasism. Har även mottagit Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens 
fredspris, Natur & Kulturs kulturpris och blivit utsedd till Årets Europé 1997. 

– Jag kommer att tala om mitt liv, människans komplexitet, ondska och godhet, 
livsvilja, samt de lärdomar jag har tillägnat mig under vistelsen i de olika lägren. Jag vill 
föra ut kunskapen om förintelsen för att förhindra dess upprepning.
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Fredag 10:e juli

Marianne Mörck
Skådespelare, sångare, regissör, 65 år
Född och uppvuxen i Göteborg, bosatt i Malmö 
Debuterar som Sommarvärd

Artist med brett register som ibland kallas operadiva. Är en egen kulturinstitution 
och har spelat allt från opera till fars. Spelat växeltelefonist i Wallanderfilmerna och 
fått Thaliapriset för en Molièreroll. Under drygt 45 år har hon levandegjort sin kärlek 
till opera, teater och musikal. Utbildad vid Scenskolan i Göteborg. Har också drivit 
restaurangen vid Malmö Opera och har sin absoluta egentid mellan klockan 23 och 
04 med faktaprogram på tv.

– Mitt Sommar ska handla om att mista familj, och att vinna en.... Och att hämta en av 
dem i paket på Bulltofta. Det ska handla om att bli välkänd för något litet och att leva 
för något stort. Det ska handla om när jag fick medalj av kungen och tog emot den i 
baddräkt. Och det ska handla om hur opera alltid segrar.
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Torsdag 9:e juli

Arash ”Ash” Pournouri
Manager, 33 år
Född i Iran, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Har utsetts till en av världens mäktigaste inom musikbranschen och är mannen som 
skapade DJ-fenomenet Avicii. Entreprenör med skivbolag och bokningsagentur. Har 
inte bara bidragit till att göra house stort som dansmusik utan också ändrat hur 
musik industrin fungerar, vad gäller affärsmodeller och marknadsföring. Har pluggat 
juridik och drivit restauranger och barer i Norge och klubbkvällar i Stockholm. Hävdar 
att hans framgångar berodde på att han saknade erfarenhet från manager- och 
agenturvärlden.

–  Vi vill skaka om och skapa något nytt på egna värderingar – förändra musik branschen. 
Jag ska berätta om hur vi bygger en brygga från Sverige till resten av världen. Från 
vår första remix som vi gjorde ihop så ser vi ännu inga gränser, det är som när barn 
växer upp.
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Lördag 11:e juli

Robin Paulsson
Komiker, programledare, 31 år
Uppväxt i Åkarp, bosatt i Malmö
Debuterar som Sommarvärd

Komiker som lovordades för sitt programledarskap för Melodifestivalen 2015 tillsammans 
med Sanna Nielsen. Egna talkshowen Robins har gått på SVT sedan 2006. Har varit 
programledare för Svenska Idrottsgalan två gånger och skrivit manus till tv-produktioner 
som Kvarteret Skatan. Debuterade som ståuppkomiker som 17-åring. Har kallats ”Sveriges 
svar på David Letterman” och blivit känd för sina imitationer av Zlatan Ibrahimović. Har 
bara haft ett ”riktigt” jobb, men fick sparken efter sex av de åtta sommarjobbsveckorna 
på OnOff för att han var en så usel säljare.

– I mitt Sommarprogram tänker jag bland annat berätta vilka skämt som du inte ska dra 
när din fru föder ert första barn. Jag kommer också att prata om hur det gick till när min 
pappa dömdes för att ha bombhotat det engelska folket och drottningen. Dessutom ska 
jag göra något som jag alltid har velat göra. Ringa till Zlatan! 

Söndag 12:e juli

Johan Rockström
Professor i miljövetenskap, agronom, 49 år 
Född i Finspång, uppvuxen i Brasilien, Italien och Karlskrona, bosatt på Rindö
Debuterar som Sommarvärd

Miljömäktigast i Sverige två år i rad enligt tidningen Miljöaktuellt. Flitig föreläsare i miljö-
frågor som gjort två globala Ted Talks. Med och grundade Stockholm Resilience Centre. 
Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin. 
Var i åtta år chef för Stockholm Environment Institute. Anser att miljöfrågan måste ingå i alla 
politikområden. Varnar för att vi redan har en global krissituation, samtidigt som en om-
ställning till en hållbar välfärd fortfarande är möjlig. Har studerat och jobbat med klimat- 
och vattenfrågor i bland annat Kenya, Zimbabwe och Niger och för att uppmärksamma 
denna problematik åkt Vasaloppet som nigerian i tuaregutstyrsel. 

– Vi är nu i ett helt nytt läge! Vi har blivit en stor värld på en liten planet. Mitt Sommar är 
berättelsen om en hållbar framtid på vår lilla planet, och att vi alla måste och kan bli Planet-
skötare. Sen kommer jag berätta om hur jag höll på att förstöra det svenska ordförande-
skapet i EU, hur jag blev räddad av 12-åringar på den afrikanska savannen, och att framtiden 
är ljus mitt i allt miljömörker.
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Måndag 13:e juli

Nilla Fischer
Fotbollsspelare, 30 år 
Född i Kristianstad, bosatt i Wolfsburg, Tyskland
Debuterar som Sommarvärd

Framgångsrik mittback i det svenska VM-laget i fotboll. Debuterade i landslaget som 
16-åring. Omskolades från mittfältare till mittback när Pia Sundhage tog över som 
svensk förbundskapten. Vunnit SM-guld med Malmö och VM- och EM-brons med 
landslaget. Har gjort över 130 landskamper och 19 mål för Sverige. Vunnit Champions 
League, tyska cupen och blivit tysk ligamästare med Wolfsburg. Har också spelat i 
Kristianstad/Wä och Linköping. Årets back i Sverige 2013 och 2014. Utsedd till Årets 
Homo på QX-galan 2014. 

– Jag kommer att dela med mig av helt färska mästerskapsupplevelser, ta med er in i 
omklädningsrummet och ut på planen under VM i Kanada. Jag kommer prata om min 
stora kärlek, min stora ilska och min stora skräck.
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Tisdag 14:e juli

Magnus Falkehed
Journalist, författare, 47 år
Född och uppvuxen i Stockholm, bosatt i Paris
Debuterar som Sommarvärd

Frilanskorrespondent bosatt i Paris sedan över tjugo år. Har haft Frankrike, Afrika och 
Mellanöstern som arbetsfält. Har gjort många reportage om den arabiska våren. 
Skulle rapportera om civilbefolkningens situation i det krigsdrabbade Syrien då han 
kidnappades tillsammans med fotografen Niclas Hammarström. Deras bok Idag ska vi 
inte dö är en skildring om den sex veckor långa fångenskapen, om hur två personer 
klarar sig genom misshandel, svält och skenavrättningar, liksom hur deras fruar och 
barn håller samman en vardag, kantad av nattliga telefonsamtal och förhandlingar.

– Jag har lärt mig mycket om mig själv och om Niclas, men framför allt om lyckan i en 
söt, varm kopp te eller hur sanslöst vacker en vanlig, enkel solstråle kan vara.
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Onsdag 15:e juli

Herman Geijer
Zombieöverlevnadsexpert, 36 år
Född i Uppsala, bosatt i Stockholm
Lyssnarnas Sommarvärd

Cirkelledare på Arbetarnas bildningsförbund, ABF. Är aktuell med boken Zombie
överlevnad: Din guide till apokalypsen. Tror inte själv att det finns zombier, det vill 
säga döda människor som väckts till liv och blivit människoätande monster, utan ser 
begreppet som en metafor för yttre hot som kan rubba vår existens. Menar att man 
genom förberedelser för en fiktiv zombieattack ökar förutsättningarna att klara 
strömavbrott, personliga kriser, klimat- och naturkatastrofer eller en pandemi. 

– Genom att använda ett fiktivt scenario som zombier går det att diskutera verkliga 
hot, risker och katastrofer som samhället står inför. Kan vi överleva i naturen? Hur 
skulle vi reagera på en katastrof?

