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Marianne Bernadotte kommer att ägna sitt Sommar åt framtiden och programmet
kommer att sändas på hennes 90-årsdag den 15 juli.
Världen utanför Sverige är ett återkommande tema bland årets Sommarvärdar:
Bi Puranen är generalsekreterare för världens mest omfattande medborgarundersökningar, Svante Pääbo har med sitt forskningsteam i Leipzig kartlagt
vår arvsmassa ända tillbaka till neandertalarna medan den finlandssvenske
finansmagnaten Björn ”Nalle” Wahlroos menar att vi i Europa sitter i ett museum
medan andra delar av världen är mer framåtsträvande.
Anna von Bayern, journalist och prinsessa, ska på 100-årsdagen av 1:a världskrigets utbrott berätta om ett liv mellan Tyskland och Sverige och Raoul
Wallenbergs syster Nina Lagergren talar på broderns födelsedag den 4 augusti.
Översterabbin Morton Narrowe och nya ärkebiskopen Antje Jackelén har båda
valt Sverige som hem medan flera andra Sommarvärdar bor utanför Sveriges
gränser: supermodellen Caroline Winberg har sin bas i New York och dj:n och
Swedish House Mafia-profilen Steve Angello bor i Los Angeles.

Foto: Mattias Ahlm

Även i år har vi en bred uppslutning Sommarvärdar från sportens värld.
Börje Salming kallas fortfarande ”the King” efter sin avslutade hockeykarriär.
Årets Jerringpristagare Henrik Stenson gör sitt Sommar mitt i karriären,
precis som Paralympicsstjärnan Helene Ripa.

Sommar fyller 55!
Sommaren 1959 bjöd på värmerekord och getingrekord - och Ingo slog Floyd.
Men inte bara det… Programmet Sommar sändes för allra första gången!
Dåvarande underhållningschefen på radion Tage Danielsson ville ha ett program
med ”lätt musik och prat med mening i”. Och så blev det.
I år är jag är väldigt glad och stolt över att vi lyckats förmå internet-fenomenet
Felix ”PewDiePie” Kjellberg att göra Sommar, trots att hans 27 miljoner följare på
YouTube väntar otåligt på hans nästa videoklipp. I Sommar ska han försöka förklara
hur en helt vanlig kille från Göteborg blev världens mest sedda person på Internet.
Sommar inleds som vanligt på Midsommardagen och i år kommer Jason Diakité att
berätta om livet efter talet i Riksdagen och den efterföljande ”Jag är Jason”-kampanjen.
Den 17 augusti avrundar journalisten Mustafa Can, vars Sommarprogram om sin
mor 2003 blev dubbelt prisbelönat.
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Musiken är som alltid en bärande del i Sommarprogrammen. I sommar hör vi
Dregen, Dr Alban och Imperiet-basisten Christian Falk spela sin favoritmusik
och berätta om sina liv i musikens tecken.
Operasångaren Loa Falkman berättar om de många möten han haft med musikerkollegor under sin långa framgångsrika karriär och svensk hiphops hetaste stjärna
Linda Pira vänder sig till sitt tonårsjag, med några ord som hade behövts på vägen.
Edda Magnason kliver ut ur Monika Z:s skugga och Sanna Nielsen är mer än schlager.
Fredrik Wikingsson kommer att sända från sin farmors 90-årskalas i Trollhättan
och där tala med och om gamla människor. Vilket ska göra Sommarprogrammet
”angeläget - och i bästa fall också roligare”.
Varmt välkomna till en fantastisk sommar med Sommar!

Bibi Rödöö, programchef
0708-99 98 21, bibi.rodoo@sverigesradio.se
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Sommarvärdar
i alfabetisk ordning
Ahlberg, Monica
Kock, författare, dansare
Angello, Steve
DJ, musikproducent
Bárány, Anders
Fysiker
von Bayern, Anna
Journalist, författare,
prinsessa
Bernadotte, Marianne
Filantrop, skådespelerska,
hedersdoktor
Can, Mustafa
Journalist, författare
Carling, Gunhild
Musiker, sångerska
Croneman, Johan
Journalist, TV-kritiker,
krönikör
Diakité, Jason ”Timbuktu”
Musiker
Dregen, Andreas
Musiker
Edenmont, Nathalia
Fotokonstnär
Eriksson, Jonas
Fotbollsdomare,
entreprenör

Fritzell, Per
Komiker, skådespelare,
artist
Helin, Sofia
Skådespelare
Jackelén, Antje
Biskop i Lunds stift,
ärkebiskop
Hermansson, Karin ”Kakan”
Konstnär, programledare

Narrowe, Morton
Rabbin
Nielsen, Sanna
Artist
Nordin, Linda
Generalsekreterare,
statsvetare

Karim, Baker
Långfilmskonsulent, regissör

Nwapa, Alban ”Dr Alban”
Artist, musikproducent,
tandläkare

Kihlborg, Oskar
Äventyrare, fotograf,
föreläsare

Palmgren, Lars
Journalist, utrikeskorrespondent

Kirppu, Sebastian
Lyssnarnas Sommarvärd,
skogsbiolog

Palmstierna-Weiss, Gunilla
Scenograf, kostymtecknare,
keramiker

Kjellberg, Felix ”PewDiePie”
Youtube-dominant

Pira, Linda
Rappare, artist

Kyaga, Simon
Överläkare psykiatri,
forskare

Puranen, Bi
Forskare, författare,
programledare

Lagergren, Nina
Raoul Wallenbergs
halvsyster

Pääbo, Svante
Forskare, biolog, professor

Larsson, Åsa
Författare, jurist

Falk, Christian
Musiker, musikproducent

Magnason, Edda
Låtskrivare, musiker,
skådespelare

Falkman, Loa
Hovsångare, skådespelare, artist

Modiri, Navid
Kommunikatör, artist,
programledare

Farrokhzad, Athena
Poet, dramatiker, översättare

Montelius, Martina
Författare, dramatiker,
teaterchef
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Mosander, Ingalill
Journalist, författare

Ripa, Helene
Elitidrottare, art director,
typograf
Rode Sundström, Mette
VD, konstsamlare
Rydman, Fredrik ”Benke”
Dansare, koreograf
Rönndahl, Jesper
Programledare, komiker

Salming, Börje
Ishockeyspelare,
entreprenör
Stenson, Henrik
Golfproffs
Strandberg, Evabritt
Skådespelerska, sångerska,
artist
Szenfeld, Bea
Modedesigner, konstnär
Söderlind, Therése
Författare

Theorin, Johan
Författare och journalist

Westö, Kjell
Författare

Tidholm, Po
Författare, journalist

Wikingsson, Fredrik
Journalist, författare,
programledare

Uusma, Bea
Författare, illustratör, läkare
Wahlroos, Björn ”Nalle”
Finansman, investerare,
f.d. VD
Wegelius, Annie
Tv-pionjär, f.d. SVT-chef

Wikström, Jeppe
Bokförläggare, fotograf
Winberg, Caroline
Supermodell
Wold, Agnes
Professor i klinisk
bakteriologi, överläkare

Sommarvärdar
i datumordning
JUNI
21 Jason Diakité
22 Sanna Nielsen
23 Nathalia Edenmont
24 Johan Croneman
25 Antje Jackelén
26 Johan Theorin
27 Simon Kyaga
28 Ingalill Mosander
29 Fredrik Wikingsson
30 Anders Bárány
JULI
1 Helene Ripa
2 Evabritt Strandberg
3 Andreas Dregen
4 Morton Narrowe
5 Edda Magnason
6 Lars Palmgren
7 Linda Nordin
8 Kjell Westö
9 Linda Pira

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Fredrik Rydman
Sofia Helin
Jeppe Wikström
Börje Salming
Therése Söderlind
Marianne Bernadotte
Sebastian Kirppu
Navid Modiri
Martina Montelius
Jonas Eriksson
Monika Ahlberg
Athena Farrokhzad
Per Fritzell
Baker Karim
Mette Rode Sundström
Oskar Kihlborg
Christian Falk
Åsa Larsson
Anna von Bayern
Po Tidholm
Caroline Winberg
Henrik Stenson

AUGUSTI
1 Gunilla Palmstierna-Weiss
2 Steve Angello
3 Bea Uusma
4 Nina Lagergren
5 Jesper Rönndahl
6 Alban Nwapa
7 Bea Szenfeld
8 Bi Puranen
9 Felix Kjellberg
10 Annie Wegelius
11 Agnes Wold
12 Björn Wahlroos
13 Gunhild Carling
14 Svante Pääbo
15 Karin Hermansson
16 Loa Falkman
17 Mustafa Can
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sverigesradio.se/sommar

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 i vår app Sveriges
Radio Play.

PROGRAMFÖRSÄLJNINGEN säljer
Sommarprogrammen på CD utan
musik via sverigesradio.se/butik.
SOMMAR & VINTERPRATARE
– UR SVERIGES RADIOS ARKIV är
ett digitalt, permanent arkiv med över
800 Sommar- och Vinterprogram.
SOMMAR HAR SYSTERPROGRAM i
de nordiska länderna: norska Summer
i NRK, danska Sommergæsten i
Danmarks Radio och svenskspråkiga
Sommarpratare i Yle, Finland.