Torsdag 16:e juli

Leila Lindholm
Kock, programledare, kokboksförfattare, 39 år
Uppvuxen i Solna, bosatt i Mariefred
Debuterar som Sommarvärd

Drog med sina tv-program igång kakbakningstrenden i Sverige och har på senare tid 
öppnat en butikskedja med egendesignade köksprodukter. Hennes kokböcker har sålts i 
över en miljon exemplar och översatts till tio språk. Utsedd till Årets kvinnliga kock vid 24 
års ålder. Slog igenom för den breda publiken som tv-kock i Nyhetsmorgon på TV4 där 
hon senare gjort 14 säsonger med egna program som Leilas mat, Leila bakar och Leilas 
jul. Har arbetat på finkrogar som Fredsgatan 12, Operakällaren och Ulla Winbladh i 
Stockholm och på Akvavit i New York. 2009 fick hon Gastronomiska Akademiens silver-
medalj för ”utomordentliga insatser för svensk matkultur”. Har anklagats för att orsaka 
smörbrist i Sverige i samband med sändningarna av hennes tv-program.

– Mitt program kommer att handla om kreativitet och passion, om hur utanförskap kan bli 
en drivkraft och om hur det är att vara entreprenör och få se sina drömmar bli verklighet.
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Fredag 17:e juli

Sverker Olofsson
Journalist, programledare, debattör, 68 år
Född och bosatt i Vännäsby utanför Umeå
Tidigare Sommarvärd 1992

Aktiv som klimatambassadör i Västerbotten för Länsstyrelsens arbete med kunskaps-
spridning för ett mer hållbart klimat. I 23 år slogs han för konsumenterna i tv-programmet 
Plus, med en soptunna som vapen. Lämnade serien 2010 för att göra Sverker rakt på, en 
serie intervjuer med makthavare. Promoverades 2005 till medicine hedersdoktor vid Umeå 
universitet. Har bland annat fått Lucas Bonniers Stora Journalistpris med motiveringen 
”För att han aldrig ger sig”. Lärde sig att rida i 55-årsåldern och älskar att köra bil.

– Jag har levt en stor del av mitt liv i skuggan av en soptunna, alltså den i tv-programmet 
Plus. Först var vi rädda för att soptunnan skulle sabotera programmets image, men i dag 
är det just den som står staty utanför tv-huset i Umeå. Jag ska också berätta om min 
vänskap med cree-indianen Jerry McLeod, som gav mig möjlighet att delta i ceremonier 
som inte är öppna för vem som helst.

Lördag 18:e juli

Sanna Lundell
Journalist, programledare, driver ridstall, 36 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Programledare för SVT-serien Djävulsdansen om medberoendeproblematik och en av 
författarna till en nyutkommen bok med samma namn. Har arrangerat workshops för 
anhöriga och önskar att fler ska tala mindre stigmatiserande om beroendesjukdomar. 
Var uppskattad krönikör i Aftonbladet och hade en mycket välbesökt blogg som hon 
efter fem år stängde ner i våras. Är en riktig hästtjej; har nyligen blivit delägare i ett 
stall och bloggar nu om hästliv. Har studerat religionsvetenskap och islamologi. 

– Jag är trött på att definieras utifrån de män jag förknippas med och kommer att 
berätta om de kvinnor som format mig. Som de starka kvinnorna från Jämtland, vars 
historia jag vill föra vidare.

Fo
to

: E
ri

k 
Va

lls
te

n/
SV

T

Fo
to

: C
ar

l-
Jo

ha
n 

Sö
d

er
/S

V
T



38 39

Måndag 20:e juli

Nisse Hellberg
Sångare, gitarrist, låtskrivare, 56 år
Född och bosatt i Malmö
Debuterar som Sommarvärd

En av de mest framgångsrika, flitigaste och längst överlevande i den svenska pop-
branschen sedan skivdebuten 1980 i skånska kultbandet Wilmer X.  Har verkat främst 
som soloartist de senaste åren. Ville en gång bli serietecknare och har gått en för-
beredande konstutbildning, men har alltid kunnat leva på sin musik. Stor fotbolls älskare 
och hans låt En doft av läder spelas alltid innan MFF:s matcher på hemmaarenan.

– Det har dykt upp några grejer i mitt huvud, några infall, som jag hade tänkte prata 
om i mitt Sommarprogram. Det kommer att handla om musik – rock’n’roll närmare 
bestämt – och vad det är som gör att jag gör de låtar som jag gör. Men också lite 
andra funderingar om saker som kärlek, saknade barn, öldrickande och en märla 
mellan ögonen.
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Söndag 19:e juli

Karl-Petter Thorwaldsson
Ordförande LO, 50 år 
Född och uppvuxen i Kosta, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Ordförande för Landsorganisationens 14 fackförbund med 1,5 miljon medlemmar. Tidigare 
ordförande i bildningsförbundet ABF och ombudsman på IF Metall. Blev ordförande för 
SSU 1990 och tidigt utpekad som en av landets viktigaste opinionsbildare. Började som 
metallarbetare med att tillverka växelspakar direkt efter gymnasiet. Var i tonåren Sveriges 
yngsta biodlare.

– Från högstadiets sämsta raggfaktor till trygg feministisk pamp i storstan. Jag ska prata 
om de värderingar som format mig. Och om varför jämlikhet alltid lönar sig. Skotsk slampoesi, 
Nina Hagen och Valkyriaritten har också sina platser i berättelsen.
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Tisdag 21:a juli

Karin Volo
Ledarskaps- och organisationskonsult, 47 år
Född i Mexiko, uppväxt i USA, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Satt oskyldigt häktad i USA i nästan fyra år anklagad för brott som hennes ex-make begått. 
Har skrivit boken Från galler till glädje – en livsresa genom 1352 dagar. Under tiden i häktet 
ritade och målade hon mängder av teckningar till sina döttrar som hon skickade hem till Sverige, 
vilket resulterade i 27 barnböcker. Har även skrivit boken Engage! tillsammans med sin make 
Sergio Volo, om hur företag tjänar på att fokusera på personalen istället för pengarna. Är född i 
Mexiko och uppväxt i Arizona, USA. Har svensk mamma och amerikansk pappa. Under åren i 
häktet jobbade hon aktivt med positivt tänkande och fick smeknamnet ”Joybringer”.

– Jag har varit till helvetet och tillbaka. Jag ska ta er med på den resan. Från mina rötter i 
Sverige till att sitta i ett högsäkerhetshäkte i USA i 1352 dagar och inte få se mina barn 
förrän alla åtalspunkter var nedlagda. Men jag överlevde inte bara utan jag utvecklades. 
Bli inspirerarad och lär dig hur du kan ändra ditt tankesätt och hitta modet för att besegra 
livets största utmaningar.

Onsdag 22:a juli

Gunilla Röör
Skådespelare, regissör, professor i scenisk gestaltning, 55 år
Född och bosatt i Stockholm
Tidigare Sommarvärd 1993

Gestaltat starka kvinnor på scenen och varit Stockholms Stadsteater trogen sedan hon 
gick ut scenskolan 1986. Har belönats med Guldbaggen två gånger för bästa kvinnliga 
huvudroll i filmerna Freud flyttar hemifrån och Sommaren och har varit nominerad 
ytterligare två gånger. Blev folkkär i tv-succéer som Lorry och Skärgårdsdoktorn. 
Under sex år gästprofessor i filmskådespeleri vid  Göteborgs universitet. Okänd talang: 
kan steppa. 

– Du som hatar kultur kan stänga av nu. Du som tror att allting handlar om pengar. 
Du kan stänga av nu. Du som tror att själv är bäste dräng och att artisteri är en ensak. 
Du kan stänga av nu. Likt en prinsessa på en ärta ämnar jag ta mig ner genom 
madrasslagren. Följ med.
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Torsdag 23:e juli

Arkan Asaad
Författare, föreläsare, kampsportare, 34 år
Född i Kirkuk, irakiska Kurdistan, uppvuxen i Eskilstuna och 
bosatt i Nacka
Debuterar som Sommarvärd

Nyligen invald i Kulturrådet och högt uppskattad föreläsare om rätten att vara sig 
själv. Debuterade med boken Stjärnlösa nätter om manlig hederskultur och det egna 
tvångsäktenskapet med en kusin. Uppföljaren Blod rödare än vatten handlar om 
försoningen med hans far och om familjens flykt till Sverige på 80-talet från irakiska 
Kurdistan. Är tränare och flerfaldig svensk mästare i taekwondo.

– Berättar om mitt första minne: drunkningsolyckan på stranden i Italien. Och första 
året i Sverige 1983 när pappa kommit som desertör och byggde upp ett imperium 
som han en dag skulle förlora. Hur jag som son en dag skulle bli en handelsvara och 
giftas bort  med kusinen som en försoning mellan släktingar. Men även om vägen 
tillbaka och försoning mellan far och son.

Fredag 24:e juli

Syster Karin
Nunna, 56 år
Uppväxt i Södertälje, bosatt i Alsike Kloster, Knivsta
Debuterar som Sommarvärd

Mottagare av priset ”Årets livsgärning” på Svenska Hjälte-galan 2014. Gick i kloster när 
hon var 25 år och har sedan 1983 varit nunna i Alsike. Klostret har i snart 40 år tagit hand 
om flyktingar i nöd. Klostrets tre Helgeandssystrar tilldelades 2012 Ickevåldspriset av 
Kristna Fredsrörelsen. Klostret uppmärksammades stort i media 1993 i samband med 
en razzia då polisen med våld förde bort gömda flyktingarna därifrån. En händelse som 
i efterhand kommit att kallas ”den svarta onsdagen”. Hundratals flyktingfamiljer har 
passerat klostret genom åren. En del har stannat några timmar, andra i flera år. 

– Mitt Sommarprogram ska handla om medmänsklighet, om vikten av att våga lyssna 
och se. Att gå i kloster är som att  hoppa bungyjump.
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Lördag 25:e juli

Zara Larsson
Sångerska, artist, 17 år – yngsta Sommarvärden någonsin
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd  

Släpper första internationella albumet i Sverige och USA hösten 2015, men jämförs redan 
med artister som Whitney Houston och Rihanna. Torgför bestämda åsikter på sin blogg 
och Twitter och startade nyligen egna podcasten Den fantastiska resan. Vann som 10-åring 
Talang i TV4 med Céline Dion’s My Heart Will Go On och sa redan då att “Globen är för 
litet för mig”. Hennes första egna EP med hiten Uncover, som släpptes fem år senare, sålde 
sex  platina. Sjöng samma år på Kronprinsessans födelsedagsfirande på Öland, var med i 
Allsång på Skansen, vann två Rockbjörnar och deltog i Nobels fredspriskonsert. Har kallats 
feministiskt geni i media för en instagram bild där hon trätt en kondom på benet med 
texten ”Till alla killar som säger att ’min kuk är för stor för kondomer’ ”.

– Jag vet inte riktigt vad jag kommer att prata om än, men jag vet att det kommer att bli 
spännande och ärligt!

Söndag 26:e juli

Olle Jönsson
Artist, dansbandssångare, trummis, 59 år
Född och bosatt i Kristianstad
Debuterar som Sommarvärd

Ständigt aktuell som sångare i Lasse Stefanz, bandet som gör ett hundratal spelningar 
varje år. Var bara tolv år när han var med och bildade bandet 1967. Sedan dess har det 
blivit 46 album, fem av dem har sålt platina eller dubbel platina och arton har sålt guld. 
Som barn blev han mobbad och kallades för oäkting och i rösten finns smärtan och 
sorgen kvar. Gruppens största hit, De sista ljuva åren, handlar om att njuta av livet 
även på äldre dar.

– Folk kanske tror att det här är enkelt. Det här med att göra dansbandsmusik alltså.  
Men för mig är det ett helvete varje gång vi ska spela in en ny platta. Jag går och 
våndas i veckor innan allt är klart. Under den tiden är jag inte en särskilt rolig person 
att tas med. Jag sover dessutom dåligt om nätterna och är på uselt humör på dagarna.  
Och då ska man veta att jag ändå har gjort det här i hela mitt liv. 
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Måndag 27:e juli

Alice Teodorescu
Politisk redaktör, debattör, jurist, 31 år
Född i Bukarest, Rumänien, uppvuxen i Lund, bosatt i Göteborg
Debuterar som Sommarvärd

Stridbar debattör som inte söker konsensus och ny chef på Göteborgs-Postens ledar- 
och debattredaktion. Tar avstånd från alla former av kvotering. Intresserad av frågor 
om integration, individens fri- och rättigheter och (ut)bildning. Präglad av en barndom 
med brödköer, uniformstvång och kommunistiska poem i en värderingsstyrd familj. 
Har en svårbotad fäbless för vackra klänningar och hattar. Drömde om att bli diplomat 
men insåg att hon inte var alltför diplomatisk.

– En duktig flickas revansch! är vad jag tänker prata om. Om en vilsen flicka som inget 
hellre ville än att få passa in och den resa som ledde till insikten om att bara den som 
är annorlunda kan bli oersättlig.

Tisdag 28:e juli

Hans Mosesson
Skådespelare, regissör, 70 år
Född i Stockholm, bor i Brottkärr utanför Göteborg
Debuterar som Sommarvärd

Har genom rollen som Ica-Stig blivit en Sveriges mest folkkära personer och det blev 
stora rubriker när han valde att sluta efter 13 år och drygt 500 filmer. Har sedan dess 
medverkat i Radioteatern och SVT:s hyllade dramaserie Jordskott. I höst aktuell på 
 teaterscenen. . Under studietiden i Lund trängde sig den politiska verkligheten på 
och krävde ett ställningstagande. Började med studentteater, demonstrerade och 
grundande Nationalteatern. Tycker om att segla, tycker illa om girighet, ojämlikhet 
och sociala orättvisor.

– I mitt Sommarprogram kommer jag att berätta varför jag hamnade som höna i en 
bur i holländsk tv och hur det så småningom ledde till rollen som Ica-Stig...
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Onsdag 29:e juli

Kristina Sandberg
Författare, 43 år
Född i Sundsvall, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Augustprisvinnare 2014 för romanen Liv till varje pris som är den sista i en trilogi om 
hemmafrun Maj Berglund i Örnsköldsvik från sent 1930-tal till 1970. I juryns motivering 
skrevs bland annat ”med distans och empati skildras ett skört och sårigt familjeliv i 
välfärdsstaten”. Debuterade 1997 med I vattnet flyter man. Har belönats med Svenska 
Dagbladets litteraturpris och Moa-priset från Arbetarnas bildningsförbund. Eftertraktad 
föredragshållare på bibliotek och kulturhus. Har ridit mycket som ung, vilket bland 
annat märks i romanen Insekternas sång. Utbildad psykolog.

– Mitt Sommar kommer att handla om hur bilden av hemmafrun förändras under 
1900-talet från att vara hemmets moraliska ängel till en parasit i samhällskroppen. Om 
min förundran över att en fiktiv litterär karaktär som huvudpersonen Maj i min trilogi 
kan röra upp så starka känslor – från kärlek till förakt. Och så kommer jag prata om 
varför diskbänken är politisk och utmärkt som konstnärlig utgångspunkt.

Torsdag 30:e juli

Maxida Märak
Artist, rappare, hiphop-producent, 26 år
Född och bosatt i Jokkmokk
Debuterar som Sommarvärd

Producerar hiphop på ett unikt och nyskapande sätt där Sápmi alltid är normen. Hård 
rap och tunga elektroniska beats mixat med jojk. Aktuell med låten Mitt Största Fan som 
handlar om det hat hon fått ta emot på grund av hennes kamp som urfolksaktivist och 
feminist. Gjorde tillsammans med Mando Diao den officiella låten till skid-VM i Falun. 
Har bland annat medverkat i filmatiseringen av Glada hälsningar från Missångerträsk   
regisserad av Martina Haag. Under ett års tid har ett filmteam följt henne och resultatet 
ser vi i en dokumentär som sänds i SVT i slutet av året. 

– Jag kommer att vara på en resa genom musik, politik, Sápmi, bullrig familj och relationer. 
När jag ser tillbaka på mitt relativt korta liv i dag: vilka situationer blev de som pushade 
mig i rätt riktning? Sju saker som hade kunnat gå så fel, men som av olika skäl blev rätt. 
Jag ska visa er mamman, dottern, barnbarnet, systern, sambon, kvinnan bakom hon som 
kallas för ”Sápmis terrorist” Maxida Märak.
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Fredag 31:a juli

Stig Grybe
Skådespelare, 86 år
Född i Stockholm, bosatt i Gävle
Tidigare Sommarvärd 1975

En av Sveriges stora humorister sedan scendebuten 1948. Har arbetet med alla de stora 
svenska revymakarna: Karl Gerhard, Povel Ramel, Gösta Bernhard och Kar de Mumma. 
Genombrottet kom i radio i slutet av 1950-talet med karaktären Ante Nordlund från 
Mobacken. När Ante fortsatte i tv utnämnde tittarna honom till Sveriges populäraste 
tv-artist. Har medverkat i succéer som Mosebacke Monarki, Casino och Knäppupp. 
Utbildad på Calle Flygares teaterskola. Bland tv- och filmrollerna märks bland annat Vesper 
Johnson i Stieg Trenters deckare och Albert Engström i filmen om Anders Zorn. Har 
tilldelats Guldmasken för både bästa manliga och kvinnliga biroll.