Foto: Johan Ljungström/Sveriges Radio

SOMMAR sänds i P1 från midsommardagen 21 juni till söndag 17 augusti
kl 13.00 –14.30. Repris vardagar kl 22.12,
helger kl 22.05.

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

#sommarip1
Högupplösta bilder finns på Sveriges Radios presswebb:
sverigesradio.se/press
Presskontakt:
Caroline Meyer Lagersparre, 0730-70 25 00, caroline.meyer@sverigesradio.se

Lördag 21:a juni

Jason ”Timbuktu” Diakité
Musiker, artist, programledare, 39 år
Född i Lund, bor i Stockholm
Tidigare Sommarvärd 2011

En av Sveriges mest folkkära hiphop-artister. Fick förra året pris utdelat i riksdagen
för sitt arbete mot rasism av 5i12-rörelsen. Debuterade 2000 och fick sitt stora
genombrott några år senare med Alla vill till himmelen. Belönad med en rad priser,
däribland flera P3 Guld-statyetter och Grammisar. Har varit programledare för
Musikhjälpen, P3 Hiphop och Jasons spellista i P3. Artistnamnet kommer från staden
Timbuktu i Mali, där hans pappa har sina rötter. Drömde om att bli börsmäklare
när han var liten.
– Jag ska prata om mina erfarenheter av rasism och hur det har påverkat vem jag
är idag. Det blir en berättelse om varför jag – som är född och uppvuxen i Sverige –
behövde ställa mig i riksdagen och visa mitt svenska pass.
Producent: Cajsa Lindberg, 0733-28 53 85, cajsa.lindberg@sverigesradio.se
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Foto: Fredrik Söder

Foto: Carl-Johan Söder

Söndag 22:a juni

Måndag 23:e juni

Artist, 29 år
Född i Bromölla, bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Fotokonstnär, 44 år
Född på Krim, Ukraina, bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Sanna Nielsen

Tävlade i Eurovision Song Contest för Sverige i år efter att ha vunnit Melodifestivalen
med låten Undo. Kom på tredje plats. Spelar huvudrollen i musikalen Doktor Zjivago
på Malmöoperan i höst. Blev vid elva års ålder den yngsta svenskan någonsin som
legat etta på Svensktoppen. Uppträdde på den tiden, i början av 1990-talet, ackompanjerad av dansbandet Mats Elmes orkester. Första albumet Silvertoner utkom
1996. Har sjungit i Allsång på Skansen och tävlat i Melodifestivalen sju gånger.
Bromölla Folkets Park har döpt en dansbana till Sannas rotunda.
– ”När jag inte sjunger så sjunger jag”. Den meningen sa jag alltid när jag var liten
och det är så större delen av mitt liv ser ut. I mitt Sommarprat kommer jag berätta
om hur det var att växa upp som ung artist i en liten by och hur alla mina mål och
drömmar gjort mig till den person och artist jag är idag.

Nathalia Edenmont

Under våren 2014 aktuell med stor soloutställning på Sven-Harrys konstmuseum i
Stockholm. Skyr varken blod, död eller nakenhet, vilket ofta har upprört och utmanat
publiken. Fotografierna sägs handla mindre om färg och form utan mer om iscensättning och drama. Internationellt välkänd och har haft utställningar i Paris, Berlin,
Moskva och Seoul. Utbildad vid konstkola i Kiev, Ukraina. Flyttade till Sverige 1991.
Studerat grafisk formgivning på Forsbergs skola.
– Jag tänker berätta om min väg från städerska till uppburen konstnär. Dessutom
om hur jag lyckades jobba ihjäl min fertilitet. Trots fem äktenskap och fem provrörsbefruktningar blev det inga barn.
Producent: Towe Cho Matre, 0768-78 79 37, towe.matre@sverigesradio.se

Producent: Carolina Norén, 0702-15 63 05, carolina.noren@sverigesradio.se
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Foto: Micke Grönberg

Foto: Micke Grönberg

Tisdag 24:e juni

Onsdag 25:e juni

Journalist, tv-kritiker, krönikör, 59 år
Född i Norrköping, bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Biskop i Lunds stift, blivande ärkebiskop i Svenska kyrkan, 59 år
Född i Herdecke i Tyskland, flyttar i sommar från Lund till Uppsala
Debuterar som Sommarvärd

Johan Croneman

Skriver om film, tv och sport i Dagens Nyheter och om hela livet i Icakuriren. Var
tidigare chefredaktör för Nöjesguiden. Fick 2006 Gerard Bonniers stipendium för
kulturjournalistik. Motiveringen inleddes: ”Johan Croneman har ett mycket stabilt
humör. Han är alltid arg.” Har också fått pris av Republikanska föreningen som årets
republikan. Fotbollsentusiast med hjärtat hos ”Peking”, det vill säga IFK Norrköping.
– Jag skall berätta sanningen om 70-talet. Trött på allt sladder och alla lögner och
allt hittepå från generationer som inte ens var födda då. Det blir hårt och tufft,
precis som 70-talet.
Producent: Måns Hirschfeldt, 0768-76 17 12, mans.hirschfeldt@sverigesradio.se

Antje Jackelén

Blir Svenska kyrkans första kvinnliga ärkebiskop 15 juni 2014. Studerade teologi vid
universitetet i Tübingen, Tyskland. Flyttade till Sverige och prästvigdes för Stockholms stift 1980. Arbetat många år som präst på landsbygd, i förort och i stad.
Blev teologie doktor vid Lund universitet 1999 med en avhandling om naturvetenskap och religion och har sedan verkat som professor i teologi i Chicago. Återvände
till Sverige och blev biskop i Lund 2007. Twittrande biskop som utsågs till Skånes
främsta opinionsbildare 2012.
– Mitt program handlar både om religionens offentlighet och om trons insida. Jag
ska tala om att ett samhälle som kapar banden till sina rötter äventyrar sin framtid,
men också om det sköra livet och om att leva i ett hopp som bär.
Producent: Lisa Wall, 0768-76 20 10, lisa.wall@sverigesradio.se

11

12

Foto: Martina Holmberg

Foto: Mickey Thörnblad

Torsdag 26:e juni

Fredag 27:e juni

Författare och journalist, 50 år
Född i Nora, bor i Göteborg på vintern och på norra Öland
om sommaren
Debuterar som Sommarvärd

Överläkare i psykiatri, forskare, 38 år
Född och uppväxt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Johan Theorin

Debuterade 2007 med romanen Skumtimmen som blev film förra året i regi av Daniel
Alfredson. Skrev den bästsäljande Ölandskvartetten, där varje romandel utspelar sig
under en ny årstid. Skumtimmen belönades med Svenska Deckarakademins pris för
bästa debut och Nattfåk fick Storbritanniens finaste deckarpris, The International
Dagger. Förra året kom den avslutande romanen om sommaren, Rörgast.

Simon Kyaga

Ingick i en forskargrupp som presenterade världens största studie på sambandet
mellan kreativitet och psykisk sjukdom. Nyheten spreds snabbt över hela världen.
Doktorerade vid Karolinska institutet på detta samband i mars i år. Är vetenskaplig
sekreterare i Svenska läkaresällskapet och Psykiatrifonden. Höll ett uppskattat
TEDx-talk om relationen mellan galenskap och genialitet.

– I mitt Sommarprogram kommer jag att prata om oförklarade mysterier och olösta
gåtor, konstiga historier och märkliga händelser som jag har hört om och grubblat
över hela livet, ända sedan jag var liten. Så det blir tyvärr ett program med många
frågor men få svar.

– För mer än tvåtusen år sedan frågade sig Aristoteles: Varför är det så att alla
som blivit framstående inom filosofi, politik, poesi eller konst är melankoliker?
I mitt Sommarprogram kommer jag ge svar på den frågan. Att Aristoteles hade
rätt, varför han hade rätt, och vad det kan göra för att hjälpa oss att bekämpa
en av vår tids största orättvisor.

Producent: Sven Ekberg, 0739-63 40 64, sven.ekberg@tele2.se

Producent: Anna Tullberg, 0768-79 74 30, anna.tullberg@sverigesradio.se
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Foto: Micke Grönberg

Foto: Erik Holmstedt

Lördag 28:e juni

Söndag 29:e juni

Journalist, författare, 70 år
Född i Eskilstuna, uppväxt och bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Journalist, författare, programledare, 40 år
Född i Vänersborg, uppväxt utanför Sundsvall, bor i Stockholm
Tidigare Sommarvärd 2007 tillsammans med Filip Hammar

Ingalill Mosander

Av tidningen Svensk Bokhandel utsedd till Sveriges mäktigaste journalist i bokbranschen. Recenserar böcker i SVT:s Go´kväll och i Aftonbladet. Har tilldelats
Axel Liffner-stipendiet med motiveringen att hon tillhör folkbildarna och skriver
med en nyfikenhet och entusiasm som smittar av sig på dem som läser henne.
Hon var ombord på lyxkryssaren Costa Concordia när fartyget havererade.
– Jag var bara ett barn när jag upptäckte bokens magi – att man kunde förflytta
sig till olika världar enbart genom att läsa en massa bokstäver. Så det blir mycket
om de bästa böcker jag läst, om författare jag mött men självklart också om den
mest dramatiska händelse jag varit med om – Costa Concordia-katastrofen.
Producent: Tara Moshizi, 0709-99 42 55, taramoshizi@yahoo.se
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Fredrik Wikingsson