– Trots dålig självkänsla och ett yrkesval som enligt min mattelärare inte krävde någon som 
helst intelligens, lyckades jag med envishet mot alla odds nå mina drömmars mål. Jag blev 
skådespelare. I mitt Sommar ska jag tala om vem jag är eller snarare att jag inte vet vem jag 
är. För jag har alltid velat vara någon annan!

Lördag 1:a augusti

Bea Åkerlund
Stylist, designer, regissör, 40 år
Uppvuxen i Stockholm och Los Angeles, bosatt i USA 
Debuterar som Sommarvärd

Världens kanske mest efterfrågade stylist som har arbetat med stjärnor som bland andra 
Beyoncé, Lady Gaga, Britney Spears och Rihanna. Har kallats maximalismens mästare 
och orkestrerar megastora evenemang som Madonnas show på Super Bowl. Säger sig 
ha svart bälte i shopping och vet var man kan hitta den rätta detaljen för att skapa exakt 
rätt look. På cv:t finns också musikvideoregi, lansering av ett webbnätverk för mode-
branschen och ett eget accessoarmärke. Är en fanatisk tennisspelare med en omvittnad 
fantastisk serve.

– Hårt arbete, moderskänslor och ett kall för att rädda fashion. Sånt kommer jag att prata 
om. Och om min resa genom Hollywood; flickan från Östermalm.
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Söndag 2:a augusti

Markus Näslund
F.d. ishockeyspelare, 41 år
Uppväxt och bosatt i Örnsköldsvik 
Debuterar som Sommarvärd

En av Sveriges bästa ishockeyspelare genom tiderna. Tre gånger uttagen i nord-
amerikanska hockeyligan NHL:s All Star Team och 2003 framröstad till NHL:s bästa 
spelare. Inledde karriären i Modo där han efter den aktiva karriären var general 
manager under tre säsonger. Proffsåren i NHL började i Pittsburg och avslutades i 
New York, men det var tolv säsonger i Vancouver Canucks som gav honom ikon  - 
status. Under åtta säsonger var han lagkapten i klubben där hans tröja numera 
hänger i arenans tak. Med Tre Kronor blev det ett VM-silver och två VM-brons.

– Det handlar om vägskälen som formade mitt liv från iskalla uterinkar i Norrland till 
kokande arenor i NHL. Vad var mitt öde och vad vågade jag tro?

Måndag 3:e augusti

Åsa Jinder
Riksspelman, kompositör, författare, 51 år
Född i Upplands Väsby, bor i Acktjära i Hälsingland
Debuterar som Sommarvärd

Mångsysslare inom kultur. Har kallats folkmusikens okrönta drottning. Blev Sveriges 
yngste riksspelman genom tiderna, på nyckelharpa, vid 15 års ålder. Gick tidigt sin 
egen väg; synt, d-drums och elbas var givna inslag i hennes tidiga produktioner. 
Började samtidigt komponera sin egen musik vilket har gett henne stor framgång, 
bland annat ett antal guld- och platinaskivor. Debuterade som författare 1990 med 
boken Bli min mamma igen, en diktsamling om en flickas uppväxt med en alkoholiserad 
mor. Har därefter skrivit flera romaner. Vann, tillsammans med den norska gruppen 
Secret garden, Eurovisionsschlagern i Dublin 1995 med sången Nocturne. 

– När den som inte får svika ändå sviker, blir världen farlig. Jag tänker tala om hur 
världen, då jag förstod att jag regerade över den, blev en mycket vacker plats.
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Tisdag 4:e augusti

Alexander Ekman
Dansare, koreograf, 30 år 
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Framgångsrik och efterfrågad koreograf som nyligen lät Oslobaletten framföra Svansjön i 
åtta tusen liter vatten. Har skapat runt 45 verk i samarbete med ett 30-tal danskompanier 
runtom i världen och gör ofta själv scenografin. Utbildad vid Operans elevskola och 
började danskarriären på Stockholmsoperan. Gick vidare till Cullbergbaletten och 
Nederlands Dans Theatre. Med mottot att alltid överraska, har han även iscensatt 
dansföreställningar med matkrig och midsommar med stång, snaps och sexscener.

– Jag vill prata om att skapa och framför allt att leda. Leda genom att göra alla så 
trygga så att 20 dansare njuter av att dansa nakna på scenen, eller att scentekniker 
tycker att: ta in 8000 liter vatten på Oslooperan kan vara riktigt intressant. Jag vill 
prata om meditationens kraft, kulturens kraft och vad det skulle kunna göra för oss,  
ja för ett helt samhälle. 

Onsdag 5:e augusti

Jögge Sundqvist
Slöjdare, konstnär, 56 år
Uppväxt i Vilhelmina, bosatt i Kasamark utanför Umeå
Debuterar som Sommarvärd

Professionell slöjdare i trä som gör både bruksföremål och offentliga utsmyckningar 
med yxa och kniv. Håller workshops i Europa och USA. Slöjden har gått i arv i släkten 
och han kallar sig själv tionde generationens slöjdare. Utvecklar traditionen till samtida 
slöjd och vill spräcka myten om slöjdaren som den som bara gör smörknivar. Har gett 
ut flera böcker, bland annat Slöjda i trä. Har spelat i rockband och gett ut ett par 
skivor, några även som soloartist. Surolle är Jögges folkkonstnärliga alter ego och 
namnet på hans företag. 

– Jag är en slags rockstjärna i slöjd och det måste svänga i verkstaden när jag jobbar.  
I en tid av konsumtionshets och slit och släng, är slöjden rena överlevnadskittet.
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Torsdag 6:e augusti

Daniel Poohl
Journalist, författare, vd Stiftelsen Expo, 34 år
Uppvuxen i Åsensbruk i Dalsland, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Har jobbat på Expo och varit engagerad antirasist i hela sitt vuxna liv. Levde som smyg-
filmande infiltratör i högerextrema Nationaldemokraterna under ett par månader.
Växte upp i ett litet samhälle med nya klass- och fotbollskompisar som flytt krigets Balkan. I 
byn kunde man då se dekaler med budskapet ”Lasermannen – ett ljus i mörkret”.  Lärde sig 
att det inte finns några enkla förklaringar till varför vi blir som vi blir och att man kan ha 
något gemensamt med alla sorters människor. Fotboll till exempel: Älskar Örgryte IS så 
mycket att han gärna åker tåg ett par timmar – enkel resa – för att se dem spela.

– Mitt Sommarprogram handlar om en lögn. Den säger att allt blir bättre om vi är likadana 
och om allt det som uppfattas som avvikande rensas bort. Och det handlar om min 
sanning. Att man kan längta från bruksorten men ändå känna sig hemma där. Om att 
murar inte håller drömmar borta. Om förbjuden kärlek och oförsonligt hat. 

Fredag 7:e augusti

Magdalena Gerger
Vd och koncernchef Systembolaget, 51 år
Född och uppvuxen i Östersund, samt Kristianstad  
och Karlstad, bosatt i Danderyd
Debuterar som Sommarvärd

Systembolagets chef sedan sex år och ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien 
och Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Mångårig erfarenhet från 
styrelse arbete i till exempel Ikea, Investor och Husqvarna. Engagerad inom idrotten, 
Rädda Barnen och Ruter Dam. Fick prya som kassör och trucklastare inför styrelse-
uppdraget i Ikea.