En av Kanal 5:s största profiler. Har gjort en lång rad publiksuccéer som Får vi följa
med?, 100 Höjdare och La Bamba.. Driver en av Sveriges mest framgångrika podcasts
ihop med långvarige parhästen Filip Hammar. Slog igenom med humorprogrammet
Ursäkta röran! som innehöll flera kontroversiella inslag. Skrev bok om 80-talet, Två
nötcreme och en moviebox, och så småningom en roman, Tårtgeneralen, även den
tillsammans med Filip Hammar. Har gått på Journalisthögskolan. Var veckans babe i
Expressen 2006.
– Min farmor fyller 90 i sommar, och mitt Sommarprat kommer – om allt går som
det ska – att utspela sig på hennes födelsedagskalas, i köket på hennes äldreboende
i Trollhättan. Det är fan hög tid att fler Sommarprat kommer ut och luftar sig i
landet en smula, istället för att gömma sig i Sveriges Radio-bunkern. Jag kommer
nästan uteslutande att prata om gamla människor. Det är angelägnare att prata om
dem och hur de har det, än att prata om mig. I bästa fall blir det också roligare.
Producent: Karin af Klintberg, 0733-65 12 00, karin.af.klintberg@thelmalouise.se
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Foto: Svenska Handilappidrottförbundet

Foto: Henrik Montgomery

Måndag 30:e juni

Tisdag 1:a juli

Fysiker, 71 år
Född i Uppsala, bor i Skåne
Debuterar som Sommarvärd

Elitidrottare, art director, typograf, 43 år
Född i Bromma, bor i Haninge kommun utanför Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Anders Bárány

Helene Ripa

Sitter i Kungliga Vetenskapsakademien och tillhör den skara som utser Nobelpristagare i fysik och kemi. Doktorerade i teoretisk fysik i Uppsala 1973. Arbetade på
Forskningsinstitutet för atomfysik (senare Manne Siegbahninstitutet för fysik). Har
varit vice museichef vid Nobelmuseet. Formulerade sig, för att tillhöra akademien,
ovanligt frispråkigt kring förra årets pristagare. Farfar kom från Österrike och fick
Nobelpris i medicin. Dottern Sigrid Bárány har vunnit Sveriges mästerkock.

Tog guld på 15 km längskidor i Paralympics i Sochi i år. Det var första guldet i
vinter-Paralympics för Sverige sedan Lillehammer 1994. Tog silver på mix-stafetten
i samma tävling. Har tävlat i både simning och längdskidor och listan över medaljer
är lång i båda sporterna. Har inte bara vunnit guld i Paralympics, utan också i SM,
EM och VM. Fick cancer som 14-åring och blev tvungen att amputera höger ben
ovanför knät. Tränar också mountainbike, orientering och kajak.

– Mitt Sommarprogram kommer att handla om när farfar Robert för hundra år
sedan gick ut i första världskriget, blev rysk krigsfånge och fick Nobelpris. Men
det kommer också att handla om mitt eget liv och speciellt om den musik som
fortfarande får håret att resa sig på mitt huvud.

– Jag kommer prata om hur man reser sig – trots att man förlorat ena benet.
Om hur man lever med sina motgångar, och hur det sedan känns att ha besegrat
dem. Och så kommer jag prata om en jordgubbstårta som förändrade mitt liv.
Producent: Augustin Erba, 0705-16 16 20, augustin.erba@sverigesradio.se

Producent: Agneta Ekberg, 0705-86 28 52, agneta.ekberg@sverigesradio.se
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Foto: dregen.se

Foto: Maria Östlin

Onsdag 2:a juli

Torsdag 3:e juli

Skådespelerska, sångerska, artist, 71 år
Född och uppväxt i Stockholm, bor i Djurhamn
Debuterar som Sommarvärd

Musiker, 41 år
Uppväxt i Nässjö, bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Evabritt Strandberg

En av våra allra folkkäraste skådespelerskor som senast sågs på vita duken i kritikerrosade The Quiet Roar som kom i våras. Slog igenom i huvudrollen i Kärlek 65
av Bo Widerberg. Har medverkat i ett stort antal filmer och varit verksam på både
Dramaten i Stockholm och Göteborgs stadsteater. Blev känd för den breda
allmänheten genom huvudrollen i det som kallats den första svenska tv-såpan,
Lösa förbindelser, 1985. Sjunger och tolkar visor, främst Jacques Brel, Edith Piaf
och Cornelis Wreeswijk. Fick Wreeswijk-stipendiet 1995.

Andreas Dregen

Dubbelt aktuell med boken Dregen: självbiografin och första soloskivan Dregen som
båda utkom under 2013. Förra året föddes också första barnet, sonen Sixten. Beskrev
sig som så stressad under året att håret föll av. Gitarrist i rockgruppen Backyard Babies
och i Michael Monroe. Tidigare gitarrist i avsomnade The Hellacopters. Förutom
musiken är han också fena på poker och måleri.

– Det kommer vara en berättelse om möten med stora och små människor –
allt från Ingmar Bergman till den som sa: ”Evabritt, du duger ingenting till”.

– Jag kommer att snacka om livet och om kärleken till musiken och min familj. Om
att kämpa och att inte ge upp, och att vända motgångar till framgång. Att våga göra
annorlunda. Och, såklart: en hel säck med historier från min underbart galna värld
som i folkmun kallas Rock and Roll.

Producent: Augustin Erba, 0705-16 16 20, augustin.erba@sverigesradio.se

Producent: Stefan Sundberg, 0705-84 97 34, stefan.sundberg@sverigesradio.se
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Foto:Izabelle Nordfjell / TTg

Foto: Micke Grönberg

Fredag 4:e juli

Lördag 5:e juli

Rabbin, 82 år
Född i Philadelphia i Pennsylvania, USA, bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Låtskrivare, musiker, skådespelare, 29 år
Född i Skåne, bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Morton Narrowe

Edda Magnason

Aktiv och tongivande inom religionsdialogen mellan judar, kristna och muslimer.
Självbiografin En tretvinnad tråd. Amerika. Jude. Svensk. utkom 2005. Gjorde militärtjänstgöring som rabbin på en amerikansk flottbas i Japan. Flyttade till Sverige 1965.
Blev överrabbin i Stockholms judiska församling tio år senare. Var styrelseledamot i
Bibelkommissionen och har skrivit många texter om judar och judendomen.

Vann en Guldbagge för sitt porträtt av Monica Zetterlund i filmen Monica Z, den mest
sedda filmen i Sverige under 2013. Solokarriären inleddes med självbetitlade albumet
Edda Magnason 2010. I recensioner kallades debutalbumet för en av årets bästa skivor.
Sjöng i dansföreställningen The Feeling of Going på Malmö Opera i höstas och
belönades med Shooting star vid Berlins filmfestival. En ny skiva kommer ut i år.

– Jag kom till Stockholm sommaren 1965 för att arbeta som församlingsrabbin i tre år
och sedan återvända till USA. Jag skall försöka förklara varför jag stannade och är så
tacksam till min församling och till Sverige för mitt innehållsrika liv och ovanliga karriär.

– Mitt Sommar i P1 ska handla om bestämda beslut i stunden bortom tankar på vad
det ska leda till. Om faran att vara nyavslappnad – det smäller när du tror dig veta allt.
Producent: Henrik Johnsson, 0707-44 34 04, henrik.johnsson@crazypictures.se

Producent: Ludvig Josephson, 0721-75 58 41, ludvig.josephson@sverigesradio.se
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Foto: Gustav Kaiser

Foto: Mattias Ahlm

Söndag 6:e juli

Måndag 7:e juli

Journalist, utrikeskorrespondent, författare, 68 år
Född i Västerås, bor i Viña del Mar, Chile
Debuterar som Sommarvärd

Generalsekreterare, statsvetare, 43 år
Född i Skärholmen, uppväxt i Botkyrka och bor i Täby,
utanför Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Lars Palmgren

Nyligen pensionerad från att ha varit Sveriges Radios korrespondent i Sydamerika.
Mönstrade som nittonåring på M/S Chile till Buenos Aires. Slutade som matros,
studerade historia och socialantropologi i Uppsala och Lund. Skulle börja som
biståndsarbetare i Chile när militärkuppen satte stopp för planerna. Startade
Nyheter från Latinamerika 1975. Flyttade till Latinamerika 1979. Korrespondent för
radion sedan 1994. Tilldelades Sveriges Författarförbunds Radiopris 2010.
– Efter sjömanstiden blev Latinamerika nästan en tvångstanke. Jag bara måste tillbaka.
Nu har jag varit immigrant här i 35 år. Blev det som jag väntat? Och kan man tala om
Latinamerika som en enhet? Om det och om mitt komplicerade kärleksförhållande
till Chile kommer jag att tala i mitt Sommarprogram.
Producent: Juan-Diego Spoerer
Kontakt via Elin Claeson, 0768-76 18 02, elin.claeson@sverigesradio.se
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Linda Nordin

Generalsekreterare för FN-förbundet, en fristående organisation som arbetar för att
stärka Förenta Nationerna. Håller föreläsningar och utbildningar och driver kampanjer
om bland annat kvinnors rättigheter, minröjning och frågor om fred och säkerhet,
mänskliga rättigheter och utveckling. Har arbetat för Röda Korset, Utrikesdepartementet och med valövervakning i olika länder.
– Jag ska prata om hur jag som 13-åring lyckades arbeta ihop till en biljett för en
sommar i USA och hur det blev resan från Botkyrka till New York, Bosnien och Kongo.
Men också om barnäktenskap, mänskliga rättigheter och om att svika människor i
konflikt. Några ord blir det om en hambo i Leksand, en styrdans i Kirgizistan och
om yoghurt.
Producent: Helena Groll, 0708-62 78 54, helena.groll@sverigesradio.se
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Foto: Saga Berlin

Foto: Martina Holmberg

Tisdag 8:e juli

Onsdag 9:e juli

Författare, 52 år
Född i Helsingfors, bor i Stockholm och Helsingfors
Tidigare Sommarvärd 2001

Rappare, artist, 28 år
Född och bor i Hässelby i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Kjell Westö

En av det svenskspråkiga Finlands främsta och mest uppskattade författare. Vann
Sveriges Radios Romanpris i år för Hägring 38. Fick Finlandia-priset för romanen
Där vi en gång gått som också filmats och visades i SVT förra året. Fick sitt genombrott med Drakarna över Helsingfors som ingår i en grupp fristående Helsingforsromaner. Studerade journalistik och litteratur i Helsingfors. Började med poesi,
men övergick snabbt till att skriva noveller och romaner.
– Jag blir ofta överraskad av vad vi väljer att minnas ur våra liv. Det är de ”små”
ögonblicken som stiger fram, händelser som tett sig obetydliga när de skett. Mitt
program ska handla om sådana ögonblick: Om hur man omärkligt formas till den
man är, och om hur snårigt det är att navigera sig fram genom livet. Och så ska jag
spela både cool och töntig musik.

Linda Pira

Kallas ”svensk hiphops hetaste stjärna”. Blev Årets nykomling på senaste Grammisgalan och gjorde ett bejublat uppträdande på P3 Guld 2014. Slog igenom 2012 med
Redline-kollegan Stors låt Rom & Kush. Gick på sånglinjen på Fryshuset i Stockholm
och åkte sedan till Thailand och började thaiboxas för att hålla humöret i schack.
Gav i våras en konsert på Dramaten tillsammans med sju andra kvinnliga rappare
och sångare. Var föremål för en dokumentärserie på SVT, Linda Pira – som du inte
visste om där vi kunde följa en blivande tvillingmamma som kämpar för att kombinera
musikskapande med en krävande graviditet.

Producent: Anders Klintevall, 0707-84 14 29, anders.klintevall@sverigesradio.se

– Jag kommer dela med mig av tankar kring min barndom. Under min uppväxt
upplevde jag många situationer som till slut fick mig att tappa förtroendet för vuxna
människor. Men hur hade det varit om någon vuxen hade stannat upp och försökt nå
mig? I mitt Sommarprat vänder jag mig till mitt tonårsjag, med några ord som jag tror
att hon hade behövt på vägen.
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Producent: Ami Bramme, 0733-16 04 03, ami-miriam.bramme@sverigesradio.se
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Foto : Carl-Johan Söder

Foto: Björn Jansson

Torsdag 10:e juli

Fredag 11:e juli

Dansare, koreograf 39 år
Född och uppväxt i Västerås, bor i Älvsjö utanför Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Skådespelare, 42 år
Född i Hovsta, uppväxt utanför Linköping, bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Fredrik ”Benke” Rydman

Sofia Helin

Gjorde förra året en nyversion av baletten Svansjön som turnerade över världen
under namnet Swan Lake Reloaded. Var medlem i Bounce, som under sina verksamma
år blev Sveriges populäraste moderna dansgrupp. Började tävlingsdansa i pardans
vid tio års ålder. Blev antagen vid Balettakademien när han redan studerade teknisk
fysik på universitet i Uppsala. Fortsatte studera båda eftersom, ”man måste ju plugga
också, det går inte bara att livnära sig på hiphop-dans.”

Spelar huvudrollen i svensk-danska kriminaltv-serien Bron som sålts till över hundra
länder. Säger sig ha blivit influerad, även privat, av sin rollfigur Saga Norén. Gick på
Calle Flygares teaterskola och på Teaterhögskolan i Stockholm. Genombrottet kom
2004 med Guldbaggenomineringen för filmen Masjävlar. Har spelat huvudrollen i
filmerna baserade på Jan Guillous böcker om Arn. Första arbetet var på ett metallgjuteri och varade i en månad.

– Hur blev jag dansare och koreograf? Jag som växte upp i ett hem utan musik
och där civilingenjörsplanerna presenterades i Excel. Jag tänkte berätta om min
resa, och mina 13 år med Bounce, som gjort mig till världens lyckligaste person!
Men nu, nu tvingas jag sluta med det jag älskar att göra för att kroppen säger ifrån.
Vad gör jag då?

– Mitt Sommar handlar om min treenighetslära – skådespeleri, Gud och terapi.
Mitt tvivel är min kraft, sen de första stora rollerna då jag som sexåring växlade med
styvsystern om att spela cp-skadad slav till att gestalta prinsessan som piskade sin
slav med ett morgonrocksskärp.
Producent: Henrik Johnsson, 0707-44 34 04, henrik.johnsson@crazypictures.se

Producent: Henrik Johnsson, 0707-44 34 04, henrik.johnsson@crazypictures.se
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Foto: Johan Paulin

Foto: Peter Nerström

Lördag 12:e juli

Söndag 13:e juli

Fotograf, bokförläggare, 51 år
Född i Stockholm, bor i Vaxholm
Debuterar som Sommarvärd

Ishockeyspelare, entreprenör, 63 år
Född i Kiruna, bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Jeppe Wikström

Har fått S:t Eriksmedaljen och Bellmanpriset för sin fotokonst om Stockholm och
skärgården. Började som femtonåring frilansa som fotograf för Expressen. Grundade
tillsammans med Marika Stolpe 1994 Bokförlaget Max Ström som är specialiserat på
fotoböcker. Har drivit många stora fotoprojekt, bland annat A Day in the World där
fotografer över hela världen dokumenterade ett och samma dygn.
– Jag kommer att prata om ett av världens märkligaste landskap – skärgården.
Och så blir det säkert en hel del om Stockholm – och om varför foto erövrar världen!
Producent: Lena Tideström-Sagström, 0705-81 95 01, lena.tidestrom-sagstrom@sverigesradio.se

Börje Salming

Anses vara en av världens främste hockeyspelare genom tiderna. Började hockeykarriären i Kiruna. Har berättat om faderns för tidiga död i en gruvolycka. Spelade
i Brynäs, men fortsatte till Toronto Maple Leafs i NHL. Slutade spela professionell
hockey 1993, då i AIK, och spelade 87 landskamper för Sverige. Förste svensk som
valdes in i Hockey Hall of Fame. Gav ut självbiografin Blod, svett och hockey –
17 år i NHL. Säljer skor, löparkläder, underkläder och annan sportutrustning.
Gett ut två kokböcker. Kallas ”The king”.
– I mitt Sommar kommer jag att prata om hur brutalt det var att spela i NHL
på 1970-talet, om Norrland och varför jag tackade nej till att träffa president
Ronald Reagan.
Producent: Katherine Zimmerman, 0766-33 93 66, katherine.zimmerman@sverigesradio.se
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Foto: Frankie Fouganthin

Foto: Micke Grönberg

Måndag 14:e juli

Tisdag 15:e juli

Författare, 49 år
Född och uppväxt i Ångermanland, vid Höga Kusten, bor i Uppsala
Debuterar som Sommarvärd

Filantrop, skådespelerska, hedersdoktor, 90 år
Född i Helsingborg, bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Therése Söderlind

Marianne Bernadotte

Vann Norrlands litteraturpris 2011 för debuten Norrlands svårmod. Gestaltade
Norrland så starkt att även kritiker som aldrig satt sin fot där sa sig kunna känna
doften av gran och mossa och höra älgens bröl. Senaste boken Vägen mot Bålberget
kom 2013 och utspelar sig också i Ångermanland, men under häxprocessernas tid på
1670-talet. Har en fil. mag. i litterärt skapande från Lunds universitet. Har tidigare
arbetat som programmerare, safariguide, biståndsarbetare, ekonom och IT-konsult
och levt delar av sitt liv utomlands, vid randen av Kalahariöknen och i Vietnam.

Utbildad vid Dramatens elevskola. Arbetade som skådespelare på Dramaten med
bland andra Ingmar Bergman och Alf Sjöberg. Efter universitetsstudier i bland annat
konst och kultur grundades Marianne och Sigvard Bernadottes Konstnärsfond som
drivs vidare efter maken Sigvard Bernadottes död 2002. Instiftade också Sigvard
och Marianne Bernadottes Forskningsstiftelse för Barnögonvård och har ett livslångt
engagemang för utsatta. Var den drivande kraften bakom lanseringen av permobilen.
Är genom sitt äktenskap faster till vår nuvarande kung.

– Mina romaner handlar om ursprung och sanning och om hur vi människor drabbar
varann. Mitt Sommarprogram ska också handla om det, om en barndom på 70-talet
och om varför vi berättar historier. Jag vill också prata om sånt vi alla har inom oss.
Obehagliga saker.