– Jag vill gärna berätta om min egen resa – både privat och i arbetslivet – och även 
om mitt samhällsengagemang.
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Lördag 8:e augusti

Annika Norlin
Låtskrivare,  journalist, psykologstudent, 37 år
Född och uppvuxen i Östersund, bosatt i Umeå
Tidigare Sommarvärd 2008

Har under artistnamnen Säkert! och Hello Saferide gett ut sex album och i fjol utkom 
boken Texter. Har fått en rad priser och utmärkelser, bland annat tre Grammis, som 
årets kvinnliga artist och årets textförfattare, Ulla Billquist-stipendiet och två novell-
priser. Läser nu till psykolog vid Umeå universitet. Hello Saferide kommer från hälsnings-
frasen hos taxibolaget hon åkte med då hon pluggade i USA och Säkert! är en 
översättning av det jämtländska avfärdande uttrycket Läju. 

– Jag håller fortfarande på att välja mellan några olika ämnen. Ett är ganska roligt och 
ett är extremt personligt. Vi får se vilket jag törs ta.

Söndag 9:e augusti

Magnus Böcker
Vd SGX, börsen i Singapore, 53 år
Född i Sköllersta utanför Örebro, bosatt i Singapore
Debuterar som Sommarvärd

Har jobbat inom finansindustrin runtom i världen i 30 år. Vd för börsen i Singapore och 
innan dess vice vd för Nasdaq i New York. Var med och byggde upp OM från grunden 
till OMX som blev Nordiska Börsen och världens största leverantör av börsteknologi. 
Startade glasbutik i Småland efter lumpen, sålde läsglasögon i England och var även 
med när kommersiell tv kom till Sverige. Född på Närkeslätten men uppvuxen i 
Karlskoga. Löptränar flitigt och har bland annat sprungit New York Marathon.

– Hur kommer det sig att en kille från Karlskoga kom in i den internationella finans-
industrin och varför är börserna där en så viktig del av vår framtid? Varför är det så 
himla kul att vara med och starta nya företag? Vilka erfarenheter från vardagslivet har 
jag fått som utlandssvensk med tre skolbarn och vad kan Sverige lära andra länder och 
vad kan vi lära från andra?
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Måndag 10:e augusti

Magnus Nilsson
Kock, sommelier, 31 år
Född i Selånger, bosatt i Mörsil nära Åre
Debuterar som Sommarvärd

Driver restaurang Fäviken Magasinet i Åre/Järpen. Den internationellt uppmärksammade 
restaurangen har bara tolv sittplatser, en flera månader lång bokningslista och en matsedel 
med råvaror från den egna gården. Efter tre år på stjärnkrogar i Frankrike återvände han till 
Sverige men blev besviken på råvarornas dåliga kvalitet och utbildade sig till sommelier. 
Återfann dock kärleken till matlagning i köket på Fäviken. Arbetar under devisen ”rektún 
mat” vilket är jämtländska för riktig mat. På restaurang Fäviken serveras bland annat friterad 
renlava, kaka av tallbark, gamla höstlöv och öringrom i varmt skal av torkat grisblod. 

– De senaste åren har jag funderat mycket på de smaker som utvecklats här uppe i norra 
Europa och i mitt eget landskap. Vi fångar fisk på senvintern som får torka i vårsolen, och 
från korna som betar i Klövsjö gör vi osaltad gammelost på skummjölken. Jag kommer att 
Sommarprata från en fäbodvall, ett ställe där det faktiskt också låter annorlunda. 

Tisdag 11:e augusti

Maria Strømme
Professor nanoteknologi, civilingenjör, 45 år
Född och uppvuxen i Lofoten, Norge, bosatt i Uppsala
Debuterar som Sommarvärd

Blev som 34-åring Sveriges yngsta professor i ett teknikämne. Verksam vid Uppsala universi-
tet. Ligger bakom en, till att börja med slumpartad, världssensation som gör det möjligt att 
till exempel lösa upp svårlösliga läkemedel. Har prisats både för sin forskning och för 
förmågan att göra teknik begripligt för allmänheten. Sporras av att lösa verkliga problem 
för människor. Jobbar med att utveckla batterier från majs och alger och flera projekt för 
läkemedelsbranschen, så som läkemedel som ska hitta dit de ska i kroppen.  Bekymras över 
att mycket bra svensk forskning inom nano- och bioteknikområdet försvinner utomlands 
och skapar lönsamma företag där. Påstår sig vara effektiv på Gunde Svan-nivå och hatar 
bortkastad tid.

– Vi befinner oss just nu i början av en teknikrevolution som kommer att ändra vårt sätt att 
leva totalt, och ge oss verktyg för att effektivt bota cancer, få förlamade att gå, göra det 
möjligt att själva ta reda på vilka risker vi har att få vissa sjukdomar i framtiden. Det tänker 
jag prata om. Och om hur Sverige kan dra nytta av nanotekniken.
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Onsdag 12:e augusti

Owe Sandström
Lärare, kläddesigner, 70 år
Uppvuxen i Härnösand, bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Mest känd som kostymör. Har gjort kläderna till samtliga Abbas turnéer. Har levt efter 
Walt Disneys motto ”Om du kan drömma det, kan du göra det”. Har varit lärare på 
Spånga gymnasium, som han var med och byggde upp, och har där utbildat generatio-
ner av djurvårdare. Arbetar fortfarande som safariguide och zoolog, med en gedigen 
universitetsutbildning i botten. Har som scenograf och kläddesigner arbetat med 
mängder av svenska artister. Sedan 22 år tillbaka regissör och kostymskapare för 
Stockholm Horse Show. Var tidigare under många år expert i Hur gör djur på SVT. 

– Bejaka mångfald och bekämpa enfald. Möten med djur och människor.

Torsdag 13:e augusti

Fredrik Reinfeldt
Civilekonom, föreläsare, 49 år
Uppväxt i förorter runt Stockholm, bosatt i Täby 
Tidigare Sommarvärd 2004 

Sveriges statsminister under åtta år fram till valet 2014. Partiledare för Moderaterna 
2003–2015. Skapade och ledde Alliansen tillsammans med de övriga borgerliga 
partierna inför valet 2006, då han blev regeringschef. I höst kommer boken Halvvägs, 
om hans 25 år i svensk och internationell politik. Att fylla 50 år är att vara halvvägs i 
livet och halvvägs i ett yrkesliv, som han uttryckt bör kunna sträcka sig tills vi blir 75 år. 
Har i dag eget företag inriktat på rådgivning och föreläsningar om hur man hanterar 
de förändringar i omvärlden som påverkar oss. Var elevrådsordförande redan som 
10-åring och hade hemma ansvar för såväl småbröder, som mathållning och städning. 
Har fortsatt sms-kontakt med Storbritanniens premiärminister David Cameron.

– Bland det svåraste som finns är att hantera förändring och omställning av det egna 
livet. Det har för mig varit en resa in i bokbranschen och det egna företagandets villkor.
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Fredag 14:e augusti

Ben Gorham
Grundare av parfymhuset Byredo, f.d. basketspelare, 38 år
Född och bosatt i Stockholm, även uppväxt i Toronto och New York
Debuterar som Sommarvärd

Startade parfymhuset Byredo i Stockholm 2006. Varumärket fick snabbt global spridning 
och finns nu i över 65 länder. Har indisk mamma och kanadensisk pappa. Flyttade som 
tioåring till Toronto. Fick stipendium för att spela basket på universitet vilket så småningom 
ledde till en proffskarriär i Italien och Tyskland. Kom tillbaka till Sverige efter basket-
karriären, gick på konstskola och började då att tillverka doftljus. Dofterna i hans 
parfymer grundar sig i egna minnen och känslor. Flowerhead återskapar minnet av ett 
indiskt bröllop, Green är doften av hans egen far på 80-talet, M/mink luktar kalligrafi-
bläck och Bakers Guild doftar pepprigt knäckebröd.

– Min uppväxt har ofta beskrivits som brokig men jag har aldrig upplevt den så. Mitt 
Sommarprogram kommer bland annat att handla om min bakgrund men framför allt 
om min förmåga att drömma, och min eviga jakt på att förverkliga drömmarna. 
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Lördag 15:e augusti

Seinabo Sey
Artist, 24 år
Född och bosatt i Stockholm, även uppväxt i Halmstad och Gambia
Debuterar som Sommarvärd

Har beskrivits som ”en av svensk musiks starkaste debuter genom alla tider”. Hennes 
första singel Younger blev en stor hit både i Sverige och internationellt och framfördes 
bland annat på Nobels fredspriskonsert. Årets nykomling på Grammisgalan 2014 och 
uppträdde samma år både i Allsång på Skansen, P3 Guld och med egen konsert på 
Dramaten i Stockholm. Har tidigare gästsjungit på låtar med bland andra Linda Pira och 
Timbuktu. Botade sin scenskräck genom att turnera med Oskar Linnros och Maskinen. 
Pryder ett frimärke i Postens serie med svenska popstjärnor.  

– Jag vill skapa min egen värld. Där jag inte alltid måste bedömas på mitt utseende.  
Inte formen på min kropp, inte färgen på min hud, inte texturen på mitt hår, inte att jag 
är kvinna. Människa i första hand. Går det? 
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Söndag 16:e augusti

Ulla Skoog
Skådespelare, textförfattare, regissör, 50-talist
Född i Puketorp, bosatt i Stockholm
Tidigare Sommarvärd 1989, 1995

Uppskattad skådespelare både med egna föreställningar och i ett flertal uppsättningar 
med Tomas von Brömssen och Trond Lindheim. Har även medverkat i teateruppsätt-
ningarna Rampfeber och Ladykillers och i tv-serier som Reuter & Skoog, Saltön och 
Fröken Frimans krig. Har regisserat inom fria grupper, tv, Riksteatern och Stockholms 
Stadsteater. För sin roll Puste i Jan Troells film Dom över död man, tilldelades hon 2013 
både en svensk Guldbagge och en Silver Hugo på filmfestivalen i Chicago. Oanad 
talang; skitbra skytt.

– Jag gör en Schwartzeneggare och skannar av stort som smått, söker insikt genom 
utsikt i husens själar, minns turnéresor och fördomar som faller, försöker få fatt på vårt 
behov av humandiktatur samt titanröntgar varför det vanligaste manliga uttrycket i dag 
är ’det ska fungera’ när nästan inget gör det. Nämnde jag fönster? Då så. Nå’t blir det.
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Så här  
började det
Det började redan 
våren 1959. Dåvarande 
underhållningschefen Tage 
Danielsson skissade på en 
programidé.
 
”Det ska vara lätt musik med 
prat med mening i”, sa Tage 
Danielsson till producenten 
Jörgen Cederberg. Så 
föddes programmet 
som blivit en del av den 
svenska sommaren. 
Sommarprogrammen har nu 
funnits i drygt ett halvt sekel.

I Röster i Radio-TV den 29 juni  
1959 läser man:
 

Kl. 13.00 Sommar. Lättlyssnat för semesterfolk. Mycket musik, korta 
praktiska råd och funderingar för sommartiden, väderleksöversikt, 
fickföljetong, litet reselexikon bjuder det nya sommarprogrammet på. Det 
återkommer fem dagar i veckan och fortsätter fram till mitten av augusti. 
Musiken är avpassad för semesteröron, kåserier och råd ges i små doser. 
Allt i lagom proportioner för den ljuva semestertiden.

 
1959 fanns Sveriges första kvinnliga meteorolog Mona Lidman i studion med 
väderprat. Ett tacksamt uppdrag då sommaren 1959 var som en enda lång 
värmebölja. 

Året därpå blev det betydligt svalare, och då ville även Mona Lidmans manliga 
kollegor prata väder i Sommarprogrammen. Sommar var ett lättlyssnat program 
för er på vägarna, på badstranden och i hängmattan.
 
Sommarvärden var till en början mer en presentatör som påannonserade olika 
programinslag. Den mer avspända tonen och det personliga tilltalet var tämligen 
nytt i Sveriges Radio och mellansnacken föll så väl ut att man lät Sommar bli ett 
eget program med en programvärd.  

De första åren var det bara ett begränsat antal Sommarvärdar som återkom flera 
gånger. Det var först efter ett par år som det blev en ny Sommarvärd varje dag. 
Det innebär att man i Sommars arkiv upptäcker att vissa Sommarvärdar har gjort 
Sommar många gånger.

Utrikeskorrespondenten och kåsören Torsten  
Ehrenmark är den Sommarvärd som Sommar pratat 
flest gånger – hela 50 program blev det. 

På andra plats kommer radioprofilen Jörgen Cederberg 
med 49 program. Dessa rekord är idag omöjliga att 
slå eftersom de båda gjorde Sommar flera gånger 
under en och samma sommar. Efter Ehrenmark och 
Cederberg kommer i tur och ordning: Gösta Knutsson, 
Maud Reuterswärd, Pekka Langer, Georg Eliasson, 
Britt Edwall, Carl-Uno Sjöblom, Carl-Olof Lång, 
Bengt Feldreich och Lars Widding. 

1959 fanns bara P1 och P2 och Sveriges Radio började tänka i nya banor i och 
med tv:s genombrott. Sveriges Radio hade planer på att starta Melodiradion och 
Sommar blev ett pilotprojekt. 
 
Carl-Uno Sjöblom anställdes som producent på Radiounderhållningen sommaren 
1959, när Sommar sändes för första gången. 

Det politiska 70-talet med  lyssnarstormar  
Fram till 1973 var Sommar ett oförargligt och 
oomstritt program. Då kom Åsa Moberg och det blev 
ett himla liv. Hon pratade kvinnofrågor och spelade 
skivor som producenten helst ville slippa. ”Åsa 
Moberg stoppas i radion” skrev kvällspressen.

Under 1970-talet var det genomgående mycket 
politik i programmen. Författarinnan Kerstin Thorvall 
retade gallfeber på lyssnarna 1973 och anklagades för 
vänstervridning och kommunistpropaganda.
 
1974 gick telefonerna varma när sångerskan Marie 
Selander bröt trivselfaktorn genom att prata om 
vilda strejker och spela Nynningen. Rena rama 
kommunistpropagandan tyckte de flesta och 
Radionämnden fick tre anmälningar, men friade 
programmet.

1975 skakade både Marit Paulsen och Mikael Wiehe om Sommarlyssnarna.
 
1977 fick dåvarande Underhållningschefen Stig Olin nog. Han skickar ut riktlinjer 
till chefer och producenter: ”Radion har många program med politiskt innehåll och 
med politiker som medverkande. Programmet Sommar skall emellertid inte vara 
ett sådant program”. Kvällstidningarna publicerade brevet och kallade det censur.

Idégivaren Tage Danielsson och första Sommar värden 
Jörgen Cederberg.

Klagomuren fick ta emot 150 
samtal i samband med Åsa 
Mobergs Sommar. De flesta var 
kritiska mot Mobergs skivval.

Kåsören Torsten Ehrenmark 
leder Sommars maratonlista.
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Marie-Louise Ekman chockade 1977 lyssnarna 
genom att inleda sitt Sommarprogram med orden: 
”Det här är pissråttan själv som talar”. Hon läste upp 
anonyma brev med könsord som hon har fått efter 
sitt föregående Sommarprogram. Två minnesrika 
timmar som avslutades med att hon spelade ”Land 
du välsignade” och uppmanade ”landets alla 
pissråttor att tillsammans resa sig ur kloakerna”. Det 
blev ett väldigt rabalder efter hennes Sommar, som 
tyvärr inte finns bevarat i Sveriges Radios arkiv.

1979 hotades Jan Guillou till livet efter att ha förtalat f.d. 
statsministern Per Albin Hansson. Guillous påstående om 
att Per Albin Hansson tagit emot mutor av hans morfar 
vållade stor uppståndelse och programmet fälldes i 
Radionämnden.

1980 kritiserade Bodil Malmsten 
organisationen Rätten till 
vår död i sitt Sommar. Även 
det programmet fälldes av 
Granskningsnämnden. Totalt två 
fällningar under Sommars 

55-åriga historia. Desto fler anmälningar har det blivit 
under senare år. Dock ingen fällning sedan 1980.
 
Konstnären Channa Bankier orsakade en rejäl 
lyssnarstorm genom sina låtval 1985 då hon spelade låtar 
från Java, Egypten, Tibet, Kurdistan och rock med Nina 
Hagen och Jimi Hendrix. 
 
1986 krävde Fredrika Bremerförbundet fler kvinnliga Sommarpratare, i ett skarpt 
formulerat brev till Radioledningen. 1979 var andelen kvinnliga Sommarpratare 31 
procent, kulmen nåddes 1982 med 40 procent. Därefter sjönk siffran varje år för 
att 1985 vara nere i 27 procent. Fredrika Bremer förbundet skrev ”Antalet kvinnliga 
Sommarpratare har minskat olycksbådande. Om inte kvinnor får chansen att 
hävda sig i programmet Sommar kan det få återverkningar på kvinnors möjligheter 
att komma fram politiskt”.