– Mitt Sommarprogram kommer jag att ägna åt framtiden. Jag fascineras av de
framsteg som görs inom forskningen kring dyslexi och barnögonsjukdomar och
kommer att berätta om mitt arbete för att vara med och ge stöd.
Producent: Claes-Johan Larsson, 0708-78 25 55, cj@iab.se

Producent: Per Berg, 0737-12 49 67, per.berg@sverigesradio.se
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Foto: Mattias Ahlm

Foto: Micke Grönberg

Onsdag 16:e juli

Torsdag 17:e juli

Skogsbiolog, 41 år
Född och uppväxt i Moholm i Västergötland, bor i Malung
Lyssnarnas Sommarvärd

Kommunikatör, artist, programledare, 31 år
Född i Iran, uppväxt i Göteborg, bor i Malmö
Debuterar som Sommarvärd

Sebastian Kirppu

Har ett stort engagemang för naturskog och dess ekosystem. Blev 2011 utvald till
Årets miljöhjälte av Världsnaturfonden. Gav vid det tillfället en mössa till kungen
med texten ”Jag har kompisar i skogen” som tack för utnämningen.
– Det känns oerhört inspirerande att få Sommarprata i P1, det ska bli fantastiskt
roligt att förmedla skogens röst till det svenska folket. Jag tänker ta med lyssnarna
på en skogsvandring i den svenska naturskogen med fågelkvitter och gransus som
ljudkuliss.
Producent: Ola Hemström, 0702-21 46 33, ola.hemstrom@sverigesradio.se

Navid Modiri

Leder i höst UR:s redan omtalade dokusåpa Diktatorn. Föreläsare i kreativitet och
initiativtagare till Sverige 3.0, en vision av det framtida Sverige. Spelar i bandet Navid
och Gudarna. Driver en kommunikationsbyrå. Var programledare för Frank i P3 och
Filmkrönikan i SVT. Gick skrivarlinjen på Fridhems folkhögskola. Drev prisade bloggen
365 saker du kan göra under 2009 där han gjorde saker han inte tidigare gjort och
skrev om det. Har gett ut sällskapsspelet Popkult.
– I mitt program ska jag prata om vad flykt har med kreativitet att göra, om hur jag
med hjälp av Facebook vann en golfrunda med Jimmie Åkesson, hur jag fick en miljon
bloggläsare att äta kattmat och hoppa fallskärm, att jag nästan dog i en skogsdunge
på en kursgård i Östergötland och hur mitt jobb handlar om att berätta för tusentals
människor varje år om att världen är påhittad.
Producent: Karin af Klintberg, 0733-65 12 00, karin.af.klintberg@thelmalouise.se
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Foto: Micke Grönberg

Foto: Björn Jansson

Fredag 18:e juli

Lördag 19:e juli

Författare, dramatiker, teaterchef, 38 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Fotbollsdomare, entreprenör, 40 år
Uppväxt i Luleå, bor i Sigtuna
Debuterar som Sommarvärd

Martina Montelius

Jonas Eriksson

Hyllad för sin debutroman Främlingsleguanen som kom ut 2013. Jobbat på Dramaten
och Teater Plaza. Första pjäsen hette Usch, nu blev jag lite mulen och sattes upp på
Teater Plaza. Har skrivit drygt dussinet pjäser sedan dess. Tog över det konstnärliga
ledarskapet på Teater Brunnsgatan Fyra efter sin mor, Kristina Lugn 2011. Tävlade
2013 i På Spåret med Dominika Peczynski och startade nyligen en podd med
Gunilla Brodrej. Har bekänt besatthet av Pernilla Wahlgren.

Dömer fotbolls-VM i Brasilien i sommar och är Sveriges just nu mest ansedde domare.
Har gjort över 270 allsvenska matcher och haft 120 internationella uppdrag. Dömde
nyligen Champions League-semifinalen mellan Atletico Madrid och Chelsea. Blev
FIFA-domare 2002 och är domare på heltid sedan 2011. Utsågs till bästa manlige
domare vid Fotbollsgalan 2009 och 2012. Arbetade tidigare med att sälja tv-rättigheter. Blev mångmiljonär när tv-rättighetsbolaget såldes till ett franskt bolag.

– I hela mitt liv har jag varit rädd för fel saker. Jag är rädd för att handla pinsamma
saker i affären, men inte för att sjunga a cappella på skånska inför publik. Jag är rädd
för tunnelbanan, men inte för att gå långa promenader i glesbefolkade trakter mitt i
natten. Mitt Sommarprogram kommer bland annat att handla om hemliga fantasier,
att rymma från bollspel och en död gädda.

– Jag är ende svensk på sommarens fotbolls-VM i Brasilien och jag lovar att ta er
med bakom kulisserna. Jag tänker berätta om en dröm som gått i uppfyllelse och
försöka förklara varför jag valt att skaffa världens mest otacksamma och utsatta yrke
trots att jag egentligen aldrig mer behöver jobba.
Producent: Martin Marhlo, 0708-55 28 15, martin.marhlo@sverigesradio.se

Producent: Elin Claeson, 0768-76 18 02, elin.claeson@sverigesradio.se
35

36

Foto: Khashayar Naderehvandi

Foto: Mattias Ahlm

Söndag 20:e juli

Måndag 21:a juli

Kock, författare, dansare, 53 år
Född i Kungälv, bosatt i Stockholm
Vintervärd 2009

Poet, dramatiker, översättare, 30 år
Född i Teheran, uppväxt i Göteborg och bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Monika Ahlberg

Självlärd kock som skapade en ny trend för kokböcker med sin första bok om Rosendals
trädgårdskafé som hon tidigare ansvarade för. Har hittills gett ut 19 kokböcker. Kakor:
små och mjuka kommer ut i år. Programledare för Monikas mat i TV4. Prisbelönad
bland annat med guldmedaljen i World Gourmand Cook Book Awards 2008 i klassen
”Best television celebrity chefs cook-book in the world” och Årets måltidslitteratur
2013. Utbildad dansare, driver idag kaféet på Thielska Galleriet i Stockholm.

Athena Farrokhzad

Nominerades förra året till August-priset, Katapultpriset och Borås Tidnings
Debutantpris för diktsamlingen Vitsvit, ett körverk om hur revolution, krig, migration
och rasism villkorar människors relationer till världen och varandra. Lärare på
Biskops-Arnös författarskola. Debuterade som dramatiker förra året med en pjäs
på Ung scen/öst. Har sagt att hon tycker att författare skriver för mycket.

– Jag befinner mig mitt i livet vill jag tro. Jag känner mig fortfarande hungrig men
blir aldrig mätt! Mitt program kommer att handla om vad som matat mig på vägen:
mina möten, mina val, min rädsla och min drivkraft och hur det kan vara att lämna
en älskad plats och börja om. Det blir både kärlek, humor och sorg och kanske får
jag till och med plats med ett recept!

– På trettiotalet skrev poeten Bertolt Brecht, apropå den politiska utvecklingen i
Tyskland: ”Vad är det här för tid, när ett samtal om träd nästan är brottsligt, eftersom
det innebär tystnad om så mycket grymhet.” Många år senare skrev den amerikanska
poeten Adrienne Rich: ”I denna tid är det nödvändigt att prata om träd för att
överhuvudtaget få er att lyssna.” I mitt sommarprogram tänkte jag prata om träd,
vår politiska samtid och varför poesin har lärt mig allt.

Producent: Jenny Aschenbrenner, 0709-48 50 97, jenny.aschenbrenner@sverigesradio.se

Producent: Lisa Bergström, 0768-76 20 38, lisa.bergstrom@sverigesradio.se
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Foto: Lars-Erik Nygårds

Foto: Jan Aqua Ellsinger

Tisdag 22:a juli

Onsdag 23:e juli

Komiker, skådespelare, artist, 58 år
Född i Spånga utanför Stockholm, bor i Lindesberg
Debuterar som Sommarvärd

Långfilmkonsulent, regissör, 40 år
Född i Uganda, bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Per Fritzell

Baker Karim

Firar för utsålda hus sitt pågående 30-årsjubileum med Galenskaparna och After
Shave. Har gjort ett otal revyer, fem tv-serier och åtta filmer. Däribland storsuccéer
som tv-serien Macken och Stinsen brinner… filmen alltså. Mest känd för sin låt
Husvagn från Macken. Började sin karriär i barbershopgruppen After Shave, som
alltså sedan 1982 oftast uppträder ihop med humorgruppen Galenskaparna. Gav
2012 ut sin första soloskiva: Jag tror inte på Gud, jag tror på tomten. Ursprungligen
teknolog på Chalmers i Göteborg.

En av de mest inflytelserika över framtida svensk film. Tog jobb i Hollywood för
b-filmskungen Roger Corman. Väckte uppmärksamhet med initiativet The Black List
som synliggör svarta kulturarbetare i Sverige. Långfilmsdebuterade 2001 med Fyra
kvinnor som väckte stor uppståndelse vid visningen vid filmfestivalen i Göteborg.
Regisserade Hjalmar Bergmans pjäs Swedenhielms som var SVT:s stora julsatsning
2003. Slog igenom med den självbiografiska tv-serien Familjen Babajou. Behärskar
alla delar av filmskapandet: fotografi, manus, regi och klippning.

– Min ”husvagn” är min segelbåt - Pelican. Båtar har namn. Det har inte husvagnar.
Det är nämligen lite ”finare” att ha segelbåt än att ha husvagn. Mitt Sommarprogram
kommer att handla om båtar, hav och lite annat förstås.

– Med utsikt från Filmhuset kommer jag avlägga en personlig reseskildring genom
mitt liv med filmen som mål, medel och mening. Det kommer att innehålla berättelser
om hur jag jagade Francis Ford Coppola utanför en strippklubb i San Fransisco, om
mitt möte med Steven Spielberg och om att vägra bli en svensk Spike Lee. I grunden
handlar det om när jag fick tillbaka min tro på att film kunde rädda världen.

Producent: Linda Belanner, 0709-81 68 62, linda.belanner@sverigesradio.se

Producent: Idji Maciel, 0763-10 36 73, info@idji.se
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Foto: Johnny Leanstedt

Foto: Annett Ahrends

Torsdag 24:e juli

Fredag 25:e juli

Vd, konstsamlare, 46 år
Född och uppväxt i Ørridslev på Jylland, bor i Köpenhamn, Danmark
Debuterar som Sommarvärd

Äventyrare, fotograf, föreläsare, 50 år
Född i Uppsala, bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Mette Rode Sundström

En av Danmarks skickligaste företagare. Blev 2001 vice-vd och 2003 vd för danska
auktionshuset Lauritz.com som handlar med konst, design och antikviteter på nätet.
Efter tio år hade omsättningen ökat med över 1 000 procent till närmare en miljard
svenska kronor. Efter flera år utvecklades det yrkesmässiga samarbetet med Bengt
Sundström, Lauritz.coms svenske grundare, till en privat relation. Parets vingård i
Provence producerar inte bara vin, utan är en tillflyktsort för konstnärer.
– I Sommar vil jeg berette om mit livs forunderlige rejse. Om at overleve en livskrise,
om at demokratisere auktionsbranchen, om at leda en Passionsfabrik, om mångfald
inom kunst och inretning, om verdens største kærlighetserklæring, om at jobba med sin
mand (uden at blive skilt), om at vågne op som vinbonde – och om at slå svenske rötter.

Oskar Kihlborg

Förste svensk att bestiga Mount Everest tillsammans med Mikael Reuterswärd.
Expeditionsledare i SVT:s serie Mot alla odds under 2013. Har metat pirayor i
Amazonas och klappat en vithaj. Slog världsrekord i segling över Atlanten. Åkt
skateboard från Stockholm till Göteborg. Har öppnat en bar i Himalaya på 7 200
meters höjd. Fotograferat för Unicef. Föreläst för kenyanska bergsklättrare,
Skattemyndigheten, kungen och drottningen och en skolklass med ointresserade
sjuåringar. Besöket i en vulkankrater på Island blev filmen Isens öga.
– Jag kan ingenting om sport och är urusel på golf. Men jag har klättrat upp för
världens högsta berg och jag har spelat krocket under isen. Drivkraften är en
nyfikenhet på livet, att inspirera och att utvecklas som människa. Livet är ett stort
äventyr. Eller ingenting.

Producent: Tor Billgren, 0739-39 31 67, tor.billgren@gmail.com
Producent: John Swartling, 0708-65 45 40, john@swartling.se
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FFoto: Micke Grönberg

Foto: Micke Grönberg

Lördag 26:e juli

Söndag 27:e juli

Musiker, musikproducent, 52 år
Född och bosatt i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Författare, jurist, 48 år
Uppväxt i Kiruna, bor i Mariefred
Tidigare Sommarvärd 2006

Christian Falk

Tongivande basist i rockbandet Imperiet på 1980-talet. Blev sedan framgångsrik
producent inom dans- och klubbmusik. Arbetat med många stjärnor som Robyn,
Titiyo och Neneh Cherry. Blev kritikerfavorit med egna albumet Quel Bordel 1999
vilket gav honom tre Grammisar. Komponerat signaturerna till flera tv-program,
bland annat Rapport, Aktuellt och Sportnytt.

Åsa Larsson

En av våra mest populära deckarförfattare. Debuterade 2003 med kriminalromanen
Solstorm och har skrivit fem kritikerhyllade böcker i serien om Rebecka Martinsson.
Flerfaldig vinnare av Svenska deckarakademiens pris. Blir i höst även barnboksförfattare med nya spänningsserien PAX. Gjorde nyligen sällskap med Karin Alvtegen
i SVT:s serie Två på resa. Har sålt över en miljon böcker i Sverige. Jobbade tidigare
som skattejurist – precis som sin romanfigur.

– Jag tror att de första åren i ens liv är det som formar en människa. Inte så att
jag kommer att grotta ner mig i det men det kommer att vara en tråd att dra i.
Musiken jag ska spela följer den tråden, lite av min egen kanske men mest andras
låtar. Musik som format mig till den musiker jag är - och den människa jag är.

– Det är eländigt svårt att skriva böcker. Men det är ännu svårare att vingla fram
på de där deckardrottningklackarna som någon illasinnad rackare har ställt i hallen.
Jag tänkte försöka prata om det i mitt program.

Producent: Håkan Lahger, 0733-40 33 83, h.lahger@gmail.com

Producent: Augustin Erba, 0705-16 16 20, augustin.erba@sverigesradio.se
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Foto: Anna Burén

Foto: Max von Treu

Måndag 28:e juli

Tisdag 29:e juli

Journalist, författare, prinsessa, 36 år
Född i München, bor i München och Berlin i Tyskland
Debuterar som Sommarvärd

Författare, journalist, 43 år
Född i Arbrå, bor på gård i Hälsingland
Tidigare Sommarvärd 1998

Anna von Bayern

Är politisk korrespondent för Europas största tidning Bild am Sonntag. Författare
till två bästsäljande biografier om tyska politiker. Läste statskunskap på Stanford.
Har gått ett år på internatskolan Lundsberg. Härstammar från en månghundraårig ätt,
döptes till Anna-Natascha, prinsessa av Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Ingift i det
före detta bayerska kungahuset.
– ”Det förflutna är inte dött, det är inte ens förflutet”, sa William Faulkner. Om ett
liv mellan Sverige och Tyskland, mellan tradition och emancipation, vill jag berätta.
Välkommen till mitt program om du vill veta varför det är så nyttigt att polarisera
och du aldrig ska lita på någon som tror sig veta sanningen.

Po Tidholm

Har klivit fram som en stark röst för det norrländska perspektivet. Gav 2012 ut
samlade texter – skrivna för DN, Aftonbladet, Sveriges Radio, Filter och andra –
i boken Norrland. Krönikör i Godmorgon, Världen! i P1 och i elva norrländska dagstidningar. Musikkritiker i Dagens Nyheter sedan drygt 20 år. Tycker om hästar.
– Jag kommer nog prata en del om Norrland, men framför allt om hur saker
hänger ihop. Jag vill alltid försöka förstå strukturerna, de finns ju där. Jag ska
dessutom spela väldigt bra musik, har hårda krav på mig själv på den punkten.
Producent: Peter Sandberg, 0705-75 48 04, peter.sandberg@sverigesradio.se

Producent: Gunnar Bolin, 0702-19 16 35, gunnar.bolin@sverigesradio.se
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Foto: Johan Wingborg

Onsdag 30:e juli

Torsdag 31:a juli

Supermodell, 29 år
Född och uppväxt i Sollentuna, bor i New York, USA
Debuterar som Sommarvärd

Golfproffs, 38 år
Född i Göteborg, bor i Orlando i Florida, USA
Debuterar som Sommarvärd

Caroline Winberg

Supermodellen som är programledare för Top Model Sverige på TV3. Har varit på
omslaget för modemagasin som Vogue, Elle och Damernas Värld. Har varit modell
för många av världens mest kända modehus – bland andra Armani, D&G, Tommy
Hilfiger, Valentino och Versace. Upptäcktes som femtonåring när hon var på väg till
fotbollsträning. Hon spelade för AIK, Solna.
– Mitt Sommarprat kommer att handla om allt annat än att jag blev upptäckt som
modell på väg till en fotbollsträning.
Producent: Erika Strand-Berglund, 0706-24 10 15, erika.strand.berglund@gmail.com

Henrik Stenson

Är den högst rankade svenske manlige golfspelaren genom tiderna. Nådde en
tredjeplats på världsrankingen förra året genom att vinna den historiska dubbeln,
både totalsegern på USA-touren (FedEx Cup) och Europatouren (Race to Dubai).
Vann Radiosportens Jerringpris 2013. Flyttade som 15-åring från Ytterby norr om
Göteborg till Bjärred i Skåne och gick med i Barsebäck Golf & Country Club. Har
ett engagemang i barn och ungdom och blev nyligen ambassadör för Handigolf
och Handigolftour i Sverige.
– Jag har under 20 år rest världen över och tävlat. Det har givetvis resulterat i att jag
har en eller två intressanta historier att berätta! Jag hoppas att som Sommarpratare
kunna ge er en bild av mig som person och inte bara som golfspelare. Jag ser också
fram emot att få välja musik i Sveriges Radio!
Producent: Tor Billgren, 0739-39 31 67, tor.billgren@gmail.com
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Foto: Thomas Engström

Foto: Sofia Runarsdotter

Fredag 1:a augusti

Lördag 2:a augusti

Scenograf, kostymtecknare och keramiker, 86 år
Född i Lausanne, Schweiz, uppväxt i Sverige, Österrike och Holland,
bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Dj, musikproducent, 31 år
Född i Solna i Stockholm, bosatt i Los Angeles
Debuterar som Sommarvärd

Gunilla Palmstierna-Weiss

Internationell stjärna som scenograf och kostymtecknare. Gav förra året ut sina
memoarer Minnets spelplats. Började som keramiker och studerade vid Konstfackskolan i Stockholm, Rietveldtacademien i Amsterdam och Arts décoratif i Paris. Har
gjort scenografi åt Peter Brook på Royal Shakespeare Company, på Götz Friedrich
operafestivaler i Holland och åt Ingmar Bergman på Dramaten, i Salzburg och
i München. Fick en Tony för kostymerna till Mordet på Marat som sattes upp på
Broadway i New York. Hennes keramiska väggkonstverk smyckar många offentliga
platser i Sverige.