1986 Sommar-debuterar Måns Herngren med att  
häckla förre moderatledaren Gösta Bohman. Hundra-
tals ilskna lyssnare hör av sig. I hans nästa Sommar 
1989 är det Carl Bildt som får sig en släng av sleven.

1986, 1987 och 1988 kom Sommar i 
bokform. Lättläst för er på bad - 
stranden, på vägarna och i häng- 
mattan. Producenterna Lars Gurell, 
Birgitta Hylander och Agneta  
Ekberg valde underhållande kåserier  
och texter ur programserien.
 
1988 häcklar författaren och  
journalisten Anderz Harning politiker  
– i synnerhet sossar. Dessutom ger han  
slängar åt Statistiska centralbyrån, byråkrater och landstingspolitiker. Harning får 
både ris och rosor av lyssnarna.
 
1988 sablar skådespelaren Helge Skoog ned på sin gamla hemstad Borås. Han får 
svar på tal mitt i programmet när ordföranden i Borås kulturnämnd ringer.

Sommarveteranen Lars Ulvenstam har gjort Sommar 22 gånger. Under 1980-talet 
valdes han fyra år i rad, av programtidningen Röster i Radio-TV:s läsare, till den  
populäraste Sommarprataren. Hans program har alltid haft en mera allvarlig 
inriktning och handlat om åldrandet och döden. Ulven brukade avsluta program-
serien som Sommars ”ankare”. Efter 2005 ansåg han att det var slutpratat i Sommar.
 

90-talet med kris och  nedläggningshot
Efter 1992 års upplaga lades Sommar ner då det inte längre passade i P3 som 
skulle bli en kanal ”för den unga publiken under 37,5 år”. P1:s nya chef Ewonne 
Winblad plockade då upp Sommar ur papperskorgen och fick in det i P1:s tablå, 
trots att programmet innehöll musik. Sommar har sedan 1993 sänts i P1. 
 
De första åren i P1 var Sommar endast en timme långt. Ewonne Winblad skriver i 
sin bok Närbilder:  ”Om jag räknat med folkets kärlek som belöning så uteblev den 
till en början. En timme är på tok för kort för Sommar, trogna lyssnare rasade, men 
någon möjlighet att rensa P1-tablån i två timmar fanns inte. Först 1996 kunde jag 
ge programmet en och en halv timmes programtid, och till och med projektledaren 
Jörgen Cederberg blev nöjd.” Sedan dess har Sommar varit 1,5 timme långt.
 
Inför 1997 års upplaga tog Bibi Rödöö över som chef för Sommar och hon är nu 
den som haft detta uppdrag överlägset längst av alla hennes företrädare.
 
Under Bibi Rödöös första år som ansvarig Sommarpratar den sittande stats-
ministern Göran Persson. Något som röner stor uppmärksamhet, främst i utländsk 
media som förvånas över att statsminister är programledare för ett program i 
radion. Samma sommar medverkar Jan Stenbeck i ett program som sen repriseras 
efter hans plötsliga död 2002. Lyssnarreaktionerna låter inte vänta på sig då 
Channa Bankier samma år raljerar över Prins Carl Philip och Drottning Silvia. 
 

MarieLouise De Geer Bergenstråle  
– kontroversiell pratare 1977.

Sommar med Jan Guillou  
1979 fälldes i Gransknings

nämnden.

Sommar med Bodil Malmsten 
fälldes i nämnden 1980.

Måns Herngren ”ville inte göra ett program 
som alla andra” och orsakade lyssnarstorm.

Sommarkåserier i bokform från Sveriges Radios förlag.
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Nästkommande år kritiseras programledningen av ett stort antal brevskrivare som 
anser att det var fel att tablålägga Alexandra Pascalidous Sommar på den ”så 
svenska” midsommaraftonen.
 
1999 firar Sommar 40-årsjubileum och dåvarande kulturminister Marita Ulvskog, 
som Sommarpratar den sommaren, passar på att ”k-märka” Sommar under 
presskonferensen. I samband med 40-årsjubileet ombeds P1-lyssnarna i trailers att 
välja sina favoritvärdar. Resultatet blev:
 
1. Lars Ulvenstam
2. Hans Alfredson
3. Per Gunnar Evander
4. Bengt Lindqvist
 
Dessa fyra herrar fick varsin söndag. Tage Danielssons parhäst Hans Alfredson fick 
inleda serien det året och Ulven avslutade Sommar i augusti.
 

2000-talet – ökad popularitet
 
När alla Sommarvärdar var inbokade år 2000 fick redaktionen ett samtal från 
Mats Sundins agent. Sundin var glödhet i NHL och hade åsikter om avsaknaden 
av svenska proffs i hockey-landslaget. Han ville slå ett slag för vikten av att 
spela för sitt land. Bibi Rödöö kontaktade Ekot och fick deras sändningstid för 
Lördagsintervjun så att Mats Sundin kunde Sommarprata.
 
2002 Sommarpratar den äldsta Sommarvärden genom tiderna, den då 100-åriga 
Brita af Geijerstam. Samma år orsakade Alexander Bard rabalder då han i 
direktsändning pratar om drogen ecstasys positiva egenskaper. Lyssnarna och 
programledningen reagerar och ämnet tas upp i programmet Studio Ett dagen 
efter, då Bard får möta en drogexpert.

Då författaren Mustafa Can avslutar 
sitt Sommarprat 2003 med orden: 
”Mor, jag älskar dig” överöses han 
och redaktionen av lovord från 
lyssnarna. Programmet belönades 
sen med Stora Radiopriset och 
Ikarospriset.

Till slut sa Ingmar Bergman ja till att göra Sommar 
2004. Han avslutar sitt Sommar med att vända sig 

till lyssnarna och be om deras svar på en fråga 
han funderat mycket över. Sommarredaktionen 
skickar två stora kartonger fyllda med 
handskrivna brev till Fårö med svar på frågan 
”Varifrån kommer musiken?”. Ingmar Bergman 
blev mycket glad och rörd över breven 

men berättar att han bestämt sig för att, av 
omsorg om brevskrivarna, elda upp dem efter 

genomläsning ”då det kommer att vetenskapas på 
Ingmar Bergman efter min död”. Därmed måste ett 

bokprojekt med breven avskrivas, men med hjälp av de 
cirka 200 mejl som också kommit till Ingmar Bergman 
via Sommarredaktionen skapas en programserie med 
rubriken ”Breven till Bergman” som sänds i P1 våren 

2005. Efter hans död finner dock Bergmanstiftelsen kartongerna med alla brev. 
 
2005 inleds Sommarserien av regissören Lars Norén. I programmet läser han högt 
ur sin dagbok, vilket senare resulterar i boken ”En dramatikers dagbok”. 
 
Samma år orsakar författaren Lena Andersson ett herrans liv i sitt Sommar om 
Jesus. SvD pryddes av rubriken ”Kors vilken uppståndelse programmet väckte!” 
och programmet omskrevs i 35 tidningar. Programmet fick tio anmälningar till 
Granskningsnämnden och två anmälningar till Justistiekanslern för hädelse. 
Programmet friades både av Granskningsnämden och Justitiekanslern.
 
Svenska Akademin presenterade ”Sommarpratare” som ett av de nya orden i sin 
nyupplaga av ordlistan 2006.
 
Detta år Sommarpratar författaren och fiskeexperten Mikael Engström. I 
programmet berättar han hur han under sin tid på Försvarets radioanstalt tog 
emot hemligt amerikanskt försvarsmateriel under det kalla krigets senare del. 
 
År 2006 är skådespelerskan Lena Nyman inbokad att göra Sommar, men sjukdom 
gör att hon tvingas lämna återbud. Hon har därför tyvärr aldrig varit Sommarvärd.
 
2007 införs Lyssnarnas Sommar som ett sätt att vaska fram guldkorn ur alla de namn-
förslag redaktionen nås av. En telefonsvarare tar emot lyssnarnas bidrag i form av 
en första ”prata”; den talade starten på ett Sommarprogram. Av hundratals insända 
bidrag väljer redaktionen ut åtta som sedan publiken får rösta på via hemsidan. 
 