Steve Angello

En av världens främsta producenter av housemusik. Har kallats en house-ikon.
Äger ett skivbolag och turnerar runt hela världen. Anordnade en spelning i
Kungsträdgården i maj i år som lockade 35 000 åhörare. Konserten var gratis
för att ”ge tillbaka” till den svenska publiken. Var medlem i svenska musikundret
Swedish House Mafia som splittrades förra året, där också Sebastian Ingrosso
och Axwell ingick. Har hajfobi, även i svenska vatten.
Producent: Fredrik Eliasson, 0734-14 30 05, fredrik.eliasson@sverigesradio.se

– Betraktelser över och erfarenheter av konst, kultur, motstånd och barn sett från
mitt perspektiv som yrkeskvinna.
Producent: Anneli Dufva, 0768-79 74 37, anneli.dufva@sverigesradio.se
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Foto: Dan Hansson

Foto: Xxxxxxxx

Söndag 3:e augusti

Måndag 4:e augusti

Författare, illustratör, läkare, 48 år
Född och bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Raoul Wallenbergs halvsyster, 93 år
Född i Stockholm, bor i Danderyd utanför Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Bea Uusma

Belönades i höstas med Augustpriset för Expeditionen. Min kärlekshistoria. Den
tidigare boken Astronauten som inte fick landa används i skolundervisningen bland
annat i USA och sattes upp som pjäs vid Göteborgs stadsteater. Är utbildad vid
Karolinska institutet, Konstfack och School of Visual Arts i New York. Arbetar som
läkare på Karolinska sjukhuset i Stockholm.
– I femton år har jag försökt komma fram till en öde ö i Norra ishavet, trots att jag
egentligen hatar att frysa. Jag ska berätta om när jag äntligen lyckades. Jag kommer
prata om ett stulet revben i ett vadderat kuvert på Ica Dalagatan. Om paniken man
får när man har råkat äta lera från Nordpolens havsbotten och inser att den kanske
är full av bakterier, tidigare okända för mänskligheten. Dessutom ska jag spela ljuden
från havsdjupen, som ingen kan förklara varifrån de kommer.
Producent: Kristin Lundell, kristin.lundell@gmail.com
Kontakt via Elin Claeson, 0768-76 18 02, elin.claeson@sverigesradio.se
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Nina Lagergren

En av dem som var med och startade Raoul Wallenberg-akademien. Har under
många år arbetat med att sprida kunskap om halvbrodern Raoul Wallenberg, som
räddade många tusen judar undan döden under andra världskriget. Har tillsammans
med familjen kämpat med att få klarhet i vad som hände efter hans försvinnande
och försökt övertyga en länge motvillig svensk regering att fördjupa sina ansträngningar. Arbetar outtröttligt med att betona vikten av att Raoul Wallenbergs budskap
om medmänsklighet sprids. Är brorsbarn till Nils Dardel och invigde nyligen den
stora utställningen med hans verk på Moderna Museet i Stockholm.
– Jag ska berätta om mitt möte med Barack Obama förra hösten och hans intresse
för Raoul och vad jag bad honom om. Ni kommer också att få höra en liten flickas
kommentar till en stor historisk politisk händelse men också om Raoul Wallenberg
Academy där ungdomar utbildas till att bli dagens Raoul Wallenberg.
Producent: Kerstin Brunnberg, 0705-98 50 17, kerstin.brunnberg@gmail.com
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Foto: Micke Grönberg

Foto: Micke Grönberg

Tisdag 5:e augusti

Onsdag 6:e augusti

Programledare, komiker, 35 år
Född och uppväxt i Veberöd utanför Lund, bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Artist, musikproducent, tandläkare, 56 år
Född i Nigeria, bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Jesper Rönndahl

Tävlade i ”På Spåret” på SVT i våras tillsammans med Elisabet Höglund. Omtyckt
programledare för det prisade radioprogrammet Institutet som förenar humor och
vetenskap. Turnerar som ståupp-komiker över hela Sverige. Har ett otal humorprogram bakom sig efter att ha börjat sin radiokarriär på studentradion AF i Lund.
Producerade och programledde Hej Domstol! och Pang Prego, båda i P3. Var
redaktör för omtvistade SVT-programmet Grillad, och gjorde bl.a. kultserierna
Centralskolan och Gabba gabba, också dessa på SVT.
– Jag ska berätta om hur jag gått från barnbesserwisser till att ha ett fullt utblommat
nördmessiaskomplex, varför jag tvunget måste ha roligt, och om när det kan vara
bra med skrock.

Alban ”Dr Alban” Nwapa
Tävlade i Melodifestivalen i år med låten Around the World. Blev världskänd 1990
med låtar som Hello Africa och No Coke. Övergick från hiphop till pop och eurodance och fick ytterligare framgångar med It’s My Life och Sing Hallelujah. Gjorde
en singel ihop med bland andra Björn Borg och Tomas Brolin som väckte stor uppmärksamhet 1999. Började spela musik för att ha råd att studera till tandläkare
i Nigeria. Har över 50 000 likes på Facebook och blev nyligen adlad i Nigeria.
– Jag kommer i mitt sommarprogram berätta om min resa som tagit mig från ett
krigsdrabbat Nigeria, via tandläkaraexamen i Stockholm och ut på scener runt om i
hela världen. Och om hur en DJ som aldrig dök upp förändrade mitt liv.
Producent: Cajsa Lindberg, 0733-28 53 85, cajsa.lindberg@sverigesradio.se

Producent: Marie Agerhäll, 0739-82 50 81, marie.agerhall@gmail.com
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Foto: Andreas Wanitsky

Foto: Hannah Mälarborn

Torsdag 7:e augusti

Fredag 8:e augusti

Modedesigner, konstnär, 41 år
Född i Polen, uppväxt i Göteborg, bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Samhällsforskare, författare, 63 år
Född i Sävar, Västerbotten, bor i Stockholm, på Färingsö
samt i södra Frankrike
Tidigare Sommarvärd 1988

Bea Szenfeld

Designade kläder som Lady Gaga bar i en musikvideo i våras. Kläderna var av vitt
papper och ingick i vårkollektionen Haute Papier. Gick ut Beckmans Designhögskola
2002. Deltog året efter i designerdokusåpan Fashion House på TV3. Vann tävlingen
i konkurrens med andra lovande designers och kammade hem priset: praktik hos
Stella McCartney. Har ställt ut på Kulturen i Lund, Liljevalchs och Röhsska museet.
– Jag vet inte vad jag kommer prata om... men vet vad jag absolut inte kommer
prata om och det är trender och träning.
Producent: Estrid Bengtsdotter, 0737-29 29 19, estrid.bengtsdotter@gmail.com

Bi Puranen

Generalsekreterare för World Values Survey, världens mest omfattande medborgarundersökning. Skriver på en bok om tolerans och tabun utifrån dessa undersökningar.
Docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Doktorerat om behandlingen
av tuberkulos. Projektledare vid Institutet för framtidsstudier. Har varit chefredaktör
för Nationalencyklopedin, programledare i SVT för Kvitt eller dubbelt, samt forskare
vid Sophia Antipolis i Frankrike.
– I mitt program ska jag prata om människans lott och själens obotliga ensamhet,
särskilt i Centralafrika och de kaukasiska före detta Sovjetrepublikerna, till tonerna
av Hoola Bandoola, Lill-Babs och Arne Quick.
Producent: Karsten Thurfjell, 0766-33 74 48, karsten.thurfjell@sverigesradio.se
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Foto: Carl-Johan Söder

Foto: Roslan Rahman

Lördag 9:e augusti

Söndag 10:e augusti

Youtube-gigant, 24 år
Född och uppväxt i Göteborg, bor i Brighton, Storbritannien
Debuterar som Sommarvärd

Tv-pionjär, f.d. SVT-chef, 55 år
Född i Östersund, uppväxt på Lidingö, bor i Stockholm och Paris
Debuterar som Sommarvärd

Felix ”PewDiePie” Kjellberg

Har 27 miljoner prenumeranter på sin Youtube-kanal. Kanalen visar Let’s Play-videor,
en genre där tittarna följer hur ett datorspel spelas samtidigt som det kommenteras.
Förra året blev den världens största kanal och i maj i år hade klippen visats 4,4 miljarder gånger. Oftast skildras skräckspel, gärna med underhållande kommentarer
och gester. Studerade industriell ekonomi vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg innan spelkarriären tog fart.
– Jag är en helt vanlig kille från Göteborg och är antagligen mest känd som
PewDiePie. För tre år sedan visste ingen vem jag var och idag är jag världens
mest sedda person på internet. Jag ska försöka förklara hur det blev så här.