2007 föll valet på Peter Martinsson från Billdal, 2008 var det Yrsa Walldén från 
Torna Hällestad, 2009 Håkan Nilsson från Ljusne, 2010 Tina Jansson från Örebro, 
2011 Monika Nyström från Åkersberga, 2012 Björn ”Natthiko” Lindeblad, 
2013 Martha Ehlin, uppvuxen i Örnsköldsvik, bosatt i Göteborg, 2014 Sebastian 
Kirppu, uppvuxen i Moholm och bosatt i byn Granberget utanför Malung och 
2015 zombieöverlevnadsexperten Herman Geijer från Uppsala.
 

Mustafa Can berättade om sin 
kurdiska mamma 2003.

Ingmar Bergman gör 
äntligen Sommar 2004.
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När Etiopiensvenskarna Martin Schibbye och Johan Persson sitter inlåsta 
i mörkret i en isoleringscell lyssnar de på alla 2011 års Sommarvärdar i en 
insmugglad mp3-spelare. När de vid sin frigivning får frågan om att Sommarprata 
2013 blir svaret att de redan har gjort ett Sommarprogram, med musik och allt, 
tillsammans i cellen.

”Tack för att jag fick uppfylla 
en dröm. Känns stort, bredvid 
tacksamheten.” Så skrev  
musikern och skribenten Kristian 
Gidlund i Sommars gästbok i 
juni 2013 efter inspelningen av 
Sommarprogrammet, som blev det 
sista han gjorde i offentligheten. 
Programmet blev ett av sommarens 
mest avlyssnade och programmet 
och reaktionerna spreds via sociala 
medier. Inlägget på Sommars 
facebook-sida dagen efter hans 
bortgång sågs av drygt 1,1 miljoner 
personer. Strömmen av tack tog 
aldrig slut.

Under 2013 års upplaga görs en 
lyssnarundersökning som visar på 
en väldigt hög lyssning generellt 
sett under hela sommaren. De 
populäraste programmen har nära 
en miljon lyssnare i FM-lyssning och 
poddlyssningen ökar markant detta år. 

Maja Ivarssons Sommar efterhandslyssnas 650 000 gånger under ett år och Vinter 
med Martina Haag poddas 250 000 gånger under ett halvår efter sändning. 

Fotografen Cecilia Hallin har under många år varit 
en trogen lyssnare och har fascinerats och berörts 
av Sommarpratarnas allt mer personliga och ofta 
väldigt utlämnande berättelser. När möjligheten 
öppnades för lyssning i poddarkivet föddes tanken på 
att porträttera utvalda Sommarpratare. Cecilia lyssnade 
sig igenom program efter program och bilderna som dök 
upp i huvudet skissade hon ner. Fotoboken Sommar – 
Bilder av prat ges ut 2013 och består av fyrtio unika 
porträtt av Sommarvärdar som kopplas till utdrag ur 
respektive program. Programchefen Bibi Rödöö inleder 
boken med att berätta historien bakom programmet 
och boken innehåller även krönikor signerat av en rad 
Sommarvärdar.Expressens löpsedel dagen efter programmet.

Bibi Rödöö och Sommarvärden Kristian Gidlund.

Fotoboken Sommar – Bilder av 
prat ges ut 2013

Då Filip Hammar och Fredrik Wikingsson gjorde Sommar tillsammans 2007 
orsakade det en sådan anstormning av lyssnare så att Sveriges Radios server 
brakade ihop.

2007 kom en ny Sommarbok, med 20 Sommarpratares manus 
och personliga bilder med anknytning till deras berättelser. 

Programchefen Bibi Rödöö skrev ett inledande kapitel.
År 2008 Sommarpratar så äntligen Björn Ulvaeus. Inför 

programmet försöker han minnas allt han varit med om 
under sin långa karriär med ABBA, men försöken till 

trots kommer han knappt ihåg något. 
Detta blir sen hans tema i programmet. Något som 
uppmärksammas av internationell media. Efter 
Sommar får han ofta frågan hur det är med minnet  
då han intervjuas av internationell press.
 
Dolph Lundgrens Sommar samma år resulterar i 
att stora delar av svenska folket ändrar uppfattning
om honom. I det direktsända programmet berättar

han om sin hårda uppväxt och hans Sommar får idel lovord. Bland annat som en 
följd av detta får han uppdraget att leda svenska Melodifestivalen 2010.
 
2009 är det dags för nästa jubileum - 50-årsjubileet! Sommar har sänt i ett halvt 
sekel och en vitalare 50-åring får man leta efter. I och med 2009 års upplaga har 
det sänts 3 074 Sommarprogram med 1 792 Sommarvärdar i Sveriges Radio.
 
Programserien inleds det året med IKEA-grundaren Ingvar Kamprad, då 83 år. 
Anders Walls Sommar samma år får idel lovord och resulterar i 6 400 tackbrev 
från lyssnare. Walls sekreterare fick fullt upp med att besvara dem alla.
 
2010 orsakar Annika Östbergs medverkan i programserien många kritiska 
reaktioner. Då värdarna presenteras på Sommars presskonferens är det första 
gången Annika Östberg möter svensk press efter 28 år i amerikanskt fängelse. 
Den hårda kritiken avtar markant efter sändningen av hennes program och hon 
röstas sen fram av lyssnarna till att vara Vintervärd år 2012.

Henke Larssons Sommar 2011 väcker stor uppmärksamhet då han tar bladet från 
munnen en gång för alla och berättar hur det varit under alla år att hårdbevakas av 
pressen. Häcklöparen Sven Nylander talar ut om vad som hände i samband med 
kokainskandalen i Göteborg under Friidrotts-EM 2006. Det är 
hans första framträdande i offentligheten på fem år. 
 
2012 är det dags för en annan idrottsstjärna, Anja Pärson, 
att prata om sitt liv med sina egna ord. Om kärleken till sin 
kvinna Filippa och att de väntar sitt gemensamma barn. Även 
detta blir ett program som ger eko i många andra länder.

Boken Sommarpratare – 20 manus 
i urval från 2007 års Sommar i P1.
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I samband med presskonferensen 2014 exploderar tyckandet kring urvalet av 
Sommarvärdar. Via sociala medier sprids bland annat en karta med värdarnas 
bostadsorter för att påvisa att för få värdar är bosatta i Norrland. 

I samband med presskonferensen kallar Sommarvärden Karin ”Kakan” 
Hermansson  evenemanget för nationalistiskt och att det är för få ”rasifierade” 
Sommarvärdar.  

Artisten Jason Diakité inleder på midsommardagen och författaren Mustafa Can 
avslutar programserien. 

Detta valår sommarpratar poeten 
och dramatikern Athena Farrokhzad 
om fascism och rasism och lyssnar-
reaktionerna blir massiva. Programmet 
hyllas av somliga och upprör andra. 
Granskningsnämnden fick 107 
anmälningar, vilket är det högsta antalet 
i Sommars historia. Programmet friades, 
men en ledamot hade en skiljaktig 
mening. Athena Farrokhzad anmäler 
i sin tur Anna von Bayerns Sommar 
till Granskningsnämnden, som friar 
programmet.

Musikern Christian Falk var cancersjuk och avled två dagar före sändning. Somliga 
var kritiska till att programmet sändes efter hans död, men Sommarprogrammet 
hyllades unisont. 

24-årige Felix ”PewDiePie” Kjellberg, med 
sina då 26 miljoner följare på YouTube, får 
mycket uppmärksamhet. Han gör även en 
version av programmet på engelska och det 
är första gången i Sommars 55-åriga historia 
detta sker.
 
Sedan 1997 finns samtliga Sommarprogram 
sparade i Sveriges Radios arkiv, men tyvärr 
är långt ifrån alla program sparade innan 
dess. I vårt arkiv finns numera drygt 1 000 
gamla Sommarprogram som vi digitaliserat 
och redigerat för att förkorta musiken av 
upphovsrättsliga skäl. Vi fyller på arkivet allt 

eftersom med nya Sommarprogram och digitaliserar fortsatt även gamla klassiker 
att lyssna på via Sommars hemsida.

Så här avslutade Tage Danielsson  
sitt sista Sommar 1982:

Hörde du sången som koltrasten kvad:
gläds du åt sommarn blir sommaren glad.
Hör vad han sjunger på grönskande gren:

olycksprofeterna hugger i sten.
Solrosen växer ur litet frö

Ajö.
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