Annie Wegelius

Avgick som programdirektör på SVT i höstas. Rekryterades av SVT-chefen Eva
Hamilton 2007 och tog med sina kunskaper från kommersiell tv för att utveckla public
service-tv. Blev som 26-åring TV3:s första programchef i London. Startade och drev
det egna tv-produktions bolaget Wegelius Television under 90-talet. Startade egna
tv-kanalen och utbildningsföretaget K-world tillsammans med vetenskapsjournalisten
Maria Borelius. Arbetar idag som rådgivare åt svenska och internationella företag
och organisationer.
– Jag ska förklara varför jag slängde mina överklasskläder från Lidingö på en rökig
Jethro Tull-konsert i USA när jag var 17, ta er med genom trettio år av entreprenörskap
och berätta varför man inte ska vara ihop med killar man inte är kär i.

Producent: Henrik Johnsson, 0707-44 34 04, henrik.johnsson@crazypictures.se
Producent: Henrik Johnsson, 0707-44 34 04, henrik.johnsson@crazypictures.se
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Måndag 11:e augusti

Tisdag 12:e augusti

Professor i klinisk bakteriologi, överläkare, 59 år
Född i Uppsala, bor i Göteborg
Debuterar som Sommarvärd

Finansman, investerare, f.d. vd, 61 år
Född och uppväxt i Helsingfors, Finland
Debuterar som Sommarvärd

Agnes Wold

Utvecklar ett vaccin mot allergi tillsammans med sin forskargrupp på Sahlgrenska
akademin i Göteborg. Grundtesen är att vi behöver fler virus och bakterier i vår
omgivning. Skakade om forskarvärlden när hon och en kollega lyckades bevisa att
kvinnor systematiskt diskriminerades. Har debatterat amning och avlivat myter om
hur mycket vatten vi måste dricka varje dag.
– Jag kommer att prata om när jag och min kollega Christine Wennerås orsakade
skandal i den medicinska forskarvärlden. Jag ska också försöka hinna prata lite om
allergi och medicinska myter.

Björn ”Nalle” Wahlroos
En av Skandinaviens mäktigaste företagsledare. Numera styrelseordförande för
Nordea och för finska Sampo som bland annat äger försäkringsbolaget If och
skogsjätten UPM. Studerade vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och
doktorerade i nationalekonomi 1979. Mycket omskriven för sin frispråkighet och
för att han numera är den sortens makthavare som han gick till strid mot som
ung vänsterradikal. Ger mycket sällan intervjuer.
– Jag är mycket oroad över hur det skall gå för Europa. När jag reser i USA, Latinamerika och Fjärran Östern ser jag en dynamisk, framåtsträvande värld. Här hemma
sitter vi i ett museum och försöker omfördela en kaka som slutat växa.

Producent: Augustin Erba, 0705-16 16 20, augustin.erba@sverigesradio.se
Producent: Elin Claeson, 0768-76 18 02, elin.claeson@sverigesradio.se
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Foto: Per Jahnke

Onsdag 13:e augusti

Torsdag 14:e augusti

Musiker, sångerska, 39 år
Född och uppväxt i Göteborg, bor i Eslöv
Debuterar som Sommarvärd

Forskare, biolog, professor, 59 år
Född i Stockholm, bor i Leipzig, Tyskland
Debuterar som Sommarvärd

Gunhild Carling

Svante Pääbo

Vann publikens hjärta i Let’s Dance på TV4 i våras. Showar och spelar munspel,
trombon, harpa och säckpipa. Uppvuxen i en musikerfamilj och började turnera
med familjen som sjuåring. Spelar i familjebanden Carling Big Band och Carling
Family. Hade en swingklubb i Lund, turnerar över hela Europa med sin jazzmusik.
Har hörts i Allsång på Skansen, Diggiloo och Dansbandskampen. Spelade i SVT:s
julkalender från 1998, När karusellerna sover. Kan spela på tre trumpeter samtidigt.
Och steppa.

Drar slutsatser om våra förfäder genom att analysera uråldriga gener, paleogenetik.
Rönte stor internationell uppmärksamhet med nyheten om människans släktskap
med neandertalarna. Studerat vid universitetet i Zürich och University of California.
Sedan 2003 gästprofessor vid Uppsala universitet. Klassificerade schimpansens
arvsmassa. Utsågs av TIME till en av världens mest inflytelserika personer. Medlem
av Kungliga vetenskapsakademien. Chef för Max Planck-institutets avdelning för
evolutionsantropologi.

Producent: Sofie Ericsson, 0708-27 81 23, sofie.ericsson@sverigesradio.se

– Mitt Sommarprogram ska handla om hur en bit kalvlever som jag köpte på Ica kom
att förändra mitt liv. Och om det hårda och svåra arbetet med att kartlägga arvsmassan
hos våra närmaste utdöda släktingar neandertalarna. Och om kärleken och döden.
Producenter: Lena Nordlund, 0708-68 77 33, lena.nordlund@sverigesradio.se,
Annlouise Martin, 0706-03 13 31, skalm@tele2.se
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Fredag 15:e augusti

Lördag 16:e augusti

Konstnär, programledare, 33 år
Född i Lund, bor i Stockholm
Debuterar som Sommarvärd

Hovsångare, skådespelare, artist, 67 år
Född och bosatt i Stocksund utanför Stockholm
Tidigare Sommarvärd 1983

Karin ”Kakan” Hermansson
Deltog i ett av de mest uppmärksammade programmen i serien Jills veranda i SVT.
Just nu programledare för Morgonpasset i P3. Har medverkat i flera humorprogram,
bland annat SVT Humor och talkshowen Kaka på kaka och Kakan och Julia. Sidekick
i Idol på TV4 förra året. Examen från Konstfack. Arbetar med keramik och videokonst
och gör projekt om kön, klass, sexualitet och etnicitet, ofta med fokus på våld. Aktiv
i frågor om antirasism, hbtq och feminism. Dj sedan 14 år.
– Från Nashville, till Grästorp, via Lysekil och Lund, det är min resa som flicka med
skav i kroppen, till den konstnär jag är idag. Tänk om jag kunde säga till den 12-åriga
Kakan, att det fixar sig, du kommer leva och andas feminismen, ditt liv kommer förbli
en kamp, men tillsammans med andra. Andra människor, med familjen, med systerskapet, keramiken, rapen och countryn.

Loa Falkman

Uppträder i sommar på Drottningholmsteatern i Loa på Drottningholm. Programleder
musikgissningsprogrammet Bit för bit med Loa i P2. Sjunger huvudrollen i Xerxes,
en av höstens stora operahändelser. Operan kommer spelas i konsthallen Artipelag
i Stockholms skärgård. Spelar i musikalen Spök. Har otaliga roller inom såväl scen och
kabaré bakom sig. Är ständigt aktuell i tv och på vita duken. Fick en Guldbagge för sin
huvudroll i Pensionat Oskar. Slog igenom internationellt med Carmen i Paris. Har
sjungit många av de största barytonrollerna inom operan som Rigoletto, Falstaff av
Verdi och Don Juan av Mozart. Spelade statsminister i tv-serien Kommissionen.
Tävlat i Melodifestivalen med låten Symfoni.
– Mitt Sommarprogram handlar om uppväxten, utbildningen, möten och anekdoter.
Producent: Tom Sandberg, 0730-86 63 66, tom.sandberg@ownit.nu

Producent: Agnes-Lo Åkerlind, 0736-56 66 61, agneslo.akerlind@gmail.com
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Foto: Mikael Andersson

Söndag 17:e augusti

Mustafa Can

Journalist, författare, 44 år
Född i turkiska Kurdistan, uppväxt i Skövde, bor i Stockholm
Tidigare Sommarvärd 2003, 2005
Publicerade nyligen en text om sin far som fick stor uppmärksamhet. Fick Stora
journalistpriset 2002. Sedan dubbelt prisbelönad för sitt uppmärksammade Sommarprogram 2003 som handlade om modern. Programmet fick Stora radiopriset och
etermedias Ikarospris. Dessutom ledde programmet till den första romanen, som
utkom 2006 och handlade om modern: Tätt intill dagarna. Andra Sommarprogrammet
sändes 2005 och handlade om fadern. Blev än en gång omstridd efter en porrnovell
om det norska Framskrittspartiets ledare. Har dessutom fått Publicistklubbens
Guldpennan och Sveriges Essäfondspris. Har skrivit för Dagens Nyheter, Svenska
Dagbladet och skriver numera också för stora norska tidningar.
– Jag ska presentera en väv av berättelser. Det ska handla om människor jag vill att
du ska möta. Det blir en litterär resa – om jag lyckas leva upp till mina ambitioner.
Producent: Peter Sandberg, 0705-75 48 04, peter.sandberg@sverigesradio.se
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